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 W2W E-COMMERCE DE VINHOS S.A.

W2W E-COMMERCE DE VINHOS S.A.
CNPJ/ME nº 09.813.204/0001-16
NIRE: 32.300.033.512
Rua Comendador Alcides Simao Helou, 1.565, Civit II
CEP 29168-090, Serra, ES
73.700.000 Ações Ordinárias
Valor da Oferta: R$700.150.000,00
Código ISIN: “BRWNBRACNOR4”
Código de negociação das Ações na B3: “WNBR3”

No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$8,50 e R$10,50 (“Faixa Indicativa”), podendo, no entanto,
ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente indicativa.
A W2W E-COMMERCE DE VINHOS S.A. S.A. (“Companhia”), o Península Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia – Investimento no Exterior (“Península”), a Orbeat Som & Imagem Ltda. (“Orbeat”) e os acionistas
vendedores pessoas físicas identificados na seção “Informações sobre a Oferta - Identificação dos Acionistas Vendedores, quantidade de ações ofertadas, montante e recursos líquidos” na página 47 deste Prospecto (“Acionistas
Vendedores”), em conjunto com o Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA” ou “Coordenador Líder”), o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (“Bank of America”), o Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”),
a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”) e o Banco ABC Brasil S.A. (“Banco ABC” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Bank of America, o BTG Pactual e a XP, os
“Coordenadores da Oferta”), estão realizando uma oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia e titularidade dos Acionistas Vendedores
(“Ações” e “Oferta”, respectivamente).
A Oferta consistirá na distribuição pública: (i) primária de, inicialmente, 57.700.000 (cinquenta e sete milhões e setecentas mil) novas ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de, inicialmente, 16.000.000
(dezesseis milhões) ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores (“Oferta Secundária”), a ser realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), em mercado de balcão não organizado, em conformidade
com a Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com o “Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores
Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, atualmente vigente (“Código ANBIMA”) e o Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Regulamento do Novo Mercado” e “B3”, respectivamente), sob a
coordenação dos Coordenadores da Oferta, com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar segmento especial de negociação de valores mobiliários no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3 e
convidadas a participar da Oferta para efetuar, exclusivamente, esforços de colocação das Ações junto a Investidores Não Institucionais (conforme definido neste Prospecto).
Simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo BofA Securities, Inc., pelo BTG Pactual US Capital LLC e pela XP Investments US (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 (“Estados Unidos”), exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Regra 144A, editada pela U.S. Securities and
Exchange Commission dos Estados Unidos (“SEC”), em operações isentas de registro, previstas no U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”) e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de
quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados
Unidos ou constituídos de acordo com as leis deste país (non-U.S. persons), nos termos do Regulamento S, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor e, em ambos os casos, desde que
invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados 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. Os esforços de colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos termos do Placement
Facilitation Agreement, a ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Agentes de Colocação Internacional.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do “Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia” (“Anúncio de Início”), a quantidade
de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Suplementares, conforme definido abaixo) poderá, a critério da Companhia e dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% (vinte
por cento), ou seja, em até 14.740.000 (quatorze milhões e setecentas e quarenta mil) ações ordinárias de emissão da Companhia, detidas e a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações
inicialmente ofertadas, as quais serão utilizadas para atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding (conforme definido abaixo) (“Ações Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% (quinze por cento), ou seja, em até
11.055.000 (onze milhões e cinquenta e cinco mil) ações ordinárias de emissão da Companhia, a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Suplementares”),
conforme opção a ser outorgada pelos Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação (conforme definido neste Prospecto), as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação de serviços de estabilização
de preço das Ações no âmbito da Oferta.
No âmbito da Oferta Primária, a emissão das Ações pela Companhia será realizada com exclusão do direito de preferência dos seus atuais acionistas, nos temos do artigo 172, inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei
das Sociedades por Ações”), sendo que tal emissão será realizada dentro do limite de capital autorizado previsto no estatuto social da Companhia.
Na hipótese de o Preço por Ação (conforme definido abaixo) ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto) serão normalmente, considerados e processados, observadas as condições de eficácia
descritas neste Prospecto, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa (conforme definido neste Prospecto), hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva.
O preço de subscrição ou aquisição, conforme o caso, por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais, realizado no Brasil, pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de
Colocação, e no exterior, pelos Agentes de Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”) e terá
como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço) por Ação coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding (“Preço por Ação”).
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas/adquiridas foi aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o
valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso
III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de
determinação do Preço por Ação.
Preço por Ação..............................................................................
Oferta Primária(4) ...........................................................................
Oferta Secundária(4) ......................................................................
Total ..............................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Preço (R$)(1)

Comissões (R$)(1)(2)(4)

Recursos Líquidos (R$)(1)(2)(3)(4)

9,50
548.150.000,00
152.000.000,00
700.150.000,00

0,48
27.407.500,00
7.600.00,00
35.007.500,00

9,03
520.742.500,00
144.400.000,00
665.142.500,00

Considerando o Preço por Ação de R$9,50, que é o ponto 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 52 deste Prospecto.
Para informações sobre a quantidade de Ações a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores, no âmbito de eventual colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares, e os recursos líquidos a serem recebidos, veja a seção “Informações sobre a Oferta - Identificação dos Acionistas
Vendedores, quantidade de ações ofertadas, montante e recursos líquidos” na página 47 deste Prospecto.

A abertura de capital da Companhia, a sua adesão e admissão ao segmento do Novo Mercado da B3, bem como a reforma do seu Estatuto Social, de forma a adequá-lo às disposições do Regulamento do Novo Mercado e 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 aprovados na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 26 de agosto de 2020, cuja ata foi devidamente registrada na Junta Comercial do
Estado do Espírito Santo (“JUCEES”) em 17 de setembro de 2020, sob o nº 32300033512, e publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo (“DOEES”) e no jornal “A Gazeta”, em 06 de outubro de 2020.
O Preço por Ação, bem como a quantidade de Ações objeto da Oferta e o aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado em seu Estatuto Social, serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da
Companhia a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a concessão dos registros da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCEES e publicada no DOEES e no jornal “A Gazeta” na data de
disponibilização do Anúncio de Início.
A realização da Oferta Secundaria pelo o Península, bem como seus termos e condições, foram aprovados em Reunião do Comitê de Investimentos realizada em 29 de agosto de 2020, em conformidade com seu Regulamento. O Preço por Ação, bem
como a quantidade de Ações objeto da Oferta e o aumento de capital da Companhia, serão aprovados em Reunião do Comitê de Investimentos a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a concessão dos registros da Oferta
pela CVM.
Nos termos do Contrato Social da Orbeat, não será necessária qualquer aprovação societária para a alienação das ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade da Orbeat, no âmbito da Oferta Secundária, assim como de seus
termos e condições e do Preço por Ação.
Não será necessária qualquer aprovação societária em relação aos Acionistas Vendedores Pessoas Físicas para a participação na Oferta Secundária e na fixação do Preço por Ação.
Exceto pelo registro na CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos e em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
Será admitido o recebimento de reservas, a partir de 16 de outubro de 2020, para subscrição/aquisição de Ações, as quais somente serão confirmadas pelo adquirente após o início do período de distribuição.
“O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA, BEM COMO
SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.”
A Oferta está sujeita a prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi requerido junto à CVM em 03 de setembro de 2020.
Este Prospecto Preliminar não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de subscrição ou aquisição das Ações. Ao decidir adquirir e liquidar as Ações, os potenciais investidores deverão realizar
sua própria análise e avaliação da situação financeira da Companhia, das atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANEXO A ESTE PROSPECTO, ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA –
PRINCIPAIS FATORES DE RISCO DA COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES”, A PARTIR DAS PÁGINAS 21 e 95, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO E TAMBÉM A SEÇÃO “4. FATORES
DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NA PÁGINA 541, PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA
DE DECISÃO DE INVESTIMENTO.

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder
A data deste Prospecto Preliminar é 8 de outubro de 2020.

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Para fins do presente Prospecto, “Companhia”, “Wine” ou “nós” se referem, a menos que o contexto
determine de forma diversa, à W2W E-commerce de Vinhos S.A., suas controladas, subsidiárias e filiais
na data deste Prospecto. Os termos indicados abaixo terão o significado a eles atribuídos neste
Prospecto, conforme aplicável.
Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção
“Sumário da Oferta” deste Prospecto.
Acionistas Vendedores
Pessoas Físicas

O Sr. Rogério Muniz Salume, o Sr. Marcelo Giovanetti D’Arienzo,
o Sr. Alexandre Magno da Cruz Oliveira Filho, o Sr. Clayton Freire
dos Santos e o Sr. German Garfinkel.

Acionistas Vendedores

Acionistas Vendedores Pessoas Físicas em conjunto com a
Orbeat e o Península.

Administração

Conselho de Administração e Diretoria
Companhia, considerados em conjunto.

Administradores

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

Agente Estabilizador ou
BTG Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro
e de Capitais.

Assembleia Geral

A assembleia geral de acionistas da Companhia.

Auditores Independentes

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

B3

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Banco ABC

Banco ABC Brasil S.A.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

Bank of America

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

BTG Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

Câmara de Arbitragem do
Mercado

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

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Economia.

CPF/ME

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia.

1

Estatutária

da

Código ANBIMA

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

Companhia ou Wine

W2W E-commerce de Vinhos 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.

Corretora

BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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

Comissão de Valores Mobiliários.

Deliberação CVM 476

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

Diretoria Estatutária

A diretoria estatutária da Companhia.

DOESC

Diário Oficial do Estado do Espírito Santo.

Dólar, dólar, dólares ou US$

Moeda oficial dos Estados Unidos.

EBITDA

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

EBITDA Ajustado

O EBITDA Ajustado é uma medição não contábil elaborada
pela Companhia e refere-se ao lucro (prejuízo) líquido
acrescido do resultado financeiro, pelo imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro, pelos custos e despesas de
depreciação e amortização. EBITDA Ajustado excluindo as
perdas ou ganhos na alienação de ativos, resultados não
recorrentes e perdas ou ganhos tributários.
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A Companhia entende que o EBITDA Ajustado é apropriado
para a correta compreensão da sua condição financeira e do
resultado de suas operações, umas vez que mostra as
atividades ligadas ao seu objeto social, sendo usados
internamente como medidas para avaliar produtividade e
eficiência e demonstrando-se útil para avaliar o desempenho
econômico-financeiro da Companhia. Além disso, a Companhia
acredita que o EBITDA Ajustado oferece aos investidores uma
melhor compreensão da sua capacidade de cumprir com suas
obrigações e sua capacidade de obter novos financiamentos
para seus investimentos e capital de giro. No entanto, o
EBITDA Ajustado não é medida contábil reconhecida pelas BR
GAAP nem pelas IFRS, não representa o fluxo de caixa para
os períodos apresentados e não deve ser considerado como
substituto para o lucro líquido, como indicador do desempenho
operacional, como substituto do fluxo de caixa, como indicador
de liquidez ou como base para a distribuição de dividendos.
Para mais informações sobre medições não contábeis, veja o
item 3.2 do Formulário de Referência anexo a este Prospecto.
Estados Unidos

Estados Unidos da América.

Estatuto Social

O estatuto social da Companhia aprovado pela Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 26 de agosto de 2020.

Formulário de Referência

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

IASB

International Accounting Standard Board.

ICMS

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços.

IFRS

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

IFRS16/CPC06

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

INPI

Instituto Nacional da Propriedade Intelectual.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Instrução CVM 400

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

Instrução CVM 480

Instrução da CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009,
conforme alterada.
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Instrução CVM 505

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

Instrução CVM 527

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

IOF/Câmbio

Imposto Sobre Operações Financeiras.

IPCA

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo.

JUCEES

Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

Lei das Sociedades por Ações

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

Lei do Mercado de Capitais

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

Novo Mercado

Segmento especial de listagem 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 01/2020, divulgado em 05 de
março de 2020.

PIS/COFINS

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

Prospecto Definitivo

O “Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
W2W E-commerce de Vinhos S.A.”, incluindo o Formulário de
Referência a ele anexo e eventuais aditamentos e/ou
suplementos, bem como seus demais anexos.

Prospecto Preliminar

Este “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
W2W E-commerce de Vinhos S.A.”, incluindo o Formulário de
Referência a ele anexo e eventuais aditamentos e/ou
suplementos, bem como seus demais anexos.

Prospectos

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

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

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

Securities Act

Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, conforme alterado.

XP

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

W2W E-commerce de Vinhos S.A., sociedade por ações,
devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.813.204/0001-16,
com seus atos constitutivos devidamente registrados na
JUCEES sob o NIRE nº 32.300.033.512.

Registro na CVM

Em fase de obtenção de registro como emissora de valores
mobiliários categoria “A” perante a CVM, cujo requerimento foi
apresentado à CVM em 03 de setembro de 2020.

Sede

Localizada na Rua Comendador Alcides Simao Helou, 1.565,
Civit II, CEP 29168-090, Serra, Espírito Santo.

Diretoria de Relações com
Investidores

Localizada na Rua Comendador Alcides Simao Helou, 1.565,
Civit II, CEP 29168-090, Serra, Espírito Santo. O Diretor de
Relações com Investidores é o Sr. Alexandre Magno da Cruz
Oliveira. O telefone da Diretoria de Relações com Investidores da
Companhia é +55 (27) 3398-9456 e o seu endereço eletrônico é
alexandremagno@wine.com.br.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Auditores Independentes

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos

As Ações serão listadas no Novo Mercado sob o código
“WNBR3”, a partir do primeiro dia útil imediatamente posterior
à divulgação do Anúncio de Início.

Jornais nos Quais Divulga
Informações

As informações referentes à Companhia são divulgadas no
DOEES e no jornal “A Gazeta”.

Website

www.ri.wine.com.br
As informações constantes no website da Companhia não são
parte integrante deste Prospecto e não estão a ele anexas
e/ou incorporadas por referência.

Formulário de Referência

Informações detalhadas sobre a Companhia, seus negócios e
operações poderão ser encontradas no Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto contém estimativas e declarações acerca do futuro, principalmente nas
seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relacionados à Companhia”
e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, nas páginas 21 e 95,
respectivamente, deste Prospecto e nas seções “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do
Emissor” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência a partir das
páginas 541, 616 e 687, respectivamente, deste Prospecto.
As estimativas e declarações futuras têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais
da Companhia sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou que tenham o
potencial de afetar os negócios da Companhia, o seu setor de atuação, sua participação de
mercado, sua reputação, seus negócios, sua situação financeira, o resultado de suas operações,
suas margens e/ou seu fluxo de caixa. As estimativas e declarações acerca do futuro estão sujeitas
a diversos riscos e incertezas e foram efetuadas somente com base nas informações disponíveis
atualmente. Muitos fatores importantes, além daqueles discutidos neste Prospecto, tais como
previstos nas estimativas e declarações acerca do futuro, podem impactar adversamente os
resultados da Companhia e/ou podem fazer com que as estimativas e as declarações acerca do
futuro não se concretizem. Dentre os diversos fatores que podem influenciar as estimativas e
declarações futuras da Companhia, podem ser citados, como exemplo, os seguintes:
•

conjuntura socioeconômica, política e de negócios do Brasil, incluindo, exemplificativamente,
inflação, flutuações das taxas de juros, nível de emprego, crescimento populacional e
confiança do consumidor;

desenvolvimentos e a percepção de risco em relação à instabilidade política no Brasil, incluindo as
investigações em curso contra a administração do Presidente Jair Bolsonaro, bem como a
capacidade de seu governo de implementar reformas econômicas;
•

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

•

manutenção do sucesso de nosso marketing e esforços de venda;

•

nossa capacidade de manter e aumentar nossos atuais volumes de venda, nossa base de
sócios no Clube de Assinaturas;

•

alteração no custo dos nossos produtos e dos nossos custos operacionais;

•

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

•

capacidade da Companhia de financiar suas operações adequadamente;

•

capacidade da Companhia de atender seus clientes de forma satisfatória;

•

nossa capacidade de manter os preços de nossos produtos face aqueles praticados por nossos
concorrentes atuais, bem como aqueles que poderão ser praticados por novos concorrentes;

•

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

•

aumento do custo na estrutura da Companhia;

•

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

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

•

os efeitos econômicos, financeiros, políticos e sanitários da pandemia de COVID-19 (ou outras
pandemias, epidemias e crises similares) particularmente no Brasil e na medida em que
continuem a causar graves efeitos macroeconômicos negativos, portanto aumentando muitos
dos outros riscos descritos na seção de Fatores de Risco do Formulário de Referência; e

•

outros fatores de risco discutidos nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de
Risco Relacionados à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”
deste Prospecto, nas páginas 21 e 95, respectivamente, deste Prospecto, bem como na seção
“4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado” do nosso Formulário de Referência, a partir das
páginas 541 e 597, respectivamente, deste Prospecto.

Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados
que podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas
sobre o futuro. As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “deverá”, “visa”, “estima”, “continua”,
“antecipa”, “pretende”, “espera” e outras similares têm por objetivo identificar estimativas e
perspectivas para o futuro. As considerações sobre estimativas e perspectivas para o futuro
incluem informações pertinentes a resultados, estratégias, planos de financiamentos, posição
concorrencial, dinâmica setorial, oportunidades de crescimento potenciais, os efeitos de
regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Em vista dos riscos e incertezas aqui
descritos, as estimativas e perspectivas para o futuro constantes neste Prospecto podem vir a não
se concretizar.
Estas estimativas envolvem riscos e incertezas e não representam qualquer garantia de um
desempenho futuro, sendo que os reais resultados ou desenvolvimentos podem ser
substancialmente diferentes das expectativas descritas nas estimativas e declarações futuras
constantes neste Prospecto e no Formulário de Referência.
Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos
futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições da
situação financeira futura da Companhia e de seus resultados operacionais futuros, sua
participação e posição competitiva no mercado poderão apresentar diferenças significativas se
comparados àquelas expressas ou sugeridas nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos
fatores que determinarão esses resultados e valores estão além da sua capacidade de controle ou
previsão. Em vista dos riscos e incertezas envolvidos, nenhuma decisão de investimento deve ser
tomada somente baseada nas estimativas e declarações futuras contidas neste Prospecto e no
Formulário de Referência.
Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto e no Formulário de Referência da
Companhia, anexo a este Prospecto a partir da página 515, podem ter sido, em alguns casos,
arredondados para números inteiros.
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O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM
DE OUTROS DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA,
ANEXO A ESTE PROSPECTO A PARTIR DA PÁGINA 515, PODERÃO AFETAR OS
RESULTADOS FUTUROS DA COMPANHIA E PODERÃO LEVAR A RESULTADOS
DIFERENTES DAQUELES CONTIDOS, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, NAS
DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS NESTE PROSPECTO. TAIS ESTIMATIVAS REFEREM-SE
APENAS À DATA EM QUE FORAM EXPRESSAS, SENDO QUE A COMPANHIA, OS
ACIONISTAS VENDEDORES E OS COORDENADORES DA OFERTA NÃO ASSUMEM A
RESPONSABILIDADE E A OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU REVISAR
QUAISQUER DESSAS ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES FUTURAS EM RAZÃO DA
OCORRÊNCIA DE NOVA INFORMAÇÃO, EVENTOS FUTUROS OU DE QUALQUER OUTRA
FORMA. MUITOS DOS FATORES QUE DETERMINARÃO ESSES RESULTADOS E VALORES
ESTÃO ALÉM DA CAPACIDADE DE CONTROLE OU PREVISÃO DA COMPANHIA.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DA EMISSORA. AS INFORMAÇÕES COMPLETAS SOBRE A
EMISSORA ESTÃO NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, LEIA-O ANTES DE ACEITAR A OFERTA. AS INFORMAÇÕES
APRESENTADAS NESTE SUMÁRIO SÃO CONSISTENTES COM AS INFORMAÇÕES DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA.
Este Sumário contém um resumo das nossas atividades e das nossas informações financeiras e operacionais, não pretendendo ser completo
nem substituir o restante deste Prospecto e do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto a partir da página 515. Este Sumário não
contém todas as informações que o investidor deve considerar antes de investir nas Ações. Antes de tomar sua decisão em investir em
nossas Ações, o investidor deve ler cuidadosa e atenciosamente todo este Prospecto e o Formulário de Referência, incluindo as informações
contidas na seção “Considerações Sobre Estimativas e Declarações acerca do Futuro” e nas seções “Sumário da Companhia – Principais
Fatores de Risco Relacionados à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” deste Prospecto, nas páginas 21 e 95,
respectivamente, deste Prospecto, bem como na seção “4. Fatores de Risco” e “5. Riscos de Mercado” do nosso Formulário de Referência, a
partir das páginas 541 e 597, respectivamente, deste Prospecto, bem como as nossas demonstrações financeiras e suas respectivas notas
explicativas anexas a este Prospecto a partir da página 301. Recomenda-se aos investidores interessados que contatem seus consultores
jurídicos e financeiros antes de investir nas Ações.
A menos que o contexto exija outra interpretação, os termos “nós”, “nossos” e “nossa Companhia” referem-se à Companhia e suas
subsidiárias.
Visão Geral da Companhia
Somos um clube de assinatura de vinhos e e-commerce de vinhos, que opera através de um modelo direto ao consumidor e uma plataforma
omnicanal abrangente, incluindo assinatura, e-commerce (via Wine e Vinho Fácil), B2B (tanto no mercado on-trade, que contempla bares,
restaurantes e hotéis, quanto no mercado off-trade, representado por supermercados, quiosques e lojas de varejo), lojas físicas e eventos.
Há 12 anos, nasce uma empresa com DNA digital, com o objetivo de conectar as pessoas por meio de sua paixão pelo vinho e de
democratizar o consumo de vinhos no Brasil. Acreditamos estar bem posicionados para liderar o movimento de consolidação e transformação
digital do mercado de vinhos e espumantes, que se caracteriza por ser um mercado no Brasil de R$ 16 bilhões em 2019 (segundo a Ideal
Consulting), que vem registrando aumentos consecutivos do consumo per capita anual, e um ambiente competitivo fragmentado devido a
existência de 294 empresas que realizaram importação de vinhos no Brasil no primeiro semestre de 2020, de acordo com dados da Ideal
Consulting (vide seção “Mercado de Vinhos” no item 7.3 do Formulário de Referência anexo a este Prospecto).
Em pesquisa demográfica realizada em junho de 2019, constatamos que, de toda nossa base de clientes:
•

67% são do sexo masculino;

•

67% possuem renda individual igual ou superior a R$ 6.000,00 mensais;

•

88% alegam consumir pelo menos um vinho por semana;

•

71% são casados;

•

66% possuem filhos;

•

88% possuem carro próprio como principal meio de transporte; e

•

50% possuem animal de estimação.

A Companhia tem como foco estratégico o clube de assinaturas ("Clube Wine"), seu principal diferencial para obter vantagem competitiva em
um mercado menos disputado comparado ao de vendas de garrafas avulsas no e-commerce, que se tornou muito concorrido devido à baixa
barreira de entrada para novos competidores, exigindo grandes investimentos de marketing e tornando o negócio menos rentável.
Com isso, a Companhia teve uma retomada do crescimento da receita líquida resultado da expansão da base de sócios do Clube de
Assinatura. O EBITDA Ajustado relativo ao exercício dos seis meses findos em 30 de junho de 2020 é de R$ 12,4 milhões. O EBITDA
Ajustado relativo ao exercício dos seis meses findos em 30 de junho de 2019 é de R$ 5,3 milhões negativos. A melhora desse resultado de
EBITDA Ajustado se deve principalmente (i) ao crescimento da receita líquida em todos os segmentos em que a Wine opera, sobretudo no Ecommerce que apresentou uma expansão da receita líquida de 42,7% no período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 comparado ao
mesmo período de 2019, e (ii) a melhor racionalização das despesas com vendas que no período de seis meses findo em 30 junho de 2019
representavam 32,1% da receita líquida e no mesmo período de 2020 reduziu para 23,3% da receita líquida da Companhia.
(em milhares de R$, exceto os índices)
Receita Líquida
Lucro Bruto
EBITDA
Margem EBITDA
EBITDA Ajustado
Margem EBITDA Ajustado

Em 30 de junho de

Em 31 de dezembro de

2020

2019

2019

2018

2017

146.335
70.041
11.208
7,66%
12.368
8,45%

115.769
54.726
(4.905)
(4,24%)
(5.215)
(4,50%)

252.752
120.911
8.666
3,43%
(13.272)
(5,25%)

274.419
132.905
(13.392)
(4,88%)
(7.089)
(2,58%)

262.826
143.344
2.957
1,13%
9.887
3,76%

Em 30 de junho de 2020, a Companhia manteve 1,3x de índice de liquidez corrente atingido em 31 de dezembro de 2019, considerando o Ativo
Circulante de R$ 175,6 milhões (ante R$ 145,0 milhões em 31 de dezembro de 2019) em comparação ao Passivo Circulante de R$ 136,2
milhões (ante R$ 110,0 milhões em 31 de dezembro de 2019), em virtude, principalmente, do acréscimo de caixa e equivalentes de caixa, e
contas a receber de clientes, gerados nas atividades operacionais.
Em julho de 2019, o investidor Península Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia – Investimento no Exterior realizou a
conversão das debêntures que detinha da Companhia. Com a conversão realizada, a dívida bruta da Companhia reduziu de R$ 74,3 milhões
em 31 de dezembro de 2018 para R$ 21,7 milhões em 31 de dezembro de 2019, e foram emitidos R$ 60 milhões em novas ações da
Companhia que passaram a ser de titularidade do Península Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia – Investimento no
Exterior. Os juros e atualizações financeiras referentes às debêntures foram revertidos para o resultado financeiro.
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(em milhares de R$, exceto os índices)
Dívida Bruta (A)
Dívida Líquida (B)
Ativo Circulante (D)
Passivo Circulante (E)
Índice de liquidez corrente (D) / (E)

Em 30 de junho de
2020
31.970
9.770
175.622
136.240
1,3x

2019
21.684
14.927
145.005
110.005
1,3x

Em 31 de dezembro de
2018
74.313
68.431
130.444
94.929
1,4x

2017
66.034
29.803
147.119
76.114
1,9x

Para mais detalhes acerca dos resultados da Companhia, vide item 10 do Formulário de Referência anexo a este Prospecto.
Efeitos da pandemia do COVID-19 nos negócios da Companhia
Conforme descrito no item 7.3 do Formulário de Referência anexo a este Prospecto, a pandemia da COVID-19 mudou o comportamento de
compra do consumidor e impulsionou o crescimento do e-commerce como um todo.
A pandemia também acelerou o crescimento da indústria de vinhos online. De acordo com a Ideal Consulting, o volume de vinho importado
por empresas que atuam prioritariamente no canal online cresceu 47% no primeiro semestre de 2020 quando comparado ao mesmo período
de 2019. Mesmo antes do início da pandemia, o volume importado por esse tipo de empresas já vinha registrando crescimento (vide item 7.3
do Formulário de Referência anexo a este Prospecto).
Por se tratar de uma empresa com forte atuação no e-commerce e pelos impactos gerais da pandemia na indústria de vinho, os negócios da
Companhia também foram favorecidos e a Wine registrou aumento de 26,4% na receita líquida total no período de seis meses findo em 30 de
junho de 2020, quando comparado ao mesmo período de 2019.
Porém, esse crescimento não pode ser integralmente atribuído a essa situação, pois a Companhia já havia registrado no primeiro trimestre de
2020, período anterior à pandemia, um crescimento de receita líquida de 12,1% comparado ao primeiro trimestre de 2019.
Clube de Assinaturas como principal modelo de negócio
Nosso modelo de negócios está centrado na aquisição de sócios e no nosso clube de assinaturas, para em seguida, gerar vendas adicionais
no nosso e-commerce por meio de uma experiência envolvente em nosso aplicativo.
Ao assinar o Clube Wine, o sócio recebe mensalmente, rótulos selecionados de vinícolas do mundo todo, no endereço indicado no momento
da assinatura. Oferecemos, ao todo, oito modalidades distintas de assinaturas, que variam desde as opções mais acessíveis até as mais
sofisticadas de vinhos tintos, brancos, espumantes e rosés. Por mês, é possível receber duas, quatro ou seis garrafas em cada modalidade.
Oferecemos benefícios adicionais aos nossos sócios, com destaque para: 15% de desconto em todos os produtos vendidos em nossa
plataforma, valor diferenciado de frete e até três vezes mais pontos no programa de recompensas (“WineUP”).

No período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020, as compras realizadas pelos sócios representam 78,6% da receita da
Companhia, dos quais 41,7% se referem aos pedidos do Clube Wine e 36,9% a compras adicionais que os sócios fizeram no e-commerce. O
restante da receita é composto pelas compras de clientes não associados no e-commerce (5,6%), pelo nosso segmento de vendas para
empresas, a Wine Bodegas (B2B) com 7,1%, e demais segmentos, como Wine Eventos e lojas físicas, que totalizam com uma participação
de 8,8% da receita total.
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Comparado ao padrão mundial, pode-se considerar que o consumidor brasileiro ainda é iniciante no mundo do vinho. Segundo pesquisa
apresentada no OIV Congress 2019 - 42nd World Congress of Vine & Wine em 2018, o consumo do país foi cerca de 2 litros por pessoa. O fato de
o vinho não fazer parte da cultura das famílias faz com que o Brasil esteja bem distante de outros países produtores, tais como a França, um
dos maiores consumidores do mundo, onde o consumo de vinhos chega a 50 litros anuais por pessoa, segundo dados da mesma pesquisa.

É válido ressaltar que, no Brasil, não há nenhuma lei que proíba a venda de bebidas alcoólicas de um estado para o outro, porém, em relação
ao mercado de vinhos uma das maiores barreiras ao consumo é a dificuldade de escolha, derivada da pouca intimidade do consumidor com a
bebida, além da grande quantidade de rótulos disponíveis.
Tipicamente, o varejo e as importadoras trabalham com portfólios exclusivos e, estima-se que sejam comercializados mais de 20 mil rótulos
no mercado brasileiro, de acordo com a Ideal Consulting. Com base no resultado da pesquisa mencionada acima, acreditamos que a
abundância de rótulos acaba por confundir e afastar o consumidor. Somando-se ao fato de que este, muitas vezes, também se depara com
preços díspares para produtos equivalentes, principalmente em lojas físicas.
Entendemos que a Wine seja a solução para este problema, pois sua proposta transcende a simples venda de mais um rótulo. Nosso
principal segmento de atuação, o clube de assinaturas de vinhos nasceu ancorado nos 3C’s: curadoria, conteúdo e comodidade. Se associar
ao Clube Wine é uma descoberta: todos os meses, os sócios recebem em casa vinhos dos quatro cantos do mundo, selecionados por
especialistas curadores, os Winehunters. Dentro da WineBox® do clube, os sócios recebem a Revista Wine, focada em conteúdo exclusivo
sobre vinhos, viagens, receitas e harmonizações. Esta experiência alavanca o aprendizado e o interesse no mundo do vinho. Por fim, os
produtos são entregues na casa dos clientes no dia escolhido, trazendo mais comodidade, conforto e segurança.
A expansão do clube de assinaturas é o motor de propulsão para o crescimento da nossa empresa, pois sua proposta de valor é relevante
para o assinante, somos especialistas nesse modelo de negócios por estarmos focados nele desde 2010 e, assim, entendemos estar bem
posicionados frente à concorrência. O engajamento do sócio gera receitas adicionais por meio de vendas no e-commerce. Este modelo
baseado em assinaturas proporciona receita recorrente e previsível, gerando eficiência no desempenho financeiro.
APP Wine e a otimização da captação e fidelização de sócios
A proposta de captação de novos sócios e sua ativação no e-commerce é potencializada por nosso programa de recompensas e cashback: o
WineUP. Ele é acessível por meio de nosso aplicativo, o APP Wine, construído como uma plataforma gamificada, com missões e conquistas,
os clientes podem acumular cashback e podem resgatar em compras futuras de vinho. Todas as compras realizadas pelos clientes, seja no ecommerce ou no clube, geram pontos de experiência e cashback. O foco é a fidelização com base na construção de um senso de
pertencimento. São 5 níveis: Estreante, Entusiasta, Protagonista, Estrela e Ídolo, com diferenças na taxa de acúmulo, proteção de cashback e
resgate mínimo.
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Concentramos todos os esforços para tornar a empresa em um modelo de alta performance (truly performance based model) de aquisição de
novos sócios. Para isso, quase a totalidade do investimento de marketing é direcionada para trazer acessos de qualidade para o nosso site e
para o nosso APP. Os investimentos de tecnologia visam proporcionar ao visitante, seja ele sócio ou não, uma experiência rica em nosso site
e APP.
Nosso modelo de gestão é ágil e se aproxima ao de uma startup, com organização por squads, transparência e mínima hierarquia e
burocracia, facilitando a tomada de decisão e o foco em otimizações para acelerar a captação de novos sócios.

Com este modelo de negócios, temos registrado uma receita média mensal por sócio de R$ 180 (considerando o Clube de Assinatura e
compras realizadas no E-commerce), índice de evasão em tendência de queda, em 3,2% ao mês (taxa de cancelamento, churn líquido). Na
média dos meses do segundo trimestre de 2020, e um custo de aquisição de clientes (CAC) de R$87 na média do primeiro semestre de
2020, gerando uma relação de margem de contribuição por custo de aquisição (representado pelo indicador LTV / CAC, lifetime value sobre
custo de aquisição de cliente) saudável, apresentando uma taxa de 8.2x no exercício social de 2020 até junho, com picos que chegaram a
17.3x durante o segundo trimestre do mesmo ano.
No primeiro semestre de 2020, tivemos um churn líquido, isto é, churn desconsiderando assinaturas criadas e canceladas no mesmo mês, de
4,5%, indicando que os sócios permanecem no clube, em média, por cerca de 22 meses.
Além dos pedidos mensais da assinatura, os sócios realizam em média quatro pedidos adicionais por ano no e-commerce enquanto
permanecem no clube. Com isso, eles deixam durante o período de permanência, um total mensal de margem de contribuição (ou seja, lucro
líquido, considerando impostos, custos com produto, entrega e meios de pagamento) de R$ 44,00, sendo R$ 32,00 provenientes dos pedidos
de clube e R$ 12,00 dos pedidos no e-commerce.
No primeiro semestre de 2020, portanto, o sócio apresentou um LTV de R$ 980,00, isto é, R$ 44,00 mensais de margem de contribuição
resultante dos pedidos do clube e do e-commerce, durante um período médio de permanência de 22,2 meses. Já o custo para sua aquisição,
ou seja, o investimento de marketing necessário para captar um assinante, foi de R$ 119, resultando em uma relação de LTV / CAC de 8.2x
no período.

(1)
(2)
(3)

Exclui fraudes (adesão com cancelamento em menos de 30 dias) e churn referente a trocas de plano (clientes que cancelam e fazem uma nova adesão a um
novo plano em período inferior a 30 dias).
Considera toda a margem de contribuição gerada pelo sócio, tanto com gastos no Clube de Assinatura quanto compras no e-commerce. Cálculo do LTV inclui
gastos com marketing não relacionados a aquisição do assinante.
Considera apenas o investimento de marketing destinado a aquisição de um novo assinante.

Para otimizar o LTV / CAC, temos um time de performance de mídias dedicado que busca privilegiar os canais com melhor retorno em receita
e que exigem pouco ou nenhum investimento de marketing, como APP (por meio de push notifications), acesso orgânico, e-mail marketing e
SMS. Essa estratégia também tem como objetivo diminuir o foco e investimento em canais de baixo desempenho, visando concentrar
esforços em boas práticas de SEO (search engine optimization), desempenho do nosso site e APP e otimizando canais de mídia com
melhores retornos financeiros com metas acompanhadas semanalmente.
Além dos pedidos mensais provenientes do clube, nossos sócios compram, em média, uma vez a cada três meses no e-commerce, com um
ticket médio de aproximadamente R$ 265,00. O aplicativo da Wine, lançado em maio de 2019, já é o principal canal de vendas do ecommerce, representando 51,3% da receita total do e-commerce no segundo trimestre de 2020.

13

A popularidade do APP Wine é crescente e o aplicativo passa, em 30 de junho de 2020, dos 484 mil downloads e conta com mais de 146 mil
usuários ativos mensalmente (representado pelo indicador MAU, do inglês, monthly active users). Nesta data, o aplicativo está classificado com
nota 4,6 nas lojas de aplicativo Play Store (Android) e 4,8 na Apple Store (iOS) e, além de todas as funcionalidades do e-commerce e clube,
conta com nosso programa de recompensas, o WineUP, utilizado por mais de 48 mil clientes no segundo trimestre de 2020.

Um dos indicadores mais importantes do negócio de assinatura é a taxa de churn, que mede o índice de evasão dos clientes, ou seja, a taxa
de cancelamento. O segmento de mercado onde se insere o Clube Wine, pode ser chamado de ‘box of the month’ ou caixa do mês que
apresenta uma curadoria e descoberta mensal. Este segmento no mercado apresenta um churn mensal médio de 10,5%, segundo estudo da
Recurly Research realizado entre janeiro e dezembro de 2018.

De acordo com o relatório do BofA Global Research de 8 de abril de 2020, os principais players de streaming de vídeo
apresentam churn mensal de 10,0%, em pesquisa realizada entre janeiro e dezembro 2018. Portanto, estes dados de mercado quando
comparados aos dados internos da Wine demonstram que o Clube Wine possui um valor de chrun abaixo até mesmo abaixo da média da
indústria de produtos de assinatura e até dos grandes players da indústria de entretenimento, chegando a 3,2% na média dos meses do
segundo trimestre de 2020.
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Ecossistema para entusiastas do mundo do vinho
Entendemos que estamos nos tornando um ecossistema completo para os entusiastas do mundo do vinho, por estaremos presentes no
mercado não somente com o clube e o e-commerce, mas em lojas físicas, eventos (vendas feitas por meio de embaixadoras em um modelo
de vendas diretas), no B2B e também temos como expectativa participar em todos os outros pontos de consumo e compra do vinho por meio
de parcerias.

Durante o primeiro semestre de 2020, tivemos em média 27.060 clientes que realizaram em média um pedido por mês, 6.589 clientes que
realizaram em média dois pedidos por mês, 1.976 clientes fizeram em média três pedidos por mês e 1.296 clientes realizaram mais que três
pedidos por mês. Tivemos crescimento no engajamento dos clientes em todas as faixas do nosso e-commerce comparado ao mesmo ano de
2019.

Além dos pedidos mensais provenientes do clube, portanto, nossos sócios compram, em média, uma vez a cada três meses no e-commerce,
com um ticket médio de aproximadamente R$ 265, cerca de 15% superior ao ticket médio de não sócios, de aproximadamente R$ 230. O
aplicativo da Wine, lançado em maio de 2019, já é o principal canal de vendas do e-commerce, representando 51,3% da receita total do ecommerce no segundo trimestre de 2020.
Para captar clientes que estão começando no mundo do vinho, construímos a Vinho Fácil (https://www.vinhofacil.com.br), que funciona
exclusivamente como e-commerce, à parte do Clube Wine e e-commerce Wine e atua como porta de entrada para o consumidor que quer
conhecer a bebida de forma descompromissada. Na Vinho Fácil, disponibilizamos rótulos mais acessíveis, com valores a partir de R$20,00,
que geralmente são vendidos em kits sortidos para que o cliente tenha menos opções que possam confundi-lo no momento de compra.
Acreditamos que a frequência do hábito de consumo colabora para evolução de paladar e, com o tempo, os clientes vão se sentir mais à
vontade para experimentar vinhos de maior valor agregado.
Com o objetivo de estar próximo aos momentos de consumo, ampliamos nossa capilaridade via canais alternativos, tais como as lojas de
conveniência AmPm, aplicativos Rappi e market-place com a Livelo. Para nossos clientes premium, isto é, clientes dos níveis Estrela ou Ídolo
do nosso programa de recompensas WineUP, criamos o Wine Select um serviço de atendimento individualizado pelo WhatsApp, sem custo
adicional. Quando os clientes chegam a esses níveis, é habilitada uma tela específica no APP Wine, na seção WineUP, com informações
sobre o canal e um link para contato do WhatsApp de um de nossos vendedores Wine Select.
No ambiente offline, iniciamos nossa expansão com a premissa de que o mundo não precisa de mais uma loja de vinhos, por isso, mais do que
simplesmente lojas de vinho, nossos espaços físicos possuem catálogo e preços integrados ao e-commerce por meio do APP Wine. Os
preços dos produtos e promoções praticados no e-commerce são integrados em tempo real em todas as lojas, que além disso, são pontos de
encontro com sócios, possuem áreas para eventos e degustações, além de serem novos canais de captação de sócios. Além disso, as lojas
possuem estoque para atendimento ao B2B local, atuam como pontos de entregas rápidas para o e-commerce e inserem a presença da
marca Wine nas localidades onde estão instaladas.
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A escolha da localidade das lojas leva em consideração prioritariamente regiões onde existe concentração de sócios e que tenham potencial de
exploração para B2B, além de demandas por entregas rápidas B2C via estoque local. Com essa estratégia, a Companhia inaugurou sua
primeira loja em Belo Horizonte/MG, a WineBH e, recentemente, foram inauguradas a Wine Curitiba e Wine Porto Alegre, totalizando três lojas
físicas em junho de 2020. A Companhia busca expandir o número de lojas, seguindo a estratégia de encurtar a distância da marca com nossos
sócios. Acreditamos no sucesso dessa estratégia, graças aos resultados crescentes de nossa primeira loja, a WineBH, que nos primeiros seis
meses do ano de 2020 nos trouxe 200 novos sócios e mais de R$ 651 mil reais em vendas, entre vendas da loja e uso da loja para vendas via
APP.
Para nós, é muito importante estar junto dos nossos sócios e clientes, celebrando todos os seus melhores momentos. Visando garantir
celebrações inesquecíveis, os Embaixadores da Wine Eventos entram em ação com uma venda consultiva, selecionando rótulos e garantindo
vantagens e benefícios, tais como preços especiais para rótulos distintos, menu personalizado para harmonização, frete gratuito, entrega
programada e consultoria personalizada. Esta unidade de negócio baseada no modelo de vendas direta atende ao mercado de casamentos,
formaturas e eventos corporativos.
Por meio da marca Bodegas - Grupo Wine, atuamos no mercado B2B oferecendo vinhos para restaurantes, hotéis, supermercados,
empórios, entre outros. A Bodegas é uma importadora de vinhos selecionados, que oferece ao mercado brasileiro vinhos exclusivos, distintos,
de personalidade marcante e de excelente relação qualidade-preço.

No nosso B2B, prezamos por um ecossistema de atendimento diferenciado, em que ficamos próximos do cliente por meio de consultores para
venda consultiva para restaurantes, representantes comerciais para grandes contas como a do SAM's Clube. Além da nossa equipe de
telemarketing, os clientes podem utilizar nosso e-commerce B2B (https://www.bodegaswine.com.br/) para compras tipo self-service. Também
temos nossos embaixadores que atuam com vendas diretas, potencializando a presença da Wine em todo o país.
Ainda sobre o nosso segmento B2B, acreditamos que a Bodegas, adquirida em abril de 2018, é um exemplo de M&A bem-sucedido,
comprovando a nossa capacidade de aquisição, integração de novos segmentos e captura de sinergias, fortalecendo o nosso ecossistema.
Exemplo disso, é o aumento de receita do canal desde a aquisição.
Mercado de atuação
Segundo dados da Ideal Consulting, o consumo de vinhos per capita (por habitante maior de 18 anos) vem crescendo no Brasil desde 2016 e
atingiu em 2019 a marca de 2,13 litros/habitante. No período pós-início da quarentena devido à pandemia do COVID-19, ou seja, de abril a
junho de 2020, o consumo avançou ainda mais e chegou a 2,81 litros / habitante, um crescimento de 39% quando comparado com o mesmo
período de 2019.
Entendemos que o apelo do entretenimento do produto e sua versatilidade podem explicar esta tendência, pois, em nossa visão, o consumo do
vinho envolve mais do que uma simples garrafa: o vinho é um universo que engloba desde história do rótulo, o momento compartilhado e até o
turismo. Sendo uma bebida versátil, em tempos de isolamento social, ele cumpre um papel social importante, podendo ser consumido em um
happy hour online entre amigos, harmonizar um pedido de delivery, em um momento de culinária em casa ou ainda acompanhando filmes ou
séries.
A empresa nasceu digital, portanto, a marca acabou se beneficiando deste movimento de migração de compras para o online. Além disso,
gozamos de uma reputação elevada de acordo com dados do Reclame Aqui a empresa leva o selo RA1000, apresentando uma nota de
8,5/10 no período referente de 01/02/2020 a 31/06/2020.
Vantagens competitivas
Solidez do Clube Wine. Temos um clube de assinaturas em expansão, atualmente, em 30 de junho de 2020, com uma base ativa de
178.679 assinaturas. Contamos com sócios fiéis, com base no baixo índice de churn de 3,2% ao mês na média dos meses do segundo
trimestre de 2020, com elevado consumo de vinho de cerca 40 litros por ano, comparável ao padrão observado em países que mais
consomem vinho no mundo.
O modelo de negócio de assinaturas direto ao consumidor é, em nosso entendimento, vencedor tanto do ponto de vista do negócio como do
consumidor pelos seguintes motivos:
I.
Do ponto de vista do negócio, somos um business rentável com uma margem EBITDA Ajustada de 8,5% no período de seis meses
findos em 30 de junho de 2020, principalmente devido ao melhor poder de negociação com os fornecedores por conta do volume concentrado
em alguns rótulos para abastecer a demanda do clube do mês que contém 178.679 assinantes ao final de junho de 2020, recorrência de
vendas com sócios do Clube Wine comprando no e-commerce em média uma vez a cada três meses, índice de churn médio de 3,2% ao mês
no segundo trimestre de 2020, custo de aquisição de clientes em torno de R$100, e por fim uma relação LTV / CAC saudável de 8,2x no
primeiro semestre de 2020. A Companhia acredita que nosso modelo de negócios também permite uma dinâmica de capital de giro favorável,
uma vez que possibilita a otimização do estoque devido à maior previsibilidade de garrafas por assinatura; e
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II.
Do ponto de vista do cliente, acreditamos que o Clube de Assinatura apresenta uma proposta de valor atraente para os sócios devido
a trabalho de curadoria do portfólio de produtos, a escala de negociação nos permite realizar uma boa seleção de produtos e finalmente
devido, à conveniência de enviarmos as garrafas diretamente para a casa do cliente. Acreditamos que nós elevamos o relacionamento
transacional a um relacionamento emocional e envolvente pelo senso de pertencimento ao clube, entrega de conteúdo por meio da Revista
Wine e interação em nosso aplicativo. Ao fazê-lo, acreditamos que o Wine se posiciona não só no mercado do vinho, mas também no
mercado de entretenimento.
Todas as compras realizadas em nosso e-commerce e no clube geram cashback e pontos de experiência no nosso programa de
recompensas, o WineUP, que foi projetado com foco na fidelização do cliente e é cada vez mais utilizado pelos nossos clientes.
Nosso aplicativo e plataforma são proprietários e todas as manutenções, integrações e evoluções nesses sistemas são desenvolvidas
100% internamente pelo nosso time de especialistas, designers e desenvolvedores, possibilitando maior escala de funcionalidades produzidas
em menor tempo e com custo controlado.
A Companhia acredita ser uma expressão visual de marca vibrante, colorida e espontânea, tendo um manual de aplicação de marca
adequado para comunicações em momentos e ambientes diversos tanto no online quanto no off-line.
Prezamos pelo bom atendimento ao nosso cliente, motivo pelo qual contamos com um NPS (Net Promoted Score, i.e., índice de satisfação do
cliente) com 72% de recomendação dos nossos clientes, no primeiro trimestre de 2020, e temos reputação máxima em atendimento as
demandas de clientes no Reclame Aqui (Certificado RA 1000, conforme site https://www.reclameaqui.com.br/empresa/wine-com-br/).
Nossa abordagem omnicanal permite oferecer produtos e serviços ao consumidor em diferentes pontos de contato. Seja na recorrência do
abastecimento no lar, na compra avulsa de garrafas via e-commerce ou lojas físicas, seja em eventos e celebrações, no consumo em bares e
restaurantes ou supermercados e lojas ou ainda em canais de conveniência a Wine marca presença.
Nossas lojas físicas são integradas ao e-commerce, criando uma experiência de compra única através do aplicativo, sem ruídos de
comunicação e com o mínimo de fricção ao longo de todo processo de realização do pedido. Nossas lojas físicas são mais que pontos
comerciais: são espaços para eventos e encontro dos nossos sócios, atuam como pontos de entregas rápidas para compras do e-commerce
e do B2B e também atuam nacaptação de novos assinantes, além de reforçarem a nossa marca nas localidades em que estão instaladas.

Figura 1 - Fotos da loja física de Belo Horizonte. Sócios em um evento de degustação e detalhe da nossa máquina de degustação de vinhos.

Com esse ecossistema, a Companhia pode explorar diferentes iniciativas para impulsionar seu crescimento, seja de forma orgânica ou por
meio de aquisições. No B2C, nossa principal estratégia é o crescimento da base de sócios, que pode ser feito pelo aumento de ofertas de
menor ticket médio, mantendo o foco no plano anual para a manutenção do churn. No B2B, a estratégia de alavancar o ominichannel pode
ser realizada ao alavancar as frentes de on-trade e off-trade e também por meio de fusões ou aquisições oportunas. Em relação ao aplicativo
mobile, nossa estratégia é transformá-lo em um “super app”, aumentando a taxa de downloads por meio da inclusão de funcionalidades de
conteúdo e de redes sociais, que objetivam maior interatividade da nossa base. Todas essas frentes de crescimento devem ser suportadas
pela nossa estratégia de logística, cujo principal objetivo é garantir uma entrega rápida por meio da descentralização do estoque, aumentando
o número de entregas no mesmo dia ou no dia seguinte.
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A Wine trabalha com um modelo sem intermediários conectando os produtores grandes ou mesmo artesanais com os sócios e clientes.
Como compramos diretamente dos produtores internacionais e fazemos todo o processo de importação, distribuição e venda para o cliente
final, não temos intermediários na cadeia de fornecimento. Dessa forma, é possível eliminar diversos custos da cadeia de suprimento,
permitindo repassar essa redução de custos ao preço do produto para o cliente final. A proximidade e o tratamento direto com os produtores,
aliado ao elevado volume que importamos em 2019 (7,4 milhões de garrafas de vinhos) nos permite exercer poder de barganha e negociação
no nosso processo de compras. O modelo tradicional de importadoras que revendem para distribuidoras e varejistas adiciona custos de
tributação e logística à cadeia, gerando uma oferta de produtos mais caros na ponta. Nosso modelo de assinatura, diferentemente, possibilita a
escala concentrada em alguns rótulos, aumentando o nosso poder de barganha e possibilitando a oferta de vinhos de qualidade a preços mais
acessíveis. Ainda, este poder é estendido para a negociação de demais itens para nosso portfólio.
Temos um ecossistema integrado de clube de assinatura ancorado no modelo de recorrência, somado à ativação do sócio em nosso ecommerce, que, potencializado pelos benefícios de 15% de desconto, frete diferenciado e 3 vezes mais pontos em nosso programa de
recompensas e cashback.
Os investimentos de marketing de topo de funil (etapa da jornada de navegação em que é menos provável que o cliente faça a assinatura)
são otimizados para captação de novos sócios, garantindo uma relação de CAC / LTV saudável, ao contrário do modelo tradicional do
mercado em que o investimento de marketing é focado em vendas avulsas de garrafas com um desbalanceamento do custo de aquisição do
cliente vs. o customer lifetime value.
Com uma base ativa de 178.679 assinaturas em 30 de junho de 2020, a comunicação para vendas de rótulos além da assinatura mensal é
feita por meio de mídia proprietárias, tais como e-mail marketing, SMS e push notification, assegurando um custo baixo e a possibilidade de
segmentação de base para uma oferta mais personalizada e assertiva.
No que tange ao transporte de mercadoria e atendimento em todos o Brasil, nossa WineBox® merece destaque. Patenteada nos termos da
legislação brasileira aplicável e pioneira no mercado de transporte aéreo, nossa caixa de embarque garante um transporte seguro com uma
baixa taxa de avarias.
Benefícios Fiscais
A Companhia possui termo de acordo com o Estado do Espírito Santo para utilização de benefícios fiscais firmado através do termo nº
0277/2012. Os benefícios concedidos estão estabelecidos no artigo 530 do regulamento aplicável e são repassados para a Companhia
através do Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (INVEST- ES) e do Programa de Desenvolvimento e Proteção
à Economia do Estado do Espírito Santo – COMPETE/ES.
O Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (INVEST-ES) tem por objetivo contribuir para a expansão,
modernização e diversificação dos setores produtivos do Espírito Santo, estimulando a realização de investimentos, a implantação e a
utilização de armazéns e infraestruturas logísticas existentes, renovação tecnológica das estruturas produtivas, otimização da atividade de
importação de mercadorias e bens e o aumento da competitividade estadual, com ênfase na geração de emprego e renda e na redução das
desigualdades sociais e regionais.
O Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado do Espírito Santo – COMPETE/ES (Lei 10.568/2016) tem por objetivo
contribuir para a expansão, modernização e diversificação dos setores produtivos do Estado, estimulando a realização de investimentos, a
renovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estadual, com ênfase na manutenção e/ou geração de
emprego e renda e na redução das desigualdades sociais e regionais.
Dentre os diversos benefícios fiscais oferecidos pelo Estado, os principais são: (i) o aproveitamento de crédito presumido de forma que a
carga tributária efetiva resulte um inteiro e um décimo por cento nas saídas interestaduais; e (ii) diferimento do ICMS nas operações de
importação.
Produtos e Parceiros
Com mais de 10 anos de atuação, um dos pontos fortes da Companhia consiste na parceria com seus produtores. Tendo em seu portfólio a
grande maioria de produtos composta por marcas ou produtos exclusivos, a Companhia traz para o seu cliente a diversidade e disponibilidade
de rótulos. Como uma de nossas metas sempre foi trazer informações para desmistificar o mercado de vinhos para o nosso cliente final, todos
os produtos disponíveis no site trazem consigo uma ficha técnica, com informações como: tipo de vinho e uva, país de origem, nome da
vinícola, teor alcoólico, safra, classificação, características visuais, olfativas, gustativas, temperatura de serviço e potencial de guarda. Além
disso, indicações de ótimos pratos para harmonização, conforme o exemplo abaixo:
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Conseguimos diversificar a origem de nossas garrafas através da presença dos WineHunters, que selecionaram vinhos em 137 fornecedores
no ano de 2019, desde vinícolas renomadas até pequenos produtores familiares, dentre os quais destacamos alguns abaixo. Durante toda a
nossa história, já trabalhamos com 198 parceiros.

O elevado volume de garrafas importadas por ano (7,4 milhões em 2019) e a base de sócios de 178.679 (em 30 de junho de 2020) dão à
Companhia um alto poder de barganha em suas negociações com fornecedores, produtores e parceiros.
Nossos vinhos, sejam eles tinto, branco, espumante, frisante, licoroso ou rosé, são, em 30 de junho de 2020, originários dos seguintes
países: África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Brasil, Chile, China, Espanha, Estados Unidos, França, Hungria, Itália, Líbano, Nova
Zelândia, Portugal e Uruguai.
Em 30 de junho de 2020, a Companhia possui mais de 1.250 SKUs ativos, de 16 países e em todas as faixas de preço, variando de R$ 20,00 a
R$ 9.000,00. Ademais, todos os meses disponibilizamos 2 produtos selecionados dentre os Top 10 do Brasil aos clientes detentores de
assinaturas do Clube Essenciais.

Figura 2 - Presença de nossos SKUs
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ESTRUTURA SOCIETÁRIA
(i)

(ii)

Estrutura Societária antes da Oferta

Estrutura Societária após a Oferta

Após a realização da Oferta o atual grupo de controle da Companhia formado pela Orbeat e pelo Península (“Grupo de Controle”) poderá
deter menos que 50% mais uma ação da Companhia, o que pode vir a ser interpretado como uma alteração no controle da Companhia. Para
mais informações sobre a composição do capital social da Companhia após a Oferta, vide Seção “Informações sobre a Oferta” contida na
página 45 deste Prospecto. Ainda, sobre esse tema, vide o seguinte fator de risco constante da página 95 deste Prospecto: “Após a
conclusão da Oferta, a Companhia pode deixar de possuir um acionista controlador ou grupo de controle, o que poderá tornar a Companhia
suscetível a alianças entre acionistas, conflitos entre acionistas e outros eventos decorrentes da ausência de um acionista controlador ou
grupo de controle”.
Com relação aos reflexos na Companhia em razão desta interpretação, vale mencionar que a Companhia já obteve, junto aos seus credores,
os waivers para a realização da Oferta, inclusive considerando eventual alteração de controle decorrente deste evento. Além disso, a
Companhia não possui contratos de locação que preveêm rescisão ou multa em caso de alteração de controle acioniário ou ainda nenhum
outro contrato que impacte o business da Companhia. Por fim, para maiores informações sobre a participação dos acionistas após a oferta
ver a seção “Informações sobre a Oferta - Principais acionistas, Administradores e Acionistas Vendedores” na página 46 deste Prospecto.
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Eventos Recentes
Acordo de Acionistas
Em 9 de agosto de 2016, os acionistas da Companhia, Península, Orbeat, Rogério Salume e Fernando Optiz celebraram um Acordo de
Acionistas da Companhia para regular os direitos e obrigações das partes enquanto acionistas da Companhia, o qual foi posteriormente
aditado em 18 de agosto de 2020 (“Acordo de Acionistas Geral”). Nos termos da Cláusula 32, Parágrafo 1º, do Acordo de Acionistas Geral,
este será rescindido, de pleno direito, na data em que for realizada a oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia.
Adicionalmente, em 9 de agosto de 2016, o Península e a Orbeat celebraram um Acordo de Acionistas de Controle da Companhia, para
estabelecer certos direitos e obrigações em adição e complemento ao Acordo de Acionistas Geral, enquanto controladores da Companhia
(“Acordo de Controle”).
Em 06 de outubro de 2020, o Península e a Orbeat celebraram um novo Acordo de Acionistas da Companhia, com a finalidade de regular os
seus direitos e obrigações com base nas novas regras de governança da Companhia e às regras aplicáveis a companhias abertas (“Novo
Acordo de Acionistas”). O Novo Acordo de Acionistas foi celebrado sob a condição suspensiva consistente na realização da Oferta, cuja
ocorrência importará na automática e imediata produção de seus efeitos na data de sua implementação, de modo que revogará integralmente
o Acordo de Acionistas Geral e o Acordo de Controle. Para informações adicionais, os investidores devem ler o item “15. Controle” do
Formulário de Referência, na página 813 deste Prospecto.
Plano de Opções
Em 21 de setembro de 2020, em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia aprovou um Plano Outorga de Compra de Ações destinado
aos seus administradores, empregados, consultores e/ou pessoas naturais que prestem serviço à Companhia ou a suas controladas, que
venham a ser escolhidos a critério do Conselho de Administração da Companhia (“Plano de Opção”). Para mais informações detalhadas
sobre o Plano de Opção, veja a seção “Diluição”, na página 107 deste Prospecto, o item “13.4 Plano de Remuneração Baseado em Ações do
Conselho de Administração e Diretoria Estatutária” do nosso Formulário de Referência, anexo a este Prospecto.
PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA
Abaixo estão listados os cinco principais fatores de risco que nos afetam, nos termos do artigo 40, § 3º, inciso IV da Instrução CVM 400. Para
informações sobre os fatores de risco a que estamos expostos, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, na página
95 deste Prospecto, e os itens “4.1 Fatores de Risco” e “4.2 Riscos de Mercado” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, a
partir da página 515.
O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como o atual coronavírus (COVID-19), impactou e pode continuar impactando
nossas operações, canais de venda e fluxos de caixa, bem como 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. A pandemia também poderá aumentar significativamente os efeitos adversos dos outros fatores de
riscos descritos nestaseção.
Em 11 de março de 2020, a OMS decretou a pandemia decorrente da COVID-19, cabendo aos países membros estabelecerem as melhores
práticas para as ações preventivas e de tratamento aos infectados. Como consequência, o surto da COVID-19 resultou em medidas restritivas
relacionadas ao fluxo de pessoas impostas pelos governos de diversos países em face da ampla e corrente disseminação do vírus, incluindo
quarentena e lockdown ao redor do mundo. Como consequência de tais medidas, os países impuseram restrições a 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.
As medidas descritas acima aliadas às incertezas provocadas pelo surto da COVID-19 tiveram um impacto adverso na economia e no
mercado de capitais global, incluindo no Brasil, inclusive causando oito paralisações (circuit-breakers) das negociações na B3 durante o mês
de março de 2020. A cotação da maioria dos ativos negociados na B3 foi adversamente afetada em razão do surto da COVID-19. Impactos
semelhantes aos descritos acima podem voltar a ocorrer, provocando a oscilação dos ativos negociados na B3.
Desde o início da pandemia, as operações da Companhia foram impactadas por essa nova realidade. Podemos ter uma contaminação em massa
que forçaria um fechamento temporário de nosso centro de distribuição com consequentes atrasos em entregas, perda de receita e
insatisfações por parte de nossos consumidores.
Nossos produtos são, em sua grande maioria, importados e, portanto, dependentes do correto funcionamento de logística de importação e
desembaraço tanto em território nacional quanto nos países de origem dos nossos produtos. Eventuais paralisações nesta cadeia podem
reduzir a disponibilidade de itens em nosso portfólio com efeito negativo em vendas e prejudicar nossos inventários.
Adicionalmente, a Companhia adotou uma política de teletrabalho para seus funcionários e colaboradores, os quais em sua grande maioria,
na data do Formulário de Referência anexo a este Prospecto, ainda operam de forma remota. Essa política pode afetar negativamente a
produtividade e causar outras interrupções e atrasos nos negócios da Companhia.
O impacto da pandemia da COVID-19 em nossos negócios potencializa o efeito dos demais riscos aos quais a Companhia está exposta,
podendo afetar significativamente nossos resultados operacionais e fluxo de caixa. Até o presente momento não é possível determinar o tempo
de duração do cenário pandêmico. Além disso, a pandemia da COVID-19 pode afetar adversamente as condições econômicas gerais e o
setor de comércio, considerando potenciais impactos nos níveis de emprego e renda e na capacidade e hábitos de consumo da população
em geral, incluindo, mas não se limitando, aos impactos descritos nos itens abaixo: (i) as tendências e perspectivas econômicas gerais, de
capital, investimentos e recursos financeiros ou posição de liquidez; (ii) o impacto nas nossas operações futuras; (iii) o impacto em nossas
despesas ou acesso a recursos de capital e financiamento, (iv) o surgimento de contingências relevantes relacionadas à COVID-19; (v) como
a COVID-19 irá afetar os ativos em nosso balanço patrimonial e a nossa capacidade de registrar oportunamente tais ativos; (vi) a antecipação
de quaisquer perdas relevantes, aumentos nas provisões de perdas em operações de crédito, encargos de reestruturação ou outras despesas;
(vii) quaisquer alterações na aplicação de julgamentos contábeis devido a dados novos ou revisados; (viii) o valor total da redução na
demanda por bens e serviços e interrupções dos canais de venda; (ix) o impacto em nossa cadeia de fornecimentos; (x) o impacto na relação
entre custos e receitas; (xi) a incerteza econômica e social geral, incluindo o aumento nas taxas de juros, as variações nas taxas de câmbio, a
inflação e o desemprego; (xii) o impacto da pandemia da COVID-19 em nossa capacidade de cumprir as obrigações relacionadas ao nosso
endividamento; e (xiii) outros impactos e consequências imprevistas.
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A pandemia também pode causar interrupções materiais em nossos negócios e operações no futuro como resultado de, por exemplo,
quarentenas, ataques cibernéticos, absenteísmo de funcionários como resultado de doenças ou outros fatores, como medidas de
distanciamento social, viagens ou outras restrições. Se uma porcentagem significativa de nossa força de trabalho não puder trabalhar,
inclusive por motivo de doença ou devido a viagens ou restrições governamentais relacionadas à pandemia, nossas operações poderão ser
afetadas adversamente. Um longo período de trabalho remoto também pode aumentar os riscos que enfrentamos, incluindo, entre outros,
riscos de segurança cibernética e proteção de dados, que podem prejudicar nossa capacidade de gerenciar e operar nossos negócios.
Na medida em que a pandemia da COVID-19 afeta adversamente nossos resultados financeiros e de negócios, ela também pode ter o efeito
de aumentar muitos dos outros riscos descritos na seção “Fatores de risco” do Formulário de Referência anexo a este Prospecto, como
aqueles relacionados ao nosso nível de endividamento, nossa necessidade de gerar fluxos de caixa suficientes para atender nosso
endividamento.
Qualquer surto de uma doença que afete o comportamento das pessoas e exija políticas públicas que restrinjam o movimento de pessoas e /
ou contato social pode ter um impacto adverso em nossos negócios e na economia brasileira. Os surtos de doenças também podem
impossibilitar nossos funcionários de irem às nossas instalações (inclusive como resultado de medidas preventivas ou devido à contaminação
em larga escala de nossos funcionários, o que nos impediria de operar nossos negócios normalmente. Não podemos garantir que outros
surtos regionais e/ou globais não ocorram, no caso de ocorrência de outros surtos e/ou pandemias, não podemos garantir que seremos
capazes de impedir um impacto negativo igual ou superior ao impacto causado pela pandemia da COVID-19.
Qualquer mudança material nos nossos negócios, 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, e/ou nos 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.
Falhas de segurança da informação/privacidade/vírus com acesso não autorizado aos sistemas aplicativos, cibersegurança, banco
de dados, servidores de rede e/ou dispositivos de comunicação, devido a controles de segurança lógica deficientes ou inexistentes
podem prejudicar a reputação da Companhia e afetar adversamente o nosso resultado.
As operações da Companhia dependem da funcionalidade, disponibilidade, integridade e estabilidade operacional de vários centros e
sistemas de dados, incluindo o funcionamento das suas plataformas eletrônicas (sites, aplicativos e extensão para navegadores de internet),
de sistemas de crédito, logística e comunicação e vários softwares usados para controlar estoques e gerar relatórios de desempenho financeiro.
Dependemos da funcionalidade, disponibilidade, integridade e estabilidade operacional dos nossos sistemas de tecnologia da informação,
compreendendo nossos servidores, softwares e licenças. Contamos com os nossos sistemas de tecnologia da informação para processar,
transmitir e armazenar dados eletrônicos, bem como para nos comunicar com consumidores e fornecedores.
No período de seis meses encerrado em 30 de junho de 2020, aproximadamente 97% da nossa receita bruta decorreu de vendas de produtos
através de nossa plataforma eletrônica.
As vendas em nossas lojas são gerenciadas com base em sistemas de informação diversos. Assim, nossas operações dependem de
sistemas de informação que processam os dados necessários para o gerenciamento das nossas atividades e para nossa contabilidade.
Problemas na operação ou administração desses sistemas, bem como a impossibilidade de atualizá-los de maneira constante e satisfatória,
podem causar sua interrupção ou mau funcionamento. Na hipótese de falhas ou interrupção de seus sistemas, a Companhia pode perder
dados ou pode ser incapaz de realizar transações comerciais e, com isso, deixar de auferir receitas de vendas, o que impactaria de forma
adversa os seus resultados.
Além disso, as tecnologias de autenticação eletrônica e criptografia são desenvolvidas por terceiros e podemos estar expostos a usos
impróprios, ilegais ou vendas fraudulentas. Avanços tecnológicos, novas descobertas no campo da criptografia ou outros desenvolvimentos
poderão resultar na exposição de falhas nas tecnologias que utilizamos para proteger dados pessoais fornecidos pelos clientes durante as
operações de compra.
Ainda, nós estamos suscetíveis a usos impróprios ou ilegais, incluindo vendas fraudulentas e ilícitas nos meios de pagamento aceito por nós,
bem como fraudes bancárias, que podem resultar em perdas financeiras da Companhia. Adicionalmente problemas nos nossos sistemas de
tecnologia da informação, ou a impossibilidade de atualizá-los constantemente, poderão impactar adversamente as nossas operações e o
nosso controle de estoque.
Armazenamos nosso banco de dados, que contém informações demográficas e de vendas de cada um de nossos clientes, em “nuvem” em
nossa intranet, que está sujeita a ataques externos de usuários de redes públicas. Qualquer comprometimento de nossa segurança poderá
prejudicar a nossa reputação e nossa marca e nos expor a situações de litígio, nas quais poderemos ser obrigados a indenizar a parte
prejudicada, afetando, assim, negativamente o nosso negócio e os resultados das nossas operações. Ademais, qualquer pessoa capaz de
burlar as nossas medidas de segurança poderá se apropriar de informações confidenciais ou causar interrupções em nossas operações.
Nossa criptografia de dados e outras medidas de proteção podem não impedir o acesso não autorizado ou o uso de dados confidenciais.
Uma violação do nosso sistema ou do sistema de um de nossos fornecedores pode nos sujeitar a perdas materiais ou responsabilidades,
incluindo multas. O uso indevido de tais dados ou violação da cibersegurança pode prejudicar nossa reputação e impedir os clientes de usar
nossos produtos e serviços, reduzindo assim nossas receitas.
Além disso, qualquer uso indevido ou violação do nosso sistema de comércio eletrônico pode nos fazer incorrer em custos para corrigir as
violações ou falhas, nos expor a responsabilidades, aumentar nosso risco de escrutínio regulatório, nos sujeitar a processos judiciais e
resultar na imposição de penalidades e multas relevantes nos termos leis ou regulamentos estaduais e federais afetando os resultados e a
imagem da Companhia.
Estamos sujeitos a legislações que podem exigir notificação a órgãos reguladores, clientes ou funcionários, assim como podemos ter que
reembolsar clientes ou operadores de cartões de crédito por quaisquer recursos furtados em decorrência de quaisquer violações ao nosso
sistema de segurança, situações que poderiam aumentar significativamente os nossos custos e reduzir nossa atratividade. Em consequência
da grande dependência da tecnologia para as atividades da Companhia, também podemos incorrer em perdas financeiras devido a impactos
regulatórios nas nossas operações.
Adicionalmente, nossos 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. Qualquer ocorrência dessa natureza poderá resultar em um
efeito material adverso sobre nossos negócios, resultados de operações e perdas financeiras.
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Além disso, como resultado da pandemia da COVID-19, aumentamos rapidamente o número de funcionários trabalhando remotamente. Isso
pode causar aumento na indisponibilidade de nossos sistemas e infraestrutura, interrupção dos serviços de telecomunicações, falhas
generalizadas do sistema e maior vulnerabilidade a ataques cibernéticos. Consequentemente, nossa capacidade de conduzir nossos
negócios e resultados pode ser negativa e adversamente afetada.
Eventos internacionais e falhas logísticas podem atrasar ou impedir a entrega de produtos pela Companhia, o que poderia afetar
negativamente suas vendas e rentabilidade.
Parcela significativa do portfólio da Companhia é composta por produtos importados, sendo transportadas, via rodoviário, aéreo ou marítimo.
Possíveis problemas, como greves, dificuldade de acesso aos terminais, saturação da infraestrutura ou interrupções nas atividades,
relacionados à Receita Federal, alfândegas, aeroportos e/ou portos de todo o país podem afetar a entrega de tais produtos para a Companhia
e, por consequência, o desenvolvimento das suas atividades. Além disso, perda ou extravio de cargas internacionais podem reduzir a oferta
de produtos disponíveis para a Companhia, com possível descontinuidade de entrega, gerando quebra de receita. Neste contexto, também é
risco inerente à atividade de importação:
•

Obtenção de um licenciamento de importação prévio ao embarque, o que pode prejudicar o andamento de embarques e o abastecimento
dos produtos já que traz maior morosidade ao processo.

•

Restrições quantitativas (quotas de importação) - As quotas de importação são denominadas “barreiras não tarifárias” e são um modo de
restringir a quantidade de produto importado, limitando a importação a um número pré-estabelecido e afetando o inventário da Companhia.

•

Medidas compensatórias ou de salvaguarda - as medidas compensatórias objetivam compensar eventuais subsídios concedidos de
forma direta ou indireta no país exportador para a produção e exportação de um produto, cuja exportação ao Brasil cause danos à
indústria doméstica. Desta forma podem ser aplicadas com o fim de aumentar a proteção da indústria nacional temporariamente.
Normalmente são medidas com caráter de urgência e temporárias para prevenir algum prejuízo da indústria nacional.

•

Medidas sanitárias e fitossanitárias - as medidas sanitárias e fitossanitárias são também denominadas “barreiras não tarifárias”. As
medidas podem incluir novas leis, decretos, regulamentos e requerimentos que aumentem a quantidade de testes, inspeções,
procedimentos certificatórios, ou de aprovação.

•

Valoração aduaneira arbitrária - A alfândega, através das suas autoridades, pode considerar que o produto tem um valor real maior ao
declarado e atribuir um valor superior ao mesmo. Desta forma o imposto a ser pago seria maior, aumentando os custos da Companhia
e reduzindo a receita projetado.

Estamos expostos também aos riscos referentes às barreiras técnicas. Estas etapas obrigatórias para importação compreendem processos
desde que o navio atraca no porto até ser inspecionado e liberado pelas autoridades aduaneiras. Eventuais entraves ou demora nesses
processos podem atrasar a entrada do produto no estoque. Em caso de sinistro de nossas cargas internacionais, considerando o tempo e
aprovisionamento internacional, poderíamos ter uma descontinuidade de entrega gerando quebra de receita. Estes fatores podem impactar
nossos prazos de importação resultando em ruptura de estoque de alguns produtos da Companhia e eventual risco perda de vendas.
Adicionalmente o cenário de pandemia pode ter efeito adverso incorrendo em falta de fornecimento: risco de fechamento das fronteiras
comerciais e risco do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (“MAPA”) interromper ou atrasar a nacionalização de produtos
gerando impactos em receita.
Podemos ser afetados por uma disrupção logística aérea, terrestre ou marítima ou ainda afetados pela inoperância de parceiros
logísticos para entrega visto que dependemos do sistema de transporte e de infraestrutura para entregar os produtos às lojas e
aos clientes.
A Companhia depende do funcionamento contínuo de infraestrutura logística, incluindo armazéns, rodovias e todos os meios de transporte
utilizados pela Companhia, ou por prestadores de serviços, fornecedores e clientes.
Na data do Formulário de Referência anexo a este Prospecto, a Companhia opera dois centros de distribuição, em Serra- ES, sendo dois
armazéns interligados que totalizam 13.279,44 m², locados diretamente com os proprietários, em Barueri-SP, são 500m² em armazém multi
cliente operado pela Brasil Express. Um ponto de apoio (estoque avançado), em Belo Horizonte-MG, com 200m² em armazém sublocado da
empresa Iconex e operação pela Companhia. Parte substancial dos produtos que são vendidos pela Companhia são distribuídos a partir
desses centros de distribuição, sendo quase 100% faturado e montado no CD de Serra-ES. Aproximadamente 84% dos pedidos passam pelo
CD de Barueri, na modalidade de cross-docking (carretas completas de mercadoria são enviadas do CD de Serra para SP e lá a mercadoria é
separada em carros menores para a entrega na cidade), 0,13% são faturados e montados no ponto de apoio de Belo Horizonte-MG.
Se a operação normal dos centros de distribuição da Companhia for reduzida, suspensa ou interrompida:
(i)

seja por reduções significativas do uso da infraestrutura de transporte de cargas tanto para expedição como para recebimento;

(ii)

por redução do seu funcionamento em decorrência de desastres naturais, incêndio, acidentes, falhas de sistema, greve de funcionários,
greve do transporte público, pandemia da COVID-19 ou quaisquer outras causas inesperadas;

(iii)

interrupção no fornecimento insumos essenciais e personalizados como embalagens, fitas, etiquetas, ou prestação de serviços como
limpeza, coleta de lixo e resíduos, refeição e internet; ou

(iv)

por qualquer outro motivo.

Isso poderá atrasar ou afetar a capacidade de distribuir produtos diretamente para clientes, implicando redução das vendas e,
consequentemente, piora dos resultados operacionais da Companhia.
Desse modo, qualquer evento adverso ou redução significativa na oferta da infraestrutura de transporte ou em seu funcionamento ou
qualquer incapacidade de transportar produtos entre essas instalações, ou fornecedores ou clientes, por qualquer razão, pode atrasar ou
afetar a capacidade da Companhia de distribuir produtos para as lojas, bem como para os clientes, prejudicar a demanda ou os preços de
produtos, impedir ou atrasar sua entrega e impor custos adicionais aos produtos o que pode reduzir as vendas e afetar adversa e
negativamente o resultado operacional e a condição financeira da Companhia.
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Dependemos prioritariamente, de terceiros para nossa operação logística. Falhas, greves, tais como a greve dos caminhoneiros de 2018,
mudanças ou disrupções na operação desses parceiros podem seriamente comprometer a nossa capacidade de abastecimento e entrega de
nossos produtos, causando perda de receita e eventual evasão de clientes. Além disso, nossa operação logística está sujeita aos riscos de
fechamento de fronteiras, suspensão ou atrasos de embarques em função da COVID-19. Em relação às nossas entregas ao consumidor,
combinamos o modal aéreo com terrestre. Com o impacto negativo da COVID-19 nas rotas das companhias aéreas, incorremos em atrasos
de entregas nos meses de abril e maio aumentando o tempo médio de entrega de 5,7 dias para um tempo médio aproximado de 7,5 dias.
Podemos ainda incorrer em atrasos em caso de novas perturbações ou em função de redução de rotas de companhias aéreas ou, ainda,
greves de caminhoneiros ou eventuais lockdowns de cidades dificultando a entrega nessas regiões e eventualmente impactando a adesão ou
manutenção dos clientes.
Nossas receitas dependem substancialmente de assinaturas em um modelo de recorrência.
Nosso core business é a operação de um clube de assinaturas de vinho com planos mensais e anuais. No período de seis meses encerrado
em 30 de junho de 2020, 43,7% da nossa receita líquida operacional derivou do nosso segmento de clube de assinaturas (47,5% no período de
seis meses encerrado em 30 de junho de 2019 e 45,6%, 39% e 39% nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e
2017, respectivamente). Podemos sofrer redução no número de entrada de novos sócios em função de uma eventual baixa de eficácia de
nossos esforços publicitários ou promocionais, ou ainda de mudanças de mercado que coloquem em xeque a proposta de valor do clube.
Adicionalmente, podemos incorrer em um aumento de churn (indicador que mede o índice de evasão dos clientes, ou seja, a taxa de
cancelamento) devido ao aumento de concorrência, de condições de mercado ou redução na demanda por esses produtos. Quaisquer
desses fatores podem impactar negativamente nossos resultados.
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IDENTIFICAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, COORDENADORES DA OFERTA,
CONSULTORES E DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Para fins do disposto no Item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a
Companhia e a Oferta, bem como este Prospecto, poderão ser obtidos nos seguintes endereços:
Companhia e Acionistas Vendedores
W2W E-COMMERCE DE VINHOS S.A.
Rua Comendador Alcides Simao Helou, 1.565, Civit II
CEP 29168-090, Serra, ES
At.: Alexandre Magno da Cruz Oliveira Filho
Tel.: +55 (27) 3398-9456
www.ri.wine.com.br
Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder
Banco Itaú BBA S.A.
Bank of America Merrill Lynch Banco
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2º, 3º Múltiplo S.A.
(parte), 4º e 5º andares
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 12º andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata Dominguez
At.: Sr. Bruno Saraiva
Tel.: +55 (11) 3708-8000
Tel.: +55 (11) 2188-4000
http://www.merrilllynch-brasil.com.br/
www.itau.com.br/itaubba-pt/
XP Investimentos Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Chedid Jafet, 75, Torre Sul, 30º andar
CEP 045551-065, São Paulo, SP
At.: Sr. Vitor Saraiva
Tel.: + 55 (11) 4871-4277
www.xpi.com.br

Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: +55 (11) 3383-2000
Fax: + 55 (11) 3383-2001
http://www.btgpactual.com
Banco ABC Brasil S.A.
Avenida Cidade Jardim, nº 803, 2º andar CEP
01453-000, São Paulo, SP
At.: Sr. Bruno Bilate Sbano
Tel.: +55 (11) 3170-2000
https://www.abcbrasil.com.br/
Consultores Legais
Locais da Companhia

Consultores Legais
Externos da Companhia

Barbosa, Müssnich Aragão Advogados
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1455
CEP 04543-011
São Paulo, SP
At.: Sr. Luiz Antônio de Sampaio Campos/Felipe
Prado
Tel.: +55 (11) 2179-5252
www.bmalaw.com.br

Simpson Thacher & Bartlett LLP
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1455
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. Grenfel Calheiros
Tel.: +55 (11) 3546-1011
www.stblaw.com
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Consultores Legais Locais dos
Coordenadores da Oferta

Consultores Legais Externos dos
Coordenadores da Oferta

Lobo de Rizzo Advogados
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.900, 12º andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Caio Cossermelli
Tel.: +55 (11) 3702-7120
www.ldr.com.br

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.311, 7º andar
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Sr. Mathias von Bernuth
Tel.: +55 (11) 3708-1840
www.skadden.com

Auditores Independentes da Companhia
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
Rua Mostardeiro, 800 – 9º andar
CEP 90430-000, Porto Alegre, RS
At.: Carlos Alexandre Peres
Tel.: +55 (41) 3883-1638
www.pwc.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 199.
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SUMÁRIO DA OFERTA
O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar
antes de investir nas Ações. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este
Prospecto, principalmente as informações contidas nas seções “Sumário da Companhia – Principais
Fatores de Risco da Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” nas páginas
21 e 95, respectivamente, deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do nosso Formulário de
Referência, e nas demonstrações financeiras e informações trimestrais revisadas e respectivas notas
explicativas, anexas a este Prospecto, para melhor compreensão das atividades da Companhia e da
Oferta, antes de tomar a decisão de investir nas Ações.
Ações

73.700.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal de emissão da Companhia, livres e desembaraçadas de
quaisquer ônus ou gravames, objeto da Oferta, sem considerar as
Ações Adicionais e as Ações Suplementares.

Ações Adicionais

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até
a data da divulgação do Anúncio de Início, a quantidade de Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Suplementares)
poderá, a critério da Companhia e dos Acionistas Vendedores, em
comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida
em até 20%, ou seja, em até 14.740.000 ações ordinárias de
emissão da Companhia, detidas e a serem alienadas pelos
Acionistas Vendedores.

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

São as ações ordinárias de emissão da Companhia menos as de
propriedade do acionista controlador, de diretores, de conselheiros
de administração e as em tesouraria. Considerando apenas a
colocação das Ações inicialmente ofertadas, estimamos que
51,10% das ações ordinárias de emissão da Companhia estarão
em circulação após a realização da Oferta. Para mais informações,
veja seção “Informações sobre a Oferta – Composição do Capital
Social” na página 45 deste Prospecto.

Ações Suplementares

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de
Ações inicialmente ofertadas poderá ser acrescida de um lote
suplementar em percentual equivalente a até 15%, ou seja, em até
11.055.000 ações ordinárias de emissão da Companhia, detidas e
a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores, nas mesmas
condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas.

Agente Estabilizador ou
BTG Pactual

Banco BTG Pactual S.A., agente autorizado a realizar operações
de estabilização de preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado brasileiro, nos termos do Contrato de
Estabilização.

Agentes de Colocação
Internacional

Itau BBA USA Securities, Inc., pelo BofA Securities, Inc., pelo BTG
Pactual US Capital LLC e pela XP Investments US, considerados
em conjunto.

Anúncio de Encerramento

Anúncio de encerramento da Oferta, a ser divulgado após a distribuição
das Ações, em até seis meses, contados a partir da data de divulgação
do Anúncio de Início, na forma do artigo 29 e anexo V da Instrução
CVM 400, disponibilizado nos endereços indicados na seção
“Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 76 deste
Prospecto, informando o resultado final da Oferta.
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Anúncio de Início

Anúncio de Início da Oferta, a ser divulgado na forma do artigo 52
e anexo IV da Instrução CVM 400, disponibilizado nos endereços
indicados na seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da
Oferta” na página 76 deste Prospecto, informando acerca do início
do Prazo de Distribuição.

Anúncio de Retificação

Anúncio a ser imediatamente divulgado, nos termos dispostos no
artigo 27 da Instrução CVM 400, na hipótese de ser verificada
divergência relevante entre as informações constantes neste
Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, que altere
substancialmente o risco assumido pelo investidor quando da sua
decisão de investimento, disponibilizados nos endereços indicados
na seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na
página 76 deste Prospecto.

Aprovações Societárias

A abertura de capital da Companhia, a sua adesão e admissão ao
segmento do Novo Mercado da B3, bem como a reforma do seu
Estatuto Social, de forma a adequá-lo às disposições do
Regulamento do Novo Mercado e 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 aprovados na
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 26 de
agosto de 2020, cuja ata foi devidamente registrada na JUCEES em
17 de setembro de 2020, sob o nº 32300033512, e publicada no
DOEES e no jornal “A Gazeta” em 06 de outubro de 2020.
O Preço por Ação, bem como a quantidade de Ações objeto da
Oferta e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do
limite do capital autorizado em seu Estatuto Social, serão aprovados
em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser
realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a
concessão dos registros da Oferta pela CVM, cuja ata será
devidamente registrada na JUCEES e publicada no DOEES e no
jornal “A Gazeta” na data de disponibilização do Anúncio de Início.
A realização da Oferta Secundaria pelo o Península, bem como
seus termos e condições, foram aprovados em Reunião do Comitê
de Investimentos realizada em 29 de agosto de 2020, em
conformidade com seu Regulamento. O Preço por Ação, bem como
a quantidade de Ações objeto da Oferta e o efetivo aumento de
capital da Companhia, serão aprovados em Reunião do Comitê de
Investimentos a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding e a concessão dos registros da Oferta pela CVM.
Nos termos do Contrato Social da Orbeat, não será necessária
qualquer aprovação societária para a alienação das ações
ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade da Orbeat,
no âmbito da Oferta Secundária, assim como de seus termos e
condições e do Preço por Ação.
Não será necessária qualquer aprovação societária em relação
aos Acionistas Vendedores Pessoas Físicas para a participação na
Oferta Secundária e na fixação do Preço por Ação.
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Atividade de Estabilização

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

Aviso ao Mercado

Aviso divulgado em 8 de outubro de 2020, a ser novamente
divulgado em 16 de outubro de 2020, com a identificação das
Instituições Consorciadas que aderiram à Oferta e informando
acerca de determinados termos e condições da Oferta, incluindo
os relacionados ao recebimento de Pedidos de Reserva, em
conformidade com o artigo 53 da Instrução CVM 400, nos
endereços indicados na seção “Disponibilização de Avisos e
Anúncios da Oferta” na página 76 deste Prospecto.

Banco ABC

Banco ABC Brasil S.A.

Bank of America

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

BTG Pactual

Banco BTG Pactual S.A.

Capital Social

Em 30 de junho de 2020, o capital social da Companhia era de
R$104.955.232,85 (cento e quatro milhões, novecentos e cinquenta e
cinco mil, duzentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos),
totalmente subscrito e integralizado, representado por 213.056
(duzentos e treze mil e cinquenta e seis) ações, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal, das quais 135.559 (cento e trinta e
cinco mil, quinhentas e cinquenta e nove) são ações ordinárias e
77.497 (setenta e sete mil, quatrocentas e noventa e sete) são ações
ordinárias classe A conversíveis em ações ordinárias.
Em decorrência do evento de liquidez da Companhia, os
acionistas, também aprovaram o aumento do capital social da
Companhia de R$104.955.232,85 para R$105.259.275,68,
portanto, um aumento de R$304.042,83 (trezentos e quatro mil e
quarenta e dois reais e oitenta e três centavos), mediante a
emissão de 6.591 ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal, ao preço de emissão de R$46,13 por ação, fixado com
base no valor do patrimônio líquido da Companhia referente ao
exercício social findo em 2018.
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Na data de 6 de outubro de 2020, foi aprovado o desdobramento
da totalidade de ações da Companhia, na proporção de 1:394, por
meio do qual a quantidade de ações da Companhia passou a ser
de 86.540.918 (oitenta e seis milhões, quinhentas e quarenta mil,
novecentas e dezoito).
Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de
R$105.259.275,68,
totalmente
subscrito
e
integralizado,
representado por 86.540.918 ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal.
Contrato de Colocação

Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e
Garantia Firme de Liquidação de Oferta Pública de Distribuição
de Ações Ordinárias da W2W E-commerce de Vinhos S.A., a ser
celebrado pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores, pelos
Coordenadores da Oferta e pela B3, na qualidade de
interveniente anuente.

Contrato de Colocação
Internacional

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

Contrato de Empréstimo

Contrato de Empréstimo Privado de Ações Ordinárias de Emissão
da W2W E-commerce de Vinhos S.A., a ser celebrado entre os
Acionistas Vendedores, na qualidade de doador, e o Agente
Estabilizador, na qualidade de tomador, a Corretora.

Contrato de Estabilização

Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de
Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da W2W
E-commerce de Vinhos S.A., a ser celebrado entre a Companhia, os
Acionistas Vendedores, o Agente Estabilizador, a Corretora e os
demais Coordenadores da Oferta, estes últimos na qualidade de
intervenientes anuentes, que rege os procedimentos para a
realização de operações de estabilização de preços das ações
ordinárias de emissão da Companhia no mercado brasileiro pelo
Agente Estabilizador, o qual foi devidamente submetido à análise e
aprovação da B3 e da CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º,
da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476.

Contrato de Participação no
Novo Mercado

Contrato de Participação no Novo Mercado de Governança
Corporativa a ser celebrado entre a Companhia e a B3, o qual
entrará em vigor na data de divulgação do Anúncio de Início.

Contrato de Prestação de
Serviços

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

Coordenador Líder ou
Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A.

Coordenadores da Oferta

O Coordenador Líder, o Bank of America, o BTG Pactual, a XP e o
Banco ABC, considerados em conjunto.

Corretora

BTG Pactual Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
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Cronograma Estimado da
Oferta

Veja a seção “Informações sobre a Oferta – Cronograma Estimado
da Oferta” na página 54 deste Prospecto.

Data de Liquidação

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

Data de Liquidação das
Ações Suplementares

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

Destinação dos Recursos

A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por
meio da Oferta Primária (considerando as Ações Adicionais e
Ações Suplementares) da seguinte forma: (i) aquisições de outras
empresas; (ii) investimentos em campanhas de marketing e
publicidade; (iii) investimentos em logística; (iv) investimentos com
a expansão de lojas físicas; e (v) investimentos em tecnologia.
Os recursos líquidos provenientes da Oferta Secundária serão
revertidos integralmente aos Acionistas Vendedores.

Direitos, Vantagens e
Restrições das Ações

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

Distribuição Parcial

Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta. Assim,
caso não haja demanda para a subscrição/aquisição da totalidade
das Ações inicialmente ofertadas por parte dos Investidores da
Oferta Não Institucional e dos Investidores Institucionais até a data
da conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos termos do
Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os
Pedidos de Reserva e intenções de investimento automaticamente
cancelados. Neste caso, os valores eventualmente depositados
pelos Investidores Não Institucionais serão devolvidos sem
qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem
reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de
quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores
pagos, inclusive, em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros
tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota
atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no
prazo máximo de 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 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 98 deste Prospecto.
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Evento de Fixação do Preço
em Valor Inferior à Faixa
Indicativa

Fixação do Preço por Ação abaixo de 20% do preço inicialmente
indicado, considerando um preço por Ação que seja o resultado da
aplicação de 20% sob o valor máximo da Faixa Indicativa, sendo
que o valor resultante desta aplicação de 20% deverá ser
descontado do valor mínimo da Faixa Indicativa, nos termos do
artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do item 21 do
Ofício-Circular CVM/SRE, hipótese em que o Investidor Não
Institucional poderá desistir do seu Pedido de Reserva, veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A fixação do
Preço por Ação em valor inferior à Faixa Indicativa possibilitará a
desistência dos Investidores Não Institucionais, o que poderá reduzir
a capacidade da Companhia de alcançar dispersão acionária na
Oferta”, na página 99 deste Prospecto.

Faixa Indicativa

A faixa indicativa do Preço por Ação apresentada na capa deste
Prospecto, a ser fixada após a apuração do resultado do
Procedimento de Bookbuilding. Estima-se que o Preço por Ação
estará situado entre R$8,50 e R$10,50 podendo, no entanto, ser
fixado acima ou abaixo dessa faixa indicativa.

Fatores de Risco

Para uma descrição de certos fatores de risco relacionados à
aquisição das Ações que devem ser considerados na tomada da
decisão de investimento, os investidores devem ler as seções
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações”, a partir das páginas 21 e 95 deste Prospecto,
respectivamente, bem como os Fatores de Risco descritos no item
“4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência para ciência dos
riscos que devem ser considerados antes de investir nas Ações.

Garantia Firme de
Liquidação

A garantia firme de liquidação consiste na obrigação individual e não
solidária dos Coordenadores da Oferta, observado o disposto no
Contrato de Colocação, de liquidar as Ações (considerando as Ações
Adicionais e sem considerar as Ações Suplementares), que tenham
sido adquiridas, porém não liquidadas, no Brasil, pelos seus respectivos
investidores na Data de Liquidação, na proporção e até o limite
individual de garantia firme de liquidação prestada por cada um dos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação.
A garantia firme de liquidação é vinculante a partir do momento em que
forem concedidos os registros da Oferta e de Companhia aberta sob a
categoria “A” pela CVM, assinados e cumpridas as condições
precedentes do Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação
Internacional, disponibilizado o Prospecto Definitivo e divulgado o
Anúncio de Início.
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Caso as Ações objeto de garantia firme de liquidação efetivamente
adquiridas por investidores não sejam totalmente liquidadas por
estes até a Data de Liquidação, cada Coordenador da Oferta,
observado o disposto no Contrato de Colocação, adquirirá, na
Data de Liquidação, pelo Preço por Ação, na proporção e até o
limite individual da garantia firme de liquidação prestada por cada
um dos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não
solidária, a totalidade do saldo resultante da diferença entre: (i) o
número de Ações objeto da garantia firme de liquidação prestada
pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de
Colocação, multiplicado pelo Preço por Ação; e (ii) o número de
Ações objeto da garantia firme de liquidação efetivamente
integralizadas e adquiridas, no Brasil, por investidores no mercado,
multiplicado pelo Preço por Ação.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução
CVM 400, em caso de exercício da garantia firme de liquidação,
caso os Coordenadores da Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos
termos do Contrato de Colocação, tenham interesse em vender
tais Ações antes da divulgação do Anúncio de Encerramento, o
preço de venda dessas Ações será o preço de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia, limitado ao Preço por Ação,
sendo certo, entretanto, que as operações realizadas em
decorrência das atividades de estabilização previstas no item 10
abaixo não estarão sujeitas a tais limites.
Inadequação da Oferta

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

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 investimento durante o Período de Reserva no âmbito
da Oferta do Segmento Private.
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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 Resera 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 Resera 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, e
que não sejam considerados investidores qualificados e/ou
Investidores Institucionais nos termos da regulamentação da CVM,
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
Resera 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 Resera 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 60
(sessenta) 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 subscritas 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 subscritas 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 subscritas 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 103 deste Prospecto Preliminar.
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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, dar em
garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, as
Ações subscritas 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 Não Institucional da
Oferta 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 subscritas 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 subscritas 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 103 deste Prospecto Preliminar.

Instituições Consorciadas

Instituições intermediárias autorizadas a operar no mercado de
capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a
participar da Oferta exclusivamente para efetuar esforços de
colocação das Ações junto aos Investidores 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 Venda de Ações ordinárias de emissão da
Companhia assinados pela Companhia, seus administradores e
pelos Acionistas Vendedores.

Investidores Estrangeiros

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

Negociação na B3

As ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser
negociadas no Novo Mercado a partir do dia útil seguinte à
divulgação do Anúncio de Início sob o código “WNBR3”.

Oferta

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

Oferta do Segmento
Private

Oferta aos Investidores Private, no montante mínimo de 1,5% 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 1% do total
das Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação
garantida; e (ii) superior a 1% 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 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 0,5% do
total das Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação
garantida; e (ii) superior a 0,5% 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% 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.
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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: (i) de até 8% do total
das Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação
garantida; e (ii) superior a 8 % 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: (i) de até 2% do
total das Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação
garantida; e (ii) superior a 2% 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, 11,5% e, a exclusivo
critério e discricionariedade 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), realizada pelas
Instituições Consorciadas, a qual compreende: (a) a Oferta de
Varejo; e (b) a Oferta do Segmento Private.

Oferta Primária

A distribuição pública primária das Ações, realizada no Brasil em
mercado de balcão não organizado, em conformidade com a
Instrução CVM 400, por intermédio das Instituições Participantes
da Oferta, incluindo esforços de colocação de Ações no exterior, a
serem realizados pelos Agentes de Colocação Internacional para
Investidores Estrangeiros que invistam no Brasil em conformidade
com os mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN,
pelo Banco Central e/ou pela CVM.

Oferta Secundária

A distribuição pública secundária no âmbito da eventual colocação
das Ações Adicionais e das Ações Suplementares, realizada no
Brasil em mercado de balcão não organizado, em conformidade
com a Instrução CVM 400, por intermédio das Instituições
Participantes da Oferta, incluindo esforços de colocação de Ações
no exterior, a serem realizados pelos Agentes de Colocação
Internacional para Investidores Estrangeiros que invistam no Brasil
em conformidade com os mecanismos de investimento
regulamentados pelo CMN, pelo Banco Central e/ou pela CVM.

Offering Memorandum

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

Opção outorgada no Contrato de Colocação pela Companhia e
pelos Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos
do artigo 24 da Instrução CVM 400, para colocação das Ações
Suplementares, nas mesmas condições e preço das Ações
inicialmente ofertadas, opção essa a ser exercida em função de
prestação dos serviços de estabilização de preço das Ações.

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, que se iniciará em 05 de
novembro de 2020 e se encerrará em 09 de novembro de 2020,
para efetuar a colocação das Ações.

Período de Reserva

Período compreendido entre 16 de outubro de 2020, inclusive, e
03 de novembro de 2020, inclusive, para formulação de Pedido de
Reserva pelos Investidores Não Institucionais.

Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas

Período compreendido entre 16 de outubro de 2020, inclusive, e
22 de outubro de 2020, inclusive, data esta que antecederá em
pelo menos 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 pessoa física ou jurídica 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 pessoa física ou jurídica e/ou administradores
das Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de
Colocação Internacional; (iii) empregados, operadores e demais
prepostos das Instituições Participantes da Oferta e/ou dos
Agentes de Colocação Internacional diretamente envolvidos na
estruturação e distribuição 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 no artigo 18 da Instrução CVM 400; ou (ii) na data
de divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro.

Preço por Ação

No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará
situado na Faixa Indicativa. O preço de subscrição ou aquisição,
conforme o caso, por Ação, será fixado após a realização do
Procedimento de Bookbuilding, e terá como parâmetro as
indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de
demanda (por volume e preço) por Ação coletada junta a
Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é
justificada na medida que o preço de mercado das Ações a serem
subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do
Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os
Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de
investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição
injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do
artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações.
Os Investidores 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.
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Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding,
mediante a coleta de intenções de investimento, até o limite
máximo de 20% das Ações da inicialmente ofertadas (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares). Nos
termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado
excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) 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 98 deste
Prospecto Preliminar. Os investimentos realizados pelas pessoas
mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 para proteção
(hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros,
tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia como
referência são permitidas na forma do artigo 48 da Instrução CVM
400 e não serão considerados investimentos realizados por
Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta para os fins do artigo 55
da Instrução CVM 400, desde que tais terceiros não sejam
Pessoas Vinculadas.
Prospecto Definitivo

O Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da W2W
E-commerce de Vinhos S.A., incluindo seus anexos, elaborado
nos termos da Instrução CVM 400 e do Código ANBIMA, e
quaisquer complementos, suplementos ou erratas ao mesmo.

Prospecto ou Prospecto
Preliminar

Este Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações de Emissão da W2W
E-commerce de Vinhos S.A., incluindo seus anexos, elaborado
nos termos da Instrução CVM 400 e do Código ANBIMA, e
quaisquer complementos, suplementos ou erratas ao mesmo.

Prospectos

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

Público Alvo da Oferta

Os Investidores Não Institucionais e os Investidores Institucionais.

41

Rateio Oferta do Segmento
Private Lock-up

Caso o total de Ações da Oferta do Segmento Private Lock-up
objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores 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 no âmbito da Oferta do Segmento Private; ou
(b) exceda o montante de Ações destinado à Oferta do Segmento
Private Lock-up, será realizado rateio proporcional ao valor dos
respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto,
as frações de Ações.

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, desconsiderandose, 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.

Registro da Oferta

O pedido de registro da Oferta foi protocolado pela Companhia,
pelos Acionistas Vendedores e pelo Coordenador Líder perante a
CVM em 03 de setembro de 2020, estando a presente Oferta
sujeita a prévio registro na CVM.
Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços indicados na
seção “Informações Adicionais” na página 74 deste Prospecto.

Restrição à Venda de
Ações (Lock-up)

A Companhia, seus administradores e os Acionistas Vendedores
se comprometeram, perante os Coordenadores da Oferta e os
Agentes de Colocação Internacional, observadas as exceções e
outras disposições previstas no Contrato de Colocação
Internacional e/ou nos respectivos Instrumentos de Lock-up, a não
oferecer, vender, emitir, contratar a venda, penhorar, emprestar,
dar em garantia, conceder qualquer opção de compra, realizar
qualquer venda a descoberto ou de outra forma onerar ou dispor,
direta ou indiretamente, pelo período de 180 dias contados da data
de disponibilização do Anúncio de Início, quaisquer ações
ordinárias de emissão da Companhia de que sejam titulares
imediatamente após a Oferta, ou valores mobiliários conversíveis
ou permutáveis por, ou que representem um direito de receber
ações ordinárias de emissão da Companhia, ou que admitam
pagamento mediante entrega de ações ordinárias de emissão da
Companhia, bem como derivativos nelas lastreados, ressalvadas
as Ações Suplementares.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume
substancial das ações poderá prejudicar o valor de negociação
das Ações.

Valor Mínimo de Pedido de
Investimento na Oferta de
Varejo

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

Valor Máximo de Pedido de
Investimento na Oferta de
Varejo

O valor máximo de pedido de investimento de R$1.000.000,00
por Investidor da Oferta de Varejo.
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Valor Mínimo de Pedido de
Investimento na Oferta do
Segmento Private

O valor mínimo de pedido de investimento
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
Primária

R$548.150.000,00, 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.
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superior

a

INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição do capital social
Em 30 de junho de 2020, o capital social da Companhia era de R$104.955.232,85 (cento e quatro
milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco
centavos), totalmente subscrito e integralizado, representado por 213.056 (duzentos e treze mil e
cinquenta e seis) ações, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, das quais 135.559
(cento e trinta e cinco mil, quinhentas e cinquenta e nove) são ações ordinárias e 77.497 (setenta e
sete mil, quatrocentas e noventa e sete) são ações ordinárias classe A conversíveis em ações
ordinárias.
Em 21 de setembro de 2020, os acionistas deliberaram, em Assembleia Geral Extraordinária, e
aprovaram, por unanimidade de votos, a ratificação dos Termos de Acordo celebrados, em 3 de
setembro de 2019 e aditados em 3 de outubro de 2019, entre a Companhia e cada um dos
seguintes executivos: Marcelo Giovanetti D’Arienzo, Clayton Freire dos Santos e Alexandre Magno
da Cruz Oliveira Filho, cujo objeto era a concessão de um direito de subscrição de novas ações por
tais executivos nas hipóteses de evento de liquidez da Companhia previstas nos Termos de
Acordo. Ainda, a Companhia celebrou com Germán Garfinkel seu respectivo Termo de Acordo em
03 de outubro de 2020. Assim, tendo em vista a ocorrência de um evento de liquidez da
Companhia, em 26 de agosto de 2020, com a aprovação da apresentação do pedido de realização
da Oferta, os executivos Marcelo Giovanetti D’Arienzo, Clayton Freire dos Santos, Alexandre
Magno da Cruz Oliveira Filho e Germán Garfinkel ingressaram como acionistas na Companhia.
Em decorrência do evento de liquidez da Companhia, os acionistas, também aprovaram o aumento
do capital social da Companhia de R$104.955.232,85 (cento e quatro milhões, novecentos e
cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta e dois reais e oitenta e cinco centavos) para
R$105.259.275,68 (cento e cinco milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, duzentos e setenta e
cinco reais e sessenta e oito centavos), portanto, um aumento de R$304.042,83 (trezentos e quatro
mil e quarenta e dois reais e oitenta e três centavos), mediante a emissão de 6.591 (seis mil,
quinhentas e noventa e uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de
emissão de R$46,13 (quarenta e seis reais e treze centavos) por ação, fixado com base no valor
do patrimônio líquido da Companhia referente ao exercício social findo em 2018.
Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$105.259.275,68, totalmente
subscrito e integralizado, representado por 86.540.918 ações ordinárias, nominativas, escriturais e
sem valor nominal. Nos termos do artigo 6º do Estatuto Social, a Companhia está autorizada a
aumentar seu capital social em até 230.772.179 (duzentos e trinta milhões, setecentas e setenta e
duas mil, cento e setenta e nove) novas ações ordinárias.
O quadro abaixo indica a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito e
integralizado, aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 06 de outubro de
2020, na data deste Prospecto e a previsão após a conclusão da Oferta, considerando os efeitos da
eventual subscrição.

Espécie e Classe de Ações
Ordinárias .............................................................
Total .....................................................................
(1)
(2)

Subscrito / Integralizado
Composição Após
Composição Atual
Oferta Primária(2)
Quantidade
Valor
Quantidade
Valor(1)
(R$)
(R$)
86.540.918
86.540.918

822.138.721,00
822.138.721,00

144.240.918
144.240.918

1.370.288.721,00
1.370.288.721,00

Considerando o Preço por Ação de R$9,50, que é o ponto médio da Faixa indicativa e sem dedução de comissões e despesas.
Considera a colocação total da quantidade de ações objeto da Oferta, sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares
nem as Ações Adicionais, tendo em vista, inclusive, que estas serão vendidas pelos Acionistas Vendedores.
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Principais acionistas, Administradores e Acionistas Vendedores
Os quadros abaixo indicam a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia detidas
por acionistas titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, pelos Acionistas
Vendedores e pelos membros Administração, na data deste Prospecto e a previsão para após a
conclusão da Oferta.
Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Suplementares e sem
considerar as Ações Adicionais:
Acionista
Orbeat ........................................................
Península ...................................................
Rogério Salume .........................................
Fernando Opitz ..........................................
Marcelo D’Arienzo ......................................
Alexandre Magno .......................................
Clayton Freire .............................................
German Garfinkel .......................................
Ações em Tesouraria .................................
Outros ........................................................
Ações em Circulação .................................
Total ...........................................................

Antes da Oferta
Ações Ordinárias
35.443.452
35.443.452
7.807.898
5.249.262
1.211.944
519.292
519.292
346.326
0
0
–
86.540.918

%
40,96
40,96
9,02
6,07
1,40
0,60
0,60
0,40
0,00
0,00
–
100%

Após a Oferta
Ações Ordinárias
28.821.992
28.821.992
6.349.245
5.249.262
605.972
259.646
259.646
173.163
0
0
73.700.000
144.240.918

%
19,98
19,98
4,40
3,64
0,42
0,18
0,18
0,12
0,00
0,00
51,10
100,00%

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Suplementares e sem
considerar as Ações Adicionais:
Acionista
Orbeat .........................................................
Península ....................................................
Rogério Salume ..........................................
Fernando Opitz ...........................................
Marcelo D’Arienzo .......................................
Alexandre Magno ........................................
Clayton Freire ..............................................
German Garfinkel ........................................
Ações em Tesouraria ..................................
Outros .........................................................
Ações em Circulação ..................................
Total ............................................................

Antes da Oferta
Ações Ordinárias
35.443.452
35.443.452
7.807.898
5.249.262
1.211.944
519.292
519.292
346.326
0
0
–
86.540.918

%
40,96
40,96
9,02
6,07
1,40
0,60
0,60
0,40
0,00
0,00
–
100%

Após a Oferta
Ações Ordinárias
23.842.917
23.842.917
5.252.395
5.249.262
605.972
259.646
259.646
173.163
0
0
84.755.000
144.240.918

%
16,53
16,53
3,64
3,64
0,42
0,18
0,18
0,12
0,00
0,00
58,76
100,00%

Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Suplementares e
considerando as Ações Adicionais:
Acionista
Orbeat .........................................................
Península ....................................................
Rogério Salume ..........................................
Fernando Opitz ...........................................
Marcelo D’Arienzo .......................................
Alexandre Magno ........................................
Clayton Freire ..............................................
German Garfinkel ........................................
Ações em Tesouraria ..................................
Outros .........................................................
Ações em Circulação ..................................
Total ............................................................

Antes da Oferta
Ações Ordinárias(1)
35.443.452
35.443.452
7.807.898
5.249.262
1.211.944
519.292
519.292
346.326
0
0
–
86.540.918
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%
40,96
40,96
9,02
6,07
1,40
0,60
0,60
0,40
0,00
0,00
–
100%

Após a Oferta
Ações Ordinárias
22.776.873
22.776.873
3.699.483
5.249.262
605.972
259.646
259.646
173.163
0
0
88.440.000
144.240.918

%
15,79
15,79
2,56
3,64
0,42
0,18
0,18
0,12
0,00
0,00
61,31
100,00%

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Suplementares e considerando
as Ações Adicionais:
Acionista
Orbeat .........................................................
Península ....................................................
Rogério Salume ..........................................
Fernando Opitz ...........................................
Marcelo D’Arienzo .......................................
Alexandre Magno ........................................
Clayton Freire ..............................................
German Garfinkel ........................................
Ações em Tesouraria ..................................
Outros .........................................................
Ações em Circulação ..................................
Total ............................................................

Antes da Oferta
Ações Ordinárias(1)
35.443.452
35.443.452
7.807.898
5.249.262
1.211.944
519.292
519.292
346.326
0
0
–
86.540.918

%
40,96
40,96
9,02
6,07
1,40
0,60
0,60
0,40
0,00
0,00
–
100%

Após a Oferta
Ações Ordinárias
17.797.798
17.797.798
2.602.633
5.249.262
605.972
259.646
259.646
173.163
0
0
99.495.000
144.240.918

%
12,34
12,34
1,80
3,64
0,42
0,18
0,18
0,12
0,00
0,00
68,98
100,0%

Para maiores informações com relação aos reflexos na Companhia em razão da alteração das participações societárias dos
atuais acionistas da Companhia mencionadas acima, vide o seguinte fator de risco constante da página 95 deste Prospecto:
“Após a conclusão da Oferta, a Companhia pode deixar de possuir um acionista controlador ou grupo de controle, o que
poderá tornar a Companhia suscetível a alianças entre acionistas, conflitos entre acionistas e outros eventos decorrentes da
ausência de um acionista controlador ou grupo de controle”.

Identificação dos Acionistas Vendedores, quantidade de ações ofertadas, montante e
recursos líquidos
Segue abaixo descrição dos Acionistas Vendedores:
Rogério Muniz Salume, brasileiro, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade CNH
nº 02076989671, expedida pelo Detran/SP, inscrito no CPF/ME sob nº 009.599.727-06, com
domicílio comercial na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Carlos Nicoletti Madeira,
nº 60, apartamento 901, Bloco 2, Barro Vermelho, CEP 29057-520.
Península Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia – Investimento no
Exterior, fundo de investimento em participações devidamente constituído e registrado na CVM,
nos termos da Instrução da CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016, inscrito no CNPJ/ME sob o
nº 16.994.226/0001-95, representado na forma de seu regulamento por sua gestora BEM
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, com sede no Núcleo Cidade de Deus, Prédio
Prata, 4º andar, CEP 06023-010, na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 00.066.670/0001-00, a qual é autorizada pela CVM a exercer a atividade de administração
de carteira de valores mobiliários, por meio do Ato Declaratório Executivo nº 3.067, de 06 de
setembro de 1994.
Orbeat Som & Imagem Ltda., sociedade limitada, constituída de acordo com as leis do Brasil,
com sede na Avenida Érico Verissimo, nº 400, CEP 90160-180, na cidade de Porto Alegre, Estado
do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 91.082.487/0001-54.
Marcelo Giovanetti D’Arienzo, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da
Cédula de Identidade RG nº 33.250.167-X SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n° 227.962.378-18,
com endereço profissional na Cidade de Serra, Estado do Espirito Santo, na Rua Comendador
Alcides Simão Helou, nº 1565, Sala 01, Bairro Civit II, CEP: 29.168-090.
Alexandre Magno da Cruz Oliveira Filho, brasileiro, separado de fato, administrador, portador da
cédula de identidade RG nº 1926145 SSP/DF, inscrito no CPF/ME sob o nº 974.860.941-34, com
endereço profissional na Cidade de Serra, Estado do Espirito Santo, na Rua Comendador Alcides
Simão Helou, nº 1565, Sala 01, Bairro Civit II, CEP: 29.168-090.

47

Clayton Freire dos Santos, brasileiro, divorciado, diretor de tecnologia, portador do documento de
identidade RG nº 1.569.554 SSP/ES e inscrito no CPF/ME sob o nº 086.656.877-85, com endereço
profissional na Rua Comendador Alcides Simão Helou, nº 1565, Sala 01, Bairro Civit II, cidade da
Serra, Estado do Espírito Santo, CEP: 29.168-090.
German Garfinkel, argentino, casado, comércio exterior, portador da RNE V235531Y –
CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/ME sob nº 227.616.538-31, com endereço profissional na Rua
Comendador Alcides Simão Helou, nº 1565, Sala 01, Bairro Civit II, cidade da Serra, Estado do
Espírito Santo, CEP 29.168-090.
Quantidade, montante e recursos líquidos
Os quadros abaixo indicam a quantidade de Ações emitidas/alienadas, o Preço por Ação, o valor
total das comissões pagas pela Companhia e Acionistas Vendedores aos Coordenadores da
Oferta, bem como os recursos líquidos oriundos da Oferta, nos seguintes cenários.
Assumindo a colocação da totalidade das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e
Suplementares.
Ofertante
Companhia ...........................................
Orbeat ..................................................
Península .............................................
Rogério Salume ...................................
Marcelo D’Arienzo ................................
Alexandre Magno .................................
Clayton Freire .......................................
German Garfinkel .................................
Total .....................................................
(1)
(2)

Quantidade

Preço por
Ação

Montante

57.700.000,00
6.621.460,00
6.621.460,00
1.458.653,00
605.972,00
259.646,00
259.646,00
173.163,00
73.700.000,00

9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50

548.150.000,000
62.903.870,000
62.903.870,000
13.857.203,500
5.756.734,000
2.466.637,000
2.466.637,000
1.645.048,500
700.150.000,000

Comissão e
Despesas

Recursos
Líquidos(1)(2)

27.407.500,000 520.742.500,000
3.145.193,500 59.758.676,500
3.145.193,500 59.758.676,500
692.860,180 13.164.343,320
287.836,700
5.468.897,300
123.331,850
2.343.305,150
123.331,850
2.343.305,150
82.252,420
1.562.796,080
35.007.500,000 665.142.500,000

Recursos líquidos de comissões e despesas da Oferta.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e
considerando as Ações Suplementares.
Ofertante
Companhia ...........................................
Orbeat ..................................................
Península .............................................
Rogério Salume ...................................
Marcelo D’Arienzo ................................
Alexandre Magno .................................
Clayton Freire .......................................
German Garfinkel .................................
Total .....................................................
(1)
(2)

Quantidade

Preço por
Ação

Montante

Comissão e
Despesas

Recursos
Líquidos(1)(2)

57.700.000,00
11.600.535,00
11.600.535,00
2.555.503,00
605.972,00
259.646,00
259.646,00
173.163,00
84.755.000,00

9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50

548.150.000,000
110.205.082,500
110.205.082,500
24.277.278,500
5.756.734,000
2.466.637,000
2.466.637,000
1.645.048,500
805.172.500,0

27.407.500,000
5.510.254,100
5.510.254,100
1.213.863,900
287.836,700
123.331,900
123.331,900
82.252,400
40.258.625,0

520.742.500,000
104.694.828,400
104.694.828,400
23.063.414,600
5.468.897,300
2.343.305,100
2.343.305,100
1.562.796,100
764.913.875,0

Recursos líquidos de comissões e despesas da Oferta.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
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Assumindo a colocação da totalidade das Ações, considerando as Ações Adicionais e sem
considerar as Ações Suplementares.
Ofertante

Quantidade

Companhia ........................................... 57.700.000,00
Orbeat .................................................. 12.666.579,00
Península ............................................. 12.666.579,00
Rogério Salume ...................................
4.108.415,00
Marcelo D’Arienzo ................................
605.972,00
Alexandre Magno .................................
259.646,00
Clayton Freire .......................................
259.646,00
German Garfinkel .................................
173.163,00
Total ..................................................... 88.440.000,00
(1)
(2)

Preço por
Ação

Montante

Comissão e
Despesas

Recursos
Líquidos(1)(2)

9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50
9,50

548.150.000,000
120.332.500,500
120.332.500,500
39.029.942,500
5.756.734,000
2.466.637,000
2.466.637,000
1.645.048,500
840.180.000,000

27.407.500,000
6.016.625,000
6.016.625,000
1.951.497,100
287.836,700
123.331,900
123.331,900
82.252,400
42.009.000,000

520.742.500,000
114.315.875,500
114.315.875,500
37.078.445,400
5.468.897,300
2.343.305,100
2.343.305,100
1.562.796,100
798.171.000,000

Recursos líquidos de comissões e despesas da Oferta.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações, Ações Adicionais e Ações Suplementares.
Ofertante

Quantidade

Preço por
Ação

Montante

Comissão e
Despesas

Recursos
Líquidos(1)(2)

Companhia ...........................................
Orbeat ..................................................
Península .............................................
Rogério Salume ...................................
Marcelo D’Arienzo ................................
Alexandre Magno .................................
Clayton Freire .......................................
German Garfinkel .................................

57.700.000
17.645.654
17.645.654
5.205.265
605.972
259.646
259.646
173.163
99.495.000

9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5

548.150.000,000
167.633.713,000
167.633.713,000
49.450.017,500
5.756.734,000
2.466.637,000
2.466.637,000
1.645.048,500
945.202.500,000

27.407.500,000
8.381.685,650
8.381.685,650
2.472.500,880
287.836,700
123.331,850
123.331,850
82.252,420
47.260.125,000

520.742.500,000
159.252.027,350
159.252.027,350
46.977.516,620
5.468.897,300
2.343.305,150
2.343.305,150
1.562.796,080
897.942.375,000

Total .....................................................
(1)
(2)

Recursos líquidos de comissões e despesas da Oferta.
Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Para informações adicionais, os investidores devem ler o item “15. Controle” do Formulário de
Referência, na página 813 deste Prospecto.
Características Gerais da Oferta
Descrição da Oferta
A Oferta consistirá: (i) na distribuição primária de, inicialmente, 57.700.00 novas ações ordinárias
de emissão da Companhia; e (ii) na distribuição secundária de, inicialmente, 16.000.000 ações
ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, no âmbito de
eventual colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares, a ser realizada no Brasil,
em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, sob a
coordenação dos Coordenadores da Oferta.
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de
Colocação Internacional, em conformidade com o Contrato de Colocação Internacional, junto a
Investidores Estrangeiros, que invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de
investimento regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e/ou pela CVM, sem a necessidade,
portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência
ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC. Os esforços de
colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, foram
realizados nos termos do Placement Facilitation Agreement, celebrado entre a Companhia, os
Acionistas Vendedores e os Agentes de Colocação Internacional.
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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 ofertadas (sem considerar as Ações
Suplementares) poderá, a critério da Companhia e dos Acionistas Vendedores, em comum acordo
com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20%, ou seja, em até 14.740.000 ações
ordinárias detidas e a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores, nas mesmas condições e
pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas.
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertadas
poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% de Ações
inicialmente ofertadas, ou seja, em até 11.055.000 ações ordinárias de emissão da Companhia, das
quais até ações ordinárias detidas e a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores, nas mesmas
condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, conforme opção outorgada pelos
Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Colocação, as quais
serão destinadas exclusivamente, para prestação de serviços de estabilização de preço das Ações
no âmbito da Oferta. O Agente Estabilizador terá o direito, a partir da data de assinatura do
Contrato de Colocação, inclusive, e por um período de até trinta dias contados da data de início da
negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, inclusive, de exercer a Opção
de Ações Suplementares, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por
escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das ações
ordinárias de emissão da Companhia seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador
e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação.
No âmbito da Oferta Primária, a emissão das Ações pela Companhia será realizada com exclusão
do direito de preferência dos seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das
Sociedades por Ações, sendo que tal emissão será realizada dentro do limite de capital autorizado
previsto no estatuto social da Companhia.
As Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) serão
colocadas pelas Instituições Participantes da Oferta em regime de Garantia Firme de Liquidação.
As Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação
Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e
integralizadas/liquidadas no Brasil, junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente
nacional, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Lei do Mercado de Capitais.
A Oferta será registrada no Brasil junto à CVM, em conformidade com os procedimentos previstos
na Instrução CVM 400. Exceto pelo registro na CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os
Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos ou em
qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. As Ações não
poderão ser objeto de ofertas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. Persons,
conforme definido no Securities Act, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção
de registro do Securities Act.
Aprovações societárias
A abertura de capital da Companhia, a sua adesão e admissão ao segmento do Novo Mercado da
B3, bem como a reforma do seu Estatuto Social, de forma a adequá-lo às disposições do
Regulamento do Novo Mercado e 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 aprovados na
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 26 de agosto de 2020, cuja ata foi
devidamente registrada na JUCEES em 17 de setembro de 2020, sob o nº 32300033512, e
publicada no DOEES e no jornal “A Gazeta” em 06 de outubro de 2020.
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O Preço por Ação, bem como a quantidade de Ações objeto da Oferta 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 abaixo) e a concessão dos
registros da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCEES e publicada no
DOEES e no jornal “A Gazeta” na data de disponibilização do Anúncio de Início.
A realização da Oferta Secundaria pelo o Península, bem como seus termos e condições, foram
aprovados em Reunião do Comitê de Investimentos realizada em 29 de agosto de 2020, em
conformidade com seu Regulamento. O Preço por Ação, bem como a quantidade de Ações objeto
da Oferta e o efetivo aumento de capital da Companhia, serão aprovados em Reunião do Comitê de
Investimentos a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Nos termos do Contrato Social da Orbeat, não será necessária qualquer aprovação societária para
a alienação das ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade da Orbeat, no âmbito
da Oferta Secundária, assim como de seus termos e condições e do Preço por Ação.
Não será necessária qualquer aprovação societária em relação aos Acionistas Vendedores
Pessoas Físicas para a participação na Oferta Secundária e na fixação do Preço por Ação.
Preço por Ação
No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado na Faixa Indicativa,
podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, o qual é meramente
indicativa. Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os
Pedidos de Reserva serão normalmente considerados e processados, observada as condições de
eficácia descritas neste Prospecto, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço no Valor
Inferior à Faixa Indicativa, hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu
Pedido de Reserva.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de
investimento junto a Investidores Institucionais, a ser realizado no Brasil, pelos Coordenadores da
Oferta, nos termos do Contrato de Colocação, e no exterior, pelos Agentes de Colocação
Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, em consonância com o disposto
no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 e terá como parâmetro as
indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e preço)
por Ação coletada junto a Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada, na medida em que o preço
de mercado das Ações, a serem subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do
Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais
apresentarão suas intenções de investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá
diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo
1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações. Os Investidores Não Institucionais não participarão
do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão do processo de determinação do
Preço por Ação.
Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta
Após a realização da Oferta, considerando ou não a colocação das Ações Adicionais e as Ações
Suplementares, a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia estará em circulação
no mercado, menos as de propriedade do acionista controlador, de diretores, de conselheiros de
administração e as em tesouraria. Para maiores informações, ver seção “Informações Sobre a
Oferta – Composição do Capital Social”, na página 45 deste Prospecto.
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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, além das comissões das
Instituições Consorciadas, serão integralmente arcadas pela Companhia. Não obstante, as
demais comissões, impostos, taxas e outras retenções sobre comissões serão pagas aos
Coordenadores da Oferta pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores na proporção das
Ações ofertadas por cada um deles. Para mais detalhes, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – A Companhia arcará com todos os custos e despesas da
Oferta e com as comissões das Instituições Consorciadas, o que poderá afetar adversamente
seus resultados no período subsequente à realização da Oferta” constante na página 103
deste Prospecto.
A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da
totalidade das Ações, sem considerar as Ações Suplementares e as Ações Adicionais:

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

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

(6)
(7)
(8)
(9)

Valor(1)
(R$)
4.901.050,00
14.703.150,00
4.901.050,00
10.502.250,00
35.007.500,00
3.739.041,23
634.628,72
378.093,26
29.455,31
4.781.218,52
2.056.470,59
3.797.068,00
617.048,69
6.470.587,28
11.251.805,80
46.259.305,80

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta(5)
0,70%
2,10%
0,70%
1,50%
5,00%
0,53%
0,09%
0,05%
0,00%
0,68%
0,29%
0,54%
0,09%
0,92%
1,61%
6,61%

Valor por
Ação
(R$)
0,07
0,20
0,07
0,14
0,48
0,05
0,01
0,01
0,00
0,06
0,03
0,05
0,01
0,09
0,15
0,63

% em Relação
ao Preço por
Ação(1)
0,70%
2,10%
0,70%
1,50%
5,00%
0,53%
0,09%
0,05%
0,00%
0,68%
0,29%
0,54%
0,09%
0,92%
1,61%
6,61%

Com base no Preço por Ação de R$9,50, que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado na faixa de R$8,50 e R$10,50, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual
é meramente indicativa.
Comissão de Coordenação, composta de 20% da remuneração base, que corresponde ao produto resultante da multiplicação: (i) da
quantidade total de Ações; (ii) pelo Preço por Ação (“Remuneração Base”).
Comissão de Colocação, composta de 60% da Remuneração Base.
Comissão de Garantia Firme, composta de 20% da Remuneração Base.
Comissão de Incentivo, composta de 1,5% da Remuneração Base. A Comissão de Incentivo, conforme descrita no Contrato de
Colocação, constitui parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da
Companhia e dos Acionistas Vendedores. Os critérios utilizados na quantificação da Comissão de Incentivo são de ordem subjetiva, de
aferição discricionária pela Companhia e por cada um dos Acionistas Vendedores tais como, atuação do coordenador durante a
preparação, execução e conclusão da oferta no desempenho de suas atividades buscando o melhor resultado para os ofertantes.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, para o direito
brasileiro e para o direito dos Estados Unidos.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).
Incluídos os custos estimados com traduções e printer e outros.
Sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da
totalidade das Ações, considerando as Ações Suplementares e as Ações Adicionais:

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

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

(6)
(7)
(8)
(9)

Valor(1)
(R$)
7.719.153,75
19.481.673,75
5.881.260,00
14.178.037,50
47.260.125,00
5.047.705,66
634.628,72
463.861,64
39.764,67
6.185.960,69
2.056.470,59
3.797.068,00
617.048,69
6.470.587,28
12.656.547,97
59.916.672,97

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta(5)
0,82%
2,06%
0,62%
1,50%
5,00%
0,53%
0,07%
0,05%
0,00%
0,65%
0,22%
0,40%
0,07%
0,68%
1,34%
6,34%

Valor por
Ação
(R$)
0,08
0,20
0,06
0,14
0,48
0,05
0,01
0,00
0,00
0,06
0,02
0,04
0,01
0,07
0,13
0,60

% em Relação
ao Preço por
Ação(1)
0,82%
2,06%
0,62%
1,50%
5,00%
0,53%
0,07%
0,05%
0,00%
0,65%
0,22%
0,40%
0,07%
0,68%
1,34%
6,34%

Com base no Preço por Ação de R$9,50, que é o preço médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado na faixa de R$8,50 e R$10,50, podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual
é meramente indicativa.
Comissão de Coordenação, composta de 20% da Remuneração Base.
Comissão de Colocação, composta de 60% da Remuneração Base.
Comissão de Garantia Firme, composta de 20% da Remuneração Base.
Comissão de Incentivo, composta de 1,5% da Remuneração Base. A Comissão de Incentivo, conforme descrita no Contrato de
Colocação, constitui parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta a exclusivo critério e discricionariedade da
Companhia e dos Acionistas Vendedores. Os critérios utilizados na quantificação da Comissão de Incentivo são de ordem subjetiva, de
aferição discricionária pela Companhia e por cada um dos Acionistas Vendedores tais como, atuação do coordenador durante a
preparação, execução e conclusão da oferta no desempenho de suas atividades buscando o melhor resultado para os ofertantes .
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, para o direito
brasileiro e para o direito dos Estados Unidos.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow).
Incluídos os custos estimados com traduções e printer e outros.
Considerando a colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares.

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

Data(2)

Eventos

1.

Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM

2.

Disponibilização do Aviso ao Mercado
Consorciadas)
Disponibilização deste Prospecto Preliminar

3.

Início das apresentações para potenciais investidores (roadshow)
Início do Procedimento de Bookbuilding

09/10/2020

4.

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

16/10/2020

5.

Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

22/10/2020

6.

Encerramento do Período de Reserva

03/11/2020

(sem

03/09/2020
logotipos

das

Instituições

08/10/2020

(roadshow)(3)

7.

Encerramento das apresentações para potenciais investidores
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
Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

04/11/2020

8.

Concessão dos registros da Oferta pela CVM
Disponibilização do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo

05/11/2020

9.

Início de negociação das Ações no Novo Mercado

06/11/2020

10.

Data de Liquidação

09/11/2020

11.

Data limite do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares

07/12/2020

12.

Data limite para a liquidação de Ações Suplementares

09/12/2020

13.

Data de Encerramento do Lock-up da Oferta de Varejo

21/12/2020

14.

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

04/01/2021

15.

Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento

05/05/2021

(1)

(2)

Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a
critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta. Qualquer modificação no cronograma da distribuição
deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, seguindo o disposto nos artigos 25 e 27 da Instrução
CVM 400. Ainda, caso ocorram alterações das circunstâncias, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado.
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações aos investidores (roadshow), no
período compreendido entre a data em que o Prospecto Preliminar for divulgado e a data em que for determinado o Preço por Ação.

Será admitido o recebimento de reservas para subscrição/aquisição das Ações a partir da data da
nova divulgação do Aviso ao Mercado, as quais somente serão confirmadas pelo
subscritor/adquirente após o início do Prazo de Distribuição.
Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma
será alterado nos termos da Instrução CVM 400. Quaisquer Anúncios de Retificação serão
informados por meio de divulgação de Aviso ao Mercado ou de retificação nas páginas da rede
mundial de computadores da Companhia, dos Acionistas Vendedores, dos Coordenadores da
Oferta, das Instituições Participantes da Oferta, da B3 e da CVM. Para informações sobre
“Procedimento de Distribuição na Oferta”, “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou
Modificação da Oferta”, “Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e “Inadequação da Oferta” na
página 55, 68 e 74 deste Prospecto.
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Procedimento da Oferta
As Instituições Participantes da Oferta efetuarão a colocação pública das Ações no Brasil, em
mercado de balcão não organizado, observado o disposto na Instrução CVM 400 e os esforços de
dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado, por meio de:
I.

uma oferta aos Investidores Não Institucionais, realizada pelas Instituições Consorciadas,
compreendendo:
(a)

uma oferta aos Investidores Private, observado os termos descritos abaixo;

(b)

uma oferta aos Investidores de Varejo, observado os termos descritos abaixo; e

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, em conformidade
com a Instrução CVM 539; (ii) o tratamento justo e equitativo a todos os investidores, em
conformidade com o artigo 21, da Instrução CVM 400; e (iii) o recebimento prévio, pelas
Instituições Participantes da Oferta, dos exemplares dos Prospectos para leitura obrigatória, de
modo que suas eventuais dúvidas possam ser esclarecidas 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 da Oferta Não
Institucional e dos Investidores Institucionais até a data da conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, nos termos do Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os
Pedidos de Reserva e intenções de investimento automaticamente cancelados. Neste caso, os
valores eventualmente depositados pelos Investidores Não Institucionais serão devolvidos sem
qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução,
caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive,
em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles
com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de 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 98 deste Prospecto.
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 16 de outubro de 2020, inclusive, e 03 de novembro de 2020,
inclusive (“Período de Reserva”), ou, no caso de Investidores Não Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas, durante o período compreendido entre 16 de outubro de 2020, inclusive, e 22
de outubro de 2020, inclusive, terminando em data que antecederá em pelo menos sete 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.
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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, 11,5%, e, a exclusivo critério e
discricionariedade 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, 1,5% 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 1% do total das Ações, tais
pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a 1% 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 0,5% do total das Ações,
tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a 0,5% 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% 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 8% do total das Ações,
tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a 8% 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 dos
Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá haver rateio; e
(b) caso haja demanda de Investidores de Varejo Sem Lock-up: (i) de até 2% do total das
Ações, tais pedidos serão atendidos, tendo alocação garantida; e (ii) superior a 2% 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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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 21 e 95, respectivamente, bem como
o item “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência; (ii) verifiquem com a Instituição
Consorciada de sua preferência, antes de realizar seu Pedido de Reserva, se esta exigirá a
manutenção de recursos em conta aberta e/ou mantida junto a ela para fins de garantia do
Pedido de Reserva; (iii) entrem em contato com a Instituição Consorciada de sua preferência
para obter informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela Instituição
Consorciada para a realização do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a realização do
cadastro na Instituição Consorciada, tendo em vista os procedimentos operacionais
adotados por cada Instituição Consorciada; e (iv) verifiquem com a Instituição Consorciada
de sua preferência, antes de preencher e entregar o seu Pedido de Reserva, a possibilidade
de débito antecipado da reserva por parte da Instituição Consorciada.
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.
Os percentuais das alocações finais utilizados na Oferta Não Institucional serão incluídos após o
recebimento dos Pedidos de Reserva e no Prospecto Definitivo.
Oferta do Segmento Private
Observado o disposto neste item, os Investidores Private que desejarem subscrever 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), (vi),
(vii), (viii), (x), (xii) e (xiii) abaixo e na seção “Violações das Normas de Conduta” na página 71
deste Prospecto;
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(ii) os Investidores Não Institucionais 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 da
Oferta 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 máximo de 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 máximo de três dias úteis contados da Data de Liquidação;
(ix) até às 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 às 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; (c) a Oferta seja modificada, nos termos do artigo 27 da Instrução
CVM 400, e/ou (d) o Preço por Ação seja fixado abaixo de 20% do preço inicialmente indicado,
considerando um preço por Ação que seja o resultado da aplicação de 20% sobre o valor
máximo da Faixa Indicativa, o Investidor Private poderá desistir do respectivo Pedido de
Reserva, devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição Consorciada que tenha
recebido o respectivo Pedido de Reserva (1) até às 12h do quinto dia útil subsequente à data
de disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até às 12h do
quinto dia útil subsequente à data em que o Investidor Private for comunicado diretamente
pela Instituição Consorciada sobre o Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa
Indicativa e 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 máximo de 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 máximo de três
dias úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta. A rescisão do Contrato de
Colocação importará no cancelamento do registro da Oferta, nos termos do artigo 19,
parágrafo 4º da Instrução CVM 400.
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Lock-up da Oferta do Segmento Private
Os Investidores Private Lock-up não poderão, pelo prazo de 60 (sessenta) 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 subcritas 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 prazo de 90 dias de Lock-up do Segmento Private. Não obstante o Lock-up do
Segmento Private, as Ações subcritas 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 subcritas 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.
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
103 deste Prospecto Preliminar.
Oferta de Varejo
Os Investidores de Varejo que desejarem subscrever 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) e (xiii) abaixo e na seção “Violações
das Normas de Conduta” na página 71 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;
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(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;
(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 um terço à quantidade de Ações
inicialmente ofertadas, 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 dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as
frações de Ações. Caso haja Rateio Oferta de Varejo Lock-up, os valores depositados em
excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração juros ou correção monetária, sem
reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente
incidentes, no prazo máximo de três dias úteis contados da Data de Liquidação;
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(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 máximo de três dias úteis
contados da Data de Liquidação;
(ix) até às 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 às 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;
(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 da Oferta 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;
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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 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; (c) a Oferta seja modificada, nos termos do artigo 27 da Instrução CVM 400; e/ou
(d) o Preço por Ação seja fixado abaixo de 20% do preço inicialmente indicado, considerando
um preço por Ação que seja o resultado da aplicação de 20% sobre o valor máximo da Faixa
Indicativa, sendo que o valor resultante desta aplicação de 20% deverá ser descontado do valor
mínimo da Faixa Indicativa, o Investidor de Varejo poderá desistir do respectivo Pedido de
Reserva devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição Consorciada que tenha
recebido o respectivo Pedido de Reserva (1) até às 12h do quinto dia útil subsequente à data de
disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até às 12h do quinto
dia útil subsequente à data em que o Investidor de Varejo for comunicado diretamente pela
Instituição Consorciada sobre o Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa
e 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 da Oferta 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 máximo de 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
máximo de três dias úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta.
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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, dar em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, as Ações subscritas
no âmbito da Oferta de Varejo Lock-up. 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 subscritas 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 subscritas no âmbito da Oferta de Varejo que foram
depositadas em garantia para fins de excussão da garantia, nos termos dos normativos da B3.
Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores de Varejo 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 mais 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, até o limite estabelecido acima, as Ações
remanescentes são destinadas à colocação pública junto a Investidores Institucionais, por meio
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, não sendo admitidas
para tais Investidores Institucionais reservas antecipadas, inexistindo valores mínimo e máximo de
investimento e assumindo cada Investidor Institucional a obrigação de verificar se está cumprindo
os requisitos acima para participar da Oferta Institucional, para então apresentar suas intenções de
investimento durante o Procedimento de Bookbuilding.
Caso o número de Ações objeto de intenções de investimento recebidas de Investidores
Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding, na forma do artigo 44 da Instrução
CVM 400, exceda o total de Ações remanescentes após o atendimento dos Pedidos de Reserva,
nos termos e condições descritos acima, terão prioridade no atendimento de suas respectivas
intenções de investimento os Investidores Institucionais que, a critério da Companhia, dos
Acionistas Vendedores, dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional,
levando em consideração o disposto no plano de distribuição, nos termos do parágrafo 3º do
artigo 33 da Instrução CVM 400 e do Regulamento do Novo Mercado, melhor atendam ao objetivo
desta Oferta de criar uma base diversificada de acionistas, formada por Investidores Institucionais
com diferentes critérios de avaliação sobre as perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e
a conjuntura macroeconômica brasileira e internacional.
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Até às 16h do primeiro dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de Início, os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional informarão aos Investidores
Institucionais, por meio de seu endereço eletrônico ou, na sua ausência, por telefone, a quantidade
de Ações alocadas e o valor do respectivo investimento. A entrega das Ações alocadas deverá ser
efetivada na Data de Liquidação, mediante pagamento em moeda corrente nacional, à vista e em
recursos imediatamente disponíveis, do valor resultante do Preço por Ação multiplicado pela
quantidade de Ações alocadas, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato
de Colocação.
A subscrição/aquisição das Ações será formalizada nos termos do parágrafo 1º do artigo 85 da Lei
das Sociedades por Ações, por meio do sistema de registro da B3, sendo, portanto, dispensado a
apresentação de boletim de subscrição e de eventual contrato de compra e venda, nos termos da
Deliberação CVM nº 860, de 22 de julho de 2020. As Ações que forem objeto de esforços de
colocação no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, junto a Investidores Estrangeiros,
serão obrigatoriamente subscritas e integralizadas no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em
moeda corrente nacional, por meio dos mecanismos previstos na Resolução do CMN nº 4.373, de
29 de setembro de 2014, e na Instrução da CVM nº 560, de 27 de março de 2015, conforme alterada,
ou na Lei nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada.
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 (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
Suplementares). Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de
demanda superior a 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 ordens de investimento automaticamente canceladas.
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 (i) para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com
terceiros, tendo as ações de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de total
return swap), desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; e (ii) que se enquadrem
dentre as outras exceções previstas no artigo 48, II da Instrução CVM 400, são permitidos na forma
do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por
Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400.
A participação dos Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação
e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
poderá reduzir a liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado
secundário. Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações – A participação de Investidores Institucionais que sejam consideradas Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá afetar adversamente a formação do
Preço por Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas poderá resultar na redução da liquidez das ações ordinárias de emissão
da Companhia no mercado secundário”, na página 98 deste Prospecto Preliminar.
Prazos da Oferta
Nos termos do artigo 18 da Instrução CVM 400, o prazo para a distribuição das Ações terá início na
data de divulgação do Anúncio de Início, com data estimada para ocorrer em 05 de novembro de
2020, nos termos do artigo 52 e 54-A da Instrução CVM 400, e será encerrado na data de
divulgação do Anúncio de Encerramento, em até 6 (seis) meses, contado a partir da data de
divulgação do Anúncio de Início, com data máxima estimada para ocorrer em 05 de maio de 2021,
em conformidade com o artigo 29 da Instrução CVM 400.
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As Instituições Participantes da Oferta terão o prazo de até 2 (dois) dias úteis, contados da data de
divulgação do Anúncio de Início, para efetuar a colocação das Ações. A liquidação física e
financeira da Oferta deverá ser realizada até o último dia do Período de Colocação, exceto com
relação à distribuição de Ações Suplementares, cuja liquidação física e financeira deverá ser
realizada até o segundo dia útil contado da(s) respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de
Ações Suplementares. As Ações serão entregues aos respectivos investidores até às 16:00 horas
da Data de Liquidação ou da Data de Liquidação das Ações Suplementares, conforme o caso.
A data de início da Oferta será divulgada mediante a divulgação do Anúncio de Início em
conformidade com o artigo 52 e 54-A da Instrução CVM 400. O término da Oferta e seu resultado
serão anunciados mediante a divulgação do Anúncio de Encerramento, em conformidade com o
artigo 29 da Instrução CVM 400.
Contrato de Colocação e Contrato de Colocação Internacional
O Contrato de Colocação será celebrado pela Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelos
Coordenadores da Oferta, tendo como interveniente anuente a B3. De acordo com os termos do
Contrato de Colocação, os Coordenadores da Oferta concordaram em distribuir, em regime de
garantia firme de liquidação individual e não solidária, a totalidade das Ações (considerando as
Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares), diretamente ou por meio das
Instituições Consorciadas, em conformidade com as disposições da Instrução CVM 400 e
observados os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3.
Os Coordenadores da Oferta prestarão Garantia Firme de Liquidação, conforme disposto na seção
“Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação”, na página 70 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. As Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior
pelos Agentes de Colocação Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão
obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil, junto aos
Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, da
Lei do Mercado de Capitais.
O Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional estabelecem que a obrigação
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem o
pagamento pelas Ações está sujeita a determinadas condições, como a ausência de eventos
adversos relevantes na Companhia e nos Acionistas Vendedores e em seus negócios, a execução
de certos procedimentos pelos auditores independentes da Companhia, entrega de opiniões legais
pelos assessores jurídicos da Companhia e dos Coordenadores da Oferta, bem como a assinatura
de termos de restrição à negociação das Ações pela Companhia, seus administradores e
Acionistas Vendedores, dentre outras providências necessárias.
De acordo com o Contrato de Colocação e com o Contrato de Colocação Internacional, a Companhia
e os Acionistas Vendedores assumiram a obrigação de indenizar os Coordenadores da Oferta e os
Agentes de Colocação Internacional em certas circunstâncias e contra determinadas contingências.
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O Contrato de Colocação Internacional nos obriga, bem como obriga os Acionistas Vendedores, a
indenizarem os Agentes de Colocação Internacional caso eles venham a sofrer perdas no exterior
por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Offering Memorandum. O
Contrato de Colocação Internacional possui declarações específicas em relação à observância de
isenções das leis de valores mobiliários dos Estados Unidos, as quais, se descumpridas, poderão
dar ensejo a outros potenciais procedimentos judiciais. Em cada um dos casos indicados acima,
procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e contra os Acionistas
Vendedores no exterior. Estes procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos,
poderão envolver valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos
para o cálculo das indenizações devidas nestes processos. Se eventualmente a Companhia for
condenada em um processo no exterior em relação a incorreções relevantes ou omissões
relevantes nos Offering Memorandum, se envolver valores elevados, tal condenação poderá
ocasionar um impacto significativo e adverso na Companhia. Para informações adicionais, veja a
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A realização desta oferta pública de
distribuição das Ações, com esforços de colocação no exterior, poderá deixar a Companhia
exposta a riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos
relativos a ofertas de valores mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que os riscos
relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil”, na página 99 deste Prospecto Preliminar.
O Contrato de Colocação estará disponível para consulta, ou obtenção de cópia, a partir da data de
disponibilização do Anúncio de Início nos endereços dos Coordenadores da Oferta indicados na
seção “Disponibilização de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 76 deste Prospecto Preliminar.
Suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta
Caso: (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes neste Prospecto
Preliminar e no Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
Investidores Não Institucionais, ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45,
parágrafo 4°, da Instrução CVM 400; (ii) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da
Instrução CVM 400; e (iii) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução
CVM 400, e/ou (iv) o Preço por Ação seja fixado abaixo de 20% do preço inicialmente indicado
considerando um preço por Ação que seja o resultante da aplicação de 20% sobre o valor máximo
da Faixa Indicativa, sendo que o valor resultante da aplicação de 20% deverá ser descontado do
valor mínimo da Faixa Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do item
21 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, suspensão, cancelamento ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente
divulgada por meio de Anúncio de Retificação disponibilizado nas páginas da Companhia, das
Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de computadores,
constantes na seção “Informações Adicionais” a partir da página 74 deste Prospecto, mesmos
meios utilizados para divulgação do Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no
artigo 27 da Instrução CVM 400.

68

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 ou da ocorrência de um Evento de
Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa. Em tais casos, o Investidor Não Institucional
poderá desistir do seu Pedido de Reserva, nos termos acima descritos, até às 16:00 horas do
quinto dia útil subsequente à data em que for disponibilizado o Anúncio de Retificação ou à data de
recebimento, pelo Investidor Não Institucional, da comunicação direta enviada pela Instituição
Consorciada acerca da suspensão ou modificação da Oferta ou da ocorrência de um Evento de
Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa.
Caso o Investidor Não Institucional não informe, por escrito, sua decisão de desistência do
Pedido de Reserva, nos termos descritos acima, seu respectivo Pedido de Reserva será
considerado válido e o Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor
total de seu investimento.
Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento e decida desistir do Pedido de
Reserva nas condições previstas acima, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, caso
incidentes, de quaisquer tributos eventualmente aplicáveis sobre os valores pagos em função do
IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que, caso venham a ser criados, incluindo aqueles com
alíquota atual equivalente a zero que tenham sua alíquota majorada, no prazo máximo de três dias
úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva.
Na hipótese de: (i) não haver a conclusão da Oferta; (ii) resilição do Contrato de Colocação;
(iii) cancelamento da Oferta; (iv) revogação da Oferta que torne ineficazes a Oferta e os atos de
aceitação anteriores ou posteriores; ou, ainda, (v) em qualquer outra hipótese de devolução dos
Pedidos de Reserva em função de expressa disposição legal, cada uma das Instituições
Consorciadas que tenha recebido Pedidos de Reserva comunicará ao respectivo Investidor Não
Institucional sobre o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante divulgação
de comunicado ao mercado. Caso o Investidor Não Institucional já tenha efetuado o pagamento, os
valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária,
sem reembolso de custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos eventualmente
aplicáveis sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos que
venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua
alíquota majorada, no prazo máximo de três dias úteis contados do recebimento pelo investidor da
comunicação acerca de quaisquer dos eventos acima referidos.
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Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação
Após a divulgação do Aviso ao Mercado e de sua respectiva nova divulgação (com os logotipos
das Instituições Consorciadas), a disponibilização deste Prospecto, o encerramento do Período de
Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, a concessão do registro da Companhia como emissora de valores mobiliários sob a
categoria “A” pela CVM, a celebração e o cumprimento das condições precedentes previstas no
Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional, a concessão dos registros da
Oferta pela CVM, a divulgação do Anúncio de Início e a disponibilização do Prospecto Definitivo, as
Instituições Participantes da Oferta realizarão a colocação das Ações (considerando as Ações
Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) em mercado de balcão não organizado,
em regime de garantia firme de liquidação, prestada exclusivamente pelos Coordenadores da
Oferta, de forma individual e não solidária, na proporção e até os limites individuais abaixo
descritos e demais disposições previstas no Contrato de Colocação:
Coordenador da Oferta
Coordenador Líder .......................................................................................
Bank of America ...........................................................................................
BTG Pactual .................................................................................................
XP ................................................................................................................
Banco ABC ...................................................................................................
Total .............................................................................................................

Quantidade

Percentual (%)

30.954.000,00
17.688.000,00
17.688.000,00
17.688.000,00
4.422.000,00
88.440.000,00

35,00%
20,00%
20,00%
20,00%
5,00%
100,00%

A proporção prevista na tabela acima poderá ser realocada de comum acordo entre os
Coordenadores da Oferta.
A Garantia Firme de Liquidação consiste na obrigação individual e não solidária dos
Coordenadores da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, de integralizar/liquidar
as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares) que
tenham sido subscritas/adquiridas, porém não integralizadas/liquidadas, no Brasil, pelos seus
respectivos investidores na Data de Liquidação, na proporção e até o limite individual de garantia
firme de liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato
de Colocação.
Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações Suplementares),
objeto de Garantia Firme de Liquidação efetivamente subscritas/adquiridas por investidores não
sejam totalmente integralizadas/liquidadas por estes até a Data de Liquidação, cada Coordenador
da Oferta, observado o disposto no Contrato de Colocação, subscreverá/adquirirá, na Data de
Liquidação, pelo Preço por Ação, na proporção e até o limite individual da Garantia Firme de
Liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, de forma individual e não
solidária, a totalidade do saldo resultante da diferença entre: (i) o número de Ações objeto da
Garantia Firme de Liquidação prestada pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de
Colocação; e (ii) o número de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação efetivamente
subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas, no Brasil, por investidores no mercado,
multiplicado pelo Preço por Ação.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI da Instrução CVM 400, em caso de exercício da
Garantia Firme de Liquidação, caso os Coordenadores da Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos
termos do Contrato de Colocação, tenham interesse em vender tais Ações antes da divulgação do
Anúncio de Encerramento, o preço de venda dessas Ações será o preço de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia, limitado ao Preço por Ação, sendo certo, entretanto, que as
operações realizadas em decorrência das Atividades de Estabilização não estarão sujeitas a
tais limites.
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Estabilização dos Preços das Ações
O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, após notificação ao demais Coordenadores da
Oferta, poderá, a seu exclusivo critério, realizar operações bursáteis visando à estabilização do preço
das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, no âmbito da Oferta, dentro de trinta dias
contados da data de início da negociação das Ações na B3, inclusive, observadas as disposições
legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização, o qual será previamente submetido à
análise e aprovação da CVM e da B3, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400 e
do item II da Deliberação CVM 476, antes da divulgação do Anúncio de Início.
Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador de realizar operações bursáteis e, uma vez
iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas e retomadas a qualquer momento,
observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador e a
Corretora poderão escolher livremente as datas em que realizarão as operações de compra e
venda das ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito das atividades de estabilização,
não estando obrigados a realizá-las em todos os dias ou em qualquer data específica, podendo,
inclusive, interrompê-las e retomá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério.
O Contrato de Estabilização estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao Agente
Estabilizador e à CVM a partir da data de divulgação do Anúncio de Início nos endereços indicados
na seção “Informações Adicionais” a partir da página 74 deste Prospecto.
Violações das Normas de Conduta
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, pelas Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no termo de adesão ao Contrato de
Colocação, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de
qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no âmbito da Oferta,
incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400 e no Código ANBIMA,
especialmente as normas referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as
ações ordinárias de emissão da Companhia, emissão de relatórios de pesquisa e de marketing da
Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério
exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas por eles julgadas
cabíveis: (i) deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação das
Ações no âmbito da Oferta, sendo cancelados todos os Pedidos de Reserva que tenha recebido e
a Instituição Consorciada deverá informar imediatamente aos respectivos investidores sobre
referido cancelamento, devendo ser restituídos pela Instituição Consorciada integralmente aos
respectivos investidores os valores eventualmente dados em contrapartida às Ações, no prazo
máximo de até três dias úteis contados da data de divulgação do descredenciamento da Instituição
Consorciada, sem qualquer remuneração, juros, correção monetária e, ainda, sem reembolso de
custos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos ou taxas eventualmente aplicáveis
sobre os valores pagos, inclusive, em função do IOF/Câmbio, e quaisquer outros tributos que
venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a zero que tenham sua
alíquota majorada; (ii) arcará integralmente com quaisquer custos e prejuízos relativos à sua
exclusão como Instituição Participante da Oferta, incluindo custos com publicações, indenizações
decorrentes de eventuais condenações judiciais em ações propostas por investidores por conta do
cancelamento, honorários advocatícios e demais custos perante terceiros, inclusive custos
decorrentes de demandas de potenciais investidores; (iii) indenizará, manterá indene e isentará os
Coordenadores da Oferta, suas afiliadas e respectivos administradores, acionistas, sócios,
funcionários e empregados, bem como os sucessores e cessionários dessas pessoas por toda e
qualquer perda que estes possam incorrer; e (iv) poderá ter suspenso, por um período de seis
meses contados da data da comunicação da violação, o direito de atuar como instituição
intermediária em ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários sob a coordenação de
quaisquer dos Coordenadores da Oferta. Os Coordenadores da Oferta não serão, em hipótese
alguma, responsáveis por quaisquer prejuízos causados aos investidores que tiverem suas
intenções de investimento e/ou Pedidos de Reserva cancelados por força do descredenciamento
da Instituição Consorciada.
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Direitos, vantagens e restrições das Ações
As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos
titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos em seu Estatuto
Social, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo Mercado, conforme vigentes
nesta data, dentre os quais se destacam os seguintes:
(a) direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada ação ordinária
corresponde a um voto;
(b) observadas as disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações, direito ao dividendo
mínimo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 25% do lucro líquido de cada
exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, e dividendos
adicionais eventualmente distribuídos por deliberação da assembleia geral ou pelo Conselho
de Administração;
(c) no caso de liquidação da Companhia, direito ao recebimento dos pagamentos relativos ao
remanescente do seu capital social, na proporção da sua participação no capital social da
Companhia, nos termos do artigo 109, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações;
(d) direito de preferência na subscrição de novas ações, conforme conferido pelo artigo 109,
inciso IV, da Lei das Sociedades por Ações;
(e) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições
asseguradas ao(s) acionista(s) controlador(es), no caso de alienação, direta ou indireta, a título
oneroso do controle sobre a Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por
meio de operações sucessivas, observadas as condições e os prazos previstos na legislação
vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhe assegurar tratamento igualitário
àquele dado aos acionistas controladores (tag along);
(f) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública de aquisição
de ações a ser realizada pela Companhia ou pelos acionistas controladores da Companhia, em
caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de saída da Companhia do Novo
Mercado, por, no mínimo, obrigatoriamente, seu valor econômico, apurado mediante laudo de
avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada com experiência comprovada e
independente quanto ao poder de decisão da Companhia, seus administradores e/ou
acionistas controladores;
(g) direito ao recebimento de dividendos integrais e demais distribuições pertinentes às ações
ordinárias que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da data de disponibilização do
Anúncio de Início; e
(h) todos os demais benefícios conferidos aos titulares das ações ordinárias pela Lei das Sociedades
por Ações, pelo Regulamento do Novo Mercado e pelo Estatuto Social da Companhia.
Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias de emissão
da Companhia, veja a seção “18. Valores Mobiliários” do Formulário de Referência.
Negociação das Ações na B3
A Companhia e a B3 celebrarão, oportunamente, o Contrato de Participação no Novo Mercado, por
meio do qual a Companhia às Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa do Novo
Mercado da B3, disciplinado pelo Regulamento do Novo Mercado, que estabelece regras
diferenciadas de governança corporativa e divulgação de informações ao mercado a serem
observadas pela Companhia, mais rigorosas do que aquelas estabelecidas na Lei das Sociedades
por Ações, observado que o referido contrato entrará em vigor na data de disponibilização do
Anúncio de Início.
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As principais regras relativas ao Regulamento do Novo Mercado encontram-se resumidas no
Formulário de Referência. Para informações adicionais sobre a negociação das Ações na B3,
consulte uma instituição autorizada a operar na B3.
Recomenda-se a leitura, além deste Prospecto Preliminar, do Formulário de Referência, para
informações adicionais sobre a Companhia, incluindo seu setor de atuação, suas atividades
e situação econômica e financeira, e os fatores de risco que devem ser considerados antes
da decisão de investimento nas Ações.
Contratação de Formador de Mercado
Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, os Coordenadores da Oferta recomendaram
à Companhia e aos Acionistas Vendedores a contratação de instituição para desenvolver
atividades de formador de mercado, nos termos da Instrução da CVM nº 348, de 17 de março de
2003, para a realização de operações destinadas a fomentar a liquidez das ações ordinárias
emitidas pela Cimpanhia no mercado secundário. No entanto, não houve e não haverá
contratação de formador de mercado para esta Oferta.
Acordos de restrição à venda de Ações (Instrumentos de Lock-up)
A Companhia, seus administradores e os Acionistas Vendedores se comprometerão, perante os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, a celebrar acordos de restrição
à venda de ações ordinárias de emissão da Companhia, por meio dos quais, observadas as
exceções e outras disposições previstas no Contrato de Colocação Internacional, concordarão em
não oferecer, vender, emitir, contratar a venda, penhorar, emprestar, dar em garantia, conceder
qualquer opção de compra, realizar qualquer venda a descoberto ou de outra forma onerar ou
dispor, direta ou indiretamente, pelo período de 180 dias contados da data de disponibilização do
Anúncio de Início, quaisquer ações ordinárias de emissão da Companhia de que sejam titulares
imediatamente após a Oferta, ou valores mobiliários conversíveis ou permutáveis por, ou que
representem um direito de receber ações ordinárias de emissão da Companhia, ou que admitam
pagamento mediante entrega de ações ordinárias de emissão da Companhia, bem como
derivativos nelas lastreados, ressalvadas as Ações Suplementares.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das ações
poderá prejudicar o valor de negociação das ações de emissão da Companhia. Para mais
informações sobre os riscos relacionados à venda de volume substancial de ações
ordinárias de emissão da Companhia, veja o fator de risco “A venda, ou a percepção de
potencial venda, de quantidades significativas das ações de emissão da Companhia, após a
conclusão da Oferta e o período de Lock-up, poderá afetar negativamente o preço de
mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário ou a
percepção dos investidores sobre a Companhia”, na seção “Fatores de Risco Relacionados
à Oferta e às Ações” na página 95 do Prospecto Preliminar.
Instituição financeira responsável pela escrituração das Ações
A instituição financeira contratada para a prestação dos serviços de escrituração, custódia e
transferência das ações ordinárias de emissão da Companhia é a Itaú Corretora de Valores S.A.
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Inadequação da Oferta
O investimento em ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em renda
variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas
patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor em que a
Companhia atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste
Prospecto e no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente considerados antes
da tomada de decisão de investimento. O investimento em ações é um investimento em renda
variável, não sendo, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à
volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de
investidor que esteja proibida por lei de adquirir as Ações ou, com relação à qual o investimento
nas Ações seria, no entendimento da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta, inadequado.
Condições a que a Oferta esteja submetida
A realização da Oferta não está submetida a nenhuma condição, exceto pelas condições de mercado.
Informações adicionais
A aquisição das Ações apresenta certos riscos e possibilidades de perdas patrimoniais que devem
ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento. Recomenda-se
aos potenciais investidores, incluindo-se os Investidores Institucionais, que leiam este
Prospecto Preliminar, em especial as seções “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações” e “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia”, a partir das
páginas 95 e 21, respectivamente, bem como a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário
de Referência antes de tomar qualquer decisão de investir nas Ações.
Os Coordenadores da Oferta recomendam fortemente que os Investidores 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 e acesso aos anúncios
e avisos referentes à Oferta ou informações adicionais sobre a Oferta ou, ainda, realizar reserva
das Ações, deverão dirigir-se aos seguintes endereços 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.
Pandemia do COVID-19 (novo coronavírus)
As operações da Companhia, bem como as operações das sociedades direta ou indiretamente
controladas pela Companhia, sofreram um impacto relevante em razão das medidas de restrição à
circulação (resultando, por exemplo, na diminuição da operação das companhias aéreas) adotadas
como consequência da pandemia do COVID-19. Tendo o vinho como produto, a Companhia
trabalha em grande parte com itens importados, em uma combinação de modal aéreo com
terrestre para cobrir todo o território nacional. Além disso, a Companhia acredita que a pandemia
provocada pelo novo coronavírus, e a consequente deterioração da economia e da confiança do
consumidor, continuará a afetar negativamente seus negócios, condição financeira, resultados
operacionais, liquidez e fluxo de caixa, cuja extensão dependerá de desenvolvimentos futuros, que
são altamente incertos e imprevisíveis. Na data deste Prospecto, não é possível assegurar se,
futuramente, tal avaliação será prejudicada ou a extensão de tais prejuízos, tampouco é possível
assegurar que não haverá incertezas materiais na capacidade da Companhia continuar operando
seus negócios.
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Para informações sobre a avaliação atual sobre os impactos do COVID-19 nos negócios da
Companhia ver “Impactos da Pandemia de COVID-19 para as Atividades da Companhia”,
disponível no item 10.9 do Formulário de Referência.
OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À
OFERTA E ÀS AÇÕES” DESTE PROSPECTO, O ITEM “4. FATORES DE RISCO” E O ITEM
“10. COMENTÁRIOS DOS DIRETORES” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA
COMPANHIA, PARA MELHOR COMPREENSÃO DOS FATORES DE RISCO E DA SITUAÇÃO
FINANCEIRA DA COMPANHIA, QUE DEVEM SER CONSIDERADOS EM RELAÇÃO À
SUBSCRIÇÃO DAS AÇÕES ANTES DA TOMADA DE QUALQUER DECISÃO DE
INVESTIMENTO.
Companhia
W2W E-COMMERCE DE VINHOS S.A.
Rua Comendador Alcides Simao Helou, 1.565, Civit II
CEP 29168-090, Serra, ES
At.: Sr. Alexandre Magno da Cruz Oliveira Filho
Tel.: +55 (27) 3398-9456
www.ri.wine.com.br (neste website, na aba “arquivos”, acessar “Prospectos” e, por fim, clicar em
“Prospecto Preliminar”)
COORDENADORES DA OFERTA
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata G. Dominguez
Tel.: + 55 (11) 3708-8876
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar no menu
suspenso de ano, selecionar “2020”, e posteriormente clicar em “Buscar”, buscar “W2W
E-Commerce de Vinhos S.A.”, clicar em “2020”, em seguida em “Oferta Pública Inicial de Ações
(IPO)”, por fim em “Prospecto Preliminar”).
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 12º andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Bruno Saraiva
Tel.: + 55 (11) 2188-4000
http://www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, no item “Prospectos” clicar no item “Wine” e,
então, clicar em “Prospecto Preliminar”).
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: + 55 (11) 3383-2000
https://www.btgpactual.com/home/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 Ordinárias de Emissão da W2W E-Commerce de Vinhos S.A.”, clicar em
“Prospecto Preliminar”).
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XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Chedid Jafet, 75, Torre Sul, 30º andar
CEP 04551-065, São Paulo, SP
At.: Sr. Vitor Saraiva
Tel.: + 55 (11) 4871-4277
www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em
seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão
da W2W E-Commerce de Vinhos S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”).
Banco ABC Brasil S.A.
Avenida Cidade Jardim, nº 803, 2º andar, Itaim Bibi
CEP 01453-000, São Paulo, SP
At.: Sr. Bruno Bilate Sbano
Tel.: +55 (11) 3170-2000
https://www.abcbrasil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-decapitais/ofertas-deacoes/
(neste website, identificar “W2W E-Commerce de Vinhos S.A.” e, posteriormente, selecionar o
documento correspondente).
Instituições Consorciadas
Este Prospecto Preliminar também estará disponível nos seguintes endereços e websites:
(i) CVM, situada na Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio
de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e
4º andares, CEP 01333-010, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo
(www.cvm.gov.br, neste website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar
“Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela de “Primária”, clicar no item “Ações”, depois, na
tabela “Oferta Inicial (IPO)”, clicar em “Volume em R$” e, então, acessar o link referente à
“W2W E-Commerce de Vinhos S.A.”, e, posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto
Preliminar disponível); e
(ii) B3 (http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/
ofertas-em-andamento – neste website acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar em
“Empresas”, depois clicar em “W2W E-Commerce de Vinhos S.A.” e posteriormente acessar
“Prospecto Preliminar”).
Disponibilização de avisos e anúncios da Oferta
O AVISO AO MERCADO, BEM COMO SUA NOVA DISPONIBILIZAÇÃO (COM O LOGOTIPO
DAS INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS), O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE
ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E
QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS,
ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, EXCLUSIVAMENTE, NAS PÁGINAS NA REDE
MUNDIAL DE COMPUTADORES DA COMPANHIA, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA
OFERTA INDICADAS ABAIXO, DA CVM E DA B3.
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela
CVM de divulgar o Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com o logotipo das
Instituições Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios
de Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta.
Companhia
W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
www.ri.wine.com.br (neste website, na aba “arquivos” acessar “Prospectos” e, por fim, clicar em
“Prospecto Preliminar”).
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Coordenadores da Oferta
Banco Itaú BBA S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar no menu
suspenso de ano, selecionar “2020”, e posteriormente clicar em “Buscar”, clicar “W2W
E-Commerce de Vinhos S.A., clicar em “2020”, em seguida em “Oferta Pública Inicial de Ações
(IPO)”, por fim em cada anúncio e aviso da oferta.
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
http://www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, no item “Prospectos” clicar no item “Wine” e,
então, clicar no título do documento correspondente).
Banco BTG Pactual S.A.
https://www.btgpactual.com/home/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 W2W E-Commerce de Vinhos S.A.”, clicar no título do documento
correspondente).
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em
seguida clicar em “Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
W2W E-Commerce de Vinhos S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”).
Banco ABC Brasil S.A.
https://www.abcbrasil.com.br/abc-corporate/investment-banking/mercado-decapitais/ofertas-deacoes/
(neste website, identificar “W2W E-Commerce de Vinhos S.A.” e, posteriormente, selecionar o
documento correspondente).
Instituições Consorciadas
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências
das Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na
página da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).
Este Prospecto também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada na
Rua Sete de Setembro, nº 111, 5º andar, CEP 20159-900, na Cidade do Rio de Janeiro, no Estado
do Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares, CEP 01333-010, na
Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo (www.cvm.gov.br – neste website acessar em
“Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas Públicas”, em seguida, na tabela de
“Secundárias”, clicar no item “Ações”, depois, na página referente a “Ofertas Secundárias em
Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link referente à “W2W
E-Commerce de Vinhos S.A.” e, posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto Definitivo
disponível);
e
(ii) B3
(http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-paraemissores/ofertas-publicas/ofertas-em-andamento/ – neste website acessar “Empresas”, depois
clicar em “W2W E-Commerce de Vinhos S.A.”, posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”).
Este Prospecto não constitui uma oferta de venda de Ações nos Estados Unidos ou em qualquer
outra jurisdição em que a venda seja proibida, sendo que não será realizado nenhum registro da
Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de
qualquer outro país, exceto o Brasil. As Ações não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados
Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulamento S, sem que
haja o registro sob o Securities Act, ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do
Securities Act. A Companhia e os Coordenadores da Oferta não pretendem registrar a Oferta ou as
Ações nos Estados Unidos nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de
qualquer outro país.
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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 recomendam
aos investidores que baseiem suas decisões de investimento nas informações constantes
deste Prospecto Preliminar, do Prospecto Definitivo e do Formulário de Referência.
PARA UMA DESCRIÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À COMPANHIA,
À OFERTA E SUBSCRIÇÃO/AQUISIÇÃO DE AÇÕES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA
TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO, LEIA ESTE PROSPECTO PRELIMINAR E O
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES
“SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELACIONADOS À
COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES” NAS
PÁGINAS 21 E 95 DESTE PROSPECTO PRELIMINAR, BEM COMO A SEÇÃO 4 DO
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA.
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi
requerido junto à CVM em 03 de setembro de 2020.
O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE
VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A
QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.
Não há inadequação específica da Oferta a certo grupo ou categoria de investidor. Como
todo e qualquer investimento em valores mobiliários de renda variável, o investimento nas
Ações apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser
cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimentos. Portanto, uma
decisão de investimento nas Ações requer experiência e conhecimentos específicos que
permitam ao investidor uma análise detalhada dos negócios da Companhia, mercado de
atuação e os riscos inerentes aos negócios da Companhia, já que podem, inclusive,
ocasionar a perda integral do valor investido. Recomenda-se que os interessados em
participar da Oferta consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e
demais profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação
da Oferta ao perfil de investimento, dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao
investimento nas Ações.
O investimento em Ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em
renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir em Ações estão sujeitos a
perdas patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao
setor em que atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos
neste Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência, e que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento em Ações não é,
portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do
mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de investidor que
esteja proibida por lei de subscrever ou adquirir Ações ou, com relação à qual o
investimento em Ações seria, no entendimento da Companhia e dos Coordenadores da
Oferta, inadequado.
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
Coordenador Líder
O Itaú BBA é o banco de atacado do conglomerado Itaú Unibanco. O Itaú BBA é resultado da
fusão dos bancos BBA e das áreas corporate do Banco Itaú S.A. e Unibanco – União de Bancos
Brasileiros S.A. Em 30 de setembro de 2019, o Itaú Unibanco apresentou os seguintes resultados:
ativos na ordem de R$1,6 trilhão e uma carteira de crédito de R$689 bilhões. A história do Itaú BBA
começa com o BBA Creditanstalt, fundado em 1988 em São Paulo por Fernão Bracher e Antonio
Beltran, em parceria com o Bank Austria Creditanstalt. A atuação do banco estava voltada para
operações financeiras bancárias, com características de atacado, e destaque para underwriting,
hedge, crédito e câmbio.
Em 1991, foi a única instituição brasileira a coordenar o consórcio de bancos estrangeiros para
investimentos no programa de privatização de empresas estatais no país. Ainda no mesmo ano,
recebeu autorização do BACEN para operar subsidiária em Bahamas e atender a demanda de
clientes na área internacional.
Em 1994, assinou acordo de cooperação com a administradora de recursos Paribas Capital. No
ano seguinte, juntou-se ao Capital Group, de Los Angeles, para formar a administradora de fundos
BBA Capital. Em 1996, adquiriu a Financiadora Mappin e criou a Fináustria, especializada em
financiamento de veículos. Nessa época, já contava com sucursais em Campinas, Rio de Janeiro,
Porto Alegre e Belo Horizonte.
Em 2001, o BBA tem novo parceiro de negócios, em razão da compra do Creditanstalt pelo grupo
alemão HVB. No ano seguinte, a associação com o Grupo Icatu fez surgir duas empresas: a BBA
Icatu Corretora e a BBA Icatu Investimentos.
No final de 2002, ocorreu a associação com o Banco Itaú S.A., surgindo assim uma nova
instituição: o Itaú BBA. Com gestão autônoma para conduzir todos os negócios de clientes
corporativos e banco de investimento do grupo, passa a contar com a base de capital e liquidez do
Itaú e a especialização do BBA no segmento de atacado.
Em 2005, o Itaú BBA ampliou as atividades de banco de investimentos e, com isso, consolidou-se
como um player de mercado em fusões e aquisições, equities e renda fixa local, conforme descrito
abaixo. A partir de 2008, iniciou expansão de suas atividades em renda fixa internacional e
produtos estruturados.
Em 2009, o BACEN aprovou a associação entre o Itaú e o Unibanco. O Itaú BBA uniu-se com a
área corporate do Unibanco, e ainda concentrou as atividades de tesouraria institucional do grupo.
Atividade de Investment Banking do Itaú BBA
A área de investment banking do Itaú BBA oferece assessoria a clientes corporativos e investidores
na estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda variável, renda fixa e
fusões e aquisições.
O Itaú BBA tem sido reconhecido como um dos melhores bancos de investimento nas regiões em
que atua: foi eleito cinco anos consecutivos, de 2011 a 2015, banco de investimento mais inovador
da América Latina pela The Banker, para a mesma região, foi considerado o melhor banco de
investimento em 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 pela Global Finance, mesma instituição que
o apontou como o melhor investment bank do Brasil em 2009, 2012, 2013, 2014 e 2015 e como o
banco mais criativo do mundo em 2016. Também em 2016, o Itaú BBA foi eleito pela Bloomberg
como o melhor assessor em transações de M&A da América Latina e Caribe.
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Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações e de Deposit Receipts (DRs), ofertas públicas para aquisição e permuta de
ações, além de assessoria na condução de processos de reestruturação societária de companhias
abertas e trocas de participações acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto
com a Itaú Corretora de Valores S.A., que tem relacionamento com investidores domésticos e
internacionais, além de contar com o apoio da melhor casa de research do Brasil e da América
Latina, segundo a Institucional Investor. Em 2019 o Itaú BBA foi líder em emissões no mercado
brasileiro em número de transações que totalizaram US$18,8 bilhões.
Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes
estruturas e soluções para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições,
desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias. De acordo com o ranking de fusões e
aquisições da Dealogic, o Itaú BBA prestou assessoria financeira a 45 transações em 2019 na
America do Sul, obtendo a primeira colocação no ranking por quantidade de operações
acumulando um total de US$8,5 bilhões.
No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes
produtos no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures,
commercial papers, fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos creditórios
(FIDC), certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e certificados de recebíveis do agronegócio
(CRA). Em 2014, segundo o ranking da ANBIMA, o Itaú BBA foi líder em distribuição de renda fixa
local, coordenando 20% do volume total distribuído, que ultrapassou os R$7 bilhões. Pelo mesmo
ranking, o Itaú BBA ficou em segundo lugar em 2015 e 2016, tendo coordenado operações cujo
volume total somou mais de US$4 bilhões em 2015, US$8 bilhões em 2016 e US$6 bilhões em
2017, equivalente a 14%, 21% e 27% do total, respectivamente. Em 2018 o Itaú BBA foi líder
obtendo 37% de participação sobre o volume total emitido, tendo coordenado operações cujo
volume total somou aproximadamente US$8 bilhões.
Bank of America
O Bank of America está presente no Brasil desde 1953, contando com uma estrutura de
aproximadamente 660 funcionários, com foco na intermediação e negociação de títulos de renda
fixa e variável, em operações de câmbio e na prestação de serviços de banco de investimentos,
incluindo a assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, reestruturações e no
mercado de capitais.
A fusão global entre os grupos Merrill Lynch e Bank of America resultou no que o Bank of America
acredita ser um dos maiores conglomerados financeiros do mundo e um dos líderes mundiais na
negociação e intermediação de títulos e valores mobiliários, na prestação de serviços de banco de
investimentos e de finanças corporativas, na gestão de ativos e grandes riquezas e na prestação
de serviços de gestão de tesouraria.
O conglomerado Bank of America Merrill Lynch atende clientes nos segmentos de pessoa física,
pequenos e médios negócios e também grandes empresas, oferecendo uma vasta gama de
produtos e serviços de banco comercial, banco de investimentos, gestão de ativos e de risco. Sua
ampla plataforma nos Estados Unidos da América serve mais de 67 milhões de clientes a partir de
suas mais de 4.400 agências, mais de 16.100 caixas eletrônicos e um sistema online que atende
mais de 36 milhões de usuários ativos.
O grupo atua em mais de 150 países, possuindo relacionamento com 99% das 500 maiores
companhias de acordo com a U.S. Fortune e 83% das 500 maiores companhias de acordo com a
Fortune Global. As ações da Bank of America Corporation (NYSE: BAC), controladora do Bank of
America, fazem parte do índice Dow Jones Industrial Average e são listadas na New York Stock
Exchange.
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Nas Américas, está entre os principais bancos em emissões de dívida e equity e na assessoria em
operações de fusões e aquisições, tendo recentemente atingido uma das principais posições em
levantamento de capital para empresas considerando o valor agregado de operações de equity,
bonds e financiamentos, de acordo com a Dealogic.
BTG Pactual
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. associaramse 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.
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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, e da
Alupar e, da BR Malls e do Magazine Luiza e da Rumo, e do re-IPO da Eneva. 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 Burger 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 Rumo, assim como do IPO da Mitre Realty, Estapar, Ambipar e
Lojas Quero Quero.
XP
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.
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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.
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.
Banco ABC
O Banco ABC, controlado pelo Arab Banking Corporation, é um banco múltiplo de capital aberto
listado na B3 que está presente no Brasil há 30 anos, atuando na concessão de crédito e serviços
financeiros para empresas de grande e médio porte.
Reconhecido pela sua solidez e agilidade, o Banco ABC possui amplo portfólio de produtos
bancários e produtos estruturados como Mercado de Capitais Renda Fixa, Equity Capital Markets,
Fusões e Aquisições, Treasury e Trade Finance. Com 15 escritórios espalhados pelo território
nacional, o Banco ABC possui uma base de 1.853 clientes ativos, carteira expandida (inclui
empréstimos, garantias prestadas e títulos privados) de crédito de R$31,1 bilhões, patrimônio
líquido de R$4,0 bilhões e Índice de Basiléia de 14,7% (em mar/20).
O acionista controlador, Arab Banking Corporation, é um banco internacional com sede em
Manama, Reino do Bahrein. O suporte operacional e financeiro do acionista controlador, em
conjunto com o conhecimento do mercado brasileiro garante ao Banco ABC boa classificação entre
as 3 principais agências de risco (AAA pela Fitch, Aa2.br pela Moody’s e brAAA pela S&P, em
escala local).
Em 2019, o Banco ABC assessorou seus clientes no total de 67 operações em todos os segmentos
de Investment Banking em um montante superior a R$27 bilhões.
•

Com importantes transações realizadas, o Banco ABC terminou 2019 com grande destaque
em renda fixa. Participou de 56 operações no mercado doméstico, em ofertas que totalizaram
mais de R$14 bilhões originados.
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No final de 2019, o Banco ABC teve 11 transações de M&A anunciadas com mais de R$13 bilhões de
valor. As principais transações realizadas foram: (i) assessoria à Dasa na incorporação da Rede Ímpar,
(ii e iii) assessoria à Sterlite nas vendas das ações da Sterlite Novo Estado Energia para a Engie e na
venda da Arcoverde Transmissão de Energia para o fundo Vinci Energia FIP, (iv) assessoria ao Grupo
Santa Isabel na venda de participação no Shopping Leblon para a Alliansce Shopping Centers,
(v) co-assessor da Aena no leilão de concessão dos aeroportos do bloco Nordeste.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS
COORDENADORES DA OFERTA
RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Oferta, a Companhia e/ou sociedades
de seu conglomerado econômico possuem o seguinte relacionamento comercial relevante com o
Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro:
•

6 (seis) operações de derivativos, celebradas entre em 12 de junho de 2020 e 18 de junho de
2020, com vencimento entre 21 de setembro de 2020 e 20 de janeiro de 2021, com valor total
de R$24.509.113,23, com taxas (spreads) que variam entre 0,95% e 1,59%. Tais operações
não contam com nenhuma garantia.

•

1 (uma) operação de crédito na modalidade de empréstimo 4.131, celebrada em 20 de março
de 2020, com vencimento em 22 de março de 2021, no valor total de R$3.130.244,74 à taxa de
aproximadamente EUR + 3,429% a.a., sendo que tal operação é garantida por cessão
fiduciária de recebíveis.

•

1 (uma) operação na modalidade swap atrelada a 4131 acima citada, celebrada em 20 de
março de 2020 e com vencimento em 22 de março de 2021, no valor total de R$3.238.986,00 à
taxa de aproximadamente CDI + 5.07 a.a. Tal operação não conta com nenhuma garantia.

Adicionalmente, a Companhia contratou e poderá, no futuro, contratar o Coordenador Líder e/ou
qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro para celebrar acordos e/ou para realização de
operações financeiras usuais, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes,
incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de
banco de investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras
operações financeiras necessárias à condução das suas atividades.
O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão negociar
outros valores mobiliários (que não Ações ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas Ações) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos
da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado
financeiro poderão: (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores
mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores
mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e
seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro
referenciado em Ações, ações ordinárias ou ações preferenciais de emissão da Companhia; e
(iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do
Coordenador Líder no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários,
exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O Coordenador Líder e/ou sociedades integrantes do seu conglomerado financeiro, diretamente ou
por meio de fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, eventualmente
realizaram negociações de valores mobiliários de emissão da Companhia e/ou possuem títulos e
valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela Companhia e/ou de
sociedades de seu grupo econômico, sendo que: (i) em nenhum caso tais negociações envolveram
ações representativas de participações que atingiram nos últimos 12 meses, 5% do nosso capital
social; e (ii) em todos os casos, consistiram em operações em bolsa de valores a preços e
condições de mercado.
O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro não participaram em
ofertas públicas de valores mobiliários de emissão da Companhia ou de suas controladas e
coligadas nos 12 meses que antecederam o pedido de registro da presente Oferta.
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O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no
exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de
referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno
das Ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total
return swap). O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro podem
adquirir Ações na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá
afetar a demanda, o preço das Ações ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda
artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados às
Ações e à Oferta – A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge
podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 101 deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 52 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao Coordenador Líder e/ou qualquer
sociedade do seu conglomerado financeiro, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não
obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Coordenador Líder poderá
fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do
Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara
que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre a Companhia e o Coordenador Líder ou qualquer sociedade de seu
conglomerado financeiro.
Relacionamento entre a Companhia e o Bank of America
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a Companhia não mantém
relacionamento comercial relevante com o Bank of America e/ou sociedades de seu conglomerado
econômico. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta,
o Bank of America e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer
outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia poderá, no futuro, contratar o Bank of America e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico para celebrar acordos e para realização de operações financeiras, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimentos,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução de suas atividades.
O Bank of America e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros
valores mobiliários (que não Ações ou valores mobiliários referenciados, conversíveis, ou
permutáveis em ações ordinárias) de emissão da Companhia.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 52 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao Bank of America e/ou qualquer
sociedade do seu conglomerado, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante,
nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Bank of America poderá fazer jus,
ainda, a eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesses referente à atuação do Bank of
America como instituição intermediária na Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Bank of America ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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Relacionamento entre a Companhia e o BTG Pactual
Na data deste Prospecto Definitivo, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, a
Companhia não mantém relacionamento comercial relevante com o BTG Pactual e/ou sociedades
de seu grupo econômico.
Além do relacionamento relativo à Oferta, a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico
não possuem qualquer outro relacionamento relevante com o BTG Pactual e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico. Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da
presente Oferta, o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado econômico não
participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da
Companhia.
A Companhia poderá vir a contratar, no futuro, o BTG Pactual e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico para celebrar acordos e para realização de operações financeiras, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outros,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimentos,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução de suas atividades.
O BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não Ações ou valores mobiliários referenciados, conversíveis, ou permutáveis em
ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da regulamentação
aplicável, o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão: (i) mediante a
solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da
Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da
Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de
depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas ações
ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações
assumidas antes da contratação do BTG Pactual no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos
de valores mobiliários, exercício de opções de compra e venda por terceiros e/ou contratos de
compra e venda a termo.
O BTG Pactual e/ou sociedades do seu conglomerado econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de referência, de
acordo com os quais se comprometerão a pagar seus clientes a taxa de retorno das Ações contra
o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return swap). O
BTG Pactual ou sociedade de seu conglomerado 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 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 101 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 52 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao BTG Pactual ou sociedades de seu
conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos
termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o BTG Pactual poderá fazer jus, ainda, a
eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesses referente à atuação do
BTG Pactual como instituição intermediária na Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o BTG Pactual 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 referente à Oferta, a XP Investimentos e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico mantém o seguinte relacionamento comercial
relevante com a Companhia: conta de investimento aberta em nome da W2W E-commerce de
Vinhos S.A.
Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, a XP
Investimentos e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participou de:
(i) qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia; ou
(ii) operações relevantes de financiamento, ou reestruturações societárias envolvendo o grupo
econômico da Companhia.
A Companhia e/ou sociedades controladas contrataram e poderão, no futuro, contratar a XP
Investimentos e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico para celebrar acordos e
para realização de operações financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre
as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de
serviços de banco de investimentos, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou
quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.
A XP Investimentos e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico poderão negociar
outros valores mobiliários (que não Ações ou valores mobiliários referenciados, conversíveis, ou
permutáveis em ações ordinárias de emissão da Companhia) de emissão da Companhia.
Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, a XP Investimentos e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado econômico poderão: (i) mediante a solicitação de seus clientes,
adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover
liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar
arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de
mercado e contrato futuro referenciado nas ações ordinárias de emissão da Companhia; e
(iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação da XP
Investimentos no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de
opções de compra e venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
A XP Investimentos e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico poderão celebrar,
no exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como ativo de
referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar seus clientes a taxa de retorno das
Ações, contra o recebimento de taxas de juros fixas e flutuantes (incluindo operações de total
return swap). A XP Investimentos e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico
poderão adquirir Ações conforme de proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar
a demanda, o preço das Ações ou outros termos da Oferta sem, contudo, gerar demanda artificial
durante a Oferta. Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme
prevista na seção “Informações sob;re a Oferta – Custos de Distribuição” deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia à XP Investimentos e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, a XP Investimentos
poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações.
A Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer conflito de
interesses referente à atuação da XP Investimentos como instituição intermediária na Oferta.
Ainda, a Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre a Companhia e a XP Investimentos e/ou qualquer sociedade de
seu conglomerado econômico.
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Relacionamento entre a Companhia e o Banco ABC
Na data deste Prospecto, além das relações decorrentes da Oferta, o Banco ABC e demais
sociedades de seu conglomerado financeiro posuem o seguinte relacionamento comercial com a
Companhia:
•

Operação de Financiamento de Importação, em nome de W2W E-COMMERCE DE VINHOS
S/A, celebrado em 09 de setembro de 2020, com vencimento em 06 de setembro de 2021, no
valor atualizado de R$5.626.301,03 com taxa de 1,94% a.a. A presente operação conta com
R$24.000.000,00 de cessão fiduciária de direitos creditórios na modalidade cartão de crédito
como garantia outorgada pela Companhia;

•

Operação de Financiamento de Importação, em nome de W2W E-COMMERCE DE VINHOS
S/A, celebrado em 09 de setembro de 2020, com vencimento em 06 de setembro de 2021, no
valor atualizado de R$4.936.652,79 com taxa de 1,94% a.a. A presente operação conta com
R$24.000.000,00 de cessão fiduciária de direitos creditórios na modalidade cartão de crédito
como garantia outorgada pela Companhia;

•

Operação de Empréstimo em Moeda Estrangeira (Loan Agreement), em nome de W2W ECOMMERCE DE VINHOS S/A, celebrado em 28 de fevereiro de 2020, com vencimento em 24
de fevereiro de 2021, no valor atualizado de R$5.350.125,30 com taxa de 1,68% a.a. A
presente operação conta com R$24.000.000,00 de cessão fiduciária de recebíveis na
modalidade cartão de crédito como garantia outorgada pela Companhia;

•

Operação de Empréstimo em Moeda Estrangeira (Loan Agreement), em nome de W2W ECOMMERCE DE VINHOS S/A, celebrado em 03 de abril de 2020, com vencimento em 28 de
janeiro de 2021, no valor atualizado de R$10.696.500,02 com taxa de 4,31% a.a. A presente
operação conta com R$24.000.000,00 de cessão fiduciária de recebíveis na modalidade cartão
de crédito como garantia outorgada pela Companhia;

•

Operações de Derivativos na modalidade NDF (Non Deliverable Forward), em nome de W2W
E-COMMERCE DE VINHOS S/A, celebradas em 14 de agosto de 2020, com vencimento final
em 09 de abril de 2021, com risco atribuído total de R$2.168.609,11. A presente operação
conta com R$24.000.000,00 de cessão fiduciária de recebíveis na modalidade cartão de
crédito como garantia outorgada pela Companhia.

Além do relacionamento relativo à Oferta e o descrito acima, o Banco ABC e/ou qualquer outra
sociedade de seu grupo econômico não possuem qualquer outro relacionamento relevante com a
Companhia.
A Companhia e sociedades controladas pela Companhia poderão, no futuro, vir a contratar o
Banco ABC 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
necessárias à condução das atividades da Companhia ou das sociedades controladas pela
Companhia.

90

O Banco ABC 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 Banco
ABC e/ou sociedades de seu grupo econômico podem adquirir Ações na Oferta como forma de
proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou
outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual
contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda
e o preço das Ações”, na página 101 deste Prospecto.
Ademais, sociedades integrantes do grupo econômico do Banco ABC 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 Banco ABC 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. Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme
prevista no item “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 52 deste
Prospecto, não há qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Banco ABC cujo cálculo
esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização,
durante a Oferta, o Banco ABC 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 Banco ABC
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 Banco
ABC e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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RELACIONAMENTO ENTRE OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS COORDENADORES DA
OFERTA
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder
O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro prestam serviços bancários
para alguns dos Acionistas Vendedores Pessoas Físicas incluindo, entre outros, investimentos,
operações de crédito, consultoria ou gestão financeira.
Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas
Vendedores não possuem qualquer relacionamento relevante com o Coordenador Líder e/ou
qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro.
Entretanto, os Acionistas Vendedores contrataram e poderão, no futuro, contratar o Coordenador
Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro 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
atividadese/ou de seu patrimônio.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, prevista em “Informações sobre a
Oferta – Custos de Distribuição”, na página 52 deste Prospecto, não há qualquer outra
remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Coordenador Líder cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o Coordenador Líder poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos da estabilização
do preço das Ações
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação
do Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder ou qualquer sociedade de seu
conglomerado financeiro.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Bank of America
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, os Acionistas Vendedores
não possuem relacionamentos comerciais com o Bank of America e/ou sociedades integrantes de
seu grupo econômico.
Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Bank of America e/ou
qualquer sociedade do seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta
pública de títulos e valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores e não foram
realizadas aquisições e vendas, pelo Bank of America e/ou qualquer sociedade de seu
conglomerado econômico, de valores mobiliários dos Acionistas Vendedores.
Os Acionistas Vendedores poderão vir a contratar, no futuro, o Bank of America e/ou sociedades
de seu conglomerado econômico para celebrar acordos e para realização de operações
financeiras, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre
outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de
investimentos, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras necessárias à condução de suas atividades.
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 52 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Bank of America ou
sociedades de seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Bank of America
poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesses referente à
atuação do Bank of America como instituição intermediária na Oferta. Ainda, os Acionistas
Vendedores declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o Bank of America ou qualquer
sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o BTG Pactual
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, os Acionistas Vendedores
não mantêm relacionamento comercial relevante com o BTG Pactual e/ou sociedades de seu
conglomerado econômico.
Os Acionistas Vendedores poderão vir a contratar, no futuro, o BTG Pactual e/ou sociedades do
seu grupo econômico para a prestação de serviços ou a realização de operações financeiras
usuais, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e aquisições,
coordenação de operações no mercado de capitais brasileiro ou internacional, operações de
crédito, intermediação e negociação de títulos e valores mobiliários, serviços de formador de
mercado, celebração de contratos derivativos ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução de suas atividades.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 52 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao o BTG Pactual e/ou
qualquer sociedade do seu grupo econômico no contexto da Oferta. Não obstante, nos termos do
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o BTG Pactual poderá fazer jus, ainda, a eventuais
ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à
atuação do BTG Pactual 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 BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu grupo
econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e a XP
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Acionista Vendedor Pessoa
Física possui os seguintes relacionamentos comerciais com a XP Investimentos e/ou sociedades
integrantes de seu grupo econômico: conta de investimento aberta em nome de Rogério Muniz
Salume, titular do CPF/ME nº 009.599.727-06.
Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, a
XP Investimentos e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado econômico não participaram de
qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão dos Acionistas
Vendedores.
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Poderão, no futuro, contratar a XP Investimentos e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado
econômico para celebrar acordos e para realização de operações financeiras, em condições a
serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões
de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimentos, formador de mercado,
crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução
de suas atividades.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, não há qualquer outra remuneração a ser
paga pelos Acionistas Vendedores à XP Investimentos e/ou qualquer sociedade de seu
conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos
termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, a XP Investimentos poderá fazer jus, ainda,
a eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram, além das informações prestadas acima, que não há qualquer
conflito de interesses referente à atuação da XP Investimentos como instituição intermediária na
Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores declaram que, além das informações prestadas acima,
não há qualquer outro relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e a XP
Investimentos e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Banco ABC
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, os Acionistas Vendedores
não tinham qualquer outro relacionamento com o Banco ABC e seu respectivo grupo econômico.
Os Acionistas Vendedores e sociedades controladas pelos Acionistas Vendedores poderão, no
futuro, vir a contratar o Banco ABC 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 necessárias à condução das atividades dos Acionistas Vendedores e de sociedades
controladas pelos Acionistas Vendedores.
O Banco ABC e/ou sociedades de seu conglomerado econômico não participaram de ofertas
públicas de valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores nos 12 meses que
antecederam o pedido de registro da presente Oferta.
O Banco ABC e/ou sociedades integrantes do grupo financeiro do Banco ABC e fundos de
investimentos administrados e/ou geridos por sociedades integrantes de seu grupo realizaram
negociações de ações de emissão dos Acionistas Vendedores e/ou possuem títulos e valores
mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores, diretamente ou em fundos de investimento
administrados e/ou geridos por tais sociedades, sendo que, em todos os casos, (i) tais negociações
envolveram ações representativas de participações minoritárias que não atingem, e não atingiram
nos últimos 12 meses, 5% do capital social dos Acionistas Vendedores; e (ii) consistiram em
operações regulares em bolsa de valores a preços e condições de mercado.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta — Custos de Distribuição” na página 52 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Banco ABC cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o Banco ABC 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 Banco ABC 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 Banco ABC e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES
O investimento nas Ações envolve alto grau de risco. Antes de tomar qualquer decisão de
investimento nas Ações, investidores em potencial devem analisar cuidadosamente todas as
informações contidas neste Prospecto, incluindo os riscos mencionados abaixo, os riscos
constantes da seção “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia” na
página 21 deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, na
página 541 deste Prospecto, e as demonstrações financeiras e informações trimestrais revisadas
da Companhia e respectivas notas explicativas anexas a este Prospecto.
As atividades, situação financeira, resultados operacionais, fluxos de caixa, liquidez e/ou negócios
futuros da Companhia podem ser afetados de maneira adversa por quaisquer desses riscos e por
qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. O preço de mercado das ações ordinárias de
emissão da Companhia pode diminuir devido à ocorrência de quaisquer desses riscos e/ou de
outros fatores, e os investidores podem vir a perder parte substancial ou todo o seu investimento
nas Ações. Os riscos descritos abaixo são aqueles que, atualmente, a Companhia e os Acionistas
Vendedores acreditam que poderão afetar a Companhia de maneira adversa. Riscos adicionais e
incertezas atualmente não conhecidas pela Companhia ou pelos Acionistas Vendedores, ou que
atualmente são considerados irrelevantes, também podem prejudicar suas atividades de maneira
significativa.
Para os fins desta seção, exceto se indicado de maneira diversa ou se o contexto assim o exigir, a
indicação de que um risco, incerteza ou problema pode causar ou ter ou causará ou terá “um efeito
adverso para a Companhia” ou “afetará a Companhia adversamente” ou expressões similares
significa que o risco, incerteza ou problema pode ou poderá resultar em um efeito material adverso
em seus negócios, condições financeiras, resultados de operações, fluxo de caixa e/ou
perspectivas e/ou o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Expressões similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto.
Esta seção faz referência apenas aos fatores de risco relacionados à Oferta e às Ações. Para os
demais fatores de risco, os investidores devem ler a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência, contido na página 541 deste Prospecto.
O surto de doenças altamente transmissíveis em todo o mundo, como a atual pandemia do
coronavírus (COVID-19), pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global
e resultar em pressão negativa sobre a economia mundial, incluindo a economia brasileira,
impactando o mercado de negociação das ações de emissão da Companhia.
Surtos ou potenciais surtos de doenças (a exemplo do COVID-19) podem ter um efeito adverso no
mercado de capitais global (incluindo o mercado de capitais em que suas ações serão
negociadas), na economia global (incluindo a economia brasileira) e na cotação das ações de
nossa emissão. Historicamente, algumas epidemias e surtos regionais ou globais, como zika vírus,
vírus ebola, vírus H5N5 (popularmente conhecida como gripe aviária), a febre aftosa, vírus H1N1
(influenza A, popularmente conhecida como gripe suína), a síndrome respiratória do oriente médio
(MERS) e a síndrome respiratória aguda grave (SARS) afetaram determinados setores da
economia dos países em que essas doenças se propagaram.
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Em 11 março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia do vírus
COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Na prática, a declaração
significou o reconhecimento pela OMS de que o vírus se disseminou por diversos continentes com
transmissão sustentada entre as pessoas. A declaração da pandemia do COVID-19 pela OMS
desencadeou severas medidas restritivas por parte de autoridades governamentais no mundo todo,
a fim de controlar o surto, resultando em medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas,
incluindo quarentena e lockdown, restrições às viagens e transportes públicos, fechamento
prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de suprimentos, fechamento do comércio
e redução de consumo de uma maneira geral pela população. No Brasil, alguns estados e
munícipios, incluindo das localidades em que a Companhia possui lojas físicas, seguiram essas
providências, adotando medidas para impedir ou retardar a propagação da doença, como restrição
à circulação e o isolamento social, que resultaram no fechamento de parques, shoppings e demais
espaços públicos.
Qualquer mudança material nos mercados financeiros globais ou na economia brasileira pode
diminuir o interesse de investidores em ativos brasileiros, incluindo as ações de emissão da
Companhia, o que pode afetar adversamente a cotação dos mencionados ativos, além de dificultar
o acesso ao mercado de capitais e financiamento das operações da Companhia no futuro e 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 emitidas pela
Companhia pelo preço e na ocasião que desejarem.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, como o Brasil,
envolve, com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais com condições
políticas e econômicas mais estáveis, sendo tais investimentos considerados, em geral, de
natureza mais especulativa. Esses investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos
e políticos, tais como, entre outros: (i) mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e
político que possam afetar a capacidade de investidores de obter retorno, total ou parcial, em
relação a seus investimentos; e (ii) restrições a investimento estrangeiro e a repatriamento do
capital investido.
O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais
concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários, podendo, inclusive, ser mais
volátil do que alguns mercados internacionais, como os dos Estados Unidos e os europeus. Essas
características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a capacidade
dos investidores de vender as ações de emissão da Companhia, de que sejam titulares, pelo preço
e na ocasião desejados, o que pode ter efeito substancialmente adverso no preço das ações de
emissão da Companhia. Se um mercado ativo e líquido de negociação não for desenvolvido e
mantido, o preço de negociação das ações de emissão da Companhia pode ser negativamente
impactado.
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.
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Portanto, o tamanho, liquidez, concentração e potencial volatilidade do mercado de capitais
brasileiro poderão se transformar em obstáculos para os investidores de ações de emissão da
Companhia que desejarem vender as ações, pelo preço e na ocasião desejados, o que poderá ter
efeito substancialmente adverso no mercado das ações de emissão da Companhia. Na hipótese de
as ações em negociação da Companhia não se transformarem e permanecerem como um
mercado ativo e líquido de negociação, o preço de negociação das ações de emissão da
Companhia pode ser negativamente impactado.
A esse respeito, vide, ainda, seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – O surto
de doenças altamente transmissíveis em todo o mundo, como a atual pandemia do coronavírus
(COVID-19), pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em
pressão negativa sobre a economia mundial, incluindo a economia brasileira, impactando o
mercado de negociação das ações de emissão da Companhia” na página 95 deste Prospecto.
A venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades significativas das ações
ordinárias de emissão da Companhia, após a conclusão da Oferta e do período de Lock-up,
poderá afetar negativamente o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário ou a percepção dos investidores sobre a Companhia.
Após o término das Restrições à Negociação das Ações (Lock-up), as ações ordinárias de emissão
da Companhia sujeitas ao Lock-up estarão disponíveis para venda no mercado. A ocorrência de
vendas ou uma percepção de uma possível venda de um número substancial de ações ordinárias
de emissão da Companhia pode afetar adversamente o valor de mercado das ações ordinárias de
emissão da Companhia. Para informações adicionais, ler seção “Informações Sobre a Oferta –
Restrições à Negociação de Ações (Lock-up)”, na página 73 deste Prospecto.
Eventual descumprimento, por quaisquer das Instituições Consorciadas, de obrigações
relacionadas à Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições
responsáveis pela colocação das Ações, com o consequente cancelamento de todos
Pedidos de Reserva da Oferta e contratos de compra e venda feitos perante tais Instituições
Consorciadas.
Caso haja o descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao
Contrato de 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 à Oferta, tal
Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das
demais medidas julgadas cabíveis pelos Coordenadores da Oferta, deixará, imediatamente, de
integrar o grupo de instituições responsáveis pela colocação das Ações. Caso tal desligamento
ocorra, a(s) Instituição(ões) Consorciada(s) em questão deverá(ão) cancelar todos os Pedidos de
Reserva e contratos de compra e venda que tenha(m) recebido e informar imediatamente os
respectivos investidores sobre o referido cancelamento, os quais não mais participarão da Oferta,
sendo que os valores, eventualmente depositados, serão devolvidos sem reembolso e com
dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos aplicáveis, existentes ou que venham a ser
instituídos, bem como aqueles cuja alíquota atual equivalente a zero venha a ser majorada. Para
maiores informações, ler seção “Informações Sobre a Oferta – Violações de Norma de Conduta” na
página 71 deste Prospecto.
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A Companhia poderá precisar de capital adicional no futuro, a ser obtido por meio da
emissão de valores mobiliários, o que pode resultar na diluição da participação dos
detentores das ações ordinárias de sua emissão.
A Companhia poderá precisar de recursos adicionais no futuro e poderá optar por obtê-los no
mercado de capitais, por meio de operações de emissão pública ou privada de ações ou valores
mobiliários conversíveis em ações. Qualquer captação de recursos adicionais, desde que
devidamente aprovada, por meio de distribuição pública de ações e/ou valores mobiliários
conversíveis em ações, inclusive em oferta públicas com esforços restritos, poderá ser realizada
com exclusão do direito de preferência de seus atuais acionistas e acarretar na diluição da
participação acionária de seus acionistas no capital social da Companhia, bem como diminuir o
preço de mercado de suas ações, sendo que o grau de diluição econômica dependerá do preço e
da quantidade dos valores mobiliários emitidos.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por
Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos da
regulamentação em vigor, poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no
Procedimento de Bookbuilding, até o limite máximo de 20% (vinte por cento) das Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares), desde que
não seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de Ações
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar).
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas
Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da
liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível
que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em
adquirir a totalidade das Ações no âmbito da Oferta.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, caso as Ações (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares) não sejam 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 e contratos de compra e venda e intenções de investimentos
automaticamente cancelados, sendo que os valores, eventualmente depositados, serão devolvidos
sem reembolso e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos aplicáveis, existentes ou
que venham a ser instituídos, bem como aqueles cuja alíquota atual equivalente a zero venha a ser
majorada. Para informações adicionais sobre o cancelamento da Oferta, leia a seção “Informações
Sobre a Oferta – Suspensão ou Cancelamento da Oferta”, na página 68 deste Prospecto.
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Como resultado do Processo de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser fixado em valor
inferior à Faixa Indicativa e, nesta hipótese, investidores de varejo poderão exercer a opção
de desistir de seus pedidos de reserva.
Caso o Preço por Ação seja fixado abaixo do valor resultante da subtração entre o valor mínimo da
Faixa Indicativa e o valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor máximo da Faixa Indicativa,
ocorrerá um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa que possibilitará ao
Investidor Não Institucional desistir de seu Pedido de Reserva, conforme o caso. A Companhia
alcançará menor dispersão acionária do que a inicialmente esperada, caso uma quantidade
significativa de investidores decida por desistir da Oferta na ocorrência de um Evento de Fixação
do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa.
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
104 deste Prospecto, e assim afetar a capacidade da Companhia de executar o plano de negócios
da Companhia, o que poderá ter impacto adverso no crescimento e nos resultados das operações
da Companhia.
Investidores que adquirirem Ações sofrerão diluição imediata e substancial no valor
contábil de seus investimentos.
O Preço por Ação poderá ser fixado em valor superior ao patrimônio líquido por ação das ações
emitidas e em circulação imediatamente após a Oferta. Como resultado desta diluição, em caso de
liquidação da Companhia, os investidores que adquirirem Ações por meio da Oferta receberão um
valor significativamente menor do que o preço que pagaram ao adquirir as Ações na Oferta. Para
mais informações sobre a diluição da realização da Oferta, consulte a seção “Diluição”, na página
107 deste Prospecto.
A Companhia poderá, ainda, no futuro, 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 da Companhia. Qualquer captação de recursos por meio de 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 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 venda 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 compreenderá a distribuição primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado de
balcão não organizado, incluindo esforços de colocação das Ações junto a Investidores
Estrangeiros. Os esforços de colocação das Ações no exterior expõem a Companhia a normas
relacionadas à proteção dos Investidores Estrangeiros por incorreções ou omissões relevantes nos
Offering Memorandum.
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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 Memorandum.
A Companhia e os Acionistas Vendedores também emitem diversas declarações e garantias
relacionadas aos negócios da Companhia e em cada um dos casos indicados acima,
procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e os Acionistas Vendedores no
exterior. Esses procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver
valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das
indenizações devidas nesses processos. Além disso, devido ao sistema processual dos Estados
Unidos, as partes envolvidas em um litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do
processo, o que penaliza companhias sujeitas a tais processos, mesmo que fique provado que
nenhuma incorreção foi cometida. Uma eventual condenação da Companhia em um processo no
exterior com relação a eventuais incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memorandum,
se envolver valores elevados, poderá afetar negativamente a Companhia.
Eventos políticos, econômicos e sociais e a percepção de riscos em outros países,
sobretudo de economias emergentes, podem afetar adversamente a economia brasileira, os
negócios da Companhia e o valor de mercado de seus valores mobiliários.
O mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado pelas
condições econômicas e de mercado do Brasil e, em determinado grau, de outros países da
América Latina e de outras economias emergentes. Ainda que as condições econômicas sejam
diferentes em cada país, a reação dos investidores aos acontecimentos em um país pode levar o
mercado de capitais de outros países a sofrer flutuações, de forma a impactar, mesmo que
indiretamente, a Companhia.
Acontecimentos ou uma conjuntura econômica adversa em outros países emergentes e da
América Latina por vezes acarretam saída significativa de recursos do Brasil e a diminuição do
volume de moeda estrangeira investida no País. Por exemplo, em 2001, após uma recessão
prolongada, seguida por instabilidade política, a Argentina anunciou que deixaria de proceder ao
pagamento de sua dívida pública. A crise econômica na Argentina afetou negativamente a
percepção dos investidores em valores mobiliários brasileiros por vários anos. Crises econômicas
ou políticas na América Latina ou em outros mercados emergentes podem afetar de maneira
significativa a percepção dos riscos inerentes ao investimento na região, inclusive no Brasil.
A economia brasileira também é afetada pela conjuntura econômica e condições de mercados
internacionais em geral, especialmente pela conjuntura econômica e condições de mercado
existentes nos Estados Unidos. Os preços das ações na B3, por exemplo, são historicamente
afetados por flutuações nas taxas de juros vigentes nos Estados Unidos, bem como pelas
variações dos principais índices de ações norte-americanos, assim como ocorrido em 2008,
quando o mercado nacional foi fortemente afetado pelo desempenho do mercado de capitais
norte-americano. Acontecimentos em outros países e mercados de capitais poderão prejudicar o
valor de mercado das ações de emissão da Companhia, podendo, ademais, dificultar ou impedir
totalmente o acesso da Companhia aos mercados de capitais e ao financiamento de suas
operações no futuro em termos aceitáveis.
A esse respeito, vide, ainda, seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – O surto
de doenças altamente transmissíveis em todo o mundo, como a atual pandemia do coronavírus
(COVID-19), pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em
pressão negativa sobre a economia mundial, incluindo a economia brasileira, impactando o
mercado de negociação das ações de emissão da Companhia” na página 95 deste Prospecto.
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A eventual contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e
o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Os Coordenadores da Oferta e as sociedades de seu conglomerado econômico poderão adquirir
ações da Companhia nesta Oferta como forma de proteção (hedge) de operações com derivativos
contratadas com terceiros, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia como referência
(incluindo operações de total return swap), conforme permitido pelo artigo 48 da Instrução
CVM 400. Desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas, tais operações não serão
considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da
Instrução CVM 400. A realização de tais operações pode constituir uma porção significativa da
Oferta e poderá influenciar a demanda e, consequentemente, o preço e a liquidez das Ações.
Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre
a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e/ou os Coordenadores da Oferta poderão
gerar questionamentos por parte da CVM, B3, ANBIMA e/ou de potenciais investidores da
Oferta, o que poderá impactar negativamente a Oferta.
Até a divulgação do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia matérias contendo
informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores
e/ou os Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo informações que não constam dos
Prospectos e/ou do Formulário de Referência.
Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda qualquer manifestação na mídia por
parte da Companhia, dos Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta sobre a Oferta
até 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, a Companhia ou os Acionistas
Vendedores em outros meios que não sejam os Prospectos ou o Formulário de Referência ou,
ainda, caso haja informações equivocadas o u 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, podendo também arquivar o
pedido de registro da Oferta.
Os titulares de nossas ações podem não receber dividendos.
De acordo com o disposto no Estatuto Social da Companhia, a Companhia deve pagar aos
acionistas, a título de dividendo obrigatório, no mínimo, 25% de nosso lucro líquido anual ajustado
nos termos da Lei das Sociedades por Ações, de acordo com os mecanismos descritos no Estatuto
Social da Companhia e conforme apresentado nas demonstrações financeiras consolidadas da
Companhia, elaboradas de acordo com IFRS. O lucro líquido da Companhia pode ser capitalizado,
utilizado para compensar prejuízos e passivos ou retido de acordo com a legislação societária
brasileira, caso em que não estará disponível para distribuição de dividendos ou pagamento de
juros sobre capital próprio.
Adicionalmente, em 31 de dezembro de 2019, possuíamos prejuízos acumulados de exercícios
anteriores no montante de R$28,3 milhões (R$36,6 milhões em 31 de dezembro de 2018). Dessa
forma, caso a Companhia venha a apresentar resultado positivo nos próximos exercícios, esses
resultados deverão ser utilizados para absorver os prejuízos acumulados existentes, o que poderá
limitar, de forma relevante, a capacidade da Companhia de distribuir dividendos e/ou juros sobre
capital próprio.
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Além disso, a Lei das Sociedades por Ações permite que uma companhia aberta suspenda a
distribuição obrigatória de dividendos em determinado exercício social, caso o Conselho de
Administração informe à Assembleia Geral Ordinária que a distribuição seria incompatível com a
sua situação financeira. O não recebimento de dividendos pode frustrar expectativas de retorno de
caixa por parte dos investidores da Companhia, podendo levar a perda no valor das ações da
Companhia no mercado.
A isenção de imposto de renda sobre a distribuição de dividendos e a tributação atualmente
incidente sobre o pagamento de juros sobre capital próprio prevista na legislação atual poderá ser
revista e tanto os dividendos recebidos, quanto os distribuídos pela Companhia poderão passar a
ser tributados e/ou, no caso dos juros sobre capital próprio, ter sua tributação majorada no futuro,
reduzindo o valor líquido a ser recebido pelos nossos acionistas a título de participação nos
resultados da Companhia.
As principais fontes desses dividendos são fluxos de caixa provenientes das operações da
Companhia. Dessa forma, em determinados exercícios, o lucro líquido poderá não estar disponível
para ser pago aos acionistas da Companhia sob a forma de dividendos (por exemplo, em razão de
impacto material decorrente da pandemia da COVID-19 nas operações da Companhia).
A Companhia poderá não pagar dividendos aos seus acionistas em qualquer exercício social,
mediante a determinação de seu Conselho de Administração, se não tivermos lucro ou reservas
líquidas disponíveis, ou se a distribuição for desaconselhável ou incompatível tendo em vista a
situação financeira da Companhia. Como a lei não estabelece quais são as circunstâncias que
tornam o pagamento de dividendos desaconselhável, se aceita, geralmente, que uma companhia
não precisa pagar dividendos se tal pagamento colocar em risco a própria existência da companhia
ou se prejudicar o curso normal de suas operações.
Quaisquer dividendos não distribuídos devem ser destinados a uma conta de reserva especial para
futuro pagamento aos acionistas, a menos que sejam utilizados para compensar prejuízos
subsequentes ou se de outro modo estipulado pelo Estatuto Social da Companhia ou pela Lei das
Sociedades por Ações. Dessa forma, é possível que os acionistas da Companhia não recebam
dividendos em determinados exercícios sociais.
Após a conclusão da Oferta, a Companhia pode deixar de possuir um acionista controlador
ou grupo de controle, o que poderá tornar a Companhia suscetível a alianças entre
acionistas, conflitos entre acionistas e outros eventos decorrentes da ausência de um
acionista controlador ou grupo de controle.
Após a realização da Oferta, a Companhia poderá deixar de possuir um acionista controlador ou
grupo de controle e não há uma prática definida no Brasil de companhia aberta sem acionista
identificado como controlador. Pode ser que se formem alianças ou acordos entre os acionistas, o
que poderia ter o mesmo efeito de ter um grupo de controle. Caso surja um grupo de controle e
este passe a deter o poder decisório, poderíamos sofrer mudanças repentinas e inesperadas das
nossas políticas corporativas e estratégias, inclusive através de mecanismos como a substituição
dos administradores. A ausência de um acionista controlador ou de um grupo de controle poderá
dificultar certos processos de tomada de decisão, pois poderá não ser atingido o quórum mínimo
exigido por lei para determinadas deliberações. Caso a Companhia deixe de possuir um acionista
controlador ou um grupo de controle, não podem garantir que a influência que vinha sendo
exercida pelo acionista controlador na Companhia (como por exemplo, governança corporativa,
gestão de recursos humanos, administração, acesso ao capital e recursos etc.) seja mantida.
Adicionalmente, qualquer mudança repentina ou inesperada em equipe de administradores, na
política empresarial ou direcionamento estratégico, tentativa de aquisição de controle ou qualquer
disputa entre acionistas concernentes aos seus respectivos direitos da Companhia, no cenário em
que a Companhia não tenha um controlador definido, podem afetar adversamente a Companhia, o
valor de suas ações, bem como podem afetar adversamente nossos negócios e resultados
operacionais.
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Podemos não ser bem sucedidos em nossa destinação de recursos uma vez que inclui
estratégia de aquisições.
Buscamos aproveitar oportunidades seletivas de crescimento por meio de aquisições estratégicas,
não sendo possível, contudo, assegurar que a Companhia será bem-sucedida na identificação,
negociação ou conclusão das mesmas. Aquisições envolvem inúmeros riscos, incluindo
dificuldades de integração das operações e dos funcionários da empresa adquirida, participação
em mercados nos quais não temos experiência ou temos experiência limitada, perda potencial de
clientes, de executivos chave e empregados da empresa adquirida e risco de exposição a
responsabilidades relativas a contingências ou passivos incorridos pela empresa adquirida.
Qualquer um desses riscos pode ter um efeito adverso em nossos negócios e resultados
operacionais, inclusive na devida destinação de recursos prevista neste Prospecto. Além disso,
quaisquer aquisições de maior porte que viermos a considerar poderão estar sujeitas à obtenção
de autorizações das autoridades brasileiras, incluindo a de defesa da concorrência. Poderemos
não ter sucesso na obtenção de tais autorizações ou na sua obtenção em tempo hábil.
Adicionalmente, aquisições futuras poderão requerer um maior endividamento, o qual poderá afetar
adversamente nossos resultados.
A Companhia arcará com todos os custos e despesas da Oferta e com as comissões das
Instituições Consorciadas, o que poderá afetar adversamente seus resultados no período
subsequente à realização da Oferta.
A Companhia arcará com todos os custos e das despesas da Oferta, incluindo os custos e das
despesas da Oferta Secundária, e com as comissões das Instituições Consorciadas. 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 52 deste Prospecto.
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.
Os Investidores de Varejo Lock-up e os Investidores Private Lock-up se comprometeram, durante o
período de 45 e 60 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.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Com base no Preço por Ação de R$9,50, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, a Companhia
estima que os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária serão de R$510.302.426,35, após
a dedução de comissões, tributos e despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta.
Para informações detalhadas acerca das comissões e despesas da Oferta, veja a seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 52 deste Prospecto.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por meio da Oferta Primária da seguinte
forma: (i) aquisições de outras empresas; (ii) investimentos em campanhas de marketing e
publicidade; (iii) investimentos em logística; (iv) investimentos com a expansão de lojas físicas; e
(v)investimentos em tecnologia.
A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados das destinações que a Companhia
pretende dar aos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária:
Destinação

Percentual Estimado dos
Recursos Líquidos

Aquisições ...............................................................
Investimentos em marketing ...................................
Investimentos em logística ......................................
Expansão de lojas físicas........................................
Investimentos em technologia.................................
Total ........................................................................
(1)
(2)
(3)

58,33%
13,33%
11,67%
8,33%
8,33%
100,0%

Valor Estimado
Líquido(1)(2)(3)
(em R$)
297.676.415,37
68.040.323,51
59.535.283,07
42.525.202,20
42.525.202,20
510.302.426,35

Com base no Preço por Ação de R$9,50, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas para a Companhia na Oferta.
Sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares, por se tratarem de ações de titularidade dos Acionistas Vendedores.

(i) Aquisições:
Os recursos aplicados na aquisição de outras empresas devem consumir 58,33% ou
aproximadamente R$297.676.415,37, em oportunidades identificadas que potencializem o
crescimento da Companhia, através de consolidação de mercado e/ou sinergias, tanto no business
de vinhos, quanto em produtos análogos ou até mesmo empresas de tecnologia que possuam
diferenciais, que aplicados ao ecossistema da Companhia possam melhorar a proposta de valor da
Companhia e possa acelerar seu crescimento. Até o presente momento não há aquisições em
curso pela Companhia.
(ii) Investimentos em marketing:
Os recursos destinados a investimentos de marketing correspondem a 13,33% do montante total
da oferta primária, ou aproximadamente R$68.040.323,51, que serão investidos ao longo dos
próximos 3 anos visando aumentar a presença da marca Wine e a ampla divulgação do Clube de
Assinatura buscando acelerar o crescimento da base de sócios, principal driver de crescimento de
receita da Companhia.
(iii) Investimentos em logística:
Quanto ao investimento em logística, deseja-se destinar 11,67% dos recursos (aproximadamente
R$59.535.283,07) visando (i) modernização do centro de distribuição do Espírito Santo, para
ampliar a capacidade e a velocidade de montagem de pedidos; (ii) abertura de novos centros de
distribuição espalhados pelo Brasil, com o objetivo de descentralizar o estoque e fazer entregas
mais rápidas aos nossos clientes; e (iii) ampliar a frota própria de veículos para trabalhar a entrega
de última milha em regiões com alta densidade de pedidos, visando reduzir o custo total de frete.
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(iv) Investimentos em lojas físicas:
O projeto de expansão das lojas físicas deve consumir 8,33% dos recursos totais captados
(R$42.525.202,20), para construir lojas em regiões onde haja concentração de sócios do Clube
Wine, visando promover entregas mais rápidas para esses sócios da região de atuação da loja, ser
um ponto de apoio para um processo de venda consultiva e contribuir com a captação de novos
sócios para o Clube de Assinatura a partir da presença local da marca.
(v) Investimentos em tecnologia:
O investimento em tecnologia deve consumir 8,33%, ou aproximadamente R$42.525.202,20, dos
recursos captados na oferta primária. O objetivo desse investimento é ampliar a equipe atual de
tecnologia da Companhia, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento de sistemas, plataformas
e novas funcionalidades para o aplicativo da Companhia visando torná-lo o principal canal para a
captação de novos sócios para o Clube de Assinatura, além de melhorar a experiência dos sócios
atuais para alavancar as vendas do e-commerce por esse canal e melhorar a satisfação, reduzindo
o churn. Adicionalmente, também serão contratados novos colaboradores para a equipe de data
analytics visando aprimorar o uso de inteligência artificial e machine learning em todos os pontos
de contato da Companhia com os nossos sócios e clientes.
A efetiva aplicação dos recursos obtidos por meio da Oferta Primária depende de diversos fatores que
a Companhia não pode garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as condições de mercado
então vigentes, nas quais baseia suas análises, estimativas e perspectivas atuais sobre eventos
futuros e tendências. Os valores efetivamente utilizados e a escolha do momento da utilização do
capital arrecadado, dependerão de uma série de fatores, incluindo os fatores de risco, descritos na
seção “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” na página 21
deste Prospecto e da seção "4. Fatores de Risco" do Formulário de Referência e na seção Fatores de
Risco - “Podemos não ser bem sucedidos em nossa destinação de recursos uma vez que inclui
estratégia de aquisições” na página 103 deste Prospecto. Alterações nesses e em outros fatores
podem nos obrigar a rever a destinação dos recursos líquidos quando de sua efetiva utilização.
Caso os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Oferta Primária sejam inferiores à
sua estimativa, a Companhia priorizará a sua aplicação de acordo com a seguinte ordem de
prioridade (i) investimentos em technologia; (ii) investimentos em campanhas de marketing e
publicidade; (iii) investimentos em logística; (iv) investimentos com a expansão de lojas físicas; e
(v) aquisições de outras empresas. Para buscar a manutenção do plano original, a Companhia
poderá buscar recursos adicionais junto a terceiros, inclusive instituições financeiras, mediante a
contratação de empréstimos ou financiamentos diretos, oferta de títulos e valores mobiliários
representativos de dívida nos mercados local e internacional ou mesmo mediante a realização de
outra oferta pública ou privada de ações de emissão da Companhia, tendo sempre como principal
critério o menor custo de capital. A forma de obtenção desses recursos será definida pela
Companhia à época da respectiva captação, dependendo inclusive das condições de mercado.
Um aumento (redução) de R$1,00 no preço de R$9,50 por Ação, que é o ponto médio da faixa
indicativa de preços apresentada na capa deste Prospecto, acarretaria um aumento (redução) de
R$54.477.966,64 nos recursos líquidos advindos da Oferta Primária, considerando a dedução das
comissões da Oferta e das despesas estimadas da Oferta. O Preço por Ação será definido após a
conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
A Companhia não receberá qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária, que engloba a
eventual colocação das Ações Adicionais e das Ações Suplementares, por se tratar
exclusivamente de ações de titularidade dos Acionistas Vendedores. Portanto, os recursos
provenientes Oferta Secundária e, portanto, da eventual colocação da Ações Adicionais e das
Ações Suplementares, serão integralmente destinados ao Acionistas Vendedores.
Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Oferta
na situação patrimonial da Companhia, veja a seção “Capitalização” na página 106 deste Prospecto.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta a capitalização total da Companhia, correspondente por empréstimos e
financiamentos, passivos de arrendamento a pagar e o patrimônio líquido da Companhia, em 30 de
junho de 2020, indicando: (i) a posição histórica em 30 de junho de 2020; (ii) conforme ajustada por
eventos subsequentes decorrentes do aumento de capital social da Companhia, em 21 de
setembro de 2020, no valor de R$304.042,83; e (iii) a posição ajustada pela oferta para considerar
os recursos líquidos a serem obtidos pela Companhia provenientes da Oferta Primária (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares por se tratarem de ações de titularidade
dos Acionistas Vendedores), estimados em R$510.302.426,35, após a dedução das comissões e
das despesas, com base no ponto médio da Faixa Indicativa.
As informações descritas abaixo na coluna denominada “Histórico” foram extraídas do Formulário
de Informações Trimestrais – ITR relativas ao período de seis meses findo em 30 de junho de
2020. Os investidores devem ler a tabela abaixo em conjunto com as seções “3. Informações
Financeiras Selecionadas” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência da
Companhia, anexo a este Prospecto, bem como as Informações Trimestrais da Companhia, as
quais se encontram anexas a este Prospecto.

Histórico
Empréstimos e financiamentos (circulante) .................
Passivos de arrendamento a pagar (circulante) ..........
Passivos de arrendamento a pagar (não circulante) ...
Patrimônio líquido ........................................................
Capitalização Total(3) ..................................................
(1)
(2)

(3)

31.970
3.684
12.057
78.935
126.646

Em 30 de junho de 2020
Ajustado pós eventos
subsequentes(1)
(em milhares de R$)
31.970
3.684
12.057
79.239
126.950

Ajustado
Pós-oferta(2)
31.970
3.684
12.057
589.541
637.252

Considera eventos subsequentes após 30 de junho de 2020, decorrentes do aumento de capital social da Companhia, em 21 de
setembro de 2020, no valor de R$304.042,83.
Ajustado para refletir: (i) os eventos subsequentes após 30 de junho de 2020; e (ii) o recebimento de recursos líquidos da Oferta Primária
(sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares por se tratarem de ações de titularidade dos Acionistas Vendedores),
estimados em R$510.302.426,35, após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, no
montante estimado de R$37.847.573,65, calculado com base no Preço por Ação de R$9,50, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Capitalização total corresponde à soma dos empréstimos, arrendamento a pagar e patrimônio líquido.

Um aumento ou uma redução de R$1,00 no Preço por Ação de R$9,50, que é o ponto médio da
Faixa Indicativa, acarretaria em um aumento ou redução do valor do patrimônio líquido e da
capitalização total da Companhia em R$54.477.966,64, após a dedução das comissões e das
despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta Primária.
O valor do patrimônio líquido da Companhia após a conclusão da oferta está sujeito, ainda, a
ajustes decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais da
oferta que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
A Companhia não receberá qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária por se tratar
exclusivamente de Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores. Dessa forma, nossa
capitalização não será afetada pela Oferta Secundária.
Não houve alteração relevante na capitalização da Companhia desde 30 de junho de 2020, exceto
com relação aos eventos subsequentes mencionados acima.
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DILUIÇÃO
Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento,
calculada pela diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial contábil por ação
imediatamente após a conclusão da Oferta.
Em 30 de junho de 2020, o valor do patrimônio líquido da Companhia era de R$78.935 mil e o valor
patrimonial contábil histórico por ação ordinária correspondia, já considerando o desdobramento de
ações ordinárias de emissão da Companhia aprovado em assembleia geral de acionistas realizada
em 06 de outubro de 2020, na proporção de 1:394, ao valor patrimonal por ação ordinária de
R$0,94.
Considerando a emissão de 57.700.000 Ações no âmbito da Oferta Primária, com base no Preço por
Ação de R$9,50, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, e após a dedução das comissões e das
despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, o valor do patrimônio líquido da Companhia
ajustado pela Oferta Primária seria de R$589.264 mil, representando um valor patrimonial de R$4,09
por ação ordinária de emissão da Companhia. Isso significaria um aumento imediato no valor
patrimonial por ação ordinária de R$3,18 para os acionistas existentes e uma diluição imediata no
valor patrimonial por ação ordinária de R$5,41, que é equivalente a 5,95% do Preço por Ação de
R$9,50, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, para os novos investidores que
subscreverem/adquirirem Ações no âmbito da Oferta.
Essa diluição representa a diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores na Oferta e o
valor patrimonial contábil por ação ordinária imediatamente após a Oferta. Para informações
detalhadas acerca das comissões de distribuição e das despesas da Oferta, veja a Seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, página 52 deste Prospecto.
O quadro a seguir ilustra a diluição por ação ordinária de emissão da Companhia, com base em
seu patrimônio líquido em 30 de junho de 2020, e considerando os impactos da realização da
Oferta Primária:
Após a Oferta Primária
(em R$, exceto
(percentual em relação
percentagens)
ao Preço por Ação(1))
Preço por Ação(1) .......................................................................................
Valor patrimonial contábil histórico por ação ordinária em 30 de junho
de 2020(2) ...............................................................................................
Valor patrimonial contábil histórico por ação ordinária em 30 de junho
de 2020 ajustado pela Oferta e aumento de capital ..............................
Aumento do valor contábil histórico patrimonial líquido por ação
ordinária atribuído aos atuais acionistas ajustado para refletir a Oferta
e aumento de capital..............................................................................
Diluição do valor patrimonial por ação ordinária para os novos
investidores(2) .........................................................................................
Percentual de diluição dos novos investidores(3) ................................
(1)
(2)
(2)
(3)

9,50

100,0%

0,94

9,9%

4,09

43,1%

3,17

33,4%

5,41
56,95%

56,95%
56,95%

Calculado com base no Preço por Ação de R$9,50, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Não considera o aumento de capital aprovado em assembleia geral de acionistas em 21 de setembro de 2020, no valor de
R$304.042,83, que geraria um valor patrimonial contábil por ação de R$0,92.
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação a ser pago pelos investidores e o valor patrimonial
líquido por ação de emissão da Companhia imediatamente após a conclusão da Oferta.
O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo
Preço por Ação.

O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o
valor patrimonial das ações ordinárias de emissão da Companhia e será fixado tendo como
parâmetro as intenções de investimento manifestadas por Investidores Institucionais, considerando
a qualidade da demanda (por volume e preço), no âmbito do Procedimento de Bookbuilding. Para
informações detalhadas sobre o procedimento de fixação do Preço por Ação e das condições da
Oferta, veja seção “Informações Sobre a Oferta”, na página 45 deste Prospecto.
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Um acréscimo ou redução de R$1,00 no Preço por Ação de R$9,50, que é o ponto médio da Faixa
Indicativa, acarretaria em um aumento ou redução, após a conclusão da Oferta: (i) de
R$54.477.966,64 no valor do patrimônio líquido contábil da Companhia; (ii) de R$0,38 no valor do
patrimônio líquido contábil por ação ordinária de emissão da Companhia; e (iii) na diluição do valor
patrimonial contábil por ação ordinária aos investidores desta Oferta em R$0,62 por Ação;
assumindo que o número de Ações estabelecido na capa deste Prospecto não sofrerá alterações
e, após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta. O
valor do patrimônio líquido contábil da Companhia após a conclusão da Oferta está sujeito, ainda, a
ajustes decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais da
Oferta que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
A realização da Oferta Secundária não resultará em nenhuma mudança no número de ações de
emissão da Companhia, nem em alteração em seu patrimônio líquido, uma vez que os recursos
recebidos, nesse caso, serão integralmente entregues aos Acionistas Vendedores.
Plano de Opções da Companhia
A Companhia possui um Plano de Opção de Compra de Ações destinado aos seus
administradores, empregados, consultores e/ou pessoas naturais que prestem serviço à
Companhia ou a suas controladas, que venham a ser escolhidos a critério do Conselho de
Administração da Companhia (“Beneficiários”), o qual foi aprovado em Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia realizada em 21 de setembro de 2020 (“Plano de Opções”).
(a)

Termos e condições gerais;

Data de Aprovação: Aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 21
de setembro de 2020.
Classe de ações a serem exercidas: Ordinárias.
Beneficiários: São elegíveis para participar do Plano de Opções os administradores, empregados,
consultores e/ou pessoas naturais que prestem serviço, à Companhia ou a suas controladas, que
venham a ser escolhidos a exclusivo critério do Conselho de Administração da Companhia.
Limite Quantitativo: O Plano de Opções poderá conferir direitos de aquisição sobre ações
ordinárias a serem emitidas pela Companhia representativas de até 4% (quatro por cento) do
capital social total da Companhia na data de liquidação física e financeira da oferta pública inicial
de ações da Companhia, conforme deliberação em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
realizada em 26 de agosto de 2020, observado o limite do capital autorizado da Companhia
previsto no Artigo 6º do Estatuto Social ("Opções"), não tendo sido estabelecido o número máximo
de Opções a serem concedidas dentro deste limite de 4%.
Períodos de Carência (vesting): Serão definidos no Contrato de Outorga de Opção de Compra de
Ações ("Contrato") a ser celebrado com cada Beneficiário.
Prazo de Vigência do Plano: O Plano de Opções entrou em vigor com a sua aprovação pela
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 21 de setembro de 2020 e poderá ser
modificado ou extinto, a qualquer tempo, pela própria Assembleia Geral ou até que a opções objeto
do Plano de Opções sejam exercidas.
(b)

Principais objetivos do plano;

O Plano de Opções tem o objetivo conceder aos Beneficiários a oportunidade de se tornarem
acionistas da Companhia, propiciando, em consequência, um maior alinhamento, a longo prazo,
dos interesses desta última com os interesses dos Beneficiários quanto às variações patrimoniais
decorrentes dos resultados para os quais tenham contribuído.
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(c)

Forma como o plano contribui para esses objetivos;

O oferecimento de Plano de Opções de compra de ações é uma forma de estímulo aos
beneficiários por meio do seu comprometimento na geração de resultados para valorização das
ações no médio e longo prazo. Atinge-se, ainda, por meio deste modelo, o compartilhamento de
riscos e ganhos da Companhia, por meio da valorização das ações adquiridas a partir do exercício
das opções outorgadas.
(d)

Como o plano se insere na política de remuneração do emissor;

A Política de Remuneração de Administradores, estabelece as regras e diretrizes a serem
observadas e aplicadas para determinar a remuneração dos administradores visando atrair, manter
e reconhecer os profissionais de grande qualificação na administração da Companhia. Desse
modo, o Plano de Opções foi aprovado visando a manutenção de um nível de competividade
adequado aos negócios da Companhia e ao contexto do mercado em que atua.
(e) Como o plano alinha os interesses dos administradores e do emissor a curto, médio e
longo prazo;
O Plano de Opções possui como critério principal para exercício de opções, a divisão em tranches
anuais e a existência dos períodos de carência, que fazem com que os beneficiários se
comprometam com a constante valorização das ações da Companhia, no curto, médio e longo
prazo.
(f)

Número máximo de ações abrangidas;

As ações ordinárias de emissão da Companhia representativas de até 4% (quatro por cento) do
capital social da Companhia na data da liquidação física e financeira da oferta pública inicial de
ações da Companhia, conforme deliberação em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 26
de agosto de 2020, observado o limite do capital autorizado da Companhia previsto no Artigo 6º do
seu Estatuto Social.
(g)

Número máximo de opções a serem outorgadas;

As Opções poderão ser outorgadas a todos seguintes beneficiários que forem elegíveis para
participar do Plano: administradores, empregados, consultores e/ou pessoas naturais que prestem
serviço à Companhia e que venham a ser escolhidos a critério do Conselho de Administração da
Companhia, desde que limitado ao número máximo de ações abrangidas pelo Plano conforme
previsto acima.
(h)

Condições de aquisição de ações;

As opções de compra objeto do Plano de Opções deverão ser outorgadas mediante celebração do
Contrato, onde será definido, mas não se limitando a outras condições especificas: (i) o número
total de ações da Companhia objeto de outorga; (ii) o preço de exercício; (iii) o eventual direito de
venda em conjunto; (iv) os períodos de carência (vesting periods); (v) os prazos para o exercício
das Opções; (vi) eventuais restrições às ações recebidas pelo exercício das Opções; e/ou (vii) a
eventual outorga de uma opção de venda do Beneficiário para a Companhia das ações recebidas
pelo exercício da opção de compra.
(i)

Critérios para fixação do preço de aquisição ou exercício;

O Plano de Opções é um programa oneroso em que as Opções somente podem ser exercidas
mediante o pagamento do preço constante de cada Contrato, sendo, portanto, de natureza
exclusivamente societária, sem caracterizar remuneração ou benefício trabalhista) e as Opções
somente poderão ser exercidas por cada Beneficiário, após o cumprimento dos respectivos prazos
de carência, definidos em cada Contrato, e desde que atingidas as metas EBITDA anual da
Companhia fixadas de acordo com o orçamento anual e o plano de negócios da Companhia
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aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia para cada ano de vesting, mediante o
pagamento do preço estabelecido em cada Contrato.
(j)

Critérios para fixação do prazo de exercício;

As opções dos Planos poderão ser exercidas de acordo com os termos e condições descritos no
item “a” acima, observados os prazos de carência e o prazo de vencimento de cada uma delas.
(k)

Forma de liquidação;

Havendo o exercício das Opções, o preço de exercício deverá ser pago pelo Beneficiário em até
120 (cento e vinte) dias contados do registro do Beneficiário como proprietário das ações
correspondentes à Opção exercida, na forma prevista no Contrato, mediante depósito, em moeda
corrente nacional, na conta corrente de titularidade da Companhia, a ser informada ao beneficiário,
quando da celebração do Contrato.
(l)

Restrições à transferência das ações;

Uma vez exercidas as Opções, o Beneficiário não poderá alienar as ações adquiridas por um prazo
a ser definido em cada Contrato. A qualquer tempo a partir da data em que se tornar proprietário
das Ações, após o referido período de lock-up, o Beneficiário terá o direito de vender quaisquer das
ações adquiridas em virtude do Contrato na B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão ou qualquer outra
bolsa de valores na qual os valores mobiliários da Companhia sejam admitidos à negociação.
(m) Critérios e eventos que, quando verificados, ocasionarão a suspensão, alteração ou
extinção do plano; e
O Conselho de Administração poderá: (i) estabelecer a regulamentação aplicável aos casos
omissos; (ii) prorrogar ou antecipar o prazo final para o exercício das opções de compra vigentes;
ou (iii) antecipar qualquer período de carência (vesting period) para o exercício das Opções de
Compra vigentes, sendo que qualquer caso de antecipação previsto nos itens (ii) e (iii) está sujeito
à ocorrência de um evento de liquidez, assim entendido como a realização de emissão pública de
ações pela Companhia ou a venda do controle da Companhia, conforme estabelecido no artigo 116
da Lei das S.A.
Além disso, a Assembleia Geral poderá estipular dispositivos específicos para certa categoria de
Beneficiários. Neste caso, tais dispositivos específicos terão prevalência sobre quaisquer regras
genéricas prévias ou posteriormente estipuladas em relação ao Plano de Opções.
(n) Efeitos da saída do administrador dos órgãos do emissor sobre seus direitos previstos
no plano de remuneração baseado em ações.
Os Contratos serão rescindidos se ocorrer o desligamento do Beneficiário da Companhia. Neste
caso, as Opções, cujos períodos de carência já tenham sido cumpridos, ou que estejam em curso,
poderão, ou não, serem exercidas pelo Beneficiário, a depender da hipótese do seu desligamento
da Companhia, conforme vier a ser definido nos Contratos.
Até o presente momento e durante a realização da Oferta, não houve e não haverá qualquer
outorga de opções pela Companhia.
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Histórico do Preço de Emissão de Ações
Nos últimos cinco anos, a Companhia realizou os seguintes aumentos de capital, os quais foram
subscritos por administradores, controladores ou detentores de opções em aquisições de ações da
Companhia:
Valor total
emissão
(Reais)

Valor
Histórico
(Reais)(4)

Valor
Histórico
Ajustado
(Reais)(4)(5)

Valor
Ajustado e
Corrigido
(Reais)(5)(6)

Preço por
Ação
(Reais)(7)

Data do
Aumento(1)

Natureza da
Operação

Quantidade
de Ações(2)

Quantidade
de Ações
Ajustada(3)

09/08/2016

Aumento de
Capital Social

23.575

9.288.550

40.000.000,00

1.696,68

4,30

5,71

9,50

26/07/2019

Aumento de
Capital Social

53.922

21.245.268

60.000.000,00

1.112,72

2,82

3,32

9,50

21/09/2020

Aumento de
Capital Social

6.591

2.596.854

304.042,83

46,13

0,12

0,12

9,50

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Aumento de capital social subscrito na Assembleia Geral Extraodinária da Companhia.
Quantidade de ações efetivamente emitidas na data do aumento.
Quantidade de ações ajustada para refletir o desdobramento das ações de emissão da Companhia realizado em 6 outubro de 2020.
Efetivamente pago por Ação pelos Administradores, Controladores ou detentores de opções em aquisições de ações da Companhia.
Valor pago por Ação pelos Administradores, Controladores ou detentores de opções em aquisições de ações da Companhia ajustado
para refletir o desdobramento das ações de emissão da Companhia realizado em 6 outubro de 2020.
Valor histórico corrigido pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) entre a data do respectivo aumento de capital e setembro de
2020.
Preço por Ação de R$9,50, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
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ANEXOS
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA COMPANHIA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA, REALIZADA EM 26 DE
AGOSTO DE 2020, QUE APROVOU A REALIZAÇÃO DA OFERTA E O NOVO ESTATUTO
SOCIAL DA COMPANHIA
ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO PENÍNSULA , REALIZADA EM 29 DE
AGOSTO DE 2020, QUE APROVOU A REALIZAÇÃO DA OFERTA
MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA QUE
APROVARÁ O PREÇO POR AÇÃO DA OFERTA
MINUTA DA ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO PENÍNSULA QUE
APROVARÁ O PREÇO POR AÇÃO DA OFERTA
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
INFORMAÇÕES FINANCEIRAS TRIMESTRAIS REVISADAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
DA COMPANHIA REFERENTES AO PERÍODO DE SEIS MESES FINDO EM 30 DE JUNHO DE
2020
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS AUDITADAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA
COMPANHIA REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DEZEMBRO
DE 2019, 2018 E 2017
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 480
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ESTATUTO SOCIAL DA
W2W E-COMMERCE DE VINHOS S.A.
CNPJ/MF nº 009.813.204/0001-16
NIRE 32.300.033.512
CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO
Artigo 1º. A W2W E-Commerce de Vinhos S.A. (“Companhia”) é uma sociedade
anônima de capital aberto, que se rege pela legislação aplicável, em especial a Lei nº 6.404,
de dezembro de 1979 (“Lei das Sociedades por Ações”) e pelo presente Estatuto Social.
Parágrafo Único. Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas
controladores, administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às
disposições do Regulamento do Novo Mercado da B3 (“Regulamento do Novo Mercado”).
Artigo 2º. A Companhia tem sede e foro na cidade de Serra, Estado do Espírito Santo,
podendo, desde que previsto e aprovado no plano de expansão da Companhia, abrir,
transferir ou encerrar filiais, agências, escritórios ou outros estabelecimentos em qualquer
localidade do País e do exterior por decisão da Diretoria. Na hipótese de abertura,
transferência ou encerramento de filiais, agências, escritórios ou outros estabelecimentos
que não estejam previstos no plano de expansão da Companhia, caberá ao Conselho de
Administração sua aprovação.
Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social as seguintes atividades:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Comércio atacadista e varejista de vinhos e bebidas e alimentos em geral, nacionais
e importadas, inclusive, mas não se limitando a, por meios eletrônicos (ecommerce), no País e/ou no exterior;
Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de produtos
alimentícios inclusive, mas não se limitando a, por meios eletrônicos (e-commerce),
no País e/ou no exterior e marcas próprias;
Comércio atacadista e varejista de cápsulas de café torrado e moído, para uso em
máquinas especiais para preparo de bebidas, inclusive, mas não se limita a, por
meios eletrônicos (e-commerce), no País e/ou no exterior;
Comércio atacadista e varejista de máquinas para preparo de café, inclusive, mas
não se limitando a, por meios eletrônicos (e-commerce), no País e/ou no exterior;
Locação de máquinas de café expresso para eventos, inclusive, não se limitando a,
por meios eletrônicos (e-commerce);
Criação, distribuição e comercialização no varejo de revistas, jornais, periódicos e
demais materiais impressos, inclusive, mas não se limitando a, por meio eletrônico
(e-commerce);
A publicidade de produtos seus e de terceiros e o comércio de materiais de promoção
e propaganda;
1
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VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

Criação e administração de clube de associados, inclusive, mas não se limitando a,
por meio eletrônico (e-commerce);
Atividade de logística na armazenagem, acondicionamento, depósito, faturamento,
controle de estoque e movimentação de mercadorias, em depósitos próprios ou por
conta de terceiros, sem emissão de warrants;
Importação e exportação de bebidas, alimentos em geral bem como produtos
diversos relacionados às mercadorias comercializas pela Companhia;
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal,
intermunicipal, interestadual e internacional;
Participação, como sócia ou acionista, em outras sociedades, no Brasil e/ou no
exterior;
Reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
Comércio varejista e atacadista de artigos do vestuário e acessórios; e
Atividades de descantes aduaneiros.

Parágrafo Único. A Companhia poderá desenvolver diretamente outras atividades afins ou
complementares ao objeto expresso no Artigo 3º.
Artigo 4º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES
Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$
105.259.275,68 (cento e cinco milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, duzentos e setenta
e cinco reais e sessenta e oito centavos), representado por 86.540.918 (oitenta e seis
milhões, quinhentas e quarenta mil, novecentas e dezoito) ações ordinárias, todas
nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Parágrafo Único. Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto nas deliberações
das Assembleias Gerais da Companhia.
Artigo 6º. A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social em até 230.772.179
(duzentos e trinta milhões, setecentas e setenta e duas mil, cento e setenta e nove) novas
ações ordinárias.
Parágrafo 1º. Dentro do limite autorizado neste artigo, poderá a Companhia, mediante
deliberação do Conselho de Administração, aumentar o capital social independentemente de
reforma estatutária. O Conselho de Administração fixará as condições da emissão, inclusive
preço e prazo de integralização.
Parágrafo 2º. Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração poderá
deliberar a emissão de bônus de subscrição.
2
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Parágrafo 3º. Dentro do limite do capital autorizado e de acordo com os planos aprovados
pela Assembleia Geral, o Conselho de Administração poderá outorgar opção de compra ou
subscrição de ações a seus administradores (“Administradores”) e empregados
(“Empregados”), assim como aos administradores e empregados de outras sociedades que
sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia, sem direito de preferência para
os acionistas.
Artigo 7º. É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia.
Artigo 8º. É vedada a constituição de qualquer ônus e/ou gravame sobre as ações de
emissão da Companhia, direito de preferência na subscrição de novas ações e/ou valores
mobiliários conversíveis em ações bem como a cessão, transferência ou qualquer outra
forma de alienação das ações de emissão da Companhia, direito de preferência na subscrição
de novas ações e/ou valores mobiliários conversíveis em ações sem a observância ao
disposto na legislação vigente e no presente Estatuto Social.
Parágrafo 1º. Todas as ações da Companhia são escriturais, mantidas em conta de
depósito, junto à instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”), em nome de seus titulares, sem emissão de certificados.
Parágrafo 2º. O custo de transferência da propriedade das ações escriturais poderá ser
cobrado diretamente do acionista pela instituição escrituradora, conforme venha a ser
definido no contrato de escrituração de ações, respeitado o art.35, §3º da Lei das Sociedades
por Ações.
Artigo 9º. A critério do Conselho de Administração, poderá ser excluído ou reduzido o direito
de preferência nas emissões de ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de
subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou por subscrição
pública, ou ainda mediante permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle,
nos termos estabelecidos em lei, dentro do limite do capital autorizado.
CAPÍTULO III
ASSEMBLEIA GERAL
Artigo 10. A Assembleia Geral, convocada e instalada conforme previsto na Lei das
Sociedades por Ações e neste Estatuto Social, reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano,
nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social e,
extraordinariamente, sempre que os interesses da Companhia assim exigirem.
Parágrafo 1º. A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho de
Administração ou, nos casos previstos em lei, por acionistas ou pelo Conselho Fiscal, se e
quando instalado, mediante anúncio publicado, devendo a primeira convocação ser feita,
com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência, e a segunda convocação com
antecedência mínima de 8 (oito) dias, observado, ainda, o disposto na regulamentação da
3
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CVM que dispõe sobre informações, pedidos de procuração, participação e votação a
distância em assembleias gerais.
Parágrafo 2º. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos
dos acionistas presentes na assembleia, não se computando os votos em branco e as
abstenções, ressalvadas as exceções previstas em lei e observado o disposto no Artigo 12,
Parágrafo Único e Artigo 37, Parágrafo Único, deste Estatuto Social.
Parágrafo 3º. As atas de Assembleias deverão ser lavradas no livro de Atas das Assembleias
Gerais, e poderão, caso assim aprovado na Assembleia Geral em questão, ser lavradas na
forma de sumário dos fatos ocorridos e publicadas com omissão das assinaturas.
Artigo 11. A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de
Administração ou, na sua ausência ou impedimento, instalada e presidida por outro
Conselheiro, Diretor ou acionista indicado por escrito pelo Presidente do Conselho de
Administração. O Presidente da Assembleia Geral indicará até 2 (dois) Secretários.
Artigo 12. Sem prejuízo de outras matérias cuja competência para aprovação seja atribuída
à Assembleia Geral, por este Estatuto Social e/ou pela Lei das Sociedades por Ações, a
aprovação das seguintes matérias será de competência exclusiva da Assembleia Geral:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as
demonstrações financeiras;
deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a
destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos;
eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal,
quando instalado;
fixar a remuneração global anual dos administradores, assim como a dos membros
do Conselho Fiscal, se instalado;
aprovar planos de concessão de ações ou de outorga de opção de compra de ações
aos administradores e empregados da Companhia ou de suas controladas;
alterar o Estatuto Social;
deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, incorporação da Companhia
ou de qualquer sociedade na Companhia;
Aprovar a aquisição, pela Companhia, de ações de sua própria emissão para
manutenção em tesouraria ou seu cancelamento, nas hipóteses em que a
regulamentação exigir que tal aprovação seja deliberada pela Assembleia Geral;
Pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial e início e cessação do estado
de liquidação da Companhia;
Transformação da Companhia em outro tipo societário;
Deliberar sobre qualquer outra matéria que venha a ser submetida pelo Conselho
de Administração;
Deliberar sobre a saída da Companhia do Novo Mercado da B3; e
Dispensar a realização de oferta pública de aquisição ações (“OPA”), como requisito
para a saída da Companhia do Novo Mercado.
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Parágrafo Único. A deliberação a que se refere o item XIII deste artigo deverá ser instalada
em primeira convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3
(dois terços) do total das Ações em Circulação. Caso referido quórum não seja atingido, a
Assembleia Geral poderá ser instalada em segunda convocação com a presença de qualquer
número de acionistas titulares de Ações em Circulação. A deliberação sobre a dispensa de
realização da OPA deve ocorrer pela maioria dos votos dos acionistas titulares de ações em
circulação presentes na Assembleia Geral, conforme disposto no Regulamento do Novo
Mercado.
CAPÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO
Seção I
Normas Gerais
Artigo 13. A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma
Diretoria, na forma da Lei das Sociedades por Ações e deste Estatuto Social.
Parágrafo 1º. A posse dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria fica
condicionada à assinatura do termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à cláusula
compromissória referida no artigo 40 deste Estatuto Social.
Parágrafo 2º. Os Administradores permanecerão em seus cargos até a posse de seus
substitutos, salvo se diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de
Administração, conforme o caso.
Artigo 14. A Assembleia Geral fixará a remuneração global anual para distribuição entre os
Administradores e caberá ao Conselho de Administração efetuar a distribuição da verba
individualmente.
Artigo 15. Dentro dos limites estabelecidos neste artigo, a Companhia indenizará e manterá
indenes seus membros do Conselho de Administração, membros da Diretoria, membros de
comitês de assessoramento e demais empregados que exerçam cargo ou função de gestão
na Companhia (em conjunto ou isoladamente “Beneficiários”), na hipótese de eventual dano
ou prejuízo efetivamente sofrido pelos Beneficiários por força do exercício regular de suas
funções na Companhia.
Parágrafo 1º. A Companhia não indenizará o Beneficiário por (i) atos praticados fora do
exercício das atribuições ou poderes; (ii) atos com má-fé, dolo, culpa grave ou fraude; (iii)
atos praticados em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse social da
companhia; (iv) indenizações decorrentes de ação social prevista no artigo 159 da Lei das
Sociedades por Ações ou ressarcimento de prejuízos de que trata o artigo 11, § 5º, II, da
Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976 (“Lei nº 6.385/76”); e (v) outros excludentes de
indenização previstos em contrato de indenidade firmado com o Beneficiário.
5
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Parágrafo 2º. Caso seja condenado, por decisão judicial, arbitral ou administrativa
transitada em julgado ou da qual não caiba mais recurso, em virtude de atos praticados (i)
fora do exercício de suas atribuições; (ii) com má-fé, dolo, culpa grave ou mediante fraude;
ou (iii) em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse social da
Companhia, o Beneficiário deverá ressarcir a Companhia de todos os custos e despesas
incorridos com a assistência jurídica, bem como de eventual indenização paga
antecipadamente ao trânsito em julgado, nos termos da legislação em vigor.
Parágrafo 3º. As condições e as limitações da indenização objeto do presente artigo serão
determinadas em contrato de indenidade, cujo modelo padrão deverá ser aprovado pelo
Conselho de Administração, sem prejuízo da contratação de seguro específico para a
cobertura de riscos de gestão.
Seção II
Conselho de Administração
Artigo 16. O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 6 (seis) e, no
máximo, 10 (dez) membros, acionistas ou não, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia
Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição, dentre os quais
um será eleito presidente e outro vice-presidente pelos acionistas da Companhia.
Parágrafo 1º. Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20%
(vinte por cento), o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, conforme a
definição do Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao
Conselho de Administração como conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia
Geral que os eleger.
Parágrafo 2º. Quando, em decorrência da observância do percentual referido no Parágrafo
1º deste artigo, resultar número fracionário de Conselheiros, a Companhia deve proceder ao
arredondamento para o número inteiro imediatamente superior, nos termos do Regulamento
do Novo Mercado.
Parágrafo 3º. Os cargos de presidente do conselho de administração e de diretor
presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma
pessoa.
Parágrafo 4º. O membro do Conselho de Administração deve ter reputação ilibada, não
podendo ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, aquele que (i) ocupar cargos em
sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia; ou (ii) tiver ou
representar interesse conflitante com a Companhia. Não poderá ser exercido o direito de
voto pelo membro do Conselho de Administração caso se configurem, supervenientemente,
os fatores de impedimento indicados neste Parágrafo.
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Artigo 17. Ressalvado o disposto no Parágrafo 5º deste artigo e a possibilidade de eleição
em separado nas hipóteses legais, a eleição dos membros do Conselho de Administração
dar-se-á pelo sistema de chapas.
Parágrafo 1º. Na eleição de que trata este artigo, somente poderão concorrer as chapas:
(i) indicadas pelo Conselho de Administração; ou (ii) que sejam indicadas, na forma prevista
no Parágrafo 3º deste artigo, por qualquer acionista ou conjunto de acionistas.
Parágrafo 2º. Os acionistas ou conjunto de acionistas que desejarem propor chapa para
concorrer aos cargos no Conselho de Administração deverão, juntamente com a proposta
de chapa, a ser apresentada nos termos da regulamentação vigente, encaminhar ao
Conselho de Administração as informações requeridas pela regulamentação vigente acerca
de cada um dos candidatos que compuserem a chapa.
Parágrafo 3º. É vedada a apresentação de mais de uma chapa pelo mesmo acionista. Não
obstante, uma mesma pessoa poderá integrar duas ou mais chapas, inclusive aquela
indicada pelo Conselho de Administração.
Parágrafo 4º. Cada acionista somente poderá votar em uma chapa e serão declarados
eleitos os candidatos da chapa que receber maior número de votos na Assembleia Geral.
Parágrafo 5º. Na hipótese de eleição dos membros do Conselho de Administração pelo
processo de voto múltiplo, cada integrante das chapas apresentadas na forma deste artigo
será́ considerado um candidato para o cargo de conselheiro.
Artigo 18. Compete ao Conselho de Administração, sem prejuízo de outras competências
fixadas na Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social:
I.

Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia e de suas Controladas,
aprovando as diretrizes estratégicas, políticas empresariais, incluindo políticas
contábeis, e objetivos para todas as áreas de atuação da Companhia e de suas
Controladas;

II.

aprovar o código de conduta da Companhia e as políticas corporativas relacionadas
a (i) divulgação de informações, (ii) negociação de valores mobiliários; (iii)
gerenciamento de riscos; (iv) transações com partes relacionadas; (v) indicação; e
(vi) remuneração, e suas revisões;

III.

aprovar o planejamento estratégico, projeções plurianuais e orçamento anual,
incluindo projetos estratégicos, plano de expansão e plano de investimentos da
Companhia e das sociedades Controladas, e suas revisões;

IV.

aprovar as metas financeiras e operacionais para a avaliação de desempenho da
Companhia;
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V.

fiscalizar a gestão dos Diretores da Companhia e de suas Controladas e examinar, a
qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre
contratos celebrados ou em via de celebração, e qualquer outros atos, sendo que o
direito a fiscalização caberá a cada conselheiro, individualmente, o qual poderá fazer
recomendações ao Conselho de Administração;

VI.

manifestar-se sobre relatórios da administração e demonstrações financeiras, e
opinar sobre as propostas dos órgãos de administração a serem submetidas à
aprovação da Assembleia Geral;

VII.

submeter à Assembleia Geral Ordinária proposta de destinação do lucro líquido do
exercício, bem como deliberar sobre o levantamento de balanços semestrais, ou em
períodos menores, e o pagamento ou crédito de dividendos ou juros sobre o capital
próprio decorrentes desses balanços, bem como deliberar sobre o pagamento de
dividendos intermediários ou intercalares à conta de lucros acumulados ou de
reservas de lucros, existentes no último balanço anual ou semestral;

VIII.

eleger e destituir os Diretores e estabelecer suas funções e limites de poder;

IX.

aprovar a remuneração individual, fixa e variável, bem como os benefícios, a serem
pagos aos Administradores da Companhia, respeitando o limite global determinado
pela Assembleia Geral;

X.

aprovar a criação e a revogação de Comitês, eleger e destituir seus membros, bem
como fixar suas atribuições, respeitadas as disposições desde Estatuto Social;

XI.

escolher e destituir os auditores independentes, bem como convocá-los para prestar
os esclarecimentos que entender necessários sobre qualquer matéria;

XII.

aprovar quaisquer das seguintes operações ou contratações quando ultrapassarem
os limites de alçada da Diretoria definidos pelo Conselho de Administração em ata
própria: (i) endividamentos, incluindo a emissão de quaisquer instrumentos de
crédito para a captação de recursos, sejam “bonds”, “comercial papers” ou outros
de uso comum no mercado; (ii) realização de investimentos, despesas de capital
(CAPEX) ou despesas operacionais; (iii) aquisição, transferência ou desinvestimento
de ativos relevantes, (iv) aprovar a aquisição, alienação ou oneração de bens
integrantes do ativo não-circulante da Companhia ou de suas Controladas; (v)
aprovar a outorga de garantias de qualquer natureza pela Companhia dada a
terceiros, seja em benefício da própria Companhia ou não, exceto conforme previsto
no item (XXII) abaixo, cujas outorgas serão obrigatoriamente objeto de aprovação
pelo Conselho de Administração; e (vi) aprovar a concessão de qualquer mútuo ou
financiamento pela Companhia ou por qualquer de suas Controladas;

XIII.

aprovar a transferência, a qualquer título, ou constituição de ônus ou gravame, sob
qualquer forma, sobre direito de propriedade intelectual pertencente à Companhia,
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bem como aprovar, exceto se já previsto no orçamento anual, o licenciamento de
direitos de propriedade intelectual ou de direito de autor ou de software da
Companhia;
XIV.

aprovar a implementação de qualquer planejamento tributário ou adesão a qualquer
programa de financiamento de débitos tributários;

XV.

aprovar a implantação ou descontinuidade de qualquer unidade de negócio ou
atividade da Companhia inerente ao seu objeto social;

XVI.

aprovar (i) a participação da Companhia ou de qualquer de suas Controladas, direta
ou indiretamente, no capital social de outra sociedade ou pessoa, (ii) a constituição
de sociedades, associações, joint ventures envolvendo a Companhia ou qualquer de
suas Controladas com terceiros, (iii) a celebração de qualquer novo acordo de
acionistas ou de sócios relativos às sociedades em que a Companhia participe, direta
ou indiretamente, por meio de qualquer sociedade Controlada, ou (iv) alteração de
qualquer dos acordos de acionistas ou de sócios existentes;

XVII.

deliberar sobre a negociação com ações de emissão da Companhia para efeito de
cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação, observados os
dispositivos legais pertinentes;

XVIII.

autorizar a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados no Artigo 6º
deste Estatuto Social, fixando o número, o preço, o prazo de integralização e as
condições de emissão das ações, podendo, ainda, excluir o direito de preferência ou
reduzir o prazo mínimo para o seu exercício nas emissões de ações, bônus de
subscrição e debêntures conversíveis, cuja colocação seja feita mediante venda em
bolsa ou por subscrição pública ou mediante permuta por ações em oferta pública
para aquisição de controle, nos termos estabelecidos em lei;

XIX.

dentro do limite do capital autorizado, conforme previsto neste Estatuto Social, (i)
deliberar a emissão de bônus de subscrição e de debêntures conversíveis; (ii) de
acordo com o plano aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção
de compra de ações aos administradores, empregados e pessoas naturais
prestadoras de serviços da Companhia ou de suas controladas, diretas ou indiretas,
com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga e no exercício das
opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização
de lucros ou reservas, com ou sem bonificação em ações;

XX.

deliberar sobre a emissão de notas promissórias comerciais privadas e/ou para
oferta pública de distribuição;
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XXI.

aprovar a concessão de garantias de qualquer natureza em favor dos acionistas, de
empregados, administradores, membros dos Comitês, membros do Conselho Fiscal
da Companhia, bem como das respectivas partes relacionadas;

XXII.

aprovar a realização de qualquer negócio, inclusive a celebração de contratos, entre
a Companhia, de um lado, e os acionistas, os administradores, membros dos
Comitês, membros do Conselho Fiscal, empregados da Companhia ou partes
relacionadas de tais pessoas, de outro lado, bem como a modificação das condições
de tal negócio;

XXIII.

manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de
aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por
meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da
publicação do edital da oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar,
no mínimo (a) a conveniência e oportunidade da oferta pública de aquisição de ações
quanto ao interesse da Companhia e do conjunto dos acionistas, inclusive em relação
ao preço e aos potenciais impactos para a liquidez das ações; (b) os planos
estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; (c) alternativas à
aceitação da oferta pública de aquisição disponíveis no mercado; (d) o valor
econômico da Companhia e (e) outros pontos que o Conselho de Administração
considerar pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras aplicáveis
estabelecidas pela CVM;

XXIV.

decidir sobre qualquer matéria que venha a ser solicitada por ao menos 2 (dois)
conselheiros, exceto por materiais cuja competência seja exclusiva da Assembleia
Geral ou da Diretoria nos termos deste Estatuto Social ou da legislação aplicável; e

XXV.

avaliar, ao menos anualmente, se a estrutura e orçamento da Área de Auditoria
Interna e Gestão de Riscos são suficientes ao desempenho de suas funções.

Parágrafo Único. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por
maioria dos votos dos membros do Conselho de Administração presentes na reunião, não se
computando os votos em branco e as abstenções, ressalvadas as exceções previstas em lei,
no regimento interno do Conselho de Administração, e neste Estatuto Social.
Artigo 19. O Conselho de Administração reunir-se-á ordinariamente, trimestralmente,
independentemente de convocação, de acordo com a agenda definida na primeira reunião
ordinária do Conselho de Administração de cada exercício social da Companhia, e
extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação realizada na forma do §1º
deste artigo, sendo as reuniões instaladas mediante a presença da maioria dos membros do
Conselho de Administração.
Parágrafo 1º. A convocação para as reuniões do Conselho de Administração deverá ser
feita pelo Presidente ou pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração, com indicação
da data, hora, lugar, ordem do dia e documentos a serem discutidos, enviada a todos os
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membros do Conselho de Administração com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis.
No mínimo 2 (dois) membros do Conselho de Administração poderão solicitar que o
Presidente ou Vice-Presidente do Conselho de Administração convoque reunião
extraordinária do órgão. Caso a reunião do referido órgão não seja convocada em até 3
(três) dias úteis a contar da solicitação dos mencionados membros do Conselho de
Administração, referida reunião poderá ser convocada por quaisquer 2 (dois) membros do
Conselho da Administração com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis.
Parágrafo 2º. Os membros do Conselho de Administração poderão participar das reuniões
do órgão por meio de conferência telefônica, videoconferência ou por qualquer outro meio
que permita que todos os Conselheiros possam ver e/ou ouvir uns aos outros e, nesse caso,
serão considerados presentes à reunião em questão, devendo confirmar seu voto por
declaração por escrito encaminhada ao Presidente do Conselho de Administração por carta,
e-mail ou fax logo após o término da reunião.
Parágrafo 3º. Cada conselheiro terá direito a um voto nas deliberações do Conselho de
Administração, sendo que as deliberações serão tomadas por maioria de seus membros
presentes na reunião. O presidente e vice-presidente do Conselho de Administração não
terão a prerrogativa de voto de desempate.
Parágrafo 4º. O presidente de qualquer reunião do Conselho de Administração não deverá
levar em consideração e não computará o voto proferido com infração aos termos de
qualquer acordo de acionistas que possa estar devidamente arquivado na sede da
Companhia, conforme disposto no artigo 118 da Lei das S.A.
Parágrafo 5º. Na ausência temporária ou definitiva do presidente, seja por qualquer
motivo, o vice-presidente sub-rogar-se-á nas suas funções até o retorno ou substituição do
presidente ausente, nos termos dos Acordos de Acionistas Vigentes. As funções e
competências do presidente do Conselho de Administração serão primordialmente as
seguintes: (i) organizar a agenda e as reuniões do Conselho de Administração; (ii) presidir
as reuniões do Conselho de Administração; (iii) convocar as assembleias gerais na forma
prevista neste Estatuto Social e na Lei das Sociedades por Ações; e (iv) representar o
Conselho de Administração perante os acionistas e a Diretoria.
Parágrafo 6º. Na hipótese de vacância permanente do presidente, o vice-presidente
automaticamente assumirá o cargo, e na reunião do Conselho de Administração
subsequente, será realizada a nomeação do novo presidente do Conselho de Administração
de forma permanente, até o término do prazo do mandato original.
Parágrafo 7º. No caso de ausência ou impedimento temporário, de membro do Conselho
de Administração, tal membro ausente ou temporariamente impedido poderá ser
representado nas reuniões do Conselho de Administração por outro membro indicado por
escrito, o qual, além do seu próprio voto, expressará o voto do membro ausente ou
temporariamente impedido.
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Parágrafo 8º. Todas as deliberações do Conselho de Administração constarão de atas
lavradas no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração.
Seção III
Diretoria
Artigo 20. A Diretoria da Companhia será composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 6
(seis) membros, sendo um deles nomeado como Diretor Presidente, um Diretor de Relações
com Investidores e os demais Diretores sem designação específica.
Parágrafo 1º. Os Diretores serão eleitos e destituídos, a qualquer tempo, pelo Conselho de
Administração da Companhia.
Parágrafo 2º. O mandato dos membros da Diretoria será unificado e terá prazo de 2 (dois)
anos, sendo admitida a reeleição.
Artigo 21. Compete ao Diretor a quem forem atribuídas as funções de Relações com
Investidores, além de outras atribuições definidas pelo Conselho de Administração, a
prestação de informações aos investidores, à CVM e à B3, bem como manter atualizado o
registro, formulários, cadastros e demais documentações societárias exigidas da Companhia
em conformidade com a regulamentação aplicável da CVM e de outros órgãos reguladores
ou autorreguladores.
Artigo 22. Aos Diretores compete administrar e exclusivamente representar ativa e
passivamente a Companhia, com poderes para obrigá-la em quaisquer atos e contratos de
seu interesse, podendo transigir e renunciar direitos e adquirir, alienar e onerar bens,
conforme segue:
Parágrafo 1º. Ressalvadas as exceções previstas expressamente neste Estatuto, a
Companhia só se obriga mediante assinaturas, em conjunto, de no mínimo 02 (dois)
Diretores, sendo certo que para atos que gerem obrigação pecuniária para a Companhia em
valor superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) um dos Diretores deverá ser
obrigatoriamente o Diretor Presidente ou Diretor de Relações com Investidores.
Parágrafo 2º. A Companhia poderá ser representada também por no mínimo 01 (um)
Diretor em conjunto com (01) um Procurador ou por, no mínimo, 02 (dois) Procuradores,
em conjunto, especialmente constituídos por 02 (dois) Diretores, conforme descrito no
Parágrafo 1º acima, devendo no documento de mandato constar os poderes específicos e
os atos aos quais os Procuradores poderão praticar e o respectivo prazo.
Parágrafo 3º. A Companhia poderá, ainda, ser representada isoladamente por qualquer
membro da Diretoria ou por Procurador com poderes específico, nos seguintes casos:
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I.

Mandatos com cláusula “ad judicia” para processos judiciais que não envolvam
valor superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), hipótese em que a procuração
poderá ter prazo indeterminado e ser substabelecida;

II.

Representação da Companhia em atos de mera rotina, que não gerem qualquer
obrigação pecuniária para a Companhia;

III.

Perante órgãos e repartições públicas, desde que não implique na assunção de
responsabilidades e/ou obrigações para a Companhia;

IV.

Em depoimentos judiciais; e

V.

Perante entidades certificadoras para obtenção de certificados digitais.

Artigo 23. Qualquer ato estranho ao objeto social e aos negócios da Companhia praticados
por acionistas, administradores, procuradores ou empregados da Companhia, como, por
exemplos, avais, fianças, endossos e outras garantias, são expressamente proibidos e
deverão ser ineficazes perante a Companhia e terceiros.
Artigo 24. A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário, em virtude de convocação
efetuada pelo Diretor Presidente, pelo Diretor de Relações com Investidores ou por
quaisquer 2 (dois) Diretores, mediante aviso escrito com antecedência mínima de 3 (três)
dias uteis, no qual conste a ordem do dia, data, hora e local da reunião, entregue
pessoalmente ou através de correio eletrônico.
Parágrafo 1º. Instalar-se-ão as reuniões de diretoria, quando houver a presença da maioria
dos Diretores da Companhia, sendo imprescindível a presença do Diretor Presidente e do
Diretor de Relações com Investidores. As reuniões da Diretoria serão presididas pelo Diretor
indicado entre os presentes.
Parágrafo 2º. As deliberações da Diretoria constarão em atas lavradas no livro próprio e
serão tomadas por maioria de votos dos membros eleitos e empossadas da Diretoria. Em
caso de impasse, matéria em discussão será levada para deliberação do Conselho de
Administração da Companhia.
CAPÍTULO V
ÓRGÃOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO
Seção I
Comitê de Auditoria e Riscos
Artigo 25. O Comitê de Auditoria e Riscos, órgão de assessoramento vinculado ao Conselho
de Administração, é composto por, no mínimo, 3 (três) membros, sendo que ao menos 1
(um) é conselheiro independente, e ao menos 1 (um) deve ter reconhecida experiência em
assuntos de contabilidade societária.
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Parágrafo 1º. O mesmo membro do Comitê de Auditoria e Riscos pode acumular ambas
as características referidas no caput.
Parágrafo 2º. As atividades do coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos estão definidas
em seu regimento interno, aprovado pelo Conselho de Administração.
Artigo 26. Compete ao Comitê de Auditoria e Riscos, entre outras matérias:
I.

opinar sobre a contratação e destituição dos serviços de auditoria independente;

II.

avaliar as informações trimestrais,
demonstrações financeiras;

III.

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

IV.

avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia;

V.

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

VI.

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

demonstrações

intermediárias

e

Seção II
Outros Comitês
Artigo 27. O Conselho de Administração, para melhor desempenho de suas funções poderá
criar comitês com objetivos definidos, bem como a estabelecer a respectiva composição e
atribuições específicas de tais comitês, sempre no intuito de assessorar o Conselho de
Administração.
Artigo 28. Poderão ser indicados para compor os comitês de assessoramento quaisquer
pessoas físicas que preencham os requisitos de elegibilidade de membro do Conselho de
Administração previsto na Lei das Sociedades por Ações, inclusive empregados ou
administradores da Companhia e das Sociedades Controladas.
Artigo 29. Os membros dos Comitês de Assessoramento serão eleitos e destituídos pelo
Conselho de Administração, para um mandato de 2 (dois) anos, devendo ser unificado com
o mandato dos membros do Conselho de Administração.
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Parágrafo Único. Os Comitês de Assessoramento não-estatutários do Conselho de
Administração serão compostos por até 6 (seis) membros, eleitos pelo Conselho de
Administração, que indicará dentre os membros o Presidente do Comitê.
CAPÍTULO VI
CONSELHO FISCAL
Artigo 30. O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente, com os poderes e
atribuições a ele conferidos por lei, e somente será instalado por deliberação da Assembleia
Geral, ou a pedido dos acionistas, nas hipóteses previstas em lei.
Artigo 31. Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto de 3 (três) membros efetivos
e suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela
Assembleia Geral.
CAPÍTULO VII
EXERCÍCIO SOCIAL E LUCROS
Artigo 32. O exercício social iniciar-se-á no dia 1º de janeiro de cada ano e terminará no
dia 31 de dezembro do mesmo ano. Ao final de cada exercício social, serão levantadas pela
administração da Companhia as demonstrações financeiras exigidas pela legislação aplicável.
Parágrafo Único. As demonstrações financeiras da Companhia serão preparadas de acordo
com os princípios contábeis aceitos no Brasil e a legislação aplicável, devendo as mesmas
serem auditadas por firma de auditores independentes selecionada pelo Conselho de
Administração da Companhia.
Artigo 33. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, o Conselho de
Administração apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do
lucro líquido do exercício, calculado após a dedução das participações referidas no artigo
190 da Lei das Sociedades por Ações, conforme o disposto no §7º deste artigo, ajustado
para fins do cálculo de dividendos nos termos do artigo 202 da mesma lei, observada a
seguinte ordem de dedução:
I.

5% (cinco por cento), no mínimo, para a reserva legal, até atingir 20% (vinte por
cento) do capital social. No exercício em que o saldo da reserva legal acrescido dos
montantes das reservas de capital exceder a 30% (trinta por cento) do capital social,
não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a
reserva legal;

II.

a parcela necessária ao pagamento de um dividendo obrigatório não poderá ser
inferior, em cada exercício, a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido anual
ajustado;
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III.

no exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela
realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta do Conselho
de Administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar,
observado o disposto no artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações;

IV.

uma parcela, por proposta do Conselho de Administração à Assembleia Geral,
poderá ser retida com base em orçamento de capital previamente aprovado, nos
termos do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações; e

V.

a Companhia manterá a reserva de lucros estatutária denominada “Reserva de
Expansão”, que terá por fim financiar a expansão das atividades da Companhia e/ou
de suas empresas controladas e coligadas, inclusive por meio da subscrição de
aumentos de capital ou criação de novos empreendimentos, a qual será formada
com até 100% (cem por cento) do lucro líquido que remanescer após as deduções
legais e estatutárias e cujo saldo, somado aos saldos das demais reservas de lucros,
excetuadas a reserva de lucros a realizar, incentivos fiscais e a reserva para
contingências, não poderá ultrapassar 100% (cem por cento) do capital social da
Companhia.

Parágrafo 1º. O saldo remanescente dos lucros, se houver, terá a destinação que a
Assembleia Geral determinar, sendo que qualquer retenção de lucros do exercício pela
Companhia deverá ser obrigatoriamente acompanhada de proposta orçamentária
previamente aprovada pelo Conselho de Administração. Caso o saldo das reservas de lucros
ultrapasse o capital social, a Assembleia Geral deliberará sobre a aplicação do excesso na
integralização ou no aumento do capital social ou, ainda, na distribuição de dividendos aos
acionistas.
Parágrafo 2º. A Companhia poderá levantar balanços semestrais, trimestrais ou em
períodos menores e, por deliberação da Assembleia Geral, declarar dividendos à conta do
lucro apurado nesses balanços, bem como declarar dividendos intermediários ou intercalares
à conta de lucros acumulados ou reservas constantes do último balanço anual ou semestral,
obedecidos os limites legais.
Parágrafo 3º. A Companhia poderá pagar juros sobre o capital próprio, na forma e nos
limites de legislação aplicável.
Parágrafo 4º. Os dividendos intercalares e intermediários e os juros sobre o capital próprio
declarados em cada exercício social serão computados, por seu valor líquido, para satisfação
do dividendo obrigatório do exercício social em que forem distribuídos e serão creditados
como antecipação do dividendo obrigatório.
Parágrafo 5º. A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou
de capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação
aplicável.
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Parágrafo 6º. Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3
(três) anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e
reverterão em favor da Companhia.
Parágrafo 7º. A Assembleia Geral poderá atribuir aos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria uma participação nos lucros, não superior a 10% (dez por
cento) do remanescente do resultado do exercício, após deduzidos os prejuízos acumulados
e a provisão para o imposto de renda e contribuição social, nos casos, forma e limites legais.
CAPÍTULO VIII
LIQUIDAÇÃO
Artigo 34. A Companhia se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos na Lei
das Sociedades por Ações, pelo modo que for estabelecido pela Assembleia Geral, a qual
designará os liquidantes que devam funcionar durante o período da liquidação, ou nos
demais casos previstos em lei.
Parágrafo Único. A Assembleia Geral, se assim solicitado pelos acionistas representantes
do número mínimo fixado em lei, elegerá o Conselho Fiscal da Companhia para o período da
liquidação.
CAPÍTULO IX
ALIENAÇÃO DE CONTROLE E OPA POR ATINGIMENTO DE PARTICIPAÇÃO
RELEVANTE
Seção I
Alienação de Controle
Artigo 35. A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma
única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a
condição de que o adquirente do controle se obrigue a realizar OPA tendo por objeto as
ações de emissão da Companhia de titularidade dos demais acionistas, observadas as
condições e os prazos previstos na legislação e na regulamentação em vigor e no
Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele
dado ao alienante.
Parágrafo 1º. Em caso de alienação indireta do controle, o adquirente deve divulgar o valor
atribuído à Companhia para os efeitos do preço da OPA, bem como divulgar a demonstração
justificada desse valor.
Parágrafo 2º. Para os fins deste artigo, entende-se por “controle” e seus termos correlatos
o poder efetivamente utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o
funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito,
independentemente da participação acionária detida.
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Seção II
OPA por Atingimento de Participação Relevante
Artigo 36. Qualquer acionista ou Grupo de Acionistas que atingir, direta ou indiretamente,
por intermédio de qualquer tipo de negócio envolvendo ações de emissão da Companhia, a
titularidade de ações de emissão da Companhia (ou Outros Direitos de Natureza Societária)
em quantidade igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento) do capital social da
Companhia (“Participação Relevante”), seja através de uma única operação ou de
diversas operações (“Novo Acionista Relevante”), deverá, no prazo máximo de 60
(sessenta) dias a contar da data de aquisição ou do evento que resultou na titularidade de
ações ou Outros Direitos de Natureza Societária em quantidade igual ou superior a 25%
(vinte e cinco por cento) do total de ações de emissão da Companhia, efetivar uma oferta
pública de aquisição da totalidade das ações e valores mobiliários conversíveis por ações de
titularidade dos demais acionistas da Companhia (“OPA por Atingimento de
Participação Relevante”), observando-se o disposto na legislação e nas regulamentações
aplicáveis.
Parágrafo 1º. A OPA por Atingimento de Participação Relevante deverá ser: (i) dirigida
indistintamente a todos os acionistas da Companhia; (ii) efetivada em leilão a ser realizado
na B3; (iii) lançada pelo Preço da OPA e liquidada à vista, em moeda corrente nacional; e
(iv) instruída com o laudo de avaliação da Companhia, conforme parágrafo 5º abaixo, cujos
custos serão arcados integralmente pelo Novo Acionista Relevante.
Parágrafo 2º. O preço de aquisição por ação objeto da OPA por Atingimento de Participação
Relevante (“Preço da OPA”) não poderá ser inferior ao maior valor determinado entre: (i)
o Valor Justo; e (ii) 120% (cento e vinte por cento) do maior preço pago pelo Novo Acionista
Relevante nos 12 (doze) meses anteriores ao atingimento da Participação Relevante,
devidamente atualizado pela taxa SELIC, ajustado por eventos societários, tais como a
distribuição de dividendos ou juros sobre o capital próprio, grupamentos, desdobramentos,
bonificações, exceto aqueles relacionados a operações de reorganização societária.
Parágrafo 3º. Caso a regulamentação da CVM aplicável às Ofertas Públicas de Aquisição
de Ações determine a utilização de um critério de cálculo que resulte em preço de aquisição
superior ao previsto no parágrafo 2º, deverá prevalecer o critério estipulado na
regulamentação da CVM.
Parágrafo 4º. Sem prejuízo de sua obrigação de promover a publicação de fato relevante
pela imprensa, imediatamente após adquirir ou tornar-se titular da Participação Relevante,
o Novo Acionista Relevante deverá encaminhar uma notificação ao Diretor de Relações com
Investidores, contendo: (i) as informações previstas no artigo 12 da Instrução CVM 358/02
e nos itens “i” até “m” do inciso I do Anexo II à Instrução CVM 361/02, conforme alterada;
(ii) informações sobre quaisquer Outros Direitos de Natureza Societária que possua; (iii) a
informação sobre a obrigação de efetivar a OPA por Atingimento de Participação Relevante;
(iv) a informação do maior preço pago pelo Novo Acionista Relevante nos 12 (doze) meses
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anteriores ao atingimento da Participação Relevante, devidamente atualizado pela taxa
SELIC, ajustado por eventos societários, tais como a distribuição de dividendos ou juros
sobre o capital próprio, grupamentos, desdobramentos, bonificações, exceto aqueles
relacionados a operações de reorganização societária; e (v) a informação do preço de
aquisição por ação objeto da OPA por Atingimento de Participação Relevante que o Novo
Acionista Relevante se propõe a pagar, observado o parágrafo 2º deste Artigo (“Preço
Proposto”).
Parágrafo 5º. O Valor Justo será apurado em laudo de avaliação elaborado por instituição
ou empresa especializada, com experiência comprovada e independência em relação ao
Novo Acionista Relevante, devendo o laudo também satisfazer os requisitos do artigo 8º,
§1º da Lei das S.A, sendo a escolha da instituição ou empresa especializada de competência
privativa da Assembleia Geral, a partir da apresentação, pelo Conselho de Administração, de
lista tríplice, devendo a respectiva deliberação ser tomada pela maioria absoluta dos votos
dos acionistas presentes, não se computando as ações detidas pelo Novo Acionista Relevante
e por pessoas a ele vinculadas para fins do quórum de deliberação de que trata esse
parágrafo. Tal laudo de avaliação deverá ser encaminhado pela instituição ou empresa
especializada responsável diretamente ao Diretor de Relações com Investidores, que
divulgará imediatamente ao mercado.
Parágrafo 6º. Quaisquer acionistas titulares de ações representativas de, no mínimo, 15%
(quinze por cento) do total de ações de emissão da Companhia, individualmente ou em
conjunto, excetuadas deste cômputo as ações de titularidade do Novo Acionista Relevante,
poderão solicitar aos administradores da Companhia a elaboração de um novo laudo de
avaliação por instituição ou empresa especializada diversa para fins de revisão do preço da
OPA por Atingimento de Participação Relevante (“Novo Laudo”). O Novo Laudo deverá ser
preparado nos mesmos moldes do primeiro laudo, de acordo com os procedimentos previstos
no artigo 4º-A da Lei nº 6.404/76 e em observância ao disposto na regulamentação da CVM
aplicável. Prevalecerá o laudo que atribuir maior Valor Justo à Companhia.
Parágrafo 7º. Caso o Novo Laudo apure preço por ação superior àquele calculado na forma
do parágrafo 5º acima, o Novo Acionista Relevante poderá (i) realizar a OPA pelo preço de
ação indicado no Novo Laudo; ou (ii) desistir da realização da OPA no prazo de 10 (dez) dias
úteis contados da data de divulgação do Novo Laudo, obrigando-se, neste caso, a observar,
no que couber, o procedimento previsto no artigo 28 da Instrução da CVM nº 361, de 5 de
março de 2002, conforme alterada, ou norma que venha a substituí-la, e a alienar o excesso
de participação do prazo de 30 (trinta) dias contados da data de comunicação de sua
desistência à Companhia. A desistência deverá ser comunicada pelo Novo Acionista
Relevante ao Diretor de Relações com Investidores, que, por sua vez, deverá comunicar o
mercado mediante a divulgação de fato relevante.
Parágrafo 8º. A efetivação da OPA por Atingimento de Participação Relevante poderá ser
dispensada mediante voto favorável de acionistas reunidos em Assembleia Geral
especialmente convocada para este fim, observadas as seguintes regras:
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I.

II.
III.

a Assembleia Geral, se instalada na primeira convocação, deverá contar com a
presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% (vinte por cento) do
total de Ações em Circulação e, se instalada em segunda convocação, poderá
contar com a presença de qualquer número de acionistas representantes das
Ações em Circulação;
a dispensa de efetivação da OPA por Atingimento de Participação Relevante será
considerada aprovada com o voto da maioria absoluta dos votos dos acionistas
presentes na Assembleia Geral, seja em primeira ou segunda convocação; e
não serão computadas as ações detidas pelo Novo Acionista Relevante para fins
dos quóruns de instalação e de deliberação.

Parágrafo 9º. Se a OPA por Atingimento de Participação Relevante não estiver legalmente
sujeita a registro na CVM, o Novo Acionista Relevante deverá publicar o edital da OPA por
Atingimento de Participação Relevante no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data de
apresentação do laudo de avaliação pela empresa ou instituição especializada ao Diretor de
Relações com Investidores.
Parágrafo 10. Se a OPA por Atingimento de Participação Relevante estiver legalmente
sujeita a registro na CVM, o Novo Acionista Relevante deverá solicitar o registro no prazo de
10 (dez) dias úteis contados da data de apresentação do laudo de avaliação pela empresa
ou instituição especializada ao Diretor de Relações com Investidores, e estará obrigado a
atender às eventuais solicitações ou às exigências da CVM relativas à OPA por Atingimento
de Participação Relevante, dentro dos prazos prescritos na regulamentação aplicável. A
publicação do edital da OPA por Atingimento de Participação Relevante deverá ocorrer no
prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data de registro da OPA pela CVM.
Parágrafo 11. Caso o Novo Acionista Relevante não cumpra com as obrigações impostas
por este artigo, inclusive no que concerne ao atendimento dos prazos máximos (i) para
realização ou solicitação do registro da OPA; ou (ii) para atendimento de eventuais
solicitações ou exigências da CVM, o Conselho de Administração convocará Assembleia Geral
Extraordinária, na qual o Novo Acionista Relevante não poderá votar, para deliberar a
suspensão do exercício dos direitos do Novo Acionista Relevante, conforme disposto no
artigo 120 da Lei das S.A, sem prejuízo da responsabilidade do Novo Acionista Relevante por
perdas e danos causados aos demais acionistas e à Companhia em decorrência do
descumprimento das obrigações impostas por este artigo.
Parágrafo 12. Sem prejuízo do disposto no Parágrafo 11 acima, enquanto não efetivada e
liquidada a OPA por Atingimento de Participação Relevante, o Novo Acionista Relevante não
poderá votar com mais de 25% (vinte e cinco por cento) das ações de emissão da
Companhia, cabendo ao Presidente da Assembleia Geral não computar em Assembleia os
votos que excederem o limite.
Parágrafo 13. As obrigações constantes do artigo 254-A da Lei das S.A. e do Regulamento
do segmento de listagem em que a Companhia estiver inscrita não excluem a necessidade
de cumprimento, pelo Novo Acionista Relevante, das obrigações constantes neste artigo.
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Parágrafo 14. A exigência de OPA por Atingimento de Participação Relevante não se aplica
ao acionista ou Grupo de Acionistas que atinja Participação Relevante:
I.
por meio de oferta pública de aquisição da totalidade das ações de emissão da
Companhia, desde que tenha sido pago preço no mínimo equivalente ao Preço da
OPA;
II.
de forma involuntária, como resultado de resgate ou cancelamento de ações;
III.
por subscrição de ações realizada em oferta primária, em razão de o montante
não ter sido integralmente subscrito por quem tinha direito de preferência ou que
não tenha contado com número suficiente de interessados na respectiva
distribuição pública;
IV.
em decorrência de operação de fusão, incorporação ou incorporação de ações
envolvendo a Companhia; ou
V.
em decorrência de (i) adiantamento de legítima, doação ou sucessão hereditária,
desde que para descendente ou cônjuge de acionista ou Grupo de Acionistas
detentor de Participação Relevante; ou (ii) transferência para trust ou entidade
fiduciária similar, tendo por beneficiário o próprio acionista ou Grupo de Acionistas
detentor de Participação Relevante, seus descendentes ou cônjuge.
Parágrafo 15. A efetivação da OPA por Atingimento de Participação Relevante não excluirá
a possibilidade de outro acionista da Companhia, ou, se for o caso, a própria Companhia,
formular uma OPA concorrente, nos termos da regulamentação aplicável.
Parágrafo 16. Para os fins deste artigo, os seguintes termos iniciados em letras maiúsculas
terão os seguintes significados:
“Acionista Controlador” significa o acionista ou Grupo de Acionistas composto por um
grupo de pessoas (i) vinculadas por acordo de acionistas, (ii) sob controle comum, ou (iii)
entre as quais haja relação de controle, e que exerça seu poder de dirigir as atividades
sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta,
de fato ou de direito, independentemente da participação acionária detida.
“Ações em Circulação” significa as ações emitidas pela Companhia, excetuadas as ações
em tesouraria, as ações detidas por Acionista Controlador, pessoas a ele vinculadas e por
membros do Conselho de Administração, Diretoria e Comitês de Assessoramento.
“Grupo de Acionistas” significa o grupo de Pessoas: (i) vinculadas por contratos ou
acordos de qualquer natureza, inclusive acordos de acionistas, orais ou escritos, seja
diretamente ou por meio de sociedades controladas, controladoras ou sob controle comum;
ou (ii) entre as quais haja relação de controle; ou (iii) sob controle comum; ou (iv) agindo
em conjunto; ou (v) que atuem representando um interesse comum. Incluem-se dentre os
exemplos de pessoas representando um interesse comum: (a) uma pessoa titular, direta ou
indiretamente, de participação societária igual ou superior a 15% do capital social da outra
pessoa; e (b) duas pessoas que tenham um terceiro investidor em comum que seja titular,
direta ou indiretamente, de participação societária igual ou superior a 15% (quinze por
21

137

cento) do capital de cada uma das duas pessoas. Quaisquer joint-ventures, fundos ou clubes
de investimento, fundações, associações, trusts, condomínios, cooperativas, carteiras de
títulos, universalidades de direitos, ou quaisquer outras formas de organização ou
empreendimento, constituídos no Brasil ou no exterior, serão considerados parte de um
mesmo Grupo de Acionistas, sempre que duas ou mais entre tais entidades forem: (vii)
administradas ou geridas pela mesma pessoa jurídica ou por partes relacionadas a uma
mesma pessoa jurídica; ou (viii) tenham em comum a maioria de seus administradores,
sendo certo que no caso de fundos de investimentos com administrador comum, somente
serão considerados como integrantes de um Grupo de Acionistas aqueles cuja decisão sobre
o exercício de votos em Assembleias Gerais, nos termos dos respectivos regulamentos, for
de responsabilidade do administrador, em caráter discricionário.
“Outros Direitos de Natureza Societária” significa (i) usufruto ou fideicomisso sobre as
ações de emissão da Companhia; (ii) quaisquer opções ou direitos de compra, subscrição ou
permuta, a qualquer título, que possam resultar na aquisição de ações de emissão da
Companhia; (iii) quaisquer derivativos referenciados em ações de emissão da Companhia
que prevejam a possibilidade de liquidação não exclusivamente financeira; ou (iv) quaisquer
outros direitos que assegurem, de forma permanente ou temporária, direitos políticos ou
patrimoniais de acionista sobre ações de emissão da Companhia.
“Pessoa” significa, sem limitação, qualquer pessoa natural ou jurídica, fundo de
investimento, condomínio, carteira de títulos, universalidade de direitos ou outra forma de
organização, independentemente do local de sua residência ou domicílio e de ser ou não
acionista da Companhia.
“Valor Justo” significa o maior dentre os valores das ações da Companhia que vierem a ser
determinadas por instituição ou empresa especializada escolhida para elaboração do laudo
de avaliação, mediante a utilização dos critérios de (i) fluxo de caixa descontado (abordagem
de renda); e (ii) patrimônio líquido a mercado (abordagem de ativo), com o ajuste do valor
contábil (saldo líquido) das contas patrimoniais aos valores justos de mercado dos ativos e
passivos.
CAPÍTULO X
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA
Artigo 37. Na hipótese de reorganização societária que envolva a transferência da base
acionária da Companhia, as sociedades resultantes devem pleitear o ingresso no Novo
Mercado em até 120 (cento e vinte) dias da data da Assembleia Geral que deliberou a
referida reorganização.
Parágrafo Único. Caso a reorganização envolva sociedades resultantes que não pretendam
pleitear o ingresso no Novo Mercado, a maioria dos titulares das Ações em Circulação da
Companhia presentes na Assembleia Geral que deliberará sobre a referida reorganização
deverão dar anuência a essa estrutura.
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CAPÍTULO XI
SAÍDA VOLUNTÁRIA DO NOVO MERCADO
Artigo 38. Sem prejuízo do disposto no Regulamento do Novo Mercado, a saída voluntária
do Novo Mercado deverá ser precedida de OPA que observe os procedimentos previstos na
regulamentação editada pela CVM sobre OPA para cancelamento de registro de companhia
aberta e os seguintes requisitos: (i) o preço ofertado deve ser justo, sendo possível, o pedido
de nova avaliação da Companhia na forma estabelecida na Lei das Sociedades por Ações;
(ii) acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) das Ações em Circulação deverão aceitar
a OPA ou concordar expressamente com a saída do referido segmento sem a efetivação de
alienação das ações.
Parágrafo Único. A saída voluntária do Novo Mercado pode ocorrer independentemente
da realização de oferta pública mencionada neste artigo, na hipótese de dispensa aprovada
em Assembleia Geral, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.
CAPÍTULO XII
ACORDO DE ACIONISTAS
Artigo 39. Os Acordos de Acionistas deverão ser observados pela Companhia, conforme
disposto no artigo 118 da Lei de Sociedades por Ações.
Parágrafo Único. Os administradores da Companhia zelarão pela observância dos Acordos
de Acionistas e o Presidente da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração,
conforme o caso, deverá declarar a invalidade do voto proferido em contrariedade com as
suas disposições.
CAPÍTULO XIII
RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS
Artigo 40. A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do conselho fiscal,
efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a
Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia
que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor,
acionistas, administradores, e membros do conselho fiscal, em especial, decorrentes das
disposições contidas na Lei nº 6.385/76, 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 Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas demais normas aplicáveis
ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do
Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do Contrato de
Participação no Novo Mercado.
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Parágrafo 1º. Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, o requerimento de medidas
de urgência pelas partes ao Poder Judiciário, quando aplicável, obedecerá às previsões do
Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado.
Parágrafo 2º. A posse dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e
suplentes, fica condicionada à assinatura de termo de posse, que deve contemplar sua
sujeição à cláusula compromissória referida no caput deste artigo.
CAPÍTULO XIV
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Artigo 41. As disposições contidas nos Capítulos IX, X e XI, bem como as demais regras
referentes ao Regulamento do Novo Mercado constantes deste Estatuto Social (incluindo a
vedação de acumulação dos cargos de Presidente do Conselho de Administração e de
Diretor-Presidente ou principal executivo da Companhia), somente terão eficácia a partir da
data da publicação do anúncio de início da oferta pública inicial de ações de emissão da
Companhia.
Artigo 42. O disposto no Capítulo IX, Seção II deste Estatuto Social não se aplica ao
acionista ou grupo de acionistas titular de ações de emissão da Companhia ou outros direitos
de natureza societária, em quantidade igual ou superior a 25% (vinte e cinco por cento) do
capital social, com base na posição acionária da Companhia no dia imediatamente anterior
à data de publicação do anúncio de início da oferta pública inicial de ações de emissão da
Companhia, bem como a: (i) seus descendentes e cônjuge que adquirirem as respectivas
ações em decorrência de adiantamento de legítima, doação ou sucessão hereditária; ou (b)
trusts ou entidades fiduciárias similares, tendo por beneficiário o próprio acionista ou grupo
de acionistas, seus descendentes ou seu cônjuge.
Artigo 43. Os casos omissos no presente Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia
Geral e regulados de acordo com as disposições da Lei das Sociedades por Ações, observado
o previsto no Regulamento do Novo Mercado.
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA, REALIZADA EM 26 DE
AGOSTO DE 2020, QUE APROVOU A REALIZAÇÃO DA OFERTA E O NOVO ESTATUTO
SOCIAL DA COMPANHIA
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W2W E-COMMERCE DE VINHOS S.A.
CNPJ/ME nq 09.813.204/0001-16
NIRE: 32.300.033.512
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2020
1. Data, Hora e Local: Aos 26 dias do mês de agosto de 2020, às 14:00 horas,
reunião excepcionalmente realizada por videoconferência, nos termos da MP
931/2020 e da IN 79/2020 – DREI, em virtude do atual cenário de saúde
pública decorrente da pandemia deflagrada pela COVID-19.
2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, tendo
em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social
da W2W E-COMMERCE DE VINHOS S.A. (“Companhia”), conforme
assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas da Companhia, nos
termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de
1976, (“Lei das Sociedades por Ações”).
3. Mesa: Presidente: Rogério Muniz Salume e Secretário: Marcelo Giovanetti
D’Arienzo.
4.

Deliberações: Instalada a assembleia e após o exame e discussão das
matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram,
por unanimidade de votos:
4.1 Aprovar a lavratura da ata desta Assembleia na forma de sumário,
contendo transcrição apenas das deliberações tomadas, conforme dispõe o
artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, bem como a publicação da
ata desta Assembleia com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes,
na forma do artigo 130, § 2º, da Lei das Sociedades por Ações;
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4.2

Consignar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, serem os

acionistas titulares de todas as ações de emissão da Companhia,
representadas por 213.056 (duzentas e treze mil e cinquenta e seis) ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, de acordo com as quantidades
e proporções indicadas abaixo, estando todos quites entre si e não havendo
qualquer pretensão e/ou ajuste a reclamar:

4.3

Ações ON

%

Península

89.958

42,2227

Orbeat

89.958

42,2227

Rogério

19.817

9,301

Fernando

13.323

6,2533

TOTAL

213.056

100%

Aprovar a ampla reforma e consolidação do Estatuto Social da

Companhia para refletir (i) as deliberações tomadas abaixo; (ii) a adoção das
regras necessárias para atender às exigências legais aplicáveis a companhias
abertas e às exigências do Regulamento de Listagem do Novo Mercado da
B3; e (iii) a alteração e inserção de outras previsões julgadas necessárias, as
quais foram lidas e revisadas, passando o Estatuto Social a vigorar com a
redação constante do Anexo I à ata que se refere a esta Assembleia Geral,
sendo certo que, em caso de não realização da Oferta, os acionistas presentes
concordam em realizar nova assembleia geral para retificar as alterações ora
aprovadas, de forma que o Estatuto Social ora aprovado deverá ser ajustado
para que volte a vigorar conforme versão até então em vigor;
4.4 Aprovar, em virtude da modificação das regras de composição e prazo
de gestão do Conselho de Administração no âmbito da reforma estatutária
aprovada nos termos do item acima, a fixação de 6 (seis) membros efetivos
para compor o Conselho de Administração, bem como a eleição das
seguintes pessoas para esses cargos, todos com prazo de gestão unificado de
2 (dois) anos, até a data de realização da assembleia geral ordinária que
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examinar as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de
2021:
a)

Sr. Fábio Bruggioni, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula
de Identidade RG nº 20.713.706-7, inscrito no CPF/MF sob o nº
266.193.038-89, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado
do São Paulo, na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 1.656,
apartamento 51, Bairro Jardim Paulista, CEP 01403-002, como membro
independente e presidente do Conselho de Administração;

b)

Sra. Flavia Buarque de Almeida, brasileira, casada, administradora de
empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 13.146.760-8 SSP/SP,
inscrita no CPF/MF sob nº 149.008.838-59, com endereço comercial na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 2.055, 15º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001, como
membro e vice-presidente do Conselho de Administração;

c)

Sr. Marcelo Giovanetti D’Arienzo, brasileiro, casado, administrador de
empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 33.250.167-X SSP/SP,
inscrito no CPF/ME sob o n° 227.962.378-18, com endereço profissional
na Cidade de Serra, Estado do Espirito Santo, na Rua Comendador
Alcides Simão Helou, nº 1565, Sala 01, Bairro Civit II, CEP: 29.168-090,
como membro do Conselho de Administração;

d) Sr. Eduardo Sirotsky Melzer, brasileiro, casado, administrador de
empresas, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 1025182393
SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº. 643.090.450-49, com endereço
profissional na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul,
na Avenida Érico Veríssimo, nº 400, CEP 90160-180, como membro do
Conselho de Administração;
e)

Sra. Santuza Paolucci Nogueira Bicalho, brasileira, casada,
administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº
5.586.293 SSPMG, inscrita no CPF/MF sob nº 917.280.456-49, com
endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Rua
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Álvaro Anes, 56, 4° andar - Pinheiros, CEP 05421-010 , como membro
independente do Conselho de Administração;
f)

Sr. Rogério Muniz Salume, brasileiro, divorciado, empresário, portador
do documento de identidade RG n.º 0403870623 SSP/BA e inscrito no
CPF/MF sob o n.º 009.599.727-06, residente e domiciliado na cidade de
Vitória, Estado do Espírito Santo, à rua Carlos Nicoletti Madeira, nº 60,
Edifício Montreaux, apt. 901, Barro Vermelho, Vitoria/ES, como membro
do Conselho de Administração;
4.4.1 Com base nas informações recebidas pela administração da
Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado aos
acionistas que os conselheiros ora eleitos estão em condições de
firmar, sem qualquer ressalva, as declarações de desimpedimento
mencionadas no artigo 147, § 4.º, da Lei das S.A. e no artigo 2.º da
Instrução CVM n.º 367, de 29 de maio de 2002, que ficarão arquivadas
na sede da Companhia. Os membros do Conselho de Administração
ora eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante
assinatura dos termos de posse no livro próprio, oportunidade em
que farão a referida declaração.
4.4.2. Ainda, fica consignado que, conforme declarações fornecidas
pelos conselheiros eleitos, observadas também pelo Conselho de
Administração da Companhia, o Sr. Fábio Bruggioni e a Sra.
Santuza Paolucci Nogueira Bicalho se enquadram nos critérios de
independência previstos no regulamento do Novo Mercado.

4.5 Aprovar a fixação da remuneração global de até R$ 8.300.000,00 (oito
milhões de reais e trezentos mil reais) para os administradores da
Companhia para o exercício social de 2020, ficando a cargo do Conselho de
Administração da Companhia a fixação do montante individual e, se for o
caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer
natureza, conforme artigo 152 da Lei das S.A.
4.5.1 Consignar que o valor da remuneração global acima aprovada
inclui o valor correspondente às contribuições previdenciárias
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previstas para a remuneração dos administradores e que são ônus da
Companhia.

4.6 Observado o disposto no item 4.8 abaixo, aprovar e autorizar a
submissão, pela Companhia, do pedido de registro de companhia aberta,
como emissor categoria “A”, perante a Comissão de Valores Mobiliários
(CVM), nos termos da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009;
4.7 Observado o disposto no item 4.8 abaixo, aprovar e autorizar a submissão
do pedido de listagem da Companhia na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”)
bem como sua adesão ao segmento especial de listagem designado Novo
Mercado para a negociação de suas ações com a consequente celebração, com
a B3, do Contrato de Participação do Novo Mercado, ficando a Diretoria
autorizada a tomar as medidas necessárias junto à B3 com vistas à
formalização da adesão;
4.8 Aprovar a realização de oferta pública de distribuição primária e
secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia, no Brasil e com
esforços de colocação de ações ordinárias no exterior (“Oferta”), a qual
deverá ser realizada segundo os termos e condições abaixo, sendo certo que
(a) as condições do aumento de capital da Companhia no âmbito da Oferta,
(b) o intervalo de preço por ação e (c) a autorização para que o Conselho de
Administração da Companhia adote todas as medidas e pratique todos os
atos necessários para a efetiva implementação da Oferta, incluindo (i) fixar o
preço de emissão das ações ordinárias objeto da Oferta; (ii) aprovar o
aumento do capital social da Companhia a ser realizado no contexto da
Oferta, inclusive em relação às Ações Adicionais e às Ações do Lote
Suplementar; e (iii) aprovar a celebração de todos os documentos da Oferta,
deverão ser objeto de nova deliberação assemblear a ser realizada antes do
lançamento da Oferta:
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a. A Oferta será realizada, no Brasil, em mercado de balcão não organizado,
em conformidade com a Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de
2003 (“Instrução CVM 400”) e demais normativos aplicáveis, sob a
coordenação do BANCO ITAÚ BBA S.A. (“Coordenador Líder”),
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MÚLTIPLO S.A.
(“Bank of America”), BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual”) ,
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E
VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em conjunto com o
Coordenador Líder, o Bank of America e o BTG Pactual, “Coordenadores
da Oferta”), e com a participação de outras determinadas instituições
financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários,
com esforços de colocação das ações ordinárias no exterior (“Oferta
Internacional”),

sendo

(i)

nos

Estados

Unidos

da

América,

exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified
institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos da
América, conforme definidos na Regra 144A, editada pela U.S. Securities
and Exchange Commission (“SEC”), em operações isentas de registro,
previstas no U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities
Act”); e (ii) nos demais países, que não os Estados Unidos da América e
o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou
domiciliados nos Estados Unidos da América ou não constituídos de
acordo com as leis 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 (investidores
pertencentes aos itens (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores
Estrangeiros”). Em ambos os casos, apenas serão considerados
Investidores Estrangeiros os investidores que invistam no Brasil de
acordo com os mecanismos de investimento da Lei n° 4.131, de 3 de
setembro de 1962, conforme alterada, ou pela Resolução do Conselho
Monetário Nacional n° 4.373, de 29 de setembro de 2014, e pela Instrução
da CVM n° 560, de 27 de março de 2015. Não será realizado nenhum
registro da Oferta ou das ações ordinárias na SEC ou em qualquer
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agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro
país além do Brasil.
b. Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º da Instrução CVM 400, até a data
da divulgação do anúncio de início da Oferta, a quantidade de ações
ordinárias

inicialmente

ofertada

(sem

considerar

as

Ações

Suplementares, conforme a seguir definidas) poderá, a critério da
Companhia e/ou dos acionistas vendedores no âmbito da Oferta
(“Acionistas Vendedores”), em comum acordo com os Coordenadores
da Oferta, ser acrescida em até 20% (vinte por cento), nas mesmas
condições e no mesmo preço das ações ordinárias inicialmente ofertadas
(“Ações Adicionais”).
c. Adicionalmente, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a
quantidade de ações ordinárias inicialmente ofertada (sem considerar as
Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em
percentual equivalente a até 15% (quinze por cento), nas mesmas
condições e ao mesmo preço das ações ordinárias inicialmente ofertadas
(“Ações do Lote Suplementar”), conforme opção a ser outorgada pela
Companhia e pelos Acionistas Vendedores ao Coordenador Líder, nos
termos do “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Distribuição
e Garantia Firme de Liquidação de Ações W2W E-COMMERCE DE VINHOS
S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, os Acionistas Vendedores, os
Coordenadores da Oferta e, na qualidade de interveniente-anuente, a B3.
d. Nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, não
será observado o direito de preferência dos acionistas da Companhia no
aumento de capital decorrente da Oferta.
4.9 Autorizar os membros dos órgãos da administração da Companhia a
praticarem todos os atos necessários à implementação das deliberações
tomadas e aprovadas nesta Assembleia Geral.
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Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e,
depois de lida e aprovada, assinada pelos membros da mesa e pelos
Acionistas presentes.
Assinaturas: Mesa – Rogério Muniz Salume e Marcelo Giovanetti D’arienzo.
Acionistas – Orbeat Som & Imagem LTDA. (Eduardo Sirotsky Melzer e
Luciana Ribeiro), Fernando Opitz, Península Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia – Investimento no Exterior (Flavia Buarque de
Almeida, Walter Vannini).
Autenticação: Declaram que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro
próprio.
__________________________________

__________________________________

ROGÉRIO MUNIZ SALUME

MARCELO GIOVANETTI
D’ARIENZO

Presidente

Secretário

Acionistas:
__________________________________

__________________________________

ORBEAT SOM & IMAGEM LTDA.
p. Eduardo Sirotsky Melzer e Luciana Ribeiro
__________________________________
__________________________________
PENÍNSULA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
MULTIESTRATÉGIA – INVESTIMENTO NO EXTERIOR
por Flavia Buarque de Almeida e Walter Vannini
__________________________________

__________________________________

ROGÉRIO MUNIZ SALUME

FERNANDO OPITZ
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ANEXO I À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
W2W E-COMMERCE DE VINHOS S.A. REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2020
ESTATUTO SOCIAL DA
W2W E-COMMERCE DE VINHOS S.A.
CNPJ/MF nº 009.813.204/0001-16
NIRE 32.300.033.512
CAPÍTULO I
DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO
Artigo 1º. A W2W E-Commerce de Vinhos S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital
aberto, que se rege pela legislação aplicável, em especial a Lei nº 6.404, de dezembro de 1979 (“Lei
das Sociedades por Ações”) e pelo presente Estatuto Social.
Parágrafo Único. Com o ingresso da Companhia no Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores,
administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às disposições do Regulamento
do Novo Mercado da B3 (“Regulamento do Novo Mercado”).
Artigo 2º. A Companhia tem sede e foro na cidade de Serra, Estado do Espírito Santo, podendo, por
decisão do Conselho de Administração, abrir, transferir ou encerrar filiais, agências, escritórios ou
outros estabelecimentos em qualquer localidade do País e do exterior.
A Companhia tem por objeto social as seguintes atividades:
I.

II.

III.

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Comércio atacadista e varejista de vinhos e bebidas e alimentos em geral, nacionais e
importadas, inclusive, mas não se limitando a, por meios eletrônicos (e-commerce), no País
e/ou no exterior;
Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de produtos
alimentícios inclusive, mas não se limitando a, por meios eletrônicos (e-commerce), no País
e/ou no exterior e marcas próprias;
Comércio atacadista e varejista de cápsulas de café torrado e moldo, para uso em máquinas
especiais para preparo de bebidas, inclusive, mas não se limita a, por meios eletrônicos (ecommerce), no País e/ou no exterior;
Comércio atacadista e varejista de máquinas para preparo de café, inclusive, mas não se
limitando a, por meios eletrônicos (e-commerce), no País e/ou no exterior;
Locação de máquinas de café expresso para eventos, inclusive, não se limitando a, por
meios eletrônicos (e-commerce);
Criação, distribuição e comercialização no varejo de revistas, jornais, periódicos e demais
materiais impressos, inclusive, mas não se limitando a, por meio eletrônico (e-commerce);
A publicidade de produtos seus e de terceiros e o comércio de materiais de promoção e
propaganda;
Criação e administração de clube de associados, inclusive, mas não se limitando a, por meio
eletrônico (e-commerce);
9
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IX.

X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.

Atividade de logística na armazenagem, acondicionamento, depósito, faturamento,
controle de estoque e movimentação de mercadorias, em depósitos próprios ou por conta
de terceiros, sem emissão de warrants;
Importação e exportação de bebidas, alimentos em geral bem como produtos diversos
relacionados às mercadorias comercializas pela Companhia;
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
Serviço de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal,
intermunicipal, interestadual e internacional;
Participação, como sócia ou acionista, em outras sociedades, no Brasil e/ou no exterior;
Reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
Comércio varejista e atacadista de artigos do vestuário e acessórios; e
Atividades de descantes aduaneiros.

Parágrafo Único. A Companhia poderá desenvolver diretamente outras atividades afins ou
complementares ao objeto expresso no Artigo 2º.
Artigo 3º. O prazo de duração da Companhia é indeterminado.
CAPÍTULO II
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES
Artigo 4º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$
104.955.232,85 (cento e quatro milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e trinta e
dois reais e oitenta e cinco centavos), representado por 213.056 (duzentas e treze mil e cinquenta e
seis) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Parágrafo Único. Cada ação ordinária nominativa dá direito a um voto nas deliberações das
Assembleias Gerais da Companhia.
Artigo 5º. A Companhia fica autorizada a aumentar o seu capital social até o limite de 400.000
(quatrocentas mil) ações.
Parágrafo 1º. Dentro do limite autorizado neste artigo, poderá a Companhia, mediante deliberação
do Conselho de Administração, aumentar o capital social independentemente de reforma
estatutária. O Conselho de Administração fixará as condições da emissão, inclusive preço e prazo de
integralização.
Parágrafo 2º. Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de Administração poderá deliberar
a emissão de bônus de subscrição.
Parágrafo 3º. Dentro do limite do capital autorizado e de acordo com os planos aprovados pela
Assembleia Geral, o Conselho de Administração poderá outorgar opção de compra ou subscrição de
ações a seus administradores (“Administradores”) e empregados (“Empregados”), assim como aos
administradores e empregados de outras sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente
pela Companhia, sem direito de preferência para os acionistas.
10
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Artigo 6º. É vedada a emissão de partes beneficiárias pela Companhia.
Artigo 7º. É vedada a constituição de qualquer ônus e/ou gravame sobre as ações de emissão da
Companhia, direito de preferência na subscrição de novas ações e/ou valores mobiliários
conversíveis em ações bem como a cessão, transferência ou qualquer outra forma de alienação das
ações de emissão da Companhia, direito de preferência na subscrição de novas ações e/ou valores
mobiliários conversíveis em ações sem a observância ao disposto na legislação vigente e no presente
Estatuto Social.
Parágrafo 1º. Todas as ações da Companhia são escriturais, mantidas em conta de depósito, junto à
instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), em nome de seus
titulares, sem emissão de certificados.
Parágrafo 2º. O custo de transferência e averbação, assim como o custo do serviço relativo às ações
escriturais poderá ser cobrado diretamente do acionista pela instituição escrituradora, conforme
venha a ser definido no contrato de escrituração de ações.
Artigo 8º. A critério do Conselho de Administração, poderá ser excluído ou reduzido o direito de
preferência nas emissões de ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, cuja
colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou por subscrição pública, ou ainda
mediante permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos estabelecidos
em lei, dentro do limite do capital autorizado.
CAPÍTULO III
ASSEMBLEIA GERAL
Artigo 9º. A Assembleia Geral, convocada e instalada conforme previsto na Lei das Sociedades por
Ações e neste Estatuto Social, reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, nos 4 (quatro) primeiros
meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses da
Companhia assim exigirem.
Parágrafo 1º. A Assembleia Geral será convocada pelo Presidente do Conselho de Administração ou,
nos casos previstos em lei, por acionistas ou pelo Conselho Fiscal, se e quando instalado, mediante
anúncio publicado, devendo a primeira convocação ser feita, com, no mínimo, 15 (quinze) dias de
antecedência, e a segunda convocação com antecedência mínima de 8 (oito) dias, observado, ainda,
o disposto na regulamentação da CVM que dispõe sobre informações, pedidos de procuração,
participação e votação a distância em assembleias gerais.
Parágrafo 2º. As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos dos
acionistas presentes na assembleia, não se computando os votos em branco e as abstenções,
ressalvadas as exceções previstas em lei, no Acordo de Acionistas da Companhia e observado o
disposto no Artigo 11, Parágrafo Único, deste Estatuto Social.
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Parágrafo 3º. As atas de Assembleias deverão ser lavradas no livro de Atas das Assembleias Gerais,
e poderão, caso assim aprovado na Assembleia Geral em questão, ser lavradas na forma de sumário
dos fatos ocorridos e publicadas com omissão das assinaturas.
Artigo 10. A Assembleia Geral será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de
Administração ou, na sua ausência ou impedimento, instalada e presidida por outro Conselheiro,
Diretor ou acionista indicado por escrito pelo Presidente do Conselho de Administração. O
Presidente da Assembleia Geral indicará até 2 (dois) Secretários 1.
Artigo 11. Sem prejuízo de outras matérias cuja competência para aprovação seja atribuída à
Assembleia Geral, por este Estatuto Social e/ou pela Lei das Sociedades por Ações, a aprovação das
seguintes matérias será de competência exclusiva da Assembleia Geral:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

tomar as contas dos administradores, bem como examinar, discutir e aprovar as
demonstrações financeiras;
deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do
resultado do exercício e a distribuição de dividendos;
eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, quando
instalado;
fixar a remuneração global anual dos administradores, assim como a dos membros do
Conselho Fiscal, se instalado;
aprovar planos de concessão de ações ou de outorga de opção de compra de ações aos
administradores e empregados da Companhia ou de suas controladas;
alterar o Estatuto Social;
deliberar sobre a dissolução, liquidação, fusão, cisão, incorporação da Companhia ou de
qualquer sociedade na Companhia;
Aprovar a aquisição, pela Companhia, de ações de sua própria emissão para manutenção
em tesouraria ou seu cancelamento, nas hipóteses em que a regulamentação exigir que tal
aprovação seja deliberada pela Assembleia Geral;
Pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial e início e cessação do estado de
liquidação da Companhia;
Transformação da Companhia em outro tipo societário;
Deliberar sobre qualquer outra matéria que venha a ser submetida pelo Conselho de
Administração;
Deliberar sobre a saída da Companhia do Novo Mercado da B3; e
Dispensar a realização de oferta pública de aquisição ações (“OPA”), como requisito para a
saída da Companhia do Novo Mercado.

Parágrafo Único. A deliberação a que se refere o item XIII deste artigo deverá ser instalada em
primeira convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços)
do total das Ações em Circulação, não se computando os votos em branco. Caso referido quórum
não seja atingido, a Assembleia Geral poderá ser instalada em segunda convocação com a presença
de qualquer número de acionistas titulares de Ações em Circulação. A deliberação sobre a dispensa
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de realização da OPA deve ocorrer pela maioria dos votos dos acionistas titulares de ações em
circulação presentes na Assembleia Geral, conforme disposto no Regulamento do Novo Mercado.
CAPÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO
Seção I
Normas Gerais
Artigo 12. A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria,
na forma da Lei das Sociedades por Ações e deste Estatuto Social.
Parágrafo 1º. A posse dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria fica condicionada
à assinatura do termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à cláusula compromissória
referida no artigo 38 deste Estatuto Social.
Parágrafo 2º. Os Administradores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos,
salvo se diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração,
conforme o caso.
Artigo 13. A Assembleia Geral fixará a remuneração global anual para distribuição entre os
Administradores e caberá ao Conselho de Administração efetuar a distribuição da verba
individualmente, após considerar o parecer do Comitê de Pessoas.
Artigo 14. Dentro dos limites estabelecidos neste artigo, a Companhia indenizará e manterá indenes
seus membros do Conselho de Administração, membros da Diretoria, membros de comitês de
assessoramento e demais empregados que exerçam cargo ou função de gestão na Companhia (em
conjunto ou isoladamente “Beneficiários”), na hipótese de eventual dano ou prejuízo efetivamente
sofrido pelos Beneficiários por força do exercício regular de suas funções na Companhia.
Parágrafo 1º. A Companhia não indenizará o Beneficiário por (i) atos praticados fora do exercício das
atribuições ou poderes; (ii) atos com má-fé, dolo, culpa grave ou fraude; (iii) atos praticados em
interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do interesse social da companhia; (iv) indenizações
decorrentes de ação social prevista no artigo 159 da Lei das Sociedades por Ações ou ressarcimento
de prejuízos de que trata o artigo 11, § 5º, II, da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976 (“Lei nº
6.385/76”); e (v) outros excludentes de indenização previstos em contrato de indenidade firmado
com o Beneficiário.
Parágrafo 2º. Caso seja condenado, por decisão judicial, arbitral ou administrativa transitada em
julgado ou da qual não caiba mais recurso, em virtude de atos praticados (i) fora do exercício de suas
atribuições; (ii) com má-fé, dolo, culpa grave ou mediante fraude; ou (iii) em interesse próprio ou de
terceiros, em detrimento do interesse social da Companhia, o Beneficiário deverá ressarcir a
Companhia de todos os custos e despesas incorridos com a assistência jurídica, nos termos da
legislação em vigor.
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Parágrafo 3º. As condições e as limitações da indenização objeto do presente artigo serão
determinadas em contrato de indenidade, cujo modelo padrão deverá ser aprovado pelo Conselho
de Administração, sem prejuízo da contratação de seguro específico para a cobertura de riscos de
gestão.
Seção II
Conselho de Administração
Artigo 15. O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 6 (seis) e, no máximo, 10
(dez) membros, acionistas ou não, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato
unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição, dentre os quais um será eleito presidente e
outro vice-presidente pelos acionistas da Companhia.
Parágrafo 1º. Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou 20% (vinte por
cento), o que for maior, deverão ser conselheiros independentes, conforme a definição do
Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de
Administração como conselheiros independentes ser deliberada na Assembleia Geral que os eleger.
Parágrafo 2º. Quando, em decorrência da observância do percentual referido no Parágrafo 1º deste
artigo, resultar número fracionário de Conselheiros, a Companhia deve proceder ao
arredondamento para o número inteiro imediatamente superior, nos termos do Regulamento do
Novo Mercado.
Parágrafo 3º. Os cargos de presidente do conselho de administração e de diretor presidente ou
principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.
Parágrafo 4º. O membro do Conselho de Administração deve ter reputação ilibada, não podendo
ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, aquele que (i) ocupar cargos em sociedades que
possam ser consideradas concorrentes da Companhia; ou (ii) tiver ou representar interesse
conflitante com a Companhia. Não poderá ser exercido o direito de voto pelo membro do Conselho
de Administração caso se configurem, supervenientemente, os fatores de impedimento indicados
neste Parágrafo.
Artigo 16. Ressalvado o disposto no Parágrafo 5º deste artigo, a eleição dos membros do Conselho
de Administração dar-se-á pelo sistema de chapas.
Parágrafo 1º. Na eleição de que trata este artigo, somente poderão concorrer as chapas: (i) indicadas
pelo Conselho de Administração; ou (ii) que sejam indicadas, na forma prevista no Parágrafo 3º deste
artigo, por qualquer acionista ou conjunto de acionistas.
Parágrafo 2º. Os acionistas ou conjunto de acionistas que desejarem propor chapa para concorrer
aos cargos no Conselho de Administração deverão, juntamente com a proposta de chapa, a ser
apresentada nos termos da regulamentação vigente, encaminhar ao Conselho de Administração as
informações requeridas pela regulamentação vigente acerca de cada um dos candidatos que
compuserem a chapa.
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Parágrafo 3º. É vedada a apresentação de mais de uma chapa pelo mesmo acionista. Não obstante,
uma mesma pessoa poderá integrar duas ou mais chapas, inclusive aquela indicada pelo Conselho
de Administração.
Parágrafo 4º. Cada acionista somente poderá votar em uma chapa e serão declarados eleitos os
candidatos da chapa que receber maior número de votos na Assembleia Geral.
Parágrafo 5º. Na hipótese de eleição dos membros do Conselho de Administração pelo processo de
voto múltiplo, cada integrante das chapas apresentadas na forma deste artigo seráǵ considerado um
candidato para o cargo de conselheiro.
Artigo 17. Compete ao Conselho de Administração, sem prejuízo de outras competências fixadas na
Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social:
I.

Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia e de suas Controladas, aprovando as
diretrizes estratégicas, políticas empresariais, incluindo políticas contábeis, e objetivos para
todas as áreas de atuação da Companhia e de suas Controladas;

II.

aprovar o código de conduta da Companhia e as políticas corporativas relacionadas a (i)
divulgação de informações, (ii) negociação de valores mobiliários; (iii) gerenciamento de
riscos; (iv) transações com partes relacionadas; (v) indicação; e (vi) remuneração, e suas
revisões;

III.

aprovar o planejamento estratégico, projeções plurianuais e orçamento anual, incluindo
projetos estratégicos, plano de expansão e plano de investimentos da Companhia e das
sociedades Controladas, e suas revisões;

IV.

aprovar as metas financeiras e operacionais para a avaliação de desempenho da
Companhia;

V.

fiscalizar a gestão dos Diretores da Companhia e de suas Controladas e examinar, a
qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações sobre contratos
celebrados ou em via de celebração, e qualquer outros atos, sendo que o direito a
fiscalização caberá a cada conselheiro, individualmente, o qual poderá fazer
recomendações ao Conselho de Administração;

VI.

manifestar-se sobre relatórios da administração e demonstrações financeiras, e opinar
sobre as propostas dos órgãos de administração a serem submetidas à aprovação da
Assembleia Geral;

VII.

submeter à Assembleia Geral Ordinária proposta de destinação do lucro líquido do
exercício, bem como deliberar sobre o levantamento de balanços semestrais, ou em
períodos menores, e o pagamento ou crédito de dividendos ou juros sobre o capital próprio
decorrentes desses balanços, bem como deliberar sobre o pagamento de dividendos
intermediários ou intercalares à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros,
existentes no último balanço anual ou semestral;
15
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VIII.

eleger e destituir os Diretores e estabelecer suas funções e limites de poder;

IX.

aprovar a remuneração individual, fixa e variável, bem como os benefícios, a serem pagos
aos Administradores da Companhia, respeitando o limite global determinado pela
Assembleia Geral;

X.

aprovar a criação e a revogação de Comitês, eleger e destituir seus membros, bem como
fixar suas atribuições, respeitadas as disposições desde Estatuto Social e dos Acordos de
Acionistas Vigentes;

XI.

escolher e destituir os auditores independentes, bem como convocá-los para prestar os
esclarecimentos que entender necessários sobre qualquer matéria;

XII.

deliberar sobre a outorga de opção de compra ou subscrição de ações a seus
administradores e empregados, assim como aos administradores e empregados de outras
sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia, sem direito de
preferência para os acionistas nos termos de planos aprovados em Assembleia Geral;

XIII.

aprovar quaisquer das seguintes operações ou contratações quando ultrapassarem os
limites de alçada da Diretoria definidos pelo Conselho de Administração em ata própria: (i)
endividamentos, incluindo a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação
de recursos, sejam “bonds”, “comercial papers” ou outros de uso comum no mercado; (ii)
realização de investimentos, despesas de capital (CAPEX) ou despesas operacionais; (iii)
aquisição, transferência ou desinvestimento de ativos relevantes, (iv) aprovar a aquisição,
alienação ou oneração de bens integrantes do ativo não-circulante da Companhia ou de
suas Controladas; (v) aprovar a outorga de garantias de qualquer natureza pela Companhia
dada a terceiros, seja em benefício da própria Companhia ou não, exceto conforme previsto
no item (XXII) abaixo, cujas outorgas serão obrigatoriamente objeto de aprovação pelo
Conselho de Administração; e (vi) aprovar a concessão de qualquer mútuo ou
financiamento pela Companhia ou por qualquer de suas Controladas;

XIV.

aprovar a transferência, a qualquer título, ou constituição de ônus ou gravame, sob
qualquer forma, sobre direito de propriedade intelectual pertencente à Companhia, bem
como aprovar, exceto se já previsto no orçamento anual, o licenciamento de direitos de
propriedade intelectual ou de direito de autor ou de software da Companhia;

XV.

aprovar a implementação de qualquer planejamento tributário ou adesão a qualquer
programa de financiamento de débitos tributários;

XVI.

aprovar a implantação ou descontinuidade de qualquer unidade de negócio ou atividade da
Companhia inerente ao seu objeto social;

XVII.

aprovar (i) a participação da Companhia ou de qualquer de suas Controladas, direta ou
indiretamente, no capital social de outra sociedade ou pessoa, (ii) a constituição de
sociedades, associações, joint ventures envolvendo a Companhia ou qualquer de suas
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Controladas com terceiros, (iii) a celebração de qualquer novo acordo de acionistas ou de
sócios relativos às sociedades em que a Companhia participe, direta ou indiretamente, por
meio de qualquer sociedade Controlada, ou (iv) alteração de qualquer dos acordos de
acionistas ou de sócios existentes;
XVIII.

deliberar sobre a negociação com ações de emissão da Companhia para efeito de
cancelamento ou permanência em tesouraria e respectiva alienação, observados os
dispositivos legais pertinentes;

XIX.

autorizar a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados no Artigo 5º deste
Estatuto Social, fixando o número, o preço, o prazo de integralização e as condições de
emissão das ações, podendo, ainda, excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo
mínimo para o seu exercício nas emissões de ações, bônus de subscrição e debêntures
conversíveis, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa ou por subscrição pública
ou mediante permuta por ações em oferta pública para aquisição de controle, nos termos
estabelecidos em lei;

XX.

dentro do limite do capital autorizado, conforme previsto neste Estatuto Social, (i) deliberar
a emissão de bônus de subscrição e de debêntures conversíveis; (ii) de acordo com o plano
aprovado pela Assembleia Geral, deliberar a outorga de opção de compra de ações aos
administradores, empregados e pessoas naturais prestadoras de serviços da Companhia ou
de suas controladas, com exclusão do direito de preferência dos acionistas na outorga e no
exercício das opções de compra; e (iii) aprovar aumento do capital social mediante a
capitalização de lucros ou reservas, com ou sem bonificação em ações;

XXI.

deliberar sobre a emissão de notas promissórias comerciais privadas e/ou para oferta
pública de distribuição;

XXII.

aprovar a concessão de garantias de qualquer natureza em favor dos acionistas, de
empregados, administradores, membros dos Comitês, membros do Conselho Fiscal da
Companhia, bem como das respectivas partes relacionadas;

XXIII.

aprovar a realização de qualquer negócio, inclusive a celebração de contratos, entre a
Companhia, de um lado, e os acionistas, os administradores, membros dos Comitês,
membros do Conselho Fiscal, empregados da Companhia ou partes relacionadas de tais
pessoas, de outro lado, bem como a modificação das condições de tal negócio;

XXIV.

manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de
aquisição de ações que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de
parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 (quinze) dias da publicação do edital da
oferta pública de aquisição de ações, que deverá abordar, no mínimo (a) a conveniência e
oportunidade da oferta pública de aquisição de ações quanto ao interesse da Companhia e
do conjunto dos acionistas, inclusive em relação ao preço e aos potenciais impactos para a
liquidez das ações; (b) os planos estratégicos divulgados pelo ofertante em relação à
Companhia; (c) alternativas à aceitação da oferta pública de aquisição disponíveis no
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mercado; (d) o valor econômico da Companhia e (e) outros pontos que o Conselho de
Administração considerar pertinentes, bem como as informações exigidas pelas regras
aplicáveis estabelecidas pela CVM; e
XXV.

decidir sobre qualquer matéria que venha a ser solicitada por ao menos 2 (dois)
conselheiros, exceto por materiais cuja competência seja exclusiva da Assembleia Geral ou
da Diretoria nos termos deste Estatuto Social, dos Acordos de Acionistas Vigentes ou da
legislação aplicável.

Parágrafo Único. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria dos
votos dos membros do Conselho de Administração presentes na reunião, não se computando os
votos em branco e as abstenções, ressalvadas as exceções previstas em lei, no regimento interno do
Conselho de Administração, e neste Estatuto Social.
Artigo 18. O presidente e vice-presidente do Conselho de Administração não terão a prerrogativa de
voto de desempate. Na ausência temporária ou definitiva do presidente, seja por qualquer motivo,
o vice-presidente sub-rogar-se-á nas suas funções até o retorno ou substituição do presidente
ausente, nos termos dos Acordos de Acionistas Vigentes.
Parágrafo Único. As funções e competências do presidente do Conselho de Administração serão
primordialmente as seguintes:
I.

Organizar a agenda e as reuniões do Conselho de Administração;

II.

Presidir as reuniões do Conselho de Administração;

III.

Convocar as assembleias gerais na forma prevista neste Estatuto Social e na Lei das
Sociedades por Ações; e

IV.

Representar o Conselho de Administração perante os acionistas e a Diretoria.
Seção III
Diretoria

Artigo 19. A Diretoria da Companhia será composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis)
membros, sendo um deles nomeado como Diretor Presidente, um Diretor de Relações com
Investidores e os demais Diretores sem designação específica.
Parágrafo 1º. Os Diretores serão eleitos e destituídos, a qualquer tempo, pelo Conselho de
Administração da Companhia.
Parágrafo 2º. O mandato dos membros da Diretoria será unificado e terá prazo de 2 (dois) anos,
sendo admitida a reeleição.
Artigo 20. Compete ao Diretor a quem forem atribuídas as funções de Relações com Investidores,
além de outras atribuições definidas pelo Conselho de Administração, a prestação de informações
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aos investidores, à CVM e à B3, bem como manter atualizado o registro, formulários, cadastros e
demais documentações societárias exigidas da Companhia em conformidade com a regulamentação
aplicável da CVM e de outros órgãos reguladores ou autorreguladores.
Artigo 21. Aos Diretores compete administrar e exclusivamente representar ativa e passivamente a
Companhia, com poderes para obrigá-la em quaisquer atos e contratos de seu interesse, podendo
transigir e renunciar direitos e adquirir, alienar e onerar bens, conforme segue:
Parágrafo 1º. Ressalvadas as exceções previstas expressamente neste Estatuto, a Companhia só se
obriga mediante assinaturas, em conjunto, de no mínimo 02 (dois) Diretores, sendo certo que para
atos que gerem obrigação pecuniária para a Companhia em valor superior a R$ 300.000,00
(trezentos mil reais) um dos Diretores deverá ser obrigatoriamente o Diretor Presidente ou Diretor
de Relações com Investidores.
Parágrafo 2º. A Companhia poderá ser representada também por no mínimo 01 (um) Diretor em
conjunto com (01) um Procurador ou por, no mínimo, 02 (dois) Procuradores, em conjunto,
especialmente constituídos por 02 (dois) Diretores, conforme descrito no Parágrafo 1º acima,
devendo no documento de mandato constar os poderes específicos e os atos aos quais os
Procuradores poderão praticar e o respectivo prazo.
Parágrafo 3º. A Companhia poderá, ainda, ser representada isoladamente por qualquer membro da
Diretoria ou por Procurador com poderes específico, nos seguintes casos:
I.

Mandatos com cláusula “ad judicia” para processos judiciais que não envolvam valor
superior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), hipótese em que a procuração poderá ter
prazo indeterminado e ser substabelecida;

II.

Representação da Companhia em atos de mera rotina, que não gerem qualquer
obrigação pecuniária para a Companhia;

III.

Perante órgãos e repartições públicas, desde que não implique na assunção de
responsabilidades e/ou obrigações para a Companhia;

IV.

Em depoimentos judiciais; e

V.

Perante entidades certificadoras para obtenção de certificados digitais.

Artigo 22. Qualquer ato estranho ao objeto social e aos negócios da Companhia praticados por
acionistas, administradores, procuradores ou empregados da Companhia, como, por exemplos,
avais, fianças, endossos e outras garantias, são expressamente proibidos e deverão ser ineficazes
perante a Companhia e terceiros, exceto se prévia e expressamente autorizado nos termos deste
Estatuto Social e dos Acordos de Acionistas Vigentes.
Artigo 23. A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário, em virtude de convocação efetuada pelo
Diretor Presidente, pelo Diretor de Relações com Investidores ou por quaisquer 2 (dois) Diretores,
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mediante aviso escrito com antecedência mínima de 3 (três) dias uteis, no qual conste a ordem do
dia, data, hora e local da reunião, entregue pessoalmente ou através de correio eletrônico.
Parágrafo 1º. Instalar-se-ão as reuniões de diretoria, quando houver a presença da maioria dos
Diretores da Companhia, sendo imprescindível a presença do Diretor Presidente e do Diretor de
Relações com Investidores. As reuniões da Diretoria serão presididas pelo Diretor indicado entre os
presentes.
Parágrafo 2º. As deliberações da Diretoria constarão em atas lavradas no livro próprio e serão
tomadas por maioria de votos dos membros eleitos e empossadas da Diretoria. Em caso de impasse,
matéria em discussão será levada para deliberação do Conselho de Administração da Companhia,
observadas as regras previstas nos Acordos de Acionistas Vigentes.
CAPÍTULO V
ORGAOS AUXILIARES DA ADMINISTRAÇÃO
Seção I
Comitê de Auditoria e Riscos
Artigo 24. O Comitê de Auditoria e Riscos, órgão de assessoramento vinculado ao Conselho de
Administração, é composto por, no mínimo, 3 (três) membros, sendo que ao menos 1 (um) é
conselheiro independente, e ao menos 1 (um) deve ter reconhecida experiência em assuntos de
contabilidade societária.
Parágrafo 1º. O mesmo membro do Comitê de Auditoria e Riscos pode acumular ambas as
características referidas no caput.
Parágrafo 2º. As atividades do coordenador do Comitê de Auditoria e Riscos estão definidas em seu
regimento interno, aprovado pelo Conselho de Administração.
Artigo 25. Compete ao Comitê de Auditoria e Riscos, entre outras matérias:
I.

opinar sobre a contratação e destituição dos serviços de auditoria independente;

II.

avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações
financeiras;

III.

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

IV.

avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia;

V.

avaliar, monitorar, e recomendar à administração a correção ou aprimoramento das
políticas internas da Companhia, incluindo a política de transações entre partes
relacionadas; e
20

162

 

      

Página 21 de 37

VI.

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

Artigo 26. A Companhia terá um Comitê de Finanças e um Comitê de Pessoas (“Comitês”), que serão
órgãos estatutários e de funcionamento permanente, sendo que os membros dos Comitês poderão
ser quaisquer pessoas físicas que preencham os requisitos de elegibilidade de membro do Conselho
de Administração previstos na Lei de Sociedade por Ações, inclusive empregados ou administradores
da Companhia e das sociedades controladas.
Parágrafo 1º. Os membros dos Comitês serão eleitos e destituídos pelo Conselho de Administração.
Parágrafo 2º. O prazo de mandato dos membros dos Comitês será de 2 (dois) anos, devendo ser
unificado com o mandato dos membros do Conselho de Administração.
Parágrafo 3º. Os membros dos Comitês serão investidos em seus cargos mediante assinatura de
termo de posse, conforme previsto nos Acordos de Acionistas Vigente.
Artigo 27. O Comitê de Finanças terá como função analisar e opinar:
I.

A rentabilidade dos negócios da Companhia, bem como qualquer outro aspecto financeiro
da Companhia para preparar propostas para o Conselho de Administração; e

II.

As questões relevantes para a Companhia de cunho contábil, financeiro e tributário, para
formular recomendações para o Conselho de Administração.

Artigo 28. O Comitê de Pessoas terá como função analisar e opinar sobre:
I.

As estratégias e políticas de recursos humanos;

II.

A sucessão de diretores e empregados chaves;

III.

Planos de remuneração, fixa e variável e benefícios dos empregados e administradores da
Companhia, inclusive os planos de remuneração com base em ações ou performance;

IV.

Os planos de remuneração de cargos e salário; e

V.

O processo seletivo e de contratação de executivos e empregados, bem como participar da
contratação de empregados chaves da Companhia.
CAPÍTULO VI
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CONSELHO FISCAL
Artigo 29. O Conselho Fiscal funcionará de modo não permanente, com os poderes e atribuições a
ele conferidos por lei, e somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, ou a pedido
dos acionistas, nas hipóteses previstas em lei.
Artigo 30. Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto de 3 (três) membros efetivos e
suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela
Assembleia Geral.
CAPÍTULO VII
EXERCÍCIO SOCIAL E LUCROS
Artigo 31. O exercício social iniciar-se-á no dia 1º de janeiro de cada ano e terminará no dia 31 de
dezembro do mesmo ano. Ao final de cada exercício social, serão levantadas pela administração da
Companhia as demonstrações financeiras exigidas pela legislação aplicável.
Parágrafo Único. As demonstrações financeiras da Companhia serão preparadas de acordo com os
princípios contábeis aceitos no Brasil e a legislação aplicável, devendo as mesmas serem auditadas
por firma de auditores independentes selecionada pelo Conselho de Administração da Companhia.
Artigo 32. Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, o Conselho de Administração
apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício,
calculado após a dedução das participações referidas no artigo 190 da Lei das Sociedades por Ações
ajustado para fins do cálculo de dividendos nos termos do artigo 202 da mesma lei, observada a
seguinte ordem de dedução:
I.

5% (cinco por cento), no mínimo, para a reserva legal, até atingir 20% (vinte por cento) do
capital social. No exercício em que o saldo da reserva legal acrescido dos montantes das
reservas de capital exceder a 30% (trinta por cento) do capital social, não será obrigatória a
destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal;

II.

a parcela necessária ao pagamento de um dividendo obrigatório não poderá ser inferior,
em cada exercício, a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido anual ajustado;

III.

no exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada
do lucro do exercício, a Assembleia Geral poderá, por proposta do Conselho de
Administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, observado
o disposto no artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações;

IV.

uma parcela, por proposta do Conselho de Administração à Assembleia Geral, poderá ser
retida com base em orçamento de capital previamente aprovado, nos termos do artigo 196
da Lei das Sociedades por Ações; e
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V.

a Companhia manterá a reserva de lucros estatutária denominada “Reserva de Expansão”,
que terá por fim financiar a expansão das atividades da Companhia e/ou de suas empresas
controladas e coligadas, inclusive por meio da subscrição de aumentos de capital ou criação
de novos empreendimentos, a qual será formada com até 100% (cem por cento) do lucro
líquido que remanescer após as deduções legais e estatutárias e cujo saldo, somado aos
saldos das demais reservas de lucros, excetuadas a reserva de lucros a realizar,
incentivos fiscais e a reserva para contingências, não poderá ultrapassar 100% (cem
por cento) do capital social da Companhia.

Parágrafo 1º. O saldo remanescente dos lucros, se houver, terá a destinação que a Assembleia Geral
determinar, sendo que qualquer retenção de lucros do exercício pela Companhia deverá ser
obrigatoriamente acompanhada de proposta orçamentária previamente aprovada pelo Conselho de
Administração. Caso o saldo das reservas de lucros ultrapasse o capital social, a Assembleia Geral
deliberará sobre a aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital social ou, ainda,
na distribuição de dividendos aos acionistas.
Parágrafo 2º. A Companhia poderá levantar balanços semestrais, trimestrais ou em períodos
menores e, por deliberação da Assembleia Geral, declarar dividendos à conta do lucro apurado
nesses balanços, bem como declarar dividendos intermediários ou intercalares à conta de lucros
acumulados ou reservas constantes do último balanço anual ou semestral, obedecidos os limites
legais.
Parágrafo 3º. A Companhia poderá pagar juros sobre o capital próprio, na forma e nos limites de
legislação aplicável, respeitadas as disposições dos Acordos de Acionistas Vigentes.
Parágrafo 4º. Os dividendos intercalares e intermediários e os juros sobre o capital próprio
declarados em cada exercício social serão computados, por seu valor líquido, para satisfação do
dividendo obrigatório do exercício social em que forem distribuídos e serão creditados como
antecipação do dividendo obrigatório.
Parágrafo 5º. A Assembleia Geral poderá deliberar a capitalização de reservas de lucros ou de
capital, inclusive as instituídas em balanços intermediários, observada a legislação aplicável.
Parágrafo 6º. Os dividendos não recebidos ou reclamados prescreverão no prazo de 3 (três) anos,
contados da data em que tenham sido postos à disposição do acionista, e reverterão em favor da
Companhia.
CAPÍTULO VIII
LIQUIDAÇÃO
Artigo 33. A Companhia se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos na Lei das
Sociedades por Ações, pelo modo que for estabelecido pela Assembleia Geral, a qual designará os
liquidantes que devam funcionar durante o período da liquidação, ou nos demais casos previstos em
lei.
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Parágrafo Único. A Assembleia Geral, se assim solicitado pelos acionistas representantes do número
mínimo fixado em lei, elegerá o Conselho Fiscal da Companhia para o período da liquidação.
CAPÍTULO IX
ALIENAÇÃO DE CONTROLE
Artigo 34. A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma única
operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condição de que o
adquirente do controle se obrigue a realizar OPA tendo por objeto as ações de emissão da
Companhia de titularidade dos demais acionistas, observadas as condições e os prazos previstos na
legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes
assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante.
Parágrafo 1º. Em caso de alienação indireta do controle, o adquirente deve divulgar o valor atribuído
à Companhia para os efeitos do preço da OPA, bem como divulgar a demonstração justificada desse
valor.
Parágrafo 2º. Para os fins deste artigo, entende-se por “controle” e seus termos correlatos o poder
efetivamente utilizado por acionista de dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos
órgãos da Companhia, de forma direta ou indireta, de fato ou de direito, independentemente da
participação acionária detida.
CAPÍTULO X
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA
Artigo 35. Na hipótese de reorganização societária que envolva a transferência da base acionária da
Companhia, as sociedades resultantes devem pleitear o ingresso no Novo Mercado em até 120
(cento e vinte) dias da data da Assembleia Geral que deliberou a referida reorganização.
Parágrafo Único. Caso a reorganização envolva sociedades resultantes que não pretendam pleitear
o ingresso no Novo Mercado, a maioria dos titulares das Ações em Circulação da Companhia
presentes na Assembleia Geral que deliberará sobre a referida reorganização deverão dar anuência
a essa estrutura.
CAPÍTULO XI
SAÍDA VOLUNTÁRIA DO NOVO MERCADO
Artigo 36. Sem prejuízo do disposto no Regulamento do Novo Mercado, a saída voluntária do Novo
Mercado deverá ser precedida de OPA que observe os procedimentos previstos na regulamentação
editada pela CVM sobre OPA para cancelamento de registro de companhia aberta e os seguintes
requisitos: (i) o preço ofertado deve ser justo, sendo possível, o pedido de nova avaliação da
Companhia na forma estabelecida na Lei das Sociedades por Ações; (ii) acionistas titulares de mais
de 1/3 (um terço) das Ações em Circulação deverão aceitar a OPA ou concordar expressamente com
a saída do referido segmento sem a efetivação de alienação das ações.
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Parágrafo Único. A saída voluntária do Novo Mercado pode ocorrer independentemente da
realização de oferta pública mencionada neste artigo, na hipótese de dispensa aprovada em
Assembleia Geral, nos termos do Regulamento do Novo Mercado.
CAPÍTULO XII
ACORDO DE ACIONISTAS
Artigo 37. Os Acordos de Acionistas deverão ser observados pela Companhia, conforme disposto no
artigo 118 da Lei de Sociedades por Ações.
Parágrafo Único. Os administradores da Companhia zelarão pela observância dos Acordso de
Acionistas e o Presidente da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, conforme o caso,
deverá declarar a invalidade do voto proferido em contrariedade com as suas disposições.
CAPÍTULO XIII
RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS
Artigo 38. A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do conselho fiscal, efetivos e
suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de
Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre
eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores, e
membros do conselho fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/76,
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 Comissão de Valores Mobiliários,
bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além
daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do
Contrato de Participação no Novo Mercado.
Parágrafo 1º. Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, o requerimento de medidas de
urgência pelas partes ao Poder Judiciário, quando aplicável, obedecerá às previsões do Regulamento
de Arbitragem da Câmara de Arbitragem do Mercado.
Parágrafo 2º. A posse dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes,
fica condicionada à assinatura de termo de posse, que deve contemplar sua sujeição à cláusula
compromissória referida no caput deste artigo.
CAPÍTULO XIV
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Artigo 39. As disposições contidas nos Capítulos IX, X e XI, bem como as demais regras referentes ao
Regulamento do Novo Mercado constantes deste Estatuto Social (incluindo a vedação de
acumulação dos cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor-Presidente ou
principal executivo da Companhia), somente terão eficácia a partir da data da publicação do anúncio
de início da oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia.
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Artigo 40. Os casos omissos no presente Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e
regulados de acordo com as disposições da Lei das Sociedades por Ações, observado o previsto no
Regulamento do Novo Mercado.
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CONSENTIMENTO PARA RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTROS
ELETRÔNICOS E DIVULGAÇÕES DE ASSINATURA
Registro Eletrônicos e Divulgação de Assinatura
Periodicamente, a poderá estar legalmente obrigada a fornecer a você determinados avisos ou
divulgações por escrito. Estão descritos abaixo os termos e condições para fornecer-lhe tais
avisos e divulgações eletronicamente através do sistema de assinatura eletrônica da DocuSign,
Inc. (DocuSign). Por favor, leia cuidadosa e minuciosamente as informações abaixo, e se você
puder acessar essas informações eletronicamente de forma satisfatória e concordar com estes
termos e condições, por favor, confirme seu aceite clicando sobre o botão “Eu concordo” na
parte inferior deste documento.
Obtenção de cópias impressas
A qualquer momento, você poderá solicitar de nós uma cópia impressa de qualquer registro
fornecido ou disponibilizado eletronicamente por nós a você. Você poderá baixar e imprimir os
documentos que lhe enviamos por meio do sistema DocuSign durante e imediatamente após a
sessão de assinatura, e se você optar por criar uma conta de usuário DocuSign, você poderá
acessá-los por um período de tempo limitado (geralmente 30 dias) após a data do primeiro envio
a você. Após esse período, se desejar que enviemos cópias impressas de quaisquer desses
documentos do nosso escritório para você, cobraremos de você uma taxa de R$ 0.00 por página.
Você pode solicitar a entrega de tais cópias impressas por nós seguindo o procedimento descrito
abaixo.
Revogação de seu consentimento
Se você decidir receber de nós avisos e divulgações eletronicamente, você poderá, a qualquer
momento, mudar de ideia e nos informar, posteriormente, que você deseja receber avisos e
divulgações apenas em formato impresso. A forma pela qual você deve nos informar da sua
decisão de receber futuros avisos e divulgações em formato impresso e revogar seu
consentimento para receber avisos e divulgações está descrita abaixo.
Consequências da revogação de consentimento
Se você optar por receber os avisos e divulgações requeridos apenas em formato impresso, isto
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envolvam e a entrega de serviços a você, pois precisaremos, primeiro, enviar os avisos e
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confirmação de que você recebeu tais avisos e divulgações impressos. Para indicar a nós que
você mudou de ideia, você deverá revogar o seu consentimento através do preenchimento do
formulário “Revogação de Consentimento” da DocuSign na página de assinatura de um envelope
DocuSign, ao invés de assiná-lo. Isto indicará que você revogou seu consentimento para receber
avisos e divulgações eletronicamente e você não poderá mais usar o sistema DocuSign para
receber de nós, eletronicamente, as notificações e consentimentos necessários ou para assinar
eletronicamente documentos enviados por nós.
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formato impresso, através do correio. Se você não concorda com este processo, informe-nos
conforme descrito abaixo. Por favor, veja também o parágrafo imediatamente acima, que
descreve as consequências da sua escolha de não receber de nós os avisos e divulgações
eletronicamente.
Como contatar a :
Você pode nos contatar para informar sobre suas mudanças de como podemos contatá-lo
eletronicamente, solicitar cópias impressas de determinadas informações e revogar seu
consentimento prévio para receber avisos e divulgações em formato eletrônico, conforme abaixo:
Para nos contatar por e-mail, envie mensagens para:
Para informar seu novo endereço de e-mail a :
Para nos informar sobre uma mudança em seu endereço de e-mail, para o qual nós devemos
enviar eletronicamente avisos e divulgações, você deverá nos enviar uma mensagem por e-mail
para o endereço e informar, no corpo da mensagem: seu endereço de e-mail anterior, seu novo
endereço de e-mail. Nós não solicitamos quaisquer outras informações para mudar seu endereço
de e-mail.
Adicionalmente, você deverá notificar a DocuSign, Inc para providenciar que o seu novo
endereço de e-mail seja refletido em sua conta DocuSign, seguindo o processo para mudança de
e-mail no sistema DocuSign.
Para solicitar cópias impressas a :
Para solicitar a entrega de cópias impressas de avisos e divulgações previamente fornecidos por
nós eletronicamente, você deverá enviar uma mensagem de e-mail para e informar, no corpo da
mensagem: seu endereço de e-mail, nome completo, endereço postal no Brasil e número de
telefone. Nós cobraremos de você o valor referente às cópias neste momento, se for o caso.
Para revogar o seu consentimento perante a :
Para nos informar que não deseja mais receber futuros avisos e divulgações em formato
eletrônico, você poderá:
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(i) recusar-se a assinar um documento da sua sessão DocuSign, e na página seguinte, assinalar o
item indicando a sua intenção de revogar seu consentimento; ou
(ii) enviar uma mensagem de e-mail para e informar, no corpo da mensagem, seu endereço de email, nome completo, endereço postal no Brasil e número de telefone. Nós não precisamos de
quaisquer outras informações de você para revogar seu consentimento. Como consequência da
revogação de seu consentimento para documentos online, as transações levarão um tempo maior
para serem processadas.
Hardware e software necessários**:
(i) Sistemas Operacionais: Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista®; Mac OS®
(ii) Navegadores: Versões finais do Internet Explorer® 6.0 ou superior (Windows apenas);
Mozilla Firefox 2.0 ou superior (Windows e Mac); Safari™ 3.0 ou superior (Mac apenas)
(iii) Leitores de PDF: Acrobat® ou software similar pode ser exigido para visualizar e imprimir
arquivos em PDF.
(iv) Resolução de Tela: Mínimo 800 x 600
(v) Ajustes de Segurança habilitados: Permitir cookies por sessão
** Estes requisitos mínimos estão sujeitos a alterações. No caso de alteração, será solicitado que
você aceite novamente a divulgação. Versões experimentais (por ex.: beta) de sistemas
operacionais e navegadores não são suportadas.
Confirmação de seu acesso e consentimento para recebimento de materiais
eletronicamente:
Para confirmar que você pode acessar essa informação eletronicamente, a qual será similar a
outros avisos e divulgações eletrônicos que enviaremos futuramente a você, por favor, verifique
se foi possível ler esta divulgação eletrônica e que também foi possível imprimir ou salvar
eletronicamente esta página para futura referência e acesso; ou que foi possível enviar a presente
divulgação e consentimento, via e-mail, para um endereço através do qual seja possível que você
o imprima ou salve para futura referência e acesso. Além disso, caso concorde em receber avisos
e divulgações exclusivamente em formato eletrônico nos termos e condições descritos acima, por
favor, informe-nos clicando sobre o botão “Eu concordo” abaixo.
Ao selecionar o campo “Eu concordo”, eu confirmo que:
(i) Eu posso acessar e ler este documento eletrônico, denominado CONSENTIMENTO PARA
RECEBIMENTO ELETRÔNICO DE REGISTRO ELETRÔNICO E DIVULGAÇÃO DE
ASSINATURA; e
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(ii) Eu posso imprimir ou salvar ou enviar por e-mail esta divulgação para onde posso imprimi-la
para futura referência e acesso; e (iii) Até ou a menos que eu notifique a conforme descrito
acima, eu consinto em receber exclusivamente em formato eletrônico, todos os avisos,
divulgações, autorizações, aceites e outros documentos que devam ser fornecidos ou
disponibilizados para mim por durante o curso do meu relacionamento com você
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ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE
From time to time, W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A - CNPJ: 09.813.204/0001-16 (we,
us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures.
Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures
electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and
thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to
this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by
selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking
‘CONTINUE’ within the DocuSign system.
Getting paper copies
At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available
electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send
to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you
elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time
(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to
send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a
$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the
procedure described below.
Withdrawing your consent
If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time
change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures
only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and
disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures
electronically is described below.
Consequences of changing your mind
If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the
speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to
you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format,
and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such
paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to
receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents
from us.
All notices and disclosures will be sent to you electronically
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Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide
electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures,
authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made
available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you
inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required
notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given
us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through
the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as
described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the
consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures
electronically from us.
How to contact W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A - CNPJ: 09.813.204/0001-16:
You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically,
to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to
receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: rodrigooliveira@wine.com.br
To advise W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A - CNPJ: 09.813.204/0001-16 of your
new email address
To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures
electronically to you, you must send an email message to us at rodrigooliveira@wine.com.br and
in the body of such request you must state: your previous email address, your new email
address. We do not require any other information from you to change your email address.
If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your
account preferences.
To request paper copies from W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A - CNPJ:
09.813.204/0001-16
To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided
by us to you electronically, you must send us an email to rodrigooliveira@wine.com.br and in
the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and
telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.
To withdraw your consent with W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A - CNPJ:
09.813.204/0001-16
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To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic
format you may:
i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page,
select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
ii. send us an email to rodrigooliveira@wine.com.br and in the body of such request you must
state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other
information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for
online documents will be that transactions may take a longer time to process..
Required hardware and software
The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The
current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guidesigning-system-requirements.
Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically
To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to
other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have
read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for
your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address
where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further,
if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described
herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before
clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.
By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm
that:
x
x

x

You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send
this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future
reference and access; and
Until or unless you notify W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A - CNPJ:
09.813.204/0001-16 as described above, you consent to receive exclusively through
electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other
documents that are required to be provided or made available to you by W2W ECOMMERCE DE VINHOS S/A - CNPJ: 09.813.204/0001-16 during the course of your
relationship with W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A - CNPJ: 09.813.204/0001-16.
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ASSINATURA ELETRÔNICA
Certificamos que o ato da empresa W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)
CPF
22796237818

Nome
MARCELO GIOVANETTI D ARIENZO

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/09/2020 16:00 SOB Nº 32300033512.
PROTOCOLO: 200633163 DE 16/09/2020 12:09.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004375548. NIRE: 32300033512.
W2W E-COMMERCE DE VINHOS S/A
PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 17/09/2020
www.simplifica.es.gov.br
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.
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W2W E-COMMERCE DE VINHOS S.A.
CNPJ/ME nº 09.813.204/0001-16
NIRE 32.300.033.512
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM [=] DE [=] DE 2020
1.
Data, Horário e Local: No dia [=] de [=] de 2020, às [=] horas, na sede da W2W ECommerce de Vinhos S.A., localizada na cidade de Serra, estado do Espírito Santo, na
Rua Comendador Alcides Simão Helou, nº 1.565, sala 01, Civit II, CEP 29168-090
(“Companhia”).
Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, considerando a
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Mesa: Presidente: [=]
Secretário: [=]
Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) fixação e a justificativa do preço de emissão por
unidade de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Ações”), no âmbito da oferta
pública de distribuição primária e secundária de Ações de emissão da Companhia, a ser
realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, com esforços de colocação
de Ações no exterior (“Oferta”); (ii) aprovação do aumento do capital social da
Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, mediante a emissão de novas
ações ordinárias a serem emitidas com a exclusão do direito de preferência dos atuais
acionistas da Companhia na subscrição das Ações, em conformidade com o disposto no
artigo 172, I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por
Ações”), e no Artigo [=] do Estatuto Social da Companhia; (iii) aprovação da
homologação do aumento de capital social da Companhia; (iv) aprovação, ad
referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, a reforma do caput do artigo
[=]º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital social da
Companhia; (v) aprovação do prospecto definitivo e do final offering memorandum a
serem utilizados na Oferta; (vi) autorização para a Diretoria da Companhia tomar as
providências, celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários para a
implementação das deliberações aqui consubstanciadas, bem como a ratificação de atos
já praticados para a realização da Oferta; e (vii) autorização para a Diretoria da
Companhia tomar as medidas necessárias à realização da Oferta e ao cumprimento das
deliberações tomadas nesta reunião do conselho de administração.
Deliberações: Os membros do Conselho de Administração da Companhia tomaram, por
unanimidade, as seguintes deliberações:
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(i)

Aprovar a fixação do preço de emissão de R$ [=] ([=] reais) por Ação objeto da
Oferta (“Preço por Ação”). O Preço por Ação foi fixado após a conclusão do
procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores
institucionais, conduzido por instituições integrantes do sistema de distribuição
de valores mobiliários junto a investidores institucionais, em conformidade com
o disposto no artigo 44 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 400,
de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Coordenador da Oferta”), nos
termos do “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e
Garantia Firme de Liquidação de Oferta Pública de Distribuição de Ações
Ordinárias de Emissão da W2W E-Commerce de Vinhos S.A.” (“Contrato de
Colocação”), e no exterior, pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo BofA
Securities, Inc., pelo BTG Pactual US Capital LLC, XP Investments US e pelo [Banco
ABC] (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”), nos termos do
“Placement Facilitation Agreement” (“Contrato de Colocação Internacional”),
em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da
Instrução CVM 400, de 29 de dezembro de 2003, (“Instrução CVM 400” e
“Procedimento de Bookbuilding”, respectivamente), justificando-se a escolha do
critério de determinação do Preço por Ação, de acordo com o inciso III, §1º do
artigo 170 da Lei da Sociedade por Ações, tendo em vista que tal preço não
promoverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia e que o
valor de mercado das Ações a serem subscritas e/ou adquiridas foi aferido com
a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual
os investidores institucionais apresentaram suas ordens de subscrição de Ações
no contexto da Oferta;

(ii)

Aprovar em decorrência da deliberação tomada no item (i) acima, o aumento do
capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, no
montante de R$ [=] ([=] reais), o qual passará de R$ [=] ([=]) para R$ [=] ([=]),
mediante a emissão de [=] ([=]) de novas ações ordinárias, cada uma no valor de
R$ [=] ([=] reais), todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, que serão
objeto da Oferta, passando o capital social da Companhia de [=] ([=]) ações
ordinárias, para [=] ([=) ações ordinárias, com a exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição, em conformidade
com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, e nos
termos do Artigo [=] do Estatuto Social da Companhia. Aprovar, ainda, que as
novas ações ordinárias emitidas, nos termos da deliberação tomada neste item,
terão os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos às demais ações
ordinárias da Companhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia e da
legislação aplicável, fazendo jus ao recebimento integral de dividendos e demais
proventos de qualquer natureza que vierem a ser declarados pela Companhia a
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partir da publicação do “Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias da W2W E-Commerce de Vinhos S.A.”;
(iii)

Em face da verificação da subscrição da totalidade das Ações objeto da Oferta,
homologar o aumento do capital da Companhia no montante de R$ [=] ([=] reais),
mediante a emissão de [=] ([=]) de novas ações ordinárias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal;

(iv)

Face à homologação do aumento de capital objeto da deliberação dos itens (ii) e
(v) acima, aprovar, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia,
a reforma do caput do artigo [=]º do Estatuto Social da Companhia para refletir
o aumento de capital social da Companhia que passará a vigorar com a seguinte
redação:
“Artigo [=]. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado,
é de R$ [=] ([=]), dividido em [=], ([=]) ações ordinárias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal.”;

(v)

Aprovar o prospecto definitivo e o final offering memorandum a serem utilizados
na Oferta;

(vi)

Autorizar a Diretoria da Companhia a celebrar todos os documentos
relacionados à Oferta, incluindo, mas não se limitando ao: (a) Contrato de
Colocação; (b) Contrato de Colocação Internacional; (c) “Instrumento Particular
de Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações
Ordinárias de Emissão da W2W E-Commerce de Vinhos S.A.”; (d) “Contrato de
Empréstimo de Ações Ordinárias da W2W E-Commerce de Vinhos S.A.”; e (e)
“Contrato de Prestação de Serviços da B3 – Oferta Pública de Ações – ICVM 400
(Primária e Secundária)”; que serão devidamente arquivados na sede social da
Companhia, bem como a assumir todas as obrigações estabelecidas nos
referidos documentos, bem como a ratificar todos os atos já praticados para
realização da Oferta; e

(vii)

Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar as medidas necessárias à realização
da Oferta e ao cumprimento das deliberações tomadas nesta reunião do
conselho de administração.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da
qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, lida e
achada conforme, foi assinada por todos os por todos os membros do Conselho de
Administração.
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A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
Serra/ES, [=] de [=] de 2020.
Mesa:
________________________________
[=]
Presidente

________________________________
[=]
Secretário
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PENÍNSULA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
– INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ/MF N.º 16.994.226/0001-95
ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTO
REALIZADA EM [=] DE [=] DE 2020

DATA, HORÁRIO E LOCAL: No dia [=] de [=] de 2020, às 10 horas, a reunião do Comitê
de Investimento foi realizada via conferência telefônica.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: A convocação foi dispensada devido à presença de todos
os membros do Comitê de Investimento do Península Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia – Investimento no Exterior (“Fundo”), nos termos do item
7.4.1 do Regulamento do Fundo (“Regulamento”).
MESA: Presidente: Flavia Buarque de Almeida; Secretário: Eduardo Pongrácz Rossi.
ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: Em cumprimento ao disposto no item 7.3 e
subitens do Regulamento, com relação à oferta pública de distribuição primária e
secundária de ações ordinárias de emissão da W2W E-Commerce de Vinhos S.A.,
sociedade anônima, localizada na cidade de Serra, estado do Espírito Santo, na Rua
Comendador Alcides Simão Helou, nº 1.565, sala 01, Civit II, CEP 29168-090 (“Companhia
Alvo”), no Brasil, e com esforços de colocação de ações ordinárias no exterior (“Oferta”),
conforme aprovada em ata de reunião deste Comitê de Investimento em 29 de agosto de
2020, os membros do Comitê de Investimento deliberaram e aprovaram, por unanimidade
de votos e sem quaisquer ressalvas, o seguinte:
(i) a venda, pelo Fundo, de [=] ações de emissão da Companhia Alvo de sua titularidade,
no âmbito da Oferta, a um preço de colocação de R$ [=] ([=] reais) por ação (“Preço por
Ação”). O Preço por Ação foi fixado após a conclusão do procedimento de coleta de
intenções de investimento junto a investidores institucionais, conduzido por instituições
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1

integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários junto a investidores
institucionais, em conformidade com o disposto no artigo 44 da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, sob a
coordenação do Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”), Bank of America Merrill Lynch
Banco Múltiplo S.A., Banco BTG Pactual S.A., XP Investimentos Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários S.A., os quais, em conjunto, são os “Coordenadores da
Oferta”, nos termos do “Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e
Garantia Firme de Liquidação de Oferta Pública de Distribuição de Ações Ordinárias de
Emissão da W2W E-Commerce de Vinhos S.A.” (“Contrato de Colocação”), e no exterior,
pelo Itaú BBA USA Securities, Inc., pelo BofA Securities, Inc., pelo BTG Pactual US Capital
LLC, XP Investments US e pelo [Banco ABC], nos termos do “Placement Facilitation
Agreement” (“Contrato de Colocação Internacional”), em consonância com o disposto no
artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400, de 29 de dezembro de 2003,
(“Instrução CVM 400” e “Procedimento de Bookbuilding”, respectivamente), justificando-se
a escolha do critério de determinação do Preço por Ação, de acordo com o inciso III, §1º
do artigo 170 da Lei da Sociedade por Ações, tendo em vista que tal preço não promoverá
diluição injustificada do Fundo, ou dos atuais acionistas da Companhia, e que o valor de
mercado das ações a serem vendidas no âmbito da Oferta foi aferido com a realização do
Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os investidores institucionais
apresentaram suas ordens de subscrição de ações no contexto da Oferta; e
(ii) todos os atos praticados e a serem praticados pela gestora da carteira de
investimentos do Fundo, O3 Gestão de Recursos Ltda., com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.° 2277, 22º andar, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 09.428.261/0001-81 (“Gestora”), para a efetivação dos instrumentos de
desinvestimento, assinatura e celebração dos atos societários da Companhia Alvo,
documentos e contratos relacionados à Oferta, incluindo, mas não se limitando aos (a)
Contrato de Colocação; (b) Contrato de Colocação Internacional; (c) “Instrumento
Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações
Ordinárias de Emissão da W2W E-Commerce de Vinhos S.A.”; (d) “Contrato de Empréstimo
de Ações Ordinárias da W2W E-Commerce de Vinhos S.A.”; e (e) “Contrato de Prestação
de Serviços da B3 – Oferta Pública de Ações – ICVM 400 (Primária e Secundária)”; bem
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como a ratificar todos os atos já praticados para realização da Oferta.
ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a ser tratado, a presente reunião foi
encerrada e a ata lavrada, a qual foi lida e considerada conforme, foi realizada por todos os
presentes.
São Paulo, [=] de [=] de 2020.
Mesa:

___________________________

_____________________________

Flavia Buarque de Almeida

Eduardo Pongrácz Rossi
Secretário

Presidente

Membros do Conselho de Investimento:

_____________________________

_____________________________

Flavia Buarque de Almeida

Eduardo Pongrácz Rossi

_____________________________
Laura Tourinho Jaguaribe
Gestora:

_____________________________

_____________________________

Walter Andre Vannini

Laura Tourinho Jaguaribe

Diretor

Diretora
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DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO DA CVM Nº 400

BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-132, na cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica no Ministério da Economia sob o
nº 17.298.092/0001-30, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“Coordenador
Líder”), vem, na qualidade de instituição intermediária líder da oferta pública de distribuição
primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, todas livres
e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da W2W E-COMMERCE DE
Vinhos S.A. (“Ações” e “Companhia”, respectivamente), a ser realizada no Brasil, com esforços
de colocação das Ações no exterior, sob coordenação do Coordenador Líder, do Bank of America
Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (“Bank of America”), do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG
Pactual”), da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
(“XP”) e do Banco ABC Brasil S.A. (“Banco ABC” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o
Bank of America, o BTG Pactual e a XP, os “Coordenadores da Oferta”) (“Oferta”), nos termos
da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários 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 (conforme identificados no Prospecto Preliminar da
Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da W2W ECommerce de Vinhos S.A. (“Prospecto Preliminar”)) e os Coordenadores da Oferta constituíram
seus respectivos assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta;
(B) para realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em 17 de agosto de 2020, a qual prosseguirá até a divulgação do Prospecto
Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão
da W2W E-Commerce de Vinhos S.A. (“Prospecto Definitivo” e, quando em conjunto com o
Prospecto Preliminar, “Prospectos”);
(C) por solicitação do Coordenador Líder, a Companhia contratou seus auditores independentes,
qual seja, a PricewaterhouseCoopers Brasil Ltda., para aplicação de procedimentos previamente
acordados, em conformidade com a Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23 emitida pelo
Conselho Federal de Contabilidade – CFC, dentre eles, a emissão de carta conforto para os
Coordenadores da Oferta, de modo a verificar a consistência de determinadas informações contábeis
e financeiras, incluídas ou incorporadas por referência aos Prospectos, com as demonstrações
financeiras consolidadas da Companhia, relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017 e com as informações financeiras intermediárias consolidadas da
Companhia, contidas no Formulário de Informações Trimestrais – ITR referentes aos períodos de
três meses findos em 30 de junho de 2020 e 2019;
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(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 referidos no 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 confirmam ter disponibilizado;
(F) a Companhia e os Acionistas Vendedores confirmam ter disponibilizado para análise do
Coordenador Líder e de seus assessores legais, com veracidade, consistência, qualidade e
suficiência, todos os documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes sobre os
negócios da Companhia para análise do Coordenador Líder e de seus assessores legais, como o fim
de permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e
(G) a Companhia e os Acionistas Vendedores, em conjunto com os Coordenadores da Oferta e os
assessores legais, participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração
do Prospecto Definitivo.
O Coordenador Líder, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que:
(i)
tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, para assegurar
que: (a) as informações prestadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores no
Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas
disponibilizações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficiente, permitindo aos
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as
informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas
eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro da Companhia e/ou que
integram o Prospecto Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas
de suas respectivas disponibilizações, são suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(ii)
o Prospecto Preliminar foi e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as
normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e o “Código

ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de
Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”,
atualmente em vigor; e
(iii)
o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas
respectivas disponibilizações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos
investidores da Oferta, das Ações a serem ofertadas, da Companhia, incluindo aquelas
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relacionadas às suas atividades e à sua situação econômico-financeira, dos riscos que possam
afetar a Companhia e a Oferta e quaisquer outras informações relevantes.

São Paulo, 07 de outubro de 2020.

BANCO ITAÚ BBA S.A.

________________
_________
_____________________________
me: Roderick Sinclair Gr
G
eenlees
Nome:
Greenlees
Cargo: Managing Director
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_____________________________
Nome: Ubiratan dos Santos Machado
Cargo: Managing Director
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W2W E-Commerce
de Vinhos S.A.
Conjunto completo das
Informações Trimestrais - ITR em
30 de junho de 2020
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Conjunto completo das
Informações Trimestrais ITR em 30 de junho de 2020
O conjunto de demonstrações apresentado a seguir é composto pelas
seguintes informações:
9 Relatório da administração;
9 Relatório do auditor independente;
9 Demonstrações Financeiras;
9 Declaração dos diretores sobre as Demonstrações Financeiras;
9 Declaração dos diretores sobre a opinião expressa no relatório
dos auditores independentes e sobre as informações contábeis
intermediárias
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As políticas da Companhia e de suas controladas na contratação de serviços de auditores independentes visam assegurar que não haja conflito de interesses
e perda de independência ou objetividade do auditor. Durante o 2º trimestre do exercício de 2020, os auditores independentes da Companhia,
PricewaterhouseCoopers - PwC prestaram serviços de auditoria das Demonstrações Financeiras, cujos honorários totalizaram R$ 45.600 e representaram
100% em relação aos honorários totais dos serviços de auditoria externa.

A Wine conseguiu capturar este movimento positivo por já estar bem posicionada no seu mercado. A empresa é nativa digital, portanto a marca acabou se
beneficiando deste movimento de migração de compras para o online

Em 11 março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia do vírus COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2).
No período pós-início da quarentena devido à pandemia do COVID-19, ou seja, de abril a junho de 2020, o consumo avançou ainda mais e chegou a 2,81
litros / habitante maior de 18 anos, um crescimento de 39% quando comparado com o mesmo período de 2019. Fonte: Ideal Consulting

Acompanhando o fim de 2019, em 2020 a popularidade do APP Wine segue crescente e o aplicativo passa, dos 484 mil downloads e conta com mais de 146
mil usuários ativos mensalmente.

Em outubro de 2019, para proporcionar experiências diferenciadas a seus clientes e manter seu perfil inovador, a WINE lança no mercado o WineUP,
programa de recompensas que, entre muitas funções, permite acumular pontos e convertê-los em prêmios e descontos além de gamificação por conquistas
em cada missão.

Em 2019, em linha com a estratégia da Companhia e expansão dos seus negócios e relacionamento com seus clientes, e em face à aquisição da controlada
Bodegas de Los Andes Comércio de Vinhos Ltda. (“Bodegas”) no ano anterior, a Companhia inaugurou sua primeira loja física sob à marca “Wine”, no bairro
de Lourdes em Belo Horizonte/MG. A estratégia da Companhia com o conceito de multicanalidade e a capacidade de oferecer a mesma experiência
independente do canal de contato com o cliente, com o objetivo de oferecer nossos produtos em diferentes canais de venda, preservar a mesma experiência
desde a atração desses clientes, passando pela venda e mantendo o mesmo padrão e qualidade no pós venda em todos eles, tanto no mundo online como
no offline.

A Companhia é uma sociedade anônima de capital fechado, com sedes administrativas nas cidades de Vitória/ES e São Paulo/SP e um centro de distribuição
na cidade de Serra/ES. A Companhia possui seu controle compartilhado entre a Orbeat Som e Imagem Ltda., empresa do Grupo RBS, e Península Fundo de
Investimento em Participações.

Além da comercialização através dos canais digitais, outra importante fonte de receita da Companhia é o Clube Wine, assinatura periódica em que os clientes
recebem os vinhos recomendados pela curadoria de enólogos da Wine, uma revista com conteúdo editorial exclusivo com informações atuais aos
interessados pelo mundo dos vinhos, além de outros benefícios, como descontos e promoções exclusivas.

A W2W E-Commerce de Vinhos S.A. ("Companhia" ou "Wine") opera no mercado varejista e atacadista comercializando vinhos, linha gourmet e outras
bebidas nacionais e importadas, principalmente via comércio eletrônico (e-commerce). A companhia foi constituída em 2008 e opera com os sites
“www.wine.com.br”, ‘www.vinhofacil.com.br”, “www.wineeventos.com.br” e “www.wine2b.com.br”.

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
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Receita líquida
Custo das vendas
Lucro bruto
Margem Bruta (%)
Despesas operacionais (vendas, administrativas e outras)
Despesas com vendas
Despesas administrativas
Despesas gerais
Outras despesas operacionais
Despesas operacionais/Receita líquida (%)
EBITDA ajustado
Margem EBITDA ajustada

Informações Consolidadas (R$ MM)
87.412
(46.082)
41.330
47,3%
(34.987)
(19.473)
(7.780)
(7.180)
(554)
(40,0%)
9.855
11,3%

2T20

64.115
(34.438)
29.677
46,3%
(36.504)
(21.396)
(9.143)
(7.582)
1.617
(56,9%)
(3.632)
(5,7%)

2T19

(371,3%)

(4,2%)
(9,0%)
(14,9%)
(5,3%)
(134,3%)

36,3%
33,8%
39,3%

Var.

146.335
(76.294)
70.041
47,9%
(64.856)
(34.148)
(14.879)
(15.365)
(464)
(44,3%)
12.368
8,5%

1S20

115.769
(61.043)
54.726
47,3%
(65.672)
(37.158)
(17.742)
(14.365)
3.593
(56,7%)
(5.215)
(4,5%)

1S19

(337,2%)

(1,2%)
(8,1%)
(16,1%)
7,0%
(112,9%)

26,4%
25,0%
28,0%

Var.

 O crescimento nas despesas operacionais líquidas é explicada principalmente pela contabilização de R$ 3,6 milhões a título de créditos tributários
realizados no primeiro semestre de 2019 referente a contribuições federais de PIS e COFINS.

sócios.

+52mil

de pedidos.

660mil

garrafas vendidas.

2,7MM

DESEMPENHO ECONÔMICO FINANCEIRO

No B2B, mesmo com restaurantes e bares fechados, novas parcerias com grandes redes garantiram excelente performance.

A disparada do dólar foi um ponto relevante neste 2º tri, onde o relacionamento da Wine com as vinícolas em todo o mundo e a compra em grande
quantidade minimizam o impacto, além da política bem sucedida de hedge que protege principalmente o Clube de Assinaturas de Vinhos destas
variações drásticas.

Aumento expressivo nas compras online e especificamente no consumo de vinho durante a pandemia do COVD-19. Com isso, o Clube de Assinaturas de
Vinhos veio batendo recordes de captação no período, fechando o semestre com 179mil sócios. Estes sócios por sua vez aproveitando os benefícios no Ecommerce, também geraram um grande aumento de receita para o canal. Esse resultado do segmento de E-commerce está diretamente ligado ao
sucesso da estratégia de direcionar os investimentos e o foco da Companhia para o crescimento do número de assinaturas nos Clubes, que passou de
124 mil em junho de 2019 para 179 mil em junho de 2020, e partir de uma base maior de assinantes promover ações de incentivo para que esses sócios
façam compras adicionais no E-commerce, principalmente após o lançamento do aplicativo da Wine em meados de 2019.

DESEMPENHO DA WINE NO 2º TRI 2020

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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6.343
2.868
9.211
644
9.855

2T20
(6.827)
3.377
(3.450)
(182)
(3.632)

2T19
(192,9%)
(15,1%)
(367,0%)
(453,8%)
(371,3%)

Var.
5.185
6.022
11.207
1.160
12.368

1S20

(10.946)
6.041
(4.905)
(310)
(5.215)

1S19

(147,4%)
(0,3%)
(328,5%)
(474,3%)
(337,2%)

Var.

 Despesas legais com consultorias e perdas tributárias.

Alienação de ativos
Despesas legais
Ganho ou perda tributária
Custos baixa de ativo
Não recorrentes

Informações Consolidadas (R$ MM)

Não recorrentes
2T20

644

241
403

(182)

(463)
281

2T19

(453,8%)

(14,2%)

Var.

757
403
1.160

1S20

(310)

(589)
279

1S19

(474,3%)

171,3%

Var.

 Os efeitos combinados de melhores resultados de receita líquida, ligeira melhora da margem de lucro bruto, e manutenção do montante total de
despesas operacionais geraram uma melhora do lucro operacional, que passou de um prejuízo de R$ (10,9) milhões para um ganho de R$ 5,2 milhões no
mesmo período em 2020.

Lucro Operacional
Depreciação e Amortização
EBITDA
Não recorrentes
EBITDA ajustado

Informações Consolidadas (R$ MM)

COMPOSIÇÃO EBITDA AJUSTADO
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2.334
61
188
2.058
27
(2.903)
(7)
(19)
(1.751)
(1.126)
(569)

2T20
83,1%
(68,7%)
28,8%
120,3%
89,6%
(101,7%)
35,7%
35,7%
74,3%
122,3%

(1.531)
419
(14)
(1.290)
(646)
(256)

Var.

1.275
195
146
934

2T19
4.721
148
360
4.186
27
(10.067)
(156)
(30)
(7.704)
(2.177)
(5.346)

1S20

(6.329)
(2.012)
(40)
(3.495)
(782)
(3.006)

3.323
254
342
2.727

1S19

59,1%
(92,2%)
(25,0%)
120,4%
178,4%
77,8%

42,1%
(41,7%)
5,3%
53,5%

Var.

EBITDA ajustado
Depreciação e Amortização
Não recorrentes
Lucro Operacional
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Provisão para IR e CS
Lucro Líquido

Informações Consolidadas (R$ MM)

LUCRO LÍQUIDO

9.855
(2.868)
(644)
6.343
(569)
2.334
(2.903)
(201)
5.573

2T20

(3.632)
(3.377)
182
(6.827)
(256)
1.275
(1.531)
(562)
(7.645)

2T19

(371,3%)
(15,1%)
(453,8%)
(192,9%)
122,3%
83,1%
89,6%
(64,2%)
(172,9%)

Var.

12.368
(6.022)
(1.160)
5.185
(5.346)
4.721
(10.067)
(181)
(342)

1S20

(5.215)
(6.041)
310
(10.946)
(3.006)
3.323
(6.329)
257
(13.695)

1S19

(337,2%)
(0,3%)
(474,3%)
(147,4%)
77,8%
42,1%
59,1%
(170,4%)
(97,5%)

Var.

 A queda no resultado financeiro líquido quando comparado a 2019, se deve a contabilização de receita financeira extraordinária dos juros das
debêntures em posse da Península Participações e atualização do crédito de PIS/COFINS proveniente da ação transitado em julgado no valor
de 1MM contabilizado em 2020.

Receitas financeiras
Descontos obtidos
Receita financeira
Variação cambial ativa
Juros ativos
Despesas financeiras
Encargos sobre empréstimos
IOF
Variação cambial passiva
Outras despesas financeiras
Resultado financeiro líquido

Informações Consolidadas (R$ MM)

Resultado financeiro
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235
7.357
(2.025)
17.805

5.573
201
5.774
2.868
605
(828)
4.074
(20)

2T20
(7.645)
562
(7.083)
3.377
(12.616)
(141)
12.070
(19)
(83)
676
(2.389)
(6.208)

2T19

988,3%
(15,2%)
(386,8%)

(172,9%)
(64,2%)
(181,5%)
(15,1%)
(104,8%)
485,6%
(66,2%)
7,5%

Var.

1.754
(2.928)
15.443

(342)
181
(161)
6.023
2.131
(1.193)
9.877
(60)

1S20

Var.

(13.695)
(97,5%)
(257) (170,4%)
(13.952)
(98,8%)
6.041
(0,3%)
(9.968) (121,4%)
(637)
87,3%
13.436
(26,5%)
(59)
1,7%
(53)
10.341
(83,0%)
(5.937)
(50,7%)
(788) (2059,8%)

1S19

 O caixa líquido gerado nas atividades operacionais no período de seis meses findo em 30 de Junho de 2020 foi de R$ 14,3 milhões, em comparação
ao caixa líquido utilizado no período de seis meses findo em 30 de Junho de 2019, que foi negativo em R$ 3,0 milhões. Este aumento de R$ 17,3
milhões, é atribuído substancialmente a (i) R$ 13,0 milhões em decorrência do aumento do prazo de de pagamento a fornecedores estrangeiros; (ii)
postergação de impostos a recolher em adoção as medidas publicadas pelo Governo no enfrentamento a COVID-19. Nas atividades de investimento
esta diminuição de R$ 3,0 milhões no caixa dos semestres é atribuído substancialmente ao maior investimento realizado em 2019 na estrutura do
Centro de Distribuição em SP e investimentos em tecnologias direcionados a nossa plataforma de e-commerce. Nas atividades de financiamento,
quando comparado os semestres, essa redução é decorrente principalmente dos pagamentos de empréstimos captados em 2019 no montante de R$
13,0 milhões, novas captações no montante de R$ 21,1 milhões visando reforço de caixa da companhia para fazer frente ao cenário econômico
imposto pela COVID-19 e aumento no volume de pagamentos a título de arrendamento mercantil de R$ 4,1 milhões.

Lucro Líquido
Provisão para IR e CS
LAIR
Depreciação/Amortização e Outros
Juros e Variações cambiais
Baixa de imobilizado/intangível e outros
Variação Capital de Giro
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos pagos
IR+CSLL
Financiamentos Operacionais
CAPEX
Fluxo de Caixa

Informações Consolidadas (R$ MM)

FLUXO DE CAIXA

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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Empréstimos e financiamentos
CCB
FINAME
FINIMP
Debêntures
Swap
Empréstimos em moeda estrangeira
Caixa e equivalentes de caixa
Endividamento líquido

Informações Consolidadas (R$ MM)

171
10.204
(17.802)
(7.496)

10.306
(6)
(63)

2T20

(100,0%)

(13.452)
44 23196,8%
6.208
(386,8%)
(7.269)
3,1%

(176,5%)
(42,3%)
7,1%

Var.

(13.477)
(10)
(59)

2T19

10.356
21.500
(22.200)
9.770

31.970
8
106

1S20

10.326
(5.094)
81.624

86.718
743
352
9.209
66.088

1S19

108,2%
335,8%
(88,0%)

(100,0%)

(63,1%)
(98,9%)
(69,9%)

Var.

Marketing
Operações
Administrativo
TI
Novos negócios
Investimentos

Informações Consolidadas (R$ MM)

5
471
1.459
80
2.015

2T20

24
723
68
1.576
5
2.395

2T19

(15,9%)

(99,3%)
595,6%
(7,5%)

Var.

50
577
2.665
230
3.523

1S20

121
751
74
5.001
5
5.952

1S19

(93,3%)
683,2%
(46,7%)
4761,8%
(40,8%)

Var.

 O CAPEX do 2º trimestre concentrou-se na adequação da nova sede da companhia em SP e atualizações da plataforma do e-commerce.

INVESTIMENTO

 O endividamento líquido ao final do exercício de 30 de junho de 2020 é de 9,8MM. Em relação ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a
dívida líquida apresentou uma redução de quase 5,2MM devido à maior disponibilidade de caixa, proveniente principalmente da melhor
performance operacional de todos os segmentos de atuação no primeiro semestre de 2020, e um novo empréstimo tomado pela Companhia com o
objetivo de nos resguardar em relação a possíveis impactos que o negócio poderia sofrer devido a pandemia do COVID-19.

ENDIVIDAMENTO

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

W2W E-commerce
de Vinhos S.A.

Informações Trimestrais - ITR em
30 de junho de 2020
e relatório sobre a revisão de
informações trimestrais
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Relatório sobre a revisão de informações trimestrais
Aos Administradores e Acionistas
W2W E-commerce de Vinhos S.A.

Introdução
Revisamos as informações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas, da W2W Ecommerce de Vinhos S.A. (“Companhia”), contidas no Formulário de Informações Trimestrais ITR referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2020, que compreendem o balanço
patrimonial em 30 de junho de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado
abrangente para os períodos de três e de seis meses findos nessa data e das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para os períodos de três e de seis meses findos nessa data,
assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.
A administração é responsável pela elaboração das informações financeiras intermediárias
individuais e consolidadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 – Demonstração
Intermediária e com a norma internacional de contabilidade IAS 34 –Interim Financial
Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim como pela
apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de
Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa
responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações financeiras
intermediárias com base em nossa revisão.
Alcance da revisão
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de
informações intermediárias (NBC TR 2410 – Revisão de Informações Intermediárias Executada
pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 – Review of Interim Financial Information Performed by
the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações
intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos
assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros
procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma
auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu
obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam
ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.
Conclusão sobre as informações intermediárias
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que
as informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas incluídas nas informações
trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com
o CPC 21 e o IAS 34, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de
forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

PricewaterhouseCoopers, Rua Mostardeiro, 800 - 9º andar, Bairro Independência, Porto Alegre-RS, Brasil 90430-000
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Ênfase
Reemissão das informações financeiras intermediárias
Em 2 de setembro de 2020, emitimos relatório de revisão sem modificação sobre as informações
financeiras intermediárias individuais e consolidadas da W2W E-commerce de Vinhos S.A.,
relativas aos períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2020, que ora estão sendo
reemitidas. Conforme descrito nas Nota 1.2.1, essas informações financeiras intermediárias foram
alteradas e estão sendo reemitidas em função do desdobramento das ações da Companhia, bem
como para refletir outros ajustes descritos na referida nota explicativa. Consequentemente,
estamos reemitindo nosso relatório em substituição ao relatório emitido anteriormente. Nossa
revisão não contém modificação relacionada a esse assunto.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA),
individuais e consolidadas, referentes ao período de três e de seis meses findo em 30 de junho
de 2020, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como
informação suplementar para fins do IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a
procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com
o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações financeiras intermediárias e
registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios
definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 – “Demonstração do Valor Adicionado”. Com base
em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas
demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos aspectos relevantes, segundo
os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e de forma consistente em relação às
informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Porto Alegre, 7 de outubro de 2020

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
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13
14

Direito de Uso
Imobilizado
Intangível

203.004

58.774

54.527
230.197

22.249
7.472
12.428

232.611

56.989

18.943
7.096
27.866

-

13.422

12.954
18.855
6.892
12.781

41
3.043
3.084

115
3.088
3.203

175.622
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206.042

61.037

22.345
7.625
27.825

-

115
3.127
3.242

145.005

59.646
36.062
3.547

8.584

6.757
30.409

31/12/2019

Consolidado

As notas explicativas da Administração são parte integrante das informações trimestrais.

Total do ativo

11

3.045

41
3.004

144.230

175.670

10
9

17.853
59.354
26.582
6.656

8.584
58.684
36.003
3.493

17.853
58.723
26.523
6.634

6
7
8
9

30/06/2020

22.200
4.009
38.968

31/12/2019

Controladora

6.465
31.001

30/06/2020

21.436
4.009
40.492

4
5
6

Nota

Investimento

Outros ativos

Não circulante
Realizável a longo prazo
Tributos diferidos

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Instrumentos financeiros derivativos
Contas a receber de clientes
Ativos relacionados a contrato com
clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Outros ativos

Ativo

Em milhares de reais

Balanço patrimonial

W2W E-Commerce de Vinhos S.A.

Total do passivo e patrimônio líquido

Total do patrimônio líquido

Ajustes de avaliação patrimonial
Prejuízos acumulados

Patrimônio líquido
Capital social

Total do passivo

Passivos de arrendamento
Tributos diferidos
Outros passivos

Não circulante

Instrumentos financeiros derivativos
Obrigações sociais e trabalhistas
Impostos a recolher
Passivos relacionados a contratos
com clientes
Provisões para contingências
Outros passivos

Passivos de arrendamento

Circulante
Fornecedores
Fornecedores (forfaiting)
Empréstimos e financiamentos

Passivo e patrimônio líquido

21

17
10
20

142
2.898

230.197

78.935

2.659
(28.679)

104.955

203.004

76.242

(376)
(28.337)

104.955

126.762

17.685

15.326

151.262

14.481
924
2.280

109.077

232.611

78.935

2.659
(28.679)

104.955

153.676

17.436

12.057
3.141
2.238

136.240

142
2.191

13.573

11.311
98
3.643

6.829
13.747

3.684

61.892
2.212
31.970

30/06/2020

455
7.251
8.626

5.180

47.204
3.625
21.684

31/12/2019

Controladora

12.057
1.031
2.238

135.936

13.573

6

6.422
13.366

3.667

61.686
2.212
31.970

30/06/2020

19
20

5
18
8

17

15
15
16

Nota

206.042

76.242

(376)
(28.337)

104.955

129.800

19.795

14.481
3.034
2.280

110.005

97
3.645

11.311

455
7.471
9.028

5.250

47.439
3.625
21.684

31/12/2019

Consolidado

W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
Demonstração do resultado
Períodos de três e seis meses findos em 30 de junho
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Nota

Receita líquida

22

Custo das vendas

23

Lucro bruto

01/04/2020 a
30/06/2020

86.254
(45.426)

40.828

Despesas com vendas

23

Despesas administrativas

23

Despesas gerais

23

Resultado de equivalência patrimonial

11

Outros resultados operacionais

23

Lucro (Prejuízo) operacional

Receitas financeiras

24

Despesas financeiras

24

(19.050)
(7.394)
(7.063)

01/01/2020 a
30/06/2020

01/04/2019 a
30/06/2019

Controladora
01/01/2019 a
30/06/2019

143.976

61.753

112.656

(32.955)

(59.342)

69.043

28.798

53.314

(33.378)

(20.966)

(36.650)

(14.067)
(15.114)

(8.583)
(7.378)

(16.903)
(14.054)

(404)

(503)

1.627

3.816

(74.933)

431

(2)

(1.401)

(1.285)

6.351

5.197

(6.906)

(10.980)

2.324
(2.901)

4.702
(10.060)

1.267
(1.527)

3.297
(6.322)

(577)

(5.358)

(260)

(3.025)

5.774

(161)

(7.166)

(14.005)

(201)

(181)

(479)

310

5.573

(342)

(7.645)

(13.695)

0,0001
0,0001

0,0000
0,0000

Resultado financeiro líquido
Lucro (Prejuízo) antes da provisão para o
imposto
de renda e contribuição social

Imposto de renda e contribuição social

10

Lucro (Prejuízo) do período
Lucro (Prejuízo) por ação atribuível aos
acionistas da Companhia – em R$
(Reemitido)
Básico
Diluído

21
21

2 de 57
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(0,0001)

(0,0002)

(0,0001)

(0,0002)

W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
Demonstração do resultado
Períodos de três e seis meses findos em 30 de junho
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Consolidado
Nota

Receita líquida

22

Custo das vendas

23

01/04/2020 a
30/06/2020

01/01/2020 a
30/06/2020

01/04/2019 a
30/06/2019

01/01/2019 a
30/06/2019

87.412
(46.082)

146.335
(76.294)

64.115
(34.438)

115.769
(61.043)

41.330

70.041

29.677

54.726

(19.473)

(34.148)

(21.396)

(37.158)

(7.780)
(7.180)
(554)

(14.879)
(15.365)
(464)

(9.143)
(7.582)
1.617

(17.742)
(14.365)
3.593

6.343

5.185

(6.827)

(10.946)

2.334
(2.903)

4.721
(10.067)

1.275
(1.531)

3.323
(6.329)

(569)

(5.346)

(256)

(3.006)

5.774

(161)

(7.083)

(13.952)

(201)

(181)

(562)

257

5.573

(342)

(7.645)

(13.695)

Lucro bruto
Despesas com vendas

23

Despesas administrativas

23

Despesas gerais
Outros resultados operacionais

23
23

Lucro (Prejuízo) operacional
Receitas financeiras
Despesas financeiras

24
24

Resultado financeiro líquido
Lucro (Prejuízo) antes da provisão para o
imposto de renda e contribuição social

Imposto de renda e contribuição social

10

Lucro (Prejuízo) do período

3 de 57
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Demonstração do resultado abrangente
Períodos de três e seis meses findos em 30 de junho
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Lucro/Prejuízo do período
Hedges de fluxo de caixa, líquido

Total do resultado abrangente do período

Controladora e Consolidado
01/04/2019 a
01/01/2019 a
30/06/2019
30/06/2019

01/04/2020 a
30/06/2020

01/01/2020 a
30/06/2020

5.573

(342)

(7.645)

(13.695)

19

3.035

19

(817)

5.592

2.693

(7.626)

(14.512)

4 de 57
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As notas explicativas da Administração são parte integrante das informações trimestrais.

104.955

-

Total resultado abrangente do período

Saldos em 30 de junho de 2020

-

104.955

Resultado abrangente do período
Prejuízo do período
Hedges de fluxo de caixa, líquidos de impostos

Em 1º de janeiro de 2020

44.955

-

Total resultado abrangente do período

Saldos em 30 de junho de 2019

-

44.955

Capital social

Resultado abrangente do período
Prejuízo do período
Hedges de fluxo de caixa, líquidos de impostos

Em 1º de janeiro de 2019

Em milhares de reais

Demonstração das mutações no patrimônio líquido
Períodos de seis meses findos em 30 de junho

-

-

-

685

-

-

685

Reserva de
lucros

2.659

3.035

3.035

(376)

(58)

(817)

(817)

759

Ajustes de
avaliação
patrimonial

(28.679)

(342)

(342)
-

(28.337)

(50.266)

(13.695)

(13.695)
-

(36.571)

Prejuízos
acumulados

78.935

2.693

(342)
3.035

76.242

(4.684)

(14.512)

(13.695)
(817)

9.828

Total

W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa
Períodos de três e seis meses findos em 30 de junho
Em milhares de reais

01/04/2020 à
30/06/2020

01/01/2020 à
30/06/2020

01/04/2019 à
30/06/2019

Controladora
01/01/2019 à
30/06/2019

5.774

(161)

(7.166)

(14.005)

Depreciação (Nota 13)

1.627

4.015

1.658

3.405

Amortização (Nota 14)

1.213

2.380

1.642

2.510

601

1.662

(12.616)

(9.968)

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e
contribuição social
Ajustes para reconciliar o lucro ao fluxo de caixa das
atividades operacionais

Despesas com juros e variações cambiais
Perdas na baixa de imobilizado e intangível
(Ganhos) perdas com valor justo de ativos financeiros
mensurados ao valor justo por meio do resultado

21

212

21

(226)

(871)

(1.429)

325

334
503

Resultado de equivalência patrimonial

(431)

2

404

Provisão de perdas com investimentos

155

155

-

-

(3)

(5)

(2)

2

Provisão de provisão para perda nos estoques

30

(16)

(471)

(699)

Reversão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas

(5)

44

(14)

(48)

8.112

6.859

(16.219)

(18.192)

(15.017)

(9.486)

(17.631)

4.175

(6.668)

(9.269)

10.667

14.832

Reversão para devedores duvidosos

Variações nos ativos e passivos
Redução (aumento) de contas a receber
Redução (aumento) de ativos relacionados a contratos
com clientes
Redução (aumento) de estoques
Redução (aumento) de outros ativos
(Redução) aumento de fornecedores
(Redução) aumento de passivos relacionados a
contratos com clientes
(Redução) aumento de obrigações trabalhistas e
tributárias
(Redução) aumento de outros passivos
Caixa gerado pelas (utilizados nas) operações
Juros de Empréstimos e Financiamentos
Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades
operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de itens relacionados ao direito de uso
(Nota12)
Aquisição de imobilizado (Nota13)
Aquisição de ativos intangíveis (Nota14)
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10.342

(23)

3.340

523

(2.696)

(3.170)

280

4.875

9.499

15.942

3.316

1.050

(3.151)

2.262

(1.116)

(19.137)

12.413

13.570

(2.219)

(2.712)

(1.060)

(671)

14.825

9.204

11.773

16.014

(4.757)

(5.382)

(20)

(60)

(19)

(59)

11.753

15.954

(4.776)

(5.441)

(800)

(1.089)

-

-

(176)

(282)

(863)

(1.006)

(1.036)

(2.044)

(1.526)

(4.931)

W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa
Períodos de três e seis meses findos em 30 de junho
Em milhares de reais
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

(2.012)

(3.415)

(2.389)

(5.937)

9.866
-

21.105

-

10.700

235

2.143

2.143

(143)

(13.009)

(101)

(383)

(609)

(2.520)

-

-

(1.476)

(3.379)

(1.266)

(2.119)

7.638

2.432

776

10.341

17.379

14.971

(6.389)

(1.037)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos (Nota16)
Captação de fornecedores (forfaiting)
Amortizações de empréstimos e financiamentos
(Nota16)
Amortização de fornecedores (forfaiting)
Amortizações de arrendamentos (Nota16)
Caixa líquido gerado pelas atividades de
financiamento
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de
caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período

4.057

6.465

11.168

5.816

Caixa e equivalentes de caixa no final do período

21.436

21.436

4.779

4.779

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de
caixa

17.379

14.971

(6.389)

(1.037)
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Demonstração dos fluxos de caixa
Períodos de três e seis meses findos em 30 de junho
Em milhares de reais

01/04/2020 à
30/06/2020

01/01/2020 à
30/06/2020

01/04/2019 à
30/06/2019

Consolidado
01/01/2019 à
30/06/2019

5.774

(161)

(7.083)

(13.952)

Depreciação (Nota 13)

1.654

3.640

1.733

3.528

Amortização (Nota 14)

1.214

2.383

1.644

2.513

605

2.131

(12.616)

(9.968)

21

212

21

(226)

325

334

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro / (Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição
social
Ajustes para reconciliar o lucro ao fluxo de caixa das
atividades operacionais

Despesas com juros e variações cambiais
Perdas na baixa de imobilizado e intangível
(Ganhos) perdas com valor justo de ativos financeiros
mensurados ao valor justo por meio do resultado

(871)

(1.429)

Reversão para devedores duvidosos

(3)

(5)

(2)

2

Provisão de provisão para perda nos estoques

30

(16)

(471)

(699)

Reversão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas

(5)

45

(14)

(48)

8.419

6.800

(16.463)

(18.516)

(14.586)

(8.554)

(18.431)

3.630

(6.668)

(9.269)

10.667

14.832

10.441

308

3.413

856

(2.695)

(3.139)

1.362

3.020

9.487

15.913

3.995

1.725

(3.151)

2.262

(1.116)

(19.137)

Variações nos ativos e passivos
Redução (aumento) de contas a receber
Redução (aumento) de ativos relacionados a contratos com
clientes
Redução (aumento) de estoques
Redução (aumento) de outros ativos
(Redução) aumento de fornecedores
(Redução) aumento de passivos relacionados a contratos
com clientes
(Redução) aumento de obrigações trabalhistas e tributárias

12.744

13.738

(2.333)

(691)

(Redução) aumento de outros passivos

(1.498)

(1.382)

14.513

9.201

Caixa gerado pelas (utilizados nas) operações

12.493

16.677

(4.393)

(5.080)

(20)

(60)

(19)

(59)

-

-

(83)

(53)

12.473

16.617

(4.495)

(5.192)

Aquisição de itens relacionados ao direito de uso (Nota12)

(811)

(533)

-

-

Aquisição de imobilizado (Nota13)

(176)

(351)

(863)

(1.006)

(1.038)

(2.044)

(1.526)

(4.931)

(2.025)

(2.928)

(2.389)

(5.937)

9.866

21.105

-

10.700

Juros de Empréstimos e Financiamentos
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades
operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento

Aquisição de ativos intangíveis (Nota14)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos
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W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa
Períodos de três e seis meses findos em 30 de junho
Em milhares de reais
Captação de fornecedores (forfaiting)

-

235

2.143

2.143

Amortizações de empréstimos e financiamentos

(143)

(13.009)

(101)

(383)

Amortização de fornecedores (forfaiting)

(609)

(2.520)

-

-

(1.757)

(4.057)

(1.366)

(2.119)

7.357

1.754

676

10.341

17.805

15.443

(6.208)

(788)

Amortizações de arrendamentos
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de
caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período

4.395

6.757

11.302

5.882

Caixa e equivalentes de caixa no final do período

22.200

22.200

5.094

5.094

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de
caixa

17.805

15.443

(6.208)

(788)
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W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
Demonstração do valor adicionado
Períodos de três e seis meses findos em 30 de junho
Em milhares de reais

01/04/2020 à
30/06/2020

01/01/2020 à
30/06/2020

01/04/2019 à
30/06/2019

Controladora
01/01/2019 à
30/06/2019

22

121.197

199.026

77.182

138.744

6

(2)

(10)

(2)

(15)

121.195

199.016

77.180

138.729

Nota
s
Receitas
Vendas brutas de produtos e serviços
Provisão para créditos de liquidação duvidosa reversão/(constituição)

Insumos adquiridos de terceiros
Custo dos produtos vendidos, das mercadorias e dos
serviços prestados
Despesas de transporte

23

(43.452)

(71.440)

(31.453)

(56.590)

23

(11.532)

(19.741)

(8.594)

(15.984)

Custos de Publicidade, vendas e promoções

23

(5.022)

(9.298)

(10.228)

(16.733)

Serviços de terceiros

23

(473)

(2.089)

(1.018)

(2.083)

Perdas/recuperações de valores ativos

23

(508)

(1.113)

(371)

(592)

Outras despesas

23

(5.037)

(13.523)

(5.516)

(3.840)

(66.024)

(117.204)

(57.180)

(95.822)

Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização

23

Valor adicionado líquido produzido pela Companhia

55.171

81.812

20.000

42.907

(2.840)

(6.396)

(3.301)

(5.915)

52.331

75.416

16.699

36.992

Valor adicionado recebido em transferência
Participação nos lucros de controladas

11

(431)

2

404

503

Receitas financeiras

25

2.324

4.702

1.267

3.297

54.224

80.120

18.370

40.792

Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Pessoal - remuneração direta

23

4.647

7.862

3.861

7.600

Pessoal - benefícios

23

2.847

6.233

4.451

8.751

372

629

309

608

64

106

40

79

Pessoal - FGTS
Impostos, taxas e contribuições
Federais

10

14.830

23.147

4.460

9.955

Estaduais

22

22.835

32.178

11.324

21.084

Municipais

23

155

247

43

88

25

2.901

10.060

1.527

6.322

5.573

(342)

(7.645)

(13.695)

54.224

80.120

18.370

40.792

Juros e variações cambiais
Lucro (Prejuízo) Retido
Valor adicionado distribuído
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W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
Demonstração do valor adicionado
Períodos de três e seis meses findos em 30 de junho
Em milhares de reais

01/04/2020 à
30/06/2020

01/01/2020 à
30/06/2020

01/04/2019 à
30/06/2019

Consolidado
01/01/2019 à
30/06/2019

22

123.039

202.659

80.124

142.552

6

(2)

(10)

(2)

(15)

123.037

202.649

80.122

142.537

Nota
s
Receitas
Vendas brutas de produtos e serviços
Provisão para créditos de liquidação duvidosa reversão/(constituição)

Insumos adquiridos de terceiros
Custo dos produtos vendidos, das mercadorias e dos
serviços prestados
Despesas de transporte

23

(44.108)

(72.801)

(32.936)

(58.291)

23

(11.578)

(19.824)

(8.635)

(16.072)

Custos de Publicidade, vendas e promoções

23

(5.202)

(9.681)

(10.295)

(16.817)

Serviços de terceiros

23

(473)

(2.090)

(1.028)

(2.095)

Perdas/recuperações de valores ativos

23

(539)

(1.173)

(380)

(607)

Outras despesas

23

(5.014)

(13.479)

1.721

7.821

(66.914)

(119.048)

(51.553)

(86.061)

Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização

23

Valor adicionado líquido produzido pela Companhia

56.123

83.601

28.569

56.476

(2.868)

(6.023)

(3.305)

(5.922)

53.255

77.578

25.264

50.554

2.334

4.721

1.275

3.323

55.589

82.299

26.539

53.877

Valor adicionado recebido em transferência
Participação nos lucros de controladas

11

Receitas financeiras

25

Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Pessoal - remuneração direta

23

4.845

8.242

4.110

7.989

Pessoal - benefícios

23

2.847

6.233

4.451

8.751

388

659

329

639

65

107

40

79

Pessoal - FGTS
Impostos, taxas e contribuições
Federais

10

15.294

23.849

11.668

21.594

Estaduais

22

23.504

33.216

12.012

22.103

Municipais

22

170

268

43

88

25

2.903

10.067

1.531

6.329

5.573

(342)

(7.645)

(13.695)

55.589

82.299

26.539

53.877

Juros e variações cambiais
Lucro (Prejuízo) Retido
Valor adicionado distribuído
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W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
Notas explicativas da administração às informações trimestrais para o período de
três e seis meses findos em 30 de junho de 2020
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1

Informações gerais

1.1

Contexto operacional
A W2W E-Commerce de Vinhos S.A. (a "Companhia" ou "Wine") foi constituída em 2008 e é uma sociedade
anônima de capital fechado com sede em Vitória – ES. A Companhia opera no mercado varejista e
atacadista comercializando vinhos, linha gourmet e outras bebidas nacionais e importadas, principalmente,
via comércio eletrônico (e-commerce), por intermédio do site www.wine.com.br.
Além da comercialização através dos canais digitais, outra importante fonte de receita da Companhia é o
ClubeW, assinatura periódica em que os clientes recebem os vinhos recomendados pela curadoria de
enólogos da Wine, uma revista com conteúdo editorial exclusivo com informações atuais aos interessados
pelo mundo dos vinhos, além de outros benefícios, como descontos e promoções exclusivas.
A Companhia é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede administrativa na cidade de Vitória
e centro de distribuição na cidade de Serra, ambos localizados no Estado do Espírito Santo. A Companhia
possui seu controle compartilhado entre a Orbeat Som e Imagem Ltda., Companhia do Grupo RBS, e
Península Fundo de Investimento em Participações.
Durante o exercício de 2019, a Companhia decidiu vender o canal de operações relacionadas a vendas de
cerveja visando direcionar as estratégias e investimentos no seu negócio principal, a venda de vinhos.
No mesmo período, em linha com a estratégia da Companhia e expansão dos seus negócios e
relacionamento com seus clientes, e em face à aquisição da controlada Bodegas de Los Andes Comércio
de Vinhos Ltda. (“Bodegas”) no ano anterior, a Companhia inaugurou sua primeira loja física sob à marca
“Wine”, no bairro de Lourdes em Belo Horizonte/MG. A estratégia da Companhia com o conceito de
multicanalidade e a capacidade de oferecer a mesma experiência independente do canal de contato com
o cliente, com o objetivo de oferecer nossos produtos em diferentes canais de venda, preservar a mesma
experiência desde a atração desses clientes, passando pela venda e mantendo o mesmo padrão e
qualidade no pós venda em todos eles, tanto no mundo online como no offline. Ainda, com apoio de um
novo Centro de Distribuição em São Francisco, Belo Horizonte/MG, com o intuito de entregas mais rápidas
e facilidade de abastecimento de nossa loja física.
Em outubro de 2019, para proporcionar experiências diferenciadas a seus clientes e manter seu perfil
inovador, a WINE lança no mercado o WineUP, programa de recompensas que, entre muitas funções,
permite acumular pontos e convertê-los em prêmios e descontos além de gamificação por conquistas em
cada missão. Em 30 de junho de 2020, o saldo estimado de utilização de pontos pelos clientes foi de R$
843 (R$ 739 em 31 de dezembro de 2019).
As IFRS não requerem a apresentação das demonstrações de três meses dos fluxos de caixa, essa
demonstração está apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das
demonstrações contábeis.
A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de Administraçãoem 07 de
outubro de 2020.
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Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1.2

Base de preparação
As informações financeiras intermediárias da Companhia, contidas no Formulário de Informações
Trimestrais - ITR referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2020 compreendem as informações
financeiras intermediárias, elaboradas de acordo com o Pronunciamento Técnico “CPC 21 – Demonstração
Intermediárias”, aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e com a norma internacional de
contabilidade “IAS 34 – Interim Financial Reporting”, emitida pelo International Accounting Standard Board
(IASB).
A preparação das informações financeiras intermediárias requer o uso, pela Administração da Companhia,
de estimativas e premissas que afetam os saldos ativos e passivos e outras transações. Como o julgamento
da Administração envolve a determinação de estimativas relacionadas à probabilidade de eventos futuros,
os resultados reais eventualmente podem divergir dessas estimativas.
Todas as informações relevantes próprias das informações financeiras intermediárias, e somente elas, estão
sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Companhia na sua gestão.
As informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas devem ser analisadas em conjunto com
as demonstrações financeiras completas relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
Listamos a seguir as notas explicativas que foram apresentadas nas demonstrações financeiras anuais de
31 de dezembro de 2019, as quais não estão sendo incluídas ou apresentadas no mesmo grau de
detalhamento nestas informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas, visto a ausência de
alterações relevantes neste trimestre:
i.
ii.

1.2.1

Práticas contábeis
Estimativas contábeis e julgamentos críticos

Nota 2
Nota 2.17

Reemissão informações financeiras intermediárias
Conforme descrito na nota 26 – Eventos subsequentes, em 06 de outubro de 2020, ocorreu o desdobramento das
ações da Companhia na razão de 1:394 e, por essa razão, está sendo reapresentado o ajuste retroativo no cálculo
de lucro por ação conforme demonstrado na Demonstração do Resultado do Período e divulgado na Nota 20 (d), nos
termos do previsto na norma CPC 41 – Resultado por Ação, parágrafo 64.
Adicionalmente, a administração da Companhia identificou a oportunidade de aprimoramentos mediante ajustes na
apresentação das notas explicativas 16, 21 (b), 22, 23, 23 (ii) e 25 e, assim, está também refletindo os respectivos
ajustes nestas informações financeiras intermediárias. O balanço patrimonial, as demonstrações do resultado, do
resultado abrangente, mutação do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado do período findo em
30 de junho de 2020, não foram afetados em decorrência desses ajustes das notas explicativas.

1.3

Informações por segmento
As informações por segmentos operacionais são apresentadas de modo consistente com o relatório interno
fornecido para o principal tomador de decisões operacionais. O principal tomador de decisão operacionais,
responsável pela alocação de recursos e pela avaliação de desempenho dos segmentos operacionais, é a
Diretoria Executiva, também responsável pela tomada das decisões estratégicas da Companhia.

1.4

Moeda funcional e moeda de apresentação
Essas informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas são apresentadas em Reais (R$), que
é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos e informações foram arredondados para o milhar mais
próximo, exceto quando indicado de outra forma.
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1.5

Uso de estimativas contábeis e julgamentos críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica
e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.
As informações referentes aos julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis e as estimativas
estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
Nota 2.16 (a) – Imposto de renda e contribuição social diferidos
Nota 2.16 (b) – Perda (impairment) do ágio
Nota 2.16 (c) – Valor justo de derivativos
Nota 2.17 – Instrumentos financeiros

1.6

Mudanças nas políticas contábeis e divulgações
Não há outras normas de IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter
impacto significativo sobre as demonmstrações financeiras da Companhia, sem prejuízo do conjunto das
demonstrações financeiras.
A Companhia realiza, anualmente ou sempre que existirem indícios de eventual perda de valor, a avaliação da
recuperabilidade de seus ativos. Qualquer perda por impairment é registrada de imediato como custo da
demonstração dos resultados da Companhia. Em 31 de dezembro de 2019 não foram identificados f de perda
de valor dos seus ativos.
A Companhia está atenta às possíveis mudanças em suas demonstrações financeiras e vem nesse sentido,
dentre os diversos riscos e incertezas aos quais a Companhia está exposta, dando especial atenção àqueles
eventos econômicos que podem afetar a continuidade dos negócios.
Em 11 de Março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS), declarou uma pandemia em razão da
disseminação do novo coronavírus (COVID-19). Não é possível prever completamente os efeitos diretos e
indiretos da pandemia da COVID-19 nos negócios e condições financeiras da Companhia. Além disso, os
impactos decorrentes do surto da COVID-19 são contínuos e, portanto, a Companhia continuará avaliando a
evolução dos efeitos da atual pandemia nas receitas, ativos, resultados, negócios e perspectivas, incluindo
qualquer possível alteração na capacidade de continuar operando os negócios. As análises estão sendo
realizadas em linha com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 02/2020, emitido pela Comissão de Valores
Mobiliários em 10 de março de 2020, que orienta os administradores e auditores independentes de companhias
abertas a considerarem cuidadosamente os impactos da COVID-19 nos negócios e reportarem nas
demonstrações financeiras os principais riscos e incertezas advindos dessa análise, em consonância com as
normas contábeis aplicáveis.
As principais preocupações neste período são a preservação da integridade dos colaboradores, clientes,
fornecedores e das comunidades onde a Companhia atua, bem como a continuidade das operações de maneira
segura. Por este motivo, o primeiro passo foi a criação de um comitê interdisciplinar com atuação e
monitoramento ativo. O comitê conta com representantes de todas as unidades: sede de Vitória, filial de São
Paulo, Centros de Distribuição de Serra/ ES e Barueri/ SP, B2B e Lojas Físicas (BH, POA e CWB).
No entendimento da Administração, as medidas tomadas até o momento e que as estão em constante
reavaliação buscam manter o nível de serviço e qualidade operacional que preza em nas operações, além de
buscar assegurar a saúde e bem-estar dos colaboradores, fornecedores e clientes e da sociedade como um
todo, apoiando o cumprimento das medidas determinadas pelas autoridades públicas. A Companhia continuará
atuando de maneira a preservar a saúde de todos, sempre vigilante e pronta a fazer correções de rumo conforme
a evolução da situação. Por fim, apesar do cenário de incertezas, em que não é possível precisar seus impactos,
bem como seu prazo de duração, no entendimento da Administração, tais medidas buscam suportar a evolução
da Companhia nesse período.
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O trabalho remoto foi adotado ainda no mês de março de 2020 para todos os colaboradores, exceto as equipes
essenciais de operação dos centros de distribuição e serviço de atendimento ao consumidor. As equipes de lojas
físicas trabalham em conformidade aos decretos municipais e somente com atendimento via delivery. Para
concretizar o trabalho remoto, foi feito um mapeamento dos computadores e acessórios de informática, tais como
monitores, teclados etc. para que os colaboradores pudessem levar para casa, bem como cadeiras e acessórios
de ergonomia também foram colocados à disposição. Não foram adotadas medidas de reduções nos horários
nem mesmo desligamentos por conta da pandemia. Com a publicação pelo governo as medidas provisórias e
demais portarias para o enfrentamento dos efeitos econômicos e seus impactos, causados pela COVID-19, a
Companhia adotou algumas ações para preservar a saúde dos colaboradores bem como preservar o caixa. Para
o cuidado com o grupo de risco presente na empresa, total de 17 colaboradores, foi antecipado o período de
férias e posteriormente a suspensão de contrato. Também foi aderida a postergação do recolhimento do FGTS
e seu parcelamento, postergação do INSS Patronal e redução do Sistema S. Para as equipes que permaneceram
em operação e, de modo a minimizar a exposição e risco de contágio, a Companhia contratou vans para o
deslocamento para ida e volta do trabalho. O objetivo é evitar transporte público reduzindo a exposição das
equipes ao risco de infecção. Medidas de precaução também foram implantadas, tais como controle de
temperatura, uso obrigatório de máscara, protocolo reforçado de higiene e distanciamento. O refeitório é utilizado
em turnos de modo a garantir o distanciamento mínimo na hora da alimentação. Para manter a moral e saúde
mental dos colaboradores foi incluída rotina coletiva semanal de encontros. Os assuntos são variados e
englobam ginástica laboral, mindfullness, treinamento sobre vinhos, partilha de funcionamento de áreas e
conversas com o CEO. Também foram incluídas na intranet um mural do humor, onde os colaboradores podem
inserir como estão se sentindo. Caso o colaborador marque triste o gestor é avisado e pode oferecer suporte
imediato.
Cadeia de Suprimentos e Logística
Tendo o vinho como produto, em termos de cadeia logística, a Companhia trabalha, em sua maior parte, com
produtos importados, e a preocupação inicial sobre os impactos da COVID-19 nas atividades concentrou-se na
cadeia de suprimentos, devido aos riscos de interrupções. Todos embarques possuem controle diário do canal
de parametrização, processos de nacionalização de modo a manter o abastecimento dos estoques. Foram
reforçadas as negociações e proximidade com os fornecedores para minimizar eventuais risco de falta de
fornecimento, de fechamento de fronteiras ou de interrupção ou demora na nacionalização de produtos. Também
foram firmadas parcerias locais para garantir abastecimento incorporando estoque de outras distribuidoras
nacionais. Até o momento a Companhia foi capaz de manter o ritmo de abastecimento com algumas disrupções
que foram rapidamente contornadas. A Companhia continua trabalhando arduamente para que esta situação se
mantenha.
As entregas são realizadas para todo o Brasil e, de modo a ter mais agilidade, a Companhia trabalha com a
primeira malha aérea e complementa com o modal terrestre. As companhias aéreas reduziram fortemente suas
rotas e de modo a manter os compromissos, foram homologados cinco novos parceiros para reforçar as entregas
e aumentar a frota própria. O fato de haver dois centros de distribuição, um em Serra no Espírito Santo e outro
em Barueri, São Paulo aumenta a flexibilidade em caso de disrupções.
Relacionamento com clientes e parceiros
A Companhia avalia constantemente o relacionamento com os clientes, bem como extensão de prazos para
compromissos financeiros e melhores condições de parcelamento em no segmento B2B. No segmento B2C,
foram estendidas as opções de parcelamento nos canais de vendas e-commerce.
Nas operações das lojas físicas, apesar de poder atuar somente por delivery e whatsapp o volume de vendas se
mantém dentro do orçamento da Companhia, bem como superação de alguns meses. Os contratos de aluguéis
foram analisados e discutidos com os proprietários. Atualmente, a Companhia conta com 4 lojas físicas, 2
localizadas em POA, 1 em CWB e 1 em BH. Não houve mudanças de contratos atuais, porém algumas reduções
e postergações de pagamentos.
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2

Gestão de risco financeiro

2.1

Fatores de risco financeiro
As atividades da Companhia a expõe a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco cambial
e risco de taxa de juros), risco de crédito e risco de liquidez. A Companhia possui uma sistemática de
gerenciamento de risco, que foi estabelecida pela Administração. Com esta prática gerencial, os riscos de
mercado são protegidos quando é considerado necessário suportar a estratégia corporativa ou quando é
necessário manter o nível de flexibilidade financeira.

(a)

Risco de mercado

(i)

Risco cambial
A principal atuação da Companhia na revenda de produtos importados a expõe a risco de variação cambial
em moeda estrangeira. O risco incorre na flutuação do câmbio entre o pedido de compra e o pagamento
aos fornecedores internacionais e o efeito na precificação de mercadorias.
A estratégia da Companhia é minimizar os efeitos de flutuação cambial através do exercício de uma política
de hedge, contratando derivativos futuros junto a instituições financeiras.
Os volumes a serem contratados são baseados em uma curva percentual definida pela Administração da
companhia, aplicada ao passivo em Moeda Estrangeira com Fornecedores Internacionais, despesas com
Impostos de Importação e custo de Frete Internacional.
A Companhia detém ativos e passivos denominados em moeda estrangeira nos montantes descritos a
seguir:
Consolidado
30/06/2020
Moeda
Estrangeira

Reais

31/12/2019
Moeda
Estrangeira

Reais

Ativo
Outros ativos em dólar

69

380

90

364

Adiantamento a fornecedores em dólar

315

1.725

297

1.196

Adiantamento a fornecedores em euro

96

590

-

-

Fornecedores em dólar

(4.450)

(24.367)

(4.610)

(18.580)

Fornecedores em euro

(3.023)

(18.606)

(2.519)

(11.413)

Forfaiting em dólar

(56)

(307)

(434)

(1.748)

Forfaiting em euro

(310)

(1.906)

(415)

(1.879)

-

-

(2.370)

(10.739)

(8.319)

(47.881)

(10.761)

(46.039)

Passivo

Empréstimos em euro
Exposição Líquida
Dólar

4.890

26.779

5.430

21.888

Euro

3.429

21.102

5.331

24.151
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Com a finalidade de verificar a sensibilidade dos ativos e passivos em moeda estrangeira que a Companhia
possuía exposição na data base de 30 de junho de 2020, foram definidos cinco cenários diferentes, e
preparada uma análise de sensibilidade às oscilações da taxa de câmbio.
No quadro a seguir são considerados cinco cenários com base na expectativa da Administração para as
variações da taxa de câmbio, sendo o cenário provável adotado pela Companhia e, conforme orientação
da CVM por meio da Instrução nº 475 de 17 de dezembro de 2008, outros quatro cenários com uma
apreciação de sensibilidade de 25% e 50%, para mais e para menos, da variável do risco considerado.
Consolidado
30/06/2020
Moeda

Cenário
Provável

Cenário A

Cenário B

Cenário C

Cenário D

Ativo
Contas a receber em dólar
Contas a receber em euro
Adiantamento a fornecedores em dólar
Adiantamento a fornecedores em euro

R$
R$
R$
R$

380
1.725
590

285
1.293
443

190
862
295

475
2.156
738

570
2.587
886

Passivo
Fornecedores em dólar
Fornecedores em euro
Forfaiting em dólar
Forfaiting em euro
Empréstimos em euro

R$
R$
R$
R$
R$

(24.367)
(18.606)
(307)
(1.906)
-

(18.275)
(13.955)
(230)
(1.429)
-

(12.183)
(9.303)
(154)
(953)
-

(30.459)
(23.258)
(384)
(2.382)
-

(36.550)
)27.909)
(461)
(2.858)
-

(47.881)

(35.911)

(23.940)

(59.851)

(71.821)

26.779
21.102

20.084
15.827

13.389
10.551

33.473
26.378

40.168
31.653

(25%)

(50%)

25%

50%

4,11
4,62

2,74
3,08

6,85
7,69

8,21
9,23

6.695
5.276

13.389
10.551

(6.695)
(5.276)

(13.389)
(10.551)

Exposição Líquida
Dólar
Euro
Depreciação/apreciação da taxa em 30/06/2020
Referência para taxa de câmbio
Dólar
Euro
Efeito no lucro antes da tributação
Dólar
Euro

5,48
6,15
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(ii)

Risco do fluxo de caixa ou valor justo
associado com taxa de juros
O risco de crédito é avaliado a partir da disponibilidade de crédito da companhia, considerando caixa e
equivalentes, captações junto a instituições financeiras e carteira de recebíveis oriundos de vendas,
principal instrumento de garantia em operações de crédito contraídas pela companhia. O endividamento
é avaliado a partir da estratégia de caixa da companhia. Em 30 de junho de 2020 operações vinculadas
a taxas de juros, apresentadas eram:

30/06/2020

Controladora
31/12/2019

30/06/2020

Consolidado
31/12/2019

21.436

6.465

22.200

6.757

4.009

-

4.009

-

25.445

6.465

26.209

6.757

31.970

21.684

31.970

21.684

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 7)

Passivos
Empréstimos e financiamentos (Nota 17)
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 7)

-

455

-

455

31.970

22.139

31.970

22.139

A administração se utiliza de instrumentos financeiros derivativos para gerenciar suas exposições em
moeda estrangeira e a taxas de juros, sendo que, esse gerenciamento é feito em conjunto, sendo assim,
segue as operações que estão atreladas a esses indexadores. A posição de derivativos contempla as
provisões através da marcação a mercado (MtM) de R$ 4.009 no ativo (2019 - R$ 455 no passivo).
(b)

Risco de crédito
O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, fluxos de caixa contratuais decorrentes de
ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio do resultado e ao valor justo
por meio de outros resultados abrangentes, instrumentos financeiros derivativos favoráveis, depósitos em
bancos e em outras instituições financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes do atacado e
do varejo, incluindo contas a receber em aberto. O risco de crédito é administrado corporativamente, onde
o departamento financeiro avalia a qualidade do crédito do cliente, levando em consideração sua posição
financeira, experiência passada e outros fatores. A utilização de limites de crédito é
monitorada regularmente. As vendas para clientes são liquidadas em dinheiro ou por meio dos
principais cartões de crédito existentes no mercado. Não foi ultrapassado nenhum limite de crédito durante
o exercício, e a administração não espera nenhuma perda decorrente de inadimplência dessas
contrapartes superior ao valor já provisionado.
Impairment de ativos financeiros
x
x
x

contas a receber de clientes (mensurados ao custo amortizado);
ativos relacionados a contratos com clientes (mensurados ao custo amortizado); e
caixa e equivalentes de caixa.

Embora o caixa e equivalentes de caixa também estejam sujeitos às exigências de impairment do CPC 48,
não foi identificada perda por impairment nesses ativos.
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Contas a receber de clientes e ativos relacionados a contratos com clientes
A Companhia aplica a abordagem simplificada do CPC 48 para a mensuração de perdas de crédito
esperadas considerando uma provisão para perdas esperadas ao longo da vida útil para todas as contas
a receber de clientes e ativos de contratos. Para mensurar as perdas de crédito esperadas, as contas a
receber de clientes e os ativos de contratos foram agrupados com base nas características compartilhadas
de risco de crédito e nos dias de atraso.
Os ativos de contratos se relacionam a trabalhos em andamento que não foram faturados e possuem
essencialmente as mesmas características de riscos das contas a receber de clientes para os mesmos
tipos de contratos. Portanto, a Companhia concluiu que as taxas de perdas esperadas para as contas a
receber de clientes representam uma aproximação razoável das taxas de perda para os ativos de
contratos. A movimentação da perda no contas a receber de clientes e nos ativos relacionados a contratos
com clientes está demonstrada na Nota 6.
As contas a receber de clientes e os ativos de contratos são baixados quando não há expectativa razoável
de recuperação. Os indícios de que não há expectativa razoável de recuperação incluem, entre outros:
incapacidade do devedor de participar de um plano de renegociação de sua dívida com a Companhia ou
de realizar pagamentos contratuais de dívidas vencidas há mais de 120 dias. As perdas por impairment
em contas a receber de clientes e ativos de contratos são apresentadas como perdas por impairment
líquidas, no lucro operacional. Recuperações subsequentes de valores previamente baixados são
creditadas na mesma conta.
(c)

Risco de liquidez
O risco de liquidez representa o risco da Companhia e suas controladas em enfrentar dificuldades para cumprir
suas obrigações relacionadas aos passivos financeiros. O risco de liquidez é monitorado através de constantes
atualizações do fluxo de caixa, mantendo os investimentos e caixa prontamente conversíveis para atender suas
obrigações e compromissos e, também se antecipando para futuras necessidades de caixa.
A administração considera que os passivos provenientes de empréstimos estão adequadamente distribuídos até
o vencimento das operações. Em relação aos valores de capital de giro, cujos vencimentos são de curto prazo,
deverão ser renovados, já que as linhas de crédito da Companhia junto ao mercado financeiro dão suporte para
tal renovação. Em relação a fornecedores, cabe destacar que os principais são aqueles que fornecem vinhos,
cujo prazo para pagamento é de até 120 dias.
As projeções de fluxos de caixa sustentam que a Companhia terá os recursos necessários para fazer frente aos
desembolsos futuros de caixa. A seguir apresenta-se as informações de intervalo dos vencimentos dos principais
passivos financeiros (valores não descontados – fluxo nominal futuro):
Controladora

Consolidado

Menos de
um ano

Mais de
um ano

Total

Menos
de um
ano

Mais
de um
ano

Total

63.898

-

63.898

64.104

-

64.104

6.422

-

6.422

6.829

-

6.829

13.366

13.747

Em 30 de junho de 2020
Fornecedores (Nota 15)
Obrigações trabalhistas e sociais
(Nota 18)
Impostos a recolher (Nota 8)
Passivos relacionados a contratos
com clientes (Nota 6)
Empréstimos e financiamentos
(Nota 17)

13.366

13.747

13.573

-

13.573

13.573

-

13.573

31.970

-

31.970

31.970

-

31.970
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Passivos de arrendamento (Nota
18)

3.667

12.057

15.724

3.684

12.057

15.741

132.896

12.057

144.953

133.907

12.057

145.964

50.829

-

50.829

51.064

-

51.064

7.251

-

7.251

7.471

-

7.471

8.626

9.028

Em 31 de dezembro de 2019
Fornecedores (Nota 15)
Obrigações trabalhistas e sociais
(Nota 18)
Impostos a recolher (Nota 8)
Passivos relacionados a contratos
com clientes (Nota 6)
Empréstimos e financiamentos
(Nota 17)
Passivos de arrendamento (Nota
18)

8.626

9.028

11.311

-

11.311

11.311

-

11.311

21.684

-

21.684

21.684

-

21.684

5.180

14.481

19.661

5.250

14.481

19.731

104.881

14.481

119.362

105.808

14.481

120.289
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2.2

Gestão de capital
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a sua capacidade de
continuidade para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter
uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo.
A Companhia define o valor de capital que necessita proporcionalmente ao risco. A Companhia gera sua
estrutura de capital e faz ajustes em função das mudanças nas condições econômicas e nas características
de risco dos ativos subjacentes. Para manter ou ajustar a estrutura de capital, a Companhia poderá ajustar
o valor dos dividendos pagos aos acionistas, retornar capital aos acionistas, emitir novas ações ou vender
ativos para reduzir a dívida.
O capital é monitorado com base no índice de alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida
líquida dividida pelo capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo
empréstimos de curto e longo prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial consolidado), subtraído
do montante de caixa e equivalentes de caixa. O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido,
conforme demonstrado no balanço patrimonial consolidado, com a dívida líquida. Os índices de alavancagem
financeira em 30 de junho de 2020 e 31 de dezembro de 2019 podem ser assim sumariados:
Controladora
30/06/2020

31/12/2019

Consolidado
30/06/2020

31/12/2019

Total dos empréstimos e debêntures (Nota 16)

31.970

21.684

31.970

21.684

Menos: Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)

(21.436)

(6.465)

(22.200)

(6.757)

Dívida líquida

10.534

15.219

9.770

14.927

Total do patrimônio líquido

78.935

76.242

78.935

76.242

Total do capital

89.469

91.461

88.705

91.169

12

17

11

16

Índice de alavancagem financeira - %
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2.3

Partes relacionadas
A Companhia possui seu controle compartilhado entre a Orbeat Som e Imagem Ltda., empresa do Grupo RBS, e
Península Fundo de Investimento em Participações; e possui o controle da empresa C&M Desenvolvimento e
Licenciamento de Programas Ltda (“C&M”) e Bodegas de Los Andes Comércio e Vinho Ltda (“Bodegas”). Em 30 de
junho de 2020 a Companhia possui as seguintes transações com partes relacionadas:
Ativos
30/06/2020

31/122019

3.185
3.185

2.421
2.421

C&M
Bodegas (i)
Outras partes relacionadas (ii)

(i)
(ii)

Passivos
30/06/202031/12/2019
2.012
2.012

Saldos de contas a receber, conforme nota 6.
Saldos de investimentos a pagar, conforme nota 20.

3

Instrumentos financeiros por categoria

(a)

Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado
Controladora

Consolidado

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

21.436

6.465

22.200

6.757

Contas a receber de clientes (Nota 6)

40.492

31.001

38.968

30.409

Ativos relacionados a contrato com clientes (Nota 6)

17.853

8.584

17.853

8.584

79.781

46.050

79.021

45.750

Caixa e equivalente de caixa (Nota 4)

(b)

4.106
4.106

Passivos financeiros mensurados ao custo amortizado
Controladora

Consolidado

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

Empréstimos e financiamentos (Nota 16)

31.970

21.684

31.970

21.684

Fornecedores (Nota 15)

63.898

50.829

64.104

51.064

Passivos relacionais a contratos com clientes (Nota
6)

13.573

11.311

13.573

11.311

109.441

83.824

109.647

84.059
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(c)

Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado
Controladora

Instrumentos financeiros derivativos (Nota 5)

(d)

Consolidado

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

4.009

-

4.009

-

4.009

-

4.009

-

Passivos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado
Controladora

Instrumentos financeiros derivativos (Nota 5)

Consolidado

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

-

455

-

455

-

455

-

455

O valor justo dos ativos financeiros e fornecedores aproxima-se ao seu valor contábil, uma vez que o impacto
do desconto não é significativo e estão no nível 2 da hierarquia do valor justo. Nos casos em que a Companhia
considera relevante, a informação foi incluída nas notas explicativas específicas. A abertura dos vencimentos
dos ativos e passivos financeiros considerados relevantes estão incluídos nas notas explicativas mencionadas
nos quadros acima.
4

Caixa e equivalentes de caixa
Controladora

Recursos em banco e em caixa
Aplicações financeiras

30/06/2020

31/12/2019

Consolidado
30/06/2020

31/12/2019

1.920

1.605

2.680

1.884

19.516

4.860

19.520

4.873

21.436

6.465

22.200

6.757

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender os compromissos de curto prazo da
Companhia. As aplicações financeiras apresentam liquidez diária (com rendimento entre 50% a 100% do CDI),
podendo ser resgatadas a qualquer momento, sem perdas para a Companhia, independe do ano de vencimento
dos títulos, motivo pelo qual são classificados no caixa e equivalentes de caixa.
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5

Instrumentos financeiros derivativos
Controladora e consolidado
30/06/2020
NDF (Contratos de câmbio a termo - hedge de fluxo de caixa)

31/12/2019

Ativo

Passivo

Ativo

Passivo

-

-

-

72

Banco BV

2.089

-

-

323

Banco Itaú

1.920

-

-

60

Parcela circulante

4.009

-

-

455

Banco ABC

O valor justo dos instrumentos financeiros derivativos designados como hedge de fluxo de caixa foi
reclassificado para o patrimônio líquido, dentro da rubrica “Ajustes de avaliação patrimonial”.
Contratos a termo
Os valores de referência (nacional) dos contratos de câmbio a termo, em aberto em 30 de junho de 2020,
totalizam R$ 4.009 no ativo (2019 - R$ 455 no passivo). As operações cambiais a termo são denominadas
na mesma moeda que as transações previstas altamente prováveis (aquisições de estoques) e, portanto,
a razão do Hedge é de 1:1.
Considerando os contratos existentes em aberto desde 1º de janeiro e no valor do item protegido usado
para determinar a eficácia do Hedge a taxa média ponderada protegida no ano foi de US$ 0,856: R$ 1,00
e EUR 0,875: R$ 1,00.
6

Contas a receber, ativos e passivos relacionados a contratos de clientes

(a)

Contas a receber
Controladora

Consolidado

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

Contas a receber de clientes

40.492

31.001

38.968

30.409

Ativos relacionados a contratos com clientes

17.853

8.584

17.853

8.584

58.345

39.585

56.821

38.993

As contas a receber correspondem às vendas normais das atividades da Companhia. O prazo máximo de
parcelamento para vendas nos sites é de 12 meses (360 dias da emissão do faturamento). O prazo médio
de recebimento para as vendas das operações para atacado é de 60 dias e para o varejo 30 dias. Os
valores registrados como contas a receber estão livres de qualquer ônus, avais e/ou garantias. O maior
volume de vendas da Companhia é através de cartões de crédito, minimizando, assim, eventuais perdas
por inadimplência.
Há comercialização de itens de revenda com partes relacionadas. Em 2020, o saldo de contas a receber
com a controlada Bodegas é de R$ 3.185.

24 de 57

263

W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
Notas explicativas da administração às informações trimestrais para o período de
três e seis meses findos em 30 de junho de 2020
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Nas operações onde há incidência de tarifas estas são reconhecidas mensalmente, em conta redutora, no
grupo de contas a receber. Os valores decorrentes de tarifas de cartão de crédito são registrados na
competência do faturamento e deduzidos do montante de contas a receber.
Controladora
Vencidos acima de 181 dias
Entre 151 e 180 dias
Entre 121 e 150 dias
Entre 91 e 120 dias
Entre 61 e 90 dias
Entre 31 e 60 dias
Até 30 dias
A vencer

Consolidado

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

1.245
278
385
242
302
266
613
37.171

350
92
187
296
259
251
708
28.873

263
133
174
139
230
192
459
37.388

8
19
26
19
40
59
617
29.636

40.502

31.016

38.978

30.424

(10)

(15)

(10)

(15)

40.492

31.001

38.968

30.409

Provisão para devedores duvidosos

A Companhia segue as seguintes premissas para realização das provisões:
•

•

•
•

Clientes do segmento varejista: As vendas realizadas no e-commerce só seguem para separação e
faturamento do pedido após aprovação da operadora de cartão de crédito ou pagamento do boleto.
Com isso, os riscos relacionados ao não recebimento do valor da venda são baixos, logo não são
considerados na matriz de cálculo para provisão estimada de clientes com liquidação duvidosa.
Clientes do segmento atacadista: Atualmente, apenas o segmento atacadista possui condições de
parcelamento no boleto em até 6 vezes; com isso, os casos de inadimplência são mais frequentes.
Logo, os títulos são considerados na matriz de cálculo para provisão estimada de clientes com
liquidação duvidosa, considerando no cálculo um percentual histórico de inadimplência por
categorização de vencimento.
Todos os valores em aberto estão com a área de crédito da Companhia para a negociação dos
recebimentos.
Os títulos vencidos e não provisionados estão sendo monitorados e administração não espera perdas
relevantes, juntamente com os demais e, a cada final de período, são analisados a fim de assegurar
que o saldo contabilizado reflita com segurança o saldo a receber.

Provisão para devedores duvidosos:

Em 1º de janeiro
Provisão de perdas estimadas de clientes com liquidação duvidosa
Reversão de perdas estimadas de clientes com liquidação duvidosa
Saldo
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Contas a receber de clientes do segmento atacadista:
Controladora
31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

1.213
263
358
158
266
193
359
7.190

345
89
184
290
252
240
467
6.006

231
119
146
55
195
120
205
7.407

2
16
23
13
33
48
375
6.525

10.000

7.873

8.478

7.035

(10)

(15)

(10)

(15)

9.990

7.858

8.468

7.020

Vencidos acima de 181 dias
Vencidos entre 151 e 180 dias
Vencidos entre 121 e 150 dias
Vencidos entre 91 e 120 dias
Vencidos entre 61 e 90 dias
Vencidos entre 31 e 60 dias
Vencidos até 30 dias
A vencer
Provisão para devedores duvidosos

(b)

Consolidado

30/06/2020

Ativos e passivos relacionados a contratos com clientes
A Companhia mantém contratos de entregas de produtos e serviços com seus clientes, tais como vendas de
assinaturas de clubes de vinhos e clubes de benefícios. A análise da provisão para devedores duvidosos segue
o critério de clientes varejistas citado na Nota 6 (a). Abaixo, segue posição atual dos contratos:

30/06/2020

31/12/2019

13.573

11.311

17.853

8.584

Passivos relacionados a contratos com clientes
Recebimento antecipado pela venda de clubes
Ativos relacionados a contratos com clientes
Venda de clubes parcelada
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7

Estoques
Controladora
Produtos para revenda

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

30.190

33.144

30.821

34.106

797

1.147

797

1.147

27.907

24.580

27.907

24.580

Embalagens
Importações em andamento
Provisão para perdas de estoque
Total dos estoques

Consolidado

30/06/2020

(171)

(187)

(171)

(187)

58.723

58.684

59.354

59.646

A Companhia segue as seguintes premissas para realização das provisões de perdas de estoques:
x
x
x
x

Saldo de itens de cervejas em estoques, devido venda do negócio de cervejas ao Clube do Malte em
2019. Alguns itens são comercializados no site de vendas outlet da Companhia, porém, o giro de
estoques é baixo.
Saldo de itens a vencer entre 30 e 45 dias.
Saldo de revistas, devido baixo giro de estoques.
Itens classificados em almoxarifados de descarte e perdas, aguardando análise e baixa.

As movimentações na provisão para obsolescência de estoques são as seguintes:

30/06/2020
(187)
(824)
840
(171)

Em 01 de janeiro
Provisão para perda de estoques
Reversão da perda de estoques
Saldo

8

Controladora e consolidado
31/12/2019
(1.580)
(861)
2.254
(187)

Impostos a recuperar e a recolher
Controladora
Impostos a recuperar
ICMS a recuperar
IPI a recuperar
COFINS a recuperar
PIS a recuperar
IRPJ a recuperar
CSLL a recuperar

Consolidado

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

1.006
594
20.417
4.417
45
35

1.444
346
28.208
5.939
35
19

1.026
600
20.444
4.423
45
35

1.492
357
28.208
5939
35
19

Outros impostos

9

12

9

12

26.523

36.003

26.582

36.062

ICMS a recolher

7.342

3.724

7.550

3.942

IPI a recolher

2.039

1.167

2.060

1.229

695

593

717

596

2.956

2.127

3.059

2.143

334

1.015

361

1.118

13.366

8.626

13.747

9.028

Impostos a recolher

PIS a recolher
COFINS a recolher
Outros
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9

Outros ativos
Controladora

Consolidado

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

52
2.667
2.076
1.839
6.634

96
1.388
1.051
958
3.493

54
2.678
2.085
1.839
6.656

104
1.433
1.052
958
3.547

120

120

120

120

-

40

-

40

424

411

463

450

2.378
82
3.004
9.638

2.376

2.378
82
3.043
9.699

2.376

Circulante
Adiantamentos a funcionários
Adiantamentos a fornecedores
Despesas antecipadas
Outros
Não circulante
Adiantamento a sócios
Adiantamentos a fornecedores
Mútuos a receber e depósitos em garantia
Contas a receber pela venda de investimentos
Despesas antecipadas

10

141
3.088
6.581

141
3.127
6.674

Imposto de renda e contribuição social

As movimentações nos impostos de renda diferido ativo e passivo durante o exercício, sem levar em
consideração a compensação dos saldos dentro da mesma jurisdição fiscal, é a seguinte:
Controladora

Consolidado

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

(809)

(1.613)

(2.919)

(3.723)

Em 1º de janeiro
Ativo diferido
Provisões e outros ajustes temporários

(74)

115

(74)

115

(74)

115

(74)

115

Prejuízos Fiscais acumulados
Passivo diferido
Provisões e outros ajustes temporários

(107)

689

(107)

689

(107)

689

(107)

689

(990)

(809)

(3.100)

(2.919)

Prejuízos Fiscais acumulados
Saldo

O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos e passivos, referentes aos prejuízos fiscais, são
reconhecidos quando a realização é considerada provável, com base em projeções de resultados futuros
preparadas a partir de premissas internas e cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer
alterações. De acordo com a legislação tributária brasileira, os prejuízos fiscais podem ser compensados com
até 30% do lucro tributável futuro e não têm prazo de prescrição.
A Companhia acumulou prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social sobre o lucro líquido ao longo dos
últimos anos de atividade e, portanto, não reconheceu os créditos de imposto de renda e contribuição social sobre o
lucro líquido diferidos, em linha com o que determina a Instrução CVM 371/2002. Os ativos de imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro líquido poderão ser reconhecidos quando a Companhia apresentar lucro tributável
sustentável futuro e seja provável que os benefícios fiscais sejam realizados. O crédito de imposto de renda e
contribuição social diferidos sobre prejuízo fiscal acumulado monta R$ 20.091. Em 31 de dezembro de 2019 e 30 de
junho de 2020, a Companhia não apurou prejuízo fiscal.
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Reconciliação do benefício (despesa) do imposto de renda e da contribuição social

Lucro (Prejuízo) antes da provisão para o imposto de renda e contribuição social
Alíquota nominal (%)
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais

30/06/2020

Controladora
31/12/2019

(161)
34
55

6.745
34
(2.293)

(586)
(1)
575
(117)
(107)

57
3
(455)
157
3.335
3.097
804
689
115

Ajustes dos impostos referente:

Ajustes permanentes
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Outras provisões
Resultado de Equivalência Patrimonial
Outros ajustes
Exclusões permanentes, líquidas

(236)
(181)
(181)
112

Imposto de renda e contribuição social - corrente
Impostos de renda e contribuição social – diferido
Alíquota efetiva %

30/06/2020
Lucro (Prejuízo) antes da provisão para o imposto de renda e contribuição social
Alíquota nominal (%)
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais
IRPJ e CSLL controlada

(161)
34
55

11

Consolidado
31/12/2019

55

7.052
34
(2.398)
(307)
(2.705)

(212)
(1)
575

57
3
(455)

(107)

3.597
3.202
497
(307)
689
115
7

-

Ajustes dos impostos referente:

Ajustes permanentes
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Outras provisões
Resultado de Equivalência Patrimonial
Outros ajustes
Exclusões permanentes, líquidas

255
310

Imposto de renda e contribuição social - lucro presumido
Imposto de renda e contribuição social - corrente
Impostos de renda e contribuição social – diferido
Alíquota efetiva %

524
(181)
192

A partir de 01 de janeiro de 2020, a apuração do imposto de renda e contribuição social da controlada Bodegas
passou a ser pelo lucro real. Em 2019, a apuração era efetuada pelo lucro presumido e o efeito no resultado
do exercício foi de R$ 307.
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11

Investimentos

(a)

Movimentação dos investimentos em controladas
30/06/2020
Em 1° de janeiro

13.422

Baixa de investimento não realizado

15.005
-

-

Ágio sobre aquisição (intangível)

-

-

Amortização de carteira de clientes (intangível)

(311)

(1.042)

Equivalência patrimonial

(431)

(541)

Provisão de perdas
Saldo

(b)

31/12/2019

274

-

12.954

13.422

Resumo das informações financeiras
O quadro abaixo apresenta um resumo das informações financeiras das controladas.

Balanço patrimonial sintético
C&M Desenvolvimento e
Licenciamento de Programas
Ltda.
30/06/2020

31/12/2019

Bodegas de Los Andes Comércio
de Vinhos Ltda.
30/06/2020

31/12/2019

Circulante
Ativo

-

-

3.136

3.195

Passivo

-

-

(4.208)

(3.353)

-

-

(1.072)

(158)

Ativo

6

8

351

312

Passivo

-

-

-

-

Ativo não circulante líquido

6

8

351

312

Patrimônio líquido

6

8

(721)

154

99,9%

99,9%

99%

99%

Ativo circulante líquido
Não circulante

Percentual de participação (%)
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Demonstração do resultado sintética
Controladas
C&M Desenvolvimento e
Licenciamento de Programas
Ltda.
30/06/2020
Receita líquida

(c)

Bodegas de Los Andes Comércio
de Vinhos Ltda.

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

-

-

2.359

8.438

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

(2)

(4)

(877)

(237)

Lucro líquido (prejuízo) do período

(2)

(4)

(877)

(537)

Outras informações relevantes sobre
os investimentos

Para a estratégia de 2020 e maior sinergia de seus negócios a Companhia planeja dar início no 2º trimestre de
2020 as movimentações necessárias para o evento de incorporação da sua controlada Bodegas de Los Andes
Comércio de Vinhos S.A, bem como e a extinção da controlada C&M Desenvolvimento e Licenciamento de
Programas Ltda.
12

Direito de Uso

A Companhia optou por usar o expediente prático para transição e não considerar os custos iniciais na
mensuração do ativo de direito de uso que corresponde ao valor inicial do passivo de arrendamento mais os
custos diretos iniciais incorridos, mantendo assim o valor do passivo inicial de arrendamento. A depreciação e a
amortização é calculada pelo método linear, de acordo com o prazo remanescente dos contratos.
(a)

Composição do direito de uso
Controladora
Ativos de direito de uso
Arrendamento de imóveis
Benfeitorias em propriedades de terceiros
Licenças de Software

Consolidado

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

15.200
1.480
2.175

19.056
1.250
1.943

15.200
1.568
2.175

19.106
1.296
1.943

18.855

22.249

18.943

22.345

A vida útil dos itens de Direito de Uso segue conforme abaixo:
x
x

Arrendamento de imóveis e benfeitorias em propriedade de terceiros: Seguem a vida útil do contrato de
arrendamento que, atualmente, é em torno de 2 a 10 anos.
Licença de Software: Seguem a vida útil do contrato de arrendamento que, atualmente, é em torno de 5
a 7 anos.

31 de 57

270

W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
Notas explicativas da administração às informações trimestrais para o período de
três e seis meses findos em 30 de junho de 2020
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

(b)

Movimentação do direito de uso

Saldo em 01 de janeiro
(+/-) Remensuração e novos contratos
(+) Adições de itens relacionados ao direito de uso
(+) Baixas
(-) Depreciação de Arrendamento de Imóveis e Benfeitorias
(-) Amortização de Licença de Software
Saldo em 31 de dezembro de 2019

Saldo em 01 de janeiro 2020
(+/-) Remensuração e novos contratos
(+) Compras de itens relacionados ao direito de uso
(-) Depreciação
(-) Depreciação de Arrendamento de Imóveis e Benfeitorias
(-) Amortização de Licença de Software
Saldo em 30 de junho de 2020
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Controladora

Consolidado

22.767
4.213
1.317
(5.261)
(787)
22.249

23.086
4.227
1.354
(3)
(5.532)
(787)
22.345

22.249
(544)
1.091
(3.499)
(379)
(63)
18.855

22.345
(540)
1.134
(3.554)
(379)
(63)
18.943

272

Imobilizado
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Em 01 de janeiro de 2019
Saldo inicial
Aquisições
Baixas
Depreciação

Em 01 de janeiro de 2019
Saldo inicial
Aquisições
Baixas
Depreciação
Em 31 de dezembro de 2019
Em 31 de dezembro de 2019
Custo total
Depreciação acumulada
Saldo contábil, líquido
Em 01 de janeiro de 2020
Saldo inicial
Aquisições
Baixas
Depreciação
Em 30 de junho de 2020
Em 30 de junho de 2020
Custo total
Depreciação acumulada
Saldo contábil, líquido
Taxas médias anuais de depreciação - %

13

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1661
81
(2)
(106)
1.634
2490
(856)
1.634
11

Móveis e
utensílios

3987
120
(191)
(276)
3.640
6375
(2.735)
3.640
11

Máquinas e
equipamentos

1.365
531
(42)
(188)

2411
(750)
1.661

6446
(2.459)
3.987

4.269
256
0
(524)

1.339
530
(24)
(184)
1.661

Móveis e
utensílios

4.254
254
0
(521)
3.987

Máquinas e
equipamentos
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1.126
223
(23)
(320)

Computadores

2587
(1.824)
763
23

872
33
0
(142)
763

2554
(1.682)
872

1.108
81
(22)
(295)
872

Computadores

(781)

781

Edificações e
Benfeitorias

0
0
0

0

0

0
0
0

0

(741)

741

Edificações e
Benfeitorias

214
693
0
(160)

Veículos

1440
(792)
648
24

747
0
0
(99)
648

1440
(693)
747

214
693
0
(160)
747

Veículos

150
125
0
(70)

Paletes de
madeira

488
(281)
207
20

205
48
0
(46)
207

440
(235)
205

150
125
0
(70)
205

Paletes de
madeira

7.905
1.828
(846)
(1.262)

Total

Consolidado

13380
(6.488)
6.892

7472
282
(193)
(669)
6.892

13291
(5.819)
7.472

7.806
1.683
(787)
(1.230)
7.472

Total

Controladora

273
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Em 31 de dezembro de 2019
Em 31 de dezembro de 2019
Custo total
Depreciação acumulada
Saldo contábil, líquido
Em 01 de janeiro de 2020
Saldo inicial
Aquisições
Baixas
Depreciação
Em 30 de junho de 2020
Em 30 de junho de 2020
Custo total
Depreciação acumulada
Saldo contábil, líquido
Taxas médias anuais de depreciação - %

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1.666
2442
(776)
1.666
1666
149
(2)
(108)
1.705
2589
(884)
1.705
11

4.001
6484
(2.483)
4.001
4001
121
(191)
(278)
3.653
6414
(2.761)
3.653
11
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2827
(1.944)
883
23

1006
33
0
(156)
883

2794
(1.788)
1006

1006

0
0
0

0

0

0
0
0

0

1440
(792)
648
24

747
0
0
(99)
648

1440
(693)
747

747

488
(281)
207
20

205
48
0
(46)
207

440
(235)
205

205

13758
(6.662)
7.096

7625
351
(193)
(687)
7.096

13600
(5.975)
7.625

7.625

W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
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14

Intangível
Controladora
Plataforma e
softwares

Total

Em 01 de janeiro de 2019
Saldo inicial
Aquisições
Baixas
Amortizações

17.774
5.918
(8.428)
(2.836)

17.774
5.918
(8.428)
(2.836)

Em 31 de dezembro de 2019

12.428

12.428

Em 31 de dezembro de 2019
Custo total
Amortizações acumulada

23.366
(10.938)

23.366
(10.938)

12.428

12.428

12.428
2.044

12.428
2.044

Saldo contábil, líquido
Em 01 de janeiro de 2020
Saldo inicial
Aquisições
Baixas
Amortizações

-

-

(1.691)

(1.691)

Em 30 de junho de 2020

12.781

12.781

24.373
(11.592)

24.373
(11.592)

12.781

12.781

Em 30 de junho de 2020
Custo total
Amortizações acumulada
Saldo contábil, líquido
Taxas médias anuais de amortização - %

18
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Consolidado
Plataforma e
softwares

Carteira de
Cliente (i)

Ágio (ii)

Total

17.821

6.205

10.206

34.232

-

-

Em 31 de dezembro de 2019

5.920
(8.442)
(2.842)
12.457

(1.043)
5.162

5.920
(8.442)
(3.885)
27.825

Em 31 de dezembro de 2019
Custo total
Amortizações acumulada

23.400
(10.943)

6.205
(1.043)

10.206

-

39.811
(11.986)

12.457

5.162

10.206

27.825

12.457
2.044

5.162

10.206

-

-

-

(1.692)
12.809

(311)
4.851

10.206

27.825
2.044
(2.003)
27.866

24.410
(11.601)

6.205
(1.354)

10.206
-

12.809

4.851

10.206

18

10

Em 01 de janeiro de 2019
Saldo inicial
Aquisições
Baixas
Amortizações

Saldo contábil, líquido
Em 01 de janeiro de 2020
Saldo inicial
Aquisições
Baixas
Amortizações
Saldo em 30 de junho de 2020
Em 30 de junho de 2020
Custo total
Amortizações acumulada
Saldo contábil, líquido
Taxas médias anuais de amortização - %

(i)
(ii)

10.206

40.821
(12.955)
27.866

Refere-se a alocação do preço de compra em decorrência da aquisição da Bodegas de Los Andes Comércio de
Bebidas Ltda.
Refere-se ao ágio decorrente da aquisição da empresa Bodegas de Los Andes Comércio de Vinhos Ltda.
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Teste do ágio para verificação de impairment
O ágio é alocado às Unidades Geradoras de Caixa (UGC), identificadas considerando cada segmento e o seu
estágio de maturidade. O valor recuperável de uma UGC é determinado com base em cálculos do valor em uso.
Esses cálculos usam projeções de fluxo de caixa, antes do imposto de renda e da contribuição social, baseadas
em orçamentos financeiros aprovados pela administração, bem como nos planos de negócios para os próximos
5 anos. Os valores referentes aos fluxos de caixa posteriores ao período de cinco anos (perpetuidade) foram
extrapolados com base nas taxas de crescimento. O teste para verificação de impairment sobre o ágio se
baseou na maturidade da UGC, considerando seu estágio de amadurecimento como negócio, bem como no
atendimento das premissas estabelecidas para o desenvolvimento da nova operação. O referido teste é
realizado anualmente pela Companhia, tendo sido realizado em 31 de dezembro de 2019. Trimestralmente a
Companhia avalia se há indicativos de impairment e, consequentemente, necessidade de reavaliação. Em 30
de junho de 2020 a Companhia não identificou necessidade de antecipação dos testes de impairment.
Abaixo apresentamos as principais premissas utilizadas na elaboração do texto de ágio para a verificação de
impairment:
Bodegas
Margem EBITDA (i)
Taxa de crescimento (ii)
Taxa de desconto (iii)

7,5%
3,86%
13,44%

(i)

Percentual da margem bruta orçada.

(ii)

Percentual da média ponderada das taxas de crescimento usada para extrapolar os fluxos de caixa além do
período orçado.

(iii)

Percentual da taxa de desconto após os tributos aplicados às projeções do fluxo de caixa. Utilizando o método iterativo
para cálculo da taxa antes dos impostos seria de 23,36%.
Como resultado desta análise, em relação ao ágio da empresa Bodegas, a administração não identificou a
necessidade de constituição de impairment para o ágio registrado em 30 de junho de 2020, mesmo no cenário de
sensibilidade de suas premissas.

15

Fornecedores
Controladora
Fornecedores nacionais
Fornecedores internacionais
Fornecedores internacionais (forfaiting)
Operadores logísticos

16

Consolidado

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

12.202
43.612
2.212
5.872

13.322
30.426
3.625
3.456

12.385
43.612
2.212
5.895

13.540
30.426
3.625
3.473

63.898

50.829

64.104

51.064

Empréstimos e financiamentos

Taxa média
CCB (ii)
FINAME (iii)
Swap
Empréstimo em Moeda Estrangeira

4,82% a.a.
1,65% a.a.
4,42% a.a. + CDI
3,26% a.a.

Controladora e consolidado
30/06/2020
31/12/2019
Reemitido (i)
8
106
31.856
-

729
231
9.988
10.736

Total dos empréstimos e financiamentos

31.970

21.684

Passivo circulante
Passivo não circulante

31.970
31.970

21.684
21.684

(i) Reclassificação dos saldos de empréstimos entre as linhas de swap e moeda estrangeira no montante de R$ 21.500.
(ii) CCB – Cédula de Crédito Bancário
(iii) FINAME – Agência Especial de Financiamento Industrial e BNDES PSI - Programa BNDES de Sustentação ao
Investimento.
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Os vencimentos dos contratos de empréstimos e financiamentos não ultrapassam 12 meses, por isso não há saldos
demonstrados no ativo não circulante.
A movimentação de empréstimos e financiamentos durante o exercício é demonstrada a seguir:
Controladora e consolidado
30/06/2020

31/12/2019

21.684

87.131

Em 1º de janeiro
Captação de empréstimos e financiamentos

21.105

20.412

2.190

(15.123)

(13.009)

(70.607)

Encargos financeiros provisionados
Amortização de empréstimos e financiamentos (principal)
Amortização de empréstimos e financiamentos (juros)
Saldo

-

(129)

31.970

21.684

Os empréstimos estão garantidos pelos recebíveis com operadoras de cartões de crédito. Não existem ativos
oferecidos em garantia dos empréstimos e financiamentos mantidos pela Companhia. Não existem cláusulas
restritivas (covenants) nos contratos de empréstimos da Companhia.

17

Passivos de arrendamento
Dos contratos que foram escopo da norma, considerou-se como componente de arrendamento somente
o valor do aluguel mínimo fixo para fins de avaliação do passivo. A mensuração do passivo de
arrendamento corresponde ao total dos pagamentos futuros de aluguéis fixos (bruto de impostos),
descontados a uma taxa incremental de juros.
Dos contratos que foram escopo da norma, considerou-se como componente de arrendamento somente
o valor do aluguel mínimo fixo para fins de avaliação do passivo a Companhia adotou como taxa de
desconto dos passivos de arrendamento a sua taxa incremental de empréstimo. Considerando que os
contratos de arrendamento da Companhia são substancialmente contratos com fluxos de pagamentos
indexados por índices inflacionários e, considerando também as sugestões de divulgação publicadas no
Ofício Circular 02/19 da CVM. A Administração avaliou possíveis impactos pela COVID-19 e concluiu que
as oscilações futuras dos indexadores econômicos (CDI, inflação, entre outros), não afetaram a definição
da taxa de desconto.

(a)

Composição do passivo de arrendamento
Controladora
30/06/2020

31/12/2019

Consolidado
30/06/2020

31/12/2019

Passivos de arrendamentos
Arrendamentos de imóveis
Circulante
Não circulante

(b)

3.667

5.180

3.684

5.250

12.057

14.481

12.057

14.481

15.724

19.661

15.741

19.731

Movimentação do passivo de arrendamento
Controladora

Consolidado

Saldo em 01 de janeiro
(+/-) Remensuração e novos contratos
(-) Contraprestação
(+) Encargos

20.618
4.213

20.898
4.227

(5.165)
(5)

(5.389)
(5)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

19.661

19.731

Saldo em 01 de janeiro 2020
(+/-) Remensuração e novos contratos
(+/-) Contraprestação
(+) Encargos

19.661
(1.107)
(3.379)
549

19.731
(482)
(4.057)
549

Saldo em 30 de junho de 2020

15.274

15.741
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(c)

Compromissos futuros
Controladora

Por vencimento
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Saldo em 30 de
junho de 2020

18

Contraprestação

Encargos de
ajuste a valor
presente

Saldo

4.506
2.981
2.828
2.556
2.483
2.419
2.419
582

(687)
(742)
(740)
(677)
(615)
(615)
(615)
(359)

20.774

(5.050)

Consolidado
Contraprestação

Encargos de
ajuste a valor
presente

Saldo

3.819
2.239
2.088
1.879
1.868
1.804
1.804
223

4.532
2.981
2.828
2.556
2.483
2.419
2.419
582

(696)
(742)
(740)
(677)
(615)
(615)
(615)
(359)

3.836
2.239
2.088
1.879
1.868
1.804
1.804
223

15.724

20.800

(5.059)

15.741

Obrigações sociais trabalhistas
Controladora

Obrigações trabalhistas
Salários a pagar
Provisão de férias e encargos
Provisão de 13º salário e encargos
Provisão para indenizações trabalhistas
Participação nos resultados
Outros

Consolidado

30/06/2020

31/12/2019

30/06/2020

31/12/2019

1.017
2.184
792
685
3

1.219
2.717

1.093
2.317
836

1.277
2.834

-

1.500
1.000

4.681

6.436

4.953

6.611

1.338

626

1.446

662

403

189

430

198

1.741

815

1.876

860

6.422

7.251

6.829

7.471

1.500
1.000

704
3

-

Obrigações sociais
INSS a recolher
FGTS a recolher
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19

Provisão para contingências
A Companhia e suas controladas são partes envolvidas em processos trabalhistas e cíveis, e está
discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando
aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais.
As provisões para as eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas
pela Administração, suportadas na opinião de seus consultores legais externos. Os valores dos
processos estão pulverizados em várias ações, não havendo valor relevante em um único processo.
Em 30 de junho de 2020, haviam os seguintes passivos relacionados às contingências:
Controladora e consolidado

Processos cíveis
Processos trabalhistas

(a)

30/06/2020

31/12/2019

32
110

52
45

142

97

Movimentação da provisão para contingências
Controladora e consolidado
30/06/2020
31/12/2019
Em 1º de janeiro
Novas contingências
Reversão de provisões de contingências
Contingências pagas
Saldo

(b)

97
97
(52)
142

56
112
(57)
(14)
97

Natureza das provisões
A natureza das obrigações pode ser sumariada como segue:
.

Contingências trabalhistas - consistem, principalmente, em reclamações de empregados vinculadas
a disputas sobre o montante de compensação pago sobre demissões, insalubridade,
periculosidade, saúde e segurança no trabalho.

.

Ações cíveis - as principais ações estão relacionadas a reclamações envolvendo produto,
lucros cessantes, danos morais, materiais e relações externas.
Processos com risco de perdas considerados como possíveis encontram-se divulgados conforme
demonstrado no item (c).

(c)

Perdas possíveis, não provisionadas no balanço
Adicionalmente há ações de naturezas cível e trabalhista, envolvendo riscos de perda classificados
pela Administração como possíveis, com base na avaliação de seus consultores jurídicos, para as
quais não há provisão constituída, conforme composição e estimativa a seguir:
Controladora e consolidado
30/06/2020

31/12/2019

Cíveis
Trabalhistas

115
20

116
80

Saldo

135

196
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20

Outros passivos
Controladora
31/12/2019

30/06/2020

Consolidado
31/12/2019

716
2.182

2.287

-

2.287

1.356

2.191

1.358

2.898

3.643

2.191

3.645

2.235
3
2.238
5.136

2.276
4
2.280
5.923

2.235
3
2.238
4.429

2.276
4
2.280
5.925

30/06/2020
Circulante
Investimentos a pagar (i)
Provisão para perdas com investimentos
Outras obrigações

Não circulante
Investimento a pagar (i)
Outras obrigações

(i)

Há saldo de investimento a pagar com partes relacionadas. Em 30 de junho de 2020, o saldo a
pagar ao German Garfinkel, ex-sócio da controlada Bodegas de Los Andes Comércio de Vinhos e
atual diretor estatutário, é de R$ 2.012 (Em 2019 - R$ 4.106).

21

Patrimônio líquido

(a)

Capital social
Em 30 de junho 2020 o capital social da Companhia é de R$ 104.955, totalmente integralizados, divididos em
213.056 ações, sendo 135.559 ações ordinárias e 77.497 de ações ordinárias de classe A todas nominativas e
sem valor nominal e não resgatáveis.
30/06/2020

Ações ordinárias de classe A (i)
Ações ordinárias

31/12/2019

Quantidade

Valor total

Quantidade

Valor total

77.497
135.559
213.056

46.075
58.880
104.955

77.497
135.559
213.056

46.075
58.880
104.955

(i) Conforme o parágrafo 5º do Acordo de Acionistas, as ações ordinárias classe A conferem ao titular os
mesmos poderes que as ações ordinárias.
(b)

Reserva de lucro – Reserva legal e reserva estatutária (reemitido)
A reserva legal será constituída a base de 5% sobre o lucro líquido do exercício (quando houver), limitada a
20% do capital social, conforme a previsão da lei 6.404/76. A reserva legal tem por fim assegurar a
integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar capital.
As reservas estatutárias são constituídas por determinação do estatuto da Companhia, como destinação de
uma parcela dos lucros do exercício, e não podem restringir o pagamento do dividendo obrigatório.
Em 2019, a Companhia não constituiu reserva estatutária devido apresentar prejuízos acumulados. Além
disso, a Companhia autorizou, através de Ata de Assembleia com os sócios, o aproveitamento da reserva
estatutária para absorção de parte dos prejuízos acumulados, no valor de R$ 681.

(c)

Ajustes de avaliação patrimonial
Composto por:
Valor dos instrumentos financeiros derivativos designados como hedge de fluxo de caixa, líquidos dos efeitos
tributários correspondentes. O saldo, líquido dos tributos em 30 de junho de 2020 é de R$ 4.009 no ativo
(2019 – resultado negativo de R$ 455).
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(d)

Lucro (Prejuízo) básico e diluido por ação
O lucro/prejuízo básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro/prejuízo atribuível aos acionistas
da sociedade, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas durante o exercício,
excluindo as ações ordinárias compradas pela sociedade e mantidas como ações em tesouraria, se
houver.
O prejuízo diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações
ordinárias em circulação e os instrumentos de dívida emitidos com potencial de conversão em capital social.

Prejuízo do Exercício
Ações em circulação no final do período
Debêntures conversíveis

01/04/2020 a
30/06/2020
Original
5.573

01/04/2020 a
30/06/2020
Reemitido (i)
5.573

01/04/2019 a
30/06/2019
Original
(7.645)

Básico
01/04/2019 a
30/06/2019
Reemitido (i)
(7.645)

213.056
-

83.944.064
-

159.134
-

62.698.796
-

213.056

83.944.064

159.134

62.698.796

0,0262

0,0001

(0,0480)

(0,0001)

01/01/2020 a
30/06/2020
Original
(342)
213.056
213.056

01/01/2020 a
30/06/2020
Reemitido (i)
(342)
83.944.064
83.944.064

01/01/2019 a
30/06/2019
Original
(13.695)
159.134
159.134

Básico
01/01/2019 a
30/06/2019
Reemitido (i)
(13.695)
62.698.796
62.698.796

(0,0016)

(0,0000)

(0,0861)

(0,0002)

Prejuízo líquido por ações atribuível aos
acionistas da Companhia - em R$

Prejuízo do Exercício
Ações em circulação no final do período
Debêntures conversíveis
Prejuízo líquido por ações atribuível aos
acionistas da Companhia - em R$

Prejuízo do Exercício
Ações em circulação no final do período
Debêntures conversíveis

01/04/2020 a
30/06/2020
Original
5.573

01/04/2020 a
30/06/2020
Reemitido (i)
5.573

01/04/2019 a
30/06/2019
Original
(7.645)

Diluído
01/04/2019 a
30/06/2019
Reemitido (i)
(7.645)

213.056
-

83.944.064
-

159.134
-

62.698.796
-

213.056

83.944.064

159.134

62.698.796

0,0262

0,0001

(0,0480)

(0,0001)

01/01/2020 a
30/06/2020
Original
(342)
213.056
213.056

01/01/2020 a
30/06/2020
Reemitido (i)
(342)
83.944.064
83.944.064

01/01/2019 a
30/06/2019
Original
(13.695)
159.134
159.134

Diluído
01/01/2019 a
30/06/2019
Reemitido (i)
(13.695)
62.698.796
62.698.796

(0,0016)

(0,0000)

(0,0861)

(0,0002)

Prejuízo líquido por ações atribuível aos
acionistas da Companhia - em R$

Prejuízo do Exercício
Ações em circulação no final do período
Debêntures conversíveis
Prejuízo líquido por ações atribuível aos
acionistas da Companhia - em R$
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(i)

Reemissão: A Companhia aprovou em 06 de outubro de 2020 o desdobramento das ações na razão de
1:394, conforme descrito na nota 26 e, por isso, está realizando o ajuste retrospectivo em seu cálculo de lucro
por ação.

Não existe fator diluidor, sendo assim, os lucros básicos e diluídos por ação possuem o mesmo valor.
22

Receitas
A reconciliação entre as vendas brutas e a receita líquida é como segue:
Controladora
01/04/2020 a
30/06/2020

01/01/2020 a
30/06/2020

Reemitdo (i)

01/04/2019 a
30/06/2019

Reemitido (i)

01/01/2019 a
30/06/2019

Reemitido (i)

Reemitido (i)

129.193

212.176

83.709

150.771

17.502

32.335

10.930

18.671

Programa de fidelidade

(305)

(103)

-

-

Impostos sobre vendas

(29.568)

(48.607)

(21.721)

(40.218)

Venda de mercadorias e produtos
Vendas de serviços e contratos

Devoluções de vendas

(1.984)

(3.297)

(761)

(1.649)

Descontos concedidos

(28.584)

(48.528)

(10.404)

(14.919)

86.254

143.976

61.753

112.656
Consolidado

01/04/2020 a
30/06/2020

01/01/2020 a
30/06/2020

Reemitido (i)

Reemitido (i)

01/01/2019 a
30/06/2019

Reemitido (i)

Reemitido (i)

131.202

216.193

87.190

155.226

17.502

32.335

10.930

18.671

Programa de fidelidade

(305)

(103)

-

-

Impostos sobre vendas

(30.276)

(50.041)

(22.623)

(41.267)

Venda de mercadorias e produtos
Vendas de serviços e contratos

(i)

01/04/2019 a
30/06/2019

Devoluções de vendas

(1.995)

(3.348)

(912)

(1.869)

Descontos concedidos

(28.716)

(48.701)

(10.470)

(14.992)

87.412

146.335

64.115

115.769

Reemissão devido reclassificação dos valores de benefícios fiscais relacionados ao ICMS entre as linhas de vendas de
mercadorias e produtos, vendas de serviços e contratos, impostos sobre vendas, devoluções sobre vendas e descontos
concedidos.
Controladora
Período de 01/04/2020 a 30/06/2020
Venda de mercadorias e produtos

Original

Ajuste

Reemitido

Consolidado
Original

Ajuste

Reemitido

121.197

7.996

129.193

123.039

8.163

131.202

26.731

(9.229)

17.502

26.731

(9.229)

17.502

Programa de fidelidade

-

(305)

(305)

-

(305)

(305)

Impostos sobre vendas

(30.803)

1.235

(29.568)

(31.343)

1.067

(30.276)

Devoluções de vendas

(1.685)

(299)

(1.984)

(1.695)

(300)

(1.995)

Descontos concedidos

(29.186)

602

(28.584)

(29.320)

604

(28.716)

86.254

-

86.254

87.412

-

87.412

Vendas de serviços e contratos

Receitas líquidas

Controladora
Período de 01/01/2020 a 30/06/2020
Venda de mercadorias e produtos

Original

Ajuste

Reemitido

Consolidado
Original

Ajuste

Reemitido

199.026

13.150

212.176

202.659

13.534

216.193

47.046

(14.711)

32.335

47.046

(14.711)

32.335

Programa de fidelidade

-

(103)

(103)

-

(103)

(103)

Impostos sobre vendas

(50.180)

1.573

(48.607)

(51.230)

1.189

(50.041)

Devoluções de vendas

(2.823)

(474)

(3.297)

(2.873)

(475)

(3.348)

Descontos concedidos

(49.093)

565

(48.528)

(49.267)

566

(48.701)

Vendas de serviços e contratos
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Receitas líquidas

143.976

-

143.976

146.335

-

Controladora
Período de 01/04/2019 a 30/06/2019

Original

Ajuste

Reemitido

146.335

Consolidado
Original

Ajuste

Reemitido

Venda de mercadorias e produtos

77.182

6.527

83.709

80.124

7.066

Vendas de serviços e contratos

17.807

(6.877)

10.930

17.807

(6.877)

10.930

(22.070)

349

(21.721)

(22.432)

(191)

(22.623)

Devoluções de vendas

(699)

(62)

(761)

(850)

(62)

(912)

Descontos concedidos

(10.467)

63

(10.404)

(10.534)

64

(10.470)

61.753

-

61.753

64.115

-

64.115

Impostos sobre vendas

Receitas líquidas

Controladora
Período de 01/01/2019 a 30/06/2019
Venda de mercadorias e produtos

Original

Ajuste

Reemitido

87.190

Consolidado
Original

Ajuste

Reemitido

138.744

12.027

150.771

142.552

12.674

31.408

(12.737)

18.671

31.408

(12.737)

18.671

(40.929)

711

(40.218)

(41.330)

63

(41.267)

Devoluções de vendas

(1.538)

(111)

(1.649)

(1.757)

(112)

(1.869)

Descontos concedidos

(15.029)

110

(14.919)

(15.104)

112

(14.992)

Receitas líquidas

112.656

-

112.656

115.769

-

115.769

Vendas de serviços e contratos
Impostos sobre vendas
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Custos e despesas por natureza
Controladora
01/04/2020 a
30/06/2020

01/01/2020 a
30/06/2020

01/04/2019 a
30/06/2019

01/01/2019 a
30/06/2019

Reemitido (i)

Reemitdo (i)

Reemitido (i)

Reemitido (i)

43.452

71.440

31.453

56.590

649

1.853

1.693

3.092

Salários e ordenados

4.647

7.415

2.877

5.862

Encargos e benefícios

2.811

6.002

3.988

7.889

Comissões

2.914

5.064

2.147

3.847

11.532

19.741

8.594

15.984

Embalagens

1.973

3.493

1.502

2.752

Publicidade, propaganda e promoções

5.022

9.298

10.228

16.733

Serviços de terceiros e consultorias

Custo das mercadorias vendidas
Remuneração administradores (ii)

Fretes

(140)

914

1.018

2.083

Campanhas internas, vendas e promoções

512

945

792

1.568

Viagens, deslocamentos e refeições

616

978

534

974

Energia, Internet e telefonia

262

596

321

628

Material de consumo e expediente

123

321

147

338

6

78

25

61

40

138

68

129

Cursos, representação e treinamentos
Aluguel de imóveis
Impostos, taxas e contribuições
Amortização e depreciação
Perdas e recuperações
Outras despesas e receitas, líquidas
Crédito de impostos

Custo das vendas

64

106

40

79

2.840

5.926

3.300

5.915

508

1.113

371

592

3.806

5.709

194

(33)

(1.303)

(2.353)

(1.037)

(1.950)

80.334

138.777

68.255

123.133

45.426

74.933

32.955

59.342

Despesas administrativas

7.394

14.067

8.583

16.903

Despesas gerais

7.063

15.114

7.378

14.054

19.050

33.378

20.966

36.650

1.401

1.285

(1.627)

(3.816)

80.334

138.777

68.255

123.133

Despesas com vendas
Outros resultados operacionais
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Consolidado
01/04/2020 a
30/06/2020

01/01/2020 a
30/06/2020

01/04/2019 a
30/06/2019

01/01/2019 a
30/06/2019

Reemitido (i)

Reemitido (i)

Reemitido (i)

Reemitido (i)

44.108

72.801

32.936

58.291

649

1.853

1.693

3.092

Salários e ordenados (i)

4.845

7.795

3.126

6.251

Encargos e benefícios (i)

3.054

6.489

4.300

8.339

Comissões

3.038

5.264

2.345

4.051

11.578

19.824

8.635

16.072

Embalagens

1.973

3.493

1.502

2.752

Publicidade, propaganda e promoções

5.202

9.681

10.295

16.817

Serviços de terceiros e consultorias (i)

Custo das mercadorias vendidas
Remuneração administradores (ii) (i)

Fretes

(140)

915

1.028

2.095

Campanhas internas, vendas e promoções

535

1.001

916

1.699

Viagens, deslocamentos e refeições

621

999

569

1.008

Energia, Internet e telefonia

272

631

342

669

Material de consumo e expediente

129

338

170

361

6

78

25

61

89

189

72

155

Cursos, representação e treinamentos
Aluguel de imóveis

65

107

40

79

2.868

6.023

3.377

6.041
607

Impostos, taxas e contribuições
Amortização e depreciação

539

1.173

380

2.951

4.867

228

225

(1.313)

(2.371)

(1.037)

(1.950)

81.069

141.150

70.942

126.715

Perdas e recuperações
Outras despesas e receitas, líquidas
Crédito de impostos

Custo das vendas

46.082

76.294

34.438

61.043

Despesas administrativas

7.780

14.879

9.143

17.742

Despesas gerais

7.180

15.365

7.582

14.365

19.473

34.148

21.396

37.158

554

464

(1.617)

(3.593)

81.069

141.150

70.942

126.715

Despesas com vendas
Outros resultados operacionais

(i) Reemissão em função de eclassificação das despesas com remuneração dos administradores nas linhas de
salários e ordenados, pró-labore, encargos e benefícios e serviços de terceiros e consultorias.
Controladora
Período de 01/04/2020 a 30/06/2020
Remuneração administradores (ii)

Original

Ajuste

Reemitido

Consolidado
Original

Ajuste

Reemitido

679

(30)

649

679

(30)

649

Salários e ordenados

3.968

679

4.647

4.166

679

4.845

Encargos e benefícios

2.847

(36)

2.811

3.090

(36)

3.054

473

(613)

(140)

473

(613)

(140)

80.334

81.069

-

81.069

Reemitido

Original

Ajuste

1.853

3.168

7.415

5.234

(1.315)
2.561

Serviços de terceiros e consultorias
Custos e despesas por natureza

80.334

-

Controladora
Período de 01/01/2020 a 30/06/2020

Original

Ajuste

Consolidado
Reemitido

Remuneração administradores (ii)

3.168

Salários e ordenados

4.854

(1.315)
2.561

Encargos e benefícios

6.073

(71)

6.002

6.560

(71)

Serviços de terceiros e consultorias

2.089

(1.175)

914

2.090

(1.175)

915

Amortização e depreciação

6.395

(469)

5.926

6.023

-

6.023

139.246

469

138.777

141.150

-

141.150

Custos e despesas por natureza
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Controladora
Período de 01/04/2019 a 30/06/2019

Consolidado

Original

Ajuste

Reemitido

Original

Ajuste

Reemitido

Remuneração administradores (ii)

1.682

11

1.693

1.682

11

1.693

Salários e ordenados

2.832

45

2.877

3.081

45

3.126

Encargos e benefícios

4.044

(56)

3.988

4.356

(56)

4.300

68.255

-

68.255

70.942

-

70.942

Custos e despesas por natureza

Controladora
Período de 01/01/2019 a 30/06/2019

Consolidado

Original

Ajuste

Reemitido

Original

Ajuste

Reemitido

Remuneração administradores (ii)

3.072

20

3.092

3.072

20

3.092

Salários e ordenados

5.776

86

5.862

6.165

86

6.251

Encargos e benefícios

7.995

(106)

7.889

8.445

(106)

8.339

123.133

126.715

-

126.715

Custos e despesas por natureza

123.133
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(ii)

Remuneração do pessoal-chave da administração

O pessoal-chave da administração inclui os conselheiros e diretores. A remuneração paga ou a pagar ao pessoalchave da administração, por seus serviços, está apresentada a seguir:
Controladora e consolidado

Pró-labore
Salários e ordenados
Encargos sociais
(i)

01/04/2020 a
30/06/2020
Reemitido (i)

01/01/2020 a
30/06/2020
Reemitido (i)

01/04/2019 a
30/06/2019
Reemitido (i)

01/01/2019 a
30/06/2019
Reemitido (i)

613
36
649

1.622
231
1.853

246
984
463
1.693

492
1.738
862
3.092

Reemissão em função de reclassificação das despesas com remuneração dos
administradores nas linhas de salários e ordenados, pró-labore, encargos e benefícios e
serviços de terceiros e consultorias.
Controladora e consolidado
01/04/2020 a
30/06/2020

Original
Pró-labore
Salários e ordenados

Ajustes

Controladora e consolidado

01/04/2020 a
30/06/2020

01/01/2020 a
30/06/2020

Reemitido

Original

Ajustes

-

-

-

-

-

679

(66)

613

2.123

(501)

1.622

-

36

36

160

71

231

-

885

Paricipação nos resultados

679

(30)

649

3.168

Controladora e consolidado
01/04/2019 a
30/06/2019

Original

Salários e ordenados
Encargos e benefícios
Paricipação nos resultados

Reemitido

-

Encargos e benefícios

Pró-labore

01/01/2020 a
30/06/2020

Ajustes

(1.315)

1.853

Controladora e consolidado

01/04/2019 a
30/06/2019

01/01/2019 a
30/06/2019

Reemitido

Original

01/01/2019 a
30/06/2019

Ajustes

Reemitido

246

-

246

492

-

492

1.029

(45)

984

1.824

(86)

1.738

407

56

463

756

106

862

-

-

1.682

11
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Despesas e receitas financeiras
Controladora
01/04/2020 a
30/06/2020

01/01/2020 a
30/06/2020

01/04/2019 a
30/06/2019

01/01/2019 a
30/06/2019

Receitas financeiras
Descontos obtidos
Outras receitas financeiras, líquidas
Juros e multas recebidos em contratos de
subarrendamento
Variação cambial ativa
Receitas Financeiras

54

141

194

253

185

350

142

334

27

27

-

-

2.058

4.184

931

2.710

2.324

4.702

1.267

3.297

Despesas financeiras
Encargos sobre empréstimos e financiamentos, líquidos

(7)

(156)

419

(2.012)

(1.751)

(7.704)

(1.290)

(3.495)

(19)

(30)

(14)

(40)

(1.124)

(2.170)

(642)

(775)

(2.901)

(10.060)

(1.527)

(6.322)

(577)

(5.358)

(260)

(3.025)

01/04/2020 a
30/06/2020

01/01/2020 a
30/06/2020

01/04/2019 a
30/06/2019

01/01/2019 a
30/06/2019

61

148

195

254

188

360

146

342

Variação cambial passiva
IOF
Outras despesas financeiras
Despesas Financeiras
Resultado financeiro, líquido

Consolidado

Receitas financeiras
Descontos obtidos
Outras receitas financeiras, líquidas
Juros e multas recebidos em contratos de
subarrendamento
Variação cambial ativa
Receitas Financeiras

27

27

-

-

2.058

4.186

934

2.727

2.334

4.721

1.275

3.323

Despesas financeiras
Encargos sobre empréstimos e financiamentos, líquidos
Variação cambial passiva
IOF
Outras despesas financeiras
Despesas Financeiras
Resultado financeiro, líquido
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(7)

(156)

419

(2.012)

(1.751)

(7.704)

(1.290)

(3.495)

(19)

(30)

(14)

(40)

(1.126)

(2.177)

(646)

(782)

(2.903)

(10.067)

(1.531)

(6.329)

(569)

(5.346)

(256)

(3.006)

289
(2.239)

1.410

1.526
343
3.278

Recomposição Ebitda Ajustado
Depreciação e Amortização
Não Recorrentes
Impairment de ágio
Ebitda Ajustado

(i)

376
200
575

128
214
343

Reemissão devido reclassificação entre segmentos.

Não Recorrentes
Despesas Legais
Ganho ou Perda Tributária

(2.988)
(575)

(1.526)
(343)

2.988
575
1.325

(1.559)

(4.290)

(2.246)

238

89
149

1.059
238
5.382

4.085

(1.059)
(238)

(9.117)
(2.873)

33.884
(14.953)
18.931

(13.763)
(7.382))

65.242
(38.481)
26.760

01/04/2020 a
30/06/2020

(8.154)
(4.139)

42.072
(24.255)
17.817

01/01/2020 a
30/06/2020

E-commerce

Despesas com vendas
Despesas administrativas
Outras despesas operacionais,
líquidas
Depreciação e Amortização
Não Recorrentes
Impairment de ágio
Lucro operacional

Receita líquida
Custo das vendas
Lucro bruto

01/04/2020 a
30/06/2020

485

316
168

2.518
485
9.999

6.996

(2.518)
(485)

(3.614)

(16.789)
(6.220)

63.872
(27.251)
36.621

01/01/2020 a
30/06/2020

Clube de Assinaturas

64

24
40

283
64
1.195

848

(283)
(64)

(417)

(2.202)
(769)

11.456
(6.874)
4.582

01/04/2020 a
30/06/2020

100

65
35

517
100
1.044

428

(517)
(100)

(3.596)
(1.277)
(742)

17.222
(10.562)
6.660

01/01/2020 a
30/06/2020

Business Offline

644

241
403

2.868
644
9.855

6.343

(2.868)
(644)

(4.222)

(19.473)
(7.780)

87.412
(46.082)
41.330

01/04/2020 a
30/06/2020

1.160

757
403

6.023
1.160
12.368

5.185

(6.023)
(1.160)

(8.646)

(34.148)
(14.879)

146.335
(76.294)
70.041

01/01/2020 a
30/06/2020

Total

Consolidado
Reemitido (i)

As informações por segmento estão sendo apresentadas de acordo com os relatórios gerenciais utilizados pelo Conselho de Administração, órgão responsável
pela tomada de decisões estratégicas da Companhia, para a gestão do negócio. Os segmentos da Companhia estão divididos em E-Commerce, Clubes de
assinaturas e Business Offline, que contemplam todos os gastos da estrutura administrativa, bem como o resultado financeiro.

Informações por segmento
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Não Recorrentes
Despesas Legais
Ganho ou Perda Tributária

Recomposição Ebitda Ajustado
Depreciação e Amortização
Não Recorrentes
Impairment de ágio
Ebitda Ajustado

Receita líquida
Custo das vendas
Lucro bruto
Despesas com vendas
Despesas administrativas
Outras despesas operacionais, líquidas
Depreciação e Amortização
Não Recorrentes
Impairment de ágio
Lucro operacional

349
186
535

1.912

3.277
128
214
343

2.777
535

(1.400)

1.409
1.526
343

65.183
(38.520)
26.662
(13.903)
(6.861)
(3.987)
(2.777)
(535)

01/01/2020 a
30/06/2020

E-commerce

42.072
(24.255)
17.817
(8.154)
(4.139)
(2.246)
(1.526)
(343)

01/04/2020 a
30/06/2020

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

89
149
238

5.381

1.059
238

4.084

33.884
(14.953)
18.931
(9.117)
(2.873)
(1.559)
(1.059)
(238)

01/04/2020 a
30/06/2020

273
145
418

11.358

2.170
418

8.771

63.872
(27.250)
36.622
(16.788)
(5.360)
(3.115)
(2.170)
(418)

01/01/2020 a
30/06/2020

Clube de
Assinaturas

Notas explicativas da administração às informações trimestrais para o período de
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24
40
64

1.196

283
64

849

11.456
(6.874)
4.582
(2.202)
(768)
(417)
(283)
(64)

01/04/2020 a
30/06/2020

135
72
207

(903)

1.076
207

(2.186)

17.280
(10.524)
6.757
(3.457)
(2.658)
(1.544)
(1.076)
(207)

241
403
644

9.855

2.868
644

6.343

87.412
(46.082)
41.330
(19.473)
(7.780)
(4.222)
(2.868)
(644)

757
403
1.160

12.368

6.023
1.160

5.185

146.335
(76.294)
70.041
(34.148)
(14.879)
(8.646)
(6.023)
(1.160)

Total
01/01/2020 a
30/06/2020

01/04/2020 a
30/06/2020

01/01/2020 a
30/06/2020

Original
Business
Offline

291
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Receita líquida
Custo das vendas
Lucro bruto
Despesas com vendas
Despesas administrativas
Outras despesas operacionais, líquidas
Depreciação e Amortização
Não Recorrentes
Impairment de ágio
Lucro operacional
Recomposição Ebitda Ajustado
Depreciação e Amortização
Não Recorrentes
Impairment de ágio
Ebitda Ajustado
Não Recorrentes
Despesas Legais
Ganho ou Perda Tributária

E-commerce
01/01/2020 a
30/06/2020
59
39
98
140
(521)
(303)
(211)
(40)
(839)
211
40
(587)
27
14
40

01/04/2020 a
30/06/2020
-

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

-

-

-

01/04/2020 a
30/06/2020
-

43
23
67

348
67
(1.359)

(1.775)

Clube de Assinaturas
01/01/2020 a
30/06/2020
(1)
(1)
(1)
(860)
(499)
(348)
(67)
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-

-

(1)

01/04/2020 a
30/06/2020
(1)
-

(70)
(37)
(107)

(559)
(107)
(1.947)

2.614

Business Offline
01/01/2020 a
30/06/2020
(58)
(38)
(97)
(139)
1.381
802
559
107

-

-

-

01/04/2020 a
30/06/2020
-

-

-

-

Ajustes
Total
01/01/2020 a
30/06/2020
-
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Receita líquida
Custo das vendas
Lucro bruto
Despesas com vendas
Despesas administrativas
Outras despesas operacionais, líquidas
Depreciação e Amortização
Não Recorrentes
Impairment de ágio
Lucro operacional
Recomposição Ebitda Ajustado
Depreciação e Amortização
Não Recorrentes
Impairment de ágio
Ebitda Ajustado
Não Recorrentes
Despesas Legais
Ganho ou Perda Tributária

E-commerce
01/01/2020 a
30/06/2020
65.242
(38.481)
26.760
(13.763)
(7.382)
(4.290)
(2.988)
(575)
(2.239)
2.988
575
1.325
376
200
575

01/04/2020 a
30/06/2020
42.072
(24.255)
17.817
(8.154)
(4.139)
(2.246)
(1.526)
(343)
1.410
1.526
343
3.278
128
214
343

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

89
149
238

5.382

1.059
238

4.085

01/04/2020 a
30/06/2020
33.884
(14.953)
18.931
(9.117)
(2.873)
(1.559)
(1.059)
(238)

316
168
485

9.999

2.518
485

6.996

Clube de Assinaturas
01/01/2020 a
30/06/2020
63.872
(27.251)
36.621
(16.789)
(6.220)
(3.614)
(2.518)
(485)

Notas explicativas da administração às informações trimestrais para o período de
três e seis meses findos em 30 de junho de 2020

W2W E-Commerce de Vinhos S.A.

24
40
64

1.195

283
64

848

01/04/2020 a
30/06/2020
11.456
(6.874)
4.582
(2.202)
(769)
(417)
(283)
(64)

65
35
100

1.044

517
100

428

Business Offline
01/01/2020 a
30/06/2020
17.222
(10.562)
6.660
(3.596)
(1.277)
(742)
(517)
(100)

241
403
644

9.855

2.868
644

6.343

01/04/2020 a
30/06/2020
87.412
(46.082)
41.330
(19.473)
(7.780)
(4.222)
(2.868)
(644)

757
403
1.160

12.368

6.023
1.160

5.185

Consolidado
Reemitido (i)
Total
01/01/2020 a
30/06/2020
146.335
(76.294)
70.041
(34.148)
(14.879)
(8.646)
(6.023)
(1.160)
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Alienação de Ativos
Custos baixa Ativo
Despesas Legais
Ganho ou Perda Tributária
Total

Não Recorrentes

Recomposição Ebitda Ajustado
Depreciação e Amortização
Não Recorrentes
Impairment de ágio
Ebitda Ajustado

Despesas com vendas
Despesas administrativas
Outras despesas operacionais, líquidas
Depreciação e Amortização
Não Recorrentes
Impairment de ágio
Lucro operacional

Receita líquida
Custo das vendas
Lucro bruto

349
186
535

343

1.912

3.277

128
214

2.777
535

(1.400)

1.409

1.526
343

(13.903)
(6.861)
(3.987)
(2.777)
(535)

65.183
(38.520)
26.662

238

89
149

5.381

1.059
238

4.084

(9.117)
(2.873)
(1.559)
(1.059)
(238)

33.884
(14.953)
18.931

418

273
145

11.358

2.170
418

8.771

(16.788)
(5.360)
(3.115)
(2.170)
(418)

63.872
(27.250)
36.622

01/01/2019 a
30/06/2019

01/04/2019 a
30/06/2019

01/01/2019 a
30/06/2019

(8.154)
(4.139)
(2.246)
(1.526)
(343)

42.072
(24.255)
17.817

01/04/2019 a
30/06/2019

Clube de Assinaturas

E-commerce

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Notas explicativas da administração às informações trimestrais para o período de
três e seis meses findos em 30 de junho de 2020

W2W E-Commerce de Vinhos S.A.

64

24
40

1.196

283
64

849

(2.202)
(768)
(417)
(283)
(64)

11.456
(6.874)
4.582

01/04/2019 a
30/06/2019

207

135
72

(903)

1.076
207

(2.186)

(3.457)
(2.658)
(1.544)
(1.076)
(207)

17.280
(10.524)
6.757

01/01/2019 a
30/06/2019

Business Offline

644

241
403

9.855

2.868
644

6.343

(19.473)
(7.780)
(4.222)
(2.868)
(644)

87.412
(46.082)
41.330

01/04/2019 a
30/06/2019

1.160

757
403

12.368

6.023
1.160

5.185

(34.148)
(14.879)
(8.646)
(6.023)
(1.160)

146.335
(76.294)
70.041

01/04/2019 a
30/06/2019

Total

Consolidado
Original
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Alienação de Ativos
Custos baixa Ativo
Despesas Legais
Ganho ou Perda Tributária
Total

Não Recorrentes
27
14
40

-

211
40
(587)

-

1

(839)

1

Recomposição Ebitda Ajustado
Depreciação e Amortização
Não Recorrentes
Impairment de ágio
Ebitda Ajustado

140
(521)
(303)
(211)
(40)

-

Despesas com vendas
Despesas administrativas
Outras despesas operacionais, líquidas
Depreciação e Amortização
Não Recorrentes
Impairment de ágio
Lucro operacional

59
39
98

-

-

-

1

1

-

-

67

43
23

348
67
(1.359)

(1.775)

(1)
(860)
(499)
(348)
(67)

(1)
(1)

01/01/2019 a
30/06/2019

01/04/2019 a
30/06/2019

01/01/2019 a
30/06/2019

Receita líquida
Custo das vendas
Lucro bruto

01/04/2019 a
30/06/2019

Clube de Assinaturas

E-commerce

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Notas explicativas da administração às informações trimestrais para o período de
três e seis meses findos em 30 de junho de 2020

W2W E-Commerce de Vinhos S.A.

-

-

(1)

(1)

(1)
-

-

01/04/2019 a
30/06/2019

(107)

(70)
(37)

(559)
(107)
1.947

2.614

(139)
1.381
802
559
107

(58)
(38)
(97)

01/01/2019 a
30/06/2019

Business Offline

-

-

-

-

-

-

01/04/2019 a
30/06/2019

-

-

-

-

-

-

01/04/2019 a
30/06/2019

Total

Consolidado
Ajustes
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1.468
(76)
(3.650)

Alienação de Ativos
Custos baixa Ativo
Despesas Legais
Ganho ou Perda Tributária
Total

Não Recorrentes

(9.239)

(4.990)

Recomposição Ebitda Ajustado
Depreciação e Amortização
Não Recorrentes
Impairment de ágio
Ebitda Ajustado

(232)
110
(122)

(194)
118
(76)

2.377
(122)
(6.984)

(15.580)
(6.982)
(1.984)
(2.377)
122

45.663
(28.101)
17.562

(9.138)
(3.834)
(1.161)
(1.416)
76

27.066
(16.583)
10.483

01/01/2019 a
30/06/2019

Despesas com vendas
Despesas administrativas
Outras despesas operacionais, líquidas
Depreciação e Amortização
Não Recorrentes
Impairment de ágio
Lucro operacional

Receita líquida
Custo das vendas
Lucro bruto

01/04/2019 a
30/06/2019

E-commerce

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

(60)

94

(154)

1.122
(60)
2.328

1.266

(9.945)
(3.038)
(920)
(1.122)
60

28.304
(12.702)
16.232

01/04/2019 a
30/06/2019

(110)

99

(209)

2.139
(110)
6.080

(4.051)

(17.499)
(6.283)
(1.785)
(2.139)
110

55.009
(23.361)
31.648

01/01/2019 a
30/06/2019

Clube de Assinaturas

Notas explicativas da administração às informações trimestrais para o período de
três e seis meses findos em 30 de junho de 2020

W2W E-Commerce de Vinhos S.A.

(45)

70

(115)

839
(45)
(2.310)

(3.104)

(2.313)
(2.271)
(688)
(839)
45

8.746
(5.784)
2.962

01/04/2019 a
30/06/2019

(78)

70

(149)

1.525
(78)
(4.312)

(5.758)

(4.079)
(4.477)
(1.272)
(1.525)
78

15.097
(9.580)
5.516

01/01/2019 a
30/06/2019

Business Offline

(182)

281

(463)

3.377
(182)
(3.632)

(6.827)

(21.396)
(9.143)
(2.770)
(3.377)
182

64.115
(34.438)
29.677

01/04/2019 a
30/06/2019

(310)

279

(589)

6.041
(310)
(5.215)

(10.946)

(37.158)
(17.742)
(5.041)
(6.041)
310

115.769
(61.043)
54.726

01/04/2019 a
30/06/2019

Total

Consolidado
Reemitido (i)

W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
Notas explicativas da administração às informações trimestrais para o período de
três e seis meses findos em 30 de junho de 2020
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

26

Eventos subsequentes

(a)

Desdobramento da totalidade de ações
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 6 de outubro de 2020, foi aprovado o desdobramento
da totalidade das ações de emissão da Companhia à razão de 1:394, de forma que para cada ação de
emissão da Companhia atualmente emitida será criada e atribuída ao seu titular 393 (trezentas e noventa
e três) novas ações de emissão da Companhia, com os mesmos direitos e vantagens.

(b)

Outros assuntos relevantes
A evolução da pandemia por COVID-19 declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) em 11
de março de 2020 gerou uma situação sem precedentes em diversos países do mundo, inclusive no
Brasil. Não é possível prever completamente os efeitos diretos e indiretos da pandemia da COVID-19
nos negócios da Companhia e condições financeiras, porém os principais riscos foram mapeados pela
administração e estão sendo monitorados pelo comitê interdisciplinar instaurado. A Administração não
identificou impactos relevantes nos resultados e margens de lucros da Companhia até o encerramento
das informações do 2º trimestre de 2020. Abaixo estão listadas as principais linhas de monitoramento
e ação adotadas pelo Comitê:
x

Comportamento da demanda: aumento da taxa de desemprego, ampliação da recessão
econômica e redução do consumo de produtos supérfluos;

x

Risco de liquidez: risco do impacto nos resultados e mercados de crédito mais restritivos
impactarem a liquidez;

x

Risco de câmbio: impacto da desvalorização cambial em margens e em desembolso de
caixa;
Falta de fornecimento: risco de fechamento das fronteiras comerciais e risco do MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - interromper ou atrasar a nacionalização;

x

Disrupção Logística: companhias aéreas já reduziram fortemente suas rotas o que impacta
diretamente nos prazos de entrega e como existem muitos operadores rodoviários, o maior
risco é na redução da oferta, junto com aumento na demanda por delivery. Também pode
ocorrer lockdown de cidades importantes dificultando a entrega nessas regiões;

x

Crédito com Fornecedores: risco da deterioração do caixa e dos resultados limitarem a
capacidade de financiamento a prazo com fornecedores;

x

Saúde e produtividade dos funcionários: risco de contágio pode afetar funcionários e
operações e o risco de produtividade pode cair por conta de home office sustentado. Poderá
ocorrer uma contaminação em massa de profissionais do nosso centro de distribuição,
paralisando as operações;

x

Comportamento das vendas do e-commerce: risco de queda nas vendas em meio a
deterioração da economia e da confiança do consumidor;

x

Fechamento de bares, restaurantes, eventos, lojas: vendas do B2B (atacado) no on trade
(e-commerce) e da Wine Eventos poderão sofrer impacto. E no médio prazo poderá ocorrer o
fechamento definitivo de inúmeros restaurantes parceiros, ocasionando perda de vendas do
nosso negócio de B2B.

***

57 de 57

296

  



    

DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em observância às disposições constantes da Instrução CVM nº 480/2009, a Diretoria declara
que revisou, discutiu e concordou com as Informações Financeiras Trimestrais Individuais e
Consolidadas, relativas ao período findo em 30 de junho de 2020.

São Paulo, 07 de outubro de 2020

________________________________________
MARCELO GIOVANETTI D’ARIENZO

________________________________________
ALEXANDRE MAGNO DA CRUZ OLIVEIRA FILHO

________________________________________
LAURA GONÇALVES CAVALCANTI BARROS

________________________________________
CLAYTON FREIRE DOS SANTOS

________________________________________
GERMAN GARFINKEL

________________________________________
ALEXANDRE RODRIGUES MALTA
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DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE O PARECER EMITIDO PELOS AUDITORES INDEPENDENTES

Em observância às disposições constantes da Instrução CVM nº 480/2009, a Diretoria declara que
revisou, discutiu e concordou com as conclusões expressas no relatório dos auditores
independentes sobre as informações financeiras trimestrais individuais e consolidadas relativas ao
trimestre findo em 30 de junho de 2020.

São Paulo, 07 de outubro de 2020

________________________________________
MARCELO GIOVANETTI D’ARIENZO

________________________________________
ALEXANDRE MAGNO DA CRUZ OLIVEIRA FILHO

________________________________________
LAURA GONÇALVES CAVALCANTI BARROS

________________________________________
CLAYTON FREIRE DOS SANTOS

________________________________________
GERMAN GARFINKEL

________________________________________
ALEXANDRE RODRIGUES MALTA
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS AUDITADAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA
COMPANHIA REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DEZEMBRO
DE 2019, 2018 E 2017
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W2W E-Commerce
de Vinhos S.A.
Conjunto completo das
Demonstrações Financeiras 2019
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Conjunto completo das
Demonstrações Financeiras
2019
O conjunto de demonstrações apresentado a seguir é composto pelas
seguintes informações:
9 Relatório da administração;
9 Relatório do auditor independente;
9 Demonstrações Financeiras;
9 Declaração dos diretores sobre as Demonstrações Financeiras;
9 Declaração dos diretores sobre a opinião expressa no relatório
dos auditores independentes e sobre as informações contábeis
intermediárias

302

303

e
As políticas da Companhia e de suas controladas na contratação de serviços de auditores independentes visam assegurar que não haja conflito de
a
interesses e perda de independência ou objetividade do auditor. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, os auditores independentes da
Companhia, PricewaterhouseCoopers - PwC prestaram serviços de revisão fiscal além dos serviços de auditoria das Demonstrações Financeiras, cujoss
honorários totalizaram R$ 13.700 e representaram 7% em relação aos honorários totais de R$ 185.000 dos serviços de auditoria externa.

Em outubro de 2019, para proporcionar experiências diferenciadas a seus clientes e manter seu perfil inovador, a WINE lança no mercado o WineUP,
programa de recompensas que, entre muitas funções, permite acumular pontos e convertê-los em prêmios e descontos além de gamificação por conquistas
em cada missão.

No mesmo período, em linha com a estratégia da Companhia e expansão dos seus negócios e relacionamento com seus clientes, e em face à aquisição da
controlada Bodegas de Los Andes Comércio de Vinhos Ltda. (“Bodegas”) no ano anterior, a Companhia inaugurou sua primeira loja física sob à marca “Wine”,
no bairro de Lourdes em Belo Horizonte/MG. A estratégia da Companhia com o conceito de multicanalidade e a capacidade de oferecer a mesma
experiência independente do canal de contato com o cliente, com o objetivo de oferecer nossos produtos em diferentes canais de venda, preservar a mesma
experiência desde a atração desses clientes, passando pela venda e mantendo o mesmo padrão e qualidade no pós venda em todos eles, tanto no mundo
online como no offline.

Durante o exercício de 2019, a Companhia decidiu vender o canal de operações relacionadas a vendas de cerveja visando direcionar as estratégias e
investimentos no seu negócio principal, a venda de vinhos.

Em 26 de abril de 2018 a Companhia adquiriu 100% das quotas da Companhia Bodegas de Los Andes Comércio de Vinhos Ltda. (“Bodegas”), A Bodegas
possui atividade preponderantes de revenda de vinhos no mercado, a qual conta com três lojas distribuídas nos estados do Rio Grande do Sul e Paraná. A
aquisição da Bodegas está alinhada com a estratégia da administração da Companhia, a qual consiste na expansão do seu negócio e da rede de clientes.

A Companhia é uma sociedade anônima de capital fechado, com sedes administrativas nas cidades de Vitória/ES e São Paulo/SP e um centro de distribuição
na cidade de Serra/ES. A Companhia possui seu controle compartilhado entre a Orbeat Som e Imagem Ltda., empresa do Grupo RBS, e Península Fundo de
Investimento em Participações.

Além da comercialização através dos canais digitais, outra importante fonte de receita da Companhia é o Clube Wine, assinatura periódica em que os clientes
recebem os vinhos recomendados pela curadoria de enólogos da Wine, uma revista com conteúdo editorial exclusivo com informações atuais aos
interessados pelo mundo dos vinhos, além de outros benefícios, como descontos e promoções exclusivas.

A W2W E-Commerce de Vinhos S.A. ("Companhia" ou "Wine") opera no mercado varejista e atacadista comercializando vinhos, cervejas, linha gourmet e
outras bebidas nacionais e importadas, principalmente via comércio eletrônico (e-commerce). A companhia foi constituída em 2008 e opera com os sites
“www.wine.com.br”, “www.beer.com.br”, ‘www.vinhofacil.com.br”, “www.wineeventos.com.br” e “www.wine2b.com.br”.

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
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Receita líquida
Custo das vendas
Lucro bruto
Margem Bruta (%)
Despesas operacionais (vendas, administrativas e outras)
Despesas com vendas
Despesas administrativas
Despesas gerais
Outras despesas operacionais
Despesas operacionais/Receita líquida (%)
EBITDA ajustado
Margem EBITDA ajustada

Informações Consolidadas (R$ MM)

252.752
(131.841)
120.911
47,8%
(123.700)
(81.751)
(35.015)
(28.842)
21.908
(48,9%)
(13.272)
(5,3%)

2019

Var.
274.419
(7,9%)
(141.514)
(6,8%)
132.905
(9,0%)
48,4%
(151.781)
(18,5%)
(81.089)
0,8%
(36.637)
(4,4%)
(33.621)
(14,2%)
(434) (5147,9%)
(55,3%)
(7.090)
87,2%
(2,6%)

2018

 Queda ligeira na margem bruta devido a variação cambial entre 2018 e 2019 e replanejamento no canal Vinho Fácil, parcialmente compensado
pela política de Hedge no Clube de Assinaturas de Vinhos.

 Menores despesas operacionais, justificada principalmente pelo impacto positivo de R$ 31,2 milhões em créditos tributários referentes a ICMS
na base do PIS e COFINS de ação transitada em julgado.

sócios.

+19mil

de pedidos.

2,1MM

garrafas vendidas.

7,8MM

DESEMPENHO ECONÔMICO FINANCEIRO

Ótimo crescimento para o canal B2B e Lojas Físicas, destaque para a loja recém inaugurada em Belo Horizonte, oferecendo uma experiência única aos
sócios e clientes.

No Clube de Assinaturas de Vinhos , crescimento de 4,6MM na receita e grande captação de sócios, fechando o ano com 137mil.

O lançamento do APP, tornando mais fácil o processo de compra no E-commerce, alinhado com o Wineup, programa de recompensas lançado no
último tri do ano, tem criado um novo canal de engajamento e relacionamento com os sócios.

Em 2019 a Wine passa por uma mudança de estratégia, direcionando os esforços de crescimento para o core business da companhia, reduzindo os
investimentos de marketing no E-commerce em detrimento do Clube de Assinaturas, mercado este que a Wine atua praticamente sozinha e é seu
diferencial competitivo. Com isso, o segmento de E-commerce apresentou queda de 22,4% na comparação do exercício de 2019 versus o exercício de
2018, saindo de R$ 131,9 milhões em 2018 para R$ 102,3 milhões em 2019.

DESEMPENHO DA WINE EM 2019

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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(2.789)
11.455
8.666
(21.938)
(13.272)

2019
(18.876)
5.484
(13.392)
6.302
(7.090)

2018
(85,2%)
108,9%
(164,7%)
(448,1%)
87,2%

Var.

Alienação de ativos
Custos de reestruturação
Despesas legais
Ganho ou perda tributária
Custos baixa de ativo
Não recorrentes

Informações Consolidadas (R$ MM)

3.471
1.802
452
(31.180)
3.517
(21.938)

2019

Var.

6.302

(448,1%)

2.907
19,4%
1.958
(8,0%)
1.349
(66,5%)
88 (35531,8%)

2018

 Baixa do ativo pela venda do canal de operações relacionadas a venda de cerveja.

 Em 2019, a Companhia procedeu com a contabilização referente a ação relacionada ao ICMS na base do PIS e COFINS, A ação que teve seu
trânsito julgado na data de 23 de janeiro de 2019 e posteriormente em 20 de agosto de 2019 foi deferido o pedido de habilitação de créditos
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, realizado pela Companhia a Receita Federal do Brasil, através do despacho decisório nº.
0896/SEORT/DRF/VIT/ES

Não recorrentes

 Apesar da queda na receita líquida, o lucro operacional do exercício de 2019 foi 85,2% melhor do que o do exercício 2018 devido aos ganhos
extraordinários em despesas operacionais, principalmente pelo impacto positivo dos créditos tributários referente a ICMS na base do PIS/COFINS
de ação transitada em julgado. O resultado do exercício de 2019 foi um prejuízo de R$ (2,8) milhões, uma melhora significativa ante os R$ 18,9
milhões de prejuízo registrado no exercício de 2018.

Lucro Operacional
Depreciação e Amortização
EBITDA
Não recorrentes
EBITDA ajustado

Informações Consolidadas (R$ MM)

COMPOSIÇÃO EBITDA AJUSTADO
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Receitas financeiras
Descontos obtidos
Receita financeira
Variação cambial ativa
Despesas financeiras
Encargos sobre empréstimos e financiamentos
IOF
Variação cambial passiva
Outras despesas financeiras
Resultado financeiro líquido

Informações Consolidadas (R$ MM)
19.609
546
10.750
8.313
(9.768)
2.744
(68)
(10.333)
(2.111)
9.841

2019
7.543
803
1.787
4.953
(9.915)
(2.490)
(45)
(6.917)
(463)
(2.372)

2018
(61,5%)
47,1%
(83,4%)
(40,4%)
1,5%
(190,7%)
(33,8%)
(33,1%)
(78,1%)
(124,1%)

Var.

LUCRO LÍQUIDO

EBITDA ajustado
Depreciação e Amortização
Não recorrentes
Lucro Operacional
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Provisão para IR e CS
Lucro Líquido

Informações Consolidadas (R$ MM)

(13.272)
(11.455)
21.938
(2.789)
9.841
6.791
3.050
497
7.549

2019

(7.090)
(5.484)
(6.302)
(18.876)
(2.372)
7.543
(9.915)
(682)
(21.930)

2018

87,2%
108,9%
(448,1%)
(85,2%)
(514,9%)
(10,0%)
(130,8%)
(172,9%)
(134,4%)

Var.

 Na receita financeira de 2019 tivemos atualização monetária dos créditos de PIS e COFINS reconhecidos em virtude da habilitação de ação transitada
em julgado para exclusão do ICMS da base de cálculo destas contribuições. E nos encargos sobre empréstimos, a reversão dos encargos financeiros
decorrentes da atualização das debêntures convertidas em ações.

Resultado financeiro
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Lucro Líquido
Provisão para IR e CS
LAIR
Depreciação/Amortização e Outros
Juros e Variações cambiais
Baixa de imobilizado/intangível e outros
Variação Capital de Giro
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos pagos
IR+CSLL
Financiamentos Operacionais
CAPEX
Fluxo de Caixa

Informações Consolidadas (R$ MM)
7.549
(497)
7.052
11.455
(1.513)
10.676
(22.763)
(129)
(307)
7.768
(11.364)
875

2019
(21.930)
682
(21.248)
5.485
8.681
1.826
(12.040)
(201)
(219)
6.723
(19.356)
(30.349)

2018
(134,4%)
(172,9%)
(133,2%)
108,8%
(117,4%)
484,7%
89,1%
(35,8%)
40,2%
15,5%
(41,3%)
(102,9%)

Var.

 Os destaques para esta melhora em caixa estão diretamente relacionados a (i) a redução do contas a receber de clientes pela antecipação de
recebíveis uma redução de R$8.9 milhões, (ii) melhora no giro de estoques comparado ao exercício de 2018 em R$ 6,8 milhões. Nas atividades
de investimento, esta diminuição de R$ 8,0 milhões no caixa utilizado é atribuído substancialmente ao investimento realizado na aquisição da
empresa Bodegas de Los Andes em Abril de 2018. O melhor resultado nos financiamentos é decorrente principalmente das captações realizadas
em 2019 no valor de R$ 26.7 milhões, compensados pelas amortizações no ano de R$ 13,0 milhões e amortização de arrendamento no valor de
R$ 5,4 milhões.

FLUXO DE CAIXA
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Empréstimos e financiamentos
FINIMP
CCB
FINAME
Debêntures
Swap
Outros
Empréstimos em moeda estrangeira
Caixa e equivalentes de caixa
Endividamento líquido

Informações Consolidadas (R$ MM)

10.736
(6.757)
14.927

9.988

729
231

21.684

2019

(5.882)
68.432

5

74.314
9.334
66
469
64.440

2018

14,9%
(78,2%)

997,9%
(50,7%)

(70,8%)

Var.

Finanças
Marketing
Operações
Administrativo
TI
Novos negócios
Investimentos

Informações Consolidadas (R$ MM)

246
1.086
618
8.635
611
11.196

2019

294,7%
(13,9%)
71,9%
4,7%
10.025
355
10.690

34

Var.

275

2018

 Os principais investimentos em 2019 foram na aquisição de frota própria para entregas em SP, Nova Loja em BH e na TI, com o APP, melhorias
no ERP e pessoal alocado nos desenvolvimentos.

INVESTIMENTO

 No primeiro semestre de 2019, a investidora Fundo Península de Participações realizou a conversão das debêntures que detinha com a
companhia. Foi realizada nova captação em moeda estrangeira com Swap e CCB para financiamento da frota própria em SP.

ENDIVIDAMENTO
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Novo Visual

Nova WineBox®

 Colorida, dinâmica e conectada com o Brasil, uma nova expressão da marca para comunicação online e offline. Retirada do termo “.com.br” para
ultrapassar as barreiras do mercado online. Cores vibrantes, tons otimistas, abrangentes e espontâneos.

Novo Site

UMA MARCA RENOVADA, DESENVOLVIDA PARA AMPLIAR AS FRONTEIRAS DA MARCA.
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Relatório do auditor independente
sobre as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
Aos Administradores e Acionistas
W2W E-commerce de Vinhos S.A.

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da W2W E-commerce de Vinhos S.A.
("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o exercício findo nessa data, assim como as demonstrações financeiras consolidadas da W2W
E-commerce de Vinhos S.A. e suas controladas ("Consolidado"), que compreendem o balanço patrimonial
consolidado em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da W2W E-commerce de Vinhos S.A. e da W2W Ecommerce de Vinhos S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas
operações e os seus respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e
os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas".
Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
Ênfase
Reemissão das demonstrações financeiras
Em 2 de setembro de 2020, emitimos relatório de auditoria sem modificação sobre as demonstrações
financeiras individuais da W2W E-commerce de Vinhos S.A. assim como sobre as demonstrações
financeiras consolidadas da W2W E-commerce de Vinhos S.A. e suas controladas, relativas ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2019, que ora estão sendo reemitidas. Conforme descrito na Nota 1.2 (d),

PricewaterhouseCoopers, Rua Mostardeiro, 800 - 9º andar, Bairro Independência, Porto Alegre-RS, Brasil 90430-000
ǣȋͷͳȌ͵͵ͺǦͳͲͲǡǤ Ǥ Ȁ

311

W2W E-commerce de Vinhos S.A.
essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram alteradas e estão sendo reemitidas em
função do desdobramento das ações da Companhia, bem como para refletir outros ajustes descritos na
referida nota explicativa. Consequentemente, estamos reemitindo nosso relatório em substituição ao
relatório emitido anteriormente. Nossa opinião não contém modificação relacionada a esse assunto.
Principais Assuntos de Auditoria
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do
exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como
um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma
opinião separada sobre esses assuntos.

Assuntos

Porque
é um PAA

Como o
assunto foi
conduzido

Como o assunto foi conduzido em nossa
auditoria

Porque é um PAA
Reconhecimento da receita de vendas
Conforme Nota 2.15, a Companhia reconhece receita
de vendas quando o controle sobre os produtos é
transferido para os clientes e desde que não haja
nenhuma obrigação de desempenho não satisfeita
que possa afetar a aceitação dos produtos.

Como resposta a esse assunto, dentre outros,
executamos os seguintes principais procedimentos
de auditoria:
(i) Entendimento do processo de vendas e do
ambiente de controles para o reconhecimento
de receitas e dos respectivos contas a receber;

A determinação do cumprimento das obrigações de
desempenho requer análise detalhada dos termos e
condições das vendas, além de envolver o uso do
(ii) Selecionamos, em base amostral, transações de
julgamento profissional por parte da Administração,
vendas ocorridas antes e depois da data de
o que pode levar ao risco de reconhecimento
encerramento do exercício, de maneira a
inadequado do valor da receita e em momento
observar se a receita foi reconhecida na
incorreto.
competência correta, considerando a análise da
data do documento de aprovação de entrega do
Em função da magnitude e da sensibilidade do
produto;
reconhecimento da receita, consideramos este como
um principal assunto de auditoria.
(iii) Comparamos, em base de testes, lançamentos
contábeis com pedidos de clientes, notas fiscais
e o efetivo recebimento das vendas, bem como
efetuamos análise de números sequenciais de
emissão de notas fiscais.
Os resultados de nossos procedimentos nos
proporcionaram evidências de auditoria de que o
reconhecimento de receitas é efetuado, em todos os
aspectos relevantes, pelo valor pactuado com os
clientes e no correto período de competência, ou

3
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Como o assunto foi conduzido em nossa
auditoria

Porque é um PAA

seja, quando do cumprimento da obrigação de
performance. Assim, consideramos que as
transações estão contabilizadas por valores que
correspondem aos documentos testados e no correto
período de competência.
Reconhecimento e mensuração de crédito
Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre
de ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS outros:
Conforme Nota 8 às demonstrações financeiras, a
Companhia registrou créditos fiscais no montante
de R$ 37.677 mil, oriundos de processos judiciais
transitados em julgado em 23 de janeiro de 2019.
Os referidos processos judiciais reconheceram o
direito da exclusão do ICMS na base de cálculo do
PIS e da COFINS para os períodos cobertos pelas
ações.
Devido à complexidade e relevância dos valores
envolvidos, a existência de julgamento crítico em
relação à determinação das premissas base para
mensuração do referido ativo e ao impacto que
eventuais alterações nas premissas consideradas
poderiam gerar nos valores registrados nas
demonstrações financeiras, consideramos a
avaliação, mensuração e divulgação desse assunto
como significativo para a nossa auditoria.

(a) Com auxílio de nossos especialistas tributários,
efetuamos a leitura das decisões judiciais
(trânsitos em julgado), e avaliamos e
discutimos com a administração as conclusões
obtidas pela Companhia, fundamentadas em
opiniões legais emitidas por especialistas
renomados e independentes, para
entendimento do mérito, reconhecimento e
mensuração do ativo.
(b) Obtivemos e auditamos os cálculos preparados
pela administração da Companhia para
mensurar os valores dos créditos dos impostos
a recuperar e a correspondente atualização
monetária aplicável para o período objeto da
ação judicial.
(c) Avaliamos as divulgações nas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas.
Como resultado da aplicação dos nossos
procedimentos, entendemos que os cálculos e
políticas contábeis, bem como a documentaçãosuporte, estabelecidos e mantidos pela
administração da Companhia, proporcionaram uma
base razoável e consistente com as suas conclusões,
refletidas nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
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Outros assuntos
Demonstrações do Valor Adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e
apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a
formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações
financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os
critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Em nossa
opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às
demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas e o relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório
da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de
forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações financeiras , a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais
e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
•

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

•

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.

•

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração.

•

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se
manter em continuidade operacional.

•

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.

•

Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da
auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências
éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo,
quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do
exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos
esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação
pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não
deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem,
dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
Porto Alegre, 7 de outubro de 2020

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Carlos Alexandre Peres
Contador CRC 1SP198156/O-7
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317
11
16
12
13

Investimento
Direito de Uso
Imobilizado
Intangível

46.007
173.672

58.774
203.004

15.005
7.806
17.774

5.422
5.422

5.816
833
44.966
14.832
54.562
2.517
4.139
127.665

Controladora
2018

13.422
22.249
7.472
12.428

115
3.088
3.203

6.465
31.001
8.584
58.684
36.003
3.493
144.230

2019

206.042

61.037

22.345
7.625
27.825

115
3.127
3.242

6.757
30.409
8.584
59.646
36.062
3.547
145.005

2019

178.039

47.595

7.905
34.232

5.458
5.458

5.882
833
45.676
14.832
55.956
2.615
4.650
130.444

Consolidado
2018

Total do passivo e patrimônio líquido

Total do patrimônio líquido

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de lucros
Ajustes de avaliação patrimonial
Prejuízos acumulados

20

15
16
15
10
19

Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Passivos de arrendamento
Debêntures
Tributos diferidos
Outros Passivos

Total do passivo

14
14
15
16
5
17
8
6
18
19

Notas

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Fornecedores
Fornecedores (forfaiting)
Empréstimos e financiamentos
Passivos de arrendamento
Instrumentos financeiros derivativos
Obrigações trabalhistas e sociais
Impostos a recolher
Passivos relacionados a contratos com clientes
Provisões para contingências
Outros passivos

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras
1 de 52

Total do ativo

10
9

4
5
6
6
7
8
9

Notas

Não circulante
Realizável a longo prazo
Tributos diferidos
Outros ativos

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Instrumentos financeiros derivativos
Contas a receber de clientes
Ativos relacionados a contratos com clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Outros Ativos

Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Balanço patrimonial
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203.004

76.242

104.955
(376)
(28.337)

126.762

14.481
924
2.280
17.685

47.204
3.625
21.684
5.180
455
7.251
8.626
11.311
98
3.643
109.077

2019

173.672

9.828

44.955
685
759
(36.571)

163.844

237
64.440
1.613
4.569
70.859

47.452
9.636
4.566
4.710
23.537
56
3.028
92.985

Controladora
2018

206.042

76.242

104.955
(376)
(28.337)

129.800

14.481
3.034
2.280
19.795

47.439
3.625
21.684
5.250
455
7.471
9.028
11.311
97
3.645
110.005

2019

178.039

9.828

44.955
685
759
(36.571)

168.211

237
64.440
3.723
4.882
73.282

48.111
9.636
4.828
4.949
23.537
56
3.812
94.929

Consolidado
2018

W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
Demonstração do resultado
Exercicios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Controladora
2019

Notas

Receita líquida
Custo das vendas

21
22

Lucro bruto

2018

Consolidado
2019

2018

244.315
(126.874)

267.798
(137.923)

252.752
(131.841)

274.419
(141.514)

117.441

129.875

120.911

132.905

Despesas com vendas
Despesas administrativas
Despesas gerais
Resultado de equivalência patrimonial

22
22
22
11

(80.363)
(33.090)
(28.087)
(541)

(80.630)
(35.281)
(32.932)
296

(81.751)
(35.015)
(28.842)
-

(81.089)
(36.637)
(33.621)

Outros resultados operacionais

24

21.530

(433)

21.908

(434)

(3.110)

(19.105)

(2.789)

(18.876)

6.736
3.119

7.537
(9.898)

6.791
3.050

7.543
(9.915)

Resultado financeiro líquido

9.855

(2.361)

9.841

(2.372)

Lucro / (Prejuízo) antes da provisão para
o imposto de renda e contribuição social

6.745

(21.466)

7.052

(21.248)

804

(464)

497

(682)

7.549

(21.930)

7.549

(21.930)

0,0001
0,0001

(0,0003)
(0,0003)

Prejuízo operacional
Receitas financeiras
Despesas financeiras

Imposto de renda e contribuição social

23
23

10

Lucro / (Prejuízo) do exercício
Lucro / (Prejuízo) por ação atribuível aos
acionistas da Companhia em R$
(Nota 20(d) - Reemitido)
Básico
Diluído

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras
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W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Controladora

Lucro / (Prejuízo) do exercício
Hedges de fluxo de caixa, líquido
Total do resultado abrangente do exercício

Consolidado

2019

2018

2019

2018

7.549

(21.930)

7.549

(21.930)

(1.135)

526

(1.135)

526

6.414

(21.404)

6.414

(21.404)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras
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320
104.955

60.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

legal

-

(685)

(685)

-

-

685

-

-

685

de lucros

Reservas de lucros
Reserva
Reserva

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras
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Saldos em 31 de dezembro de 2019

Total contribuição dos acionistas e distribuições aos
acionistas

60.000
-

-

Total resultado abrangente do exercício

Contribuição dos acionistas e distribuições aos acionistas
Aumento de capital (nota 20)
Absorção de prejuízos acumulados

-

Resultado abrangente do exercício
Lucro do exercício
Hedges de fluxo de caixa, líquidos de impostos (nota 5)

44.955

-

Total resultado abrangente do exercício

Saldos em 31 de dezembro de 2018

-

44.955

Capital social

Resultado abrangente do exercício
Prejuízo do exercício
Hedges de fluxo de caixa, líquidos de impostos

Em 31 de dezembro de 2017

Em milhares de reais

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro

W2W E-Commerce de Vinhos S.A.

(376)

-

-

(1.135)

(1.135)

759

526

526

233

Ajustes de
avaliação
patrimonial

(28.337)

685

685

7.549

7.549
-

(36.571)

(21.930)

(21.930)
-

(14.641)

Prejuízos
acumulados

76.242

60.000

60.000
-

6.414

7.549
(1.135)

9.828

(21.404)

(21.930)
526

31.232

Total

W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos m 31 de dezembro
Em milhares de reais

2019

Controladora
2018

2019

Consolidado
2018

6.745

(21.466)

7.052

(21.248)

12
13

6.491
4.666

2.078
3.391

6.783
4.672

2.094
3.391

22

(1.524)

8.681

(1.513)

8.681

8.475
966

475
(73)

11.051
966

475
(74)

541
10
(1.393)
42
25.019

(296)
12
1.443
(30)
(5.785)

10
(1.393)
42
27.670

12
1.443
(30)
(5.256)

13.955
6.248
(2.729)
(29.498)
12.855
84

13.342
(14.832)
(7.723)
(3.647)
(1.574)

15.257
6.248
(2.297)
(29.498)
(3.625)
(340)

12.632
(14.832)
(9.117)
(4.193)
(915)

(12.226)

9.020

(12.226)

9.020

1.809
4.954
20.471

(318)
(6.197)
(17.714)

(141)
3.859
4.907

(185)
(4.450)
(17.296)

15
10

(129)
20.342

(201)
(17.915)

(129)
(307)
4.471

(201)
(219)
(17.716)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de investimento
Compras de imobilizado

11
12

(2.202)
(1.683)

(1.828)

Adições de itens relacionados ao direito de uso

16

(1.317)

13

(9.225)
(14.427)

(8.525)
(806)
(9.882)
(19.213)

(8.525)
(903)
(9.928)
(19.356)

15

7.154
6.287
(10.607)
(2.935)
(5.165)

Notas
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social
Ajustes para reconciliar o lucro ao fluxo de caixa das atividades
operacionais
Depreciação
Amortização
Despesas (receitas) com juros e variações cambiais sobre
empréstimos e arrendamentos
Perdas na baixa de imobilizado e intangível
(Ganhos) perdas com valor justo de ativos financeiros
mensurados ao valor justo por meio do resultado
Resultado de equivalência patrimonial
Constituição de provisão para devedores duvidosos
Provisão de provisão para perda nos estoques
Reversão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas

12/13

11
6
7
17

Variações nos ativos e passivos
Redução (aumento) de contas a receber
Redução (aumento) de ativos relacionados a contratos com clientes
Redução (aumento) de estoques
Redução (aumento) de impostos a recuperar
Redução (aumento) de outros ativos
(Redução) aumento de fornecedores
(Redução) aumento de passivos relacionados a contratos com
clientes
(Redução) aumento de obrigações trabalhistas e tributárias
(Redução) aumento de outros passivos
Caixa gerado pelas (utilizados nas) operações
Juros de Empréstimos e Financiamentos
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades operacionais

Compras de ativos intangíveis
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos
Captação de fornecedores (forfaiting)
Amortizações de empréstimos e financiamentos
Amortizações de fornecedores (forfaiting)
Amortizações de arrendamentos

15

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início de exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final de exercício
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Transação sem efeito caixa (i)
(i) Conversão em ações das debentures detidas pelo Fundo Península

9.544

(8.182)
(11.364)

(2.821)
-

20.412
6.287
(10.607)
(2.935)
(5.389)

(2.821)
-

(5.266)

6.723

7.768

6.723

649

(30.405)

875

(30.349)

5.816
6.465

36.221
5.816

5.882
6.757

36.231
5.882

649

(30.405)

875

(30.349)

60.000

-

60.000

-

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras
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(1.354)

9.544

W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
Demonstração do valor adicionado
Exercícios findos m 31 de dezembro
Em milhares de reais

Receitas
Vendas brutas de produtos e serviços
Provisão para créditos de liquidação duvidosa reversão/(constituição)
Insumos adquiridos de terceiros
Custo dos produtos vendidos, das mercadorias e
dos serviços prestados
Despesas de transporte
Custos de Publicidade, vendas e promoções
Serviços de terceiros
Perdas na recuperabilidade de ativos
Outras despesas

Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização

Controladora
2018

2019

Consolidado
2018

330.047

330.512

340.028

338.550

(15)

(5)

(15)

(5)

330.032

330.507

340.013

338.545

22

(131.126)

(137.923)

(136.101)

(141.514)

22
22
22
22
22

(33.939)
(38.266)
(4.308)
(19.492)
(5.384)

(37.467)
(29.921)
(11.890)
(2.584)
23.258

(34.118)
(38.672)
(4.323)
(19.534)
12.284

(37.543)
(30.089)
(12.117)
(2.613)
21.407

(232.515)

(196.527)

(220.464)

(202.469)

97.517
(11.157)

133.980
(5.469)

119.549
(11.455)

136.076
(5.484)

86.360

128.511

108.094

130.592

(541)
6.736

296
7.537

6.791

7.543

92.555

136.344

114.885

138.135

16.134
14.443
1.291

17.950
14.829
1.436

16.990
15.444
1.359

18.615
15.462
1.489

27.775
43.307
273
(3.119)
(7.549)

25.756
44.415
130
9.898
21.930

44.907
46.507
277
(3.050)
(7.549)

25.909
44.685
130
9.915
21.930

92.555

136.344

114.885

138.135

Notas

2019

21
5

22

Valor adicionado líquido produzido pela
Companhia
Valor adicionado recebido em transferência
Participação nos lucros de controladas (Nota 10)
Receitas financeiras (Nota 22)

11
23

Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Pessoal - remuneração direta
Pessoal – benefícios
Pessoal – FGTS
Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais
Juros e variações cambiais
Lucro (Prejuízo) Retido

22
22

23

Valor adicionado distribuído
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W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2019
Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma

1

Informações Gerais

1.1

Contexto operacional
A W2W E-Commerce de Vinhos S.A. (a "Companhia" ou "Wine") foi constituída em 2008 e é uma sociedade anônima de
capital fechado com sede em Vitória – ES. A Companhia opera no mercado varejista e atacadista comercializando
vinhos, linha gourmet e outras bebidas nacionais e importadas, principalmente, via comércio eletrônico (e-commerce),
por intermédio do site www.wine.com.br.
Além da comercialização através dos canais digitais, outra importante fonte de receita da Companhia é o ClubeW,
assinatura periódica em que os clientes recebem os vinhos recomendados pela curadoria de enólogos da Wine, uma
revista com conteúdo editorial exclusivo com informações atuais aos interessados pelo mundo dos vinhos, além de
outros benefícios, como descontos e promoções exclusivas.
A Companhia é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede administrativa na cidade de Vitória e centro de
distribuição na cidade de Serra, ambos localizados no Estado do Espírito Santo. A Companhia possui seu controle
compartilhado entre a Orbeat Som e Imagem Ltda., Companhia do Grupo RBS, e Península Fundo de Investimento em
Participações.
Durante o exercício, a Companhia decidiu vender o canal de operações relacionadas a vendas de cerveja visando
direcionar as estratégias e investimentos no seu negócio principal, a venda de vinhos.
No mesmo período, em linha com a estratégia da Companhia e expansão dos seus negócios e relacionamento com seus
clientes, e em face à aquisição da controlada Bodegas de Los Andes Comércio de Vinhos Ltda. (“Bodegas”) no ano
anterior, a Companhia inaugurou sua primeira loja física sob à marca “Wine”, no bairro de Lourdes em Belo
Horizonte/MG. A estratégia da Companhia com o conceito de multicanalidade e a capacidade de oferecer a mesma
experiência independente do canal de contato com o cliente, com o objetivo de oferecer nossos produtos em diferentes
canais de venda, preservar a mesma experiência desde a atração desses clientes, passando pela venda e mantendo o
mesmo padrão e qualidade no pós venda em todos eles, tanto no mundo online como no offline. Ainda, com apoio de um
novo Centro de Distribuição em São Francisco, Belo Horizonte/MG, com o intuito de entregas mais rápidas e facilidade
de abastecimento de nossa loja física.
Em outubro de 2019, para proporcionar experiências diferenciadas a seus clientes e manter seu perfil inovador, a WINE
lança no mercado o WineUP, programa de recompensas que, entre muitas funções, permite acumular pontos e
convertê-los em prêmios e descontos além de gamificação por conquistas em cada missão. Em 31 de dezembro de
2019, o saldo estimado do passivo referente aos pontos (Nota 21) a serem utilizados pelos clientes foi de R$ 739.
A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Conselho de Administração em 07 de outubro de 2020.

1.2

Base de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de relatório
financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB)) , e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as
quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão apresentadas na
Nota 2.
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor , que, no caso de
determinados ativos e passivos financeiros (inclusive instrumentos derivativos), ativos biológicos, propriedades para
investimentos, bem como os ativos dos planos de pensão, tem seu custo ajustado para refletir a mensuração ao valor
justo. Os ativos mantidos para a venda são mensurados pelo menor valor entre o valor contábil e o valor justo menos os
custos de venda.
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício
de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis da
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Companhia. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior complexidade, bem como as áreas nas
quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 2.16.
(a)

Demonstrações financeiras individuais
As demonstrações financeiras individuais da Controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas
no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Elas também estão em conformidade com as
normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB)). Essas demonstrações individuais são divulgadas em conjunto com as
demonstrações financeiras consolidadas.

(b)

Demonstrações financeiras consolidadas
As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas
contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)
e conforme as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas
pelo International Accounting Standards Board (IASB)).

(c)

Demonstração de Valor adicionado
A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), individual e consolidada, é requerida pela legislação
societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis à companhias abertas. A DVA foi preparada
de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 – “Demonstração do Valor Adicionado”. As
IFRS não requerem a apresentação dessa demonstração. Como consequência, pelas IFRS, essa demonstração está
apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das demonstrações contábeis.

(d)

Reemissão das demonstrações financeiras
Conforme descrito na nota 26 – Eventos subsequentes, em 06 de outubro de 2020, ocorreu o desdobramento das ações
da Companhia na razão de 1:394 e, por essa razão, está sendo reapresentado o ajuste retroativo no cálculo de lucro por
ação conforme demonstrado na Demonstração do Resultado do Exercício e divulgado na (Nota 20 (d)), nos termos do
previsto na norma CPC 41 – Resultado por Ação, paragrafo 64.
Adicionalmente, a administração da Companhia identificou a oportunidade de aprimoramentos mediante ajustes na
apresentação das notas explicativas 2.17 (e), 20 (b), 21, 22 e 22(ii) e, assim, está também refletindo os respectivos
ajustes nestas demonstrações financeiras. O balanço patrimonial, as demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, mutação do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado do exercício findo em 31 de
dezembro de 2019, não foram afetados em decorrência desses ajustes das notas explicativas.

1.3

Consolidação
A Companhia consolida todas as entidades sobre as quais detém o controle, isto é, quando está exposta ou tem direitos
a retornos variáveis de seu envolvimento com a investida e tem capacidade de dirigir as atividades relevantes da
investida.

(a)

Controladas
Controladas são todas as entidades (incluindo as entidades estruturadas) nas quais a Companhia detém o controle. As
controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a Companhia. A
consolidação é interrompida a partir da data em que a Companhia deixa de ter o controle.
Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos e passivos contingentes assumidos para a aquisição de controladas em
uma combinação de negócios são mensurados inicialmente pelos valores justos na data da aquisição. A Companhia
reconhece a participação não controladora na adquirida, tanto pelo seu valor justo como pela parcela proporcional da
participação não controlada no valor justo de ativos líquidos da adquirida. A mensuração da participação não
controladora é determinada em cada aquisição realizada. Custos relacionados com aquisição são contabilizados no
resultado do exercício conforme incorridos.
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Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre empresas da Companhia são eliminados. Os prejuízos
não realizados também são eliminados a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo
transferido. As políticas contábeis das controladas são alteradas, quando necessário, para assegurar a consistência com
as políticas adotadas pela Companhia.
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia procedeu com a consolidação das controladas abaixo:

C&M Desenvolvimento e Licenciamento de Programas Ltda. (“C&M”)
Bodegas de Los Andes Comércio de Vinhos Ltda. (“Bodegas”)

(b)

Ativo

Passivo

Receita

8

-

-

3.507

4.048

8.438

Prejuízo Participação
(4)

100,00%

(541)

100,00%

Coligada
Coligadas são todas as entidades sobre as quais a Companhia tem influência significativa, mas não o controle,
geralmente por meio de uma participação societária de 20% a 50% dos direitos de voto.
Os investimentos em coligadas são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial e são, inicialmente,
reconhecidos pelo seu valor de custo. O investimento da Companhia em coligadas inclui o ágio identificado na aquisição,
líquido de qualquer perda por impairment acumulada.
A participação da Companhia nos lucros ou prejuízos de suas coligadas é reconhecida na demonstração do resultado e
a participação nas mutações das reservas é reconhecida nas reservas da Companhia. Quando a participação da
Companhia nas perdas de uma coligada for igual ou superior ao valor contábil do investimento, incluindo quaisquer
outros recebíveis, a Companhia não reconhece perdas adicionais, a menos que tenha incorrido em obrigações ou
efetuado pagamentos em nome da coligada ou controlada em conjunto.
Os ganhos não realizados das operações entre a Companhia e suas coligadas são eliminados na proporção da
participação da Companhia. As perdas não realizadas também são eliminadas, a menos que a operação forneça
evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das coligadas são alteradas, quando
necessário, para assegurar consistência com as políticas adotadas pela Companhia.
Se a participação societária na coligada for reduzida, mas for retida influência significativa, somente uma parte
proporcional dos valores anteriormente reconhecidos em outros resultados abrangentes será reclassificada para o
resultado, quando apropriado.
Os ganhos e as perdas de diluição, ocorridos em participações em coligadas, são reconhecidos na demonstração do
resultado.

1.4

Mudanças nas políticas contábeis e divulgações
As seguintes normas foram adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2019:
x

CPC 06(R2)/IFRS 16 - "Arrendamentos": com essa nova norma, os arrendatários passam a ter que
reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os
contratos de arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo dessa nova
norma determinados contratos de curto prazo ou de baixo valor. Os critérios de reconhecimento e mensuração
dos arrendamentos nas demonstrações financeiras dos arrendadores ficam substancialmente mantidos. Os
efeitos de adoção inicial desta nova norma e os expedientes práticos empregados estão detalhados na Nota 16.

x

ICPC 22/IFRIC 23 – “Incertezas sobre tratamento de tributos sobre o lucro”: a interpretação trata da
aplicação dos requisitos de reconhecimento e mensuração estabelecidos no CPC 32 quando há incerteza sobre
os tratamentos de tributo sobre o lucro. A Companhia deve reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou
diferido ativo ou passivo, aplicando os requisitos do CPC 32 com base em lucro tributável (prejuízo fiscal),
bases fiscais, prejuízos fiscais não utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados,
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aplicando esta Interpretação. A interpretação foi aprovada em 21 de dezembro de 2018 e entrou em vigência
em 1º de janeiro de 2019.
Na avaliação da Administração da Companhia, não há impactos significativos em decorrência da interpretação,
uma vez que todos os procedimentos adotados para apuração e recolhimento de tributos sobre o lucro estão
amparados na legislação vigente e pareceres normativos.
2

Sumário das principais práticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão definidas abaixo.
Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário.

2.1

Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Companhia são mensurados usando a moeda do principal
ambiente econômico no qual a Companhia atua ("a moeda funcional"). As demonstrações financeiras individuais e
consolidadas estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia e, também, a moeda de
apresentação da Companhia.

2.3

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor, sendo o saldo
apresentado líquido de saldos de contas garantidas na demonstração dos fluxos de caixa.

2.4
2.4.1

Ativos financeiros
Classificação
A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias de mensuração:
.
.

Mensurados ao valor justo (seja por meio de outros resultados abrangentes ou por meio do resultado).
Mensurados ao custo amortizado.

A classificação depende do modelo de negócio da entidade para gestão dos ativos financeiros e os termos contratuais
dos fluxos de caixa. Para ativos financeiros mensurados ao valor justo, os ganhos e perdas serão registrados no
resultado ou em outros resultados abrangentes.
2.4.2

Reconhecimento e reversão
Compras e vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação, data na qual a Companhia
se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros são desreconhecidos quando os direitos de receber
fluxos de caixa tenham vencido ou tenham sido transferidos e a Companhia tenha transferido substancialmente todos os
riscos e benefícios da propriedade.

2.4.3

Mensuração
No reconhecimento inicial, a Companhia mensura um ativo financeiro ao valor justo acrescido, no caso de um ativo
financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado, dos custos da transação diretamente atribuíveis à
aquisição do ativo financeiro. Os custos de transação de ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são
registrados como despesas no resultado. Os ativos financeiros com derivativos embutidos são considerados, em sua
totalidade, ao determinar se os seus fluxos de caixa consistem apenas em pagamento do principal e de juros.
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Instrumentos de dívida
A mensuração subsequente de títulos de dívida depende do modelo de negócio da Companhia para gestão do ativo,
além das características do fluxo de caixa do ativo. A Companhia classifica seus títulos de dívida de acordo com as três
categorias de mensuração a seguir:
x

Custo amortizado - os ativos, que são mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais quando tais fluxos de
caixa representam apenas pagamentos do principal e de juros, são mensurados ao custo amortizado. As
receitas com juros provenientes desses ativos financeiros são registradas em receitas financeiras usando o
método da taxa efetiva de juros. Quaisquer ganhos ou perdas devido à baixa do ativo são reconhecidos
diretamente no resultado e apresentados em outros ganhos/(perdas) juntamente com os ganhos e perdas
cambiais. As perdas por impairment são apresentadas em uma conta separada na demonstração do resultado.

x

Valor justo por meio de outros resultados abrangentes - os ativos que são mantidos para coleta de fluxos de
caixa contratuais e para venda dos ativos financeiros quando tais fluxos de caixa representam apenas
pagamentos do principal e de juros, são mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes.
Mudanças no valor contábil são registradas em outros resultados abrangentes, exceto pelo reconhecimento dos
ganhos ou perdas por impairment, receita com juros e ganhos e perdas cambiais, os quais são reconhecidos na
demonstração do resultado. Quando o ativo financeiro é baixado, os ganhos ou perdas cumulativas que haviam
sido reconhecidos em outros resultados abrangentes são reclassificados do patrimônio líquido para o resultado
e reconhecidos em outros ganhos/(perdas). As receitas com juros provenientes desses ativos financeiros são
registradas em receitas financeiras usando o método da taxa efetiva de juros. Os ganhos e as perdas cambiais
são apresentados em outros ganhos/(perdas) e as despesas de impairment são apresentadas em uma conta
separada na demonstração do resultado.

x

Valor justo por meio do resultado - os ativos que não atendem os critérios de classificação de custo amortizado
ou de valor justo por meio de outros resultados abrangentes são mensurados ao valor justo por meio do
resultado. Eventuais ganhos ou perdas em um investimento em título de dívida que seja subsequentemente
mensurado ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos no resultado e apresentados líquidos em
outros ganhos/(perdas), no período em que ocorrerem.

Instrumentos patrimoniais
A Companhia subsequentemente mensura, ao valor justo, todos os investimentos patrimoniais. Quando a administração
da Companhia escolher apresentar, ao valor justo, os ganhos e perdas com investimentos patrimoniais em outros
resultados abrangentes, não haverá reclassificação subsequente dos ganhos e perdas ao valor justo para o resultado
após a baixa do investimento. Os dividendos desses investimentos continuam a ser reconhecidos, no resultado, como
outras receitas quando o direito de a Companhia receber pagamentos é estabelecido.
As variações no valor justo dos ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidas em outros
ganhos/(perdas) na demonstração do resultado quando aplicável. As perdas por impairment (e a reversão dessas
perdas) em investimentos patrimoniais mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes não têm
uma divulgação separada das outras mudanças no valor justo.
2.4.4

Impairment
A Companhia avalia, em base prospectiva, as perdas esperadas de crédito associadas aos títulos de dívida registrados
ao custo amortizado e ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. A metodologia de impairment aplicada
depende de ter havido ou não um aumento significativo no risco de crédito.
Para as contas a receber de clientes, a Companhia aplica a abordagem simplificada conforme permitido pelo CPC 48 e,
por isso, reconhece as perdas esperadas ao longo da vida útil a partir do reconhecimento inicial dos recebíveis.

2.4.5

Compensação de instrumentos financeiros
Quando aplicável, ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial
quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida,
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ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser contingente em eventos futuros e
deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou falência da Companhia ou
da contraparte.
2.4.6

Instrumentos financeiros derivativos e de hedge
Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que um contrato de derivativos é celebrado e
são, subsequentemente, mensurados ao seu valor justo. O método para reconhecer o ganho ou a perda resultante
depende de o fato do derivativo ser designado ou não como um instrumento de hedge nos casos de adoção da
contabilidade de hedge (hedge accounting). Sendo este o caso, o método depende da natureza do item que está sendo
protegido por hedge.
A Companhia adota a contabilidade de hedge (hedge accounting) e designa certos derivativos como hedge de fluxo de
caixa, pois o objetivo é a proteção de um risco específico associado a um ativo ou passivo reconhecido ou uma
operação prevista altamente provável.

Hedge de fluxo de caixa
A parcela efetiva das variações no valor justo de derivativos designados e qualificados como hedge de fluxo de caixa é
reconhecida no patrimônio líquido, na conta "Ajustes de avaliação patrimonial". O ganho ou perda relacionado com a
parcela não efetiva é imediatamente reconhecido na demonstração do resultado como "Outros ganhos (perdas),
líquidos".
Os valores acumulados no patrimônio são realizados na demonstração do resultado nos períodos em que o item
protegido por hedge afetar o resultado (por exemplo, quando ocorrer a venda prevista que é protegida por hedge). O
ganho ou perda relacionado com a parcela efetiva dos swaps de taxa de juros que protege os empréstimos com taxas
variáveis é reconhecido na demonstração do resultado como "Despesas financeiras". O ganho ou perda relacionado com
a parcela não efetiva é reconhecido na demonstração do resultado em "Outros ganhos (perdas), líquidos". Entretanto,
quando a operação prevista protegida por hedge resultar no reconhecimento de um ativo não financeiro (por exemplo,
estoques ou ativos fixos), os ganhos e as perdas previamente diferidos no patrimônio são transferidos do patrimônio e
incluídos na mensuração inicial do custo do ativo. Os valores diferidos são, finalmente, reconhecidos no custo dos
produtos vendidos, no caso dos estoques, ou na depreciação, no caso de bens do ativo imobilizado.
Quando um instrumento de hedge vence ou é vendido, ou quando um hedge não atende mais aos critérios da
contabilidade de hedge, todo ganho ou perda acumulado existente no patrimônio naquele momento permanece no
patrimônio e é reconhecido no resultado quando a operação for reconhecida na demonstração do resultado. Quando não
se espera mais que uma operação ocorra, o ganho ou a perda acumulada que havia sido apresentado no patrimônio é
imediatamente transferido para a demonstração do resultado em "Outros ganhos (perdas), líquidos".
2.5

Contas a receber, ativos e passivos relacionados a contratos com clientes

(a)

Contas a receber de clientes
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de mercadorias ou prestação de
serviços no curso normal das atividades da Companhia. A Companhia mantém as contas a receber de clientes com o
objetivo de arrecadar fluxos de caixa contratuais e, portanto, essas contas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor
justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros, deduzidas
das provisões para perdas. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são
classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.

(b)

Ativos e passivos relacionados a contratos com clientes
Os ativos e passivos relacionados a contratos com clientes correspondem ao valor a receber pela venda de mercadorias
efetuadas mediante a contratação das diversas modalidades de clubes oferecidos pela Companhia. Estes podem ser
contratados de forma parcelada (ativos relacionados a contratos com clientes) ou com a antecipação integral do valor do
clube (passivos relacionados a contratos com clientes). A Companhia mantém os ativos com o objetivo de arrecadar
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fluxos de caixa contratuais e, portanto, estas contas são incialmente, reconhecidas pelo valor justo e,
subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros, deduzidas das
provisões para perdas. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são
classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. A Companhia mantém os
passivos em decorrência da obrigação de entrega do clube contratado. Estes são reconhecidos, incialmente, pelo valor
justo e, subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros. Os
passivos relacionados a contratos com clientes são baixados mediante a entrega mensal do clube contratado, momento
em que a receita é efetivamente reconhecida.
2.6

Estoques
Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O custo é determinado
pelo método de avaliação de estoque "custo médio ponderado" e o valor líquido de realização corresponde ao preço de
venda estimado menos os custos para concluir e vender. Os estoques são avaliados quanto ao seu valor recuperável
nas datas de balanço. Em caso de perda por desvalorização (impairment), esta é imediatamente reconhecida no
resultado.

2.7

Imobilizado
Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação e de qualquer
perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o
ativo para o uso pretendido pela administração, excluindo custos de financiamentos. Os valores residuais, a vida útil e os
métodos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de mudança
significativa desde a última data de balanço. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor
recuperável se o valor contábil do ativo for maior que seu valor recuperável estimado. A depreciação dos ativos é
calculada usando o método linear considerando os seus custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada,
como segue:
Anos
Máquinas e equipamentos
Móveis, utensílios e equipamentos
Computadores e periféricos
Veículos
Benfeitorias em imóveis de terceiros

10-11
10-11
5-6
5-6
2-10

A Companhia realiza, anualmente ou sempre que existirem indícios de eventual perda de valor, a avaliação da
recuperabilidade de seus ativos. Qualquer perda por impairment é registrada de imediato como custo da demonstração
dos resultados da Companhia. Em 31 de dezembro de 2019 não foram identificados indícios de perda de valor dos seus
ativos.
2.8

Intangível

(a)

Ágio
O ágio resulta da aquisição de controladas e representa o excesso da (i) contraprestação transferida, (ii) do valor da
participação de não controladores na adquirida e (iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer participação
patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o total da
contraprestação transferida, a participação dos não controladores reconhecida e a participação mantida anteriormente
medida pelo valor justo seja menor do que o valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no caso de uma
compra vantajosa, a diferença é reconhecida diretamente na demonstração do resultado.
Os ativos que têm uma vida útil indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à amortização e são testados anualmente
para identificar eventual necessidade de redução ao valor recuperável (impairment). As revisões de impairment do ágio
são realizadas anualmente ou com maior frequência se eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem um possível
impairment.
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(b)

Licenças de uso e plataforma (softwares)
Licenças adquiridas de programas de computador são capitalizadas com base nos custos incorridos e amortizadas ao
longo de sua vida útil estimada. Os gastos associados ao desenvolvimento ou à manutenção de softwares e da
plataforma do site da Companhia são reconhecidos como despesas na medida em que são incorridos. Já os gastos
diretamente associados os softwares identificáveis e únicos, controlados pela Companhia e que, provavelmente, gerarão
benefícios econômicos maiores que os custos por mais de um ano, são reconhecidos como ativos intangíveis quando os
seguintes critérios são atendidos:







É tecnicamente viável concluir o software para que ele esteja disponível para uso.
A administração pretende concluir o software e usá-lo ou vendê-lo.
O software pode ser usado ou vendido.
Pode-se demonstrar que é provável que o software gerará benefícios econômicos futuros.
Estão disponíveis adequados recursos técnicos, financeiros e outros recursos para concluir o desenvolvimento e
para usar ou vender o software.
O gasto atribuível ao software durante seu desenvolvimento pode ser mensurado com segurança.

Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados como parte do produto de software, incluem os custos com
empregados alocados no desenvolvimento de softwares e uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis.
Outros gastos de desenvolvimento que não atendam a esses critérios são reconhecidos como despesa, conforme
incorridos. Os custos de desenvolvimento previamente reconhecidos como despesa não são reconhecidos como ativo
em período subsequente.
Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos como ativos são amortizados durante sua vida útil estimada,
não superior a dezoito anos.
2.10

Empréstimos e financiamentos e debêntures
Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são,
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros.
Instrumentos financeiros compostos, os quais incluem componentes de passivo financeiro (dívida) e de patrimônio
líquido, emitidos pela Companhia compreendem títulos que podem ser convertidos em capital social à opção do titular, e
o número de ações a serem emitidas não varia com as mudanças em seu valor justo.
O componente de passivo de um instrumento financeiro composto é reconhecido inicialmente a valor justo. O valor justo
da parcela do passivo de um título de dívida conversível é determinado com o uso de fluxo de caixa descontado,
considerando a taxa de juros de mercado para um título de dívida com características similares (período, valor, risco de
crédito), porém não conversível. O componente de patrimônio líquido é reconhecido, inicialmente, pela diferença entre o
valor total recebido pela Companhia com emissão do título, e o valor justo do componente de passivo financeiro
reconhecido. Os custos de transação diretamente atribuíveis ao título são alocados aos componentes de passivo e de
patrimônio líquido proporcionalmente aos valores inicialmente reconhecidos.
Após o reconhecimento inicial, o componente de passivo de um instrumento financeiro composto é mensurado ao custo
amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros. O componente patrimonial de um instrumento financeiro
composto não é remensurado após o seu reconhecimento inicial, exceto na conversão ou quando expirado.
Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de
diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.
Os custos de empréstimos gerais e específicos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de
um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto
para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão
resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com confiança.
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Demais custos de empréstimos são reconhecidos como despesa no período em que são incorridos.
2.11

Provisões
As provisões para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária) são reconhecidas quando: (i) a Companhia tem uma
obrigação presente ou não formalizada (constructive obligation) como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável
que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado com segurança.
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada levando-se em
consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de
liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena. As provisões
são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa
antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos
específicos da obrigação.
O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira. As provisões
não incluem as perdas operacionais futuras.

2.12

Benefícios a empregados (participação nos lucros)
A obrigação referente a participação dos empregados nos lucros é registrada pela Companhia em conta específica no
passivo circulante, pois há um plano formal e os valores podem ser mensurados com segurança antes da emissão das
demonstrações financeiras consolidadas. A metodologia utilizada leva em conta metas de resultados da Companhia
durante o exercício.

2.13

Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos corrente e diferido.
Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem
relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Nesse caso, o
imposto também é reconhecido no patrimônio líquido ou no resultado abrangente.
O encargo de imposto de renda e a contribuição social corrente e diferido é calculado com base nas leis tributárias
promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço dos países em que as entidades da Companhia
atuam e geram lucro tributável. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas
apurações de impostos sobre a renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a
interpretações; e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às
autoridades fiscais.
O imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, no passivo
quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na
data do relatório. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo
sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores
contábeis nas demonstrações financeiras. Entretanto, o imposto de renda e a contribuição social diferidos não são
contabilizados se resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma operação que não seja uma
combinação de negócios, a qual, na época da transação, não afeta o resultado contábil, nem o lucro tributável (prejuízo
fiscal).
O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da probabilidade de
que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas.
Os impostos de renda diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias decorrentes dos investimentos em
controladas, exceto quando o momento da reversão das diferenças temporárias seja controlado pela Companhia, e
desde que seja provável que a diferença temporária não será revertida em um futuro previsível.
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Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há o direito legal e a
intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em geral relacionado com a mesma entidade
legal e mesma autoridade fiscal. Dessa forma, impostos diferidos ativos e passivos em diferentes entidades ou em
diferentes países, em geral são apresentados em separado, e não pelo líquido.
A controlada Bodegas efetua a apuração do imposto de renda e contribuição social pelo regime presumido, onde a
provisão para o imposto de renda é constituída 8% sobre o faturamento. A contribuição social é provisionada à alíquota
de 12% do faturamento, conforme legislação em vigor.
2.14

Capital social
As ações ordinárias e as preferenciais são classificadas no patrimônio líquido.
Os custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações ou opções são demonstrados no patrimônio
líquido como uma dedução do valor captado, líquida de impostos.

2.15

Reconhecimento da receita
A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos concedidos. As receitas
de vendas de produtos são reconhecidas quando o cliente obtém o controle dos bens ou serviços, os quais ocorrem em
momento específico do tempo no qual fica caracterizada a transferência da posse do física do ativo, ou o cliente possui
os riscos e os benefícios da propriedade deste ativo, sempre que houver o aceite do cliente. Os fretes sobre vendas são
considerados como despesa de vendas.

(a)

Venda de produtos - atacado
As vendas dos produtos adquiridos no mercado interno e importados são reconhecidas sempre que a entrega dos
produtos é concretizada ao cliente varejista. Neste ramo, nosso campo de atuação abrange grandes redes off trade e
redes menores considerados on trade, distribuidores, bares, restaurantes e casas especializadas. Todas as operações
são realizadas conforme acordado com cliente e são registradas líquidas de qualquer desconto por volume.

(b)

Venda de produtos - varejo
A operação varejista contempla a venda de produtos através do site da Companhia. Nestes canais as vendas são
direcionadas ao consumidor final pessoa física e é reconhecida após a entrega ao cliente destinatário.

(c)

Venda de produtos – programa de fidelidade de clientes
Os pontos geram um direito material para os clientes, o qual eles não receberiam sem assinarem um contrato. Portanto,
a promessa de oferecer pontos ao cliente é uma obrigação de desempenho separada. O preço da transação é alocado
ao produto e aos pontos, em uma base relativa do preço de venda isolado. A administração estima o preço de venda
isolado por ponto com base no desconto oferecido, quando os pontos são resgatados, e de acordo com a probabilidade
de resgaste, fundamentada na experiência passada. Um passivo é reconhecido até que os pontos sejam resgatados ou
expirem.

(d)

Venda de Benefícios e Vantagens – Clube Prime e WineUp
As receitas do Clube Prime e WineUp são reconhecidas quando o cliente obtém o controle dos benefícios e vantagens.
Os programas de benefícios são direcionados aos sócios e clientes, nas modalidades mensal e pré-pago, os quais
oferecem benefícios diferenciados, tais como descontos em loja, parcerias, frete diferenciado e acesso a promoções
exclusivas.

(f)

Receita Financeira
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, usando o método de juros
efetivos. Reflete os ganhos de juros nas operações de investimentos, aplicações e variação cambial sobre ativos e
passivos financeiros.

16 de 52

332

W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2019
Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma

(g)

Subvenções Governamentais para investimento
A companhia possui termo de acordo com o Estado do Espírito Santo para utilização de benefícios fiscais firmado
através do termo nº 0277/2012. Os benefícios concedidos estão estabelecidos no artigo 530 do regulamento e são
repassados para companhia através do Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (INVESTES) e Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado do Espírito Santo – COMPETE/ES.
O Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (INVEST-ES) tem por objetivo contribuir para a
expansão, modernização e diversificação dos setores produtivos do Espírito Santo, estimulando a realização de
investimentos, a implantação e a utilização de armazéns e infraestruturas logísticas existentes; renovação tecnológica
das estruturas produtivas; otimização da atividade de importação de mercadorias e bens; e o aumento da
competitividade estadual, com ênfase na geração de emprego e renda e na redução das desigualdades sociais e
regionais.
O Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado do Espírito Santo – COMPETE/ES (Lei
10.568/2016) tem por objetivo contribuir para a expansão, modernização e diversificação dos setores produtivos do
Estado, estimulando a realização de investimentos, a renovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da
competitividade estadual, com ênfase na manutenção e/ou geração de emprego e renda e na redução das
desigualdades sociais e regionais.
Dentre os diversos benefícios fiscais oferecidos pelo Estado, os principais são (i) o aproveitamento de crédito presumido
de forma que a carga tributária efetiva resulte um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento nas saídas interestaduais;
e (ii) diferimento do ICMS nas operações de importação.
Para fruição do benefício são considerados o atendimento dos requisitos previstos no contrato de competitividade
firmado junto ao SINCADES (Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito Santo), dentre as quais,
destacamos a necessidade de acrescer a arrecadação do ICMS em no mínimo 5% ao ano (calculado pelo conjunto das
empresas aderentes) e o envio anual à SEDES (Secretaria de Estado do Desenvolvimento) informações acerca da
competitividade da Companhia para o setor atacadista.
As subvenções governamentais são reconhecidas na medida em que as condições relacionadas à obtenção da
subvenção são cumpridas, conforme citado no parágrafo anterior. Estas subvenções recebidas são reconhecidas na
rubrica de impostos sobre vendas (nota 20) para compensação de despesas com ICMS.

2.16

Estimativas contábeis e julgamentos críticos
Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e
outras transações. Para efetuar estas estimativas, a administração utilizou as melhores informações disponíveis na data
da preparação das demonstrações financeiras, bem como a experiência de eventos passados e/ou correntes,
considerando ainda pressupostos relativos a eventos futuros. Com base em premissas, a Companhia faz estimativas
com relação ao futuro.
Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As
estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos
valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir.

(a)

Imposto de renda e contribuição social diferidos
A Companhia reconhece o imposto de renda e contribuição social diferidos ativos e passivos com base nas diferenças
entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações financeiras,
usando alíquotas tributárias em vigor. A Companhia revisa regularmente os impostos diferidos ativos e passivos para
avaliar sua possibilidade de recuperação, levando em consideração o lucro histórico gerado e o lucro tributável futuro
projetado com base em um estudo da viabilidade técnica.
É necessário um julgamento significativo para determinar a recuperabilidade desses impostos diferidos ativos e
passivos, os quais levam em conta expectativas de lucros tributáveis futuros.
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(b)

Perda (impairment) do ágio
A Companhia testa anualmente se o ágio (goodwill) sofreu qualquer impairment, de acordo com a política contábil
apresentada. Os valores recuperáveis das unidades geradoras de caixa foram determinados com base em cálculos do
valor em uso. Esses cálculos exigem o uso de estimativas e estão pautados em estudos de viabilidade, considerando
premissas internas e externas.

(c)

Valor justo de derivativos e outros instrumentos financeiros
O valor justo de instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos é determinado mediante o uso de
técnicas de avaliação. A Companhia usa seu julgamento para escolher diversos métodos e definir premissas que se
baseiam principalmente nas condições de mercado existentes na data do balanço. A Companhia utilizou a análise do
fluxo de caixa descontado para cálculo de valor justo de diversos ativos financeiros disponíveis para venda, ativos estes
não negociados em mercados ativos.

2.17

Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos

(a)

Contexto geral
O Conselho de Administração tem a responsabilidade global de determinar os objetivos e políticas de gestão de risco da
Companhia e suas controladas. O objetivo geral é estabelecer políticas que visam reduzir o risco ao máximo, sem afetar
indevidamente a competitividade e flexibilidade da Companhia.
A Companhia mantém operações com instrumentos financeiros cujos riscos são administrados por meio de estratégias
de posições financeiras e sistemas de limites de exposição, todas as operações estão integralmente reconhecidas na
contabilidade. Os instrumentos financeiros derivativos são utilizados para a proteção das oscilações cambiais
relacionadas a importação de mercadorias que são revendidas no ClubeW e demais itens da loja.
Os saldos de instrumentos financeiros estão classificados conforme abaixo:
Controladora
2019

2018

Consolidado
2019

2018

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)
Contas a receber (nota 6)
Ativos relacionados a contratos com clientes (Nota 6)
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 5)

6.465

5.816

6.757

5.882

31.001

44.966

30.409

45.676

8.584

14.832

8.584

14.832

-

833

-

833

46.050

66.447

45.750

67.223

Fornecedores (Nota 14)

(50.829)

(47.452)

(51.064)

(48.111)

Empréstimos e financiamentos (Nota 15)

(21.684)

(9.873)

(21.684)

(9.873)

(455)

-

(455)

-

(11.311)

(23.537)

(11.311)

(23.537)

-

(64.440)

-

(64.440)

(84.279)

(145.302)

(84.514)

(145.961)

Passivos

Instrumentos financeiros derivativos (Nota 5)
Passivos relacionados a contratos com clientes (Nota 6)
Debêntures (Nota 15)
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Não houve nenhuma alteração substancial na exposição aos riscos de instrumentos financeiros da Companhia, seus
objetivos, políticas e processos para a gestão desses riscos ou os métodos utilizados para mensurá-los a partir de
períodos anteriores, a menos que especificado o contrário nesta nota.
A Companhia está exposta, em virtude de suas operações, aos seguintes riscos financeiros:






Risco de taxas de câmbio
Risco de taxas de juros
Risco de crédito
Risco de liquidez
Risco de capital

Em suas atividades a Companhia está sujeita a riscos de mercado relacionados à variação cambial do dólar americano e
do euro. Com o objetivo de reduzir estes riscos, a Companhia dispõe da Política “Institucional de Investimentos
Financeiros” aprovada pelo Conselho de Administração e devidamente implementada e em plena execução, dentro da
qual está prevista a utilização de instrumentos financeiros derivativos.
(b)

Risco de taxas de câmbio
A Companhia atua internacionalmente e está exposta ao risco cambial decorrente de transações em algumas moedas,
basicamente com relação ao dólar americano e ao euro. O risco cambial decorre de compras de produtos importados,
onde a administração monitora a oscilação das moedas e está apta a agir no caso de grandes variações.
Em 2016, o Conselho de Administração estabeleceu a “Política Institucional de Investimentos Financeiros”, onde a
administração da Companhia define os instrumentos financeiros elegíveis para redução de riscos nas aquisições de
mercadorias de revenda do mercado internacional.
A contratação de instrumentos denominados Non Deliverable Forward, garantem proteção dos produtos adquiridos para
comercialização em seu canal ClubeW e demais itens da loja através da modalidade de hedge de fluxo de caixa.
Em 31 de dezembro de 2019 as operações vinculadas a moedas estrangeiras, apresentadas em reais, estavam
compostas conforme demonstrado abaixo:
2019

2018

2019

2018

Ativos financeiros
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 5)

-

Contas a receber pela venda de investimento em coligada (Nota 11) (i)

Passivos financeiros
Fornecedores (Nota 14)
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 5)

-

833
4.350

-

833
4.350

5.183

-

50.829
455

47.452
-

51.064
455

48.111
-

51.284

47.452

51.519

48.111

5.183

Refere-se ao investimento mantido na Mocoffee B.V., integralmente alienado no decorrer do exercício findo em 31 de
dezembro de 2018.
(c)

Risco de taxas de juros
Decorre da possibilidade da Companhia incorrer em ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros
incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando a redução desse risco, a Companhia busca diversificar a
captação de recursos em longo prazo, com taxas prefixadas ou pós-fixadas lastreadas em CDI, de forma que, quaisquer
resultados oriundos da volatilidade desses indexadores não incorram em nenhum impacto significativo. Em 31 de
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dezembro, as operações vinculadas a taxas de juros, apresentadas eram:

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 5)

Passivos
Empréstimos e financiamentos (Nota 15)
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 5)
Debêntures (Nota 15)

2019

Controladora
2018

2019

Consolidado
2018

6.465
6.465

5.816
833
6.649

6.757
6.757

5.882
833
6.715

21.684
455
22.139

9.873

21.684
455
22.139

9.873

64.440
74.313

64.440
74.313

A administração se utiliza de instrumentos financeiros derivativos para gerenciar suas exposições em moeda estrangeira
e a taxas de juros, sendo que, esse gerenciamento é feito em conjunto, sendo assim, segue as operações que estão
atreladas a esses indexadores. A posição de derivativos contempla as provisões através da marcação a mercado (MtM)
de R$ 455 no passivo (2018 - R$ 833 no ativo).
(d)

Risco de crédito
O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, fluxos de caixa contratuais decorrentes de ativos financeiros
mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio do resultado e ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes, instrumentos financeiros derivativos favoráveis, depósitos em bancos e em outras instituições financeiras,
bem como de exposições de crédito a clientes do atacado e do varejo, incluindo contas a receber em aberto. O risco de
crédito é administrado corporativamente, onde o departamento financeiro avalia a qualidade do crédito do cliente,
levando em consideração sua posição financeira, experiência passada e outros fatores. A utilização de limites de crédito
é monitorada regularmente. As vendas para clientes são liquidadas em dinheiro ou por meio dos principais cartões de
crédito existentes no mercado. Não foi ultrapassado nenhum limite de crédito durante o exercício, e a administração não
espera nenhuma perda decorrente de inadimplência dessas contrapartes superior ao valor já provisionado.
Impairment de ativos financeiros
.
.
.

contas a receber de clientes (mensurados ao custo amortizado);
ativos relacionados a contratos com clientes (mensurados ao custo amortizado); e
caixa e equivalentes de caixa.

Embora o caixa e equivalentes de caixa também estejam sujeitos às exigências de impairment do CPC 48, não foi
identificada perda por impairment nesses ativos.
Contas a receber de clientes e ativos relacionados a contratos com clientes
A Companhia aplica a abordagem simplificada do CPC 48 (IFRS 9) para a mensuração de perdas de crédito esperadas
considerando uma provisão para perdas esperadas ao longo da vida útil para todas as contas a receber de clientes e
ativos de contratos. Para mensurar as perdas de crédito esperadas, as contas a receber de clientes e os ativos de
contratos foram agrupados com base nas características compartilhadas de risco de crédito e nos dias de atraso. Os
ativos de contratos se relacionam a trabalhos em andamento que não foram faturados e possuem essencialmente as
mesmas características de riscos das contas a receber de clientes para os mesmos tipos de contratos. Portanto, a
Companhia concluiu que as taxas de perdas esperadas para as contas a receber de clientes representam uma
aproximação razoável das taxas de perda para os ativos de contratos. A movimentação da perda no contas a receber de
clientes e nos ativos relacionados a contratos com clientes está demonstrada na Nota 6.
As contas a receber de clientes e os ativos de contratos são baixados quando não há expectativa razoável de
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recuperação. Os indícios de que não há expectativa razoável de recuperação incluem, entre outros: incapacidade do
devedor de participar de um plano de renegociação de sua dívida com a Companhia ou de realizar pagamentos
contratuais de dívidas vencidas há mais de 120 dias. As perdas por impairment em contas a receber de clientes e ativos
de contratos são apresentadas como perdas por impairment líquidas, no lucro operacional. Recuperações subsequentes
de valores previamente baixados são creditadas na mesma conta.
(e)

Risco de liquidez
O risco de liquidez representa o risco de a Companhia e suas controladas em enfrentar dificuldades para cumprir suas
obrigações relacionadas aos passivos financeiros. O risco de liquidez é monitorado através de constantes atualizações
do fluxo de caixa, mantendo os investimentos e caixa prontamente conversíveis para atender suas obrigações e
compromissos e, também se antecipando para futuras necessidades de caixa.
A administração considera que os passivos provenientes de empréstimos estão adequadamente distribuídos até o
vencimento das operações. Em relação aos valores de capital de giro, cujos vencimentos são de curto prazo, deverão
ser renovados, já que as linhas de crédito da Companhia junto ao mercado financeiro dão suporte para tal renovação.
Em relação a fornecedores, cabe destacar que os principais são aqueles que fornecem vinhos, cujo prazo para
pagamento é de até 120 dias
As informações de intervalo dos vencimentos dos principais passivos financeiros (valores não descontados – fluxo
nominal futuro) estão apresentadas a seguir:
Controladora

Consolidado

Reemitido(i)

Reemitido(i)

Total

Menos
de um
ano

Mais de
um ano

Total

-

50.829

51.064

-

51.064

7.251

-

7.251

7.471

-

7.471

8.626

-

8.626

9.028

-

9.028

-

11.311

11.311

-

11.311

-

21.684

21.684

-

21.684

Menos de
um ano

Mais de
um ano

Em 31 de dezembro de 2019
Fornecedores (Nota 14)
Obrigações trabalhistas e sociais
(Nota 17)
Impostos a recolher (Nota 8)
Passivos relacionados a
contratos com clientes (Nota 6
(b))
Empréstimos e financiamentos
(Nota 15)
Passivos de arrendamento (Nota
17) (i)

50.829

11.311
21.684
5.180

14.481

19.661

5.250

14.481

19.731

104.881

14.481

119.362

105.808

14.481

120.289

-

47.452

48.111

-

48.111

4.566

-

4.566

4.828

-

4.828

4.710

-

4.710

4.949

-

4.949

-

23.537

23.537

-

23.537

Em 31 de dezembro de 2018
Fornecedores (Nota 14)
Obrigações trabalhistas e sociais
(Nota 17)
Impostos a recolher (Nota 8)
Passivos relacionados a
contratos com clientes (Nota 6
(b))
Empréstimos e financiamentos
(Nota 15)
Debêntures (Nota 15)

47.452

23.537
9.636
-

237

9.873

9.873

64.440

9.636
-

237

64.440

64.440

64.440

89.901

64.677

154.578

91.061

64.677

155.738
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(i)

Reemitido: Inserida a linha de passivos de arrendamento.

(f)

Risco de capital
Os objetivos da Companhia, ao realizar a manutenção do capital, são:


Salvaguardar a capacidade da entidade de manter sua continuidade operacional, para que possa seguir
proporcionando retornos aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas; e



Proporcionar retorno adequado aos acionistas ao estipular os preços de produtos e serviços proporcionalmente
ao nível de risco.

A Companhia define o valor de capital que necessita proporcionalmente ao risco. A Companhia gera sua estrutura de
capital e faz ajustes em função das mudanças nas condições econômicas e nas características de risco dos ativos
subjacentes. Para manter ou ajustar a estrutura de capital, a Companhia poderá ajustar o valor dos dividendos pagos
aos acionistas, retornar capital aos acionistas, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir a dívida. A Companhia
monitora a relação entre a dívida e o capital ajustado. Tal índice é calculado como capital ajustado de dívida líquida,
conforme definido acima. A dívida líquida é calculada como total da dívida (conforme apresentado na demonstração do
balanço patrimonial menos disponibilidades).
Controladora
2018

2019

2018

Total dos empréstimos e debentures (Nota 15)
Menos: Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)

21.684
(6.465)

74.313
(5.816)

21.684
(6.757)

74.313
(5.882)

Dívida líquida

15.219

68.497

14.927

68.431

Total do patrimônio líquido

76.242

9.828

76.242

9.828

Total do capital

91.461

78.325

91.169

78.259

17

87

16

87

Índice de alavancagem financeira - %

(g)

Consolidado

2019

Análise de sensibilidade adicional requerida pela CVM
Apresentamos a seguir os impactos que seriam gerados por mudanças nas variações de riscos pertinentes às quais a
Companhia está exposta no final do exercício. As variáveis de riscos relevantes para a Companhia no exercício, levando
em consideração o período projetado de três meses para essa avaliação são sua exposição à flutuação de moedas
estrangeiras, substancialmente o dólar norte-americano, e sua exposição à flutuação nas taxas de juros. A
administração entende que o cenário provável é um aumento de 5%, 7%, 2% e 5% nas cotações do dólar norteamericano, do euro, do iene e da libra esterlina, respectivamente, e uma variação de 0,5% nas taxas de juros, conforme
expectativa do mercado. Os demais fatores de riscos foram considerados irrelevantes para o resultado de instrumentos
financeiros.
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Em 31 de dezembro de 2019, os saldos de ativos e passivos denominados em moeda estrangeira nos montantes
descritos a seguir:
Consolidado
2019
Moeda
Estrangeira
Ativo
Contas a receber em dólar
Contas a receber em euro
Adiantamento a fornecedores em dólar
Adiantamento a fornecedores em euro
Passivo
Fornecedores em dólar
Fornecedores em euro
Forfaiting em dólar
Forfaiting em euro
Empréstimos em dólar
Empréstimos em euro
Exposição Líquida
Dólar
Euro

Reais

2018
Moeda
Estrangeira

Reais

90
27
297
-

364
120
1.196
-

11

42

599
9

2.319
42

4.610
2.519
434
415

18.580
11.413
1.748
1.879

5.020
2.944

19.453
13.070

2.370

10.739

1.261
1.002

4.884
4.450

5.430
5.331

21.888
24.151

6.890
3.956

26.698
17.561

-

-

Com a finalidade de verificar a sensibilidade dos ativos e passivos em moeda estrangeira que a Companhia possuía
exposição na data base de 31 de dezembro de 2019, foram definidos cinco cenários diferentes, e preparada uma análise
de sensibilidade às oscilações da taxa de câmbio.
No quadro a seguir são considerados cinco cenários com base na expectativa da Administração para as variações da
taxa de câmbio, sendo o cenário provável adotado pela Companhia e, conforme orientação da CVM por meio da
Instrução nº 475 de 17 de dezembro de 2008, outros quatro cenários com uma apreciação de sensibilidade de 25% e
50%, para mais e para menos, da variável do risco considerado.
Consolidado
31/12/2019
Cenário
Cenário
C
D

Moeda

Cenário
Provável

Cenário
A

Cenário
B

R$
R$

364
120

273
90

182
60

455
150

546
180

R$

1.196

897

598

1.495

1.794

R$
R$
R$
R$
R$

18.580
11.413
1.748
1.879
10.739

13.935
8.560
1.311
1.409
8.054

9.290
5.706
874
939
5.370

23.225
14.266
2.185
2.348
13.424

27.870
17.119
2.621
2.818
16.109

46.039
21.888
24.151

34.529
16.416
18.113

23.019
10.944
12.075

57.549
27.360
30.189

69.058
32.832
36.226

Ativo
Contas a receber em dólar
Contas a receber em euro
Adiantamento a fornecedores em
dólar
Passivo
Fornecedores em dólar
Fornecedores em euro
Forfaiting em dólar
Forfaiting em euro
Empréstimos em euro
Exposição Líquida
Dólar
Euro
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Depreciação/apreciação da taxa em
31/12/2019
Referência para taxa de câmbio
Dólar
Euro
Efeito no lucro antes da tributação
Dólar
Euro

2.18

(25%)
4,03
4,53

(50%)

25%

50%

3,02
3,40

2,02
2,27

5,04
5,66

6,05
6,80

5.472
6.038

10.944
12.075

(5.472)
(6.038)

(10.944)
(12.075)

Estimativa de valor justo
Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil,
menos a perda (impairment) no caso de contas a receber, estejam próximos de seus valores justos.
O valor justo dos empréstimos e debêntures é igual ao seu valor contábil, uma vez que o impacto do desconto não é
significativo.
A tabela abaixo classifica os ativos e passivos contabilizados ao valor justo de acordo com o método de avaliação. Os
diferentes níveis foram definidos como segue:


Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos.



Nível 2 - informações, além dos preços cotados incluídas no nível 1, que são observáveis pelo mercado para o
ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços).



Nível 3 - informações para os ativos ou passivos que não são baseadas em dados observáveis pelo mercado (ou
seja, premissas não observáveis).

A tabela abaixo apresenta os ativos e passivos da Companhia mensurados ao valor justo em 31 de dezembro de 2019:

Passivo
Instrumentos financeiros derivativos
Total do passivo

Nível 1

Nível 2

-

455
455

Controladora e consolidado
Nível 3
Saldo total
-

455
455

A tabela abaixo apresenta os ativos e passivos da Companhia mensurados ao valor justo em 31 de dezembro de 2018:

Ativo
Instrumentos financeiros derivativos
Total do ativo
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Nível 1

Nível 2

-

833
833

Controladora e consolidado
Nível 3
Saldo total
-

833
833
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2.19

Instrumentos financeiros por categoria

(a)

Controladora
Em 31 de dezembro de 2019
Valor justo
por meio do
Total
resultado

Ativos ao
custo
amortizado

Passivos ao
custo
amortizado

6.465
31.001
8.584
46.050

-

-

6.465
31.001
8.584
46.050

-

21.684
50.829
11.311
83.824

455
455

455
21.684
50.829
11.311
84.279

Ativos, conforme balanço patrimonial
Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber de clientes
Ativos Relacionados a contrato com clientes
Passivos, conforme balanço patrimonial
Instrumentos financeiros derivativos
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Passivos relacionais a contratos com clientes

Em 31 de dezembro de 2018

Ativos, conforme balanço patrimonial
Caixa e equivalente de caixa
Instrumentos financeiros derivativos
Contas a receber de clientes
Ativos Relacionados a contrato com clientes

Ativos ao
custo
amortizado

Passivos ao
custo
amortizado

Valor justo por
meio do
resultado

5.816
44.966
14.832

-

833
-

5.816
833
44.966
14.832

65.614

-

833

66.447

-

9.873

-

64.440
47.452
23.537

-

64.440
47.452
23.537

-

145.302

-

145.302

Total

Passivos, conforme balanço patrimonial
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Fornecedores
Passivos relacionais a contratos com clientes
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(b)

Consolidado
Em 31 de dezembro de 2019
Valor justo
por meio do
Total
resultado

Ativos ao
custo
amortizado

Passivos ao
custo
amortizado

6.757
30.409
8.584
45.750

-

-

6.757
30.409
8.584
45.750

-

21.684
51.064
11.311
84.059

455
455

455
21.684
51.064
11.311
84.514

Ativos, conforme balanço patrimonial
Caixa e equivalente de caixa
Contas a receber de clientes
Ativos Relacionados a contrato com clientes
Passivos, conforme balanço patrimonial
Instrumentos financeiros derivativos
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Passivos relacionais a contratos com clientes

Em 31 de dezembro de 2018
Ativos ao custo
amortizado

Passivos ao
custo
amortizado

Valor justo
por meio do
resultado

Total

5.882
45.676
14.832
66.390

-

833
833

5.882
833
45.676
14.832
67.223

-

9.873
64.440
48.111
23.537

-

9.873
64.440
48.111
23.537

-

145.961

-

145.961

Ativos, conforme balanço patrimonial
Caixa e equivalente de caixa
Instrumentos financeiros derivativos
Contas a receber de clientes
Ativos Relacionados a contrato com clientes
Passivos, conforme balanço patrimonial
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Fornecedores
Passivos relacionais a contratos com clientes

2.20

Partes relacionadas
A Companhia possui seu controle compartilhado entre a Orbeat Som e Imagem Ltda., empresa do Grupo RBS, e
Península Fundo de Investimento em Participações; e possui o controle da empresa C&M Desenvolvimento e
Licenciamento de Programas Ltda (“C&M”) e Bodegas de Los Andes Comércio e Vinho Ltda (“Bodegas”). Em 31 de
dezembro de 2019 a Companhia possui as seguintes transações com partes relacionadas:
Ativos
2019
C&M
Bodegas (i)
Outras partes relacionadas (ii)

(i)
(ii)

2.421
2.421

Saldos de contas a receber, conforme nota 6.
Saldos investimentos a pagar, conforme nota 19.
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2018
501
501

Passivos
2019

2018

4.563
4.563

6.728
6.728

343

3

(32.973)
(15.786)
(7.852)
(5.164)
9.890
(11.811)
5.164
(9.890)
(16.537)
1.565
1.586
812
204
(14.057)
(9.890)

Despesas com vendas
Despesas administrativas
Outras despesas operacionais, líquidas
Depreciação e amortização
Não recorrentes
Impairment de ágio
Lucro operacional

Recomposição Ebitda Ajustado
Depreciação e amortização
Não recorrentes
Ebitda Ajustado

Não Recorrentes
Alienação de ativos
Custos baixa ativo
Custos de reestruturação
Despesas legais
Ganho ou perda tributária
Total
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102.309
(62.235)
40.074

Receita líquida
Custo das vendas
Lucro bruto

2019

1.401
944
650
43
3.038

2.644
3.038
(21.504)

(43.964)
(17.665)
(10.737)
(2.644)
(3.038)
(27.186)

131.862
(81.000)
50.862

2018

E-commerce

1.208
1.224
627
157
(10.852)
(7.636)

3.987
(7.636)
8.913

(39.883)
(12.187)
(6.062)
(3.987)
7.636
12.562

115.335
(48.290)
67.045

2019

956
644
444
29
2.073

1.803
2.072
22.694

(25.364)
(12.047)
(7.323)
(1.803)
(2.072)
18.819

106.985
(39.557)
67.428

Clube de
Assinaturas
2018

698
707
362
91
(6.270)
(4.412)

2.304
(4.412)
(5.647)

(8.895)
(7.042)
(3.503)
(2.304)
4.412
(3.539)

35.109
(21.316)
13.793

2019

549
370
255
17
1.191

1.037
1.191
(8.279)

(11.761)
(6.925)
(4.209)
(1.037)
(1.191)
(10.507)

35.572
(20.956)
14.616

Business
Offline
2018

3.471
3.517
1.802
452
(31.180)
(21.938)

11.455
(21.938)
(13.272)

(81.751)
(35.015)
(17.417)
(11.455)
21.938
(2.789)

252.752
(131.841)
120.911

2019

2.907
1.958
1.349
88
6.302

5.484
6.302
(7.090)

(81.089)
(36.637)
(22.269)
(5.484)
(6.302)
(18.876)

274.419
(141.514)
132.905

2018

Total

Consolidado

A administração avalia o desempenho da Companhia segmentando as vendas entre online e offline, mais especificamente entre as vendas oriundas de ecommerce, de assinaturas do ClubeW e de lojas físicas (Business Offline), conforme demonstrado a seguir.

As informações por segmentos operacionais são apresentadas de modo consistente com o relatório interno fornecido para o principal tomador de decisões
operacionais. O principal tomador de decisão operacionais, responsável pela alocação de recursos e pela avaliação de desempenho dos segmentos operacionais,
é a Diretoria Executiva, também responsável pela tomada das decisões estratégicas da Companhia.

Informações por Segmento

Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma
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4

Caixa e equivalentes de caixa
Controladora

Consolidado

2019

2018

2019

2018

15

11

16

16

Depósitos à vista

1.590

2.431

1.868

2.486

Certificados de depósitos bancários (CDB)

4.860

3.374

4.873

3.380

6.465

5.816

6.757

5.882

Caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender os compromissos de curto prazo da Companhia. As
aplicações financeiras apresentam liquidez diária (com rendimento entre 50% a 100% do CDI), podendo ser resgatadas
a qualquer momento, sem perdas para a Companhia, independe do ano de vencimento dos títulos, motivo pelo qual são
classificados no ativo circulante.
5

Instrumentos financeiros derivativos
Controladora e
consolidado
2019
NDF (Contratos de câmbio a termo - hedge de fluxo de caixa)

2018

Ativo

Passivo

Ativo

Passivo

Banco ABC

-

72

535

-

Banco BV

-

323

-

-

Banco Itaú

-

60

298

-

Parcela circulante

-

455

833

-

O valor justo dos instrumentos financeiros derivativos designados como hedge de fluxo de caixa foi reclassificado para o
patrimônio líquido, dentro da rubrica “Ajustes de avaliação patrimonial”.
Contratos a termo
Os valores de referência (nacional) dos contratos de câmbio a termo, em aberto em 31 de dezembro de 2019, totalizam
R$ 455 no passivo (2018 - R$ 833 no ativo). As operações cambiais a termo são denominadas na mesma moeda que as
transações previstas altamente prováveis (aquisições de estoques) e, portanto, a razão do Hedge é de 1:1.
Considerando os contratos existentes em aberto desde 1º de janeiro e no valor do item protegido usado para determinar
a eficácia do Hedge a taxa média ponderada protegida no ano foi de US$ 0,983: R$ 1,00 e EUR 0,998: R$ 1.
6

Contas a receber, ativos e passivos relacionados a contratos com clientes

(a)

Contas a receber

Contas a receber de clientes
Ativos relacionados a contratos com clientes

28 de 52

344

2019

Controladora
2018

2019

Consolidado
2018

31.001
8.584
39.585

44.966
14.832
59.798

30.409
8.584
38.993

45.676
14.832
60.508
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As contas a receber correspondem às vendas normais das atividades da Companhia. O prazo máximo de parcelamento
para vendas nos sites é de 12 meses (360 dias da emissão do faturamento). O prazo médio de recebimento para as
vendas das operações para atacado é de 60 dias e para o varejo 30 dias. Os valores registrados como contas a receber
estão livres de qualquer ônus, avais e/ou garantias. O maior volume de vendas da Companhia é através de cartões de
crédito, minimizando, assim, eventuais perdas por inadimplência.
Há comercialização de itens de revenda com partes relacionadas. Em 2019, o saldo de contas a receber com a
controlada Bodegas é de R$ 2.421.
Periodicamente, o saldo é revisado e nos casos em que se espera o não recebimento, são registradas perdas sobre as
operações com cartão de crédito, há a incidência de tarifas e estas são reconhecidas mensalmente, em conta redutora,
no grupo de contas a receber. Os valores decorrentes de tarifas de cartão de crédito são registrados na competência do
faturamento e deduzidos do montante de contas a receber.

Vencidos acima de 181 dias
Vencidos entre 151 e 180 dias
Vencidos entre 121 e 150 dias
Vencidos entre 91 e 120 dias
Vencidos entre 61 e 90 dias
Vencidos entre 31 e 60 dias
Vencidos até 30 dias
A vencer

2019
350
92
187
296
259
251
708
28.873
31.016

Controladora
2018
6
5
14
8
18
36
704
44.180
44.971

2019
8
19
26
19
40
59
617
29.636
30.424

(15)

(5)

(15)

31.001

44.966

30.409

Provisão para devedores duvidosos

Consolidado
2018
6
5
14
11
36
69
796
44.744
45.681
(5)
45.676

A Companhia segue as seguintes premissas para realização das provisões:
x

Clientes do segmento varejista: As vendas realizadas no e-commerce só seguem para separação e faturamento do
pedido após aprovação da operadora de cartão de crédito ou pagamento do boleto. Com isso, os riscos relacionados
ao não recebimento do valor da venda são baixos, logo não são considerados na matriz de cálculo para provisão
estimada de clientes com liquidação duvidosa.

x

Clientes do segmento atacadista: Atualmente, apenas o segmento atacadista possui condições de parcelamento no
boleto em até 6 vezes; com isso, os casos de inadimplência são mais frequentes. Logo, os títulos são considerados na
matriz de cálculo para provisão estimada de clientes com liquidação duvidosa, considerando no cálculo um percentual
histórico de inadimplência por categorização de vencimento.

x

Todos os valores em aberto estão com a área de crédito da Companhia para a negociação dos recebimentos.

x

Os títulos vencidos e não provisionados estão sendo monitorados e administração não espera perdas relevantes,
juntamente com os demais e, a cada final de período, são analisados a fim de assegurar que o saldo contabilizado
reflita com segurança o saldo a receber.

29 de 52

345

W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2019
Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma

Provisão para devedores duvidosos:

No início do exercício
Adições
Baixas
No fim do exercício

2019

Controladora e consolidado
2018

(5)
(99)
89
(15)

(17)
(241)
253
(5)

Contas a receber de clientes do segmento atacadista:

Vencidos acima de 181 dias
Entre 151 e 180 dias
Entre 121 e 150 dias
Entre 91 e 120 dias
Entre 61 e 90 dias
Entre 31 e 60 dias
Até 30 dias
A vencer
Provisão para devedores duvidosos

(b)

2019
345
89
184
290
252
240
467
6.006
7.873
(15)

Controladora
2018
2
1
9
3
4
11
126
3.038
3.194
(5)

2019
2
16
23
13
33
48
375
6.525
7.035
(15)

Consolidado
2018
2
1
9
3
17
43
217
3.593
3.885
(5)

7.858

3.189

7.020

3.880

Ativos e passivos relacionados a contratos com clientes
A Companhia mantém contratos de entregas de produtos e serviços com seus clientes, tais como vendas de assinaturas
de clubes de vinhos e clubes de benefícios. Abaixo, segue posição atual dos contratos:

Passivos relacionados a contratos com clientes
Recebimento antecipado pela venda de clubes
Ativos relacionados a contratos com clientes
Venda de clubes parcelada
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11.311
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8.584
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7

Estoques
Controladora

Consolidado

2019

2018

2019

2018

Produtos para revenda
Embalagens
Importações em andamento
Provisão para perdas de estoque

33.144
1.147
24.580
(187)

29.273
1.156
25.713
(1.580)

34.106
1.147
24.580
(187)

30.667
1.156
25.713
(1.580)

Total dos estoques

58.684

54.562

59.646

55.956

126.874

137.923

131.841

141.514

Custo das vendas (Nota 22)

A Companhia segue as seguintes premissas para realização das provisões de perdas de estoques:
x
x
x
x

Saldo de itens de cervejas em estoques, devido venda do negócio de cervejas ao Clube do Malte citado no
contexto operacional (Nota 1.1). Alguns itens são comercializados no site de vendas outlet da Companhia,
porém, o giro de estoques é baixo.
Saldo de itens a vencer entre 30 e 45 dias.
Saldo de revistas, devido baixo giro de estoques.
Itens classificados em almoxarifados de descarte e perdas, aguardando análise e baixa.

Provisão de perdas de estoques:
Controladora e consolidado

No início do exercício
Adições
Baixas

2019

2018

(1.580)
(861)
2.254

(137)
(3.533)
2.090

(187)

(1.580)

No fim do exercício
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 não há estoques dados em garantia.

8

Impostos a recuperar e a recolher

COFINS a recuperar (I)
PIS a recuperar (i)
ICMS a recuperar
IRPJ a recuperar
CSLL a recuperar
IPI a recuperar
Outros impostos

2019
28.208
5.939
1.444
35
19
346
12
36.003
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Controladora
2018
247
57
1.145
901
119
25
23
2.517

2019
28.208
5.939
1.492
35
19
357
12
36.062

Consolidado
2018
247
57
1.234
901
119
33
24
2.615
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ICMS a recolher
IPI a recolher
PIS a recolher
COFINS a recolher
Outros

2019

Controladora
2018

2019

Consolidado
2018

3.724
1.167
593
2.127
1.015
8.626

2.943
990
69
321
387
4.710

3.942
1.229
596
2.143
1.118
9.028

3.029
1.038
74
343
465
4.949

(i) Em 2019, a Companhia procedeu com a contabilização do valor de R$ 37.677 mil referente a ação relacionada à
exclusão do ICMS na base do PIS e COFINS. A ação teve seu trânsito julgado na data de 23 de janeiro de 2019 e
posteriormente em 20 de agosto de 2019 o pedido de habilitação de créditos reconhecido por decisão judicial transitada
em julgado foi deferido pela Receita Federal do Brasil, através do despacho decisório nº. 0896/SEORT/DRF/VIT/ES.
9

Outros ativos

Circulante
Adiantamentos a funcionários
Adiantamentos a fornecedores
Despesas antecipadas
Outros

Não circulante
Adiantamento a sócios
Adiantamentos a fornecedores
Mútuos a receber e depósitos em garantia
Contas a receber pela venda de investimentos
Despesas antecipadas

10

2019

Controladora
2018

2019

Consolidado
2018

96
1.388
1.051
958
3.493

202
2.606
1.134
197
4.139

104
1.433
1.052
958
3.547

211
3.100
1.145
194
4.650

120
40
411
2.376
141
3.088
6.581

120
40
372
4.350
540
5.422
9.561

120
40
450
2.376
141
3.127
6.674

120
40
408
4.350
540
5.458
10.108

Imposto de renda e contribuição social
No Brasil os impostos sobre a renda incluem o imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social (CSLL), que representa um
imposto adicional. As alíquotas oficiais para imposto de renda e contribuição social aplicáveis são de 25% e de %,
respectivamente, para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018. Os estudos de recuperabilidade dos saldos
de impostos diferidos relacionados a prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social realizados pela Companhia e
estão fundamentados nos seus planos de negócio e alinhados com as demais projeções utilizadas pela Companhia como,
por exemplo, nos testes de recuperabilidade de ativos.
Apresentamos abaixo os saldos de ativo e passivo diferidos para 31 de dezembro de 2019 e 31 dezembro de 2018:

Ativo não circulante
Passivo não circulante
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2019

Controladora
2018

2019

Consolidado
2018

115
(924)
(809)

(1.613)
(1.613)

115
(3.034)
(2.919)

(3.723)
(3.723)
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As movimentações nos impostos de renda diferido ativo e passivo durante o exercício, sem levar em consideração a
compensação dos saldos dentro do mesmo exercício fiscal, é a seguinte:

Em 1º de janeiro
Ativo diferido
Provisões e outros ajustes temporários
Prejuízos Fiscais acumulados
Passivo diferido
Provisões e outros ajustes temporários
Mais valia de ativos

2019
(1.613)
115
115

Controladora
2018
(1.149)
-

2019
(3.723)
115
115

Consolidado
2018
(1.149)
-

689
689
-

(464)
(464)
-

689
689
-

(2.574)
(464)
(2.110)

(809)

(1.613)

(2.919)

(3.723)

Em 31 de dezembro

O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos e passivos, referentes aos prejuízos fiscais, são reconhecidos
quando cumpridos os requisitos previstos na Instrução CVM nº 371/2002, considerando as projeções de resultados futuros
preparadas a partir de premissas financeiras e cenários econômicos futuros, os quais podem sofrer alterações. De acordo
com a legislação tributária brasileira, os prejuízos fiscais podem ser compensados com até 30% do lucro tributável futuro e
não têm prazo de prescrição.
A Companhia acumulou prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social sobre o lucro líquido ao longo dos últimos
anos de atividade e, portanto, não reconheceu os créditos de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido
diferidos, em linha com o que determina a Instrução CVM 371/2002. Os ativos de imposto de renda e contribuição social
sobre o lucro líquido poderão ser reconhecidos quando a Companhia apresentar lucro tributável sustentável futuro e seja
provável que os benefícios fiscais sejam realizados. Em 31 de dezembro de 2018 o crédito de imposto de renda e contribuição
social diferidos sobre prejuízo fiscal acumulado monta R$ 20.091. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia não apurou
prejuízo fiscal
Reconciliação do benefício (despesa) do imposto de renda e da contribuição social
Controladora

Lucro (Prejuízo) antes da provisão para o imposto de renda e contribuição social
Alíquota nominal (%)
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais

2019

2018

6.745

(21.466)

34

34

(2.293)

7.298

57

254

Ajustes dos impostos referente:
Ajustes permanentes
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Outras provisões
Resultado de Equivalência Patrimonial

3

(1)

(455)

(130)

157

(34)

3.335

(7.852)

3.097

(7.763)

804

(464)

Imposto de renda e contribuição social - corrente

689

(464)

Impostos de renda e contribuição social – diferido

115

-

11

2

Outros ajustes
Exclusões permanentes, líquidas

Alíquota efetiva %

Consolidado
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2019

2018

7.052
34

(21.248)
34

(2.398)
(307)
(2.705)

7.224
(219)
7.005

57
3
(455)

254
(1)
(130)

3.597

(7.810)

Exclusões permanentes, líquidas

3.202
497

(7.687)
(682)

Imposto de renda e contribuição social - lucro presumido
Imposto de renda e contribuição social - corrente
Impostos de renda e contribuição social – diferido
Alíquota efetiva (%)

(307)
689
115
7

(682)
3

Lucro / (Prejuízo) antes da provisão para o imposto de renda e contribuição social
Alíquota nominal (%)
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais
IRPJ e CSLL controlada (i)

Ajustes dos impostos referente:
Ajustes permanentes
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Outras provisões
Resultado de Equivalência Patrimonial
Outros ajustes

(i)

A apuração do imposto de renda e da contribuição social da controlada Bodegas é efetuada pelo regime
presumido, conforme demonstrado abaixo:
Receita operacional
Demais receitas não operacionais
Base para a aplicação do lucro presumido na venda de mercadorias – IRPJ (8%)
Base para a aplicação do lucro presumido na venda de mercadorias – CSLL (12%)
IRPJ (15% - sobre a base)
IRPJ (10% - adicional lucro presumido)
CSLL (9% - sobre a base)
Despesa anual

2019
10.149
85
897
1.303
135
60
112
307

A apuração do imposto de renda e da contribuição social da Bodegas é efetuada pelo lucro presumido.
Consequentemente, a despesa com imposto de renda e contribuição social alocada no resultado do exercício
consolidado, relativa à apuração da Bodegas, é de R$ 307.
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11

Investimentos

Saldo em 31 de dezembro de 2017
Baixa de investimento não realizado (i)
Aquisição de investimento
Equivalência patrimonial
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Equivalência patrimonial
Amortização carteira de clientes (intangível)
Saldo em 31 de dezembro de 2019

C&M
429
(434)
13
8
-

Bodegas
14.714
283
14.997
(541)
(1.042)

Total
429
(434)
14.714
296
15.005
(541)
(1.042)

8

13.414

13.422

(i) Em 21 de junho de 2016, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a aquisição da companhia C&M
Desenvolvimento e Licenciamento de Programas Ltda., seu principal objetivo é o desenvolvimento de programas e
softwares voltado para o comércio eletrônico, a companhia adquiriu participação de 99,99% pelo valor de R$ 456, sendo
o valor do patrimônio líquido na data de aquisição de R$ 22. Por se tratar de uma empresa de pequeno porte, a
administração procedeu com a avaliação e não identificou ativos ou passivos com valor justo substancialmente diferente
do valor de livros na data da aquisição.
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12

(177)
1.365
531
(42)
(188)
1.666

96

Móveis e
utensílios
1.446

530
(24)
(184)
1.661

1.438
71
(170)
1.339

Móveis e
utensílios
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O ativo imobilizado da Companhia está livre de ônus, garantias ou avais.

Em 31 de dezembro de 2017
Aquisições
Aquisição de controlada (nota 11)
Baixas
Depreciação
Em 31 de dezembro de 2018
Aquisições
Baixas
Depreciação
Em 31 de dezembro de 2019

254
(521)
3.987

Aquisições
Baixas
Depreciação
Em 31 de dezembro de 2019

Máquinas e
equipamentos
4.350
432
14
(12)
(515)
4.269
256
(524)
4.001

4.345
432
(12)
(511)
4.254

Máquinas e
equipamentos

Em 31 de dezembro de 2017
Aquisições
Baixas
Depreciação
Em 31 de dezembro de 2018

Imobilizado

Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma
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Computadores
1.322
13
137
(3)
(344)
1.125
223
(23)
(320)
1.005

81
(22)
(295)
872

1.320
130
(2)
(340)
1.108

Computadores

(1)
(122)
215
693
(160)
748

Veículos
338
-

693
(160)
747

338
(2)
(122)
214

Veículos

(781)
0
0

Edificações e
Benfeitorias
1498
28
132
(1)
(876)
781

(741)
-

1496
122
(1)
(876)
741

Edificações e
Benfeitorias

51
(60)
149
125
(70)
204

Paletes de
madeira
158

125
(70)
205

158
51
(59)
150

Paletes de
madeira

Total
9.112
473
430
(16)
(2094)
7.905
1828
(846)
(1262)
7.625

Consolidado

1.683
(787)
(1.230)
7.472

9.095
806
(17)
(2.078)
7.806

Total

Controladora
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Intangível
Controladora

Saldo em 31 de dezembro de 2017
Aquisições
Baixa
Amortização
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Aquisições (iii)
Baixas (iii)
Amortização
Saldo em 31 de dezembro de 2019

Marcas e
patentes

Plataforma
e softwares

Total

25

11.283

11.308

(25)
-

9.882
(3.391)

9.882
(25)
(3.391)

-

17.774

17.774

-

5.918
(8.428)
(2.836)

5.918
(8.428)
(2.836)

-

12.428

12.428

Taxas médias anuais de amortização

18%
Consolidado

Saldo em 31 de dezembro de
2017
Aquisições
Aquisição de Controlada
Baixa
Amortização
Saldo em 31 de dezembro
de 2018
Aquisições (iii)
Baixas (iii)
Amortização
Saldo em 31 de dezembro
de 2019

Marcas e
patentes

Plataforma e
softwares

Carteira de
Cliente (i)

Ágio (ii)

25

11.283

-

-

(25)
-

9.928
(3.390)

6.205
-

10.206
-

-

17.821

6.205

10.206

-

5.920
(8.442)
(2.842)

(1.043)

-

-

12.457

5.162

10.206
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11.308
9.928
16.411
(25)
(3.390)

34.232
5.920
(8.442)
(3.885)

27.825
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Taxas médias anuais de amortização

18%

10%

(i)

Refere-se a alocação do preço de compra em decorrência da aquisição da Bodegas de Los Andes Comércio de
Bebidas Ltda.

(ii)

Conforme composição abaixo:

Bodegas de Los Andes Comércio de Bebidas Ltda.

(iii)

2019

2018

8.096

10.207

8.096

10.207

Os valores mais relevantes de aquisições e baixas de intangíveis em 2019 referem-se aos gastos realizados no
projeto de implantação do ERP e Plataforma Oracle, sendo descontinuados parte dos produtos (R$ 8.385) e feitas
novas aquisições (R$ 4.182).
Teste do ágio para verificação de impairment
O ágio é alocado às Unidades Geradoras de Caixa (UGC), identificadas considerando cada segmento e o seu
estágio de maturidade. O valor recuperável de uma UGC é determinado com base em cálculos do valor em uso.
Esses cálculos usam projeções de fluxo de caixa, antes do imposto de renda e da contribuição social, baseadas em
orçamentos financeiros aprovados pela administração, bem como nos planos de negócios para os próximos 5 anos.
Os valores referentes aos fluxos de caixa posteriores ao período de cinco anos (perpetuidade) foram extrapolados
com base nas taxas de crescimento. O teste para verificação de impairment sobre o ágio se baseou na maturidade
da UGC, considerando seu estágio de amadurecimento como negócio, bem como no atendimento das premissas
estabelecidas para o desenvolvimento da nova operação.
Abaixo apresentamos as principais premissas utilizadas na elaboração do texto de ágio para a verificação de
impairment:
Bodegas
Margem EBITDA (i)
Taxa de crescimento (ii)
Taxa de desconto (iii)

(i)
(ii)
(iii)

7,5%
3,86%
13,44%

Percentual da margem bruta orçada.
Percentual da média ponderada das taxas de crescimento usada para extrapolar os fluxos de caixa além do período
orçado.
Percentual da taxa de desconto após os tributos aplicada às projeções do fluxo de caixa. Utilizando o método
iterativo para cálculo da taxa antes dos impostos seria de 23,36%.
Como resultado desta análise, em relação ao ágio da empresa Bodegas, a administração não identificou a
necessidade de constituição de impairment para o ágio registrado em 31 de dezembro de 2019, mesmo no cenário
de sensibilidade de suas premissas
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14

Fornecedores

Fornecedores nacionais
Fornecedores internacionais
Fornecedores internacionais (forfaiting)
Operadores logísticos
Fornecedores de serviços

15

Empréstimo, financiamentos e debêntures

(a)

Saldos

2019

Controladora
2018

2019

Consolidado
2018

13.322
30.426
3.625
3.456
50.829

11.264
32.562
3.459
167
47.452

13.540
30.426
3.625
3.473
51.064

11.906
32.562
3.475
168
48.111

Taxa média
FINIMP
CCB
FINAME
Debêntures (*)
SWAP
Empréstimo em Moeda Estrangeira
Outros

4,08% a.a
4,82% a.a.
1,65% a.a.
IPCA
3,8% a.a. + CDI
3,26% a.a.

Controladora e consolidado
2019
2018
729
231
9.988
10.736
-

9.334
65
469
64.440
5

Total dos empréstimos

21.684

74.313

Passivo circulante
Passivo não circulante

21.684
21.684

9.636
64.677
74.313

O cronograma de pagamento da parcela de longo prazo dos empréstimos e financiamentos é o seguinte:
Controladora e consolidado
2019
2018
2018
2019
2020

21.684
21.684

64.677
64.677

Os empréstimos estão garantidos pelos recebíveis com operadoras de cartões de crédito, até o limite do saldo
devedor. Não existem ativos oferecidos em garantia dos empréstimos e financiamentos mantidos pela Companhia.
(*) No primeiro semestre de 2019, a investidora Fundo Península de Participações realizou a conversão das
debêntures que detinha com a companhia. Com a conversão realizada, a dívida bruta da companhia reduziu em
71%, tendo R$ 60 milhões em novas emissões. Conforme escritura de debêntures datada em 09 de agosto de 2016,
na opção de integralização o valor em ações será o nominal dos instrumentos e reversão de atualização financeira
para no resultado da companhia.
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Não existem cláusulas restritivas (covenants) nos contratos de empréstimos da Companhia.
(b)

Reconciliação da dívida líquida
Controladora e consolidado

Em 1º de janeiro
Captação de empréstimos e financiamentos
Encargos financeiros provisionados
Amortização de empréstimos e financiamentos (principal)
Capitalização de debêntures
Amortização de empréstimos e financiamentos (juros)
Em 31 de dezembro

16

Arrendamentos

(i)

Ativos de Direito de Uso

2019

2018

74.313

66.034

7.154
10.953
(10.607)
(60.000)
(129)

9.544
1.758
(2.821)
(202)

21.684

74.313

Até o exercício de 2018, os arrendamentos de ativos imobilizados eram classificados como arrendamentos
financeiros ou operacionais. Aplicada a partir de 1º de janeiro de 2019 para unificar o modelo de contabilização do
arrendamento, a norma IFRS 16/CPC 06 (R2) exige para todos os contratos de arrendamento no escopo da norma –
exceto aqueles enquadrados nas isenções – que os arrendatários reconheçam os passivos assumidos em
contrapartida aos respectivos ativos de direito de uso.
A Companhia optou por usar o expediente prático para transição e não considerar os custos iniciais na mensuração
do ativo de direito de uso que corresponde ao valor inicial do passivo de arrendamento mais os custos diretos iniciais
incorridos, mantendo assim o valor do passivo inicial de arrendamento. A depreciação e a amortização são
calculadas pelo método linear, de acordo com o prazo remanescente dos contratos.
Cada pagamento de arrendamento é alocado entre o passivo e as despesas financeiras. As despesas financeiras
são reconhecidas no resultado durante o período do arrendamento. O ativo de direito de uso é depreciado ao longo
da vida útil do ativo ou do prazo do arrendamento pelo método linear, dos dois o menor. Os ativos e passivos
provenientes de um arrendamento são inicialmente mensurados ao valor presente.
(a)

Composição do Direito de Uso
Controladora
Ativos de direito de uso
Arrendamento de imóveis
Benfeitorias em propriedades de terceiros
Licenças de Software
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2019

2018

2019

2018

19.056

-

19.106

-

1.250
1.943

-

1.296
1.943

-

22.249

-

22.345

-
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A vida útil dos itens de Direito de Uso segue conforme abaixo:
• Arrendamento de imóveis e benfeitorias em propriedade de terceiros: Seguem a vida útil do contrato de
arrendamento que, atualmente, é em torno de 2 a 10 anos.
• Licença de Software: Seguem a vida útil do contrato de arrendamento que, atualmente, é em torno de 5 a 7 anos.
(b)

Movimentação do Direito de Uso

Saldo em 31 de dezembro de 2018
(+) Adoção inicial - IFRS 16/CPC 06 (R2)
(+) Reclassificação - imóvel - IFRS 16/CPC 06 (R2) (*)
Saldo em 1º de janeiro de 2019
Saldo em 01 de janeiro 2019
(+/-) Remensuração e novos contratos
(+) Adições de itens relacionados ao direito de uso
(-) Baixas
(-) Depreciação de arrendamentos de imóveis e benfeitorias
(-) Amortização de licenças de software
Saldo em 31 de dezembro de 2019

Controladora
19.765
3.002
22.767

Consolidado
20.045
3.041
23.086

22.767
4.213
1.317
(5.261)
(787)
22.249

23.086
4.227
1.354
(3)
(5.532)
(787)
22.345

(*) Corresponde a reclassificação do saldo em 31 de dezembro de 2018 do ativo imobilizado com benfeitorias em
imóveis de terceiros e licença de software (IAS 17) para o ativo de direito de uso a partir do dia 1º de janeiro de 2019.
(ii)

Passivos de Arrendamento
Dos contratos que foram escopo da norma, considerou-se como componente de arrendamento somente o valor do
aluguel mínimo fixo para fins de avaliação do passivo. A mensuração do passivo de arrendamento corresponde ao
total dos pagamentos futuros de aluguéis fixos (bruto de impostos), descontados a uma taxa incremental de juros.
Dos contratos que foram escopo da norma, considerou-se como componente de arrendamento somente o valor do
aluguel mínimo fixo para fins de avaliação do passivo a Companhia adotou como taxa de desconto dos passivos de
arrendamento a sua taxa incremental de empréstimo. Considerando que os contratos de arrendamento da
Companhia são substancialmente contratos com fluxos de pagamentos indexados por índices inflacionários e,
considerando também as sugestões de divulgação publicadas no Ofício Circular 02/19 da CVM. A Administração
avaliou possíveis impactos pela COVID-19 e concluiu que as oscilações futuras dos indexadores econômicos (CDI,
inflação, entre outros), não afetaram a definição da taxa de desconto.
Na adoção inicial do IFRS 16/CPC 06 (R2), a Companhia utilizou os seguintes expedientes práticos permitidos
pela norma:

x

uso de uma taxa única de desconto em uma carteira de arrendamentos com características razoavelmente similares;

x

utilização de avaliações anteriores sobre se os arrendamentos são onerosos;

x

contabilização de arrendamentos operacionais com um prazo remanescente de menos de 12 meses em 1o de janeiro
de 2019 como arrendamentos de curto prazo;

x

exclusão dos custos diretos iniciais para a mensuração do ativo de direito de uso na data de aplicação inicial; e
utilização de análises retrospectivas para se determinar o período do arrendamento, quando o contrato incluir opções
de prorrogação ou de rescisão do arrendamento.
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(a)

Composição do Direito de Uso
Controladora
Passivos de arrendamentos
Arrendamentos de imóveis
Circulante
Não circulante

(b)

2018

2019

2018

5.180
14.481

-

5.250
14.481

-

19.661

-

19.731

-

Movimentação do Direito de Uso

Saldo em 31 de dezembro de 2018
(+) Adoção inicial - IFRS 16/CPC 06 (R2)
(-) Encargos de ajuste ao valor presente - IFRS 16/CPC 06 (R2)
Saldo em 1º de janeiro de 2019
Saldo em 1º de janeiro de 2019
(+) Encargos
(+/-) Remensuração e novos contratos
(+/-) Contraprestação
Saldo em 31 de dezembro de 2019
(c)

Consolidado

2019

Controladora
25.972
(5.354)
20.618
20.618
(5)
4.213
(5.165)
19.661

Consolidado
26.264
(5.366)
20.898
20.898
(5)
4.227
(5.389)
19.731

Compromissos futuros
Controladora
Contraprestação

Encargos de ajuste
a valor presente

Saldo

6.024
3.552
3.352
3.017
2.472
2.419
2.419
1.686
24.941

(917)
(742)
(740)
(677)
(615)
(615)
(615)
(359)
(5.280)

5.107
2.810
2.612
2.340
1.857
1.804
1.804
1.327
19.661

Contraprestação

Encargos de ajuste
a valor presente

Saldo

6.096

(919)

5.177

Por vencimento
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Saldo em 31 de dezembro de 2019

Consolidado

Por vencimento
2020
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2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Saldo em 31 de dezembro de 2019

17

(742)
(740)
(677)
(615)
(615)
(615)
(359)
(5.282)

2.810
2.612
2.340
1.857
1.804
1.804
1.327
19.731

Obrigações trabalhistas e tributárias

Obrigações trabalhistas
Provisão férias e encargos
Salários a pagar
Participação nos resultados
Provisão para indenizações trabalhistas
Obrigações sociais
INSS a recolher
FGTS a recolher

18

3.552
3.352
3.017
2.472
2.419
2.419
1.686
25.013

2019

Controladora
2018

2019

Consolidado
2018

2.717
1.219
1.000
1.500
6.436

2.721
1.089
3.810

2.834
1.277
1.000
1.500
6.611

2.872
1.148
4.020

626
189
815
7.251

616
140
756
4.566

662
198
860
7.471

658
150
808
4.828

Provisões para contingências
A Companhia, no curso normal de suas operações, está envolvida em ações judiciais sobre questões cíveis e
trabalhistas. A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos efetuou análise das demandas
judiciais pendentes, e constituiu a provisão para os processos com risco de perdas prováveis esperadas sobre
questões trabalhistas no montante de R$ 45 e questões cíveis no montante de R$ 52 para o exercício de 2019.
Apresentamos abaixo o resumo das perdas prováveis em 31 de dezembro:
Controladora e consolidado
2019
2018
Processos cíveis
Processos trabalhistas

52
45
97

16
40
56

A movimentação das contingências é demonstrada abaixo:
Controladora e consolidado
2019
2018
Em 1º de janeiro
Novas contingências

56
112
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Reversão de provisões de contingências
Contingências pagas
Em 31 de dezembro

(57)
(14)
97

(31)
(24)
56

Em 2019, a Companhia possui outros processos cíveis avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risco
possível, no montante de R$ 196 (em 2018, R$ 4).
19

Outros passivos

Circulante
Investimentos a pagar
Outras obrigações

Não circulante
Fornecedores de serviços
Investimento a pagar
Outras obrigações

20

Patrimônio líquido

(a)

Capital social

2019

Controladora
2018

2019

Consolidado
2018

2.287
1.356

2.159
869

2.287
1.358

2.159
1.653

3.643

3.028

3.645

3.812

2.276
4
2.280
5.923

4.569
4.569
7.597

2.276
4
2.280
5.925

4.569
313
4.882
8.694

Em 31 de dezembro de 2019 o capital social da Companhia é de R$ 104.955, totalmente integralizados, divididos em
213.056 ações, sendo 135.559 ações ordinárias e 77.497 de ações ordinárias de classe A todas nominativas e sem
valor nominal e não resgatáveis.
Em 9 de agosto de 2016 a Companhia aprovou a emissão de 9 debêntures conversíveis em ações no valor total de
R$ 60.000.
Em julho de 2019 foi aprovada a conversão da totalidade das debêntures em ações ordinárias de classe A,
aumentando assim o capital da Companhia em R$ 60.000.

Ações ordinárias de classe A (i)
Ações ordinárias

Quantidade

2019
Valor total

Quantidade

2018
Valor total

77.497
135.559
213.056

46.075
58.880
104.955

23.575
135.559
159.134

6.660
38.295
44.955
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(i)
(b)

Conforme o parágrafo 5º do Acordo de Acionistas, as ações ordinárias classe A conferem ao titular os mesmos
poderes que as ações ordinárias.
Reserva de lucro – Reserva legal e reserva estatutária (reemitido)
A reserva legal será constituída a base de 5% sobre o lucro líquido do exercício (quando houver), limitada a 20% do
capital social, conforme a previsão da lei 6.404/76. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social
e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar capital.
As reservas estatutárias são constituídas por determinação do estatuto da Companhia, como destinação de uma
parcela dos lucros do exercício, e não podem restringir o pagamento do dividendo obrigatório.
Em 2019, a Companhia não constituiu reserva estatutária devido apresentar prejuízos acumulados. Além disso, a
Companhia autorizou, através de Ata de Assembleia com os sócios, o aproveitamento da reserva estatutária para
absorção de parte dos prejuízos acumulados, no valor de R$ 681.

(c)

Ajustes de avaliação patrimonial
Composto por:


(d)

Valor dos instrumentos financeiros derivativos designados como hedge de fluxo de caixa, líquidos dos efeitos
tributários correspondentes. O saldo, líquido dos tributos em 31 de dezembro de 2019 é de R$ 455 no passivo
(2018 – resultado positivo de R$ 833).

Lucro / (Prejuízo) básico e diluído por ação
O prejuízo básico por ação é calculado mediante a divisão do prejuízo atribuível aos acionistas da sociedade, pela
quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas durante o exercício, excluindo as ações ordinárias
compradas pela sociedade e mantidas como ações em tesouraria, se houver.
O prejuízo diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações ordinárias em
circulação e os instrumentos de dívida emitidos com potencial de conversão em capital social.
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Básico
31/12/2019

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2018

Prejuízo do Exercício

Original
7.549

Reemitido
7.549

Original
(21.930)

Reemitido
(21.930)

Média ponderada das ações em circulação

181.602

71.551.188

159.134

62.698.796

-

-

-

-

181.602

71.551.188

159.134

62.698.796

0,0416

0,0001

(0,1378)

(0,0003)

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2018

Debêntures conversíveis

Prejuízo líquido por ações atribuível aos
acionistas da Companhia - em R$

Diluído
31/12/2019
Prejuízo do Exercício
Média ponderada das ações em circulação

Original
7.549

7.549

(21.930)

Reemitido
(21.930)

181.602

71.551.188

159.134

62.698.796

-

-

-

-

181.602

71.551.188

159.134

62.698.796

0,0416

0,0001

(0,1378)

(0,0003)

Debêntures conversíveis

Prejuízo líquido por ações atribuível aos
acionistas da Companhia - em R$

Reemitido

Original

(i)
Reemissão: A Companhia aprovou em 06 de outubro de 2020 o desdobramento das ações na razão de
1:394, conforme descrito na nota 26 e, por isso, está realizando o ajuste retrospectivo em seu cálculo de lucro por
ação.
21

Receitas

2019
Reemitido (i)
Venda de mercadorias e produtos
Vendas de serviços e contratos
Programa de fidelidade
Impostos sobre vendas
Devoluções de vendas
Descontos concedidos
Receitas líquidas

341.852
47.802
(739)
(84.974)
(4.218)
(55.408)
244.315
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Controladora
2018

349.919
17.171
(62.714)
(3.434)
(33.144)
267.798

2019
Reemitido (i)
354.289
47.802
(739)
(88.313)
(4.666)
(55.621)
252.752

Consolidado
2018

358.127
17.171
(64.131)
(3.587)
(33.161)
274.419
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(i) Reclassificação dos valores de benefícios fiscais relacionados ao ICMS entre as linhas de vendas de mercadorias
e produtos, vendas de serviços e contratos, impostos sobre vendas, devoluções sobre vendas e descontos
concedidos.

22

Em 31 de dezembro de 2019

Original

Ajuste

Controladora
Reemitido

Original

Ajuste

Consolidado
Reemitido

Venda de mercadorias e produtos
Vendas de serviços e contratos
Impostos sobre vendas
Devoluções de vendas
Descontos concedidos

317.407
73.745
(85.732)
(3.881)
(56.485)

24.445
(25.943)
758
(337)
1.077

341.852
47.802
(84.974)
(4.218)
(55.408)

328.049
73.745
(87.276)
(4.326)
(56.701)

26.240
(25.943)
(1.037)
(340)
1.080

354.289
47.802
(88.313)
(4.666)
(55.621)

Receitas líquidas

244.315

-

244.315

252.752

-

252.752

Custos e despesas por natureza

Compras de mercadorias e materiais de consumo
Remuneração administradores (ii)
Salários e ordenados
Encargos e benefícios
Comissões
Fretes
Embalagens
Publicidade, propaganda e promoções
Serviços de terceiros e consultorias
Campanhas internas, vendas e promoções
Viagens, deslocamentos e refeições
Energia, Internet e telefonia
Material de consumo e expediente
Cursos, representação e treinamentos
Aluguel de imóveis
Impostos, taxas e contribuições
Amortização e depreciação
Perdas e recuperações
Outras despesas
Crédito de impostos

Custo das vendas
Despesas administrativas
Despesas gerais
Despesas com vendas
Outros resultados operacionais

2019

Controladora
2018

2019

Consolidado
2018

Reemitido (i)

Reemitido (i)

Reemitido (i)

Reemitido (i)

120.754
6.657
12.462
13.816
8.395
33.939
6.119
38.266
4.308
2.945
1.914
1.267
679
155
174
165
11.157
(19.836)
7.801
(4.253)

130.352
5.977
14.661
14.644
11.804
37.467
7.571
29.921
11.890
416
1.942
1.331
1.522
903
5.917
501
5.469
2.584
5.933
(3.606)

125.721
6.657
13.319
14.884
8.913
34.118
6.119
38.672
4.323
3.238
2.047
1.348
734
155
208
165
11.455
(19.804)
7.530
(4.261)

133.943
5.980
15.326
15.330
12.019
37.543
7.571
30.089
12.117
419
1.991
1.361
1.624
911
6.182
506
5.484
2.613
5.891
(3.605)

246.884

287.199

255.541

293.295

126.874
33.090
28.087
80.363
(21.530)

137.923
35.281
32.932
80.630
433

131.841
35.015
28.842
81.751
(21.908)

141.514
36.637
33.621
81.089
434

246.884

287.199

255.541

293.295
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(i)

Reemissão

Reclassificação das despesas com remuneração dos administradores nas linhas de salários e ordenados, pró-labore
e encargos e benefícios.

Controladora
Em 31 de dezembro de 2019
Remuneração administradores (ii)

Original

Ajuste

Reemitido

Consolidado
Original

Ajuste

Reemitido

1.066

5.591

6.657

1.066

5.591

6.657

Salários e ordenados

16.134

(3.672)

12.462

16.991

(3.672)

13.319

Encargos e benefícios

15.735

(1.919)

13.816

16.803

(1.919)

14.884

Custos e despesas por natureza

246.884

-

246.884

287.199

-

287.199

Em 31 de dezembro de 2018

Original

Ajuste

Original

Ajuste

Controladora

Remuneração administradores (ii)

Reemitido

Consolidado
Reemitido

1.067

4.910

5.977

1.070

4.910

5.980

Salários e ordenados

17.950

(3.289)

14.661

18.615

(3.289)

15.326

Encargos e benefícios

16.265

(1.621)

14.644

16.951

(1.621)

15.330

255.541

-

255.541

293.295

-

293.295

Custos e despesas por natureza

(ii)

Remuneração do pessoal-chave da administração

O pessoal-chave da administração inclui os conselheiros e diretores. A remuneração paga ou a pagar ao pessoalchave da administração, por seus serviços, está apresentada a seguir:
2019
Reemitido (i)

Controladora
2018
Reemitido (i)

2019
Reemitido (i)

Consolidado
2018
Reemitido (i)

1.066
3.672
1.919
6.657

1.067
3.289
1.621
5.977

1.066
3.672
1.919
6.657

1.070
3.289
1.621
5.980

Pró-labore
Salários e ordenados
Encargos e benefícios
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23

Despesas e receitas financeiras

Despesas financeiras
Encargos sobre empréstimos e financiamentos (i)
Variação cambial passiva
IOF
Outras despesas financeiras
Receitas financeiras
Descontos obtidos
Receita financeira (ii)
Variação cambial ativa

24

2019

Controladora
2018

2019

Consolidado
2018

15.573
(10.290)
(68)
(2.096)
3.119

(2.490)
(6.917)
(45)
(446)
(9.898)

15.562
(10.333)
(68)
(2.111)
3.050

(2.490)
(6.917)
(45)
(463)
(9.915)

541
(2.093)
8.288
6.736

803
1.781
4.953
7.537

546
(2.068)
8.313
6.791

803
1.787
4.953
7.543

9.855

(2.361)

9.841

(2.372)

(i)

Reversão dos encargos financeiros decorrentes da atualização das debêntures convertidas em ações
(conforme nota 15a)

(ii)

Atualização monetária dos créditos de PIS e COFINS reconhecidos em virtude da habilitação de ação transitada
em julgado para exclusão do ICMS da base de cálculo destas contribuições.

Outros resultados operacionais

Outras receitas operacionais
Recuperação de créditos tributários (i)
Outros ganhos
Outras despesas operacionais
Baixa de negócios (ii)
Perda de intangível
Outros gastos
Total líquido

2019

Controladora
2018

2019

Consolidado
2018

31.181
2.105
33.286

-

31.181
2.105
33.286

-

3.365
3.517
4.874
11.756

433
433

2.956
3.517
4.905
11.378

434
434

21.530

433

21.908

434

(i) Em 2019, a Companhia procedeu com a contabilização do valor de R$ 37.677 referente a ação relacionada ao
ICMS na base do PIS e COFINS, sendo R$ 27.301, o valor de principal, e R$ 10.376, referente a atualização
monetária pela Taxa SELIC, reconhecidas na rubrica de receitas financeiras. A ação que teve seu trânsito julgado na
data de 23 de janeiro de 2019 e posteriormente em 20 de agosto de 2019 foi deferido o pedido de habilitação de
créditos reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, realizado pela Companhia a Receita Federal do
Brasil, através do despacho decisório nº. 0896/SEORT/DRF/VIT/ES.
(ii) Baixa de resultados relacionados à venda da operação de comercialização de cervejas (site www.beer.com.br)
para o Clube do Malte e baixa por não expectativa de recebimento da venda de ações da empresa Mocoffee B.V.
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(operação café).
25

Seguros
A política de gestão de risco de seguro da Companhia busca cobertura compatível com suas responsabilidades e
operações.
As coberturas de seguros foram contratadas em montantes considerados suficientes para cobrir eventuais perdas,
considerando a natureza de suas atividades, os riscos envolvidos em suas operações e as recomendações de seus
consultores de seguro.
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia tinha as seguintes apólices de seguro contratadas:
Modalidade

Cobertura

Incêndio de bens do imobilizado
Responsabilidade civil de diretores e administradores
Equipamentos Logísticos
26

Eventos subsequentes

(a)

Novidades operacionais

64.090
30.000
1.385

Em 2020, a Companhia avaliou a operação do Centro de Distribuição localizado em São Bernardo do Campo – SP e,
visando otimizar a estratégia logística em seus negócios, decidiu migrar para a cidade Barueri – SP.
Para a estratégia de 2020 e maior sinergia de seus negócios a Companhia planeja realizar evento de incorporação
da sua controlada Bodegas de Los Andes Comércio de Vinhos S.A, bem como e a extinção da controlada C&M
Desenvolvimento e Licenciamento de Programas Ltda.
(b)

Desdobramento da totalidade de ações
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 6 de outubro de 2020, foi aprovado o desdobramento da
totalidade das ações de emissão da Companhia à razão de 1:394, de forma que para cada ação de emissão da
Companhia atualmente emitida será criada e atribuída ao seu titular 393 (trezentas e noventa e três) novas ações de
emissão da Companhia, com os mesmos direitos e vantagens.

(c)

Outros assuntos relevantes
Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia de Covid-19, doença causada
pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2), devido a propagação da doença em diversos continentes, o que estimulou os
governos a criarem medidas para contenção da contaminação pelo vírus. No Brasil, medidas como isolamento social
foram utilizadas, o que gerou impacto na economia. Com a publicação do Decreto Federal nº 10.282/2020 que
regulamenta os serviços públicos e atividades essenciais no cenário da pandemia por Convid-19, bebidas e
alimentos estão previstos neste Decreto e sua essencialidade, não ocorrendo interrupção do negócio no ecommerce.
As análises estão sendo realizadas em linha com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 02/2020, emitido pela
Comissão de Valores Mobiliários em 10 de março de 2020, que orienta os administradores e auditores
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independentes de companhias abertas a considerarem cuidadosamente os impactos da COVID-19 nos negócios e
reportarem nas demonstrações financeiras os principais riscos e incertezas advindos dessa análise, em consonância
com as normas contábeis aplicáveis.
As principais preocupações neste período são a preservação da integridade dos colaboradores, clientes,
fornecedores e das comunidades onde a Companhia atua, bem como a continuidade das operações de maneira
segura. Por este motivo, o primeiro passo foi a criação de um comitê interdisciplinar com atuação e monitoramento
ativo. O comitê conta com representantes de todas as unidades: sede de Vitória, filial de São Paulo, Centros de
Distribuição de Serra/ ES e Barueri/ SP, B2B e Lojas Físicas (BH, POA e CWB).
No entendimento da Administração, as medidas tomadas até o momento e que as estão em constante reavaliação
buscam manter o nível de serviço e qualidade operacional que preza em nas operações, além de buscar assegurar a
saúde e bem-estar dos colaboradores, fornecedores e clientes e da sociedade como um todo, apoiando o
cumprimento das medidas determinadas pelas autoridades públicas. A Administração não identificou impactos
relevantes nos resultados e margens de lucros da Companhia. A Companhia continuará atuando de maneira a
preservar a saúde de todos, sempre vigilante e pronta a fazer correções de rumo conforme a evolução da situação.
Por fim, apesar do cenário de incertezas, em que não é possível precisar seus impactos, bem como seu prazo de
duração, no entendimento da Administração, tais medidas buscam suportar a evolução da Companhia nesse
período.
Entretanto, referida pandemia impacta os negócios da Companhia e potencializa o efeito dos demais riscos aos quais
a Companhia está exposta, podendo afetar significativamente nossos resultados operacionais e fluxo de caixa. Até o
presente momento não é possível dimensionar a extensão desses impactos e o tempo de duração do cenário
pandêmico, bem como seus potenciais efeitos nas operações e colaboradores. Além disso, a pandemia da COVID19 pode afetar adversamente as condições econômicas gerais e o setor de comércio, considerando potenciais
impactos nos níveis de emprego e renda e na capacidade e hábitos de consumo da população em geral. A
Companhia entende que podem ocorrer os seguintes impactos:
o

Comportamento da demanda: aumento da taxa de desemprego, ampliação da recessão econômica e redução
do consumo de produtos supérfluos;

o

Liquidez: risco do impacto nos resultados e mercados de crédito mais restritivos impactarem a liquidez;

o

Câmbio: impacto da desvalorização cambial em margens e em desembolso de caixa;

o

Falta de fornecimento: risco de fechamento das fronteiras comerciais e risco do MAPA - Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento - interromper ou atrasar a nacionalização;

o

Disrupção Logística: companhias aéreas já reduziram fortemente suas rotas o que impacta diretamente nos
prazos de entrega e como existem muitos operadores rodoviários, o maior risco é na redução da oferta, junto
com aumento na demanda por delivery. Também pode ocorrer lockdown de cidades importantes dificultando a
entrega nessas regiões;

o

Crédito com Fornecedores: risco da deterioração do caixa e dos resultados limitarem a capacidade de
financiamento a prazo com fornecedores;

o

Saúde e produtividade dos funcionários: risco de contágio pode afetar funcionários e operações e o risco de
produtividade pode cair por conta de home office sustentado. Poderá ocorrer uma contaminação em massa de
profissionais do nosso centro de distribuição, paralisando as operações;

o

Comportamento das vendas do e-commerce: risco de queda nas vendas em meio a deterioração da
economia e da confiança do consumidor; e
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W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2019
Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma

o

Fechamento de bares, restaurantes, eventos, lojas: vendas do B2B (atacado) no on trade (e-commerce) e da
Wine Eventos poderão sofrer impacto. E no médio prazo poderá ocorrer o fechamento definitivo de inúmeros
restaurantes parceiros, ocasionando perda de vendas do nosso negócio de B2B.
*

*

52 de 52

368

*

   

 

DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em observância às disposições constantes da Instrução CVM nº 480/2009, a Diretoria declara que
revisou, discutiu e concordou com as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas,
relativas ao exercício social em 31 de dezembro de 2019.

São Paulo, 07 de outubro de 2020

________________________________________
MARCELO GIOVANETTI D’ARIENZO

________________________________________
ALEXANDRE MAGNO DA CRUZ OLIVEIRA FILHO

________________________________________
LAURA GONÇALVES CAVALCANTI BARROS

________________________________________
CLAYTON FREIRE DOS SANTOS

________________________________________
GERMAN GARFINKEL

________________________________________
ALEXANDRE RODRIGUES MALTA
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DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE O PARECER EMITIDO PELOS AUDITORES INDEPENDENTES

Em observância às disposições constantes da Instrução CVM nº 480/2009, a Diretoria declara que
revisou, discutiu e concordou com as conclusões expressas no relatório dos auditores
independentes sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2019.

São Paulo, 07 de outubro de 2020

________________________________________
MARCELO GIOVANETTI D’ARIENZO

________________________________________
ALEXANDRE MAGNO DA CRUZ OLIVEIRA FILHO

________________________________________
LAURA GONÇALVES CAVALCANTI BARROS

________________________________________
CLAYTON FREIRE DOS SANTOS

________________________________________
GERMAN GARFINKEL

________________________________________
ALEXANDRE RODRIGUES MALTA
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Conjunto completo das
Demonstrações Financeiras
2018
O conjunto de demonstrações apresentado a seguir é composto pelas
seguintes informações:
9 Relatório da administração;
9 Relatório do auditor independente;
9 Demonstrações Financeiras;
9 Declaração dos diretores sobre as Demonstrações Financeiras;
9 Declaração dos diretores sobre a opinião expressa no relatório
dos auditores independentes e sobre as informações contábeis
intermediárias
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Também no final do ano, a Companhia iniciou a operação de venda e distribuição dos seus produtos a partir do Centro de Distribuição localizado em São
Bernardo do Campo – SP., proporcionando aos clientes um menor SLA e agilidade nas entregas expressas.

No último trimestre de 2018 a Companhia lançou o clube de benefícios (Clube Prime) direcionados aos sócios e clientes, nas modalidades mensal e prépago, os quais oferecem benefícios diferenciados, tais como descontos em loja, parcerias, frete diferenciado e acesso a promoções exclusivas.

Em 26 de abril de 2018 a Companhia adquiriu 100% das quotas da Companhia Bodegas de Los Andes Comércio de Vinhos Ltda. (“Bodegas”), conforme
demonstrado na Nota 11. A Bodegas possui atividade preponderantes de revenda de vinhos no mercado, a qual conta com três lojas distribuídas nos
estados do Rio Grande do Sul e Paraná. A aquisição da Bodegas está alinhada com a estratégia da administração da Companhia, a qual consiste na expansão
do seu negócio e da rede de clientes.

Durante o exercício de 2017, a Companhia vendeu sua participação acionária na empresa com atuação na venda de cápsulas de café, a Mocoffee Company
B.V, conforme descrito na Nota 11. Em 21 de agosto de 2017, a Companhia adquiriu o fundo de comércio da empresa Clubeer do Brasil Ltda. (“Clubeer”),
buscando ampliar seu market share no mercado de cervejas.

A Companhia é uma sociedade anônima de capital fechado, com sedes administrativas nas cidades de Vitória/ES e São Paulo/SP e um centro de distribuição
na cidade de Serra/ES. A Companhia possui seu controle compartilhado entre a Orbeat Som e Imagem Ltda., empresa do Grupo RBS, e Península Fundo de
Investimento em Participações.

Além da comercialização através dos canais digitais, outra importante fonte de receita da Companhia é o Clube Wine, assinatura periódica em que os clientes
recebem os vinhos recomendados pela curadoria de enólogos da Wine, uma revista com conteúdo editorial exclusivo com informações atuais aos
interessados pelo mundo dos vinhos, além de outros benefícios, como descontos e promoções exclusivas.

A W2W E-Commerce de Vinhos S.A. ("Companhia" ou "Wine") opera no mercado varejista e atacadista comercializando vinhos, cervejas, linha gourmet e
outras bebidas nacionais e importadas, principalmente via comércio eletrônico (e-commerce). A companhia foi constituída em 2008 e opera com os sites
“www.wine.com.br”, “www.beer.com.br”, ‘www.vinhofacil.com.br”, “www.wineeventos.com.br” e “www.wine2b.com.br”.

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
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274.419
(141.514)
132.905
48,4%
(151.781)
(81.089)
(36.637)
(33.621)
(434)
-55,3%
(7.090)
-2,6%

Receita líquida
Custo das vendas
Lucro bruto
Margem Bruta (%)
Despesas operacionais (vendas, administrativas e outras)
Despesas com vendas
Despesas administrativas
Despesas gerais
Outras despesas operacionais
Despesas operacionais/Receita líquida (%)
EBITDA ajustado
Margem EBITDA ajustada

262.826
(119.482)
143.344
54,5%
(145.676)
(81.876)
(32.746)
(21.641)
(9.413)
-55,4%
9.887
3,8%

2017

-171,7%

4,2%
-1,0%
11,9%
55,4%
-95,4%

4,4%
18,4%
-7,3%

Var.

 A variação das despesas gerais é justificada por perdas extraordinárias realizadas no exercício de 2018, que totalizam R$ 6,2 milhões, alienação
de ativos da Beer (2,9MM), gastos de referente a reestruturação administrativa realizada em agosto de 2018 (2MM), gastos de 1,4MM com
consultoria legais. Além do aumento das despesas de aluguel com a mudança da sede administrativa.

 O aumento nos custos das vendas em 2018 se deve ao ambiente mais competitivo no mercado de venda de garrafas avulsas, onde buscando
manter o crescimento adotamos a estratégia de redução de markup.

sócios.

+2mil

de pedidos.

2,3MM

garrafas vendidas.

9,8MM

2018

Informações Consolidadas (R$ MM)

DESEMPENHO ECONÔMICO FINANCEIRO

A aquisição da operação da Bodega de Los Andes pela Wine, empresa especializada em importação e venda de vinhos em B2B, contribui para melhor
receita quando comparado ao ano anterior.

O ano de 2018 foi marcado pela recuperação gradual da economia, greve de caminhoneiros e incertezas no cenário político, fizeram com que a atividade
econômica ficasse aquém das expectativas no primeiro semestre. O que impacta diretamente o aumento do churn, gerando um crescimento menor da
base de sócios do Clube de Assinatura de Vinhos do que anos anteriores, fechando o ano com 118mil sócios. Ainda assim, adicionou R$ 4,4 milhões em
receita líquida em 2018 contra o exercício de 2017.

A receita em 2018 cresce 4,4%, com maior destaque de crescimento para Wine Eventos e Vinho Fácil. Crescimento expressivo dos novos negócios com
Vinho Fácil atingindo R$17,9MM em 2018 e Wine eventos praticamente dobrando o faturamento.

DESEMPENHO DA WINE EM 2018

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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(7.090)

(18.876)
5.484
(13.392)
(6.302)

2018
(2.332)
5.289
2.957
(3.231)
(3.699)
9.887

2017

-171,7%

709,4%
3,7%
-552,9%
95,0%

Var.

Alienação de ativos
Custos de reestruturação
Despesas legais
Ganho ou perda tributária
Não recorrentes

Informações Consolidadas (R$ MM)

2.907
1.958
1.349
88
(6.302)

2018

-49,1%

-103,5%
95,0%

(2.483)
(3.231)

Var.
5.714

2017

 No ano de 2018 a companhia realizou a baixa dos investimentos no canal de cervejas à título de royalties de marca e também todo o
investimento realizado com consultorias. Em 2018, consultorias jurídicas e societárias foram contratadas para avaliação da estrutura da
companhia, que levou a reestruturação do quadro de funcionários.

Não recorrentes

 Apesar do crescimento de receita de 4,4% no exercício de 2018 comparado a 2017, a queda na margem de lucro bruto de 54,5% em 2017
para 48,4% em 2018 e o crescimento das despesas operacionais líquidas resultaram em uma queda do lucro operacional, encerrando o
exercício de 2018 com prejuízo de R$ (18,9) milhões ante resultado negativo de R$ 2,3 milhões registrado no período anterior, piora de
709,4%.

Lucro Operacional
Depreciação e Amortização
EBITDA
Não recorrentes
Impairment de Ágio
EBITDA ajustado

Informações Consolidadas (R$ MM)

COMPOSIÇÃO EBITDA AJUSTADO

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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Receitas financeiras
Descontos obtidos
Receita financeira
Variação cambial ativa
Despesas financeiras
Encargos sobre empréstimos e financiamentos
IOF
Variação cambial passiva
Outras despesas financeiras
Resultado financeiro líquido

Informações Consolidadas (R$ MM)
7.543
803
1.787
4.953
(9.915)
(2.490)
(45)
(6.917)
(463)
(2.372)

2018
36,9%
141,9%
-46,5%
169,5%
15,5%
-21,8%
-91,8%
42,5%
-22,9%

(3.077)

Var.

5.511
332
3.341
1.838
(8.588)
(3.185)
(550)
(4.853)

2017

LUCRO LÍQUIDO

EBITDA ajustado
Depreciação e Amortização
Não recorrentes
Impairment de Ágio
Lucro Operacional
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Provisão para IR e CS
Lucro Líquido

Informações Consolidadas (R$ MM)

(7.090)
(5.484)
(6.302)
0
(18.876)
(2.372)
7.543
(9.915)
(682)
(21.930)

2018

9.887
(5.289)
(3.231)
(3.699)
(2.332)
(3.077)
5.511
(8.588)
(416)
(5.825)

2017

709,5%
-22,9%
36,9%
15,5%
63,9%
276,5%

-171,7%
3,7%
95,0%

Var.

 Apesar da maior despesa de juros realizada em 2018 pelos empréstimos de FINIMP vigentes à época (aumento de R$ 1,4 milhões na linha de despesas
financeiras), as receitas financeiras cresceram R$ 2,0 milhões entre 2017 e 2018, passando de R$ 5,5 milhões para R$ 7,5 milhões, devido a correção da
alíquota de juros incidentes sobre a as debêntures em posse da Península Participações, compensando o custo de juros do FINIMP.

Resultado financeiro

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

377

Lucro Líquido
Provisão para IR e CS
LAIR
Depreciação/Amortização e Outros
Juros e Variações cambiais
Baixa de imobilizado/intangível e outros
Variação Capital de Giro
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos pagos
IR+CSLL
Financiamentos Operacionais
CAPEX
Fluxo de Caixa

Informações Consolidadas (R$ MM)
(21.930)
682
(21.248)
5.485
8.681
1.826
(12.040)
(201)
(219)
6.723
(19.356)
(30.349)

2018

276,5%
63,9%
292,8%
3,7%
224,3%
-47,8%
123,1%
-90,0%
-61,3%
-694,1%
-257,5%

17.376
3.258
19.274

Var.

(5.825)
416
(5.409)
5.289
2.677
3.500
(5.397)
(2.020)

2017

 Os fatores destaques para redução em nosso caixa líquido utilizado nas atividades operacionais comparado a 2017 foram a valorização do dólar
impactando diretamente aumento dos estoque de mercadorias em até 13% e R$ 9,1 milhões, além R$ 0,9 milhão de redução do fornecedores e
apropriação de bônus na aquisição de Bodegas de los andes no valor de 6 milhões. Nas atividade de investimento destacam-se o investimento
realizado na aquisição da empresa Bodegas de Los Andes em Abril de 2018 R$ 14,7 milhões e investimentos em ativos, como Plataforma de ECommerce e ERP no montante de R$ 9,9 milhões. O caixa líquido gerado nas atividades de financiamento foi de R$6,7 milhões no período findo
de 2018, comparado a R$17,4 milhões no período findo de 2017.A redução no financiamentos operacionais dá-se principalmente pelos ingressos
de caixa em 2017 das debêntures emitidas a favor do acionista Fundo de Investimento Península, no montante de R$ 45,9 milhões, compensando
as amortizações de financiamentos no montante de R$ 28,5 milhões no mesmo ano. Em 2018 a Companhia realizou nova captação na
modalidade Finimp no montante de R$ 9,5 milhões.

FLUXO DE CAIXA

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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Empréstimos e financiamentos
FINIMP
CCB
FINAME
Debêntures
Outros
Caixa e equivalentes de caixa
Endividamento líquido

Informações Consolidadas (R$ MM)
74.314
9.334
66
469
64.440
5
(5.882)
68.432

2018

12,5%
-97,4%
-33,8%
2,8%
-96,6%
-83,8%
129,6%

2.526
708
62.655
145
(36.231)
29.803

Var.

66.034

2017

Finanças
Operações
Administrativo
TI
Novos negócios
Investimentos

Informações Consolidadas (R$ MM)

34
275
10.025
355
10.690

2018

 Os principais investimentos em 2018 foram na nova plataforma do site, ERP e equipe de desenvolvimento.

INVESTIMENTO

193
657
2.824
4.039
730
8.443

2017

148,2%
-51,3%
26,6%

-82,2%
-58,1%

Var.

 A dívida cresce em 2018 em função da redução das disponibilidades e captação FINIMP. Impacto no caixa em função da compra de Bodegas,
investimento nos novos canais e Capex (Nova plataforma e APP).

ENDIVIDAMENTO

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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Relatório do auditor independente
sobre as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
Aos Administradores e Acionistas
W2W E-commerce de Vinhos S.A.

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da W2W E-commerce de Vinhos S.A.
("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o exercício findo nessa data, assim como as demonstrações financeiras consolidadas da W2W
E-commerce de Vinhos S.A. e suas controladas ("Consolidado"), que compreendem o balanço patrimonial
consolidado em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da W2W E-commerce de Vinhos S.A. e da W2W Ecommerce de Vinhos S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas
operações e os seus respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e
os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas".
Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.

PricewaterhouseCoopers, Rua Mostardeiro, 800 - 9º andar, Bairro Independência, Porto Alegre-RS, Brasil 90430-000
ǣȋͷͳȌ͵͵ͺǦͳͲͲǡǡǤ Ǥ Ȁ

380

W2W E-commerce de Vinhos S.A.
Principais Assuntos de Auditoria
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do
exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como
um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma
opinião separada sobre esses assuntos.

Assuntos

Porque
é um PAA

Como o
assunto foi
conduzido

Como o assunto foi conduzido em nossa
auditoria

Porque é um PAA
Reconhecimento da receita de vendas
Conforme Nota 2.16, a Companhia reconhece receita
de vendas quando o controle sobre os produtos é
transferido para os clientes e desde que não haja
nenhuma obrigação de desempenho não satisfeita
que possa afetar a aceitação dos produtos.

Como resposta a esse assunto, dentre outros,
executamos os seguintes principais procedimentos
de auditoria:
(i) Entendimento do processo de vendas e do
ambiente de controles para o reconhecimento
de receitas e dos respectivos contas a receber;
(ii) Selecionamos, em base amostral, transações de
vendas ocorridas antes e depois da data de
encerramento do exercício, de maneira a
observar se a receita foi reconhecida na
competência correta, considerando a análise da
data do documento de aprovação de entrega do
produto;
(iii) Comparamos, em base de testes, lançamentos
contábeis com pedidos de clientes, notas fiscais
e o efetivo recebimento das vendas, bem como
efetuamos análise de números sequenciais de
emissão de notas fiscais.
Os resultados de nossos procedimentos nos
proporcionaram evidências de auditoria de que o
reconhecimento de receitas é efetuado, em todos os
aspectos relevantes, pelo valor pactuado com os
clientes e no correto período de competência, ou
seja, quando do cumprimento da obrigação de
performance. Assim, consideramos que as
transações estão contabilizadas por valores que
correspondem aos documentos testados e no correto
período de competência.
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Como o assunto foi conduzido em nossa
auditoria

Porque é um PAA

A determinação do cumprimento das obrigações de
desempenho requer análise detalhada dos termos e
condições das vendas, além de envolver o uso do
julgamento profissional por parte da
Administração, o que pode levar ao risco de
reconhecimento inadequado do valor da receita e
em momento incorreto.
Em função da magnitude e a sensibilidade do
reconhecimento da receita, consideramos este como
um principal assunto de auditoria.

Combinação de Negócios
Conforme descrito na Nota 11 - "Investimento”, a
Companhia adquiriu o controle acionário da
Bodegas de Los Andes Comércio de Vinhos Ltda.,
durante o exercício de 2018.
O tema Combinação de Negócios foi considerado
um dos principais assuntos de auditoria devido a
relevância das aquisições e a complexidade e
julgamento envolvidos no processo de seu registro
contábil, o qual considera os requisitos do
Pronunciamento Técnico CPC 15 (R1) - Combinação
de Negócios, tais como: i) alocação do preço de
aquisição; ii) harmonização das práticas contábeis
das empresas adquiridas com aquelas adotadas pela
Companhia; iii) determinação dos valores justos
dos ativos assumidos e passivos adquiridos; iv)
determinação do ágio pago na aquisição; e v)
tratamento contábil dos compromissos assumidos
para aquisição de participações remanescentes de
não controladores.
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Aspectos relevantes de nossa resposta de auditoria,
envolveram, entre outros, os seguintes principais
procedimentos:
(i)

Atualizamos o nosso entendimento dos
principais controles associados ao processo
de Combinação de Negócios, alocação do
preço de compra e identificação do ágio e
outros ativos intangíveis.

(ii)

Efetuamos leitura dos contratos de compra
e venda das empresas adquiridas.

(iii)

Revisamos o laudo de Combinação de
Negócios emitido por especialista,
comparamos as premissas relevantes com o
plano de negócio aprovado pela
administração.

Consideramos que os critérios e premissas adotados
pela administração para a alocação dos preços de
compra, identificação do ágio e demais ativos
intangíveis são razoáveis e as divulgações em notas
explicativas são consistentes com dados e
informações obtidos.
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W2W E-commerce de Vinhos S.A.
Outros assuntos
Demonstrações do Valor Adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2018, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e
apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a
formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações
financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os
critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Em nossa
opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às
demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas e o relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório
da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de
forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações financeiras , a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais
e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
•

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

•

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.

•

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração.

•

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se
manter em continuidade operacional.

•

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.

•

Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da
auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências
éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo,
quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do
exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos
esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação
pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não
deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem,
dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2020

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Carlos Alexandre Peres
Contador CRC 1SP198156/O-7
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Total do ativo

171.667

24.581

46.007
173.672

429
9.095
11.308
20.832

3.749

3.749

1.815
2.239
147.086

15.005
7.806
17.774
40.585

5.422

5.422

2.517
4.139
127.665

48.282

-

36.221
233
58.296

2017

Controladora

178.039

47.595

7.905
34.232
42.137

5.458

5.458

2.615
4.650
130.444

55.956

14.832

5.882
833
45.676

2018

171.722

24.603

434
9.112
11.308
20.854

3.749

3.749

1.819
2.258
147.119

48.282

-

36.231
233
58.296

2017

Consolidado

Total do passivo e patrimônio líquido

Total do patrimônio líquido

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de lucros
Ajustes de avaliação patrimonial
Prejuízos acumulados

Total do passivo

Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Tributos diferidos
Outros passivos

Passivos relacionados a contratos
com clientes
Provisões para contingências
Outros passivos

Impostos a recolher

Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Obrigações sociais e trabalhistas x

Passivo e patrimônio líquido
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11
12
13

9

Não circulante
Realizável a longo prazo
Outros ativos

Investimento
Imobilizado
Intangível

8
9

Impostos a recuperar
Outros ativos

54.562

14.832

6

7

5.816
833
44.966

2018

4
5
6

Notas

Estoques

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Instrumentos financeiros derivativos
Contas a receber de clientes
Ativos relacionados a contratos com
clientes

Ativo

Em milhares de reais

Balanço patrimonial
Em 31 de dezembro

W2W E-Commerce de Vinhos S.A.

19

15
15
10
18

17
18

6

8

14
15
16

Not
as

173.672

9.828

44.955
685
759
(36.571)

163.844

237
64.440
1.613
4.569
70.859

56
3.028
92.985

23.537

4.710

47.452
9.636
4.566

2018

171.667

31.232

44.955
685
233
(14.641)

140.435

503
62.655
1.149
69
64.376

86
15.179
76.059

-

5.090

49.026
2.876
3.802

2017

Controladora

178.039

9.828

44.955
685
759
(36.571)

168.211

237
64.440
3.723
4.882
73.282

56
3.812
94.929

23.537

4.949

48.111
9.636
4.828

2018

171.722

31.232

44.955
685
233
(14.641)

140.490

503
62.655
1.149
69
64.376

86
15.179
76.114

-

5.094

49.026
2.876
3.853

2017

Consolidado

W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Controladora
Notas

Consolidado

2018

2017

2018

2017

Receita líquida

20

267.798

262.826

274.419

262.826

Custo das vendas

21

(137.923)

(119.482)

(141.514)

(119.482)

129.875

143.344

132.905

143.344

Lucro bruto
Despesas com vendas

21

(80.630)

(81.876)

(81.089)

(81.876)

Despesas administrativas

21

(35.281)

(32.746)

(36.637)

(32.746)

Despesas gerais
Resultado de equivalência patrimonial

21
11

(32.932)
296

(21.628)
(13)

(33.621)

(21.641)

-

-

Outros resultados operacionais

21

(433)

(9.413)

(434)

(9.413)

(19.105)

(2.332)

(18.876)

(2.332)

Prejuízo operacional
Receitas financeiras

22

7.537

5.511

7.543

5.511

Despesas financeiras

22

(9.898)

(8.588)

(9.915)

(8.588)

(2.361)

(3.077)

(2.372)

(3.077)

(21.466)

(5.409)

(21.248)

(5.409)

(464)

(416)

(682)

(416)

(21.930)

(5.825)

(21.930)

(5.825)

Básico

(0,1378)

(0,0366)

Diluído

(0,1378)

(0,0366)

Resultado financeiro líquido
Prejuízo antes da provisão para o imposto de
renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Prejuízo do exercício

10

Prejuízo por ação atribuível aos acionistas
da Companhia - em R$ (Nota 19(d))
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Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Controladora

Prejuízo do exercício
Variação cambial de investidas localizadas no exterior
Hedges de fluxos de caixa, líquido
Total do resultado abrangente do exercicio

Consolidado

2018

2017

2018

2017

(21.930)

(5.825)

(21.930)

(5.825)

-

(2.263)

-

(2.263)

526

297

526

297

(21.404)

(7.791)

(21.404)

(7.791)
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388

389

36
(36)
(36)
-

44.955
44.955

685

685

-

-

685

Reservas de lucros
Reserva
de lucros a
legal
destinar

Reserva

44.955

Capital
social
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Saldos em 31 de dezembro de 2016
Resultado abrangente do exercício
Prejuízo do exercício
Hedges de fluxo de caixa, líquidos de impostos
Variação cambial de investidas localizadas no exterior (Nota 11)
Total resultado abrangente do exercício
Contribuição dos acionistas e distribuições aos acionistas
Absorção de prejuízos acumulados
Destinação do lucro líquido do exercício
Total contribuição dos acionistas e distribuições aos acionistas
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Resultado abrangente do exercício
Prejuízo do exercício
Hedges de fluxo de caixa, líquidos de impostos
Total resultado abrangente do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2018

Em milhares de reais

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro

W2W E-Commerce de Vinhos S.A.

526
526
759

233

-

297
(2.263)
(1.966)

2.199

Ajustes de
avaliação
patrimonial

(21.930)
(21.930)
(36.571)

32
(14.641)

32

(5.825)
(5.825)

(8.848)

Prejuízos
acumulados

(21.930)
526
(21.404)
9.828

(4)
31.232

(4)

(5.825)
297
(2.263)
(7.791)

39.027

Total

W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Notas
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social
Ajustes para reconciliar o lucro ao fluxo de caixa das
atividades operacionais
Depreciação
Amortização
Despesas com juros e variações cambiais
Perdas na baixa de imobilizado e intangível
(Ganhos) perdas com valor justo de ativos financeiros
mensurados ao valor justo por meio do resultado
Resultado de equivalência patrimonial
Provisão (reversão) para devedores duvidosos
Provisão (reversão) de provisão para perda nos estoques
Reversão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas

12
13
22
12/13
11
5
7
17

Variações nos ativos e passivos
Redução (aumento) de contas a receber
Redução (aumento) de ativos relacionados a contratos com
clientes
Redução (aumento) de estoques
Redução (aumento) de outros ativos
(Redução) aumento de fornecedores
(Redução) aumento de passivos relac. a contratos com
clientes
(Redução) aumento de obrigações trabalhistas e tributárias
(Redução) aumento de outros passivos
Caixa gerado pelas (utilizados nas) operações
Imposto de renda e contribuição social pagos
Juros de Empréstimos e Financiamentos

15
10

Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades
operacionais
11
11
12
13

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
15
15

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de
caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início de exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final de exercício
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de
caixa

(5.409)

(21.248)

(5.409)

2.078
3.391
8.681
475

2.338
2.938
2.678
3.716

2.094
3.391
8.681
475

2.351
2.938
2.677
3.716

(73)
(296)
12
1.443
(30)

13
(17)
(137)
(62)

(74)
12
1.443
(30)

(17)
(137)
(62)

(5.785)

6.058

(5.256)

6.057
(13.330)

13.342

(13.330)

12.632

(14.832)

-

(14.832)

-

(7.723)
(3.647)
(1.574)

(11.110)
(5.262)
16.880

(9.117)
(4.193)
(915)

(11.110)
(5.262)
16.880

9.020

-

9.020

-

(318)
(6.197)

(5.025)
12.450

(185)
(4.450)

(5.025)
12.450

(17.714)

661

(17.296)

660

(201)

(2.020)

(219)
(201)

(2.020)

(1.359)

(17.716)

(1.360)

(8.525)
(806)
(9.882)

11.680
(4.180)
(4.242)

(8.525)
(903)
(9.928)

11.680
(4.180)
(4.242)

(19.213)

3.258

(19.356)

3.258

9.544
(2.821)

45.892
(28.516)

9.544
(2.821)

45.892
(28.516)

6.723

17.376

6.723

17.376

(30.405)

19.275

(30.349)

19.274

36.221
5.816

16.946
36.221

36.231
5.882

16.957
36.231

(30.405)

19.275

(30.349)

19.274
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Consolidado
2018
2017

(21.466)

(17.915)

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Alienação de investimento
Aquisição de investimento
Compras de imobilizado
Compras de ativos intangíveis

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos
Amortizações de empréstimos e financiamentos

Controladora
2018
2017

W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
Demonstração do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Controladora
Notas

Consolidado

2018

2017

2018

2017

Receitas
Vendas brutas de produtos e serviços

20

330.512

324.093

338.550

324.093

Provisão para créditos de liquidação duvidosa - reversão/(consituição)

5

(5)

(17)

(5)

(17)

330.507

324.076

338.545

324.076

Insumos adquiridos de terceiros
Custo dos produtos vendidos, das mercadorias e dos serviços prestados

21

(137.923)

(126.702)

(141.514)

(126.702)

Despesas de transporte

21

(37.467)

(36.443)

(37.543)

(36.443)

Custos de Publicidade, vendas e promoções

21

(29.921)

(22.757)

(30.089)

(22.757)

Serviços de terceiros

21

(11.890)

(5.950)

(12.117)

(5.950)

Perdas/recuperações de valores ativos

21

(2.584)

(3.655)

(2.613)

(3.655)

23.258

(13.027)

21.407

(13.027)

(196.527)

(208.534)

(202.469)

(208.534)

133.980

115.542

136.076

115.542

(5.469)

(5.276)

(5.484)

(5.289)

128.511

110.266

130.592

110.253

Outras despesas

Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização

21

Valor adicionado líquido produzido pela Companhia
Valor adicionado recebido em transferência
Participação nos lucros de controladas (Nota 10)

11

296

(13)

-

-

Receitas financeiras (Nota 22)

22

7.537

5.511

7.543

5.511

136.344

115.764

138.135

115.764

Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Pessoal - remuneração direta

21

17.950

15.607

18.615

15.607

Pessoal - benefícios

21

14.829

14.869

15.462

14.869

1.436

1.249

1.489

1.249

Federais

25.756

32.066

25.909

32.066

Estaduais

44.415

37.463

44.685

37.463

130

97

130

97

9.898

8.588

9.915

8.588

21.930

5.825

21.930

5.825

136.344

115.764

138.135

115.764

Pessoal - FGTS
Impostos, taxas e contribuições

Municipais
Juros e variações cambiais

22

Prejuízo Retido
Valor adicionado distribuído
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W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2018
Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma

1

Informações Gerais

1.1

Contexto operacional
A W2W E-Commerce de Vinhos S.A. (a "Companhia" ou "Wine") foi constituída em 2008 e é uma sociedade anônima de
capital fechado com sede em Vitória – ES. A Companhia opera no mercado varejista e atacadista comercializando
vinhos, cervejas, linha gourmet e outras bebidas nacionais e importadas, principalmente, via comércio eletrônico (ecommerce), por intermédio do site www.wine.com.br.
Além da comercialização através dos canais digitais, outra importante fonte de receita da Companhia é o ClubeW,
assinatura periódica em que os clientes recebem os vinhos recomendados pela curadoria de enólogos da Wine, uma
revista com conteúdo editorial exclusivo com informações atuais aos interessados pelo mundo dos vinhos, além de
outros benefícios, como descontos e promoções exclusivas.
A Companhia é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede administrativa na cidade de Vitória e centro de
distribuição na cidade de Serra, ambos localizados no Estado do Espírito Santo. A Companhia possui seu controle
compartilhado entre a Orbeat Som e Imagem Ltda., Companhia do Grupo RBS, e Península Fundo de Investimento em
Participações.
Em 26 de abril de 2018 a Companhia adquiriu 100% das quotas da Companhia Bodegas de Los Andes Comércio de
Vinhos Ltda. (“Bodegas”), conforme demonstrado na Nota 11. A Bodegas possui atividade preponderantes de revenda
de vinhos no mercado, a qual conta com três lojas distribuídas nos estados do Rio Grande do Sul e Paraná. A aquisição
da Bodegas está alinhada com a estratégia da administração da Companhia, a qual consiste na expansão do seu
negócio e da rede de clientes.
Ainda, no último bimestre do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia iniciou a operação de venda e
distribuição dos seus produtos a partir do Centro de Distribuição localizado em São Bernardo do Campo – SP. A
expectativa é de que esta mudança proporcione aos clientes da Companhia um menor servisse level agreement e
agilidade nas entregas expressas.
No último trimestre do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 a Companhia lançou o clube de benefícios (Clube
Prime) direcionados aos sócios e clientes, nas modalidades mensal e pré-pago, os quais oferecem benefícios
diferenciados, tais como descontos em loja, parcerias, frete diferenciado e acesso a promoções exclusivas.
A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de Administração em 02 de setembro de
2020.
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1.2

Base de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de relatório
financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB)) , e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as
quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão apresentadas na
Nota 2.
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, que, no caso de
ativos financeiros disponíveis para venda, outros ativos e passivos financeiros (inclusive instrumentos derivativos) é
ajustado para refletir a mensuração ao valor justo.
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício
de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis do Grupo.
Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior complexidade, bem como as áreas nas quais
premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 2.17.

(a)

Demonstrações financeiras individuais
As demonstrações financeiras individuais da Controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas
no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Elas também estão em conformidade com as
normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB)) . Essas demonstrações individuais são divulgadas em conjunto com
as demonstrações financeiras consolidadas.

(b)

Demonstrações financeiras consolidadas
As demonstrações financeiras individuais da Controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no
Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Pelo fato de que as práticas contábeis adotadas no
Brasil aplicadas nas demonstrações financeiras individuais, a partir de 2014, não diferem do IFRS aplicável às
demonstrações financeiras separadas, uma vez que ele passou a permitir a aplicação do método de equivalência
patrimonial em controladas, coligadas e joint ventures nas demonstrações separadas, elas também estão em
conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS),
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)) . Essas demonstrações individuais são divulgadas em
conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas.

(c)

Demonstração de Valor Adicionado
A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), individual e consolidada, é requerida pela legislação
societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis à companhias abertas. A DVA foi preparada
de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 – “Demonstração do Valor Adcionado”. As IFRS
não requerem a apresentação dessa demonstração. Como consequência, pelas IFRS, essa demonstração está
apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das demonstrações contábeis.

1.3

Consolidação
A Companhia consolida todas as entidades sobre as quais detém o controle, isto é, quando está exposta ou tem direitos
a retornos variáveis de seu envolvimento com a investida e tem capacidade de dirigir as atividades relevantes da
investida.
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(a)

Controladas
Controladas são todas as entidades (incluindo as entidades estruturadas) nas quais a Companhia detém o controle. As
controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para o Grupo. A consolidação é
interrompida a partir da data em que a Companhia deixa de ter o controle.
Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos e passivos contingentes assumidos para a aquisição de controladas em
uma combinação de negócios são mensurados inicialmente pelos valores justos na data da aquisição. A Companhia
reconhece a participação não controladora na adquirida, tanto pelo seu valor justo como pela parcela proporcional da
participação não controlada no valor justo de ativos líquidos da adquirida. A mensuração da participação não
controladora é determinada em cada aquisição realizada. Custos relacionados com aquisição são contabilizados no
resultado do exercício conforme incorridos.
Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre empresas da Companhia são eliminados. Os prejuízos
não realizados também são eliminados a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo
transferido. As políticas contábeis das controladas são alteradas, quando necessário, para assegurar a consistência com
as políticas adotadas pelo Grupo.
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia procedeu com a consolidação das controladas abaixo:
Ativo

(b)

C&M Desenvolvimento e
Licenciamento de Programas Ltda.
(“C&M”)

12

Bodegas de Los Andes Comércio de
Vinhos Ltda. (“Bodegas”)

3.567

Passivo

2.871

Receita

6.402

Lucro

Participação

17

100,00%

283

100,00%

Coligada
Coligadas são todas as entidades sobre as quais a Companhia tem influência significativa, mas não o controle,
geralmente por meio de uma participação societária de 20% a 50% dos direitos de voto.
Os investimentos em coligadas são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial e são, inicialmente,
reconhecidos pelo seu valor de custo. O investimento da Companhia em coligadas inclui o ágio identificado na aquisição,
líquido de qualquer perda por impairment acumulada.
A participação da Companhia nos lucros ou prejuízos de suas coligadas é reconhecida na demonstração do resultado e
a participação nas mutações das reservas é reconhecida nas reservas da Companhia. Quando a participação da
Companhia nas perdas de uma coligada for igual ou superior ao valor contábil do investimento, incluindo quaisquer
outros recebíveis, a Companhia não reconhece perdas adicionais, a menos que tenha incorrido em obrigações ou
efetuado pagamentos em nome da coligada ou controlada em conjunto.
Os ganhos não realizados das operações entre a Companhia e suas coligadas são eliminados na proporção da
participação da Companhia. As perdas não realizadas também são eliminadas, a menos que a operação forneça
evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das coligadas são alteradas, quando
necessário, para assegurar consistência com as políticas adotadas pela Companhia.
Se a participação societária na coligada for reduzida, mas for retida influência significativa, somente uma parte
proporcional dos valores anteriormente reconhecidos em outros resultados abrangentes será reclassificada para o
resultado, quando apropriado.
Os ganhos e as perdas de diluição, ocorridos em participações em coligadas, são reconhecidos na demonstração do
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resultado.

1.4

Mudanças nas políticas contábeis e divulgações
As seguintes normas foram adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2018:
x

CPC 48 – IFRS 9 (Instrumentos Financeiros), aborda a classificação, a mensuração e o reconhecimento de ativos e
passivos financeiros e substitui a orientação no CPC 38, que diz respeito à classificação e à mensuração de
instrumentos financeiros. As principais alterações que o CPC 48 traz são: (i) novos critérios de classificação de
ativos financeiros; (ii) novo modelo de impairment para ativos financeiros, híbrido de perdas esperadas e incorridas
(doravante denominado modelo de perdas esperadas), em substituição ao modelo atual de perdas incorridas; e
(iii) flexibilização das exigências para adoção da contabilidade de hedge.

Em 31 de dezembro de 2018, a administração avaliou os efeitos relacionados à adoção da nova norma e não
identificou impactos relevantes.
Conforme permitido pelas regras de transição do IFRS 9/CPC 48, a nova norma foi adotada pela Companhia a partir de
1º. De janeiro de 2018, sem a reapresentação das cifras comparativas do exercício de 2017.
A tabela a seguir explica as categorias de mensuração originais no CPC 38/IAS 39 e as novas categorias de
mensuração do CPC 48/IFRS 9 para cada classe de ativos financeiros da Companhia em 1° de janeiro de 2018. O efeito
da adoção do CPC 48/IFRS 9 sobre os valores contábeis dos ativos financeiros em 1° de 2018 está relacionado apenas
aos novos requerimentos de redução ao valor recuperável e as novas classificações.

Ativos Financeiros
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)
Contas a receber (Nota 6) (i)
Instrumentos financeiros derivativos

Classificações original
CPC 38/IAS 39
Custo amortizado
Empréstimos e recebíveis
Valor Justo

Nova
classificação
CPC 48/IFRS 9
Custo amortizado
Custo amortizado
Valor Justo

Passivos Financeiros
Fornecedores (Nota 14)
Empréstimos e financiamentos (Nota 15)
Debêntures (Nota 15)

Custo amortizado
Empréstimos e recebíveis
Custo amortizado

Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado

Ativos Financeiros
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)
Contas a receber (Nota 6) (i)
Instrumentos financeiros derivativos

Classificações original
CPC 38/IAS 39
Custo amortizado
Empréstimos e recebíveis
Valor Justo

Nova
classificação
CPC 48/IFRS 9
Custo amortizado
Custo amortizado
Valor Justo

Passivos Financeiros
Fornecedores (Nota 14)
Empréstimos e financiamentos (Nota 15)
Debêntures (Nota 15)
Instrumentos financeiros derivativos

Custo amortizado
Empréstimos e Recebíveis
Custo amortizado
Valor Justo

Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado
Valor Justo
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Valor
contábil
em
31/12/2017
36.221
58.296
233
94.750

Controladora
Valor
contábil
em
01/01/2018
36.221
58.296
233
94.750

49.026
3.379
62.655
115.060

49.026
3.379
62.655
115.060

Valor
contábil
em
31/12/2017
36.231
58.296
233
94.760

Controladora
Valor
contábil
em
01/01/2018
36.231
58.296
233
94.760

49.026
3.379
62.655
115.060

49.026
3.379
62.655
115.060
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Em relação ao contas a receber a inadimplência é muito baixa em virtude dos recebimentos serem firmados
mediante pagamento por cartões de crédito. Além disso, a perda história da Companhia no recebimento de
créditos é imaterial no valor de R$ 35.

(i)

CPC 47 – IFRS 15 (Receita de Contratos com Clientes), essa nova norma traz os princípios que uma entidade
aplicará para determinar a mensuração da receita e quando ela é reconhecida. Essa norma baseia-se no princípio
de que a receita é reconhecida quando o controle de um bem ou serviço é transferido a um cliente, assim, o
princípio de controle substituirá o princípio de riscos e benefícios. Ela substitui o CPC 30 (Receitas) e
correspondentes interpretações. Em 31 de dezembro de 2018, a administração identificou os efeitos relacionados
ao assunto, que estão demonstrados na 6 (b)). Adicionalmente, a administração não identificou efeitos relacionados
a mensuração da receita, dos ativos relacionados a contratos de clientes e dos passivos relacionados a contratos
de clientes.
No que se refere à interpretação IFRIC 22/ICPC 21 (Transações em moeda estrangeira), que também entrou em vigor
em 1o de janeiro de 2018 e provê esclarecimentos sobre a data da transação a ser usada para conversão de
adiantamentos feitos ou recebidos em transações em moeda estrangeira, a Companhia optou por fazer a transição de
forma prospectiva, isto é, os saldos de adiantamentos, incluindo o valor do principal e sua respectiva variação cambial
acumulada, em 31 de dezembro de 2017, foram considerados como sendo os saldos iniciais dos adiantamentos e a data
de 31 de dezembro de 2017 como sendo a data de transição. Os impactos de adoção dessa interpretação não são
materiais.
2

Sumário das principais práticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão definidas abaixo.
Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário.

2.1

Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Companhia são mensurados usando a moeda do principal
ambiente econômico no qual a Companhia atua ("a moeda funcional"). As demonstrações financeiras individuais e
consolidadas estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia e, também, a moeda de
apresentação do Grupo.

2.2

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor, sendo o saldo
apresentado líquido de saldos de contas garantidas na demonstração dos fluxos de caixa.
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2.3
2.3.1

Ativos financeiros
Classificação
A partir de 1o de janeiro de 2018, a Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias
de mensuração:
.
.

Mensurados ao valor justo (seja por meio de outros resultados abrangentes ou por meio do resultado).
Mensurados ao custo amortizado.

A classificação depende do modelo de negócio da entidade para gestão dos ativos financeiros e os termos contratuais
dos fluxos de caixa. Para ativos financeiros mensurados ao valor justo, os ganhos e perdas serão registrados no
resultado ou em outros resultados abrangentes
2.3.2

Reconhecimento e reversão
Compras e vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação, data na qual a Companhia
se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros são revertidos quando os direitos de receber fluxos de
caixa tenham vencido ou tenham sido transferidos e a Companhia tenha transferido substancialmente todos os riscos e
benefícios da propriedade.

2.3.3

Mensuração
No reconhecimento inicial, a Companhia mensura um ativo financeiro ao valor justo acrescido, no caso de um ativo
financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado, dos custos da transação diretamente atribuíveis à
aquisição do ativo financeiro. Os custos de transação de ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são
registrados como despesas no resultado.
Os ativos financeiros com derivativos embutidos são considerados, em sua totalidade, ao determinar se os seus fluxos
de caixa consistem apenas em pagamento do principal e de juros.
Instrumentos de dívida
A mensuração subsequente de títulos de dívida depende do modelo de negócio da Companhia para gestão do ativo,
além das características do fluxo de caixa do ativo. A Companhia classifica seus títulos de dívida de acordo com as três
categorias de mensuração a seguir:
.

Custo amortizado - os ativos, que são mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais quando tais
fluxos de caixa representam apenas pagamentos do principal e de juros, são mensurados ao custo amortizado. As
receitas com juros provenientes desses ativos financeiros são registradas em receitas financeiras usando o método
da taxa efetiva de juros. Quaisquer ganhos ou perdas devido à baixa do ativo são reconhecidos diretamente no
resultado e apresentados em outros ganhos/(perdas) juntamente com os ganhos e perdas cambiais. As perdas por
impairment são apresentadas em uma conta separada na demonstração do resultado.

.

Valor justo por meio de outros resultados abrangentes - os ativos que são mantidos para coleta de
fluxos de caixa contratuais e para venda dos ativos financeiros quando tais fluxos de caixa representam apenas
pagamentos do principal e de juros, são mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes.
Mudanças no valor contábil são registradas em outros resultados abrangentes, exceto pelo reconhecimento dos
ganhos ou perdas por impairment, receita com juros e ganhos e perdas cambiais, os quais são reconhecidos na
demonstração do resultado. Quando o ativo financeiro é baixado, os ganhos ou perdas cumulativos que haviam sido
reconhecidos em outros resultados abrangentes são reclassificados do patrimônio líquido para o resultado e
reconhecidos em outros ganhos/(perdas). As receitas com juros provenientes desses ativos financeiros são
registradas em receitas financeiras usando o método da taxa efetiva de juros.
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Os ganhos e as perdas cambiais são apresentados em outros ganhos/(perdas) e as despesas de impairment são
apresentadas em uma conta separada na demonstração do resultado.
.

Valor justo por meio do resultado - os ativos que não atendem os critérios de classificação de custo
amortizado ou de valor justo por meio de outros resultados abrangentes são mensurados ao valor justo por meio do
resultado. Eventuais ganhos ou perdas em um investimento em título de dívida que seja subsequentemente
mensurado ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos no resultado e apresentados líquidos em outros
ganhos/(perdas), no período em que ocorrerem.

Instrumentos patrimoniais
A Companhia subsequentemente mensura, ao valor justo, todos os investimentos patrimoniais. Quando a administração
da Companhia escolher apresentar, ao valor justo, os ganhos e perdas com investimentos patrimoniais em outros
resultados abrangentes, não haverá reclassificação subsequente dos ganhos e perdas ao valor justo para o resultado
após a baixa do investimento. Os dividendos desses investimentos continuam a ser reconhecidos, no resultado, como
outras receitas quando o direito de a Companhia receber pagamentos é estabelecido.
As variações no valor justo dos ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidas em outros
ganhos/(perdas) na demonstração do resultado quando aplicável. As perdas por impairment (e a reversão dessas
perdas) em investimentos patrimoniais mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes não têm
uma divulgação separada das outras mudanças no valor justo.
2.3.4

Impairment
A partir de 1o de janeiro de 2018, a Companhia passou a avaliar, em base prospectiva, as perdas esperadas de crédito
associadas aos títulos de dívida registrados ao custo amortizado e ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes. A metodologia de impairment aplicada depende de ter havido ou não um aumento significativo no risco de
crédito.
Para as contas a receber de clientes, a Companhia aplica a abordagem simplificada conforme permitido pelo CPC 48 e,
por isso, reconhece as perdas esperadas ao longo da vida útil a partir do reconhecimento inicial dos recebíveis.

2.3.5

Compensação de instrumentos financeiros
Quando aplicável, ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial
quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma base líquida,
ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O direito legal não deve ser contingente em eventos futuros e
deve ser aplicável no curso normal dos negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou falência da Companhia ou
da contraparte.
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2.3.6

Instrumentos financeiros derivativos e atividades de hedge
Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que um contrato de derivativos é celebrado e
são, subsequentemente, mensurados ao seu valor justo. O método para reconhecer o ganho ou a perda resultante
depende de o fato do derivativo ser designado ou não como um instrumento de hedge nos casos de adoção da
contabilidade de hedge (hedge accounting).
Sendo este o caso, o método depende da natureza do item que está sendo protegido por hedge. A Companhia adota a
contabilidade de hedge (hedge accounting) e designa certos derivativos como:




Hedge do valor justo de ativos ou passivos reconhecidos ou de um compromisso firme (hedge de valor justo);
Hedge de um risco específico associado a um ativo ou passivo reconhecido ou uma operação prevista altamente
provável (hedge de fluxo de caixa); ou
Hedge de um investimento líquido em uma operação no exterior (hedge de investimento líquido).

Hedge de fluxo de caixa
A parcela efetiva das variações no valor justo de derivativos designados e qualificados como hedge de fluxo de caixa é
reconhecida no patrimônio líquido, na conta "Ajustes de avaliação patrimonial". O ganho ou perda relacionado com a
parcela não efetiva é imediatamente reconhecido na demonstração do resultado como "Outros ganhos (perdas),
líquidos".
A parcela efetiva das variações no valor justo de derivativos designados e qualificados como hedge de fluxo de caixa é
reconhecida na reserva de hedge de fluxo de caixa, no patrimônio líquido. Os ganhos ou as perdas relacionadas com a
parcela não efetiva são imediatamente reconhecidos no resultado, em outras receitas (despesas).
Quando os contratos a termo são usados como hedge das transações previstas, a Companhia geralmente designa
apenas a mudança no valor justo do contrato a termo relacionado ao componente à vista como o instrumento de hedge.
Os ganhos ou perdas relacionadas à parcela efetiva da mudança no componente à vista dos contratos a termo são
reconhecidos no patrimônio líquido como reserva de hedge de fluxo de caixa. A mudança no componente a termo do
contrato relacionado ao item protegido é reconhecida, no patrimônio líquido, em outros resultados abrangentes como
custos da reserva de hedge. Em alguns casos, a Companhia pode designar toda a mudança no valor justo do contrato a
termo (incluindo pontos a termo) como o instrumento de hedge. Nesses casos, os ganhos ou perdas relacionadas à
parcela efetiva da mudança no valor justo de todo o contrato a termo são reconhecidos no patrimônio líquido como
reserva de hedge de fluxo de caixa.
Os valores acumulados no patrimônio líquido são reclassificados nos períodos em que o item protegido afetar o
resultado, conforme segue.
Quando o item protegido acaba resultando no reconhecimento de um ativo não financeiro (estoque, por exemplo), os
ganhos e perdas diferidos de hedge e o valor no tempo diferido dos pontos a termo diferidos, se existirem, são incluídos
no custo inicial do ativo. Os valores diferidos são reconhecidos por fim no resultado quando o item protegido afeta os
ganhos ou as perdas (por exemplo, por meio do custo de vendas).
x

Os ganhos ou perdas relacionadas à parcela efetiva dos swaps de taxa de juros que protegem os empréstimos
a taxas variáveis são reconhecidos na demonstração do resultado como despesas financeiras ao mesmo tempo
que as despesas de juros sobre os empréstimos protegidos.

Quando um instrumento de hedge vence, é vendido ou extinto; ou quando um hedge não mais atende aos critérios da
contabilidade de hedge, todo ganho ou perda acumulado diferido e os custos de hedge diferidos existentes no
patrimônio, naquele momento, permanecem no patrimônio até que a transação prevista ocorra, resultando no
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reconhecimento de um ativo não financeiro, como um estoque. Quando não se espera mais que uma operação prevista
ocorra, o ganho ou a perda cumulativo e os custos de hedge diferidos que haviam sido apresentados no patrimônio
líquido são imediatamente reclassificados para o resultado.
2.3.7

Políticas contábeis adotadas até 31 de dezembro de 2017
Conforme permitido pelas regras de transição do (i) IFRS 9/CPC 48 - "Instrumentos Financeiros", a nova norma foi
adotada pela Companhia a partir de 1º. de janeiro de 2018, sem a reapresentação das cifras comparativas do exercício
de 2017. Por esse motivo, as práticas contábeis adotadas na elaboração das informações comparativas são as mesmas
divulgadas nas demonstrações financeiras do exercício anterior de 31 de dezembro de 2017, cujo resumo apresentamos
a seguir:

(i)

Classificação
Até 31 de dezembro de 2017, a Companhia classificava seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob as
seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado, empréstimos e recebíveis e disponíveis para
venda. A classificação dependia da finalidade para a qual os ativos financeiros eram adquiridos.

(ii)

Reconhecimento e mensuração
A mensuração inicial não foi alterada com a adoção do IFRS9/CPC 48. Subsequentemente, os ativos financeiros eram
baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso,
desde que a Companhia tivesse transferido, significativamente, todos os riscos e os benefícios de propriedade. Os ativos
financeiros disponíveis para venda e os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado eram,
subsequentemente, contabilizados pelo valor justo. Os empréstimos e recebíveis eram contabilizados pelo custo
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo
de ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado eram apresentados na demonstração do resultado
em "Outros ganhos (perdas), líquidos" no período em que ocorressem.
Quando os títulos classificados como disponíveis para venda eram vendidos ou sofrem perda (impairment), os ajustes
acumulados do valor justo, reconhecidos no patrimônio, eram incluídos na demonstração do resultado como "Receitas e
despesas financeiras". Os juros de títulos disponíveis para venda, calculados pelo método da taxa efetiva de juros, eram
reconhecidos na demonstração do resultado como parte de outras receitas.
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Impairment de ativos financeiros
Ativos mensurados ao custo amortizado
Até 31 de dezembro de 2017, a Companhia avaliava na data de cada balanço se havia evidência objetiva de que um
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros estava
deteriorado e as perdas por impairment eram incorridas somente se houvesse evidência objetiva de impairment como
resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de perda") e aquele
evento (ou eventos) de perda tivesse um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de
ativos financeiros que pudesse ser estimado de maneira confiável.
O montante da perda por impairment era mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor
presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos)
descontados à taxa de juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo era reduzido e o valor do
prejuízo era reconhecido na demonstração do resultado. Se um empréstimo ou investimento mantido até o vencimento
tivesse uma taxa de juros variável, a taxa de desconto para medir uma perda por impairment era a atual taxa efetiva de
juros determinada de acordo com o contrato. Como um expediente prático, a Companhia poderia mensurar o impairment
com base no valor justo de um instrumento utilizando um preço de mercado observável.
Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuísse e a diminuição pudesse ser relacionada
objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de
crédito do devedor), a reversão dessa perda reconhecida anteriormente era reconhecida na demonstração do resultado.
2.4

Contas a receber, ativos e passivos relacionados
a contratos com clientes

(a)

Contas a receber de clientes
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de mercadorias ou prestação de
serviços no curso normal das atividades do Grupo. A Companhia mantém as contas a receber de clientes com o objetivo
de arrecadar fluxos de caixa contratuais e, portanto, essas contas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e,
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros, deduzidas das
provisões para perdas. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são
classificadas no ativo circulante.
Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.

(b)

Ativos e passivos relacionados a contratos com clientes
Os ativos e passivos relacionados a contratos com clientes correspondem ao valor a receber pela venda de mercadorias
efetuadas mediante a contratação das diversas modalidades de clubes oferecidos pela Companhia. Estes podem ser
contratados de forma parcelada (ativos relacionados a contratos com clientes) ou com a antecipação integral do valor do
clube (passivos relacionados a contratos com clientes). A Companhia mantém os ativos com o objetivo de arrecadar
fluxos de caixa contratuais e, portanto, estas contas são incialmente, reconhecidas pelo valor justo e,
subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros, deduzidas das
provisões para perdas. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são
classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. A Companhia mantém os
passivos em decorrência da obrigação de entrega do clube contratado. Estes são reconhecidos, incialmente, pelo valor
justo e, subsequentemente, mensurados pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros. Os
passivos relacionados a contratos com clientes são baixados mediante a entrega mensal do clube contratado, momento
em que a receita é efetivamente reconhecida.
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Políticas contábeis adotadas até 31 de dezembro de 2017 para os
ativos e passivos relacionados a contratos com clientes
Até 31 de dezembro de 2017, os “Passivos relacionados a contratos com clientes” eram classificados como
“Adiantamento de clientes” e os “Ativos relacionados a contratos com clientes” eram classificados dentro do grupo de
“Contas a receber de clientes”. Não ocorreram alterações na forma de mensuração destes saldos.
2.5

Estoques
Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O custo é determinado
pelo método de avaliação de estoque "custo médio ponderado" e o valor líquido de realização corresponde ao preço de
venda estimado menos os custos para concluir e vender. Os estoques são avaliados quanto ao seu valor recuperável
nas datas de balanço. Em caso de perda por desvalorização (impairment), esta é imediatamente reconhecida no
resultado.

2.6

Imobilizado
Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação e de qualquer
perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o
ativo para o uso pretendido pela administração, excluindo custos de financiamentos. Os valores residuais, a vida útil e os
métodos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de mudança
significativa desde a última data de balanço. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor
recuperável se o valor contábil do ativo for maior que seu valor recuperável estimado. A depreciação dos ativos é
calculada usando o método linear considerando os seus custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada,
como segue:
Anos
Máquinas e equipamentos
Móveis, utensílios e equipamentos
Computadores e periféricos
Veículos
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Pallets

10-11
10-11
5-6
5-6
2-10
4-5

A Companhia realiza, anualmente ou sempre que existirem indícios de eventual perda de valor, a avaliação da
recuperabilidade de seus ativos. Qualquer perda por impairment é registrada de imediato como custo da demonstração
dos resultados da Companhia. Em 31 de dezembro de 2018 não foram identificados indícios de perda de valor dos seus
ativos.
2.7

Arrendamentos
A Companhia arrenda certos bens do imobilizado. Os arrendamentos do imobilizado, nos quais a Companhia detém,
substancialmente, todos os riscos e benefícios da propriedade, são classificados como arrendamentos financeiros. Estes
são capitalizados no início do contrato de arrendamento. Cada parcela paga do arrendamento é alocada, parte ao
passivo e parte aos encargos financeiros, para que, dessa forma, seja obtida uma taxa constante sobre o saldo da dívida
em aberto. As obrigações correspondentes, líquidas dos encargos financeiros, são incluídas em empréstimos. Os juros
das despesas financeiras são reconhecidos na demonstração do resultado durante o período do arrendamento, para
produzir uma taxa periódica constante de juros sobre o saldo remanescente do passivo para cada período. O imobilizado
adquirido por meio de arrendamentos financeiros é depreciado durante a vida útil do ativo.
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2.8

Intangível

(a)

Ágio
O ágio resulta da aquisição de controladas e representa o excesso da (i) contraprestação transferida, (ii) do valor da
participação de não controladores na adquirida e (iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer participação
patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o total da
contraprestação transferida, a participação dos não controladores reconhecida e a participação mantida anteriormente
medida pelo valor justo seja menor do que o valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no caso de uma
compra vantajosa, a diferença é reconhecida diretamente na demonstração do resultado.

(b)

Licenças de uso e plataforma (softwares)
Licenças adquiridas de programas de computador são capitalizadas com base nos custos incorridos e amortizadas ao
longo de sua vida útil estimada. Os gastos associados ao desenvolvimento ou à manutenção de softwares e da
plataforma do site da Companhia são reconhecidos como despesas na medida em que são incorridos. Já os gastos
diretamente associados os softwares identificáveis e únicos, controlados pela Companhia e que, provavelmente, gerarão
benefícios econômicos maiores que os custos por mais de um ano, são reconhecidos como ativos intangíveis quando os
seguintes critérios são atendidos:







É tecnicamente viável concluir o software para que ele esteja disponível para uso.
A administração pretende concluir o software e usá-lo ou vendê-lo.
O software pode ser usado ou vendido.
Pode-se demonstrar que é provável que o software gerará benefícios econômicos futuros.
Estão disponíveis adequados recursos técnicos, financeiros e outros recursos para concluir o desenvolvimento e
para usar ou vender o software.
O gasto atribuível ao software durante seu desenvolvimento pode ser mensurado com segurança.

Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados como parte do produto de software, incluem os custos com
empregados alocados no desenvolvimento de softwares e uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis.
Outros gastos de desenvolvimento que não atendam a esses critérios são reconhecidos como despesa, conforme
incorridos. Os custos de desenvolvimento previamente reconhecidos como despesa não são reconhecidos como ativo
em período subsequente.
Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos como ativos são amortizados durante sua vida útil estimada,
não superior a dezoito anos.
2.9

Empréstimos e financiamentos e debêntures
Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são,
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros.
Instrumentos financeiros compostos, os quais incluem componentes de passivo financeiro (dívida) e de patrimônio
líquido, emitidos pela Companhia compreendem títulos que podem ser convertidos em capital social à opção do titular, e
o número de ações a serem emitidas não varia com as mudanças em seu valor justo.
O componente de passivo de um instrumento financeiro composto é reconhecido inicialmente a valor justo. O valor justo
da parcela do passivo de um título de dívida conversível é determinado com o uso de fluxo de caixa descontado,
considerando a taxa de juros de mercado para um título de dívida com características similares (período, valor, risco de
crédito), porém não conversível. O componente de patrimônio líquido é reconhecido, inicialmente, pela diferença entre o
valor total recebido pela Companhia com emissão do título, e o valor justo do componente de passivo financeiro
reconhecido. Os custos de transação diretamente atribuíveis ao título são alocados aos componentes de passivo e de
patrimônio líquido proporcionalmente aos valores inicialmente reconhecidos.
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Após o reconhecimento inicial, o componente de passivo de um instrumento financeiro composto é mensurado ao custo
amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros. O componente patrimonial de um instrumento financeiro
composto não é remensurado após o seu reconhecimento inicial, exceto na conversão ou quando expirado.
Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de
diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.
Os custos de empréstimos gerais e específicos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de
um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto
para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão
resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com confiança.
Demais custos de empréstimos são reconhecidos como despesa no período em que são incorridos.
2.10

Provisões
As provisões contingências, perdas e passivos futuros são reconhecidos quando a Companhia tem uma obrigação
presente legal ou implícita como resultado de eventos passados, é provável que uma saída de recursos seja necessária
para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. O aumento da obrigação em decorrência da
passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira.
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada levando-se em
consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de
liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação,
usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no
tempo e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é
reconhecido como despesa financeira.

2.11

Benefícios a empregados (participação nos lucros)
A obrigação referente a participação dos empregados nos lucros é registrada pela Companhia em conta específica no
passivo circulante, pois há um plano formal e os valores podem ser mensurados com segurança antes da emissão das
demonstrações financeiras consolidadas. A metodologia utilizada leva em conta o lucro atribuído aos acionistas da
Companhia após certos ajustes e foi aprovada junto aos colaboradores, através do sindicato da categoria, e acionistas
da Companhia.
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2.12

Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos corrente e diferido.
Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem
relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Nesse caso, o
imposto também é reconhecido no patrimônio líquido ou no resultado abrangente.
O encargo de imposto de renda e a contribuição social corrente e diferido é calculado com base nas leis tributárias
promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço dos países em que as entidades da Companhia
atuam e geram lucro tributável. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas
apurações de impostos sobre a renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a
interpretações; e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às
autoridades fiscais.
O imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, no passivo
quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na
data do relatório. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo
sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores
contábeis nas demonstrações financeiras. Entretanto, o imposto de renda e a contribuição social diferidos não são
contabilizados se resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma operação que não seja uma
combinação de negócios, a qual, na época da transação, não afeta o resultado contábil, nem o lucro tributável (prejuízo
fiscal).
O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da probabilidade de
que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas.
Os impostos de renda diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias decorrentes dos investimentos em
controladas, exceto quando o momento da reversão das diferenças temporárias seja controlado pela Companhia, e
desde que seja provável que a diferença temporária não será revertida em um futuro previsível.
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há o direito legal e a
intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em geral relacionado com a mesma entidade
legal e mesma autoridade fiscal. Dessa forma, impostos diferidos ativos e passivos em diferentes entidades ou em
diferentes países, em geral são apresentados em separado, e não pelo líquido.
A controlada Bodegas efetua a apuração do imposto de renda e contribuição social pelo regime presumido, onde a
provisão para o imposto de renda é constituída 8% sobre o faturamento. A contribuição social é provisionada à alíquota
de 12% do faturamento, conforme legislação em vigor.

2.13

Reconhecimento da receita – até 1º de janeiro de 2018
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos e
serviços no curso normal das atividades da Companhia e sua controlada. A receita é apresentada líquida dos impostos,
das devoluções, dos abatimentos e dos descontos concedidos. O reconhecimento da receita ocorre quando o valor pode
ser mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios
específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades, conforme descrição a seguir.

(a)

Reconhecimento da receita – a partir de 1º de janeiro de 2018
A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos concedidos. As receitas
de vendas de produtos são reconhecidas quando o cliente obtém o controle dos bens ou serviços. Os fretes sobre
vendas são considerados como despesa de vendas.
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(b)

Venda de produtos - atacado
As vendas dos produtos adquiridos no mercado interno e importados são reconhecidas sempre que a entrega dos
produtos é concretizada ao cliente varejista. Neste ramo, nosso campo de atuação abrange grandes redes off trade e
redes menores considerados on trade, distribuidores, bares, restaurantes e casas especializadas. Todas as operações
são realizadas conforme acordado com cliente e são registradas líquidas de qualquer desconto por volume. A venda de
produtos é realizada através do site www.wine.com.br e também em atendimentos presenciais pelos nossos
vendedores.

(c)

Venda de produtos - varejo
A operação varejista contempla a venda de produtos através do site da Companhia. Nestes canais as vendas são
direcionadas ao consumidor final pessoa física e é reconhecida após a entrega ao cliente destinatário.

(d)

Venda de Benefícios e Vantagens – Clube Prime
As receitas do Clube Prime são reconhecidas quando o cliente obtém o controle dos benefícios e vantagens. O clube de
benefícios é direcionado aos sócios e clientes, nas modalidades mensal e pré-pago, os quais oferecem benefícios
diferenciados, tais como descontos em loja, parcerias, frete diferenciado e acesso a promoções exclusivas.

(e)

Receita Financeira
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, usando o método de juros
efetivos. Reflete os ganhos de juros nas operações de investimentos, aplicações e variação cambial sobre ativos e
passivos financeiros.

(f)

Subvenções Governamentais para investimento
A companhia possui termo de acordo com o Estado do Espírito Santo para utilização de benefícios fiscais
firmado através do termo nº 0277/2012. Os benefícios concedidos estão estabelecidos no artigo 530 do
regulamento e são repassados para companhia através do Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do
Espírito Santo (INVEST-ES) e Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado do Espírito Santo
– COMPETE/ES.
O Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (INVEST-ES) tem por objetivo contribuir
para a expansão, modernização e diversificação dos setores produtivos do Espírito Santo, estimulando a
realização de investimentos, a implantação e a utilização de armazéns e infraestruturas logísticas existentes;
renovação tecnológica das estruturas produtivas; otimização da atividade de importação de mercadorias e bens;
e o aumento da competitividade estadual, com ênfase na geração de emprego e renda e na redução das
desigualdades sociais e regionais.
O Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado do Espírito Santo – COMPETE/ES (Lei
10.568/2016) tem por objetivo contribuir para a expansão, modernização e diversificação dos setores produtivos
do Estado, estimulando a realização de investimentos, a renovação tecnológica das estruturas produtivas e o
aumento da competitividade estadual, com ênfase na manutenção e/ou geração de emprego e renda e na
redução das desigualdades sociais e regionais.
Dentre os diversos benefícios fiscais oferecidos pelo Estado, os principais são (i) o aproveitamento de crédito
presumido de forma que a carga tributária efetiva resulte um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento nas
saídas interestaduais; e (ii) diferimento do ICMS nas operações de importação.
Para fluição do benefício são considerados o atendimento dos requisitos previstos no contrato de
competitividade firmado junto ao SINCADES (Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito
Santo), dentre as quais, destacamos a necessidade de acrescer a arrecadação do ICMS em no mínimo 5% ao
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ano (calculado pelo conjunto das empresas aderentes) e o envio anual à SEDES (Secretaria de Estado do
Desenvolvimento) informações acerca da competitividade da Companhia para o setor atacadista.
As subvenções governamentais são reconhecidas na medida em que as condições relacionadas à obtenção da
subvenção são cumpridas, conforme citado no parágrafo anterior. Estas subvenções recebidas são reconhecidas na
rubrica de impostos sobre vendas (nota 20) para compensação de despesas com ICMS.
2.14

Estimativas contábeis e julgamentos críticos
Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e
outras transações. Para efetuar estas estimativas, a administração utilizou as melhores informações disponíveis na data
da preparação das demonstrações financeiras, bem como a experiência de eventos passados e/ou correntes,
considerando ainda pressupostos relativos a eventos futuros. Com base em premissas, a Companhia faz estimativas
com relação ao futuro.
Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As
estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos
valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir.

(a)

Imposto de renda e contribuição social diferidos
A Companhia reconhece o imposto de renda e contribuição social diferidos ativos e passivos com base nas diferenças
entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações financeiras,
usando alíquotas tributárias em vigor. A Companhia revisa regularmente os impostos diferidos ativos e passivos para
avaliar sua possibilidade de recuperação, levando em consideração o lucro histórico gerado e o lucro tributável futuro
projetado com base em um estudo da viabilidade técnica.
É necessário um julgamento significativo para determinar a recuperabilidade desses impostos diferidos ativos e
passivos, os quais levam em conta expectativas de lucros tributáveis futuros.

(b)

Perda (impairment) do ágio
A Companhia testa anualmente se o ágio (goodwill) sofreu qualquer impairment, de acordo com a política contábil
apresentada. Os valores recuperáveis das unidades geradoras de caixa foram determinados com base em cálculos do
valor em uso. Esses cálculos exigem o uso de estimativas e estão pautados em estudos de viabilidade, considerando
premissas internas e externas.

(c)

Valor justo de derivativos e outros instrumentos financeiros
O valor justo de instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos é determinado mediante o uso de
técnicas de avaliação. A Companhia usa seu julgamento para escolher diversos métodos e definir premissas que se
baseiam principalmente nas condições de mercado existentes na data do balanço. A Companhia utilizou a análise do
fluxo de caixa descontado para cálculo de valor justo de diversos ativos financeiros disponíveis para venda, ativos estes
não negociados em mercados ativos.
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2.15

Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos

(a)

Contexto geral
O Conselho de Administração tem a responsabilidade global de determinar os objetivos e políticas de gestão de
risco da Companhia e suas controladas. O objetivo geral é estabelecer políticas que visam reduzir o risco ao
máximo, sem afetar indevidamente a competitividade e flexibilidade da Companhia. A Companhia mantém
operações com instrumentos financeiros cujos riscos são administrados por meio de estratégias de posições
financeiras e sistemas de limites de exposição, todas as operações estão integralmente reconhecidas na
contabilidade. Os instrumentos financeiros derivativos são utilizados para a proteção das oscilações cambiais
relacionadas a importação de mercadorias que são revendidas no ClubeW.
Os saldos de instrumentos financeiros estão classificados conforme abaixo:

2018

Controladora
2017

2018

Consolidado
2017

Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)
Contas a receber (Nota 6)

5.816
59.798

36.221
58.296

5.882
60.508

36.231
58.296

Ativos relacionados a contratos com clientes
(Nota 6)

14.832

-

14.832

-

833
81.279

233
94.750

833
82.055

233
94.760

Fornecedores (Nota 14)
Empréstimos e financiamentos (Nota 15)

(47.452)
(9.873)

(49.026)
(3.379)

(48.111)
(9.873)

(49.026)
(3.379)

Passivos relacionados a contratos com
clientes (Nota 6)

(23.537)

-

(23.537)

-

(64.440)
(145.302)

(62.655)
(115.060)

(64.440)
(145.961)

(62.655)
(115.060)

Instrumentos financeiros derivativos

Debêntures (Nota 15)

Não houve nenhuma alteração substancial na exposição aos riscos de instrumentos financeiros da Companhia,
seus objetivos, políticas e processos para a gestão desses riscos ou os métodos utilizados para mensurá-los a
partir de períodos anteriores, a menos que especificado o contrário nesta nota.
A Companhia está exposta, em virtude de suas operações, aos seguintes riscos financeiros:






Risco de taxas de câmbio
Risco de taxas de juros
Risco de crédito
Risco de liquidez
Risco de capital

Em suas atividades a Companhia está sujeita a riscos de mercado relacionados à variação cambial do dólar
americano e do euro. Com o objetivo de reduzir estes riscos, a Companhia dispõe da Política “Institucional de
Investimentos Financeiros” aprovada pelo Conselho de Administração e devidamente implementada e em plena
execução, dentro da qual está prevista a utilização de instrumentos financeiros derivativos.
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(b)

Risco cambial
A Companhia atua internacionalmente e está exposta ao risco cambial decorrente de transações em algumas moedas,
basicamente com relação ao dólar americano e ao euro. O risco cambial decorre de compras de produtos importados,
onde a administração monitora a oscilação das moedas e está apta a agir no caso de grandes variações. Em 2016 o
Conselho de Administração estabeleceu a “Política Institucional de Investimentos Financeiros”, onde a administração da
Companhia define os instrumentos financeiros elegíveis para redução de riscos nas aquisições de mercadorias de
revenda do mercado internacional.
A contratação de instrumentos denominados Non Deliverable Forward, garantem proteção dos produtos adquiridos para
comercialização em seu canal ClubeW através da modalidade de hedge de fluxo de caixa.
Em 31 de dezembro de 2018 as operações vinculadas a moedas estrangeiras, apresentadas em reais, estavam
compostas conforme demonstrado abaixo:

Ativos financeiros
Instrumentos financeiros derivativos
Contas a receber pela venda de
investimento em coligada (Nota 11) (i)

2018

Controladora
2017

2018

Consolidado
2017

833

233

833

233

4.350

4.350

5.183

233

5.183

233

47.452

49.026

48.111

49.026

47.452

49.026

48.111

49.026

Passivos financeiros
Fornecedores (Nota 14)

(i)

Refere-se ao investimento mantido na Mocoffee B.V., integralmente alienado no decorrer do exercício findo em
31 de dezembro de 2017 (Nota 11).
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(c)

Risco de taxas de juros
Decorre da possibilidade da Companhia incorrer em ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de
juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando a redução desse risco, a Companhia busca
diversificar a captação de recursos em longo prazo, com taxas prefixadas ou pós-fixadas lastreadas em CDI, de
forma que quaisquer resultados oriundos da volatilidade desses indexadores não incorram em nenhum impacto
significativo. Em 31 de dezembro de 2018, as operações vinculadas a taxas de juros, apresentadas eram:

2018

Controladora
2017

2018

Consolidado
2017

5.816
833

36.221
233

5.883
833

36.231
233

6.649

36.454

6.716

36.464

9.873
64.440

3.379
62.655

9.873
64.440

3.379
62.655

74.313

66.034

74.313

66.034

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)
Instrumentos financeiros derivativos

Passivos
Empréstimos e financiamentos (Nota 15)
Debêntures (Nota 15)

A administração utiliza instrumentos financeiros derivativos para gerenciar suas exposições em moeda
estrangeira e taxas de juros, sendo esse gerenciamento feito em conjunto. A posição de derivativos contempla
as provisões através da marcação a mercado (MtM) de R$ 833 (2017 - R$ 233).
(d)

Risco de crédito
O risco de crédito é o risco de perda financeira caso o cliente ou contraparte de um instrumento financeiro
deixar de cumprir suas obrigações contratuais. A Companhia está exposta, principalmente, ao risco de crédito
advindo de vendas a crédito. A política implementada, em nível local, é avaliar o risco de crédito de novos
clientes antes de realizar contratos. Essas avaliações de crédito são consideradas pelas práticas comerciais
locais. Não foi considerada necessária a exigência de garantias reais em relação às vendas a crédito. A
administração entende que o risco de crédito é baixo devido ao fato de que a maioria das vendas são realizadas
mediante a cartão de crédito. A posição dos créditos vencidos está apresentada na Nota 6.
Impairment de ativos financeiros
.
.
.

contas a receber de clientes (mensurados ao custo amortizado);
ativos relacionados a contratos com clientes (mensurados ao custo amortizado); e
caixa e equivalentes de caixa.

Embora o caixa e equivalentes de caixa também estejam sujeitos às exigências de impairment do CPC 48 (IFRS 9), não
foi identificada perda por impairment nesses ativos.
Contas a receber de clientes e ativos relacionados
a contratos com clientes
A Companhia aplica a abordagem simplificada do CPC 48 (IFRS 9) para a mensuração de perdas de crédito esperadas
considerando uma provisão para perdas esperadas ao longo da vida útil para todas as contas a receber de clientes e
ativos de contratos. Para mensurar as perdas de crédito esperadas, as contas a receber de clientes e os ativos de
contratos foram agrupados com base nas características compartilhadas de risco de crédito e nos dias de atraso. Os
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ativos de contratos se relacionam a trabalhos em andamento que não foram faturados e possuem essencialmente as
mesmas características de riscos das contas a receber de clientes para os mesmos tipos de contratos. Portanto, a
Companhia concluiu que as taxas de perdas esperadas para as contas a receber de clientes representam uma
aproximação razoável das taxas de perda para os ativos de contratos. A movimentação da perda no contas a receber de
clientes e nos ativos relacionados a contratos com clientes está demonstrada na Nota 6.
As contas a receber de clientes e os ativos de contratos são baixados quando não há expectativa razoável de
recuperação. Os indícios de que não há expectativa razoável de recuperação incluem, entre outros: incapacidade do
devedor de participar de um plano de renegociação de sua dívida com a Companhia ou de realizar pagamentos
contratuais de dívidas vencidas há mais de 120 dias. As perdas por impairment em contas a receber de clientes e ativos
de contratos são apresentadas como perdas por impairment líquidas, no lucro operacional. Recuperações subsequentes
de valores previamente baixados são creditadas na mesma conta.
Política contábil anterior para o impairment
de contas a receber de clientes
No exercício anterior, o impairment de contas a receber foi avaliado com base no modelo de perdas incorridas.
As contas a receber individuais incobráveis foram baixadas por meio da redução direta do valor contábil. As
demais contas a receber foram avaliadas de forma coletiva a fim de determinar se havia evidências objetivas de
deterioração (impairment) incorrida, mas que não fora identificada ainda. Para esses recebíveis, as perdas por
impairment estimadas foram reconhecidas em uma provisão para impairment separada.
A Companhia considerou que havia evidência de impairment se algum dos indicadores a seguir fosse
identificado:

.
.
.

dificuldades financeiras significativas do devedor;
probabilidade do devedor declarar falência ou passar por uma reorganização financeira; e
inadimplência ou atraso em pagamentos (superior a 30 dias de atraso).

Os recebíveis para os quais uma provisão para impairment foi reconhecida foram baixados em relação à
provisão nos casos em que não havia mais expectativa de recuperação adicional de caixa.
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(e)

Risco de liquidez
O risco de liquidez representa o risco de a Companhia e suas controladas em enfrentar dificuldades para
cumprir suas obrigações relacionadas aos passivos financeiros. O risco de liquidez é monitorado através de
constantes atualizações do fluxo de caixa, mantendo os investimentos e caixa prontamente conversíveis para
atender suas obrigações e compromissos e, também se antecipando para futuras necessidades de caixa.
A administração considera que os passivos provenientes de empréstimos estão adequadamente distribuídos até
o vencimento das operações. Os valores de capital de giro, cujos vencimentos são de curto prazo, deverão ser
renovados, já que as linhas de crédito da empresa junto ao mercado financeiro dão suporte para tal renovação.
Em relação aos fornecedores, cujos principais são os fornecedores de vinhos, o prazo para pagamento é de até
120 dias.
As informações de intervalo dos vencimentos dos principais passivos financeiros (valores não descontados –
fluxo nominal futuro) estão apresentadas a seguir:

Controladora
Menos de
um ano
Em 31 de dezembro de 2018
Fornecedores (Nota 14)
Obrigações trabalhistas e sociais
(Nota 16)
Impostos a recolher (Nota 8)
Passivos relacionados a contratos
com clientes (Nota 5)
Empréstimos e financiamentos
(Nota 15)
Debêntures (Nota 15)
Em 31 de dezembro de 2017
Fornecedores (Nota 14)
Obrigações trabalhistas e
tributárias (Nota 16)
Impostos a recolher (Nota 8)
Empréstimos e financiamentos
(Nota 15)
Debêntures (Nota 15)
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Mais de
um ano

Consolidado

Total

Menos de um
ano

Mais de
um ano

47.452

47.452

48.111

48.111

4.566

4.566

4.828

4.828

4.710

4.710

4.949

4.949

23.537

23.537

23.537

23.537

Total

9.636

237

9.873

9.636

237

9.873

89.901

64.440
64.677

64.440
154.578

91.061

64.440
64.677

64.440
155.738

49.026

49.026

49.026

49.026

3.802

3.802

3.853

3.853

5.090

5.090

5.094

5.094

2.876

503

3.379

60.849

62.655
63.158

62.655
124.007

2.876

503

3.379

60.794

62.655
63.158

62.655
123.952
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(f)

Risco de capital
Os objetivos da Companhia, ao realizar a manutenção do capital, são:


Salvaguardar a capacidade da entidade de manter sua continuidade operacional, para que possa seguir
proporcionando retornos aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas; e



Proporcionar retorno adequado aos acionistas ao estipular os preços de produtos e serviços proporcionalmente ao
nível de risco.

A Companhia define o valor de capital que necessita proporcionalmente ao risco. A Companhia gera sua estrutura de
capital e faz ajustes em função das mudanças nas condições econômicas e nas características de risco dos ativos
subjacentes. Para manter ou ajustar a estrutura de capital, a Companhia poderá ajustar o valor dos dividendos pagos
aos acionistas, retornar capital aos acionistas, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir a dívida. A Companhia
monitora a relação entre a dívida e o capital ajustado. Tal índice é calculado como capital ajustado de dívida líquida,
conforme definido acima. A dívida líquida é calculada como total da dívida (conforme apresentado na demonstração do
balanço patrimonial menos disponibilidades).

Total dos empréstimos e debentures (Nota 15)
Menos: Caixa e equivalentes de caixa (Nota 3)
Dívida líquida
Total do patrimônio líquido
Total do capital
Índice de alavancagem financeira - %
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2018
74.313
(5.816)
68.497
9.828
78.325

Controladora
2017
66.034
(36.221)
29.813
31.232
61.045

2018
74.313
(5.882)
68.431
9.828
78.259

Consolidado
2017
66.034
(36.231)
29.803
31.232
61.035

87

49

87
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(g)

Análise de sensibilidade adicional requerida pela CVM
Apresentamos a seguir os impactos que seriam gerados por mudanças nas variações de riscos pertinentes às
quais a Companhia está exposto no final do exercício. As variáveis de riscos relevantes para a Companhia no
exercício, levando em consideração o período projetado de três meses para essa avaliação são sua exposição à
flutuação de moedas estrangeiras, substancialmente o dólar norte-americano, e sua exposição à flutuação nas
taxas de juros. A administração entende que o cenário provável é um aumento de 5%, 7%, 2% e 5% nas cotações
do dólar norte-americano, do euro, do iene e da libra esterlina, respectivamente, e uma variação de 0,5% nas
taxas de juros, conforme expectativa do mercado. Os demais fatores de riscos foram considerados irrelevantes
para o resultado de instrumentos financeiros.
Em 31 de dezembro de 2018, os saldos de ativos e passivos denominados em moeda estrangeira nos montantes
descritos a seguir:
Consolidado
31/12/2018
Moeda Estrangeira

Reais

31/12/2017
Moeda
Estrangeira

Reais

Ativo
Contas a receber em dólar

11

42

Adiantamento a fornecedores em dólar

599

2.319

88

292

Adiantamento a fornecedores em euro

9

42

6

24

Fornecedores em dólar

5.020

19.453

4.530

14.985

Fornecedores em euro

2.944

13.070

4.056

16.100

Empréstimos em dólar

1.261

4.884

Empréstimos em euro

1.002

4.450

10.846

44.260

8.680

31.401

Dólar

6.890

26.698

4.618

15.277

Euro

3.956

17.561

4.062

16.124

Passivo

Exposição Líquida

Com a finalidade de verificar a sensibilidade dos ativos e passivos em moeda estrangeira que a Companhia
possuía exposição na data base de 31 de dezembro de 2018, foram definidos cinco cenários diferentes, e
preparada uma análise de sensibilidade às oscilações da taxa de câmbio.
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No quadro a seguir são considerados cinco cenários com base na expectativa da Administração para as
variações da taxa de câmbio, sendo o cenário provável adotado pela Companhia e, conforme orientação da CVM
por meio da Instrução nº 475 de 17 de dezembro de 2008, outros quatro cenários com uma apreciação de
sensibilidade de 25% e 50%, para mais e para menos, da variável do risco considerado.

Consolidado
31/12/2018
Cenário
Provável

Moeda

Cenário A

Cenário B

Cenário C

Cenário D

Ativo
Contas a receber em dólar

R$

42

32

21

53

63

Adiantamento a fornecedores em dólar

R$

2.319

1.739

1.160

2.899

3.479

Adiantamento a fornecedores em euro

R$

42

32

21

53

63

Fornecedores em dólar

R$

19.453

14.589

9.726

24.316

29.179

Fornecedores em euro

R$

13.070

9.802

6.535

16.337

19.604

Empréstimos em dólar

R$

4.884

3.663

2.442

6.105

7.326

Empréstimos em euro

R$

4.450

3.337

2.225

5.562

6.674

44.217

33.163

22.109

55.272

66.326

Dólar

26.656

19.992

13.328

33.320

39.984

Euro

17.561

13.171

8.781

21.952

26.342

(25%)

(50%)

25%

50%

Passivo

Exposição Líquida

Depreciação/apreciação da taxa em 31/12/2018
Referência para taxa de câmbio
Dólar

3,87

2,91

1,94

4,84

5,81

Euro

4,44

3,33

2,22

5,55

6,66

Dólar

6.664

13.328

(6.664)

(13.328)

Euro

4.390

8.781

(4.390 )

(8.781)

Efeito no lucro antes da tributação
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2.16

Estimativa de valor justo
Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil,
menos a perda (impairment) no caso de contas a receber, estejam próximos de seus valores justos.
O valor justo dos empréstimos e debêntrures é igual ao seu valor contábil, uma vez que o impacto do desconto não é
significativo.
A tabela abaixo classifica os ativos e passivos contabilizados ao valor justo de acordo com o método de avaliação. Os
diferentes níveis foram definidos como segue:


Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos.



Nível 2 - informações, além dos preços cotados incluídas no nível 1, que são observáveis pelo mercado para o
ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços).



Nível 3 - informações para os ativos ou passivos que não são baseadas em dados observáveis pelo mercado (ou
seja, premissas não observáveis).

A tabela abaixo apresenta os ativos e passivos da Companhia mensurados ao valor justo em 31 de dezembro de 2018:
Controladora
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Saldo total

Ativo
Instrumentos financeiros derivativos

833

833

Total do ativo

833

833

A tabela abaixo apresenta os ativos e passivos da Companhia mensurados ao valor justo em 31 de dezembro de 2017:

Ativo
Instrumentos financeiros derivativos
Total do ativo
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Nível 1

Nível 2

Nível 3

Consolidado
Saldo total

-

233
233

-

233
233
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2.17

Instrumentos financeiros por categoria

(a)

Controladora
Em 31 de dezembro de 2018
Ativos ao custo
amortizado

Passivos ao custo
amortizado

Valor justo por meio do
resultado

Total

Ativos, conforme balanço
patrimonial
Caixa e equivalente de caixa
Instrumentos financeiros
derivativos
Contas a receber de clientes
Ativos Relacionados a contrato
com clientes

5.816

44.966
-

65.614

-

417

833
44.966

14.832

Passivos, conforme balanço
patrimonial
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Fornecedores
Passivos relacionais a contratos
com clientes
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5.816
833

14.832
833

66.447

9.873
64.440
47.452

9.873
64.440
47.452

23.537

23.537

158.120

158.120
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Em 31 de dezembro de 2017

Empréstimos e
recebíveis

Ativos, conforme balanço
patrimonial
Caixa e equivalente de
caixa
Instrumentos financeiros
derivativos
Contas a receber de clientes
Ativos Relacionados a
contrato com clientes

Valor justo por meio
do resultado

Total

36.231
233

233

52.097

52.097

6.199

6.199
36.231

233

3.379

94.760

3.379

62.655

62.655

Fornecedores
Passivos relacionais a
contratos com clientes
66.034

33 de 62

Outros passivos
financeiros

36.231

58.296
Passivos, conforme balanço
patrimonial
Empréstimos e
financiamentos
Debêntures

Custo
Amortizado

418

49.026

49.026

14.517

14.517

63.543

129.577
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(b)

Consolidado
Em 31 de dezembro de 2018
Ativos ao custo
amortizado

Passivos ao custo
amortizado

Valor justo por meio do
resultado

Total

Ativos, conforme balanço
patrimonial
Caixa e equivalente de caixa
Instrumentos financeiros
derivativos
Contas a receber de clientes
Ativos Relacionados a contrato
com clientes

5.882

833

45.676

45.676

14.832

14.832

66.390
Passivos, conforme balanço
patrimonial
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Fornecedores
Passivos relacionais a contratos
com clientes
0
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5.882
833

419

0

833

67.223

9.873
64.440
48.111

9.873
64.440
48.111

23.537

23.537

145.961

0

145.961
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Em 31 de dezembro de 2017
Empréstimos e
recebíveis
Ativos, conforme balanço
patrimonial
Caixa e equivalente de
caixa
Instrumentos financeiros
derivativos
Contas a receber de
clientes
Ativos Relacionados a
contrato com clientes

Outros passivos
financeiros

Valor justo por
meio do resultado

36.231

Total

36.231
233

233

52.097

52.097

6.199

6.199

58.296
Passivos, conforme
balanço patrimonial
Empréstimos e
financiamentos
Debêntures

Custo
Amortizado

36.231

233

3.379

94.760

3.379

62.655

62.655

Fornecedores
Passivos relacionais a
contratos com clientes
66.034

49.026

49.026

14.517

14.517

63.543

135.441

As contas a receber, o caixa e equivalentes de caixa e os fornecedores são classificados como ao custo amortizado
(2017 - "Empréstimos e recebíveis" e "Outros passivos financeiros", respectivamente). A Nota 1.4 contém explicações
sobre o impacto da alteração na política contábil, após a adoção do CPC 48, em relação à classificação de ativos
financeiros. Já a Nota 2.4 traz informações sobre as novas políticas contábeis aplicáveis.
Políticas contábeis anteriores
As contas a receber de clientes, o caixa e equivalentes de caixa e os fornecedores classificados em anos anteriores
como empréstimos e recebíveis foram reclassificados para ativos financeiros ao custo amortizado na adoção do CPC 48.
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2.18

Novos pronunciamentos, interpretações e orientações
A seguinte norma foi emitida pelo IASB mas não está em vigor para o exercício de 2018. A adoção antecipada de
normas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC).
CPC 06 (R2/IFRS 16 - "Operações de Arrendamento Mercantil"
Com essa nova norma, os arrendatários passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de
uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de arrendamento mercantil, incluindo os operacionais,
podendo ficar fora do escopo dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de pequenos montantes.
Os critérios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações financeiras dos arrendadores
ficam substancialmente mantidos. O CPC 06(R2)/IFRS 16 entra em vigor para exercícios iniciados em ou após 1º de
janeiro de 2019 e substitui o IAS 17/CPC 06 - "Operações de Arrendamento Mercantil" e correspondentes
interpretações. A Companhia arrenda ativos segundo contratos de arrendamento operacional não canceláveis.
Os termos do arrendamento são de dois, três, cinco e dez anos, e a maioria dos contratos de arrendamento é renovável
no término do período de arrendamento à taxa de mercado.
A Companhia tem compromissos com arrendamento mercantil operacional de imóveis no montante líquido de R$ 25.263
na controladora e R$ 25.543 no consolidado, os quais espera-se que sejam reconhecidos em 1º de janeiro de 2019 os
ativos de direito de uso e o passivo de arrendamento nos valores citados, devido a Companhia pretender aplicar a
abordagem de transição simplificada e não reapresentar os valores comparativos para o ano anterior à primeira adoção.
Ativos de direitos de uso relativos a arredamentos de propriedades serão mensurados na transição como se as novas
regras sempre tivessem sido aplicadas. Todos os outros ativos de direito de uso serão mensurados ao valor do passivo
de arrendamento no momento da adoção (ajustado em relação a quaisquer despesas de arrendamento pagas
antecipadamente ou acumuladas).
Na adoção inicial do IFRS 16/CPC 06 (R2), a Companhia utilizará os seguintes expedientes práticos permitidos
pela norma:

x
x
x
x
x

uso de uma taxa única de desconto em uma carteira de arrendamentos com características razoavelmente similares;
utilização de avaliações anteriores sobre se os arrendamentos são onerosos;
contabilização de arrendamentos operacionais com um prazo remanescente de menos de 12 meses em 1o de janeiro
de 2019 como arrendamentos de curto prazo;
exclusão dos custos diretos iniciais para a mensuração do ativo de direito de uso na data de aplicação inicial; e
utilização de análises retrospectivas para se determinar o período do arrendamento, quando o contrato incluir opções
de prorrogação ou de rescisão do arrendamento.
ICPC 22 (IFRIC 23 – Incertezas no tratamento de impostos sobre a renda)
Estabelece aspectos de reconhecimento e mensuração da norma IAS 12 quando existir incertezas sobre o tratamento do
imposto de renda relacionados a impostos ativos ou passivos e correntes ou diferidos, baseados em lucros tributáveis,
prejuízos fiscais, bases tributáveis, perdas fiscais não utilizadas, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais. Esta
interpretação é efetiva para exercícios iniciando em/ou após 1/01/2019. A Companhia não espera impactos significativos
nas suas Demonstrações Financeiras.
Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto
significativo sobre as demonstrações financeiras do Grupo.
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2.19

Partes relacionadas
A Companhia possui seu controle compartilhado entre a Orbeat Som e Imagem Ltda., empresa do Grupo RBS, e
Península Fundo de Investimento em Participações; e possui o controle da empresa C&M Desenvolvimento e
Licenciamento de Programas Ltda (“C&M”) e Bodegas de Los Andes Comércio e Vinho Ltda (“Bodegas”). Em 31 de
dezembro de 2018 a Companhia possui as seguintes transações com partes relacionadas:

Ativos
2018
C&M
Bodegas
Outras partes relacionadas (i)

501
501

2017
552
552

Passivos
2018
6.728
6.728

(i) Os passivos com partes relacionadas referem-se aos saldos investimentos a pagar, conforme nota 18.
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3

Informações por Segmento

As informações por segmentos operacionais são apresentadas de modo consistente com o relatório interno fornecido
para o principal tomador de decisões operacionais. O principal tomador de decisões operacionais, responsável pela
alocação de recursos e pela avaliação de desempenho dos segmentos operacionais, é a Diretoria Executiva, também
responsável pela tomada das decisões estratégicas na companhia
O Comitê Diretivo Estratégico avalia o desempenho dos segmentos operacionais com base no EBITDA ajustado. Essa
base de mensuração exclui operações descontinuadas e efeitos de gastos não recorrentes de segmentos operacionais,
como custos de reestruturação, despesas legais e impairment de ágio quando o impairment é resultado de um evento
isolado, não recorrente. A mensuração também exclui ganhos ou perdas tributárias decorrentes de ações judiciais. O
resultado financeiro da companhia não é alocado por segmento.
A Diretoria Executiva avalia o desempenho da companhia segmentando as vendas entre online e offline, mais
especificamente entre as vendas oriundas de e-commerce, de assinaturas do ClubeW e Business offline considerando
nosso canal B2B, lojas físicas e vendas consultivas, conforme demonstrado a seguir.
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1.401
944
650
43
3.038

Não Recorrentes
Alienação de ativos
Custos de reestruturação
Despesas legais
Ganho ou perda tributária

Total
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960

(21.504)

1.729

3.057
(1.329)

2.830
1.729
-

(3.598)

2.644
3.038
-

(27.187)

-

(1.729)

(2.830)

(10.078)

(17.521)

(37.339)

65.898

(70.905)

136.802

E-commerce
2017

Depreciação e amortização
Não recorrentes
Impairment de ágio
Ebitda ajustado

Recomposição Ebitda ajustado

Lucro operacional

Impairment de ágio

(3.038)

Não recorrentes

(10.737)

Outras despesas operacionais, líquidas
(2.644)

(17.665)

Despesas administrativas

Depreciação e amortização

(43.964)

Despesas com vendas

50.861

Custo das vendas

Lucro bruto

131.862
(81.000)

Receita líquida

2018

Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma

2.072

956
644
444
29

22.693

1.803
2.072
-

18.818

-

(2.072)

(1.803)

(7.323)

(12.047)

(25.364)

67.428

(39.557)

106.985

2018
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1.242

(955)

2.197
-

10.228

2.034
1.242
-

6.952

(1.242)

(2.034)

(7.243)

(12.592)

(36.859)

66.922

(35.673)

102.595

Clube de Assinaturas
2017

1.191

549
370
255
17

(8.280)

1.037
1.191
-

(10.507)

-

(1.191)

(1.037)

(4.209)

(6.925)

(11.761)

14.616

(20.956)

35.572

2018

260

(200)

460
-

(8.699)

425
260
(3.699)

(5.685)

(3.699)

(260)

(425)

(1.515)

(2.634)

(7.678)

10.525

(12.904)

23.429

Business Offline
2017

6.302

2.907
1.958
1.349
88

(7.090)

5.484
6.302
-

(18.876)

-

(6.302)

(5.484)

(22.269)

(36.637)

(81.089)

132.905

(141.514)

274.419

3.231

5.714
(2.483)

9.887

5.289
3.231
3.699

(2.332)

(3.699)

(3.231)

(5.289)

(18.835)

(32.746)

(81.876)

143.344

(119.482)

262.826

Consolidado
Total
2018
2017
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4

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa
Depósitos à vista
Certificados de depósitos bancários (CDB)

2018

Controladora
2017

2018

Consolidado
2017

11
2.431
3.374

4
2.200
34.017

16
2.486
3.380

14
2.200
34.017

5.816

36.221

5.882

36.231

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender os compromissos de curto prazo da Companhia. As
aplicações financeiras apresentam liquidez diária (sendo o seu rendimento médio entre 95% a 99% do CDI), podendo
ser resgatadas a qualquer momento, sem perdas para a Companhia, independe do ano de vencimento dos títulos,
motivo pelo qual são classificados no ativo circulante.
5

Instrumentos financeiros derivativos
Controladora
NDF - Contratos de câmbio a termo - hedge
de fluxo de caixa

Consolidado

2018

2017

2018

2017

535
298

71
162

535
298

71
162

833

233

833

233

Banco ABC
Banco ITAÚ

O valor justo dos instrumentos financeiros derivativos designados como hedge de fluxo de caixa foi reclassificado para o
patrimônio líquido, dentro da rubrica “Ajustes de avaliação patrimonial.
Contratos a termo
Os valores de referência (nocional) dos contratos de câmbio a termo, em aberto em 31 de dezembro de 2018, totalizam
R$ 833 (2017 - R$ 233). As operações cambiais a termo são denominadas na mesma moeda que as transações
previstas altamente prováveis (aquisições de estoques) e, portanto, a razão do Hedge é de 1:1. Considerando os
contratos existentes em aberto desde 1º de janeiro e no valor do item protegido usado para determinar a eficácia do
Hedge a taxa média ponderada protegida no ano foi de US$ 0,95: R$ 1,00.
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6

Contas a receber, ativos e passivos relacionados
a contratos com clientes

(a)

Contas a receber

2018

Controladora
2017

2018

Consolidado
2017

44.966
14.832

58.296
-

45.676
14.832

58.296
-

59.798

58.296

60.508

58.296

Contas a receber de clientes
Ativos relacionados a contratos com clientes

As contas a receber correspondem às vendas normais das atividades da Companhia. O prazo máximo de parcelamento
para vendas nos sites é de 12 meses (360 dias da emissão do faturamento). O prazo médio de recebimento para as
vendas das operações para atacado é de 60 dias e para o varejo 30 dias. Os valores registrados como contas a receber
estão livres de qualquer ônus, avais e/ou garantias. O maior volume de vendas da Companhia é através de cartões de
crédito, minimizando, assim, eventuais perdas por inadimplência.

Periodicamente, o saldo é revisado e nos casos onde se espera o não recebimento, são registradas perdas sobre as
operações com cartão de crédito, há a incidência de tarifas e estas são reconhecidas mensalmente, em conta redutora,
no grupo de contas a receber. Os valores decorrentes de tarifas de cartão de crédito são registrados na competência do
faturamento e deduzidos do montante de contas a receber.

2018
Vencidos acima de 181 dias
Vencidos entre 151 e 180 dias
Vencidos entre 121 e 150 dias
Vencidos entre 91 e 120 dias
Vencidos entre 61 e 90 dias
Vencidos entre 31 e 60 dias
Vencidos até 30 dias
A vencer
Provisão para devedores duvidosos

6
5
14
8
18
36
704
44.180
44.971
(5)
44.966

Controladora
2017
7
7
13
13
23
47
490
57.713
58.313
(17)
58.296

2018
6
5
14
11
36
69
796
44.744
45.681
(5)
45.676

Consolidado
2017
7
7
13
13
23
47
490
57.713
58.313
(17)
58.296

A Companhia segue as seguintes premissas para realização das provisões:
x

Clientes do segmento varejista: As vendas realizadas no e-commerce só seguem para separação e faturamento do
pedido após aprovação da operadora de cartão de crédito ou pagamento do boleto. Com isso, os riscos relacionados
ao não recebimento do valor da venda são baixos, logo não são considerados na matriz de cálculo para provisão
estimada de clientes com liquidação duvidosa.
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x

x
x

Clientes do segmento atacadista: Atualmente, apenas o segmento atacadista possui condições de parcelamento no
boleto em até 6 vezes; com isso, os casos de inadimplência são mais frequentes. Logo, os títulos são considerados
na matriz de cálculo para provisão estimada de clientes com liquidação duvidosa, considerando no cálculo um
percentual histórico de inadimplência por categorização de vencimento.
Todos os valores em aberto estão com a área de crédito da Companhia para a negociação dos recebimentos.
Os títulos vencidos e não provisionados estão sendo monitorados e administração não espera perdas relevantes,
juntamente com os demais e, a cada final de período, são analisados a fim de assegurar que o saldo contabilizado
reflita com segurança o saldo a receber.
Controladora e
consolidado
2018
2017

No início do exercício
Adições
Baixas
No fim do exercício
(b)

(17)
(241)
253

(13)
(124)
120

(5)

(17)

Ativos e passivos relacionados a contratos com
clientes (controladora e consolidado)
Em decorrência da adoção inicial do CPC 47- IFRS 15, a administração revisou a classificação do Contas a
Receber de clientes (anteriormente classificados dentro da rubrica de “Contas a Receber”).
Consequentemente, a administração alterou a nomenclatura da rubrica para “Ativos relacionados a contrato
com clientes”. Não foi identificada a necessidade de ajustes relacionados a mensuração dos respectivos Ativos.
A abertura dos saldos é apresentada abaixo:
2018

7

Passivos relacionados a contratos com clientes
Recebimento antecipado pela venda de clubes

23.537

Ativos relacionados a contratos com clientes
Venda de clubes parcelada

14.832

Estoques

Produtos para revenda
Embalagens
Importações em andamento
Provisão para perdas de estoque
Total dos estoques
Custo das vendas (Nota 21)
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2018
29.273
1.156
25.713
(1.580)
54.562
(137.923)
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Controladora
2017
33.389
1.328
13.702
(137)
48.282
(119.482)

2018
30.667
1.156
25.713
(1.580)
55.956

Consolidado
2017
33.389
1.328
13.702
(137)
48.282

(119.482) (119.482)
(106.114
(141.514)
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Conforme mencionado na Nota 21, em 31 de dezembro de 2018 a Companhia efetuou baixas nos estoques do
segmento de cervejas. Do total de R$ 2.252 informados na Nota 21, R$ 1.443 refere-se a baixa destes estoques.
A Companhia segue as seguintes premissas para realização das provisões de perdas de estoques:
x

Saldo de itens de cervejas em estoques. Alguns itens são comercializados no site de vendas outlet da
Companhia, porém, o giro de estoques é baixo.
Saldo de itens a vencer entre 30 e 45 dias.
Saldo de revistas, devido baixo giro de estoques.
Itens classificados em almoxarifados de descarte e perdas, aguardando análise e baixa.

x
x
x

Provisão de perdas de estoques:
Controladora e
consolidado
31/12/2018

31/12/2017

(137)
(3.533)

(165)
(2.055)

2.090

2.084

(1.580)

(137)

No início do exercício
Adições
Baixas
No fim do exercício

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 não há estoques dados em garantia.

8

Impostos a recuperar e a recolher

Impostos a recuperar
COFINS a recuperar
PIS a recuperar
ICMS a recuperar
IRPJ a recuperar
CSLL a recuperar
IPI a recuperar
Outros impostos

Impostos a recolher
ICMS a recolher
IPI a recolher
Outros
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2018
247
57
1.145
901
119
25
23
2.517

Controladora
2017
87
19
918
448
99
222
22
1.815

2018
247
57
1.234
901
119
33
24
2.615

Consolidado
2017
87
19
918
448
99
222
26
1.819

2018

Controladora
2017

2018

Consolidado
2017

2.943
990
777
4.710

2.896
1.242
952
5.090

3.029
1.038
882
4.949

2.896
1.242
956
5.094
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9

Outros ativos

Circulante
Adiantamentos a funcionários
Adiantamentos a fornecedores
Despesas antecipadas
Outros
Não circulante
Adiantamento a sócios
Adiantamentos a fornecedores
Mútuos a receber e depósitos em garantia
Contas a receber pela venda de investimento
em coligada (Nota 11)
Despesas antecipadas

10

2018

Controladora
2017

2018

Consolidado
2017

202
2.606
1.134
197
4.139

175
1.348
716
2.239

211
3.100
1.145
194
4.650

175
1.367
716
2.258

120
40
372

120
-

120
40
408

120
-

4.350
540
5.422

3.629
3.749

4.350
540
5.458

3.629
3.749

9.561

5.988

10.108

6.007

Imposto de renda e contribuição social
No Brasil os impostos sobre a renda incluem o imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social (CSLL), que
representa um imposto adicional. As alíquotas oficiais para imposto de renda e contribuição social aplicáveis
são de 25% e de %, respectivamente, para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017. Os estudos
de recuperabilidade dos saldos de impostos diferidos relacionados a prejuízos fiscais e base negativa de
contribuição social realizados pela Companhia e estão fundamentados nos seus planos de negócio e alinhados
com as demais projeções utilizadas pela Companhia como, por exemplo, nos testes de recuperabilidade de
ativos.
Apresentamos abaixo os saldos de ativo e passivo diferidos para 31 de dezembro de 2018 e 31 dezembro de
2017

Ativo não circulante
Passivo não circulante
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2018

Controladora
2017

2018

Consolidado
2017

(1.613)
(1.613)

(1.149)
(1.149)

(3.723)
(3.723)

(1.149)
(1.149)
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As movimentações nos impostos de renda diferido ativo e passivo durante o exercício, sem levar em consideração a
compensação dos saldos dentro do mesmo exercício fiscal, é a seguinte:
Controladora

Em 1º de janeiro

Consolidado

2018

2017

2018

2017

(1.149)

(733)

(1.149)

(733)

(464)

(416)

(464)

(416)

(464)

(416)

(464)

(416)

Ativo diferido
Prejuízos Fiscais acumulados

Passivo diferido
Provisões e outros ajustes temporários
Mais valia de ativos

(2.110)

Em 31 de dezembro

(1.613)

(1.149)

(3.723)

(1.149)

O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos e passivos, referentes aos prejuízos fiscais, são reconhecidos
quando cumpridos os requisitos previstos na Instrução CVM nº 371/2002, considerando as projeções de resultados
futuros preparadas a partir de premissas financeiras e cenários econômicos futuros, os quais podem sofrer alterações.
De acordo com a legislação tributária brasileira, os prejuízos fiscais podem ser compensados com até 30% do lucro
tributável futuro e não têm prazo de prescrição.
A Companhia acumulou prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social sobre o lucro líquido ao longo dos
últimos anos de atividade e, portanto, não reconheceu os créditos de imposto de renda e contribuição social sobre o
lucro líquido diferidos, em linha com o que determina a Instrução CVM 371/2002. Os ativos de imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro líquido poderão ser reconhecidos quando a Companhia apresentar lucro tributável
sustentável futuro e seja provável que os benefícios fiscais sejam realizados. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia
possui o montante de R$ 21.151 (R$ 10.325 em 2017). de impostos diferidos não constituídos relacionados a prejuízo
fiscal e base negativa de contribuição social.
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Reconciliação do benefício (despesa) do imposto de renda e da contribuição social

2018

Controladora
2017

(21.466)
34
7.298

(5.409)
34
1.839

254
(1)
(130)
(34)
(7.851)
(7.762)
(464)

193
2
(303)
(2.147)
(2.255)
(416)

(464)
2

(416)
7

2018

Consolidado
2017

(21.248)
34

(5.409)
34

7.224
(219)

1.839
-

7.005

1.839

Ajustes dos impostos referente:
Ajustes permanentes
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Outras provisões
Resultado de Equivalência Patrimonial
Outros ajustes

254
(1)
(130)
(7.810)

193
2
(303)
(2.147)

Exclusões permanentes, líquidas

(7.687)

(2.255)

(682)

(416)

(682)
3

(416)
7

Prejuízo antes da provisão para o imposto de renda e contribuição social
Alíquota nominal (%)
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais
Ajustes dos impostos referente:
Ajustes permanentes
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Outras provisões
Resultado de Equivalência Patrimonial
Outros ajustes
Exclusões permanentes, líquidas
Imposto de renda e contribuição social - corrente
Impostos de renda e contribuição social – diferido

Prejuízo antes da provisão para o imposto de renda e contribuição social
Alíquota nominal (%)
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais
IRPJ e CSLL controlada (i)

Imposto de renda e contribuição social - corrente
Impostos de renda e contribuição social – diferido
Alíquota efetiva (%)
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(i)

A apuração do imposto de renda e da contribuição social da controlada Bodegas é efetuada pelo regime
presumido, conforme demonstrado abaixo:
2018
Receita operacional
Base para a aplicação do lucro presumido na venda de mercadorias – IRPJ (8%)
Base para a aplicação do lucro presumido na venda de mercadorias – CSLL (12%)

7.637
616
916

IRPJ (25% - sobre a base)
IRPJ (10% - sobre a base deduzido os 25%)
CSLL (9% - sobre a base)

93
44
82

Despesa anual

219

Conforme mencionado na Nota 2.15, a apuração do imposto de renda e da contribuição social da Bodegas é
efetuada pelo lucro presumido. Consequentemente, a despesa com imposto de renda e contribuição social
alocada no resultado do exercício consolidado, relativa à apuração da Bodegas, é de R$ 219.
11

Investimentos
Mocoffee

C&M

(i)
Saldo em 31 de dezembro de 2016
Equivalência patrimonial
Variação cambial de investimento mantido no exterior
Outros ajustes em investimentos
Perda na alienação de investimento
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Baixa de investimento não realizado
Aquisição de investimento
Equivalência patrimonial
Saldo em 31 de dezembro de 2018
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432

Bodegas
(ii)

Total

11.680

442

-

12.122

(2.263)

-

(13)
(2.263)

(9.417)

(13)
-

-

(9.417)

-

429

-

429

-

(434)
13

14.714
283

(434)
14.714
296

-

8

14.997

15.005
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(i)

Em 14 de janeiro de 2015 foi constituída em Amsterdã, Holanda, a empresa Mocoffee B.V. (antiga denominação
social da Mocoffee AG). Seu principal objetivo é operacionalizar, no âmbito internacional, o projeto de produção,
comercialização, desenvolvimento e prestação de serviços voltados ao mercado de café em cápsulas. A
participação da Companhia no capital da Mocoffee B.V. era de 40%.
Em 13 de julho de 2017, a Administração decidiu descontinuar sua participação no negócio de café redefinindo sua
estratégia e buscando otimizar seus resultados no mercado interno de vinhos. Nesta data, a Companhia realizou a
venda de sua participação Mocoffee B.V. pelo montante de R$ 3.703, sendo a perda pela alienação do investimento no
montante de R$ 5.714 (líquido de variação cambial de investimento no exterior), sendo R$ 3.905 referente ao valor de
equivalência patrimonial apropriada até o momento da alienação. No ato da venda da participação societária foram
recebidos R$ 74 mil, sendo o valor de R$ 3.629 mil com recebimento previsto para o ano de 2019.

(ii)

Em 26 de abril de 2018, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a aquisição da Companhia
Bodegas de Los Andes Comércio de Vinhos Ltda. (“Bodegas”), que tem por principal objetivo atuar com vendas
para varejo (lojas físicas) e atacado (B2B). A Companhia adquiriu participação de 100% das quotas pelo valor
total de R$ 14.714.
O valor de ágio de R$ 6.205 que surge da aquisição é atribuível à base adquirida de clientes e o ágio de R$
10.206 da parcela de ágio não alocada, refere-se às economias de escala esperadas da combinação das
operações neste segmento.
Em 30 de abril de 2018
Caixa
Total da contraprestação

14.714
14.714

Valores reconhecidos de ativos identificáveis adquiridos e
passivos assumidos
Caixa e equivalentes de caixa
Clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Imobilizado
Relacionamento contratual com o cliente (incluído em intangíveis) (Nota
13)
Passivo diferido sobre mais valia
Outros ativos
Fornecedores
Obrigações sociais
Obrigações fiscais
Duplicatas a pagar e outras exigibilidades
Dividendos a pagar
outros passivos
Total de ativos líquidos identificáveis

(2.110)
39
(366)
(55)
(97)
(41)
(1.875)
(5)
4.508

Ágio não alocado (Nota 13)

10.206
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82
603
1.655
419
54
6.205

434

12

4.345

Em 31 de dezembro de 2017
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4.269

Em 31 de dezembro de 2018

1.365

(177)

96

432
14
(12)
(515)

1.126

781

28
132
(1)
(876)

1.498

1.322

1.446

4.350

Em 31 de dezembro de 2017

Aquisições
Aquisição de controlada (Nota 10)
Baixas
Depreciação

13
137
(2)
(344)

(1.349)

(102)

984

1.863

Edificações e
benfeitorias

741

122
(1)
(876)

1.496

(1.349)

984

1.861

Edificações e
benfeitorias

850
(12)
(290)

791

774

Computadores

1.108

130
(2)
(340)

1.320

850
(12)
(281)

763

Computadores

1.290
(4)
(356)

Aquisições
Baixas
Depreciação

757

Móveis e
utensílios

Máquinas e
equipamentos
3.420

1.339

(170)

71

1.438

(99)

791

746

Móveis e
utensílios

4.254

Em 31 de dezembro de 2016

Em 31 de dezembro de 2018

432
(12)
(511)

1.290
(4)
(355)

Aquisições
Baixas
Depreciação

Aquisições
Baixas
Depreciação

3.414

Máquinas e
equipamentos

Em 31 de dezembro de 2016

Imobilizado

Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma
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215

(1)
(122)

338

(147)

485

Veículos

214

(2)
(122)

338

(147)

485

Veículos

149

(60)

51

158

(107)

265

Paletes de
madeira

150

(59)

51

158

(107)

265

Paletes de
madeira

7.905

473
430
(16)
(2.094)

9.112

4.180
(16)
(2.351)

7.299

Total

Consolidado

7.806

806
(17)
(2.078)

9.095

4.180
(16)
(2.338)

7.269

Total

Controladora
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Os valores registrados em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 estão livres de garantias, ônus ou avais.

13

Intangível
Controladora
Marcas e patentes

Plataforma e
softwares

Ágio

Total

25

9.979

3.699

13.703

-

4.242
(2.938)

(3.699)
-

4.242
(3.699)
(2.938)

25

11.283

-

11.308

(25)
-

9.882
(3.391)

-

9.882
(25)
(3.391)

-

17.774

-

18

Saldo em 31 de dezembro de 2016
Aquisições
Baixa
Amortização
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Aquisições
Baixas
Amortização
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Taxas médias anuais de
amortização - %

17.774
Consolidado

Marcas e
patentes

Plataforma
e
softwares

Carteira de
clientes (i)

Ágio

Total

25

9.979

-

3.699

13.703

-

4.242
(2.938)

-

(3.699)
-

4.242
(3.699)
(2.938)

25

11.283

-

-

11.308

(25)
-

9.928
(3.390)

6.205
-

10.206
-

9.928
16.411
(25)
(3.390)

Saldo em 31 de dezembro de 2018

-

17.821

6.205

Taxas médias anuais de
amortização - %

-

18

10

Saldo em 31 de dezembro de 2016
Aquisições
Baixa
Amortização
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Aquisições
Aquisição de controlada (nota 11)
Baixas
Amortização

(i)

10.206

34.232

-

Refere-se a alocação do preço de compra em decorrência da aquisição da Bodegas de Los Andes Comércio de Bebidas
Ltda, conforme mencionado na Nota 11.
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Teste do ágio para verificação de impairment
O ágio é alocado às Unidades Geradoras de Caixa (UGC), no caso, referente aquisição Bodegas (expansão dos
negócios relacionados ao B2B (atacadista) e lojas físicas), identificadas considerando cada segmento e o seu estágio de
maturidade. O valor recuperável de uma UGC é determinado com base em cálculos do valor em uso. Esses cálculos
usam projeções de fluxo de caixa, antes do imposto de renda e da contribuição social, baseadas em orçamentos
financeiros aprovados pela administração, bem como nos planos de negócios para os próximos 5 anos. Foi utilizada a
perpetuidade para análise do período de extrapolação. Os valores referentes aos fluxos de caixa posteriores ao período
de cinco anos foram extrapolados com base nas taxas de crescimento. O teste para verificação de impairment sobre o
ágio se baseou na maturidade da UGC, considerando seu estágio de amadurecimento como negócio, bem como no
atendimento das premissas estabelecidas para o desenvolvimento da nova operação.
Abaixo apresentamos as principais premissas utilizadas na elaboração do texto de ágio para a verificação de
impairment:
Bodegas
Margem EBITDA (i)
Taxa de crescimento (ii)
Taxa de desconto (iii)
(i)
(ii)
(iii)

5,10%
3,86%
13,87%

Percentual da margem bruta orçada.
Percentual da média ponderada das taxas de crescimento usada para extrapolar os fluxos de caixa além do
período orçado.
Percentual da taxa de desconto após os tributos aplicada às projeções do fluxo de caixa. Utilizando o método
iterativo para cálculo da taxa antes dos impostos seria de 18,22%.

Como resultado desta análise, a administração não identificou a necessidade de constituição de impairment
para o ágio registrado em 31 de dezembro de 2018, mesmo no cenário de sensibilidade de suas premissas.

14

Fornecedores

Fornecedores nacionais
Fornecedores internacionais
Operadores logísticos
Fornecedores de serviços
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2018

Controladora
2017

2018

Consolidado
2017

11.264
32.562
3.459
167
47.452

11.269
31.085
6.388
284
49.026

11.906
32.562
3.475
168
48.111

11.269
31.085
6.388
284
49.026
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15

Empréstimo, financiamentos e debêntures

(a)

Saldos
Taxa média
FINIMP
CCB
FINAME
Debêntures
Outros

1,06% a.m.
4,82% a.m.
1,65% a.m.
0,49% a.m. + CDI

Controladora e consolidado
2018
2017
9.334
66
469
64.440
4

2.526
708
62.655
145

Total dos empréstimos

74.313

66.034

Passivo circulante
Passivo não circulante

9.636
64.677
74.313

2.876
63.158
66.034

O cronograma de pagamento da parcela de longo prazo dos empréstimos e financiamentos é o seguinte:
Controladora e consolidado
2018
2017
2018
2019
2020

64.677
64.677

15
63.143
63.158

Os empréstimos estão garantidos pelo aval dos sócios e, principalmente, pelos recebíveis com operadoras de cartões de
crédito, até o limite do saldo devedor. Não existem ativos oferecidos em garantia dos empréstimos e financiamentos
mantidos pela Companhia.
Em 9 de agosto de 2016 a companhia aprovou a emissão de 9 debentures conversíveis em ações no valor total de R$
60.000. Para data de conversibilidade e vencimento, dividiu-se em dois conjuntos, sendo as ações de números 2, 4 e 9,
as quais correspondem ao valor de R$ 12.000 e vencimento em 01 de janeiro de 2020. O segundo conjunto composto
pelas ações 1, 3, 5, 6, 7 e 8, correspondem ao valor de 48.000 com vencimento em 1º de julho de 2020.
Os empréstimos, financiamentos e debêntures da Companhia não estão atrelados a quaisquer cláusulas restritivas
(covenants).
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(b)

Reconciliação da dívida líquida
Controladora e consolidado
2018
2017

16

Em 1º de janeiro

66.034

45.733

Captação de empréstimos e financiamentos
Encargos financeiros provisionados
Amortização de empréstimos e financiamentos (principal)
Amortização de empréstimos e financiamentos (juros)

9.544
1.757
(2.821)
(201)

45.892
2.925
(26.498)
(2.018)

Em 31 de dezembro

74.313

66.034

Obrigações trabalhistas e tributárias

2018
Obrigações trabalhistas
Provisão férias e encargos
Salários a pagar
Obrigações sociais
INSS a recolher
FGTS a recolher
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Controladora
2017

2.721
1.089
3.810

2.945

616
140
756
4.566
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2018

Consolidado
2017
2.995

2.945

2.872
1.148
4.020

693
164
857
3.802

658
150
808
4.828

695
163
858
3.853

2.995
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Provisões para contingências
A Companhia, no curso normal de suas operações, está envolvida em ações judiciais sobre questões cíveis e
trabalhistas. A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos efetuou análise das demandas
judiciais pendentes, e constituiu a provisão para os processos com risco de perdas prováveis esperadas sobre questões
trabalhistas no montante de R$ 40 e questões cíveis no montante de R$ 16 para o exercício de 2018.
Apresentamos abaixo o resumo das perdas prováveis em 31 de dezembro:
Controladora e consolidado
2018
2017
Processos cíveis
Processos trabalhistas

16
40
56

31
55
86

A movimentação das contingências é demonstrada abaixo:
Controladora e consolidado
2018
2017
Em 1º de janeiro
Novas contingências
Reversão de provisões de contingências
Contingências pagas
Em 31 de dezembro

86

148

25
(31)
(24)
56

62
(85)
(39)
86

Em 2018, a Companhia possui outros processos cíveis avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de risco
possível, no montante de R$ 4.
18

Outros passivos
Controladora
Circulante
Investimentos a pagar
Outras obrigações
Não circulante
Fornecedores de serviços
Investimento a pagar
Outras obrigações
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Consolidado

2018

2017

2018

2017

2.159
869

15.179

2.159
1.653

15.179

3.028

15.179

3.812

15.179

65
4.569

65

4

4.569
313

4

4.569

69

4.882

69

7.597

15.248

8.694

15.248
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Patrimônio líquido

(a)

Capital social
Em 31 de dezembro de 2018 o capital social da Companhia é de R$ 44.955, totalmente integralizados, divididos em
159.134 ações, sendo 135.559 ações ordinárias e 23.575 de ações ordinárias de classe A todas nominativas e sem valor
nominal e não resgatáveis.
Quantidade

2018
Valor total

Quantidade

2017
Valor total

23.575
135.559

6.660
38.295

23.575
135.559

6.660
38.295

159.134

44.955

159.134

44.955

Ações ordinárias de classe A (i)
Ações ordinárias

(i)

(b)

Conforme o parágrafo 5º do Acordo de Acionistas, as ações ordinárias classe A conferem ao titular os mesmos
poderes que as ações ordinárias.
Reserva de lucro – Reserva legal e reserva estatutária

A reserva legal será constituída a base de 5% sobre o lucro líquido do exercício (quando houver), limitada a 20%
do capital social, conforme a previsão da lei 6.404/76. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do
capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar capital. As reservas
estatutárias são constituídas por determinação do estatuto da companhia, como destinação de uma
parcela dos lucros do exercício, e não podem restringir o pagamento do dividendo obrigatório.

Em 2018, em função do prejuízo, a Companhia não registrou reserva estatutária.
(c)

Ajustes de avaliação patrimonial

Composto por:



Ajuste das diferenças de câmbio em decorrência de investimento em coligada mantida no exterior. Este investimento
foi integralmente alienado no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e sua movimentação está apresentada na
Nota 10.
Valor dos instrumentos financeiros derivativos designados como hedge de fluxo de caixa, líquidos dos efeitos
tributários correspondentes. O saldo, líquido dos tributos em 31 de dezembro de 2018 é de R$ 759 (2017 – resultado
negativo de R$ 233).
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(d)

Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação

O lucro (prejuízo) básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro (prejuízo) atribuível aos acionistas da
sociedade, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas durante o exercício, excluindo as
ações ordinárias compradas pela sociedade e mantidas como ações em tesouraria, se houver.

O lucro (prejuízo) diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações
ordinárias em circulação, para presumir a conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídos.

Ações ordinárias de classe A
Ações ordinárias

Prejuízo do Exercício
Ações em circulação no final do exercício

Prejuízo líquido por ações atribuível aos
acionistas da Companhia - em R$

20

Quantidade

2018
Valor total

Quantidade

2017
Valor total

23.575
135.559

6.660
38.295

23.575
135.559

6.660
38.295

159.134

44.955

159.134

44.955

2018

Básico
2017

2018

Diluído
2017

(21.930)
159.134

(5.825)
159.134

(21.930)
159.134

(5.825)
159.134

159.134

159.134

159.134

159.134

(0,1378)

(0,0366)

(0,1378)

(0,0366)

Receitas

Venda de mercadorias e produtos
Vendas de serviços e contratos – clube de
benefícios
Bonificações recebidas
Impostos sobre vendas
Devoluções de vendas
Descontos concedidos
Receitas líquidas
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2018

Controladora
2017

2018

Consolidado
2017

349.919

347.195

358.127

347.195

17.067

-

17.067

-

(61.267)
(3.022)
(20.080)
262.826

104
(64.131)
(3.587)
(33.161)
274.419

(61.267)
(3.022)
(20.080)
262.826

104
(62.714)
(3.434)
(33.144)
267.798
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Custos e despesas por natureza
Controladora

Compras de mercadorias
Remuneração administradores (b)
Salários e ordenados (i)
Encargos e benefícios (i)
Comissões
Fretes (ii)
Embalagens
Publicidade, propaganda e promoções
Serviços de terceiros e consultorias
(iii)
Campanhas internas e promoções
Viagens, deslocamentos e refeições
Energia, Internet e telefonia
Material de consumo e expediente
Cursos, representação e treinamentos
Aluguel de imóveis
Impostos, taxas e contribuições
Amortização e depreciação
Perdas e recuperações (iv)
Outras despesas
Crédito de impostos

Custo das vendas
Despesas administrativas
Despesas gerais
Despesas com vendas
Outros resultados operacionais (v)
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Consolidado

2018

2017

2018

2017

130.352
5.784
14.674
14.824
11.804
37.467
7.571
29.921

119.482
3.834
13.807
15.104
15.241
36.443
7.220
22.757

133.943
5.784
15.342
15.510
12.019
37.543
7.571
30.089

119.482
3.834
13.807
15.104
15.241
36.443
7.220
22.757

11890

5.950

12.117

5.950

416
1.942
1.331
1.522
903
5.917
501
5.469
2.584
5.933
(3.606)

436
1.804
1.252
1183
557
3.733
277
5.276
3.655
11.124
(3.990)

419
1.991
1.361
1.624
911
6.182
506
5.484
2.613
5.891
(3.605)

436
1.804
1.252
1183
557
3.733
277
5.289
3.655
11.124
(3.990)

287.199

265.145

293.295

265.158

137.923
35.281
32.932
80.630
433

119.482
32.746
21.628
81.876
9.413

141.514
36.637
33.621
81.089
434

119.482
32.746
21.641
81.876
9.413

287.199

265.145

293.295

265.158
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(a)

No decorrer do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a administração avaliou a sua estrutura e identificou
oportunidades de redução de custos operacionais. Como resultado desta avaliação:
(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

O montante de R$ 1.577 e R$ 380 nas rubricas “Salários e ordenados” e “Encargos e benefícios”,
respectivamente, referem-se a desligamentos efetuados em decorrência da readequação da estrutura
operacional da Companhia;
Despesas com frete relacionadas ao transporte de mercadorias dos fornecedores até os Centros de
Distribuição (“CDs”) são incorporadas ao custo das mercadorias a serem revendidas. As despesas com
fretes relacionadas ao transporte das mercadorias dos CDs até os consumidores ou revendedores são
classificadas como despesas com vendas;
O montante de R$ 3.466 refere-se a revisão de determinados contratos de parcerias e royalties, os quais
foram alterados ou cancelados em decorrência do baixo retorno obtido pela Companhia quando
comparado com a expectativa no momento de assinatura dos respectivos contratos;
O montante de R$ 2.252 refere-se a baixas específicas efetuadas nos estoques e estrutura do negócio de
cervejas o qual, por decisão da administração, teve toda a sua estrutura incluída na operação de vinhos
com o objetivo de sinergia na utilização da estrutura física e operacional;
Em 31 de dezembro de 2017, outros resultados operacionais referem-se ao resultado da alienação do
investimento realizado na Mocoffe (R$ 5.714) e baixa do ágio da HNB (R$3.699)

Por tratarem-se de despesas não recorrentes e pontuais, a administração espera que não existam impactos
prospectivos relacionados ao assunto.
(b)

Remuneração do pessoal-chave da administração
O pessoal-chave da administração inclui os conselheiros e diretores. A remuneração paga ou a pagar ao
pessoal-chave da administração, por seus serviços, está apresentada a seguir:

Controladora e consolidado

Pró-labore
Salários e ordenados
Encargos sociais
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2018

2017

1.070
3.273
1.441
5.784

1.020
1.800
1.014
3.834
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Despesas e receitas financeiras

Controladora
Despesas financeiras
Encargos sobre empréstimos e financiamentos
Variação cambial passiva
IOF
Outras despesas financeiras
Receitas financeiras
Descontos obtidos
Receita Financeira
Variação cambial ativa

Resultado financeiro, líquido

23

Controladora

2018

2017

2018

2017

(2.490)
(6.917)
(45)
(446)
(9.898)

(3.185)
(4.853)
(550)

(3.185)
(4.853)
(550)

(8.588)

(2.490)
(6.917)
(45)
(463)
(9.915)

803
1.781
4.953
7.537

332
3.341
1.838
5.511

803
1.787
4.953
7.543

332
3.341
1.838
5.511

(2.361)

(3.077)

(2.372)

(3.077)

(8.588)

Seguros
A política de gestão de risco de seguro das Companhias consolidadas busca cobertura compatível com suas
responsabilidades e operações.
As coberturas de seguros foram contratadas em montantes considerados suficientes para cobrir eventuais perdas,
considerando a natureza de suas atividades, os riscos envolvidos em suas operações e as recomendações de seus
consultores de seguro.
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia tinha as seguintes apólices de seguro contratadas:
Modalidade

Cobertura

Incêndio de bens do imobilizado
Responsabilidade civil de diretores e administradores
Equipamentos Logísticos
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Eventos subsequentes

(a) Aquisições e venda de participações societárias e mudanças no capital social da Companhia
Em julho de 2019, foi aprovada a conversão da totalidade das debêntures em ações ordinárias classe A, aumentando
assim o capital social da Companhia em R$ 60.000.
Ainda em 2019, a Companhia decidiu vender o canal de operações relacionadas a vendas de cerveja visando direcionar
as estratégias e investimentos no seu negócio principal, a venda de vinhos.
(b) Mudanças nas políticas contábeis
•
CPC 06(R2) - IFRS 16 (Arrendamentos), adotada em 1º de janeiro de 2019, norma com vigência a partir de 1º
de janeiro de 2019, determina que os arrendatários passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o
direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de arrendamento mercantil, incluindo os
operacionais, podendo ficar fora do escopo dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de baixo valor.
Os critérios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações financeiras dos arrendadores
ficam substancialmente mantidos.
•
ICPC 22 - "Incertezas sobre tratamento de tributos sobre o lucro", a interpretação trata da aplicação dos
requisitos de reconhecimento e mensuração estabelecidos no CPC 32 quando há incerteza sobre os tratamentos de
tributo sobre o lucro. A Companhia deve reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou passivo,
aplicando os requisitos do CPC 32 com base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não
utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados, aplicando esta Interpretação. A interpretação
foi aprovada em 21 de dezembro de 2018 e entrou em vigência em 1º de janeiro de 2019. Na avaliação da
Administração da Companhia, não são esperados impactos significativos em decorrência da interpretação, uma vez que
todos os procedimentos adotados para apuração e recolhimento de tributos sobre o lucro estão amparados na legislação
vigente e pareceres normativos.
Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto
significativo sobre as demonstrações financeiras do Grupo.
(c) Novidades operacionais
Em setembro 2019, em linha com a estratégia da Companhia e expansão dos seus negócios e relacionamento com seus
clientes, e em face à aquisição da controlada Bodegas de Los Andes Comércio de Vinhos Ltda. (“Bodegas”) no ano
anterior, a Companhia inaugurou sua primeira loja física sob à marca “Wine”, no bairro de Lourdes em Belo
Horizonte/MG. A estratégia da Companhia com o conceito de multicanalidade e a capacidade de oferecer a mesma
experiência independente do canal de contato com o cliente, com o objetivo de oferecer nossos produtos em diferentes
canais de venda, preservar a mesma experiência desde a atração desses clientes, passando pela venda e mantendo o
mesmo padrão e qualidade no pós venda em todos eles, tanto no mundo online como no offline. Ainda, com apoio de um
novo Centro de Distribuição em São Francisco, Belo Horizonte/MG, com o intuito de entregas mais rápidas e facilidade
de abastecimento de nossa loja física.
Em outubro de 2019, para proporcionar experiências diferenciadas a seus clientes e manter seu perfil inovador, a
Companhia lança no mercado o WineUP, programa de recompensas que, entre muitas funções, permite acumular
pontos e convertê-los em prêmios e descontos além de gamificação por conquistas em cada missão. Em 31 de
dezembro de 2019, o saldo estimado de utilização de pontos pelos clientes foi de R$ 739.
Em 2020, a Companhia avaliou a operação do Centro de Distribuição localizado em São Bernardo do Campo – SP e,
visando otimizar a estratégia logística em seus negócios, decidiu migrar para a cidade Barueri – SP.
Para a estratégia de 2020 e maior sinergia de seus negócios a Companhia planeja realizar evento de incorporação
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da sua controlada Bodegas de Los Andes Comércio de Vinhos S.A, bem como e a extinção da controlada C&M
Desenvolvimento e Licenciamento de Programas Ltda.
(d) Outros assuntos relevantes
Em 23 de janeiro de 2019, transitou em julgado o recurso extraordinário relacionado ao ICMS na base de cálculo do PIS
e COFINS, com admissibilidade do respectivo recurso em favor da Companhia. Até a data de emissão das
demonstrações financeiras do exercício de 2018, tendo em vista as controvérsias principalmente em relação a
metodologia do cálculo, a administração avaliou os impactos do assunto, e, consequentemente, nenhum valor foi
registrado. No exercício de 2019, conforme cálculos, a administração registrou um impacto positivo no resultado de R$
37.677.
Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia de Covid-19, doença causada pelo
novo coronavírus (Sars-Cov-2), devido a propagação da doença em diversos continentes, o que estimulou os governos a
criarem medidas para contenção da contaminação pelo vírus. No Brasil, medidas como isolamento social foram
utilizadas, o que gerou impacto na economia. Com a publicação do Decreto Federal nº 10.282/2020 que regulamenta os
serviços públicos e atividades essenciais no cenário da pandemia por Convid-19, bebidas e alimentos estão previstos
neste Decreto e sua essencialidade, não ocorrendo interrupção do negócio no e-commerce.
As análises estão sendo realizadas em linha com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 02/2020, emitido pela Comissão de
Valores Mobiliários em 10 de março de 2020, que orienta os administradores e auditores independentes de companhias
abertas a considerarem cuidadosamente os impactos da COVID-19 nos negócios e reportarem nas demonstrações
financeiras os principais riscos e incertezas advindos dessa análise, em consonância com as normas contábeis
aplicáveis.
As principais preocupações neste período são a preservação da integridade dos colaboradores, clientes, fornecedores e
das comunidades onde a Companhia atua, bem como a continuidade das operações de maneira segura. Por este
motivo, o primeiro passo foi a criação de um comitê interdisciplinar com atuação e monitoramento ativo. O comitê conta
com representantes de todas as unidades: sede de Vitória, filial de São Paulo, Centros de Distribuição de Serra/ ES e
Barueri/ SP, B2B e Lojas Físicas (BH, POA e CWB).
No entendimento da Administração, as medidas tomadas até o momento e que as estão em constante reavaliação buscam
manter o nível de serviço e qualidade operacional que preza em nas operações, além de buscar assegurar a saúde e bemestar dos colaboradores, fornecedores e clientes e da sociedade como um todo, apoiando o cumprimento das medidas
determinadas pelas autoridades públicas. A Administração não identificou impactos relevantes nos resultados e margens
de lucros da Companhia. A Companhia continuará atuando de maneira a preservar a saúde de todos, sempre vigilante e
pronta a fazer correções de rumo conforme a evolução da situação. Por fim, apesar do cenário de incertezas, em que não
é possível precisar seus impactos, bem como seu prazo de duração, no entendimento da Administração, tais medidas
buscam suportar a evolução da Companhia nesse período.
Entretanto, referida pandemia impacta os negócios da Companhia e potencializa o efeito dos demais riscos aos quais a
Companhia está exposta, podendo afetar significativamente nossos resultados operacionais e fluxo de caixa. Até o
presente momento não é possível dimensionar a extensão desses impactos e o tempo de duração do cenário
pandêmico, bem como seus potenciais efeitos nas operações e colaboradores. Além disso, a pandemia da COVID-19
pode afetar adversamente as condições econômicas gerais e o setor de comércio, considerando potenciais impactos nos
níveis de emprego e renda e na capacidade e hábitos de consumo da população em geral. A Companhia entende que
podem ocorrer os seguintes impactos:
o

Comportamento da demanda: aumento da taxa de desemprego, ampliação da recessão econômica e redução do
consumo de produtos supérfluos;

o

Liquidez: risco do impacto nos resultados e mercados de crédito mais restritivos impactarem a liquidez;
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o

Câmbio: impacto da desvalorização cambial em margens e em desembolso de caixa;

o

Falta de fornecimento: risco de fechamento das fronteiras comerciais e risco do MAPA - Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - interromper ou atrasar a nacionalização;

o

Disrupção Logística: companhias aéreas já reduziram fortemente suas rotas o que impacta diretamente nos
prazos de entrega e como existem muitos operadores rodoviários, o maior risco é na redução da oferta, junto com
aumento na demanda por delivery. Também pode ocorrer lockdown de cidades importantes dificultando a entrega
nessas regiões;

o

Crédito com Fornecedores: risco da deterioração do caixa e dos resultados limitarem a capacidade de
financiamento a prazo com fornecedores;

o

Saúde e produtividade dos funcionários: risco de contágio pode afetar funcionários e operações e o risco de
produtividade pode cair por conta de home office sustentado. Poderá ocorrer uma contaminação em massa de
profissionais do nosso centro de distribuição, paralisando as operações;

o

Comportamento das vendas do e-commerce: risco de queda nas vendas em meio a deterioração da
economia e da confiança do consumidor; e

o

Fechamento de bares, restaurantes, eventos, lojas: vendas do B2B (atacado) no on trade (e-commerce) e da
Wine Eventos poderão sofrer impacto. E no médio prazo poderá ocorrer o fechamento definitivo de inúmeros
restaurantes parceiros, ocasionando perda de vendas do nosso negócio de B2B.

62 de 62

447

      



DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em observância às disposições constantes da Instrução CVM nº 480/2009, a Diretoria declara que
revisou, discutiu e concordou com as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas,
relativas ao exercício social em 31 de dezembro de 2018.

São Paulo, 02 de setembro de 2020

________________________________________
MARCELO GIOVANETTI D’ARIENZO

________________________________________
ALEXANDRE MAGNO DA CRUZ OLIVEIRA FILHO

________________________________________
LAURA GONÇALVES CAVALCANTI BARROS

________________________________________
CLAYTON FREIRE DOS SANTOS

________________________________________
GERMAN GARFINKEL

________________________________________
ALEXANDRE RODRIGUES MALTA
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DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE O PARECER EMITIDO PELOS AUDITORES INDEPENDENTES

Em observância às disposições constantes da Instrução CVM nº 480/2009, a Diretoria declara que
revisou, discutiu e concordou com as conclusões expressas no relatório dos auditores
independentes sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2018.

São Paulo, 02 de setembro de 2020

________________________________________
MARCELO GIOVANETTI D’ARIENZO

________________________________________
ALEXANDRE MAGNO DA CRUZ OLIVEIRA FILHO

________________________________________
LAURA GONÇALVES CAVALCANTI BARROS

________________________________________
CLAYTON FREIRE DOS SANTOS

________________________________________
GERMAN GARFINKEL

________________________________________
ALEXANDRE RODRIGUES MALTA
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Conjunto completo das
Demonstrações Financeiras
2017
O conjunto de demonstrações apresentado a seguir é composto pelas
seguintes informações:
9 Relatório da administração;
9 Relatório do auditor independente;
9 Demonstrações Financeiras;
9 Declaração dos diretores sobre as Demonstrações Financeiras;
9 Declaração dos diretores sobre a opinião expressa no relatório
dos auditores independentes e sobre as informações contábeis
intermediárias
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Durante o exercício de 2017, a Companhia vendeu sua participação acionária na empresa com atuação na venda de cápsulas de café, a Mocoffee Company
B.V, conforme descrito na Nota 11. Em 21 de agosto de 2017, a Companhia adquiriu o fundo de comércio da empresa Clubeer do Brasil Ltda. (“Clubeer”),
buscando ampliar seu market share no mercado de cervejas.

A Companhia é uma sociedade anônima de capital fechado, com sedes administrativas nas cidades de Vitória/ES e São Paulo/SP e um centro de distribuição
na cidade de Serra/ES. A Companhia possui seu controle compartilhado entre a Orbeat Som e Imagem Ltda., empresa do Grupo RBS, e Península Fundo de
Investimento em Participações.

Além da comercialização através dos canais digitais, outra importante fonte de receita da Companhia é o Clube Wine, assinatura periódica em que os clientes
recebem os vinhos recomendados pela curadoria de enólogos da Wine, uma revista com conteúdo editorial exclusivo com informações atuais aos
interessados pelo mundo dos vinhos, além de outros benefícios, como descontos e promoções exclusivas.

A W2W E-Commerce de Vinhos S.A. ("Companhia" ou "Wine") opera no mercado varejista e atacadista comercializando vinhos, cervejas, linha gourmet e
outras bebidas nacionais e importadas, principalmente via comércio eletrônico (e-commerce). A companhia foi constituída em 2008 e opera com os sites
“www.wine.com.br”, “www.beer.com.br”, ‘www.vinhofacil.com.br”, “www.wineeventos.com.br” e “www.wine2b.com.br”.

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

453
Receita líquida
Custo das vendas
Lucro bruto
Margem Bruta (%)
Despesas operacionais (vendas, administrativas e outras)
Despesas com vendas
Despesas administrativas
Despesas gerais
Outras despesas operacionais
Despesas operacionais/Receita líquida (%)
EBITDA ajustado
Margem EBITDA ajustada

262.826
(119.482)
143.344
54,5%
(145.676)
(81.876)
(32.746)
(21.641)
(9.413)
-55,4%
9.887
3,8%

2017

238.501
(106.114)
132.387
55,5%
(124.577)
(70.602)
(31.504)
(20.611)
(1.860)
-52,2%
19.326
8,1%

2016

-48,8%

16,9%
16,0%
3,9%
5,0%
406,1%

10,2%
12,6%
8,3%

Var.

 A entrada no início do ano do Sistema “Go Frete”, impactou positivamente as despesas com vendas, trazendo ganho em torno de 1p.ps. no ano.

 Aumento expressivo no investimento de marketing quando comparado a 2016, principalmente pela expansão do E-commerce, onde a maior
competitividade deste mercado requer maiores investimentos, impactando diretamente o EBITDA do ano. O % das despesas com vendas é
superior a 2016 principalmente nas linhas de frete e embalagens para os novos canais de venda.

sócios de clube.

+8mil

de pedidos.

2,4MM

garrafas vendidas.

10,1MM

Informações Consolidadas (R$ MM)

DESEMPENHO ECONÔMICO FINANCEIRO

O Clube de Assinaturas de Vinhos apresenta um leve crescimento, principalmente nas captações, crescendo 7,9% e terminando com uma base de sócios
de 116mil. O Clube Beer encerra o período com 9mil sócios ativos.

Fechamos o ano com crescimento de 10,2%, 24 milhões a mais que o ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado principalmente pelo E-commerce,
que finaliza o ano como o canal que mais cresceu em valor absoluto na companhia, 32,2MM. O canal B2B cresce 34,5% com maior atuação do “inside
sales” e Wine Eventos em seu primeiro ano de atuação fatura 4,6MM.

Em 2017 tivemos a entrada de 2 novos canais de venda na Wine, o Vinho Fácil, um novo site e uma nova marca para competir no mercado de flashsales sem comprometer os atributos conquistados pela marca Wine. E o canal Wine Eventos, para atender ao público de festas, casamentos e qualquer
tipo de evento.

DESEMPENHO DA WINE EM 2017

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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9.887

(2.332)
5.289
2.957
3.231
3.699

2017
-129,9%
-13,0%
-78,7%
-9,6%

-48,8%

1.860
19.326

Var.

7.810
6.080
13.890
3.576

2016

Alienação de ativos
Despesas legais
Ganho ou perda tributária
Não recorrentes

Informações Consolidadas (R$ MM)

(2.483)
3.231

5.714

2017

3.576

3.576

2016

-9,6%

Var.

 Em 13 de julho de 2017 a Administração decidiu descontinuar sua participação no negócio de café redefinindo sua estratégia e buscando otimizar
seus resultados no mercado interno de vinhos. Nesta data, a Companhia realizou a venda de sua participação Mocoffee B.V. pelo montante de R$
3.703, sendo a perda pela alienação do investimento no montante de R$ 5.714

Não recorrentes

 Apesar do Lucro Bruto acima 8,3% no ano de 2017, o lucro operacional sofre o impacto das despesas operacionais que referem-se a alienação do
investimento realizado na Mocoffe no valor de 5,7MM e R$ 3.699 relacionado ao ágio originado no momento da aquisição da Santiago e Lemos
Comércio de Bebidas S.A., empresa incorporada pela Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2015.

Lucro Operacional
Depreciação e Amortização
EBITDA
Não recorrentes
Impairment de Ágio
Equivalência patrimonial
EBITDA ajustado

Informações Consolidadas (R$ MM)

COMPOSIÇÃO EBITDA AJUSTADO
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Receitas financeiras
Descontos obtidos
Receita financeira
Variação cambial ativa
Despesas financeiras
Encargos sobre empréstimos e financiamentos
Variação cambial passiva
IOF
Resultado financeiro líquido

Informações Consolidadas (R$ MM)
5.511
332
3.341
1.838
(8.588)
(3.185)
(4.853)
(550)
(3.077)

2017
15.883
185
2.331
13.367
(21.298)
(12.268)
(7.928)
(1.102)
(5.415)

2016

-65,3%
79,5%
43,3%
-86,2%
-59,7%
-74,0%
-38,8%
-50,1%
-43,2%

Var.

LUCRO LÍQUIDO

EBITDA ajustado
Depreciação e Amortização
Não recorrentes
Impairment de Ágio
Resultado de equivalência patrimonial
Lucro Operacional
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Provisão para IR e CS
Lucro Líquido

Informações Consolidadas (R$ MM)

(2.332)
(3.077)
5.511
(8.588)
(416)
(5.825)

9.887
(5.289)
(3.231)
(3.699)

2017

-48,8%
-13,0%
-9,6%

-129,9%
-43,2%
-65,3%
-59,7%
-69,1%
-656,4%

(1.860)
7.810
(5.415)
15.883
(21.298)
(1.348)
1.047

Var.
19.326
(6.080)
(3.576)

2016

 Quando comparado ao resultado financeiro de 2016, temos o impacto da variação cambial ativa do contrato FININP. A linha de “encargos sobre
empréstimos” destaca a liquidação do contrato CCB.

Resultado financeiro
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Lucro Líquido
Provisão para IR e CS
LAIR
Depreciação/Amortização e Outros
Juros e Variações cambiais
Baixa de imobilizado/intangível e outros
Variação Capital de Giro
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos pagos
IR+CSLL
Financiamentos Operacionais
CAPEX
Fluxo de Caixa

Informações Consolidadas (R$ MM)

17.376
3.258
19.274

(5.825)
416
(5.409)
5.289
2.677
3.500
(5.397)
(2.020)

2017
1.047
1.348
2.395
6.066
7.231
1.748
6.527
(12.084)
(1.371)
(1.099)
(4.852)
4.561

2016

-1681,1%
-167,1%
322,6%

-656,4%
-69,1%
-325,8%
-12,8%
-63,0%
100,2%
-182,7%
-83,3%

Var.

 No ano de 2017 comparado ao ano de 2016 tivemos um aumento do contas a receber de 6MM por conta do volume de vendas. Aumento de
11MM em estoques e em contrapartida aumento de 17MM em fornecedores pelo volume de mercadoria adquirida. Por conta da apropriação do
prêmio de participação dos resultados tivemos uma redução das obrigações a pagar no ano de 2017. Em CAPEX, tivemos investimento em
benfeitorias na sede administrativa em Vitória e em tecnologia. Nos financiamentos operacionais, impacto das debêntures emitidas a favor do
acionista Fundo de Investimento Península, no montante de R$ 45,9 milhões, compensando as amortizações de financiamentos no montante de
R$ 28,5 milhões no mesmo ano.

FLUXO DE CAIXA
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Empréstimos e financiamentos
FINIMP
CCB
FINAME
Debêntures
Outros
Caixa e equivalentes de caixa
Endividamento líquido

Informações Consolidadas (R$ MM)

2.526
708
62.655
145
(36.231)
29.803

66.034

2017
45.733
7.012
19.028
932
15.394
3.367
(16.957)
28.776

2016

-86,7%
-24,0%
307,0%
-95,7%
113,7%
3,6%

44,4%

Var.

Finanças
Marketing
Operações
Administrativo
TI
Novos negócios
Investimentos

Informações Consolidadas (R$ MM)

193
657
2.824
4.039
730
8.443

2017

674,6%
-8,6%
71,7%

4.422
4.916

-50,4%

Var.
389
21
85

2016

 O CAPEX de 2017 ficou 71,7% acima de 2016, principalmente impactado pela obra da Sede em Vitória e investimento nos novos negócios Clubeer
e Vinho Fácil.

INVESTIMENTO

 Em 9 de agosto de 2016 a companhia aprovou a emissão de 9 debêntures conversíveis em ações no valor total de R$ 60.000. Para data de
conversibilidade e vencimento, dividiu-se em dois conjuntos, sendo as ações de números 2, 4 e 9, as quais correspondem ao valor de R$ 12.000 e
vencimento em 1° de janeiro de 2020. O segundo conjunto composto pelas ações 1, 3, 5, 6, 7 e 8, correspondem ao valor de 48.000 com
vencimento em 1º de julho de 2020

ENDIVIDAMENTO

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

www.pwc.com.br
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Relatório do auditor independente
sobre as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
Aos Administradores e Acionistas
W2W E-commerce de Vinhos S.A.

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da W2W E-commerce de Vinhos S.A.
("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o exercício findo nessa data, assim como as demonstrações financeiras consolidadas da W2W
E-commerce de Vinhos S.A. e suas controladas ("Consolidado"), que compreendem o balanço patrimonial
consolidado em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da W2W E-commerce de Vinhos S.A. e da W2W
E-commerce de Vinhos S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas
operações e os seus respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e
os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas".
Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.

PricewaterhouseCoopers, Rua Mostardeiro, 800 - 9º andar, Bairro Independência, Porto Alegre-RS, Brasil 90430-000
ǣȋͷͳȌ͵͵ͺǦͳͲͲǡǡǤ Ǥ Ȁ
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W2W E-commerce de Vinhos S.A.
Principais Assuntos de Auditoria
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do
exercício corrente. Esse assunto foi tratado no contexto de nossa
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como
um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não expressamos uma
opinião separada sobre esse assunto.

Assuntos

Porque
é um PAA

Como o
assunto foi
conduzido

Como o assunto foi conduzido em nossa
auditoria

Porque é um PAA

Reconhecimento de receita de vendas

Como resposta a esse assunto, dentre outros,
Conforme Nota 2.16, a determinação do
executamos os seguintes principais procedimentos
reconhecimento de receita é feita quando da
transferência de risco e propriedade dos bens para de auditoria:
os clientes e o valor da receita possa ser mensurado
com confiabilidade, o que geralmente ocorre no
(i) Entendimento do processo de vendas e do
momento do faturamento das transações, podendo
ambiente de controles para o reconhecimento
de receitas e dos respectivos contas a receber;
levar ao risco de reconhecimento inadequado do
valor da receita e em momento incorreto.
(ii) Selecionamos, em base amostral, transações de
vendas ocorridas antes e depois da data de
encerramento do exercício, de maneira a
Em função da magnitude e a sensibilidade do
observar se a receita foi reconhecida na
competência correta, considerando a análise da
reconhecimento da receita, consideramos este como
data do documento de aprovação de entrega do
um principal assunto de auditoria.
produto;
(iii) Comparamos, em base de testes, lançamentos
contábeis com pedidos de clientes, notas fiscais
e o efetivo recebimento das vendas, bem como
efetuamos análise de números sequenciais de
emissão de notas fiscais.

Os resultados de nossos procedimentos nos
proporcionaram evidências de auditoria de que o
reconhecimento de receitas é efetuado, em todos os
aspectos relevantes, pelo valor pactuado com os
clientes e no correto período de competência, ou
seja, quando da transferencia do risco e
propriedade. Assim, consideramos que as
transações estão contabilizadas por valores que
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Como o assunto foi conduzido em nossa
auditoria

Porque é um PAA

correspondem aos documentos testados e no correto
período de competência.

Outros assuntos
Demonstrações do Valor Adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2017, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e
apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a
formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações
financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os
critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Em nossa
opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às
demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas e o relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório
da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de
forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International
Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro.
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Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações financeiras , a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais
e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
•

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

•

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.

•

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração.

•

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se
manter em continuidade operacional.
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•

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.

•

Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da
auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências
éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo,
quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do
exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos
esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação
pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não
deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem,
dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
Porto Alegre, 02 de setembro de 2020

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Carlos Alexandre Peres
Contador CRC 1SP198156/O-7
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464
135.285

33.094

24.581
171.667

12.122
7.269
13.703
33.094

-

-

16.946
40
44.949
37.035
2.495
726
102.191

2016

429
9.095
11.308
20.832

3.749

3.749

36.221
233
58.296
48.282
1.815
2.239
147.086

2017

Controladora

171.722

24.603

434
9.112
11.308
20.854

3.749

3.749

36.231
233
58.296
48.282
1.819
2.258
147.119

2017

135.341

32.682

11.680
7.299
13.703
32.682

-

-

16.957
40
44.949
37.035
2.500
1.178
102.659

2016

Consolidado

Total do passivo e patrimônio líquido

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva legal
Reserva de lucros
Ajustes de avaliação patrimonial
Prejuízos acumulados
Total do patrimônio líquido

Total do passivo

Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Tributos diferidos
Outros Passivos

Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Instrumentos financeiros derivativos
Obrigações sociais e trabalhistas
Impostos a recolher
Provisões para contingências
Outros passivos

Passivo e patrimônio líquido

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
1 de 48

Total do ativo

11
12
13

9

Não circulante
Realizável a longo prazo
Outros ativos

Investimento
Imobilizado
Intangível

4
5
6
7
8
9

Notas

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Instrumentos financeiros derivativos
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Outros ativos

Ativo

Em milhares de reais

Balanço patrimonial
Em 31 de dezembro

W2W E-Commerce de Vinhos S.A.

19

15
15
10
18

14
15
5
16
8
17
18

Notas

171.667

44.955
685
233
(14.641)
31.232

140.435

503
62.655
1.149
69
64.376

49.026
2.876
3.802
5.090
86
15.179
76.059

2017

135.285

44.955
36
685
2.199
(8.848)
39.027

96.258

3.254
15.394
733
19.381

32.146
27.085
103
7.103
6.693
148
3.599
76.877

2016

Controladora

171.722

44.955
685
233
(14.641)
31.232

140.490

503
62.655
1.149
69
64.376

49.026
2.876
3.853
5.094
86
15.179
76.114

2017

135.341

44.955
36
685
2.199
(8848)
39.027

96.314

3.254
15.394
733
19.381

32.146
27.085
103
7.136
6.716
148
3.599
76.933

2016

Consolidado

W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

Controladora
Notas
Receita líquida
Custo das vendas

20
21

Lucro bruto
Despesas com vendas
Despesas administrativas
Despesas gerais
Resultado de equivalência patrimonial
Outros resultados operacionais
Lucro (Prejuízo) operacional
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro líquido
(Prejuízo) / Lucro antes da provisão para o imposto de renda
e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício
Lucro (Prejuízo) por ação atribuível aos acionistas
da Companhia - em R$ (Nota 19(d))
Básico
Diluído

21
21
21
11
21
22
22

10

Consolidado

2017

2016

2017

2016

262.826
(119.482)

238.501
(106.114)

262.826
(119.482)

238.501
(106.114)

143.344

132.387

143.344

132.387

(81.876)
(32.746)
(21.628)
(13)
(9.413)
(2.332)
5.511
(8.588)
(3.077)

(70.602)
(31.504)
(20.597)
(1.874)
7.810
15.883
(21.298)
(5.415)

(81.876)
(32.746)
(21.641)
(9.413)
(2.332)
5.511
(8.588)
(3.077)

(70.602)
(31.504)
(20.611)
(1.860)
7.810
15.883
(21.298)
(5.415)

(5.409)

2.395

(5.409)

2.395

(416)

(1.348)

(416)

(1.348)

(5.825)

1.047

(5.825)

1.047

(0,0366)
(0,0366)

0,0511
0,0511

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findo em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Controladora

Consolidado

2017

2016

2017

2016

Lucro (Prejuízo) do exercício

(5.825)

1.047

(5.825)

1.047

Variação cambial de investidas localizadas no exterior
Hedges de fluxos de caixa, líquido

(2.263)
297

743
(64)

(2.263)
297

743
(64)

Total do resultado abrangente do exercício

(7.791)

1.726

(7.791)

1.726

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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467

Total contribuição dos acionistas e distribuições aos acionistas

-

(36)

44.955

685

-

-

-

685

685

685

-

-

-

Reserva
de lucros
-

Reservas de lucros

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Saldos em 31 de dezembro de 2017

(36)

-

-

36

36

-

-

Total resultado abrangente do exercício

Contribuição dos acionistas e distribuições aos acionistas
Absorção de prejuízos acumulados
Destinação do lucro líquido do exercício
Total contribuição dos acionistas e distribuições aos acionistas

-

44.955

11.289

36
-

-

Resultado abrangente do exercício
Prejuízo do exercício
Hedges de fluxo de caixa, líquidos de impostos
Variação cambial de investidas localizadas no exterior (Nota 11)

Saldos em 31 de dezembro de 2016

-

-

-

Reserva
legal
-

40.000
(28.711)

-

Total resultado abrangente do exercício

Contribuição dos acionistas e distribuições aos acionistas
Aumento de capital
Absorção de prejuízos acumulados
Destinação do lucro líquido do exercício
Reserva legal
Lucros a destinar

-

33.666

Capital social

Resultado abrangente do exercício
Lucro Líquido do exercício
Hedges de fluxo de caixa, líquidos de impostos
Variação cambial de investidas localizadas no exterior (Nota 11)

Em 31 de dezembro de 2015

Em milhares de reais

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro

W2W E-Commerce de Vinhos S.A.

233

-

-

(1.966)

297
(2.263)

2.199

-

-

-

679

(64)
743

1.520

Ajustes de avaliação patrimonial

(14.641)

32

32

(5.825)

(5.825)
-

(8.848)

27.990

(36)
(685)

28.711

1.047

1.047
-

(37.885)

Prejuízos acumulados

Total

31.232

(4)

(4)

(7.791)

(5.825)
297
(2.263)

39.027

40.000

-

40.000
-

1.726

1.047
(64)
743

(2.699)

W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais
Controladora
Notas

Consolidado

2017

2016

2017

2016

(5.409)

2.395

(5.409)

2.395

2.338
2.938
2.678
3.716
13
(17)
(137)
(62)

3.995
2.071
6.889
(158)
1.874
(15)
(87)
148

2.351
2.938
2.677
3.716
(17)
(137)
(62)

3.995
2.071
6.889
(158)
1.860
(15)
(87)
148

6.058

17.717

6.057

17.098

(13.330)
(11.110)
(5.262)
16.880
(5.025)
12.450

(6.177)
18.889
(67)
(14.574)
6.108
2.486

(13.330)
(11.110)
(5.262)
16.880
(5.025)
12.450

(6.177)
18.889
86
(14.574)
6.159
2.486

661

24.382

660

23.967

(2.020)

(1.371)
(12.084)

(2.020)

(1.371)
(12.084)

(1.359)

10.927

(1.360)

10.512

11.680

(456)

11.680

-

-

(629)

-

(629)

12
13
12

(4.180)
(4.242)
3.258

(357)
(4.715)
879
(5.278)

(4.180)
(4.242)
3.258

(387)
(4.715)
879
(4.852)

15
15

45.892
(28.516)
-

69.799
(110.898)
40.000

45.892
(28.516)
-

69.799
(110.898)
40.000

Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de
financiamento

17.376

(1.099)

17.376

(1.099)

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

19.275

4.550

19.274

4.561

Caixa e equivalentes de caixa no início de exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final de exercício
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

16.946
36.221
19.275

12.396
16.946
4.550

16.957
36.231
19.274

12.396
16.957
4.561

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição
social
Ajustes para reconciliar o lucro ao fluxo de caixa
das atividades operacionais
Depreciação
Amortização
Despesas com juros e variações cambiais
(Ganho) perdas na baixa de imobilizado e intangível
Resultado de equivalência patrimonial
Reversão para devedores duvidosos
Reversão de provisão para perda nos estoques
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas

12
13
15
12/13
11
6
7
17

Variações nos ativos e passivos
Redução (aumento) de contas a receber
Redução (aumento) de estoques
Redução (aumento) de outros ativos
(Redução) aumento de fornecedores
(Redução) aumento de obrigações fiscais e trabalhistas
(Redução) aumento de outros passivos

6
7
9
14
16
18

Caixa gerado nas operações
Imposto de renda e contribuição social pagos
Juros sobre empréstimos e financiamentos pagos

10
15

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
(Aquisição) Venda de investimento
Aumento de capital em investimento sem alteração da
participação
Compras de imobilizado
Compras de ativos intangíveis
Recebimento pela venda de imobilizado
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

11

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos
Amortizações de empréstimos e financiamentos
Aumento de capital

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
Demonstração do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Notas
Receitas
Vendas brutas de produtos e serviços
Provisão para créditos de liquidação duvidosa reversão/(constituição)
Insumos adquiridos de terceiros
Custo dos produtos vendidos, das mercadorias e dos
serviços prestados
Despesas de transporte
Custos de publicidade, vendas e promoções
Serviços de terceiros
Perdas/recuperações de valores ativos
Outras despesas
Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização
Valor adicionado líquido produzido pela Companhia
Valor adicionado recebido em transferência
Participação nos lucros de controladas
Receitas financeiras
Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Pessoal - remuneração direta
Pessoal - benefícios
Pessoal - FGTS
Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais
Juros e variações cambiais
Prejuízo retido
Valor adicionado distribuído

2017

2016

2017

2016

20

324.093

290.057

324.093

290.057

6

(17)

(13)

(17)

(13)

324.076

290.044

324.076

290.044

21

(126.702)

(108.788)

(126.702)

(108.788)

21
21
21
21

(36.443)
(22.757)
(5.950)
(3.655)
(13.027)
(208.534)
115.542
(5.276)
110.266

(49.316)
(12.947)
(8.284)
7.637
(12.903)
(184.601)
114.617
(6.066)
99.377

(36.443)
(22.757)
(5.950)
(3.655)
(13.027)
(208.534)
115.542
(5.289)
110.253

(49.316)
(12.947)
(8.284)
5.777
(12.903)
(186.461)
112.757
(6.080)
97.503

11
22

(13)
5.511
115.764

(1.874)
15.883
113.386

5.511
115.764

15.883
113.386

21
21

15.607
14.869
1.249
32.066

13.417
15.652
1.476
10.522

15.607
14.869
1.249
32.066

13.417
15.652
1.476
10.522

37.463
97
8.588
5.825
(115.764)

51.556
512
21.298
(1.047)
(113.386)

37.463
97
8.588
5.825
(115.764)

51.556
512
21.298
(1.047)
(113.386)

21

22

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2017
Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma

1

Informações Gerais

1.1

Contexto operacional
A W2W E-Commerce de Vinhos S.A. ("Companhia" ou "Wine") opera no mercado varejista e atacadista comercializando
vinhos, cervejas, linha gourmet e outras bebidas nacionais e importadas, principalmente via comércio eletrônico (ecommerce). A Companhia foi constituída em 2008 e opera com os sites “www.wine.com.br”, “www.beer.com.br”,
‘www.vinhofacil.com.br”, “www.wineeventos.com.br” e “www.wine2b.com.br”.
Além da comercialização através dos canais digitais, outra importante fonte de receita da Companhia é o ClubeW,
assinatura periódica em que os clientes recebem os vinhos recomendados pela curadoria de enólogos da Wine, uma
revista com conteúdo editorial exclusivo com informações atuais aos interessados pelo mundo dos vinhos, além de
outros benefícios, como descontos e promoções exclusivas.
A Companhia é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede administrativa na cidade de Vitória e centro de
distribuição na cidade de Serra, ambos localizados no Estado do Espírito Santo. A Companhia possui seu controle
compartilhado entre a Orbeat Som e Imagem Ltda., empresa do Grupo RBS, e Península Fundo de Investimento em
Participações.
Durante o exercício de 2017, a Companhia vendeu sua participação acionária na empresa com atuação na venda de
cápsulas de café, a Mocoffee Company B.V, conforme descrito na Nota 11. Em 21 de agosto de 2017, a Companhia
adquiriu o fundo de comércio da empresa Clubeer do Brasil Ltda. (“Clubeer”), buscando ampliar seu market share no
mercado de cervejas.
A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de Administração em 02 de setembro de
2020.

1.2

Base de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de relatório
financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board
(IASB)) , e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as
quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão apresentadas na
Nota 2.
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor, que, no caso de
ativos financeiros disponíveis para venda, outros ativos e passivos financeiros (inclusive instrumentos derivativos) é
ajustado para refletir a mensuração ao valor justo.
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício
de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis da
Companhia. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior complexidade, bem como as áreas nas
quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 2.17.
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W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2017
Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma

(a)

Demonstrações financeiras individuais
As demonstrações financeiras individuais da Controladora foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no
Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Pelo fato de que as práticas contábeis adotadas no
Brasil aplicadas nas demonstrações financeiras individuais, a partir de 2014, não diferem do IFRS aplicável às
demonstrações financeiras separadas, uma vez que ele passou a permitir a aplicação do método de equivalência
patrimonial em controladas, coligadas e joint ventures nas demonstrações separadas, elas também estão em
conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS),
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)) . Essas demonstrações individuais são divulgadas em
conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas.

(b)

Demonstrações financeiras consolidadas
As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas
contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC)
e conforme as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas
pelo International Accounting Standards Board (IASB)).

(c)

Demonstrações do Valor Adicionado
A apresentação da Demonstração do Valor Adicionado (DVA), individual e consolidada, é requerida pela legislação
societária brasileira e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis à companhias abertas. A DVA foi preparada
de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 – “Demonstração do Valor Adicionado”. As
IFRS não requerem a apresentação dessa demonstração. Como consequência, pelas IFRS, essa demonstração está
apresentada como informação suplementar, sem prejuízo do conjunto das demonstrações contábeis.

1.3

Consolidação
A Companhia consolida todas as entidades sobre as quais detém o controle, isto é, quando está exposta ou tem direitos
a retornos variáveis de seu envolvimento com a investida e tem capacidade de dirigir as atividades relevantes da
investida.

(a)

Controladas
Controladas são todas as entidades (incluindo as entidades estruturadas) nas quais a Companhia detém o
controle. As controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a
Companhia. A consolidação é interrompida a partir da data em que a Companhia deixa de ter o controle.
Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos e passivos contingentes assumidos para a aquisição de
controladas em uma combinação de negócios são mensurados inicialmente pelos valores justos na data da
aquisição. A Companhia reconhece a participação não controladora na adquirida, tanto pelo seu valor justo
como pela parcela proporcional da participação não controlada no valor justo de ativos líquidos da adquirida.
A mensuração da participação não controladora é determinada em cada aquisição realizada. Custos
relacionados com aquisição são contabilizados no resultado do exercício conforme incorridos.
Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre empresas da Companhia são eliminados.
Os prejuízos não realizados também são eliminados a menos que a operação forneça evidências de uma
perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das controladas são alteradas, quando
necessário, para assegurar a consistência com as políticas adotadas pela Companhia.
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W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2017
Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia procedeu com a consolidação da controlada abaixo:

C&M Desenvolvimento e
Licenciamento de Programas Ltda.
(b)

Ativo

Passivo

Receita

50

55

-

Prejuízo

Participação

(13)

100%

Coligada
Coligadas são todas as entidades sobre as quais a Companhia tem influência significativa, mas não o controle,
geralmente por meio de uma participação societária de 20% a 50% dos direitos de voto.
Os investimentos em coligadas são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial e são, inicialmente,
reconhecidos pelo seu valor de custo. O investimento do Companhia em coligadas inclui o ágio identificado na aquisição,
líquido de qualquer perda por impairment acumulada.
A participação da Companhia nos lucros ou prejuízos de suas coligadas é reconhecida na demonstração do resultado e
a participação nas mutações das reservas é reconhecida nas reservas da Companhia. Quando a participação da
Companhia nas perdas de uma coligada for igual ou superior ao valor contábil do investimento, incluindo quaisquer
outros recebíveis, a Companhia não reconhece perdas adicionais, a menos que tenha incorrido em obrigações ou
efetuado pagamentos em nome da coligada ou controlada em conjunto.
Os ganhos não realizados das operações entre a Companhia e suas coligadas são eliminados na proporção da
participação da Companhia. As perdas não realizadas também são eliminadas, a menos que a operação forneça
evidências de uma perda (impairment) do ativo transferido. As políticas contábeis das coligadas são alteradas, quando
necessário, para assegurar consistência com as políticas adotadas pela Companhia.
Se a participação societária na coligada for reduzida, mas for retida influência significativa, somente uma parte
proporcional dos valores anteriormente reconhecidos em outros resultados abrangentes será reclassificada para o
resultado, quando apropriado.
Os ganhos e as perdas de diluição, ocorridos em participações em coligadas, são reconhecidos na demonstração do
resultado.

1.4

Mudanças nas políticas contábeis e divulgações
Alterações adotadas pela Companhia
A seguir indicamos as alterações de normas que foram adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em
1o de janeiro de 2017. Exceto pela adoção da alteração do CPC 03/IAS 7, as demais alterações não tiveram
impactos materiais para a Companhia.

(a)

CPC 03/IAS 07 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
Essa alteração introduz uma divulgação adicional que pretende permitir aos usuários das demonstrações
financeiras avaliar melhor as mudanças nos passivos decorrentes das atividades de financiamento. As
entidades são requeridas a divulgar mudanças nos passivos para os quais fluxos de caixa foram ou irão compor
as atividades de financiamento na demonstração dos fluxos de caixa.
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W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2017
Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma

(b)

CPC 32/IAS 12 - Tributos sobre o Lucro
Esclarece que a análise de reconhecimento do imposto de renda diferido ativo ("IRD ativo") deve ser efetuada
para as demonstrações financeiras como um todo, considerando a expectativa de lucros tributáveis futuros e
diferenças temporárias tributáveis disponíveis. Esse tema é especialmente relevante quando um ativo é avaliado
ao valor justo e esse valor está abaixo de sua base fiscal. O princípio geral de reconhecimento de IRD ativo deve
ser sempre aplicado, ou seja, a análise de reconhecimento não pode ser efetuada considerando uma transação
isolada.

(c)

CPC 45/IFRS 12 - Divulgação de Participações
em Outras Entidades
Esclarece que, exceto pela divulgação de informações financeiras resumidas, as demais divulgações requeridas
no CPC 45/IFRS 12 são aplicáveis para os investimentos classificados como "mantidos para venda", de acordo
com o CPC 31/IFRS 5 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada.
Outras alterações em vigor para o exercício financeiro iniciado em 1º de janeiro de 2017 não são relevantes para
a Companhia

2

Sumário das principais práticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão definidas abaixo.
Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário.

2.1

Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Companhia são mensurados usando a moeda do principal
ambiente econômico no qual a Companhia atua ("moeda funcional"). As demonstrações financeiras individuais e
consolidadas estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Companhia e, também, a moeda de
apresentação do Companhia.

2.2

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez com
vencimentos originais de até três meses e com risco insignificante de mudança de valor.

2.3

Ativos financeiros

2.3.1 Classificação
A Companhia classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob as seguintes categorias: mensurados ao
valor justo por meio do resultado, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. A classificação depende da
finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos.
Os derivativos também são classificados como mensurados ao valor justo por meio do resultado, a menos que tenham
sido designados como instrumentos de hedge.
Os ativos financeiros são apresentados como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12
meses após a data do balanço.
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2.3.2 Reconhecimento e mensuração
Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação para todos os
ativos financeiros não classificados como ao valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros ao valor justo por
meio de resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são debitados à
demonstração do resultado. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham
vencido ou tenham sido transferidos; neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido, significativamente,
todos os riscos e os benefícios de propriedade. Os ativos financeiros disponíveis para venda e os ativos financeiros
mensurados ao valor justo por meio do resultado são, subsequentemente, contabilizados pelo valor justo.
Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por
meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado em "Outros ganhos (perdas), líquidos" no período
em que ocorrem.
Quando os títulos classificados como disponíveis para venda são vendidos ou sofrem perda (impairment), os ajustes
acumulados do valor justo, reconhecidos no patrimônio, são incluídos na demonstração do resultado como "Receitas e
despesas financeiras".
2.3.3 Instrumentos financeiros derivativos e atividades de hedge
Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que um contrato de derivativos é celebrado e
são, subsequentemente, mensurados ao seu valor justo. O método para reconhecer o ganho ou a perda resultante
depende de o fato do derivativo ser designado ou não como um instrumento de hedge nos casos de adoção da
contabilidade de hedge (hedge accounting).
Sendo este o caso, o método depende da natureza do item que está sendo protegido por hedge. A Companhia adota a
contabilidade de hedge (hedge accounting) e designa certos derivativos como:




Hedge do valor justo de ativos ou passivos reconhecidos ou de um compromisso firme (hedge de valor justo);
Hedge de um risco específico associado a um ativo ou passivo reconhecido ou uma operação prevista altamente
provável (hedge de fluxo de caixa); ou
Hedge de um investimento líquido em uma operação no exterior (hedge de investimento líquido).

Hedge de fluxo de caixa
A parcela efetiva das variações no valor justo de derivativos designados e qualificados como hedge de fluxo de caixa é
reconhecida no patrimônio líquido, na conta "Ajustes de avaliação patrimonial". O ganho ou perda relacionado com a
parcela não efetiva é imediatamente reconhecido na demonstração do resultado como "Outros ganhos (perdas),
líquidos".
Os valores acumulados no patrimônio são realizados na demonstração do resultado nos períodos em que o item
protegido por hedge afetar o resultado (por exemplo, quando ocorrer a venda prevista que é protegida por hedge). O
ganho ou perda relacionado com a parcela efetiva dos swaps de taxa de juros que protege os empréstimos com taxas
variáveis é reconhecido na demonstração do resultado como "Despesas financeiras". O ganho ou perda relacionado com
a parcela não efetiva é reconhecido na demonstração do resultado em "Outros ganhos (perdas), líquidos". Entretanto,
quando a operação prevista protegida por hedge resultar no reconhecimento de um ativo não financeiro (por exemplo,
estoques ou ativos fixos), os ganhos e as perdas previamente diferidos no patrimônio são transferidos do patrimônio e
incluídos na mensuração inicial do custo do ativo. Os valores diferidos são, finalmente, reconhecidos no custo dos
produtos vendidos, no caso dos estoques, ou na depreciação, no caso de bens do ativo imobilizado.
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Quando um instrumento de hedge vence ou é vendido, ou quando um hedge não atende mais aos critérios da
contabilidade de hedge, todo ganho ou perda acumulado existente no patrimônio naquele momento permanece no
patrimônio e é reconhecido no resultado quando a operação for reconhecida na demonstração do resultado. Quando não
se espera mais que uma operação ocorra, o ganho ou a perda acumulado que havia sido apresentado no patrimônio é
imediatamente transferido para a demonstração do resultado em "Outros ganhos (perdas), líquidos".
2.3.4 Impairment de ativos não financeiros
Os ativos que têm uma vida útil indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à amortização e são testados anualmente
para identificar eventual necessidade de redução ao valor recuperável (impairment). As revisões de impairment do ágio
são realizadas anualmente ou com maior frequência se eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem um possível
impairment.
Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou
mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é
reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor
justo de um ativo menos seus custos de alienação e o seu valor em uso.
Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de
caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGCs)). Para fins desse teste, o ágio é alocado para
as Unidades Geradoras de Caixa ou para os grupos de Unidades Geradoras de Caixa que devem se beneficiar da
combinação de negócios da qual o ágio se originou, e são identificadas de acordo com o segmento operacional.
Os ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham sido ajustado por impairment, são revisados subsequentemente
para a análise de uma possível reversão do impairment na data do balanço. Impairment de ágio reconhecido no
resultado do exercício não é revertido.
2.4

Contas a receber

(a)

Contas a receber de clientes
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de mercadorias ou prestação de
serviços no curso normal das atividades. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a
receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. A Companhia
possui contratos com clientes, os quais podem ser contratados de forma parcelada ou com a antecipação integral do
valor do clube.
As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo
custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a provisão para créditos de liquidação duvidosa
("PCLD" ou impairment).

2.5

Estoques
Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O custo é determinado
pelo método de avaliação de estoque "custo médio ponderado" e o valor líquido de realização corresponde ao preço de
venda estimado menos os custos para concluir e vender. Os estoques são avaliados quanto ao seu valor recuperável
nas datas de balanço. Em caso de perda por desvalorização (impairment), esta é imediatamente reconhecida no
resultado.
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2.6

Imobilizado
Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação e de qualquer
perda não recuperável acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para preparar o
ativo para o uso pretendido pela administração, excluindo custos de financiamentos. Os valores residuais, a vida útil e os
métodos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de mudança
significativa desde a última data de balanço. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor
recuperável se o valor contábil do ativo for maior que seu valor recuperável estimado. A depreciação dos ativos é
calculada usando o método linear considerando os seus custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada,
como segue:
Anos

Máquinas e equipamentos

10-11

Móveis, utensílios e equipamentos

10-11

Computadores e periféricos

5-6

Veículos

5-6

Benfeitorias em imóveis de terceiros

1-2

Pallets

4-5

No exercício findo em 31 de dezembro de 2017, a Companhia realizou o teste anual de revisão da vida útil
remanescente dos seus ativos, identificando a necessidade de readequação das taxas de seu imobilizado e benfeitorias
realizadas em imóveis de terceiros de acordo com os contratos firmados e laudos técnicos emitidos por empresa
especializada contratada. O ajuste das taxas e, consequentemente, da depreciação, foram aplicados prospectivamente
conforme permitido pela norma contábil em vigor.
2.7

Arrendamentos
A Companhia arrenda certos bens do imobilizado. Os arrendamentos do imobilizado, nos quais a Companhia detém,
substancialmente, todos os riscos e benefícios da propriedade, são classificados como arrendamentos financeiros. Estes
são capitalizados no início do contrato de arrendamento. Cada parcela paga do arrendamento é alocada, parte ao
passivo e parte aos encargos financeiros, para que, dessa forma, seja obtida uma taxa constante sobre o saldo da dívida
em aberto. As obrigações correspondentes, líquidas dos encargos financeiros, são incluídas em empréstimos. Os juros
das despesas financeiras são reconhecidos na demonstração do resultado durante o período do arrendamento, para
produzir uma taxa periódica constante de juros sobre o saldo remanescente do passivo para cada período. O imobilizado
adquirido por meio de arrendamentos financeiros é depreciado durante a vida útil do ativo.

2.8

Intangível

(a)

Ágio
O ágio resulta da aquisição de controladas e representa o excesso da (i) contraprestação transferida, (ii) do valor da
participação de não controladores na adquirida e (iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer participação
patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o total da
contraprestação transferida, a participação dos não controladores reconhecida e a participação mantida anteriormente
medida pelo valor justo seja menor do que o valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no caso de uma
compra vantajosa, a diferença é reconhecida diretamente na demonstração do resultado.
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(b)

Licenças de uso e plataforma (softwares)
Licenças adquiridas de programas de computador são capitalizadas com base nos custos incorridos e amortizadas ao
longo de sua vida útil estimada. Os gastos associados ao desenvolvimento ou à manutenção de softwares e da
plataforma do site da Companhia são reconhecidos como despesas na medida em que são incorridos. Já os gastos
diretamente associados os softwares identificáveis e únicos, controlados pela Companhia e que, provavelmente, gerarão
benefícios econômicos maiores que os custos por mais de um ano, são reconhecidos como ativos intangíveis quando os
seguintes critérios são atendidos:







É tecnicamente viável concluir o software para que ele esteja disponível para uso.
A administração pretende concluir o software e usá-lo ou vendê-lo.
O software pode ser usado ou vendido.
Pode-se demonstrar que é provável que o software gerará benefícios econômicos futuros.
Estão disponíveis adequados recursos técnicos, financeiros e outros recursos para concluir o desenvolvimento e
para usar ou vender o software.
O gasto atribuível ao software durante seu desenvolvimento pode ser mensurado com segurança.

Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados como parte do produto de software, incluem os custos com
empregados alocados no desenvolvimento de softwares e uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis.
Outros gastos de desenvolvimento que não atendam a esses critérios são reconhecidos como despesa, conforme
incorridos. Os custos de desenvolvimento previamente reconhecidos como despesa não são reconhecidos como ativo
em período subsequente.
Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos como ativos são amortizados durante sua vida útil estimada,
não superior a dezoito anos.
2.9

Empréstimos e financiamentos e Debêntures
Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são,
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros.
Instrumentos financeiros compostos, os quais incluem componentes de passivo financeiro (dívida) e de patrimônio
líquido, emitidos pela Companhia compreendem títulos que podem ser convertidos em capital social à opção do titular, e
o número de ações a serem emitidas não varia com as mudanças em seu valor justo.
O componente de passivo de um instrumento financeiro composto é reconhecido inicialmente a valor justo. O valor justo
da parcela do passivo de um título de dívida conversível é determinado com o uso de fluxo de caixa descontado,
considerando a taxa de juros de mercado para um título de dívida com características similares (período, valor, risco de
crédito), porém não conversível. O componente de patrimônio líquido é reconhecido, inicialmente, pela diferença entre o
valor total recebido pela Companhia com emissão do título, e o valor justo do componente de passivo financeiro
reconhecido. Os custos de transação diretamente atribuíveis ao título são alocados aos componentes de passivo e de
patrimônio líquido proporcionalmente aos valores inicialmente reconhecidos.
Após o reconhecimento inicial, o componente de passivo de um instrumento financeiro composto é mensurado ao custo
amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros. O componente patrimonial de um instrumento financeiro
composto não é remensurado após o seu reconhecimento inicial, exceto na conversão ou quando expirado.
Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um direito incondicional de
diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço.
Os custos de empréstimos gerais e específicos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de
um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto
para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão
resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com confiança.
Demais custos de empréstimos são reconhecidos como despesa no período em que são incorridos.
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2.10

Provisões
As provisões de contingências, perdas ou passivos futuros são reconhecidos quando a Companhia tem uma obrigação
presente legal ou implícita como resultado de eventos passados, é provável que uma saída de recursos seja necessária
para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. O aumento da obrigação em decorrência da
passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira.
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada levando-se em
consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de
liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação,
usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no
tempo e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é
reconhecido como despesa financeira.

2.11

Benefícios a empregados (participação nos lucros)
A obrigação referente a participação dos empregados nos lucros é registrada pela Companhia em conta específica no
passivo circulante, pois há um plano formal e os valores podem ser mensurados com segurança antes da emissão das
demonstrações financeiras consolidadas. A metodologia utilizada leva em conta o lucro atribuído aos acionistas da
Companhia após certos ajustes e foi aprovada junto aos colaboradores, através do sindicato da categoria, e acionistas
da Companhia.

2.12

Imposto de renda e contribuição social diferidos
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos corrente e diferido.
Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem
relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Nesse caso, o
imposto também é reconhecido no patrimônio líquido ou no resultado abrangente.
O encargo de imposto de renda e a contribuição social corrente e diferido é calculado com base nas leis tributárias
promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço dos países em que as entidades da Companhia
atuam e geram lucro tributável. A administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas
apurações de impostos sobre a renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a
interpretações; e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às
autoridades fiscais.
O imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, no passivo
quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na
data do relatório. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo
sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores
contábeis nas demonstrações financeiras. Entretanto, o imposto de renda e a contribuição social diferidos não são
contabilizados se resultar do reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma operação que não seja uma
combinação de negócios, a qual, na época da transação, não afeta o resultado contábil, nem o lucro tributável (prejuízo
fiscal).
O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da probabilidade de
que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas.
Os impostos de renda diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias decorrentes dos investimentos em
controladas, exceto quando o momento da reversão das diferenças temporárias seja controlado pela Companhia, e
desde que seja provável que a diferença temporária não será revertida em um futuro previsível.
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Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há o direito legal e a
intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em geral relacionado com a mesma entidade
legal e mesma autoridade fiscal. Dessa forma, impostos diferidos ativos e passivos em diferentes entidades ou em
diferentes países, em geral são apresentados em separado, e não pelo líquido.
2.13

Reconhecimento da receita
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos e
serviços no curso normal das atividades da Companhia e sua controlada. A receita é apresentada líquida dos impostos,
das devoluções, dos abatimentos e dos descontos concedidos. O reconhecimento da receita ocorre quando o valor pode
ser mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios
específicos tiverem sido atendidos para cada uma das atividades, conforme descrição a seguir.

(a)

Venda de produtos - atacado
As vendas dos produtos são reconhecidas sempre que a entrega dos produtos é concretizada ao cliente varejista. Neste
ramo, nosso campo de atuação abrange as grandes redes off trade (atacadistas e varejistas) e redes menores
considerados on trade (distribuidores, bares, restaurantes e casas especializadas). Todas as operações são realizadas
conforme acordado com cliente e são registradas líquidas de qualquer desconto por volume. A venda de produtos é
realizada através do site www.wine2b.com.br e também em atendimentos presenciais pelos nossos vendedores.

(b)

Venda de produtos - varejo
A operação varejista contempla a venda de produtos através do site da Companhia. Nestes canais as vendas são
direcionadas ao consumidor final pessoa física e é reconhecida após a entrega ao cliente destinatário.

(c)

Receita financeira
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, usando o método de juros
efetivos. Reflete os ganhos de juros nas operações de investimentos, aplicações e variação cambial sobre ativos e
passivos financeiros.

(d)

Subvenções Governamentais para investimento
A Companhia possui termo de acordo com o Estado do Espírito Santo para utilização de benefícios fiscais
firmado através do termo nº 0277/2012. Os benefícios concedidos estão estabelecidos no artigo 530 do
regulamento e são repassados para Companhia através do Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do
Espírito Santo (INVEST-ES) e Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado do Espírito Santo
– COMPETE/ES.
O Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (INVEST-ES) tem por objetivo contribuir
para a expansão, modernização e diversificação dos setores produtivos do Espírito Santo, estimulando a
realização de investimentos, a implantação e a utilização de armazéns e infraestruturas logísticas existentes;
renovação tecnológica das estruturas produtivas; otimização da atividade de importação de mercadorias e bens;
e o aumento da competitividade estadual, com ênfase na geração de emprego e renda e na redução das
desigualdades sociais e regionais.
O Programa de Desenvolvimento e Proteção à Economia do Estado do Espírito Santo – COMPETE/ES (Lei
10.568/2016) tem por objetivo contribuir para a expansão, modernização e diversificação dos setores produtivos
do Estado, estimulando a realização de investimentos, a renovação tecnológica das estruturas produtivas e o
aumento da competitividade estadual, com ênfase na manutenção e/ou geração de emprego e renda e na
redução das desigualdades sociais e regionais.
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Dentre os diversos benefícios fiscais oferecidos pelo Estado, os principais são (i) o aproveitamento de crédito
presumido de forma que a carga tributária efetiva resulte um inteiro e vinte e cinco centésimos por cento nas
saídas interestaduais; e (ii) diferimento do ICMS nas operações de importação.
Para fluição do benefício são considerados o atendimento dos requisitos previstos no contrato de
competitividade firmado junto ao SINCADES (Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito
Santo), dentre as quais, destacamos a necessidade de acrescer a arrecadação do ICMS em no mínimo 5% ao
ano (calculado pelo conjunto das empresas aderentes) e o envio anual à SEDES (Secretaria de Estado do
Desenvolvimento) informações acerca da competitividade da Companhia para o setor atacadista.
As subvenções governamentais são reconhecidas na medida em que as condições relacionadas à obtenção da
subvenção são cumpridas, conforme citado no parágrafo anterior. Estas subvenções recebidas são reconhecidas na
rubrica de impostos sobre vendas (nota 20) para compensação de despesas com ICMS.
2.14

Estimativas contábeis e julgamentos críticos
Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e
outras transações. Para efetuar estas estimativas, a Administração utilizou as melhores informações disponíveis na data
da preparação das Demonstrações Financeiras, bem como a experiência de eventos passados e/ou correntes,
considerando ainda pressupostos relativos a eventos futuros. Com base em premissas, a Companhia faz estimativas
com relação ao futuro.
Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As
estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos
valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir.

(a)

Imposto de renda e contribuição social diferidos
A Companhia reconhece o imposto de renda e contribuição social diferidos ativos e passivos com base nas diferenças
entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações financeiras,
usando alíquotas tributárias em vigor. A Companhia revisa regularmente os impostos diferidos ativos e passivos para
avaliar sua possibilidade de recuperação, levando em consideração o lucro histórico gerado e o lucro tributável futuro
projetado com base em um estudo da viabilidade técnica.
É necessário um julgamento significativo para determinar a recuperabilidade desses impostos diferidos ativos e
passivos, os quais levam em conta expectativas de lucros tributáveis futuros.

(b)

Perda (impairment) do ágio
A Companhia testa anualmente se o ágio (goodwill) sofreu qualquer impairment, de acordo com a política contábil
apresentada. Os valores recuperáveis das unidades geradoras de caixa foram determinados com base em cálculos do
valor em uso. Esses cálculos exigem o uso de estimativas e estão pautados em estudos de viabilidade, considerando
premissas internas e externas.

(c)

Valor justo de derivativos e outros instrumentos financeiros
O valor justo de instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos é determinado mediante o uso de
técnicas de avaliação. A Companhia usa seu julgamento para escolher diversos métodos e definir premissas que se
baseiam principalmente nas condições de mercado existentes na data do balanço. A Companhia utilizou a análise do
fluxo de caixa descontado para cálculo de valor justo de diversos ativos financeiros disponíveis para venda, ativos estes
não negociados em mercados ativos.
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2.15

Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos

(a)

Contexto geral
O Conselho de Administração tem a responsabilidade global de determinar os objetivos e políticas de gestão de
risco da Companhia e suas controladas. O objetivo geral é estabelecer políticas que visam reduzir o risco ao
máximo, sem afetar indevidamente a competitividade e flexibilidade da Companhia. A Companhia mantém
operações com instrumentos financeiros cujos riscos são administrados por meio de estratégias de posições
financeiras e sistemas de limites de exposição, todas as operações estão integralmente reconhecidas na
contabilidade. Os instrumentos financeiros derivativos são utilizados para a proteção das oscilações cambiais
relacionadas a importação de mercadorias que são revendidas no ClubeW.
Os saldos de instrumentos financeiros estão classificados conforme abaixo:

Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)
Contas a receber (Nota 6)
Instrumentos financeiros derivativos

Fornecedores (Nota 14)
Empréstimos e financiamentos (Nota 15)
Debêntures (Nota 15)
Instrumentos financeiros derivativos

2017

Controladora
2016

2017

Consolidado
2016

36.221
58.296
233
94.750

16.946
44.949
40
61.935

36.231
58.296
233
94.760

16.957
44.949
40
61.946

(49.026)
(3.379)
(62.655)
115.060

(32.146)
(30.339)
(15.394)
(103)
77.982

(49.026)
(3.379)
(62.655)
10.250

(32.146)
(30.339)
(15.394)
(103)
77.982

Não houve nenhuma alteração substancial na exposição aos riscos de instrumentos financeiros da Companhia,
seus objetivos, políticas e processos para a gestão desses riscos ou os métodos utilizados para mensurá-los a
partir de períodos anteriores, a menos que especificado o contrário nesta nota.
A Companhia está exposta, em virtude de suas operações, aos seguintes riscos financeiros:






Risco de taxas de câmbio
Risco de taxas de juros
Risco de crédito
Risco de liquidez
Risco de capital

Em suas atividades a Companhia está sujeita a riscos de mercado relacionados à variação cambial do dólar
americano e do euro. Com o objetivo de reduzir estes riscos, a Companhia dispõe da “Política Institucional de
Investimentos Financeiros” aprovada pelo Conselho de Administração e devidamente implementada e em plena
execução, dentro da qual está prevista a utilização de instrumentos financeiros derivativos.
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(b)

Risco cambial
A Companhia atua internacionalmente e está exposta ao risco cambial decorrente de transações em algumas moedas,
basicamente com relação ao dólar americano e ao euro. O risco cambial decorre de compras de produtos importados,
onde a administração monitora a oscilação das moedas e está apta a agir no caso de grandes variações. Em 2016 o
Conselho de Administração estabeleceu a “Política Institucional de Investimentos Financeiros”, onde a administração da
Companhia define os instrumentos financeiros elegíveis para redução de riscos nas aquisições de mercadorias de
revenda do mercado internacional.
A contratação de instrumentos denominados Non Deliverable Forward, garantem proteção dos produtos adquiridos para
comercialização em seu canal ClubeW através da modalidade de hedge de fluxo de caixa.
Em 31 de dezembro de 2017 as operações vinculadas a moedas estrangeiras, apresentadas em reais, estavam
compostas conforme demonstrado abaixo:
2017

Controladora
2016

2017

Consolidado
2016

233
233

40
11.680
11.720

233
233

40
11.680
11.720

49.026
49.026

103
32.146
32.249

49.026
49.026

103
32.146
32.249

Ativos financeiros
Instrumentos financeiros derivativos
Investimento (i) (Nota 11)
Passivos financeiros
Instrumentos financeiros derivativos
Fornecedores

(i)

Refere-se apenas ao investimento mantido na Mocoffee B.V., integralmente alienado no decorrer do exercício
findo em 31 de dezembro de 2017 (Nota 11).
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(c)

Risco de taxas de juros
Decorre da possibilidade da Companhia incorrer em ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de
juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando a redução desse risco, a Companhia busca
diversificar a captação de recursos em longo prazo, com taxas prefixadas ou pós-fixadas lastreadas em CDI, de
forma que quaisquer resultados oriundos da volatilidade desses indexadores não incorram em nenhum impacto
significativo. Em 31 de dezembro de 2017, as operações vinculadas a taxas de juros, apresentadas eram:

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)
Instrumentos financeiros derivativos

Passivos
Empréstimos e financiamentos (Nota 15)
Debêntures (Nota 15)
Instrumentos financeiros derivativos

2017

Controladora
2016

2017

Consolidado
2016

36.221
233
36.454

16.946
40
16.986

36.231
233
36.464

16.957
40
16.997

3.379
62.655
66.034

30.339
15.394
103
45.836

3.379
62.655
66.034

30.339
15.394
103
45.836

A administração utiliza instrumentos financeiros derivativos para gerenciar suas exposições em moeda
estrangeira e taxas de juros, sendo esse gerenciamento feito em conjunto. A posição de derivativos contempla
as provisões através da marcação a mercado (MtM) de R$ 233 (2016 - R$ 63).
(d)

Risco de crédito
O risco de crédito é o risco de perda financeira caso o cliente ou contraparte de um instrumento financeiro
deixar de cumprir suas obrigações contratuais. A Companhia está exposta, principalmente, ao risco de crédito
advindo de vendas a crédito. A política implementada, em nível local, é avaliar o risco de crédito de novos
clientes antes de realizar contratos. Essas avaliações de crédito são consideradas pelas práticas comerciais
locais. Não foi considerada necessária a exigência de garantias reais em relação às vendas a crédito. A
administração entende que o risco de crédito é baixo devido ao fato de que a maioria das vendas são realizadas
mediante a cartão de crédito. A posição dos créditos vencidos está apresentada na Nota 6.

(e)

Risco de liquidez
O risco de liquidez representa o risco de a Companhia e suas controladas em enfrentar dificuldades para
cumprir suas obrigações relacionadas aos passivos financeiros. O risco de liquidez é monitorado através de
constantes atualizações do fluxo de caixa, mantendo os investimentos e caixa prontamente conversíveis para
atender suas obrigações e compromissos e, também se antecipando para futuras necessidades de caixa.
A administração considera que os passivos provenientes de empréstimos estão adequadamente distribuídos até
o vencimento das operações. Os valores de capital de giro, cujos vencimentos são de curto prazo, deverão ser
renovados, já que as linhas de crédito da empresa junto ao mercado financeiro dão suporte para tal renovação.
Em relação aos fornecedores, cujos principais são os fornecedores de vinhos, o prazo para pagamento é de até
120 dias.
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As informações de intervalo dos vencimentos dos principais passivos financeiros (valores não descontados –
fluxo nominal futuro) estão apresentadas a seguir:
Menos de um
ano
Em 31 de dezembro de 2017
Fornecedores (Nota 14)
Financiamentos (Nota 15)
Obrigações sociais e
trabalhistas (Nota 16)
Impostos a recolher (Nota
8)
Debêntures (Nota 15)
Em 31 de dezembro de 2016
Fornecedores (Nota 14)
Financiamentos (Nota 15)
Obrigações sociais e
trabalhistas (Nota 16)
Impostos a recolher (Nota
8)
Debêntures (Nota 15)

(f)

Controladora
Mais de um
Total
ano

Consolidado
Menos de um
ano

Mais de um
ano

49.026
3.379

49.026
2.876

503

3.802

3.802

3.853

3.853

5.090

5.090

5.094

5.094

-

49.026
2.876

503

-

-

Total

49.026
3.379

60.794

62.655
63.158

62.655
123.952

60.849

62.655
63.158

62.655
124.007

32.146
27.085

3.254

32.146
30.339

32.146
27.085

3.254

32.146
30.339

7.103

7.103

7.136

7.136

6.693

6.693

6.716

6.716

15.394
91.675

73.083

73.027

15.394
18.648

-

15.394
18.648

15.394
91.731

Risco de capital
Os objetivos da Companhia, ao realizar a manutenção do capital, são:


Salvaguardar a capacidade da entidade de manter sua continuidade operacional, para que possa seguir
proporcionando retornos aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas; e



Proporcionar retorno adequado aos acionistas ao estipular os preços de produtos e serviços proporcionalmente ao
nível de risco.

A Companhia define o valor de capital que necessita proporcionalmente ao risco. A Companhia gera sua estrutura de
capital e faz ajustes em função das mudanças nas condições econômicas e nas características de risco dos ativos
subjacentes. Para manter ou ajustar a estrutura de capital, a Companhia poderá ajustar o valor dos dividendos pagos
aos acionistas, retornar capital aos acionistas, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir a dívida. A Companhia
monitora a relação entre a dívida e o capital ajustado. Tal índice é calculado como capital ajustado de dívida líquida,
conforme definido acima. A dívida líquida é calculada como total da dívida (conforme apresentado na demonstração do
balanço patrimonial menos disponibilidades).
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2017

Controladora
2016

2017

Consolidado
2016

66.034
(36.221)

45.733
(16.946)

66.034
(36.231)

45.733
(16.957)

Dívida líquida

29.813

28.787

29.803

28.766

Total do patrimônio líquido

31.232

39.027

31.232

39.027

Total do capital

61.045

67.814

61.035

67.803

49

42

49

42

Total dos empréstimos e debêntures (Nota 15)
Menos: Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)

Índice de alavancagem financeira - %

(g)

Análise de sensibilidade adicional requerida pela CVM
Apresentamos a seguir os impactos que seriam gerados por mudanças nas variações de riscos pertinentes às quais a
Companhia está exposto no final do exercício. As variáveis de riscos relevantes para a Companhia no exercício, levando
em consideração o período projetado de três meses para essa avaliação são sua exposição à flutuação de moedas
estrangeiras, substancialmente o dólar norte-americano, e sua exposição à flutuação nas taxas de juros. A administração
entende que o cenário provável é um aumento de 5%, 7%, 2% e 5% nas cotações do dólar norte-americano, do euro, do
iene e da libra esterlina, respectivamente, e uma variação de 0,5% nas taxas de juros, conforme expectativa do
mercado. Os demais fatores de riscos foram considerados irrelevantes para o resultado de instrumentos financeiros.
Em 31 de dezembro de 2017, os saldos de ativos e passivos denominados em moeda estrangeira nos montantes
descritos a seguir:

Ativo
Adiantamento a fornecedores em dólar
Adiantamento a fornecedores em euro
Passivo
Fornecedores em dólar
Fornecedores em euro
Empréstimos em dólar
Empréstimos em euro
Exposição Líquida
Dólar
Euro

Moeda Estrangeira

31/12/2017
Reais

Moeda Estrangeira

Consolidado
31/12/2016
Reais

88
6

292
24

17
115

55
394

4.530
4.056
-

14.985
16.100
-

3.905
3.032
2.374
685

12.726
10.424
7.737
2.354

8.680

31.401

10.127

30.946

4.618
4.062

15.277
16.124

6.296
3.831

20.518
10.427

Com a finalidade de verificar a sensibilidade dos ativos e passivos em moeda estrangeira que a Companhia
possuía exposição na data base de 31 de dezembro de 2017, foram definidos cinco cenários diferentes, e
preparada uma análise de sensibilidade às oscilações da taxa de câmbio.
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No quadro a seguir são considerados cinco cenários com base na expectativa da Administração para as
variações da taxa de câmbio, sendo o cenário provável adotado pela Companhia e, conforme orientação da CVM
por meio da Instrução nº 475 de 17 de dezembro de 2008, outros quatro cenários com uma apreciação de
sensibilidade de 25% e 50%, para mais e para menos, da variável do risco considerado.

Consolidado
31/12/2017
Moeda

Cenário
Provável

Cenário
A

Cenário
B

Cenário
C

Cenário D

Ativo
Adiantamento a fornecedores em dólar

R$

292

219

146

365

439

Adiantamento a fornecedores em euro

R$

24

18

12

30

35

Fornecedores em dólar

R$

14.985

11.239

7.492

18.731

22.477

Fornecedores em euro

R$

16.100

12.075

8.050

20.125

24.151

31.401

23.551

15.701

39.251

47.102

Dólar

15.277

11.458

7.639

19.096

22.916

Euro

16.124

12.093

8.062

20.155

24.186

(25%)

(50%)

25%

50%

Passivo

Exposição Líquida

Depreciação/apreciação da taxa em 31/12/2017
Referência para taxa de câmbio
Dólar

3,31

2,48

1,65

4,14

4,96

Euro

3,97

2,98

1,98

4,96

5,95

Dólar

3.819

7.639

(3.819)

(7.639)

Euro

4.031

8.062

(4.031)

(8.062)

Efeito no lucro antes da tributação

2.16

Estimativa de valor justo
Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil,
menos a perda (impairment) no caso de contas a receber, estejam próximos de seus valores justos.
O valor justo dos empréstimos e debêntrures é igual ao seu valor contábil, uma vez que o impacto do desconto não é
significativo.

24 de 48

486

W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2017
Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma

A tabela abaixo classifica os ativos e passivos contabilizados ao valor justo de acordo com o método de avaliação. Os
diferentes níveis foram definidos como segue:


Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos.



Nível 2 - informações, além dos preços cotados incluídos no nível 1, que são observáveis pelo mercado para o
ativo ou passivo, seja diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços).



Nível 3 - informações para os ativos ou passivos que não são baseadas em dados observáveis pelo mercado (ou
seja, premissas não observáveis).

A tabela abaixo apresenta os ativos e passivos da Companhia mensurados ao valor justo em 31 de dezembro de 2017:
Controladora

Ativo
Instrumentos financeiros derivativos
Total do ativo

Nível 1

Nível 2

Nível 3

Saldo total

-

233
233

-

233
233

A tabela abaixo apresenta os ativos e passivos da Companhia mensurados ao valor justo em 31 de dezembro de 2016:
Consolidado
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Saldo total

Ativo
Instrumentos financeiros derivativos

-

40

-

40

Total do ativo

-

40

-

40

2.17

Novos pronunciamentos, interpretações e orientações

(i)

IFRS 9/CPC 48 - "Instrumentos Financeiros": aborda a classificação, a mensuração e o reconhecimento de
ativos e passivos financeiros. A versão completa do IFRS 9 foi publicada em julho de 2014, com vigência para 1°
de janeiro de 2018, e substitui a orientação no IAS 39/CPC38, que diz respeito à classificação e à mensuração de
instrumentos financeiros. As principais alterações que o IFRS 9 traz são: (i) novos critérios de classificação de
ativos financeiros; (ii) novo modelo de impairment para ativos financeiros, híbrido de perdas esperadas e
incorridas, em substituição ao modelo atual de perdas incorridas; e (iii) flexibilização das exigências para
adoção da contabilidade de hedge. A administração revisou seus ativos e passivos financeiros e espera o
seguinte impacto da adoção da nova norma em 1º de janeiro de 2018:


Não é esperado impacto na classificação e mensuração de passivos financeiros, uma vez que a nova
norma somente afeta os passivos financeiros mensurados a valor justo por meio do resultado,
classificação essa não adotada pela Companhia.
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(ii)



As novas regras sobre contabilidade de hedge estão alinhadas com as práticas de administração de risco
da Companhia. As atuais relações de cobertura continuarão a ser qualificadas como hedge após a adoção
da IFRS 9.



No que se refere ao novo modelo de impairment para ativos financeiros, a administração não espera
alterações significativas no reconhecimento da provisão para créditos de liquidação duvidosa, uma vez que
a maior parte do seu contas a receber está vinculada a vendas efetuadas via cartão de crédito, as quais os
índices históricos de perda não são materiais no contexto destas demonstrações financeiras.



As vendas efetuadas para o atacado representam apenas 3,4% do faturamento da Companhia em 31 de
dezembro de 2017 (2,7% - 2016) e também não são esperados efeitos relevantes para esta categoria de
contas a receber, uma vez que a administração já adota um modelo híbrido de perdas incorridas e
esperadas para a constituição da provisão para créditos de liquidação duvidosa. Nestes casos, o histórico
de perdas também não é relevante no contexto destas demonstrações financeiras, uma vez que estas
vendas são efetuadas para grandes redes varejistas do Brasil.

IFRS 15/CPC 47 - "Receita de Contratos com Clientes": essa nova norma traz os princípios que uma entidade
aplicará para determinar a mensuração da receita e quando ela é reconhecida. Essa norma baseia-se no princípio de
que a receita é reconhecida quando o controle de um bem ou serviço é transferido a um cliente, assim, o princípio de
controle substituirá o princípio de riscos e benefícios. Ela entra em vigor em 1° de janeiro de 2018 e substitui a IAS
18/CPC 30 - "Receitas" e correspondentes interpretações. Em 31 de dezembro de 2017 a administração avaliou cada
categoria de receita inerente ao seu negócio, dentro do modelo de cinco etapas, quais sejam: (i) identificação do contrato
com o cliente, (ii) identificação das obrigações de desempenho, (iii) determinação do preço da transação, (iv) alocação
do preço da transação e (v) reconhecimento da receita. Como resultado desta análise, a administração não identificou
impactos materiais em suas demonstrações financeiras.
A administração irá adotar a nova norma com base no modelo retroativo completo, onde os saldos comparativos serão
ajustados nas demonstrações financeiras do exercício a findar em 31 de dezembro de 2018 e não são esperados ajustes
no patrimônio líquido e resultado do exercício comparativo que serão representados.

(iii)

IFRS 16 - "Operações de Arrendamento Mercantil": com essa nova norma, os arrendatários passam a ter que
reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os
contratos de arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora do escopo dessa nova norma
determinados contratos de curto prazo ou de pequenos montantes. Os critérios de reconhecimento e mensuração dos
arrendamentos nas demonstrações financeiras dos arrendadores ficam substancialmente mantidos. O IFRS 16 entra em
vigor para exercícios iniciados em ou após 1° de janeiro de 2019 e substitui o IAS 17/CPC 06 - "Operações de
Arrendamento Mercantil" e correspondentes interpretações. A norma irá impactar o registro das operações de
arrendamento mercantil operacional que a Companhia tem em aberto. Em 31 de dezembro de 2017, administração
ainda não avaliou quais os ajustes, se houver, são necessários, por exemplo, devido à alteração na definição do prazo
da locação e ao tratamento diferente de pagamentos de arrendamento variável e de opções de extensão e rescisão. Por
conseguinte, ainda não é possível estimar o montante dos ativos de direito de utilização e os passivos de locação que
terão de ser reconhecidos na adoção da nova norma e como isso pode afetar o resultado da Companhia e a
classificação dos fluxos de caixa futuros. A administração pretende aplicar a abordagem de transição simplificada e não
irá reapresentar os valores comparativos para o ano anterior à primeira adoção e está avaliando os efeitos da norma nas
demonstrações financeiras e suas respectivas divulgações.
Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto
significativo sobre as demonstrações financeiras das Companhias.
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2.18

Partes relacionadas
A Companhia possui seu controle compartilhado entre a Orbeat Som e Imagem Ltda., empresa do Grupo RBS, e
Península Fundo de Investimento em Participações; e possui o controle da empresa C&M Desenvolvimento e
Licenciamento de Programas Ltda (“C&M). Em 31 de dezembro de 2017 a Companhia possui as seguintes transações
com partes relacionadas:

Ativos
2017
C&M
Outras partes relacionadas

552
552
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2016
-

Passivos
2017
-

2016
-

490

3
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Não Recorrentes
Alienação de Ativos
Custos de reestruturação
Despesas legais
Perda tributária
Total

3.057
(1.329)
1.729

2.830
1.729
960

(38.517)
(15.291)
(5.317)
(2.951)
(1.736)

(37.339)
(17.521)
(10.078)
(2.830)
(1.729)
(3.598)

Despesas com vendas
Despesas administrativas
Outras despesas operacionais, líquidas
Depreciação e amortização
Não Recorrentes
Impairment
Lucro operacional

1.736
1.736

2.951
1.736
(3.927)

(8.614)

113.600
(58.401)
55.199

136.802
(70.905)
65.898

Receita líquida
Custo das vendas
Lucro bruto

Recomposição Ebitda Ajustado
Depreciação e amortização
Não recorrentes
Impairment de ágio
Ebitda Ajustado

E-commerce
2016

2017

2.197
(955)
1.242

2.034
1.242
10.228

(36.859)
(12.592)
(7.243)
(2.034)
(1.242)
6.952

102.595
(35.673)
66.922

1.566
1.566

2.662
1.566
23.707

19.480

(26.861)
(13.791)
(4.796)
(2.662)
(1.566)

105.566
(36.412)
69.155

Clube de Assinaturas
2017
2016

460
(200)
260

425
260
(3.699)
(8.699)

(7.678)
(2.634)
(1.515)
(425)
(260)
(3.699)
(5.685)

23.429
(12.904)
10.525

275
275

467
275
(453)

(1.195)

(5.224)
(2.421)
(842)
(467)
(275)

19.335
(11.301)
8.034

Business Offline
2017
2016

5.714
(2.483)
3.231

5.289
3.231
3.699
9.887

(81.876)
(32.746)
(18.835)
(5.289)
(3.231)
(3.699)
(2.332)

262.826
(119.482)
143.344

2017

A administração avalia o desempenho da Companhia segmentando as vendas entre online e offline, mais especificamente entre as vendas oriundas de ecommerce, de assinaturas do ClubeW e de lojas físicas (Business Offline), conforme demonstrado a seguir.

Informações por segmento

Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma
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3.576
3.576

6.080
3.576
19.326

(70.602)
(31.504)
(10.955)
(6.080)
(3.576)
9.670

238.501
(106.114)
132.387

Total
2016

Consolidado
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4

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa
Depósitos à vista
Certificados de depósitos bancários (CDB)

2017

Controladora
2016

2017

Consolidado
2016

4
2.200
34.017
36.221

4
1.263
15.679
16.946

14
2.200
34.017
36.231

15
1.263
15.679
16.957

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender os compromissos de curto prazo da Companhia. As
aplicações financeiras apresentam liquidez diária (sendo o seu rendimento médio entre 95% a 99% do CDI), podendo
ser resgatadas a qualquer momento, sem perdas para a Companhia, independente do vencimento dos títulos.
5

Instrumentos financeiros derivativos

Ativo circulante
Passivo circulante

Contratos NDF
Banco ABC
Banco Itaú

2017

Controladora
2016

2017

Consolidado
2016

233
233

40
(103)
(63)

233
233

40
(103)
(63)

2017

Controladora
2016

2017

Consolidado
2016

71
162
233

96
(33)
63

71
162
233

96
(33)
63

O valor justo dos instrumentos financeiros derivativos designados como hedge de fluxo de caixa foi reclassificado para o
patrimônio líquido, dentro da rubrica “Ajustes de avaliação patrimonial” (Nota 19 (c)).
6

Contas a receber

Contas a receber de clientes

2017

Controladora
2016

2017

Consolidado
2016

58.296
58.296

44.949
44.949

58.296
58.296

44.949
44.949

As contas a receber correspondem às vendas normais das atividades da Companhia. O prazo máximo de parcelamento
para vendas nos sites é de 12 meses (360 dias da emissão do faturamento). O prazo médio de recebimento para as
vendas das operações para atacado é de 60 dias e para o varejo 30 dias. Os valores registrados como contas a receber
estão livres de qualquer ônus, avais e/ou garantias. O maior volume de vendas da Companhia é através de cartões de
crédito, minimizando, assim, eventuais perdas por inadimplência.
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Periodicamente, o saldo é revisado e nos casos onde se espera o não recebimento, são registradas perdas sobre as
operações com cartão de crédito, há a incidência de tarifas e estas são reconhecidas mensalmente, em conta redutora,
no grupo de contas a receber. Os valores decorrentes de tarifas de cartão de crédito são registrados na competência do
faturamento e deduzidos do montante de contas a receber.
Controladora
Consolidado
2017
2016
2017
2016
Vencidos acima de 181 dias
Vencidos entre 151 e 180 dias
Vencidos entre 121 e 150 dias
Vencidos entre 91 e 120 dias
Vencidos entre 61 e 90 dias
Vencidos entre 31 e 60 dias
Vencidos até 30 dias
A vencer
Provisão para devedores duvidosos

7
7
13
13
23
47
490
57.713
58.313
(17)
58.296

8
3
6
7
13
26
423
44.476
44.962
(13)
44.949

7
7
13
13
23
47
490
57.713
58.313
(17)
58.296

8
3
6
7
13
26
423
44.476
44.962
(13)
44.949

A Companhia segue as seguintes premissas para realização das provisões:






Para os recebimentos com origem na venda para o varejo, o provisionamento é realizado para os valores vencidos
acima de 60 dias, pois, historicamente, este é o prazo para confirmarmos com as operadoras de cartão de crédito o
motivo do não recebimento e de processar todos os pedidos de logística reversa.
Na operação com venda para o atacado, a provisão é realizada considerando os títulos vencidos acima de 60 dias.
Todos os valores em aberto estão com a área de crédito da Companhia para a negociação dos recebimentos.
Os títulos vencidos e não provisionados estão sendo monitorados e administração não espera perdas relevantes,
juntamente com os demais e, a cada final de período, são analisados a fim de assegurar que o saldo contabilizado
reflita com segurança o saldo a receber.
Controladora e consolidado
2017
2016
(13)
(124)
120
(17)

No início do exercício
Adições
Baixas
No fim do exercício

7

(28)
(1.015)
1.030
(13)

Estoques
Controladora e consolidado
2017
2016
Produtos para revenda
Embalagens
Importações em andamento
Provisão para perdas de estoque
Total dos estoques
Custo das vendas (Nota 21)
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8.591
(165)
37.035

(119.482)

(106.114)

W2W E-Commerce de Vinhos S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2017
Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma

A Companhia segue as seguintes premissas para realização das provisões de perdas de estoques:
x
x
x
x

Saldo de itens de cervejas em estoques. Alguns itens são comercializados no site de vendas outlet da
Companhia, porém, o giro de estoques é baixo.
Saldo de itens a vencer entre 30 e 45 dias.
Saldo de revistas, devido baixo giro de estoques.
Itens classificados em almoxarifados de descarte e perdas, aguardando análise e baixa.

Provisão de perdas de estoques:
Controladora e
consolidado

No início do exercício
Adições
Baixas
No fim do exercício

31/12/2017

31/12/2016

(165)
(2.056)
2.084

(253)
(3.132)
3.220

(137)

(165)

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 não há estoques dados em garantia.
8

Impostos a recuperar e a recolher

Impostos a recuperar
COFINS a recuperar
PIS a recuperar
ICMS a recuperar
IRPJ a recuperar
CSLL a recuperar
IPI a recuperar
Outros impostos

2017
87
19
918
448
99
222
22
1.815

Controladora
2016
290
63
693
1.088
262
77
22
2.495

2017
87
19
918
448
99
222
26
1.819

Consolidado
2016
290
63
693
1.088
262
77
27
2.500

Impostos a recolher
ICMS a recolher
IPI a recolher
Outros

2017
2.896
1.242
952
5.090

Controladora
2016
2.259
2.717
1.717
6.693

2017
2.896
1.242
956
5.094

Consolidado
2016
2.259
2.717
1.740
6.716
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9

Outros ativos

Circulante
Adiantamentos a funcionários
Despesas antecipadas
Outros
Não Circulante
Adiantamento a sócios
Contas a receber pela venda de
investimento em coligada (Nota 11)

10

2017

Controladora
2016

2017

Consolidado
2016

175
1.348
716
2.239

328
398
726

175
1.367
716
2.258

347
397
434
1.178

120

-

120

-

3.629
3.749

-

3.629
3.749

-

5.988

726

6.007

1.178

Imposto de renda e contribuição social diferidos
No Brasil os impostos sobre a renda incluem o imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social (CSLL), que
representa um imposto adicional. As alíquotas oficiais para imposto de renda e contribuição social aplicáveis
são de 25% e de 9%, respectivamente, para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016. Os estudos
de recuperabilidade dos saldos de impostos diferidos relacionados a prejuízos fiscais e base negativa de
contribuição social realizados pela Companhia e estão fundamentados nos seus planos de negócio e alinhados
com as demais projeções utilizadas pela Companhia como, por exemplo, nos testes de recuperabilidade de
ativos.
Apresentamos abaixo os saldos de ativo e passivo diferidos para 31 de dezembro de 2017 e 31 dezembro de
2016

Ativo não circulante
Passivo não circulante

2017

Controladora
2016

2017

Consolidado
2016

(1.149)
(1.149)

(733)
(733)

(1.149)
(1.149)

(733)
(733)

As movimentações nos impostos de renda diferido ativo e passivo durante o exercício, sem levar em consideração a
compensação dos saldos dentro do mesmo exercício fiscal, é a seguinte:
Controladora e consolidado
2017
2016
Produtos para revenda
Embalagens
Importações em andamento
Provisão para perdas de estoque
Total dos estoques
Custo das vendas (Nota 21)
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O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos e passivos, referentes aos prejuízos fiscais, são reconhecidos
quando cumpridos os requisitos previstos na Instrução CVM nº 371/2002, considerando as projeções de resultados
futuros preparadas a partir de premissas financeiras e cenários econômicos futuros, os quais podem sofrer alterações.
De acordo com a legislação tributária brasileira, os prejuízos fiscais podem ser compensados com até 30% do lucro
tributável futuro e não têm prazo de prescrição.
A Companhia acumulou prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social sobre o lucro líquido ao longo dos
últimos anos de atividade e, portanto, não reconheceu os créditos de imposto de renda e contribuição social sobre o
lucro líquido diferidos, em linha com o que determina a Instrução CVM 371/2002. Os ativos de imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro líquido poderão ser reconhecidos quando a Companhia apresentar lucro tributável
sustentável futuro e seja provável que os benefícios fiscais sejam realizados. Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia
possui o montante de R$ 10.325. de impostos diferidos não constituídos relacionados a prejuízo fiscal e base negativa
de contribuição social.
Reconciliação do benefício (despesa) do imposto de renda e da contribuição social
2017
(5.409)
34

Controladora
2016
2.395
34

1.839

(814)

Ajustes dos impostos referente:
Ajustes permanentes
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Outras provisões
Resultado de Equivalência Patrimonial
Outros ajustes

193
2
(303)
(2.147)

(218)
(5)
203
637
(1.151)

Exclusões permanentes, líquidas

(2.255)

(534)

(416)

(1.348)

(416)
7

(615)
(733)
56

Prejuízo (Lucro) antes da provisão para o imposto de renda e contribuição social
Alíquota nominal (%)
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais

Imposto de renda e contribuição social - corrente
Impostos de renda e contribuição social – diferido
Alíquota efetiva %
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Prejuízo antes da provisão para o imposto de renda e contribuição social
Alíquota nominal (%)
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais
Ajustes dos impostos referente:
Ajustes permanentes
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Outras provisões
Resultado de Equivalência Patrimonial
Outros ajustes
Exclusões permanentes, líquidas

Imposto de renda e contribuição social - corrente
Impostos de renda e contribuição social – diferido
Alíquota efetiva %

11

2017
(5.409)
34

Consolidado
2016
2.395
34

1.839

(814)

193
2
(303)
(2.147)

(218)
(5)
203
637
(1.151)

(2.255)
(416)

(534)
(1.348)

(416)
-7

(615)
(733)
56

Investimentos
Controladora

Saldo em 31 de dezembro de 2015
Aumento de capital
Equivalência patrimonial
Variação cambial de investimento mantido
no exterior
Aquisição de investimento

Mocoffee
(i)

C&M
(ii)

Total

12.168

-

12.168

629
(1.860)

Saldo em 31 de dezembro de 2016
Equivalência patrimonial
Variação cambial de investimento mantido
no exterior
Outros ajustes em investimentos
Perda na alienação de investimento

456

743
456

11.680

442

12.122

(2.263)
(9.417)
-
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-

Saldo em 31 de dezembro de 2017
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(13)
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(i)

Em 14 de janeiro de 2015 foi constituída em Amsterdã, Holanda, a empresa Mocoffee B.V. (antiga denominação
social da Mocoffee AG). Seu principal objetivo é operacionalizar, no âmbito internacional, o projeto de produção,
comercialização, desenvolvimento e prestação de serviços voltados ao mercado de café em cápsulas. A
participação da Companhia no capital da Mocoffee B.V. era de 40%.
Em 13 de julho de 2017 a Administração decidiu descontinuar sua participação no negócio de café redefinindo sua
estratégia e buscando otimizar seus resultados no mercado interno de vinhos. Nesta data, a Companhia realizou a
venda de sua participação Mocoffee B.V. pelo montante de R$ 3.703, sendo a perda pela alienação do investimento no
montante de R$ 5.714, sendo R$ 3.905 referente ao valor de equivalência patrimonial apropriada até o momento da
alientação. No ato da venda da participação societária foram recebidos R$ 74, sendo o valor de R$ 3.629 com
recebimento previsto para o ano de 2019.

(ii)

Em 21 de junho de 2016, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a aquisição da companhia C&M
Desenvolvimento e Licenciamento de Programas Ltda., seu principal objetivo é o desenvolvimento de programas e
softwares voltado para o comércio eletrônico, a Companhia adquiriu participação de 99,99% pelo valor de R$ 456, sendo
o valor do patrimônio líquido na data de aquisição de R$ 22. Por se tratar de uma empresa de pequeno porte, a
administração procedeu com a avaliação e não identificou ativos ou passivos com valor justo substancialmente diferente
do valor de livros na data da aquisição.
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Imobilizado
Controladora

Máquinas e
equipamentos

Móveis e
utensílios

Computadores

Edificações e
benfeitorias

Veículos

Paletes de
Madeira

Total

3.869

807

814

5.031

648

-

11.169

89

54

69

145

-

-

357

Incorporação de controladora

(163)

(22)

(2)

(51)

(24)

-

(262)

Depreciação

(381)

(93)

(118)

(3.264)

(139)

-

(3.995)

3.414

746

763

1.861

485

-

7.269

1.290

791

850

984

-

265

4.180

(4)

-

(12)

-

-

-

(16)

(355)

(99)

(281)

(1.349)

(147)

4.345

1.438

1.320

1.496

338

Saldo em 31 de dezembro de
2015

Aquisições

Saldo em 31 de dezembro de
2016

Aquisições
Baixas
Depreciação

Saldo em 31 de dezembro de
2017
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Consolidado

Máquinas e
equipamentos

Móveis e
utensílios

Computadores

Edificações e
benfeitorias

Veículos

Paletes de
Madeira

Total

3.869

807

814

5.031

648

-

11.169

8

14

21

2

-

-

45

89

54

69

145

-

Baixas

(164)

(22)

(2)

(51)

(24)

-

(263)

Depreciação

(382)

(96)

(128)

(3.264)

(139)

-

(4.009)

3.420

757

774

1.863

485

-

7.299

1.290

791

850

984

-

265

4.180

(4)

-

(12)

-

-

(16)

(356)

(102)

(290)

(1.349)

(147)

4.351

1.446

1.322

1.498

338

Saldo em 31 de dezembro de
2015

Aquisição de controlada
(Nota 11)
Aquisições

Saldo em 31 de dezembro de
2016

Aquisições
Baixas
Depreciação

Saldo em 31 de dezembro de
2017

Os valores registrados em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 estão livres de garantias, ônus ou avais.
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13

Intangível
Controladora e consolidado

Saldo em 31 de dezembro de 2015
Aquisições
Baixa
Amortização
Saldo em 31 de dezembro de 2016
Aquisições
Baixas (i)
Amortização
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Taxas médias anuais de amortização - %

Marcas e
patentes

Plataforma e
softwares

Ágio

Total

25

7.794

3.699

11.518

-

4.715
(459)
(2.071)

-

4.715
(459)
(2.071)

25

9.979

3.699

13.703

-

4.242
(2.938)

(3.699)
-

4.242
(3.699)
(2.938)

25
-

11.283
18

-

11.308

Teste do ágio para verificação de impairment
Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia detinha o montante de R$ 3.699 relacionado ao ágio originado no momento
da aquisição da Santiago e Lemos Comércio de Bebidas S.A., empresa incorporada pela Companhia.
Ainda em 2017 a Companhia realizou investimentos para a aquisição do fundo de comércio da empresa Clubeer do
Brasil Ltda. (“Clubeer”), buscando ampliar seu market share no mercado de cervejas. Contudo, apesar dos
investimentos realizados pela Companhia, a performance apresentada ao longo do exercício corrente se manteve
abaixo da expectativa da Companhia, representada pela redução da taxa de crescimento de longo prazo prevista para
31 de dezembro de 2017 em relação a 31 de dezembro de 2016. Como resultado da estratégia da administração de
não continuidade dos investimentos no negócio de cerveja, administração decidiu pela baixa integral do ágio
constituído na aquisição da empresa incorporada em 31 de dezembro de 2017, tendo em vista não ter
concretizado a expectativa de rentabilidade futura prevista no exercício findo em 31 de dezembro de 2016.
14

Fornecedores
Controladora e consolidado
2017
2016
Fornecedores nacionais
Fornecedores internacionais
Operadores logísticos
Fornecedores de serviços
Adiantamento a fornecedores

11.269
31.085
6.388
284
49.026
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Empréstimo, financiamentos e debêntures

(a)

Saldos
Taxa média
FINIMP
CCB
FINAME
Debêntures
Outros

0,57% a.m.
0,40% a.m. + CDI
0,73% a.m.
IPCA

Controladora e consolidado
2017
2016
2.526
708
62.655
145

7.012
19.028
932
15.394
3.367

Total dos empréstimos

66.034

45.733

Passivo circulante
Passivo não circulante

2.876
63.158
66.034

27.085
18.648
45.733

O cronograma de pagamento da parcela de longo prazo dos empréstimos e financiamentos é o seguinte:
Controladora e consolidado
2017
2016
2017
2018
2019
2020 em diante

15
63.143
63.158

2.491
60
16.097
18.648

Os empréstimos estão garantidos pelo aval dos sócios e, principalmente, pelos recebíveis com operadoras de cartões de
crédito, até o limite do saldo devedor. Não existem ativos oferecidos em garantia dos empréstimos e financiamentos
mantidos pela Companhia.
Em 9 de agosto de 2016 a Companhia aprovou a emissão de 9 debêntures conversíveis em ações no valor total de R$
60.000. Para data de conversibilidade e vencimento, dividiu-se em dois conjuntos, sendo as ações de números 2, 4 e 9,
as quais correspondem ao valor de R$ 12.000 e vencimento em 1° de janeiro de 2020. O segundo conjunto composto
pelas ações 1, 3, 5, 6, 7 e 8, correspondem ao valor de 48.000 com vencimento em 1º de julho de 2020.
Os empréstimos, financiamentos e debêntures da Companhia não estão atrelados a quaisquer cláusulas restritivas
(covenants).
(b)

Reconciliação da dívida líquida
Controladora e consolidado
2017
2016
Em 1º de janeiro
Captação de empréstimos e financiamentos
Encargos financeiros provisionados
Amortização de empréstimos e financiamentos (principal)
Amortização de empréstimos e financiamentos (juros)
Em 31 de dezembro
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45.892
2.925
(26.498)
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43.862
20.742
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Obrigações sociais e trabalhistas

Obrigações trabalhistas
Provisão férias e encargos
Participação nos resultados
Obrigações sociais
INSS a recolher
FGTS a recolher

17

2017

Controladora
2016

2017

Consolidado
2016

2.945
2.945

2.701
3.680
6.381

2.995
2.995

2.752
3.660
6.412

693
164
857
3.802

585
137
722
7.103

695
163
858
3.853

587
137
724
7.136

Provisões para contingências
A Companhia, no curso normal de suas operações, está envolvida em ações judiciais sobre questões tributárias, cíveis e
trabalhistas. A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, efetuou a análise das demandas
judiciais pendentes e constitui provisão para aqueles processos com risco de perda provável.
Controladora e consolidado
2017
2016
Processos tributários
Processos cíveis
Processos trabalhistas

31
55
86

85
13
50
148

A movimentação das contingências é demonstrada abaixo:
Controladora e consolidado
2017
2016
Em 1º de janeiro

148

Novas contingências
Reversão de provisões de contingências
Contingências pagas
Em 31 de dezembro

62
(85)
(39)
86

148
148

A Companhia realizou a reversão de R$ 85 mil da provisão para processos tributários constituída em 2016, relativa ao
processo que discute a partilha do ICMS em operações com consumidor final nos estados Paraná e Minas Gerais, uma
vez que os assessores jurídicos consideram a probabilidade de perda remota.
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Companhia não possui outros processos avaliados por seus assessores jurídicos
como sendo risco possível.
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Outros passivos

Circulante
Outras obrigações (i)
Não circulante
Outras obrigações

2017

Controladora
2016

2017

Consolidado
2016

15.179
15.179

3.599
3.599

15.179
15.179

3.599
3.599

69

-

69

-

69
15.248

3.599

69
15.248

3.599

(i) Refere-se principalmente aos contratos de clientes que possuem assinaturas de clubes pré-pagos (R$ 14.374).
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Patrimônio líquido

(a)

Capital social
Em 31 de dezembro de 2017 o capital social da Companhia é de R$ 44.955, totalmente integralizados, divididos em
159.134 ações, sendo 135.559 ações ordinárias e 23.575 de ações ordinárias de classe A todas nominativas e sem valor
nominal e não resgatáveis.
2017
2016
Quantidade
Valor total
Quantidade
Valor total
Ações ordinárias de classe A (i)
Ações ordinárias

(i)

(b)

23.575

6.660

23.575

6.660

135.559

38.295

135.559

38.295

159.134

44.955

159.134

44.955

Conforme o parágrafo 5º do Acordo de Acionistas, as ações ordinárias classe A conferem ao titular os mesmos
poderes que as ações ordinárias.
Reservas de lucro – Reserva legal e Reserva estatutária

A reserva legal é constituída a base de 5% sobre o lucro líquido do exercício (quando houver), limitada a 20% do
capital social, conforme a previsão da lei 6.404/76. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital
social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e/ou aumentar capital. As reservas estatutárias
são constituídas por determinação do estatuto da Companhia, como destinação de uma parcela dos
lucros do exercício, e não podem restringir o pagamento do dividendo obrigatório.
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Em 2017, em função do prejuízo, a Companhia não registrou reserva estatutária e procedeu com a
absorção de prejuízos da reserva legal no montante de R$ 36.
(c)

Ajustes de avaliação patrimonial

Composto por:



Ajuste das diferenças de câmbio em decorrência de investimento em coligada mantida no exterior. Este investimento
foi integralmente alienado no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e sua movimentação está apresentada na
Nota 11.
Valor dos instrumentos financeiros derivativos designados como hedge de fluxo de caixa, líquidos dos efeitos
tributários correspondentes. O saldo, líquido dos tributos em 31 de dezembro de 2017 é de R$ 297 (2016 – (64) ).

A movimentação destes saldos está apresentada na Demonstração do Resultado Abrangente.
(d)

Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação

O lucro (prejuízo) básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro (prejuízo) atribuível aos acionistas da
sociedade, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas durante o exercício, excluindo as
ações ordinárias compradas pela sociedade e mantidas como ações em tesouraria, se houver.

O lucro (prejuízo) diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações
ordinárias em circulação, para presumir a conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídos.

Prejuízo do Exercício
Ações em circulação no final do exercício

Prejuízo líquido por ações atribuível aos
acionistas da Companhia - em R$

20

2.017
(5.825)
159.134

Básico
2.016
1.047
159.134

2.017
(5.825)
159.134

Diluído
2.016
1.047
159.134

159.134
(0,0366)

159.134

159.134

159.134

0,0066

(0,0366)

0,0066

Receitas
Controladora e Consolidado
2017
2016
Venda de mercadorias e produtos
Impostos sobre vendas
Devoluções de vendas
Descontos concedidos

347.195
(61.267)
(3.022)
(20.080)
262.826
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Custos e despesas por natureza

Controladora

Compras de mercadorias
Remuneração administradores (i)
Salários e ordenados
Encargos e benefícios
Fretes e comissões (ii)
Embalagens
Publicidade, propaganda e promoções
Serviços de terceiros e consultorias
Campanhas internas e promoções
Viagens, deslocamentos e refeições
Energia, Internet e telefonia
Material de consumo e expediente
Cursos, representação e treinamentos
Aluguel de imóveis
Impostos, taxas e contribuições
Amortização e depreciação
Perdas e recuperações
Outras despesas
Crédito de impostos

Custo das vendas
Despesas administrativas
Despesas gerais
Despesas com vendas
Outros resultados operacionais (iii)

Consolidado

2017

2016

2017

2016

119.482
3.834
13.807
15.104
51.684
7.220
22.757
5.950
436
1.804
1.252
1.183
557
3.733
277
5.276
3.655
11.124
(3.990)

106.114
3.875
11.223
16.406
49.316
6.798
12.947
8.284
981
1.533
1.296
894
407
1.984
512
6.066
1.260
3.045
(4.124)

119.482
3.834
13.807
15.104
51.684
7.220
22.757
5.950
436
1.804
1.252
1.183
557
3.733
277
5.289
3.655
11.124
(3.990)

106.114
3.875
11.223
16.406
49.316
6.798
12.947
8.284
981
1.533
1.296
894
407
1.984
512
6.080
1.260
3.045
(4.124)

265.145

228.817

265.158

228.831

119.482
32.746
21.628
81.876
9.413

106.114
31.504
20.597
70.602
-

119.482
32.746
21.641
81.876
9.413

106.114
31.504
20.611
70.602
-

265.145

228.817

265.158

228.831

No decorrer do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, a administração avaliou a sua estrutura e identificou
oportunidades de redução de custos operacionais. Como resultado desta avaliação:
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(i)

Remuneração do pessoal-chave da administração
O pessoal-chave da administração inclui os conselheiros e diretores. A remuneração paga ou a pagar ao
pessoal-chave da administração, por seus serviços, está apresentada a seguir:
Controladora e consolidado
2017
2016
Pró-labore
Salários e ordenados
Encargos sociais

(ii)

1.020
1.800
1.014
3.834

959
2.195
721
3.875

(iii)

Despesas com frete relacionadas ao transporte de mercadorias dos fornecedores até os Centros de Distribuição
(“CDs”) são incorporadas ao custo das mercadorias a serem revendidas. As despesas com fretes relacionadas
ao transporte das mercadorias dos CDs até os consumidores ou revendedores são classificadas como
despesas com vendas.
Resultado da alienação do investimento realizado na Mocoffe (R$ 5.714) e baixa do ágio da HNB (R$3.699).
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Despesas e receitas financeiras
Controladora e consolidado
Despesas financeiras
Encargos sobre empréstimos e financiamentos
Variação cambial passiva
IOF
Receitas financeiras
Descontos obtidos
Receita Financeira
Variação cambial ativa

Resultado financeiro, líquido
23

2017

2016

(3.185)
(4.853)
(550)

(12.268)
(7.928)
(1.102)

(8.588)

(21.298)

332
3.341
1.838

185
2.331
13.367

5.511

15.883

(3.077)

(5.415)

Seguros
A política de seguro das empresas consolidadas busca cobertura compatível com suas responsabilidades e operações.
As coberturas de seguros foram contratadas em montantes considerados suficientes para cobrir eventuais perdas,
considerando a natureza de suas atividades, os riscos envolvidos em suas operações e as recomendações de seus
consultores de seguro. Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia tinha as seguintes apólices de seguro contratadas:
Modalidade

Cobertura

Incêndio de bens do imobilizado
Responsabilidade civil de diretores e administradores
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Eventos subsequentes

(a)

Aquisições e venda de participações societárias e mudanças no capital social da companhia
Em 26 de abril de 2018, a Companhia assinou um documento se comprometendo a adquirir 100% do capital da Bodegas
de Los Andes Comércio de Vinhos Ltda (“Bodegas”). Esta operação foi aprovada pelo Conselho de Administração em 24
de abril de 2018. A Bodegas foi constituída em 2004 e sua atividade preponderante é a revenda de vinhos no mercado
brasileiro, a qual conta com 3 lojas físicas distribuídas em 2 estados. O objetivo da Companhia foi de ampliar sua
participação no mercado nacional, criando sinergias entre suas vendas on-line e as lojas físicas adquiridas nesta
combinação de negócios. A negociação encontrava-se em fase final e até a emissão destas demonstrações financeiras
e as informações relevantes (como por exemplo, a definição do preço de venda e o valor justo dos ativos líquidos
adquiridos para a determinação de eventual goodwill ou compra vantajosa) foram apuradas pelas partes envolvidas. A
administração concluiu esta operação em 26 de abril de 2018, adquirindo 99% das quotas. Desta forma, nenhum efeito
relacionado a esta operação foi reconhecido nestas demonstrações financeiras do exercício de 2017.
Em julho de 2019, foi aprovada a conversão da totalidade das debêntures em ações ordinárias classe A, aumentando
assim o capital social da Companhia em R$ 60.000.
Ainda em 2019, a Companhia decidiu vender o canal de operações relacionadas a vendas de cerveja visando direcionar
as estratégias e investimentos no seu negócio principal, a venda de vinhos.

(b)

Mudanças nas políticas contábeis
As seguintes normas foram adotadas pela primeira vez para os exercícios abaixo mencionados:
•
CPC 48 – IFRS 9 (Instrumentos Financeiros), adotada em 1º de janeiro de 2018, aborda a classificação, a
mensuração e o reconhecimento de ativos e passivos financeiros e substitui a orientação no CPC 38, que diz respeito à
classificação e à mensuração de instrumentos financeiros. As principais alterações que o CPC 48 traz são: (i) novos
critérios de classificação de ativos financeiros; (ii) novo modelo de impairment para ativos financeiros, híbrido de perdas
esperadas e incorridas (doravante denominado modelo de perdas esperadas), em substituição ao modelo atual de
perdas incorridas; e (iii) flexibilização das exigências para adoção da contabilidade de hedge.
•
CPC 47 – IFRS 15 (Receita de Contratos com Clientes), adotada em 1º de janeiro de 2018. essa nova norma
traz os princípios que uma entidade aplicará para determinar a mensuração da receita e quando ela é reconhecida. Essa
norma baseia-se no princípio de que a receita é reconhecida quando o controle de um bem ou serviço é transferido a um
cliente, assim, o princípio de controle substituirá o princípio de riscos e benefícios. Ela substitui o CPC 30 (Receitas) e
correspondentes interpretações. Em 31 de dezembro de 2018, a administração identificou os seguintes efeitos
relacionados ao assunto:
•
No que se refere à interpretação ICPC 21 (Transações em moeda estrangeira), que também entrou em vigor
em 1o de janeiro de 2018 e provê esclarecimentos sobre a data da transação a ser usada para conversão de
adiantamentos feitos ou recebidos em transações em moeda estrangeira, a Empresa optou por fazer a transição de
forma prospectiva, isto é, os saldos de adiantamentos, incluindo o valor do principal e sua respectiva variação cambial
acumulada, em 31 de dezembro de 2017, foram considerados como sendo os saldos iniciais dos adiantamentos e a data
de 31 de dezembro de 2017 como sendo a data de transição. Os impactos de adoção dessa interpretação não são
materiais
•
CPC 06(R2) - IFRS 16 (Arrendamentos), adotada em 1º de janeiro de 2019, norma com vigência a partir de 1º
de janeiro de 2019, determina que os arrendatários passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o
direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de arrendamento mercantil, incluindo os
operacionais, podendo ficar fora do escopo dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de baixo valor.
Os critérios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações financeiras dos arrendadores
ficam substancialmente mantidos.
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•
ICPC 22 - "Incertezas sobre tratamento de tributos sobre o lucro", a interpretação trata da aplicação dos
requisitos de reconhecimento e mensuração estabelecidos no CPC 32 quando há incerteza sobre os tratamentos de
tributo sobre o lucro. A Companhia deve reconhecer e mensurar seu tributo corrente ou diferido ativo ou passivo,
aplicando os requisitos do CPC 32 com base em lucro tributável (prejuízo fiscal), bases fiscais, prejuízos fiscais não
utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais determinados, aplicando esta Interpretação. A interpretação
foi aprovada em 21 de dezembro de 2018 e entrou em vigência em 1º de janeiro de 2019. Na avaliação da
Administração da Companhia, não são esperados impactos significativos em decorrência da interpretação, uma vez que
todos os procedimentos adotados para apuração e recolhimento de tributos sobre o lucro estão amparados na legislação
vigente e pareceres normativos.
A partir de 1º de janeiro de 2018, a Companhia adotou as normas contábeis IFRS 15 (CPC 47) - Receitas de Contratos
com Clientes e IFRS 9 (CPC 48) - Instrumentos Financeiros, as quais não tiveram um efeito significativo nas políticas
contábeis da Companhia. A partir de 1/01/2019, a Companhia adotou as normas contábeis IFRS 16 (CPC 06) –
Arrendamentos, os efeitos desta política nas demonstrações financeiras daquele exercício são apresentados na seção
subsequente.
Não há outras normas IFRS ou interpretações IFRIC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto
significativo sobre as demonstrações financeiras da Companhia.
(c)

Novidades operacionais
No último trimestre do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 a Companhia lançou o clube de benefícios (Clube
Prime) direcionados aos sócios e clientes, nas modalidades mensal e pré-pago, os quais oferecem benefícios
diferenciados, tais como descontos em loja, parcerias, frete diferenciado e acesso a promoções exclusivas.
Ainda, no último bimestre do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia iniciou a operação de venda e
distribuição dos seus produtos a partir do Centro de Distribuição localizado em São Bernardo do Campo – SP. A
expectativa é de que esta mudança proporcione aos clientes da Companhia um menor servisse level agreement e
agilidade nas entregas expressas.
Em setembro de 2019, em linha com a estratégia da Companhia e expansão dos seus negócios e relacionamento com
seus clientes, e em face à aquisição da controlada Bodegas de Los Andes Comércio de Vinhos Ltda. (“Bodegas”) no ano
anterior, a Companhia inaugurou sua primeira loja física sob à marca “Wine”, no bairro de Lourdes em Belo
Horizonte/MG. A estratégia da Companhia com o conceito de multicanalidade e a capacidade de oferecer a mesma
experiência independente do canal de contato com o cliente, com o objetivo de oferecer nossos produtos em diferentes
canais de venda, preservar a mesma experiência desde a atração desses clientes, passando pela venda e mantendo o
mesmo padrão e qualidade no pós venda em todos eles, tanto no mundo online como no offline. Ainda, com apoio de um
novo Centro de Distribuição em São Francisco, Belo Horizonte/MG, com o intuito de entregas mais rápidas e facilidade
de abastecimento de nossa loja física.
Em outubro de 2019, para proporcionar experiências diferenciadas a seus clientes e manter seu perfil inovador, a
Companhia lança no mercado o WineUP, programa de recompensas que, entre muitas funções, permite acumular
pontos e convertê-los em prêmios e descontos além de gamificação por conquistas em cada missão. Em 31 de
dezembro de 2019, o saldo estimado de utilização de pontos pelos clientes foi de R$ 739.
Em 2020, a Companhia avaliou a operação do Centro de Distribuição localizado em São Bernardo do Campo – SP e,
visando otimizar a estratégia logística em seus negócios, decidiu migrar para a cidade Barueri – SP.
Para a estratégia de 2020 e maior sinergia de seus negócios a Companhia planeja realizar evento de incorporação
da sua controlada Bodegas de Los Andes Comércio de Vinhos S.A, bem como e a extinção da controlada C&M
Desenvolvimento e Licenciamento de Programas Ltda.
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(d)

Outros assuntos relevantes
Em 23 de janeiro de 2019, transitou em julgado o recurso extraordinário relacionado ao ICMS na base de cálculo do PIS
e COFINS, com admissibilidade do respectivo recurso em favor da Companhia. Até a data de emissão das
demonstrações financeiras do exercício de 2018, tendo em vista as controvérsias principalmente em relação a
metodologia do cálculo, a administração avaliou os impactos do assunto, e, consequentemente, nenhum valor foi
registrado. No exercício de 2019, conforme cálculos, a administração registrou um impacto positivo no resultado de R$
37.677.
Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia de Covid-19, doença causada pelo
novo coronavírus (Sars-Cov-2), devido a propagação da doença em diversos continentes, o que estimulou os governos a
criarem medidas para contenção da contaminação pelo vírus. No Brasil, medidas como isolamento social foram
utilizadas, o que gerou impacto na economia. Com a publicação do Decreto Federal nº 10.282/2020 que regulamenta os
serviços públicos e atividades essenciais no cenário da pandemia por Convid-19, bebidas e alimentos estão previstos
neste Decreto e sua essencialidade, não ocorrendo interrupção do negócio no e-commerce.
As análises estão sendo realizadas em linha com o Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 02/2020, emitido pela Comissão de
Valores Mobiliários em 10 de março de 2020, que orienta os administradores e auditores independentes de companhias
abertas a considerarem cuidadosamente os impactos da COVID-19 nos negócios e reportarem nas demonstrações
financeiras os principais riscos e incertezas advindos dessa análise, em consonância com as normas contábeis aplicáveis.
As principais preocupações neste período são a preservação da integridade dos colaboradores, clientes, fornecedores e
das comunidades onde a Companhia atua, bem como a continuidade das operações de maneira segura. Por este motivo,
o primeiro passo foi a criação de um comitê interdisciplinar com atuação e monitoramento ativo. O comitê conta com
representantes de todas as unidades: sede de Vitória, filial de São Paulo, Centros de Distribuição de Serra/ ES e Barueri/
SP, B2B e Lojas Físicas (BH, POA e CWB).
No entendimento da Administração, as medidas tomadas até o momento e que as estão em constante reavaliação buscam
manter o nível de serviço e qualidade operacional que preza em nas operações, além de buscar assegurar a saúde e bemestar dos colaboradores, fornecedores e clientes e da sociedade como um todo, apoiando o cumprimento das medidas
determinadas pelas autoridades públicas. A Administração não identificou impactos relevantes nos resultados e margens
de lucros da Companhia. A Companhia continuará atuando de maneira a preservar a saúde de todos, sempre vigilante e
pronta a fazer correções de rumo conforme a evolução da situação. Por fim, apesar do cenário de incertezas, em que não
é possível precisar seus impactos, bem como seu prazo de duração, no entendimento da Administração, tais medidas
buscam suportar a evolução da Companhia nesse período.
Entretanto, referida pandemia impacta os negócios da Companhia e potencializa o efeito dos demais riscos aos quais a
Companhia está exposta, podendo afetar significativamente nossos resultados operacionais e fluxo de caixa. Até o
presente momento não é possível dimensionar a extensão desses impactos e o tempo de duração do cenário
pandêmico, bem como seus potenciais efeitos nas operações e colaboradores. Além disso, a pandemia da COVID-19
pode afetar adversamente as condições econômicas gerais e o setor de comércio, considerando potenciais impactos nos
níveis de emprego e renda e na capacidade e hábitos de consumo da população em geral. A Companhia entende que
podem ocorrer os seguintes impactos:
o

Comportamento da demanda: aumento da taxa de desemprego, ampliação da recessão econômica e redução do
consumo de produtos supérfluos;

o

Liquidez: risco do impacto nos resultados e mercados de crédito mais restritivos impactarem a liquidez;

o

Câmbio: impacto da desvalorização cambial em margens e em desembolso de caixa;
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Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2017
Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma

o

Falta de fornecimento: risco de fechamento das fronteiras comerciais e risco do MAPA - Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento - interromper ou atrasar a nacionalização;

o

Disrupção Logística: companhias aéreas já reduziram fortemente suas rotas o que impacta diretamente nos
prazos de entrega e como existem muitos operadores rodoviários, o maior risco é na redução da oferta, junto com
aumento na demanda por delivery. Também pode ocorrer lockdown de cidades importantes dificultando a entrega
nessas regiões;

o

Crédito com Fornecedores: risco da deterioração do caixa e dos resultados limitarem a capacidade de
financiamento a prazo com fornecedores;

o

Saúde e produtividade dos funcionários: risco de contágio pode afetar funcionários e operações e o risco de
produtividade pode cair por conta de home office sustentado. Poderá ocorrer uma contaminação em massa de
profissionais do nosso centro de distribuição, paralisando as operações;

o

Comportamento das vendas do e-commerce: risco de queda nas vendas em meio a deterioração da
economia e da confiança do consumidor; e

o

Fechamento de bares, restaurantes, eventos, lojas: vendas do B2B (atacado) no on trade (e-commerce) e da
Wine Eventos poderão sofrer impacto. E no médio prazo poderá ocorrer o fechamento definitivo de inúmeros
restaurantes parceiros, ocasionando perda de vendas do nosso negócio de B2B.

***
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DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em observância às disposições constantes da Instrução CVM nº 480/2009, a Diretoria declara que
revisou, discutiu e concordou com as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas,
relativas ao exercício social em 31 de dezembro de 2017.

São Paulo, 02 de setembro de 2020

________________________________________
MARCELO GIOVANETTI D’ARIENZO

________________________________________
ALEXANDRE MAGNO DA CRUZ OLIVEIRA FILHO

________________________________________
LAURA GONÇALVES CAVALCANTI BARROS

________________________________________
CLAYTON FREIRE DOS SANTOS

________________________________________
GERMAN GARFINKEL

________________________________________
ALEXANDRE RODRIGUES MALTA
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DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE O PARECER EMITIDO PELOS AUDITORES INDEPENDENTES

Em observância às disposições constantes da Instrução CVM nº 480/2009, a Diretoria declara que
revisou, discutiu e concordou com as conclusões expressas no relatório dos auditores
independentes sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2017.

São Paulo, 02 de setembro de 2020

________________________________________
MARCELO GIOVANETTI D’ARIENZO

________________________________________
ALEXANDRE MAGNO DA CRUZ OLIVEIRA FILHO

________________________________________
LAURA GONÇALVES CAVALCANTI BARROS

________________________________________
CLAYTON FREIRE DOS SANTOS

________________________________________
GERMAN GARFINKEL

________________________________________
ALEXANDRE RODRIGUES MALTA
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(X 0DUFHOR *LRYDQHWWL '$ULHQ]R EUDVLOHLUR GLYRUFLDGR DGPLQLVWUDGRU SRUWDGRU GD &pGXOD GH
,GHQWLGDGH5*Q[±66363HLQVFULWRQR&3)VRERQQDTXDOLGDGH
GH'LUHWRU3UHVLGHQWHGD::(&RPPHUFHGH9LQKRV6$ ³:LQH´RX³&RPSDQKLD´ GHFODURTXH

D UHYLWRGDVDVLQIRUPDo}HVFRQWLGDVQR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

E WRGDVDVLQIRUPDo}HVFRQWLGDVQR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDWHQGHPDRGLVSRVWRQD,QVWUXomR
&90QHPHVSHFLDODRVDUWLJRVDH

F R FRQMXQWR GDV LQIRUPDo}HV FRQWLGDV QR )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD p XP UHWUDWR YHUGDGHLUR
SUHFLVRHFRPSOHWRGDVLWXDomRHFRQ{PLFRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDHGRVULVFRVLQHUHQWHVjV
VXDVDWLYLGDGHVHGRVYDORUHVPRELOLiULRVSRUHODHPLWLGRV






BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
0DUFHOR*LRYDQHWWL'$ULHQ]R
'LUHWRU3UHVLGHQWH
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'HFODUDomRGR'LUHWRUGH5HODo}HV&RP,QYHVWLGRUHV

'HFODUDomRGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV

(X $OH[DQGUH 0DJQR GD &UX] 2OLYHLUD )LOKR EUDVLOHLUR VHSDUDGR DGPLQLVWUDGRU SRUWDGRU GD
&pGXODGH,GHQWLGDGH5*Q±663')HLQVFULWRQR&3)VRERQQD
TXDOLGDGHGH'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD::(&RPPHUFHGH9LQKRV6$ ³:LQH´RX
³&RPSDQKLD´ GHFODURTXH

D UHYLWRGDVDVLQIRUPDo}HVFRQWLGDVQR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

E WRGDVDVLQIRUPDo}HVFRQWLGDVQR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDWHQGHPDRGLVSRVWRQD,QVWUXomR
&90QHPHVSHFLDODRVDUWLJRVDH

F R FRQMXQWR GDV LQIRUPDo}HV FRQWLGDV QR )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD p XP UHWUDWR YHUGDGHLUR
SUHFLVRHFRPSOHWRGDVLWXDomRHFRQ{PLFRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDHGRVULVFRVLQHUHQWHVjV
VXDVDWLYLGDGHVHGRVYDORUHVPRELOLiULRVSRUHODHPLWLGRV





BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
$OH[DQGUH0DJQRGD&UX]2OLYHLUD)LOKR
'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
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'HFODUDomRGR'LUHWRU3UHVLGHQWHUHODo}HV&RP,QYHVWLGRUHV

'HFODUDomRGR'LUHWRU3UHVLGHQWH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV

$V GHFODUDo}HV GR 'LUHWRU 3UHVLGHQWH H GR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV Mi IRUDP
DSUHVHQWDGDVQRVLWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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L $XGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVDVHUHPSUHSDUDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDV
FRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOHDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHFRQWDELOLGDGH,QWHUQDWLRQDO)LQDQFLDO5HSRUWLQJ6WDQGDUGV ³,)56´ 
LL 5HYLV}HVGDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVFRQWLGDVQR)RUPXOiULRGH,QIRUPDo}HV
7ULPHVWUDLV ³,75´ UHIHUHQWHVDRVWULPHVWUHVILQGRVHPGHPDUoRHGHMXQKRGHDVHUHPSUHSDUDGDVGHDFRUGR
FRPR3URQXQFLDPHQWR7pFQLFR&3&'HPRQVWUDo}HV,QWHUPHGLiULDVHFRPDQRUPDLQWHUQDFLRQDOGHFRQWDELOLGDGH,$6
,QWHULP)LQDQFLDO5HSRUWLQJHPLWLGDSHOR,$6%
LLL (PLVVmRGHFDUWDFRQIRUWRHPFRQH[mRFRPD2IHUWD3~EOLFD,QLFLDOGHDo}HVGD&RPSDQKLD

'HVFULomRGRVHUYLoRFRQWUDWDGR

&DUORV$OH[DQGUH3HUHV

1RPHUHVSRQViYHOWpFQLFR


'$7$B,1,&,2B$78$&$2



&3)

3È*,1$GH

$ODPHGD'U&DUORVGH&DUYDOKR&HQWUR&XULWLED35%UDVLO&(37HOHIRQH  
HPDLOFDUORVSHUHV#SZFFRP

(QGHUHoR

1mRDSOLFiYHO



'DWD,QtFLR

5D]mRDSUHVHQWDGDSHORDXGLWRUHPFDVRGDGLVFRUGkQFLD
GDMXVWLILFDWLYDGRHPLVVRU



&3)&13-

1mRDSOLFiYHO

3ULFH:DWHUKRXVH&RRSHUV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV

1RPH5D]mRVRFLDO

-XVWLILFDWLYDGDVXEVWLWXLomR

1DFLRQDO

7LSRDXGLWRU

1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHDUHPXQHUDomRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVWRWDOL]RXRYDORUGH
51RDQRFDOHQGiULRGHDUHPXQHUDomRDRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVIRLGH5UHIHUHQWHDRV
WUDEDOKRVGHUHYLVmRILVFDOHDXGLWRULDDGLFLRQDLVUHDOL]DGRVSDUDILQVGHUHPLVVmRGRVUHODWyULRVGHDXGLWRULDGHH
HWULPHVWUDLVUHODWLYRVDRDQRGHHPFRQH[mRDRODQoDPHQWRGDRIHUWDS~EOLFD(PFRQMXQWRDRVWUDEDOKRV
UHDOL]DGRVSDUDRIHUWDS~EOLFDWDPEpPUHPXQHUDPRVRVDXGLWRUHVHPQRYDORUGH5SDUDHPLVVmRGH
FDUWDVFRQIRUWR



&yGLJR&90

0RQWDQWHWRWDOGDUHPXQHUDomRGRVDXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHVVHJUHJDGRSRUVHUYLoR

6,0

9HUVmR

3RVVXLDXGLWRU"

,GHQWLILFDomR(5HPXQHUDomR'RV$XGLWRUHV
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2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHHPUHODomRDHVWDVHomRTXHQmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

2SDQRUDPDFRPSOHWR3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVLQFOXLQGR&RPLWrGH$XGLWRULDH5LVFRV
HFRQWUROHVLQWHUQRVSRGHVHUHQFRQWUDGRQRLWHPGHVWHIRUPXOiULR
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5HVXOWDGR'LOXtGRSRU$omR



9DORU3DWULPRQLDOGD$omR 5HDLV
8QLGDGH

5HVXOWDGR%iVLFRSRU$omR





1~PHURGH$o}HV([7HVRXUDULD
8QLGDGHV

5HVXOWDGR/tTXLGR





5HF/LT5HF,QWHUPHG
)LQ3UHP6HJ*DQKRV

5HVXOWDGR%UXWR





ÒOW,QI&RQWiELO 

$WLYR7RWDO

3DWULP{QLR/tTXLGR

5HDLV

,QIRUPDo}HV)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGR
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0HGLo}HV1mR&RQWiEHLV

0HGLo}HVQmRFRQWiEHLV
$VPHGLo}HVQmRFRQWiEHLVDSUHVHQWDGDVDEDL[RVmRQRHQWHQGLPHQWRGD&RPSDQKLDDVPHGLo}HV
PDLVDSURSULDGDVSDUDRPHOKRUHQWHQGLPHQWRGHVXDDWLYLGDGHJHUDomRGHFDL[DHGHVHPSHQKR

D
YDORUGDVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLV

(%,7'$(%,7'$$MXVWDGR0DUJHP(%,7'$D0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRD'tYLGD%UXWDHD
'tYLGD/tTXLGD

$ &RPSDQKLD GLYXOJD DR PHUFDGR R (%,7'$ Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization RX /XFUR DQWHV GH MXURV LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO GHSUHFLDo}HV H
DPRUWL]Do}HV2(%,7'$pXPDPHGLGDQmRFRQWiELOHODERUDGDSHOD&RPSDQKLDHPFRQVRQkQFLD
FRPD,QVWUXomRGD&90QGHGHRXWXEURGH ³,QVWUXomR&90´ FRQFLOLDGDFRP
VXDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV H FRQVLVWH QR OXFUR SUHMXt]R  OtTXLGR DFUHVFLGR SHOR UHVXOWDGR
ILQDQFHLUROtTXLGRSHORLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOHSHODVGHSUHFLDo}HVHDPRUWL]Do}HV

2(%,7'$QmRpXPDPHGLGDGHGHVHPSHQKRILQDQFHLURVHJXQGRDV3UiWLFDV&RQWiEHLV$GRWDGDV
QR%UDVLORXSHODV1RUPDV,QWHUQDFLRQDLVGH5HODWyULR)LQDQFHLURInternational Financial Reporting
Standards ,)56 HPLWLGDVSHORInternational Accounting Standard Board ,$6% HQmRGHYHVHU
FRQVLGHUDGRFRPRDOWHUQDWLYDDROXFUROtTXLGRFRPRLQGLFDGRUGHGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOFRPR
DOWHUQDWLYDDRIOX[RGHFDL[DRSHUDFLRQDORXFRPRLQGLFDGRUGHOLTXLGH]2(%,7'$QmRSRVVXLXP
VLJQLILFDGRSDGUmRHDQRVVDGHILQLomRGH(%,7'$SRGHQmRVHUFRPSDUiYHOFRPDVGHILQLo}HVGH
(%,7'$XWLOL]DGDVSRURXWUDVFRPSDQKLDV

(PUD]mRGHQRVVRFiOFXORGR(%,7'$QmRFRQVLGHUDURLPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDO
DV UHFHLWDV GHVSHVDV  ILQDQFHLUDV D GHSUHFLDomR H D DPRUWL]DomR R (%,7'$ IXQFLRQDFRPR XP
LQGLFDGRUGHQRVVRGHVHPSHQKRHFRQ{PLFRJHUDOTXHQmRpDIHWDGRSRUDOWHUDo}HVGDVDOtTXRWDV
GR LPSRVWR GH UHQGD H GD FRQWULEXLomR VRFLDO IOXWXDo}HV GDV WD[DV GH MXURV GRV QtYHLV GH
GHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR

&RQVHTXHQWHPHQWH DFUHGLWDPRV TXH R (%,7'$ IXQFLRQD FRPR XPD IHUUDPHQWD FRPSDUDWLYD
VLJQLILFDWLYD SDUD PHQVXUDU SHULRGLFDPHQWH R QRVVR GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO EHP FRPR SDUD
HPEDVDUGHWHUPLQDGDVGHFLV}HVGHQDWXUH]DDGPLQLVWUDWLYD$FUHGLWDPRVTXHR(%,7'$SHUPLWHXP
PHOKRU HQWHQGLPHQWR QmR DSHQDV GR QRVVR GHVHPSHQKR ILQDQFHLUR PDV WDPEpP GD QRVVD
FDSDFLGDGHGHSDJDPHQWRGRVMXURVHSULQFLSDOGDQRVVDGtYLGDHSDUDFRQWUDLUPDLVGtYLGDVSDUD
ILQDQFLDURVQRVVRVGLVSrQGLRVGHFDSLWDOHRQRVVRFDSLWDOGHJLUR

2 (%,7'$ $MXVWDGR UHIHUHVH DR (%,7'$ H[FOXLQGR DV SHUGDV RX JDQKRV QD DOLHQDomREDL[D GH
DWLYRV QmR ILQDQFHLURV JDVWRV OHJDLV FRP FRQVXOWRULDV GLUHFLRQDGDV D SURMHWRV HVWUDWpJLFRV H
UHRUJDQL]DomRVRFLHWiULRVFXVWRVGHUHHVWUXWXUDomRimpairmentSHUGDVHJDQKRVWULEXWiULRV

$ 0DUJHP(%,7'$pFDOFXODGDSHOR(%,7'$GLYLGLGRSHODUHFHLWDOtTXLGDGHYHQGDVHD0DUJHP
(%,7'$$MXVWDGRpFDOFXODGDSHOR(%,7'$DMXVWDGRGLYLGLGRSHODUHFHLWDOtTXLGDGHYHQGDV

3RUQmRVHUHPPHGLo}HVGHGHVHPSHQKRILQDQFHLURGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDV
QR %UDVLO QHP SHODV 1RUPDV ,QWHUQDFLRQDLV GH 5HODWyULR )LQDQFHLUR ± International Financial
Reporting Standards ³,)56´  HPLWLGDV SHOR International Accounting Standard Board ³,$6%´  R
(%,7'$D0DUJHP(%,7'$R(%,7'$$MXVWDGRHD0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRQmRVmRDXGLWDGDV
RXUHYLVDGDVSHORVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVGD&RPSDQKLDHQmRGHYHPVHUFRQVLGHUDGRVFRPR
DOWHUQDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
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$ 'tYLGD %UXWD FRUUHVSRQGH j VRPD GRV VDOGRV GH (PSUpVWLPRV H )LQDQFLDPHQWRV FLUFXODQWH H
GHErQWXUHVFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH$'tYLGD/tTXLGDpREWLGDDSDUWLUGDVXEWUDomRGRVVDOGRVGH
&DL[DH(TXLYDOHQWHVGH&DL[DHGH$SOLFDo}HV)LQDQFHLUDVGD'tYLGD%UXWD

6HJXHP DEDL[R RV YDORUHV GR (%,7'$ GR (%,7'$ $MXVWDGR GD 0DUJHP (%,7'$ H GD 0DUJHP
(%,7'$$MXVWDGRGDGtYLGDEUXWDHGDGtYLGDOtTXLGDGD&RPSDQKLDSDUDRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRV
VRFLDLV EHP FRPR SDUD RV SHUtRGRV GH VHLV PHVHV ILQGRV HP  GH MXQKR GH  H  H
H[HUFtFLRVGHH


HPPLOKDUHVGH5
H[FHWRRVtQGLFHV 

3HUtRGRGHVHLVPHVHV
ILQGRHPGHMXQKRGH




([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGH


















 



 



0DUJHP(%,7'$



 



 



(%,7'$$MXVWDGR



 

 

 



(%,7'$

0DUJHP(%,7'$
$MXVWDGR









 



 



 









HPPLOKDUHVGH5H[FHWR
RVtQGLFHV 

3HUtRGRGHVHLV
([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
PHVHVILQGR
HPGHMXQKR



GH




'tYLGD%UXWD









'tYLGD/tTXLGD
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E
FRQFLOLDo}HVHQWUHRVYDORUHVGLYXOJDGRVHRVYDORUHVGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
DXGLWDGDV

(%,7'$0DUJHP(%,7'$(%,7'$$MXVWDGRH0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR'tYLGD%UXWDH'tYLGD
/tTXLGD

$ WDEHOD D VHJXLU DSUHVHQWD XPD UHFRQFLOLDomR GH QRVVR (%,7'$ (%,7'$ $MXVWDGR 0DUJHP
(%,7'$0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRDRQRVVROXFUR SUHMXt]R OtTXLGR'tYLGD%UXWDH'tYLGD/tTXLGD


  (%,7'$&RQIRUPH,QVWUXomR&90R(%,7'$pLJXDO5HVXOWDGROtTXLGRGRSHUtRGRDFUHVFLGRGRVWULEXWRVVREUHR
OXFURGDVGHVSHVDVILQDQFHLUDVOtTXLGDVGDVUHFHLWDVILQDQFHLUDVHGDVGHSUHFLDo}HVDPRUWL]Do}HVHH[DXVW}HV
  (%,7'$ $MXVWDGR  UHIHUHVH DR OXFUR RX SUHMXt]R OtTXLGR DFUHVFLGR GR UHVXOWDGR ILQDQFHLUR GR LPSRVWR GH UHQGD H
FRQWULEXLomRVRFLDOVREUHROXFURHGRVFXVWRVHGHVSHVDVGHGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomRH[FOXLQGRDVSHUGDVRXJDQKRVQD
DOLHQDomRGHDWLYRVJDVWRVOHJDLVFXVWRVGHUHHVWUXWXUDomRHSHUGDVRXJDQKRVWULEXWiULRVLQIRUPDGRVDVHJXLUOHWUD F 
  0DUJHP(%,7'$UHIHUHVHDRYDORUGR(%,7'$GLYLGLGRSHOD5HFHLWD2SHUDFLRQDO/tTXLGD
  0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRUHIHUHVHDR(%,7'$$MXVWDGRGLYLGLGRSHOD5HFHLWD2SHUDFLRQDO/tTXLGD


F
PRWLYRSHORTXDOWDOPHGLomRpPDLVDSURSULDGDSDUDDFRUUHWDFRPSUHHQVmRGDVXD
FRQGLomRILQDQFHLUDHGRUHVXOWDGRGHVXDVRSHUDo}HV

$ &RPSDQKLD HQWHQGH TXH DV PHGLGDV GH (%,7'$ 0DUJHP (%,7'$ R (%,7'$ $MXVWDGR H D
0DUJHP (%,7'$ $MXVWDGR VmR XWLOL]DGDV SHOR PHUFDGR FRPR LQIRUPDo}HV DGLFLRQDLV jV
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GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV H QmR GHYHP VHU XWLOL]DGDV HP VXEVWLWXLomR DRV UHVXOWDGRV DXGLWDGRV
'HVWDIRUPDDVLQIRUPDo}HVVmRXWLOL]DGDVFRPRREMHWLYRGHPHGLURGHVHPSHQKRGD&RPSDQKLD
MiTXHHVWDVPHGLGDVVmRFRPXPHQWHXWLOL]DGDVSHORPHUFDGRILQDQFHLURHGHFDSLWDLVSHUPLWLQGR
DVVLPPDLRUFRPSDUDELOLGDGHGHQHJyFLRVVHPHOKDQWHVDRGD&RPSDQKLD

(%,7'$

$$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHR(%,7'$pXPLQGLFDGRULPSRUWDQWHSDUDDDQiOLVHGR
GHVHPSHQKRHFRQ{PLFRRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDHPIXQomRGHVHUDIHWDGRSRU L IOXWXDo}HVQDV
WD[DVGHMXURV LL DOWHUDo}HVGDFDUJDWULEXWiULDGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDOEHP
FRPRSHORVQtYHLVGHGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomRVHQGRQRUPDOPHQWHXWLOL]DGRSRULQYHVWLGRUHVH
DQDOLVWDVGHPHUFDGR

0DUJHP(%,7'$

0DUJHP(%,7'$pSURYDYHOPHQWHDPpWULFDPDLVFRQKHFLGDHXWLOL]DGDSDUDDQiOLVHGRVUHVXOWDGRV
GDVFRPSDQKLDV'HPRQVWUDHPWHUPRVUHODWLYRVRGHVHPSHQKRGDVDWLYLGDGHVOLJDGDVDRQHJyFLR
HSHUPLWHDFRPSDUDELOLGDGHHQWUHSHUtRGRVGLYHUVRV

(%,7'$$MXVWDGRH0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR

$&RPSDQKLDDSUHVHQWDR(%,7'$$MXVWDGRHD0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRFRPRIRUPDGHDYDOLDomR
GRVHXGHVHPSHQKRILQDQFHLURRSHUDFLRQDOSRLVpXPDPHGLGDQmRFRQWiELOGHUHVXOWDGRTXHHOLPLQD
HIHLWRVQmRUHFRUUHQWHVGRUHVXOWDGR'HVWDIRUPDH[SXUJDHIHLWRVTXHQmRID]HPSDUWHGDURWLQDGH
QHJyFLRHTXHIRUDPSRQWXDLVDRUHVXOWDGR2(%,7'$$MXVWDGRMXVWDPHQWHHIHWXDDH[FOXVmRGH
LWHQVQmRUHFRUUHQWHVFRPSRVWRVSRUSHUGDVRXJDQKRVQDDOLHQDomRGHDWLYRVJDVWRVOHJDLVFXVWRV
GHUHHVWUXWXUDomRHSHUGDVRXJDQKRVWULEXWiULRVFRPDILQDOLGDGHGHSHUPLWLUDQDOLVDURUHVXOWDGR
RSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD

3DUD ILQV GH PHQVXUDomR H FRPSDUDomR GR (%,7'$ $MXVWDGR D &RPSDQKLD H[FOXL RV HIHLWRV GH
UHFXSHUDo}HV RX SHUGDV WULEXWiULDV TXH QmR VHMDP GHFRUUHQWHV GD RSHUDomR H GR SHUtRGR RX
H[HUFtFLRVRFLDO2WRWDOGDVSHUGDVWULEXWiULDVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
IRLGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRDXWRGHLQIUDomRH[SHGLGRSHORHVWDGRGH0*UHIHUHQWHDRV
DQRVFDOHQGiULRVGHHGH$&RPSDQKLDHQWHQGHQmRVHWUDWDUGHXPHYHQWRUHJXODUHP
VXDV RSHUDo}HV D FREUDQoD LPSRVWD 1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH]HPEUR GH  D
&RPSDQKLDSURFHGHXFRPDFRQWDELOL]DomRGHJDQKRQRYDORUGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDRYDORU
GHSULQFLSDOQDDomRUHODFLRQDGDDR,&06QDEDVHGR3,6H&2),16DTXDOWHYHVHXWUkQVLWRMXOJDGR
HPGHMDQHLURGH$LQGDGHQWURGRH[HUFtFLRGHD&RPSDQKLDFRQWDELOL]RXFUpGLWRV
H[WHPSRUkQHRVGH3,6H&2),16QRPRQWDQWHGH5PLOK}HV1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDWHYHFRPRSHUGDWULEXWiULDRODQoDPHQWRGH5PLOK}HV
HPDXWRGHLQIUDomRDR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GHD&RPSDQKLDSURFHGHXFRPDFRQWDELOL]DomRGHFUpGLWRVH[WHPSRUkQHRVGH3,6H&2),16
QRYDORUGH5PLOK}HV

$V DOLHQDo}HVEDL[DV GH DWLYRV UHIHUHP VH D UHVXOWDGRV FRP YHQGDV GH LQYHVWLPHQWRV EDL[D GH
LQYHVWLPHQWRV H SHUGDV TXH QmR HVWHMDP UHODFLRQDGRV DR QHJyFLR GD &RPSDQKLD 2 SHUtRGR
HQFHUUDGRHPGH]HPEURGHD&RPSDQKLDSURFHGHXFRPDEDL[DGRVYDORUHVGH5
PLOK}HVLQYHVWLGRVHPWHFQRORJLDSDUDPXGDQoDGH(53H3ODWDIRUPDGH(FRPPHUFHGDHPSUHVD
2UDFOHGHFLGLQGRHQFHUUDURSURMHWR1HVWHPHVPRH[HUFtFLRD&RPSDQKLDEDL[RXFRPRGHVSHVDV
SHODDOLHQDomRGHDWLYRVRVYDORUHVDWtWXORGHFRQWDVDUHFHEHUSHODDOLHQDomRGH0RFRIIHHH%DL[D
GH %HHU QR PRQWDQWH GH 5  PLOK}HV 2 SHUtRGR HQFHUUDGR HP  GH 'H]HPEUR GH  D
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0HGLo}HV1mR&RQWiEHLV

&RPSDQKLDUHDOL]RXDEDL[DGRYDORULQYHVWLGRQDPDUFD³-RUJHH0DWKHXV´SDUDFRPHUFLDOL]DomRGR
FOXEHGHFHUYHMDVPRQWDQWHGH5PLOK}HVEHPFRPRRVFXVWRVSDUDGLVWUDWRFRPDQWLJRVyFLR
IXQGDGRUGD&OXEHHUQRYDORUGH5PLOK}HV2SHUtRGRHQFHUUDGRHPGH'H]HPEURGH
D&RPSDQKLDSURFHGHXFRPDEDL[DSHODDOLHQDomRGRVLQYHVWLPHQWRV0RFRIIHHQRYDORUGH5
PLOK}HV

$&RPSDQKLDUHDOL]RXRLPSDLUPHQWGRiJLRGRLQYHVWLPHQWR6DQWLDJRH/HPRV&RPHUFLRGH%HELGDV
QR YDORU GH 5  PLOK}HV HVWH LQYHVWLPHQWR KDYLD VLGR LQFRUSRUDGR DQWHULRUPHQWH FRP D
FRQVHTXHQWHH[WLQomRGDHQWLGDGHLQFRUSRUDGRUDHQmRSUHYHQGRPDLVH[SHFWDWLYDGHUHDOL]DomRD
&RPSDQKLDUHDOL]RXDEDL[DSRULPSDLUPHQW

2VDMXVWHVGHJDVWRVOHJDLVVmRFRQVXOWRULDVUHDOL]DGDVQRVSURFHVVRVGH0 $HDOLQKDFXVWRVGH
UHHVWUXWXUDomR VmR GHVSHVDV FRP UHRUJDQL]DomR VRFLHWiULD RX GHPDLV SURMHWRV GH UHHVWUXWXUDomR
TXHQmRHVWHMDPUHODFLRQDGRVjVDWLYLGDGHVJHUDGRUDVGHFDL[DGD&RPSDQKLD1RSHUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHPGH-XQKRGHD&RPSDQKLDFRQWUDWRXFRQVXOWRULDVHVWUDWpJLFDVQRPRQWDQWH
5  PLOK}HV 2 SHUtRGR HQFHUUDGR HP  GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD UHDOL]RX SODQR GH
UHHVWUXWXUDomR GH TXDGUR IXQFLRQDO EHP FRPR VHXV DGPLQLVWUDGRUHV VRPDQGR XP PRPHQWR GH
JDVWR 5  PLOK}HV $LQGD SDUD R SHUtRGR D &RPSDQKLD FRQWUDWRX FRQVXOWRULDV HVWUDWpJLFDV
VRFLHWiULDVHWULEXWiULDVSDUDDo}HVH[WUDRUGLQiULDVDRQHJyFLRQRYDORUGH5PLOK}HV2SHUtRGR
HQFHUUDGRHPGH'H]HPEURGHD&RPSDQKLDUHDOL]RXXPJUDQGHWUDEDOKRGHDQiOLVHGH
HVWUXWXUDHGRVHXQHJyFLRRPRQWDQWHGH5PLOKmRIRLJDVWRFRPFRQVXOWRULDVHVWUDWpJLFDVH5
PLOK}HVRFXVWRFRPLQGHQL]Do}HVSDUDUHHVWUXWXUDomRGRTXDGURIXQFLRQDO

'tYLGD%UXWDH'tYLGD/tTXLGD

7HQGRHPYLVWDTXHD'tYLGD%UXWDFRQVLVWHQDFRQVROLGDomRGRV(PSUpVWLPRVH)LQDQFLDPHQWRV
FLUFXODQWHVHQmRFLUFXODQWHVRUHIHULGRLQGLFDGRUSHUPLWHDDYDOLDomRGRHQGLYLGDPHQWRILQDQFHLUR
WRWDOGD&RPSDQKLD$'tYLGD/tTXLGDSRUVXDYH]pXPLQGLFDGRUGHGHVHPSHQKRHFRQ{PLFRTXH
SHUPLWHDDYDOLDomRGRVHQGLYLGDPHQWRVILQDQFHLURVHpFDOFXODGDSHODVXEWUDomRGRVDOGRGRFDL[D
HHTXLYDOHQWHVGHFDL[DWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVHRXWURVDWLYRVILQDQFHLURV FLUFXODQWHVHQmR
FLUFXODQWHV GDGtYLGDEUXWD
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(YHQWRV6XEVHTXHQWHVjVÒOWLPDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV

(YHQWRVVXEVHTXHQWHVjV~OWLPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
&29,'
(PPDUoRGHD2UJDQL]DomR0XQGLDOGH6D~GH 206 GHFODURXDSDQGHPLDGH&29,'
GRHQoDFDXVDGDSHORQRYRFRURQDYtUXV 6DUV&RY GHYLGRjSURSDJDomRGDGRHQoDHPGLYHUVRV
FRQWLQHQWHVRTXHHVWLPXORXRVJRYHUQRVDFULDUHPPHGLGDVSDUDFRQWHQomRGDFRQWDPLQDomRSHOR
YtUXV


1R%UDVLOPHGLGDVFRPRLVRODPHQWRVRFLDOIRUDPXWLOL]DGDVRTXHJHURXLPSDFWRQDHFRQRPLD&RP
DSXEOLFDomRGR'HFUHWR)HGHUDOQTXHUHJXODPHQWDRVVHUYLoRVS~EOLFRVHDWLYLGDGHV
HVVHQFLDLV QR FHQiULR GD SDQGHPLD SRU &29,' EHELGDV H DOLPHQWRV IRUDP SUHYLVWRV FRPR
HVVHQFLDLVQmRRFRUUHQGRLQWHUUXSomRGRQHJyFLRQRe-commerce


$WpRSUHVHQWHPRPHQWRD&RPSDQKLDQmRVRIUHXHIHLWRVDGYHUVRVSURYHQLHQWHVGR&29,'QR
HQWDQWR D &RPSDQKLD HQWHQGH TXH HIHLWRV IXWXURV SRGHP RFRUUHU GH IRUPD GLUHWD RX LQGLUHWD HP
QRVVRV QHJyFLRV H FRQGLo}HV ILQDQFHLUDV &DVR R FHQiULR PDFURHFRQ{PLFR GH GHVHPSUHJR H
GLVSRQLELOLGDGHGHUHQGDVHGHWHULRUHRFRQVXPRGDVIDPtOLDVSRGHVHUDIHWDGRHFRQVLGHUDQGRR
YLQKRXPLWHPQmRHVVHQFLDOHOHSRGHVHUUHWLUDGRGDFHVWDGHFRPSUDVJHUDQGRXPLPSDFWRQHJDWLYR
HP IDWXUDPHQWR $SHVDU GDV PHGLGDV GH PLWLJDomR GHVFULWDV QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD SRGHPRV VHU LPSDFWDGRV SRU DWUDVRV GH LPSRUWDomR HP YLUWXGH GH IHFKDPHQWRV GH
SRUWRVRXDLQGDLQFRUUHUHPXPIHFKDPHQWRWHPSRUiULRGHQRVVRFHQWURGHGLVWULEXLomRHPFDVRGH
XPDFRQWDPLQDomRHPPDVVDGHQRVVRVFRODERUDGRUHV 2 &RPLWp GH FULVHLQVWDODGRSDUDILQVGR
&29,'PDQWpPXPPRQLWRUDPHQWRDWLYRGDVD~GHGRVFRODERUDGRUHVHGDVPHGLGDVGHSURWHomR


$&RPSDQKLDWHPDFRPSDQKDGRRFkPELRHDUHWUDomRHFRQ{PLFDFRPDo}HVGHSURWHomRDWUDYpV
GHFRQWUDWDomRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV2LQVWUXPHQWRXWLOL]DGRSDUDSURWHomRSDWULPRQLDOpR
1') Non Deliverable Forward TXHpXPFRQWUDWRDWHUPRGHPRHGDVQHJRFLDGRHPPHUFDGRGH
EDOFmRFXMRREMHWLYRpIL[DUDQWHFLSDGDPHQWHXPDWD[DGHFkPELRHPXPDGDWDIXWXUD'HDFRUGR
FRPVXDSROtWLFDDFRPSDQKLDDYDOLDVXDH[SRVLomRFDPELDOGHDFRUGRFRPRVVDOGRVHPPRHGD
HVWUDQJHLUD QDV DTXLVLo}HV GH VXDV PHUFDGRULDV DOpP GD UHYLVmR GH SRUWIyOLR GH SURGXWRV FRP
QHJRFLDomRGHGHVFRQWRVHH[WHQVmRGHSUD]RVDGLFLRQDLVGHSDJDPHQWRMXQWRDRVIRUQHFHGRUHVGH
PRGRDSURWHJHURVHXFDL[DHPDUJHQVGRVSURGXWRV

$SHVDU GD VLWXDomR GH SDQGHPLD GD &29,' D &RPSDQKLD GHX FRQWLQXLGDGH DR SURMHWR GH
H[SDQVmR GDV VXDV ORMDV ItVLFDV LQDXJXUDQGR  QRYRV SRQWRV GH YHQGD HP  QDV VHJXLQWHV
FLGDGHV&XULWLEDHPPDLRGH6mR3DXORH3RUWR$OHJUHDPEDVHPVHWHPEURGH$VORMDV
HVWmR DWXDOPHQWH IXQFLRQDQGR GH DFRUGR FRP DV RULHQWDo}HV GHWHUPLQDo}HV H QRUPDV GH FDGD
PXQLFtSLRDOpPGHUHIRUoRGHWRGRVRVSURWRFRORVGHKLJLHQHHGLVWDQFLDPHQWRUHFRPHQGDGRVSHOD
2UJDQL]DomR 0XQGLDO GH 6D~GH 206  FRP R REMHWLYR GH JDUDQWLU D VD~GH GRV FRODERUDGRUHV H
FOLHQWHV

1mRSRGHPRVSUHYHUFRPSOHWDPHQWHRVHIHLWRVGLUHWRVHLQGLUHWRVGDSDQGHPLDGD&29,'HP
QRVVRV QHJyFLRV H FRQGLo}HV ILQDQFHLUDV PDV FREULPRV RV SULQFLSDLV ULVFRV PDSHDGRV QHVWH
UHODWyULRQRVLWHQV³'HVFULomRGRVIDWRUHVGHULVFR´HGHIRUPDPDLVGHWDOKDGDQRLWHP³
2XWURVIDWRUHVFRPLQIOXrQFLDUHOHYDQWH´
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3ROtWLFDGH'HVWLQDomR'RV5HVXOWDGRV

3ROtWLFDGHGHVWLQDomRGRVUHVXOWDGRV


([HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHP

D UHJUDVVREUH
UHWHQomRGHOXFURV

([HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHP


6HJXQGRD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVR$FRUGRGH$FLRQLVWDVHR
(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDROXFUROtTXLGRVHUiDSXUDGRPHGLDQWH
GHGXomR GR UHVXOWDGR GR H[HUFtFLR GRV SUHMXt]RV DFXPXODGRV GH
H[HUFtFLRVDQWHULRUHV VHKRXYHU HGHTXDOTXHUSURYLVmRGHLPSRVWRGH
UHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOVREUHROXFUR'ROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
VHUmRGHVWLQDGRVSDUDDFRQVWLWXLomRGD5HVHUYD/HJDODWpROLPLWH
GHGRFDSLWDOVRFLDOVHQGRTXHD&RPSDQKLDSRGHUiUHVROYHUQmR
DSRUWDU YDORU j 5HVHUYD /HJDO HP TXDOTXHU H[HUFtFLR ILVFDO HP TXH R
VDOGRGRPHVPRVRPDGRjVUHVHUYDVGHFDSLWDOFRQIRUPHSUHYLVWRQR
DUWLJR    GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV H[FHGHU  GR
FDSLWDO VRFLDO $SyV D FRQVWLWXLomR GD 5HVHUYD /HJDO R OXFUR TXH
UHPDQHVFHUDMXVWDGRSHODFRQVWLWXLomRGHUHVHUYDSDUDFRQWLQJrQFLDVH
DUHVSHFWLYDUHYHUVmRVHIRURFDVRVHUiGLVWULEXtGRQDVHJXLQWHRUGHP
L   VHUi GHVWLQDGR SDUD R SDJDPHQWR GR GLYLGHQGR REULJDWyULR
GHYLGR DRV DFLRQLVWDV H LL  R UHVWDQWH GR VDOGR GH OXFURV GHYHUi VHU
GHVWLQDGRSDUDDVUHVHUYDVHVWDWXWiULDVGHLQYHVWLPHQWRTXHGHYHUmRWHU
PRQWDQWH Pi[LPR GR FDSLWDO VRFLDO &DVR DV UHVHUYDV HVWDWXWiULDV
XOWUDSDVVHPRYDORUGRFDSLWDOVRFLDOWDOH[FHVVRGHYHUiVHUGHVWLQDGR
jFRQWDGHFDSLWDOPHGLDQWHDXPHQWRGHVWHVHPDHPLVVmRGHQRYDV
Do}HV

DL
YDORUHV
GDV
UHWHQo}HVGHOXFURV

1mRKRXYH

DLL SHUFHQWXDLV HP
UHODomR DRV OXFURV
WRWDLVGHFODUDGRV
E UHJUDV
GLVWULEXLomR
GLYLGHQGRV

([HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHP


1mRKRXYH

VREUH 2V GLYLGHQGRV VmR GLVWULEXtGRV FRQIRUPH GHOLEHUDomR GD $VVHPEOHLD
GH *HUDO 2UGLQiULD $ &RPSDQKLD SRGHUi OHYDQWDU EDODQoRV VHPHVWUDLV
WULPHVWUDLVRXHPSHUtRGRVPHQRUHVHSRUGHOLEHUDomRGD$VVHPEOHLD
*HUDOGHFODUDUGLYLGHQGRVjFRQWDGROXFURDSXUDGRQHVVHVEDODQoRV
EHPFRPRGHFODUDUGLYLGHQGRVLQWHUPHGLiULRVRXLQWHUFDODUHVjFRQWDGH
OXFURVDFXPXODGRVRXUHVHUYDVFRQVWDQWHVGR~OWLPREDODQoRDQXDORX
VHPHVWUDOREHGHFLGRVRVOLPLWHVOHJDLV

F SHULRGLFLGDGH GDV (P UHJUD RV GLYLGHQGRV VmR GLVWULEXtGRV DQXDOPHQWH FRQIRUPH
GHOLEHUDomR GD $VVHPEOHLD *HUDO 2UGLQiULD SRGHQGR WDPEpP VHU
GLVWULEXLo}HV
GH
GHFODUDGRVGLYLGHQGRVLQWHUPHGLiULRVRXLQWHUFDODUHVjFRQWDGHOXFURV
GLYLGHQGRV
DFXPXODGRV RX UHVHUYDV FRQVWDQWHV GR ~OWLPR EDODQoR DQXDO RX
VHPHVWUDOREHGHFLGRVRVOLPLWHVOHJDLV
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3ROtWLFDGH'HVWLQDomR'RV5HVXOWDGRV

G HYHQWXDLV
UHVWULo}HV
j
GLVWULEXLomR
GH
GLYLGHQGRV
LPSRVWDV
SRU
OHJLVODomR
RX
UHJXODPHQWDomR
HVSHFLDO DSOLFiYHO
DRHPLVVRUDVVLP
FRPR FRQWUDWRV
GHFLV}HVMXGLFLDLV
DGPLQLVWUDWLYDVRX
DUELWUDLV
H 3ROtWLFD
GH
GHVWLQDomR
GH
UHVXOWDGRV
IRUPDOPHQWH
DSURYDGD
LQIRUPDQGR yUJmR
UHVSRQViYHO SHOD
DSURYDomR GDWD
GD DSURYDomR H
FDVR R HPLVVRU
GLYXOJXH
D
SROtWLFD ORFDLV QD
UHGH PXQGLDO GH
FRPSXWDGRUHV HP
TXH R GRFXPHQWR
SRGH
VHU
FRQVXOWDGR

$ &RPSDQKLD QmR WHYH TXDLVTXHU UHVWULo}HV LPSRVWDV SRU FRQWUDWRV
GHFLV}HVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYDVRXDUELWUDLVjVGLVWULEXLo}HVGHGLYLGHQGRV

$ &RPSDQKLD QmR SRVVXL XPD SROtWLFD GH GHVWLQDomR GH UHVXOWDGRV
IRUPDOPHQWHDSURYDGD
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2UGLQiULD

/XFUROtTXLGRUHWLGR


3DJDPHQWRGLYLGHQGR



'DWDGDDSURYDomRGDUHWHQomR



/XFUROtTXLGRUHWLGR



'LYLGHQGRGLVWULEXtGRWRWDO

7D[DGHUHWRUQRHPUHODomRDRSDWULP{QLROtTXLGRGRHPLVVRU





0RQWDQWH

ÒOW,QI&RQWiELO

'LYLGHQGRGLVWULEXtGRHPUHODomRDROXFUROtTXLGRDMXVWDGR


/XFUROtTXLGRDMXVWDGR

5HDLV

0RQWDQWH



3DJDPHQWRGLYLGHQGR











([HUFtFLRVRFLDO

'LVWULEXLomRGH'LYLGHQGRV(5HWHQomRGH/XFUR/tTXLGR
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3DJDPHQWRGLYLGHQGR











([HUFtFLRVRFLDO

0RQWDQWH
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3DJDPHQWRGLYLGHQGR
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'HFODUDomRGH'LYLGHQGRV¬&RQWDGH/XFURV5HWLGRVRX5HVHUYDV

'HFODUDomRGHGLYLGHQGRVjFRQWDGHOXFURVUHWLGRVRXUHVHUYDV
1RSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVD
&RPSDQKLD QmR GHFODURX GLYLGHQGRV j FRQWD GH OXFURV UHWLGRV RX GH UHVHUYDV FRQVWLWXtGDV HP
H[HUFtFLRVVRFLDLVDQWHULRUHV
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6RPDGR3DVVLYR
&LUFXODQWHH1mR
&LUFXODQWH



([HUFtFLR6RFLDO

1tYHOGH(QGLYLGDPHQWR

2XWURVtQGLFHV

2XWURVtQGLFHV

ËQGLFHGH(QGLYLGDPHQWR

ËQGLFHGH(QGLYLGDPHQWR

7LSRGHtQGLFH
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2HQGLYLGDPHQWRJHUDOHPGHGH]HPEURGHp
FDOFXODGRSHODGLYLVmRGDGtYLGDEUXWDSHORDWLYRWRWDO
PXOWLSOLFDGRSRU$GtYLGDEUXWDWRWDOFRQVLVWHQD
FRQVROLGDomRGRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
FLUFXODQWHVHQmRFLUFXODQWHV$FRPSDQKLDHQWHQGHTXH
XWLOL]DomRGHVWHtQGLFHSHUPLWHPHQVXUDUDSURSRUomRWRWDO
GRVHXHQGLYLGDPHQWRHPUHODomRDRHXDWLYRWRWDOTXHHVWi
VHQGRILQDQFLDGR

2HQGLYLGDPHQWRJHUDOHPGHMXQKRGHp
FDOFXODGRSHODGLYLVmRGDGtYLGDEUXWDSHORDWLYRWRWDO
PXOWLSOLFDGRSRU$GtYLGDEUXWDWRWDOFRQVLVWHQD
FRQVROLGDomRGRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
FLUFXODQWHVHQmRFLUFXODQWHV$FRPSDQKLDHQWHQGHTXH
XWLOL]DomRGHVWHtQGLFHSHUPLWHPHQVXUDUDSURSRUomRWRWDO
GRVHXHQGLYLGDPHQWRHPUHODomRDRHXDWLYRWRWDOTXHHVWi
VHQGRILQDQFLDGR

ËQGLFHGH 'HVFULomRHPRWLYRGDXWLOL]DomRGHRXWURtQGLFH
HQGLYLGDPHQWR

9HUVmR
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2XWUDVJDUDQWLDVRXSULYLOpJLR

(PSUpVWLPR

,QIHULRUDXPDQR



$OLHQDomR)LGXFLiULDGH 
5HFHEtYHLV

2XWUDVJDUDQWLDVRX
SULYLOpJLRV

2XWUDVJDUDQWLDVRXSULYLOpJLR

(PSUpVWLPR

,QIHULRUDXPDQR



$OLHQDomR)LGXFLiULDGH 
5HFHEtYHLV

2XWUDVJDUDQWLDVRX
SULYLOpJLRV

2GHWDOKDPHQWRGDVREULJDo}HVHHVWUXWXUDGDGtYLGDGD&RPSDQKLDHVWmRGHVFULWRVQRLWHPDEDL[R

2EVHUYDomR

7RWDO

7LSRGH*DUDQWLD

7LSRGH2EULJDomR

([HUFtFLRVRFLDO 

2GHWDOKDPHQWRGDVREULJDo}HVHHVWUXWXUDGDGtYLGDGD&RPSDQKLDHVWmRGHVFULWRVQRLWHPDEDL[R

2EVHUYDomR

7RWDO

7LSRGH*DUDQWLD

7LSRGH2EULJDomR

ÒOW,QI&RQWiELO 

2EULJDo}HV
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2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHHPUHODomRDHVWDVHomRTXHQmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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'HVFULomR'RV)DWRUHVGH5LVFR

'HVFULomRGRVIDWRUHVGHULVFR

2 LQYHVWLPHQWR QRV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD HQYROYH D H[SRVLomR D
GHWHUPLQDGRVULVFRV$QWHVGHWRPDUTXDOTXHUGHFLVmRGHLQYHVWLPHQWRHPTXDOTXHUYDORUPRELOLiULR
GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD RV SRWHQFLDLV LQYHVWLGRUHV GHYHP DQDOLVDU FXLGDGRVDPHQWH WRGDV DV
LQIRUPDo}HV FRQWLGDV QHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD RV ULVFRV PHQFLRQDGRV DEDL[R H DV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD H UHVSHFWLYDV QRWDV H[SOLFDWLYDV 2V QHJyFLRV DWXDLV H
IXWXURV VLWXDomR ILQDQFHLUD UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV IOX[R GH FDL[D OLTXLGH] UHSXWDomR H GHPDLV
LQGLFDGRUHVILQDQFHLURVHQmRILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDSRGHUmRVHUDIHWDGRVGHPDQHLUDDGYHUVD
SRUTXDOTXHUGRVIDWRUHVGHULVFRGHVFULWRVDVHJXLU

2VULVFRVGHVFULWRVDEDL[RVmRDTXHOHVTXHQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSRGHPDIHWDU
D&RPSDQKLD2VQHJyFLRVVLWXDomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVIOX[RGHFDL[DOLTXLGH]HRX
QHJyFLRVIXWXURVGD&RPSDQKLDSRGHUmRVHUDIHWDGRVGHPDQHLUDDGYHUVDSRUTXDOTXHUGRVIDWRUHV
GH ULVFR GHVFULWRV D VHJXLU $OpP GLVVR ULVFRV DGLFLRQDLV QmR FRQKHFLGRV RX FRQVLGHUDGRV
LUUHOHYDQWHV SHOD &RPSDQKLD QD GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD WDPEpP SRGHUmR DIHWDU D
&RPSDQKLDDGYHUVDPHQWH2SUHoRGHPHUFDGRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
SRGHUiGLPLQXLUHPUD]mRGDRFRUUrQFLDGHTXDOTXHUGHVVHVHRXGHRXWURVIDWRUHVGHULVFRKLSyWHVHV
HPTXHSRGHUiKDYHUSHUGDQRLQYHVWLPHQWRQRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDDRV
VHXVWLWXODUHV

$V UHIHUrQFLDV D ³(PLVVRU´ ³&RPSDQKLD´ RX ³QyV´ FRQVWDQWHV GHVWH LWHP  GHYHP VHU
LQWHUSUHWDGDVFRPRUHIHUrQFLDj&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVH[FHWRVHRFRQWH[WRH[LJLUGHRXWUD
PDQHLUD 3DUD RV ILQV GHVWD VHomR ³ )DWRUHV GH 5LVFR´ H[FHWR VH H[SUHVVDPHQWH LQGLFDGR GH
PDQHLUDGLYHUVDRXVHRFRQWH[WRDVVLPRH[LJLUDPHQomRDRIDWRGHTXHXPULVFRLQFHUWH]DRX
SUREOHPD SRGHUi FDXVDU RX WHU RX FDXVDUi RX WHUi ³HIHLWR DGYHUVR´ RX ³HIHLWR QHJDWLYR´ SDUD D
&RPSDQKLDRXH[SUHVV}HVVLPLODUHVVLJQLILFDTXHWDOULVFRLQFHUWH]DRXSUREOHPDSRGHUiRXSRGHULD
FDXVDUHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHQD&RPSDQKLDQDSDUWLFLSDomRQRPHUFDGRQDVXDUHSXWDomRQRV
QHJyFLRV DWXDLV H IXWXURV VLWXDomR ILQDQFHLUD UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV IOX[R GH FDL[D OLTXLGH] H
GHPDLVLQGLFDGRUHVILQDQFHLURVHQmRILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDEHPFRPRQRSUHoRGRVYDORUHV
PRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD([SUHVV}HVVLPLODUHVLQFOXtGDVQHVWDVHomR³)DWRUHVGH
5LVFR´GHYHPVHUFRPSUHHQGLGDVQHVVHFRQWH[WR

1mR REVWDQWH D VXEGLYLVmR GHVWD VHomR ³ )DWRUHV GH 5LVFR´ GHWHUPLQDGRV IDWRUHV GH ULVFR TXH
HVWHMDPHPXPLWHPSRGHPWDPEpPVHDSOLFDUDRXWURVLWHQV

D
&RPSDQKLD

2VXUWRGHGRHQoDVWUDQVPLVVtYHLVHPWRGRRPXQGRFRPRRDWXDOFRURQDYtUXV &29,' 
LPSDFWRXHSRGHFRQWLQXDULPSDFWDQGRQRVVDVRSHUDo}HVFDQDLVGHYHQGDHIOX[RVGHFDL[D
EHPFRPRSRGHOHYDUDXPDPDLRUYRODWLOLGDGHQRPHUFDGRGHFDSLWDLVJOREDOHUHVXOWDUHP
SUHVVmRQHJDWLYDVREUHDHFRQRPLDPXQGLDOHDHFRQRPLDEUDVLOHLUDLPSDFWDQGRRPHUFDGR
GHQHJRFLDomRGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD$SDQGHPLDWDPEpPSRGHUiDXPHQWDU
VLJQLILFDWLYDPHQWHRVHIHLWRVDGYHUVRVGRVRXWURVIDWRUHVGHULVFRVGHVFULWRVQHVWDVHomR

(P  GH PDUoR GH  D 206 GHFUHWRX D SDQGHPLD GHFRUUHQWH GD &29,' FDEHQGR DRV
SDtVHVPHPEURVHVWDEHOHFHUHPDVPHOKRUHVSUiWLFDVSDUDDVDo}HVSUHYHQWLYDVHGHWUDWDPHQWRDRV
LQIHFWDGRV&RPRFRQVHTXrQFLDRVXUWRGD&29,'UHVXOWRXHPPHGLGDVUHVWULWLYDVUHODFLRQDGDV
DR IOX[R GH SHVVRDV LPSRVWDV SHORV JRYHUQRV GH GLYHUVRV SDtVHV HP IDFH GD DPSOD H FRUUHQWH
GLVVHPLQDomRGRYtUXVLQFOXLQGRTXDUHQWHQDHORFNGRZQDRUHGRUGRPXQGR&RPRFRQVHTXrQFLD
GH WDLV PHGLGDV RV SDtVHV LPSXVHUDP UHVWULo}HV D YLDJHQV H WUDQVSRUWHV S~EOLFRV IHFKDPHQWR
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SURORQJDGRGHORFDLVGHWUDEDOKRLQWHUUXSo}HVQDFDGHLDGHVXSULPHQWRVIHFKDPHQWRGRFRPpUFLR
HUHGXomRGHFRQVXPRGHXPDPDQHLUDJHUDOSHODSRSXODomR

$VPHGLGDVGHVFULWDVDFLPDDOLDGDVjVLQFHUWH]DVSURYRFDGDVSHORVXUWRGD&29,'WLYHUDPXP
LPSDFWR DGYHUVR QD HFRQRPLD H QR PHUFDGR GH FDSLWDLV JOREDO LQFOXLQGR QR %UDVLO LQFOXVLYH
FDXVDQGRRLWRSDUDOLVDo}HV FLUFXLWEUHDNHUV GDVQHJRFLDo}HVQD%GXUDQWHRPrVGHPDUoRGH
$FRWDomRGDPDLRULDGRVDWLYRVQHJRFLDGRVQD%IRLDGYHUVDPHQWHDIHWDGDHPUD]mRGRVXUWR
GD &29,' ,PSDFWRV VHPHOKDQWHV DRV GHVFULWRV DFLPD SRGHP YROWDU D RFRUUHU SURYRFDQGR D
RVFLODomRGRVDWLYRVQHJRFLDGRVQD%

'HVGHRLQtFLRGDSDQGHPLDDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDIRUDPLPSDFWDGDVSRUHVVDQRYDUHDOLGDGH
3RGHPRVWHUXPDFRQWDPLQDomRHPPDVVDTXHIRUoDULDXPIHFKDPHQWRWHPSRUiULRGHQRVVRFHQWUR
GHGLVWULEXLomRFRPFRQVHTXHQWHVDWUDVRVHPHQWUHJDVSHUGDGHUHFHLWDHLQVDWLVIDo}HVSRUSDUWH
GHQRVVRVFRQVXPLGRUHV

1RVVRV SURGXWRV VmR HP VXD JUDQGH PDLRULD LPSRUWDGRV H SRUWDQWR GHSHQGHQWHV GR FRUUHWR
IXQFLRQDPHQWR GH ORJtVWLFD GH LPSRUWDomR H GHVHPEDUDoR WDQWR HP WHUULWyULR QDFLRQDO TXDQWR QRV
SDtVHV GH RULJHP GRV QRVVRV SURGXWRV (YHQWXDLV SDUDOLVDo}HV QHVWD FDGHLD SRGHP UHGX]LU D
GLVSRQLELOLGDGH GH LWHQV HP QRVVR SRUWIyOLR FRP HIHLWR QHJDWLYR HP YHQGDV H SUHMXGLFDU QRVVRV
LQYHQWiULRV

$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD DGRWRX XPD SROtWLFD GH WHOHWUDEDOKR SDUD VHXV IXQFLRQiULRV H
FRODERUDGRUHV RV TXDLV HP VXD JUDQGH PDLRULD QD GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD DLQGD
RSHUDPGHIRUPDUHPRWD(VVDSROtWLFDSRGHDIHWDUQHJDWLYDPHQWHDSURGXWLYLGDGHHFDXVDURXWUDV
LQWHUUXSo}HVHDWUDVRVQRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD

2LPSDFWRGDSDQGHPLDGD&29,'HPQRVVRVQHJyFLRVSRWHQFLDOL]DRHIHLWRGRVGHPDLVULVFRV
DRV TXDLV D &RPSDQKLD HVWi H[SRVWD SRGHQGR DIHWDU VLJQLILFDWLYDPHQWH QRVVRV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVHIOX[RGHFDL[D$WpRSUHVHQWHPRPHQWRQmRpSRVVtYHOGHWHUPLQDURWHPSRGHGXUDomR
GR FHQiULR SDQGrPLFR $OpP GLVVR D SDQGHPLD GD &29,' SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH DV
FRQGLo}HVHFRQ{PLFDVJHUDLVHRVHWRUGHFRPpUFLRFRQVLGHUDQGRSRWHQFLDLVLPSDFWRVQRVQtYHLV
GHHPSUHJRHUHQGDHQDFDSDFLGDGHHKiELWRVGHFRQVXPRGDSRSXODomRHPJHUDOLQFOXLQGRPDV
QmRVHOLPLWDQGRDRVLPSDFWRVGHVFULWRVQRVLWHQVDEDL[R

L  DV WHQGrQFLDV H SHUVSHFWLYDV HFRQ{PLFDV JHUDLV GH FDSLWDO LQYHVWLPHQWRV H UHFXUVRV
ILQDQFHLURVRXSRVLomRGHOLTXLGH] LL RLPSDFWRQDVQRVVDVRSHUDo}HVIXWXUDV LLL RLPSDFWR
HP QRVVDV GHVSHVDV RX DFHVVR D UHFXUVRV GH FDSLWDO H ILQDQFLDPHQWR LY  R VXUJLPHQWR GH
FRQWLQJrQFLDVUHOHYDQWHVUHODFLRQDGDVj&29,' Y FRPRD&29,'LUiDIHWDURVDWLYRVHP
QRVVREDODQoRSDWULPRQLDOHDQRVVDFDSDFLGDGHGHUHJLVWUDURSRUWXQDPHQWHWDLVDWLYRV YL D
DQWHFLSDomRGHTXDLVTXHUSHUGDVUHOHYDQWHVDXPHQWRVQDVSURYLV}HVGHSHUGDVHPRSHUDo}HV
GH FUpGLWR HQFDUJRV GH UHHVWUXWXUDomR RX RXWUDV GHVSHVDV YLL  TXDLVTXHU DOWHUDo}HV QD
DSOLFDomRGHMXOJDPHQWRVFRQWiEHLVGHYLGRDGDGRVQRYRVRXUHYLVDGRV YLLL RYDORUWRWDOGD
UHGXomRQDGHPDQGDSRUEHQVHVHUYLoRVHLQWHUUXSo}HVGRVFDQDLVGHYHQGD L[ RLPSDFWRHP
QRVVDFDGHLDGHIRUQHFLPHQWRV [ RLPSDFWRQDUHODomRHQWUHFXVWRVHUHFHLWDV [L DLQFHUWH]D
HFRQ{PLFDHVRFLDOJHUDOLQFOXLQGRRDXPHQWRQDVWD[DVGHMXURVDVYDULDo}HVQDVWD[DVGH
FkPELR D LQIODomR H R GHVHPSUHJR [LL  R LPSDFWR GD SDQGHPLD GD &29,' HP QRVVD
FDSDFLGDGH GH FXPSULU DV REULJDo}HV UHODFLRQDGDV DR QRVVR HQGLYLGDPHQWR H [LLL  RXWURV
LPSDFWRVHFRQVHTXrQFLDVLPSUHYLVWDV

$SDQGHPLDWDPEpPSRGHFDXVDULQWHUUXSo}HVPDWHULDLVHPQRVVRVQHJyFLRVHRSHUDo}HVQRIXWXUR
FRPRUHVXOWDGRGHSRUH[HPSORTXDUHQWHQDVDWDTXHVFLEHUQpWLFRVDEVHQWHtVPRGHIXQFLRQiULRV
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FRPRUHVXOWDGRGHGRHQoDVRXRXWURVIDWRUHVFRPRPHGLGDVGHGLVWDQFLDPHQWRVRFLDOYLDJHQVRX
RXWUDVUHVWULo}HV6HXPDSRUFHQWDJHPVLJQLILFDWLYDGHQRVVDIRUoDGHWUDEDOKRQmRSXGHUWUDEDOKDU
LQFOXVLYHSRUPRWLYRGHGRHQoDRXGHYLGRDYLDJHQVRXUHVWULo}HVJRYHUQDPHQWDLVUHODFLRQDGDVj
SDQGHPLDQRVVDVRSHUDo}HVSRGHUmRVHUDIHWDGDVDGYHUVDPHQWH8PORQJRSHUtRGRGHWUDEDOKR
UHPRWR WDPEpP SRGH DXPHQWDU RV ULVFRV TXH HQIUHQWDPRV LQFOXLQGR HQWUH RXWURV ULVFRV GH
VHJXUDQoDFLEHUQpWLFDHSURWHomRGHGDGRVTXHSRGHPSUHMXGLFDUQRVVDFDSDFLGDGHGHJHUHQFLDUH
RSHUDUQRVVRVQHJyFLRV

1DPHGLGDHPTXHDSDQGHPLDGD&29,'DIHWDDGYHUVDPHQWHQRVVRVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVH
GH QHJyFLRV HOD WDPEpP SRGH WHU R HIHLWR GH DXPHQWDU PXLWRV GRV RXWURV ULVFRV GHVFULWRV QHVWD
VHomR  ³)DWRUHV GH ULVFR´ FRPR DTXHOHV UHODFLRQDGRV DR QRVVR QtYHO GH HQGLYLGDPHQWR QRVVD
QHFHVVLGDGHGHJHUDUIOX[RVGHFDL[DVXILFLHQWHVSDUDDWHQGHUQRVVRHQGLYLGDPHQWR

4XDOTXHUVXUWRGHXPDGRHQoDTXHDIHWHRFRPSRUWDPHQWRGDVSHVVRDVHH[LMDSROtWLFDVS~EOLFDV
TXHUHVWULQMDPRPRYLPHQWRGHSHVVRDVHRXFRQWDWRVRFLDOSRGHWHUXPLPSDFWRDGYHUVRHPQRVVRV
QHJyFLRV H QD HFRQRPLD EUDVLOHLUD 2V VXUWRV GH GRHQoDV WDPEpP SRGHP LPSRVVLELOLWDU QRVVRV
IXQFLRQiULRV GH LUHP jV QRVVDV LQVWDODo}HV LQFOXVLYH FRPR UHVXOWDGR GH PHGLGDV SUHYHQWLYDV RX
GHYLGR j FRQWDPLQDomR HP ODUJD HVFDOD GH QRVVRV IXQFLRQiULRV R TXH QRV LPSHGLULD GH RSHUDU
QRVVRVQHJyFLRVQRUPDOPHQWH1mRSRGHPRVJDUDQWLUTXHRXWURVVXUWRVUHJLRQDLVHRXJOREDLVQmR
RFRUUDP QR FDVR GH RFRUUrQFLD GH RXWURV VXUWRV HRX SDQGHPLDV QmR SRGHPRV JDUDQWLU TXH
VHUHPRV FDSD]HV GH LPSHGLU XP LPSDFWR QHJDWLYR LJXDO RX VXSHULRU DR LPSDFWR FDXVDGR SHOD
SDQGHPLDGD&29,'

4XDOTXHU PXGDQoD PDWHULDO QRV QRVVRV QHJyFLRV QRV PHUFDGRV ILQDQFHLURV RX QD HFRQRPLD
EUDVLOHLUD FRPR UHVXOWDGR GHVVHV HYHQWRV PXQGLDLV SRGH GLPLQXLU R LQWHUHVVH GH LQYHVWLGRUHV
QDFLRQDLVHHVWUDQJHLURVHPYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVRUHVEUDVLOHLURVHRXQRVYDORUHVPRELOLiULRV
GHHPLVVmRGD&RPSDQKLDRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRSUHoRGHPHUFDGRGHWDLVYDORUHV
PRELOLiULRVHWDPEpPSRGHGLILFXOWDURDFHVVRDRPHUFDGRGHFDSLWDLVHILQDQFLDPHQWRGDVRSHUDo}HV
GD&RPSDQKLDQRIXWXURHPWHUPRVDFHLWiYHLV

)DOKDV GH VHJXUDQoD GD LQIRUPDomRSULYDFLGDGHYtUXV FRP DFHVVR QmR DXWRUL]DGR DRV
VLVWHPDVDSOLFDWLYRVFLEHUVHJXUDQoDEDQFRGHGDGRVVHUYLGRUHVGHUHGHHRXGLVSRVLWLYRV
GHFRPXQLFDomRGHYLGRDFRQWUROHVGHVHJXUDQoDOyJLFDGHILFLHQWHVRXLQH[LVWHQWHVSRGHP
SUHMXGLFDUDUHSXWDomRGD&RPSDQKLDHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRQRVVRUHVXOWDGR

$V RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD GHSHQGHP GD IXQFLRQDOLGDGH GLVSRQLELOLGDGH LQWHJULGDGH H
HVWDELOLGDGHRSHUDFLRQDOGHYiULRVFHQWURVHVLVWHPDVGHGDGRVLQFOXLQGRRIXQFLRQDPHQWRGDVVXDV
SODWDIRUPDVHOHWU{QLFDV VLWHVDSOLFDWLYRVHH[WHQVmRSDUDQDYHJDGRUHVGHLQWHUQHW GHVLVWHPDVGH
FUpGLWRORJtVWLFDHFRPXQLFDomRHYiULRVVRIWZDUHVXVDGRVSDUDFRQWURODUHVWRTXHVHJHUDUUHODWyULRV
GHGHVHPSHQKRILQDQFHLUR

'HSHQGHPRVGDIXQFLRQDOLGDGHGLVSRQLELOLGDGHLQWHJULGDGHHHVWDELOLGDGHRSHUDFLRQDOGRVQRVVRV
VLVWHPDV GH WHFQRORJLD GD LQIRUPDomR FRPSUHHQGHQGR QRVVRV VHUYLGRUHV VRIWZDUHV H OLFHQoDV
&RQWDPRV FRP RV QRVVRV VLVWHPDV GH WHFQRORJLD GD LQIRUPDomR SDUD SURFHVVDU WUDQVPLWLU H
DUPD]HQDUGDGRVHOHWU{QLFRVEHPFRPRSDUDQRVFRPXQLFDUFRPFRQVXPLGRUHVHIRUQHFHGRUHV

1R SHUtRGR GH VHLV PHVHV HQFHUUDGR HP  GH MXQKR GH  DSUR[LPDGDPHQWH  GD QRVVD
UHFHLWDEUXWDGHFRUUHXGHYHQGDVGHSURGXWRVDWUDYpVGHQRVVDSODWDIRUPDHOHWU{QLFD

$VYHQGDVHPQRVVDVORMDVVmRJHUHQFLDGDVFRPEDVHHPVLVWHPDVGHLQIRUPDomRGLYHUVRV$VVLP
QRVVDVRSHUDo}HVGHSHQGHPGHVLVWHPDVGHLQIRUPDomRTXHSURFHVVDPRVGDGRVQHFHVViULRVSDUD
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R JHUHQFLDPHQWR GDV QRVVDV DWLYLGDGHV H SDUD QRVVD FRQWDELOLGDGH 3UREOHPDV QD RSHUDomR RX
DGPLQLVWUDomRGHVVHVVLVWHPDVEHPFRPRDLPSRVVLELOLGDGHGHDWXDOL]iORVGHPDQHLUDFRQVWDQWHH
VDWLVIDWyULDSRGHPFDXVDUVXDLQWHUUXSomRRXPDXIXQFLRQDPHQWR

1DKLSyWHVHGHIDOKDVRXLQWHUUXSomRGHVHXVVLVWHPDVD&RPSDQKLDSRGHSHUGHUGDGRVRXSRGH
VHULQFDSD]GHUHDOL]DUWUDQVDo}HVFRPHUFLDLVHFRPLVVRGHL[DUGHDXIHULUUHFHLWDVGHYHQGDVR
TXHLPSDFWDULDGHIRUPDDGYHUVDRVVHXVUHVXOWDGRV

$OpPGLVVRDVWHFQRORJLDVGHDXWHQWLFDomRHOHWU{QLFDHFULSWRJUDILDVmRGHVHQYROYLGDVSRUWHUFHLURV
HSRGHPRVHVWDUH[SRVWRVDXVRVLPSUySULRVLOHJDLVRXYHQGDVIUDXGXOHQWDV$YDQoRVWHFQROyJLFRV
QRYDV GHVFREHUWDV QR FDPSR GD FULSWRJUDILD RX RXWURV GHVHQYROYLPHQWRV SRGHUmR UHVXOWDU QD
H[SRVLomRGHIDOKDVQDVWHFQRORJLDVTXHXWLOL]DPRVSDUDSURWHJHUGDGRVSHVVRDLVIRUQHFLGRVSHORV
FOLHQWHVGXUDQWHDVRSHUDo}HVGHFRPSUD

$LQGDQyVHVWDPRVVXVFHWtYHLVDXVRVLPSUySULRVRXLOHJDLVLQFOXLQGRYHQGDVIUDXGXOHQWDVHLOtFLWDV
QRV PHLRV GH SDJDPHQWR DFHLWR SRU QyV EHP FRPR IUDXGHV EDQFiULDV TXH SRGHP UHVXOWDU HP
SHUGDVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD$GLFLRQDOPHQWHSUREOHPDVQRVQRVVRVVLVWHPDVGHWHFQRORJLDGD
LQIRUPDomRRXDLPSRVVLELOLGDGHGHDWXDOL]iORVFRQVWDQWHPHQWHSRGHUmRLPSDFWDUDGYHUVDPHQWH
DVQRVVDVRSHUDo}HVHRQRVVRFRQWUROHGHHVWRTXH

$UPD]HQDPRVQRVVREDQFRGHGDGRVTXHFRQWpPLQIRUPDo}HVGHPRJUiILFDVHGHYHQGDVGHFDGD
XP GH QRVVRV FOLHQWHV HP ³QXYHP´ HP QRVVD LQWUDQHW TXH HVWi VXMHLWD D DWDTXHV H[WHUQRV GH
XVXiULRV GH UHGHV S~EOLFDV 4XDOTXHU FRPSURPHWLPHQWR GH QRVVD VHJXUDQoD SRGHUi SUHMXGLFDU D
QRVVD UHSXWDomR H QRVVD PDUFD H QRV H[SRU D VLWXDo}HV GH OLWtJLR QDV TXDLV SRGHUHPRV VHU
REULJDGRV D LQGHQL]DU D SDUWH SUHMXGLFDGD DIHWDQGR DVVLP QHJDWLYDPHQWHR QRVVR QHJyFLR H RV
UHVXOWDGRVGDVQRVVDVRSHUDo}HV$GHPDLVTXDOTXHUSHVVRDFDSD]GHEXUODUDVQRVVDVPHGLGDVGH
VHJXUDQoD SRGHUi VH DSURSULDU GH LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV RX FDXVDU LQWHUUXSo}HV HP QRVVDV
RSHUDo}HV

1RVVD FULSWRJUDILD GH GDGRV H RXWUDV PHGLGDV GH SURWHomR SRGHP QmR LPSHGLU R DFHVVR QmR
DXWRUL]DGRRXRXVRGHGDGRVFRQILGHQFLDLV8PDYLRODomRGRQRVVRVLVWHPDRXGRVLVWHPDGHXP
GHQRVVRVIRUQHFHGRUHVSRGHQRVVXMHLWDUDSHUGDVPDWHULDLVRXUHVSRQVDELOLGDGHVLQFOXLQGRPXOWDV
2 XVR LQGHYLGR GH WDLV GDGRV RX YLRODomR GD FLEHUVHJXUDQoD SRGH SUHMXGLFDU QRVVD UHSXWDomR H
LPSHGLURVFOLHQWHVGHXVDUQRVVRVSURGXWRVHVHUYLoRVUHGX]LQGRDVVLPQRVVDVUHFHLWDV

$OpPGLVVRTXDOTXHUXVRLQGHYLGRRXYLRODomRGRQRVVRVLVWHPDGHFRPpUFLRHOHWU{QLFRSRGHQRV
ID]HU LQFRUUHU HP FXVWRV SDUD FRUULJLU DV YLRODo}HV RX IDOKDV QRV H[SRU D UHVSRQVDELOLGDGHV
DXPHQWDU QRVVR ULVFR GH HVFUXWtQLR UHJXODWyULR QRV VXMHLWDU D SURFHVVRV MXGLFLDLV H UHVXOWDU QD
LPSRVLomRGHSHQDOLGDGHVHPXOWDVUHOHYDQWHVQRVWHUPRVOHLVRXUHJXODPHQWRVHVWDGXDLVHIHGHUDLV
DIHWDQGRRVUHVXOWDGRVHDLPDJHPGD&RPSDQKLD

(VWDPRV VXMHLWRV D OHJLVODo}HV TXH SRGHP H[LJLU QRWLILFDomR D yUJmRV UHJXODGRUHV FOLHQWHV RX
IXQFLRQiULRVDVVLPFRPRSRGHPRVWHUTXHUHHPEROVDUFOLHQWHVRXRSHUDGRUHVGHFDUW}HVGHFUpGLWR
SRU TXDLVTXHU UHFXUVRV IXUWDGRV HP GHFRUUrQFLD GH TXDLVTXHU YLRODo}HV DR QRVVR VLVWHPD GH
VHJXUDQoDVLWXDo}HVTXHSRGHULDPDXPHQWDUVLJQLILFDWLYDPHQWHRVQRVVRVFXVWRVHUHGX]LUQRVVD
DWUDWLYLGDGH (P FRQVHTXrQFLD GD JUDQGH GHSHQGrQFLD GD WHFQRORJLD SDUD DV DWLYLGDGHV GD
&RPSDQKLDWDPEpPSRGHPRVLQFRUUHUHPSHUGDVILQDQFHLUDVGHYLGRDLPSDFWRVUHJXODWyULRVQDV
QRVVDVRSHUDo}HV

$GLFLRQDOPHQWH QRVVRV VLVWHPDV GH LQIRUPDomR HVWmR H[SRVWRV D YtUXV PDOLFLRVRV PDOZDUH  H
RXWURV SUREOHPDV FRPR SRU H[HPSOR FULPHV H DWDTXHV FLEHUQpWLFRV TXH SRGHP LQWHUIHULU
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LQHVSHUDGDPHQWHQDVRSHUDo}HV4XDOTXHURFRUUrQFLDGHVVDQDWXUH]DSRGHUiUHVXOWDUHPXPHIHLWR
PDWHULDODGYHUVRVREUHQRVVRVQHJyFLRVUHVXOWDGRVGHRSHUDo}HVHSHUGDVILQDQFHLUDV

$OpP GLVVR FRPR UHVXOWDGR GD SDQGHPLD GD &29,' DXPHQWDPRV UDSLGDPHQWH R Q~PHUR GH
IXQFLRQiULRVWUDEDOKDQGRUHPRWDPHQWH,VVRSRGHFDXVDUDXPHQWRQDLQGLVSRQLELOLGDGHGHQRVVRV
VLVWHPDV H LQIUDHVWUXWXUD LQWHUUXSomR GRV VHUYLoRV GH WHOHFRPXQLFDo}HV IDOKDV JHQHUDOL]DGDV GR
VLVWHPDHPDLRUYXOQHUDELOLGDGHDDWDTXHVFLEHUQpWLFRV&RQVHTXHQWHPHQWHQRVVDFDSDFLGDGHGH
FRQGX]LUQRVVRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVSRGHVHUQHJDWLYDHDGYHUVDPHQWHDIHWDGD

(YHQWRVLQWHUQDFLRQDLVHIDOKDVORJtVWLFDVSRGHPDWUDVDURXLPSHGLUDHQWUHJDGHSURGXWRV
SHOD&RPSDQKLDRTXHSRGHULDDIHWDUQHJDWLYDPHQWHVXDVYHQGDVHUHQWDELOLGDGH

3DUFHOD VLJQLILFDWLYD GR SRUWIyOLR GD &RPSDQKLD p FRPSRVWD SRU SURGXWRV LPSRUWDGRV VHQGR
WUDQVSRUWDGDVYLDURGRYLiULRDpUHRRXPDUtWLPR3RVVtYHLVSUREOHPDVFRPRJUHYHVGLILFXOGDGHGH
DFHVVR DRV WHUPLQDLV VDWXUDomR GD LQIUDHVWUXWXUD RX LQWHUUXSo}HV QDV DWLYLGDGHV UHODFLRQDGRV j
5HFHLWD)HGHUDODOIkQGHJDVDHURSRUWRVHRXSRUWRVGHWRGRRSDtVSRGHPDIHWDUDHQWUHJDGHWDLV
SURGXWRV SDUD D &RPSDQKLD H SRU FRQVHTXrQFLD R GHVHQYROYLPHQWR GDV VXDV DWLYLGDGHV $OpP
GLVVRSHUGDRXH[WUDYLRGHFDUJDVLQWHUQDFLRQDLVSRGHPUHGX]LU D RIHUWD GH SURGXWRV GLVSRQtYHLV
SDUD D &RPSDQKLD FRP SRVVtYHO GHVFRQWLQXLGDGH GH HQWUHJD JHUDQGR TXHEUD GH UHFHLWD 1HVWH
FRQWH[WRWDPEpPpULVFRLQHUHQWHjDWLYLGDGHGHLPSRUWDomR

Ɣ 2EWHQomR GH XP OLFHQFLDPHQWR GH LPSRUWDomR SUpYLR DR HPEDUTXH R TXH SRGHSUHMXGLFDUR
DQGDPHQWR GH HPEDUTXHV H R DEDVWHFLPHQWR GRV SURGXWRV Mi TXH WUD] PDLRU PRURVLGDGH DR
SURFHVVR
Ɣ 5HVWULo}HV TXDQWLWDWLYDV TXRWDV GH LPSRUWDomR   $V TXRWDVGH LPSRUWDomR VmR GHQRPLQDGDV
³EDUUHLUDV QmR WDULIiULDV´ H VmR XP PRGR GH UHVWULQJLU D TXDQWLGDGH GH SURGXWR LPSRUWDGR
OLPLWDQGRDLPSRUWDomRDXPQ~PHURSUpHVWDEHOHFLGRHDIHWDQGRRLQYHQWiULRGD&RPSDQKLD
Ɣ 0HGLGDVFRPSHQVDWyULDVRXGHVDOYDJXDUGDDVPHGLGDVFRPSHQVDWyULDVREMHWLYDPFRPSHQVDU
HYHQWXDLVVXEVtGLRVFRQFHGLGRVGHIRUPDGLUHWDRXLQGLUHWDQRSDtVH[SRUWDGRUSDUDDSURGXomR
HH[SRUWDomRGHXPSURGXWRFXMDH[SRUWDomRDR%UDVLOFDXVHGDQRVjLQG~VWULDGRPpVWLFD'HVWD
IRUPD SRGHP VHU DSOLFDGDV FRP R ILP GH DXPHQWDU D SURWHomR GD LQG~VWULD QDFLRQDO
WHPSRUDULDPHQWH 1RUPDOPHQWH VmR PHGLGDV FRP FDUiWHU GH XUJrQFLD H WHPSRUiULDV SDUD
SUHYHQLUDOJXPSUHMXt]RGDLQG~VWULDQDFLRQDO
Ɣ 0HGLGDV VDQLWiULDV H ILWRVVDQLWiULDV  DV PHGLGDV VDQLWiULDV H ILWRVVDQLWiULDV VmR WDPEpP
GHQRPLQDGDV ³EDUUHLUDV QmR WDULIiULDV´ $V PHGLGDV SRGHP LQFOXLU QRYDV OHLV GHFUHWRV
UHJXODPHQWRVHUHTXHULPHQWRVTXHDXPHQWHPDTXDQWLGDGHGHWHVWHVLQVSHo}HVSURFHGLPHQWRV
FHUWLILFDWyULRVRXGHDSURYDomR
Ɣ 9DORUDomRDGXDQHLUDDUELWUiULD$DOIkQGHJDDWUDYpVGDVVXDVDXWRULGDGHVSRGHFRQVLGHUDUTXH
RSURGXWRWHPXPYDORUUHDOPDLRUDRGHFODUDGRHDWULEXLUXPYDORUVXSHULRUDRPHVPR'HVWD
IRUPDRLPSRVWRDVHUSDJRVHULDPDLRUDXPHQWDQGRRVFXVWRVGD&RPSDQKLDHUHGX]LQGRD
UHFHLWDSURMHWDGR

(VWDPRV H[SRVWRV WDPEpP DRV ULVFRV UHIHUHQWHV jV EDUUHLUDV WpFQLFDV (VWDV HWDSDV REULJDWyULDV
SDUDLPSRUWDomRFRPSUHHQGHPSURFHVVRVGHVGHTXHRQDYLRDWUDFDQRSRUWRDWpVHULQVSHFLRQDGRH
OLEHUDGR SHODV DXWRULGDGHV DGXDQHLUDV (YHQWXDLV HQWUDYHV RX GHPRUD QHVVHV SURFHVVRV SRGHP
DWUDVDU D HQWUDGD GR SURGXWR QR HVWRTXH (P FDVR GH VLQLVWUR GH QRVVDV FDUJDV LQWHUQDFLRQDLV
FRQVLGHUDQGRRWHPSRHDSURYLVLRQDPHQWRLQWHUQDFLRQDOSRGHUtDPRVWHUXPDGHVFRQWLQXLGDGHGH
HQWUHJD JHUDQGR TXHEUD GH UHFHLWD (VWHV IDWRUHV SRGHP LPSDFWDU QRVVRV SUD]RV GH LPSRUWDomR
UHVXOWDQGR HP UXSWXUD GH HVWRTXH GH DOJXQV SURGXWRV GD &RPSDQKLD H HYHQWXDO ULVFR SHUGD GH
YHQGDV $GLFLRQDOPHQWH R FHQiULR GH SDQGHPLD SRGH WHU HIHLWR DGYHUVR LQFRUUHQGR HP IDOWD GH
IRUQHFLPHQWR ULVFR GH IHFKDPHQWR GDV IURQWHLUDV FRPHUFLDLV H ULVFR GR 0LQLVWpULR GD $JULFXOWXUD
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3HFXiULDH$EDVWHFLPHQWR ³0$3$´ LQWHUURPSHURXDWUDVDUDQDFLRQDOL]DomRGHSURGXWRVJHUDQGR
LPSDFWRVHPUHFHLWD

3RGHPRV VHU DIHWDGRV SRU XPD GLVUXSomR ORJtVWLFD DpUHD WHUUHVWUH RX PDUtWLPD RX DLQGD
DIHWDGRV SHOD LQRSHUkQFLD GH SDUFHLURV ORJtVWLFRV SDUD HQWUHJD YLVWR TXH GHSHQGHPRV GR
VLVWHPDGHWUDQVSRUWHHGHLQIUDHVWUXWXUDSDUDHQWUHJDURVSURGXWRVjVORMDVHDRVFOLHQWHV

$&RPSDQKLDGHSHQGHGRIXQFLRQDPHQWRFRQWtQXRGHLQIUDHVWUXWXUDORJtVWLFDLQFOXLQGRDUPD]pQV
URGRYLDVHWRGRVRVPHLRVGHWUDQVSRUWHXWLOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDRXSRUSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRV
IRUQHFHGRUHVHFOLHQWHV

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDRSHUDGRLVFHQWURVGHGLVWULEXLomRHP6HUUD
(6 VHQGR GRLV DUPD]pQV LQWHUOLJDGRV TXH WRWDOL]DP  Pð ORFDGRV GLUHWDPHQWH FRP RV
SURSULHWiULRVHP%DUXHUL63VmRPðHPDUPD]pPPXOWLFOLHQWHRSHUDGRSHOD%UDVLO([SUHVV8P
SRQWRGHDSRLR HVWRTXHDYDQoDGR HP%HOR+RUL]RQWH0*FRPPðHPDUPD]pPVXEORFDGRGD
HPSUHVD,FRQH[HRSHUDomRSHOD&RPSDQKLD3DUWHVXEVWDQFLDOGRVSURGXWRVTXHVmRYHQGLGRVSHOD
&RPSDQKLDVmRGLVWULEXtGRVDSDUWLUGHVVHVFHQWURVGHGLVWULEXLomRVHQGRTXDVHIDWXUDGRH
PRQWDGRQR&'GH6HUUD(6$SUR[LPDGDPHQWHGRVSHGLGRVSDVVDPSHOR&'GH%DUXHULQD
PRGDOLGDGHGHcross-docking FDUUHWDVFRPSOHWDVGHPHUFDGRULDVmRHQYLDGDVGR&'GH6HUUDSDUD
63HOiDPHUFDGRULDpVHSDUDGDHPFDUURVPHQRUHVSDUDDHQWUHJDQDFLGDGH VmRIDWXUDGRV
HPRQWDGRVQRSRQWRGHDSRLRGH%HOR+RUL]RQWH0*

6H D RSHUDomR QRUPDO GRV FHQWURV GH GLVWULEXLomR GD &RPSDQKLD IRU UHGX]LGD VXVSHQVD RX
LQWHUURPSLGD

L  VHMD SRU UHGXo}HV VLJQLILFDWLYDV GR XVR GD LQIUDHVWUXWXUD GH WUDQVSRUWH GH FDUJDV WDQWR SDUD
H[SHGLomRFRPRSDUDUHFHELPHQWR
LL  SRUUHGXomRGRVHXIXQFLRQDPHQWRHPGHFRUUrQFLDGHGHVDVWUHVQDWXUDLVLQFrQGLRDFLGHQWHV
IDOKDVGHVLVWHPDJUHYHGHIXQFLRQiULRVJUHYHGRWUDQVSRUWHS~EOLFRSDQGHPLDGD&29,'
RXTXDLVTXHURXWUDVFDXVDVLQHVSHUDGDV
LLL  LQWHUUXSomR QR IRUQHFLPHQWR LQVXPRV HVVHQFLDLV H SHUVRQDOL]DGRV FRPR HPEDODJHQV ILWDV
HWLTXHWDVRXSUHVWDomRGHVHUYLoRVFRPROLPSH]DFROHWDGHOL[RHUHVtGXRVUHIHLomRHLQWHUQHWRX
LY  SRUTXDOTXHURXWURPRWLYR

,VVR SRGHUi DWUDVDU RX DIHWDU D FDSDFLGDGH GH GLVWULEXLU SURGXWRV GLUHWDPHQWH SDUD FOLHQWHV
LPSOLFDQGR UHGXomR GDV YHQGDV H FRQVHTXHQWHPHQWH SLRUD GRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD
&RPSDQKLD

'HVVH PRGR TXDOTXHU HYHQWR DGYHUVR RX UHGXomR VLJQLILFDWLYD QD RIHUWD GD LQIUDHVWUXWXUD GH
WUDQVSRUWHRXHPVHXIXQFLRQDPHQWRRXTXDOTXHULQFDSDFLGDGHGHWUDQVSRUWDUSURGXWRVHQWUHHVVDV
LQVWDODo}HVRXIRUQHFHGRUHVRXFOLHQWHVSRUTXDOTXHUUD]mRSRGHDWUDVDURXDIHWDUDFDSDFLGDGH
GD&RPSDQKLDGHGLVWULEXLUSURGXWRVSDUDDVORMDVEHPFRPRSDUDRVFOLHQWHVSUHMXGLFDUDGHPDQGD
RXRVSUHoRVGHSURGXWRVLPSHGLURXDWUDVDUVXDHQWUHJDHLPSRUFXVWRVDGLFLRQDLVDRVSURGXWRVR
TXHSRGHUHGX]LUDVYHQGDVHDIHWDUDGYHUVDHQHJDWLYDPHQWHRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHDFRQGLomR
ILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD

'HSHQGHPRVSULRULWDULDPHQWHGHWHUFHLURVSDUDQRVVDRSHUDomRORJtVWLFD)DOKDVJUHYHVWDLVFRPR
DJUHYHGRVFDPLQKRQHLURVGHPXGDQoDVRXGLVUXSo}HVQDRSHUDomRGHVVHVSDUFHLURVSRGHP
VHULDPHQWH FRPSURPHWHU D QRVVD FDSDFLGDGH GH DEDVWHFLPHQWR H HQWUHJD GH QRVVRV SURGXWRV
FDXVDQGRSHUGDGHUHFHLWDHHYHQWXDOHYDVmRGHFOLHQWHV$OpPGLVVRQRVVDRSHUDomRORJtVWLFDHVWi
VXMHLWDDRVULVFRVGHIHFKDPHQWRGHIURQWHLUDVVXVSHQVmRRXDWUDVRVGHHPEDUTXHVHPIXQomRGD
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&29,' (P UHODomR jV QRVVDV HQWUHJDV DR FRQVXPLGRU FRPELQDPRV R PRGDO DpUHR FRP
WHUUHVWUH&RPRLPSDFWRQHJDWLYRGD&29,'QDVURWDVGDVFRPSDQKLDVDpUHDVLQFRUUHPRVHP
DWUDVRVGHHQWUHJDVQRVPHVHVGHDEULOHPDLRDXPHQWDQGRRWHPSRPpGLRGHHQWUHJDGHGLDV
SDUDXPWHPSRPpGLRDSUR[LPDGRGHGLDV3RGHPRVDLQGDLQFRUUHUHPDWUDVRVHPFDVRGHQRYDV
SHUWXUEDo}HV RX HP IXQomR GH UHGXomR GH URWDV GH FRPSDQKLDV DpUHDV RX DLQGD JUHYHV GH
FDPLQKRQHLURV RX HYHQWXDLV ORFNGRZQV GH FLGDGHV GLILFXOWDQGR D HQWUHJD QHVVDV UHJL}HV H
HYHQWXDOPHQWHLPSDFWDQGRDDGHVmRRXPDQXWHQomRGRVFOLHQWHV

1RVVDVUHFHLWDVGHSHQGHPVXEVWDQFLDOPHQWHGHDVVLQDWXUDVHPXPPRGHORGHUHFRUUrQFLD

1RVVR FRUH EXVLQHVV p D RSHUDomR GH XP FOXEH GH DVVLQDWXUDV GH YLQKR FRP SODQRV PHQVDLV H
DQXDLV1RSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHGDQRVVDUHFHLWDOtTXLGD
RSHUDFLRQDOGHULYRXGRQRVVRVHJPHQWRGHFOXEHGHDVVLQDWXUDV QRSHUtRGRGHVHLVPHVHV
HQFHUUDGRHPGHMXQKRGHHHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHP
GH GH]HPEUR GH   H  UHVSHFWLYDPHQWH  3RGHPRV VRIUHU UHGXomR QR Q~PHUR GH
HQWUDGD GH QRYRV VyFLRV HP IXQomR GH XPD HYHQWXDO EDL[D GH HILFiFLD GH QRVVRV HVIRUoRV
SXEOLFLWiULRV RX SURPRFLRQDLV RX DLQGD GH PXGDQoDV GH PHUFDGR TXH FRORTXHP HP [HTXH D
SURSRVWDGHYDORUGRFOXEH$GLFLRQDOPHQWHSRGHPRVLQFRUUHUHPXPDXPHQWRGHFKXUQ LQGLFDGRU
TXHPHGHRtQGLFHGHHYDVmRGRVFOLHQWHVRXVHMDDWD[DGHFDQFHODPHQWR GHYLGRDRDXPHQWRGH
FRQFRUUrQFLD GH FRQGLo}HV GH PHUFDGR RX UHGXomR QD GHPDQGD SRU HVVHV SURGXWRV 4XDLVTXHU
GHVVHVIDWRUHVSRGHPLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHQRVVRVUHVXOWDGRV

8PD HYHQWXDO IDOWD GH JHUHQFLDPHQWR GD H[SRVLomR FDPELDO RX IDOKD QR FXPSULPHQWR GD
SROtWLFDFDPELDOGD&RPSDQKLDSRGHWUD]HUHIHLWRVDGYHUVRV

$ YRODWLOLGDGH FDPELDO p IDWRU GH ULVFR SDUD QRVVR QHJyFLR SRU DGTXLULUPRV JUDQGH SDUWH QRVVDV
PHUFDGRULDVQRPHUFDGRH[WHUQR1RVVRPRGHORGHQHJyFLRVHQRVVDSROtWLFDFDPELDOQmRSHUPLWH
UHSDVVDUWRGRHIHLWRFDPELDODRVQRVVRVVyFLRVFOLHQWHV$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHVHUi
FDSD]GHLPSOHPHQWDUFRPVXFHVVRVXDSROtWLFDFDPELDORXPDQWHURQtYHOGHOXFUDWLYLGDGHRXTXH
DV IOXWXDo}HV QRV YDORUHV GH PRHGD TXH RSHUD QmR DIHWDUmR DGYHUVDPHQWH RV VHXV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV

)DOKDVQRVVLVWHPDVSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVGHFRQWUROHVSRGHUmRH[SRUD&RPSDQKLDD
ULVFRV LQHVSHUDGRV RX LPSUHYLVWRV R TXH SRGHULD DIHWDU DGYHUVDPHQWH VHXV QHJyFLRV 2V
VLVWHPDV SROtWLFDV H SURFHGLPHQWRV GD &RPSDQKLD GH FRQWUROHV LQWHUQRV SRGHP QmR VHU
VXILFLHQWHVHRXWRWDOPHQWHHILFD]HVSDUDGHWHFWDUSUiWLFDVLQDSURSULDGDVHUURVRXIUDXGHV

'XUDQWHRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVGD
&RPSDQKLD FRPXQLFDUDP DR QRVVR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FHUWDV IDOKDV UHODFLRQDGDV DR
SURFHVVR GH HQFHUUDPHQWR FRQWiELO GD &RPSDQKLD TXH UHSUHVHQWDP LQGLYLGXDOPHQWH RX QR
DJUHJDGRDH[LVWrQFLDGHGHILFLrQFLDVLJQLILFDWLYDQRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDFRQIRUPH
GHILQLGRVQDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULD$GHILFLrQFLDVLJQLILFDWLYDQRVFRQWUROHV
HSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDIRLDDXVrQFLDGHFRQWUROHVQRUHFRQKHFLPHQWRGDUHFHLWD

1mR Ki JDUDQWLDV GH TXH D &RPSDQKLD FRQVHJXLUi VDQDU HVVDV IDOKDV H TXH VHXV HVIRUoRV GH
UHPHGLDomR VHUmR EHPVXFHGLGRV $ &RPSDQKLD SRGH QmR FRQVHJXLU FRQFOXLU WHPSHVWLYDPHQWH
TXDOTXHUFRUUHomRQHFHVViULD'XUDQWHRFXUVRGHGRFXPHQWDomRHWHVWHGHVHXVSURFHGLPHQWRVGH
FRQWUROHVLQWHUQRVD&RPSDQKLDSRGHUiLGHQWLILFDURXWUDVIUDTXH]DVHGHILFLrQFLDVHPVHXVFRQWUROHV
LQWHUQRV VREUH UHODWyULRV ILQDQFHLURV 6H D &RPSDQKLD QmR IRU FDSD] GH PDQWHU VHXV FRQWUROHV
LQWHUQRVRSHUDQGRGHPDQHLUDHIHWLYDSRGHUiQmRVHUFDSD]GHUHSRUWDUVHXVUHVXOWDGRVGHPDQHLUD
SUHFLVDRXSUHYHQLUDRFRUUrQFLDGHSUiWLFDVLQDSURSULDGDVHUURVRXIUDXGHV$IDOKDRXDLQHILFiFLD
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QRVFRQWUROHVLQWHUQRVWDLVFRPRDTXHODVDSRQWDGDVSHORVDXGLWRUHVGD&RPSDQKLDSRGHUiWHUXP
HIHLWRDGYHUVRVLJQLILFDWLYRHPVHXVQHJyFLRV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVDUHVSHLWRGRWHPDYLGH6HomR
 G GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

8PD IDOKD QD DYDOLDomR GRV ULVFRV DVVRFLDGRV D IUDXGHV GH FDUW}HV GH FUpGLWR SRGHUi
SUHMXGLFDU D QRVVD UHSXWDomR H QRVVD PDUFD R TXH SRGHUi DIHWDU DGYHUVDPHQWH R QRVVR
QHJyFLRHRVUHVXOWDGRVGDVQRVVDVRSHUDo}HV

$VVXPLPRV R ULVFR SRU RSHUDo}HV IUDXGXOHQWDV YLD FDUWmR GH FUpGLWR YLVWR TXH DFHLWDPRV R
SDJDPHQWRSRUPHLRGHFDUWmRGHFUpGLWRVHPDDSRVLomRGDDVVLQDWXUDGRWLWXODU

&RPRFUHVFLPHQWRGRQHJyFLRDH[SRVLomRDHVWHULVFRWDPEpPDXPHQWD8PDIDOKDQRFRQWUROH
DGHTXDGRGHRSHUDo}HVIUDXGXOHQWDVGHFDUWmRGHFUpGLWRSRGHUiJHUDUSHUGDILQDQFHLUDHSUHMXGLFDU
D QRVVD UHSXWDomR H QRVVD PDUFD R TXH SRGHUi DIHWDU DGYHUVDPHQWH R QRVVR QHJyFLR H RV
UHVXOWDGRV GDV QRVVDV RSHUDo}HV 3RU FRQVHTXrQFLD SRGHPRV WHU TXHVWLRQDPHQWRV GH yUJmRV
UHJXODWyULRVDSOLFDo}HVGHPXOWDVHRXVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVEHPFRPRHQIUHQWDUPRVHYHQWXDLV
Do}HV MXGLFLDLV 1R FDVR GH RSHUDo}HV IUDXGXOHQWDV D &RPSDQKLD SRGH VHU UHVSRQVDELOL]DGD GH
IRUPDLQWHJUDOLQFOXVLYHSRUFRQWDGHHYHQWXDOUHYHUVmRGDFRPSUD FKDUJHEDFN DIHWDQGRQRVVR
IOX[RGHFDL[DHQRVVRVUHVXOWDGRVILQDQFHLURV

7HPRVXPDFRQFHQWUDomRGHQHJyFLRVHPDSHQDVXPDFDWHJRULDHXPDPDUFDHGHSHQGHPRV
GD QRVVD FDSDFLGDGH GH GHVHQYROYHU QRYRV SURGXWRV VHUYLoRV H RIHUWDV SDUD PDQWHU D
DWUDWLYLGDGHGHQRVVRQHJyFLR

(PWHUPRVGHRIHUWDWUDEDOKDPRVHVVHQFLDOPHQWHFRPDFDWHJRULDYLQKRFRPFRQFHQWUDomRVRER
JXDUGDFKXYDGDPDUFD:LQH1RVVRSRUWIyOLRHQJOREDRPRGHORGHDVVLQDWXUDHFRPPHUFH%%
ORMDV ItVLFDV H YHQGDV FRQVXOWLYDV SDUD HYHQWRV H FHOHEUDo}HV SRUpP GHSHQGHPRV GD QRVVD
FDSDFLGDGHGHGHVHQYROYHUQRYRVSURGXWRVVHUYLoRVHRIHUWDVSDUDPDQWHUDDWUDWLYLGDGHGHQRVVR
QHJyFLR

4XDOTXHUPXGDQoDQRFRPSRUWDPHQWRGRFRQVXPLGRUTXHDIHWHGHIRUPDVXEVWDQFLDORFRQVXPRGD
FDWHJRULDWHUiXPLPSDFWRQHJDWLYRGLUHWRHPQRVVRVQHJyFLRV'DPHVPDIRUPDTXDOTXHUFULVHGH
UHSXWDomROLJDGDDPDUFD:LQHTXHSRVVDDEDODUDFRQILDQoDHSUHIHUrQFLDGRVFRQVXPLGRUHVSRGH
WUD]HUUHVXOWDGRVDGYHUVRVD&RPSDQKLD

8PDHYHQWXDOUHWUDomRGHGHPDQGDSRUEHELGDVDOFRyOLFDVRXDLQGDXPDRSLQLmRS~EOLFDDGYHUVD
HPUHODomRDRFRQVXPRGHiOFRROSRGHPDIHWDUGHIRUPDVLJQLILFDWLYDRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD

1RVVRQHJyFLRGHSHQGHGDHILFiFLDGHQRVVDVDWLYLGDGHVGHSURSDJDQGDHPDUNHWLQJ

1RVVDVYHQGDVHQRVVDOXFUDWLYLGDGHGHSHQGHPHPJUDQGHSDUWHGHQRVVDFDSDFLGDGHGHHQWUH
RXWUDVLGHQWLILFDUQRVVRS~EOLFRDOYRHGHFLGLUVREUHDPHQVDJHPSXEOLFLWiULDSDUDDWLQJLURQRVVR
S~EOLFRDOYRHSURPRYHURFRQKHFLPHQWRHDDWUDomRSRUQRVVDVPDUFDV(PQRVVRFRUHRSHUDPRV
XP FOXEH GH PHPEURV SDUD R FOXEH SDUD JHUDU XPD UHFHLWD UHFRUUHQWH 6H QRVVDV DWLYLGDGHV GH
SURSDJDQGDHPDUNHWLQJQmRIRUHPEHPFRQFHELGDVSODQHMDGDVHH[HFXWDGDVSRGHUHPRVGHL[DUGH
FDSWDU QRYRV FOLHQWHV RX GH JHUDU VLQHUJLD HP QtYHLV GHVHMiYHLV FRP D DWXDO EDVH GH FOLHQWHV
SRGHQGRWDPEpPLQFRUUHUHPXPDXPHQWRGHFKXUQ LQGLFDGRUTXHPHGHRtQGLFHGHHYDVmRGRV
FOLHQWHVRXVHMDDWD[DGHFDQFHODPHQWR 

&DVR D HILFiFLD GDV FDPSDQKDV GH SURSDJDQGD H PDUNHWLQJ QmR VHMD DOFDQoDGD SRGHPRV WHU
LPSDFWRV QHJDWLYRV HP QRVVDV YHQGDV H UHQWDELOLGDGH 8P DXPHQWR GRV FXVWRV GH DQ~QFLRV HP
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PtGLDV GLJLWDLV GHYLGR D PDLRU SURFXUD H FUHVFLPHQWR GR HFRPPHUFH SRGH DIHWDU R FXVWR GH
FDSWDomRGHQRYRVVyFLRV$VYHQGDVGD&RPSDQKLDSRGHUmRVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGDVGLDQWHGR
GHVDILRSRUHODHQIUHQWDGRQDLGHQWLILFDomRGDVPXGDQoDVGHFRPSRUWDPHQWRHSUHIHUrQFLDGHVHXV
FRQVXPLGRUHV &RQVHTXHQWHPHQWH QRVVD VLWXDomR ILQDQFHLUD H UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO SRGHP VHU
DIHWDGRVQHJDWLYDPHQWH

3RGHPRVWHUHYHQWXDLVYXOQHUDELOLGDGHVHPFHUWRVDFRUGRVFHOHEUDGRVSHOD&RPSDQKLDFRP
IRUQHFHGRUHVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRGHIRUPDTXHQmRSRGHPRVDVVHJXUDUFRPSOHWDPHQWH
RVGLUHLWRVGD&RPSDQKLDRXHVSHFLILFDUDVREULJDo}HVGDVSDUWHVHPWDLVFRQWUDWRV

1R TXH VH GL] UHVSHLWR jV QRVVDV FRQWUDWDo}HV JHUDLV SRGHPRV WHU UHODo}HV MXUtGLFDV FRP
IRUQHFHGRUHVHRXSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVTXHQmRWHQKDPTXDOTXHUIRUPDOL]DomRFRQWUDWXDOPDV
WmR VRPHQWH DFRUGR YHUEDO HRX SURSRVWD FRPHUFLDO GLILFXOWDQGR D FRPSURYDomR GH GLUHLWRV GD
&RPSDQKLDHPFDVRVGHGLVFXVVmRMXGLFLDOGRREMHWRRXGHTXDOTXHURXWUDSUHPLVVDFRQVWDQWHQR
FRQWUDWR$OpPGLVVRSRGHPRVWHUSURPRYLGRXQLODWHUDOPHQWHUHVFLV}HVFRQWUDWXDLVLQMXVWLILFDGDVRX
QmR 4XDLVTXHU GDV FOiXVXODV TXH SRUYHQWXUD QmR WHQKDP VLGR GHYLGDPHQWH REVHUYDGDV SHOD
&RPSDQKLDSRGHPYLUDVHUGLVFXWLGDVMXGLFLDOPHQWH(YHQWXDORFRUUrQFLDGHGHFLVmRGHVIDYRUiYHO
SDUDD&RPSDQKLDSRGHWHULPSDFWRQHJDWLYRRQHUDUVXDVILQDQoDVHDIHWDUGHIRUPDFRQVLGHUiYHO
VXDLPDJHPHFUHGLELOLGDGH

$GHPDLV  GR WRWDO GDV FRPSUDV FRP IRUQHFHGRUHV LQWHUQDFLRQDLV HP  IRUDP IHLWDV
PHGLDQWH DFRUGRV YHUEDLV TXDQWR j H[FOXVLYLGDGH GH SURGXWRV LVWR p  GH SHUFHQWXDO GH
FRQWUDWRVGHH[FOXVLYLGDGHGHYLGDPHQWHIRUPDOL]DGRV QmRYHUEDLV (PFDVRGHGHVFXPSULPHQWR
GHVWHV DFRUGRV GH H[FOXVLYLGDGH SRGHUtDPRV WHU UyWXORV GLVSRQtYHLV HP RXWURV UHYHQGHGRUHV
UHGX]LQGRDYDQWDJHPFRPSHWLWLYDGD&RPSDQKLD

$ ORFDomR GH LPyYHLV RQGH VH VLWXDP DV ORMDV FRPHUFLDLV H RV FHQWURV GH GLVWULEXLomR GD
&RPSDQKLD D H[S}H D ULVFRV GH FRQWLQXLGDGH GH VXDV RSHUDo}HV HP GHWHUPLQDGDV
ORFDOLGDGHV

$ &RPSDQKLD DOXJD RV LPyYHLV GRV FHQWURV GH GLVWULEXLomR FRP XP FRQWUDWR RULJLQDO GH WHPSR
GHWHUPLQDGRFRQIRUPHLQIRUPDGRQRLWHP D GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD$&RPSDQKLDSRGH
VHUREULJDGDDGHVRFXSDUDQWHFLSDGDPHQWHRVLPyYHLVRFXSDGRVDWtWXORGHORFDomRRXDLQGDQmR
FRQVHJXLUUHQRYDUHVVHVFRQWUDWRVGHORFDomRHPWHUPRVDFHLWiYHLVRXSRGHQmRFRQVHJXLUUHQRYi
ORVHPTXDLVTXHUWHUPRV6HD&RPSDQKLDQmRFRQVHJXLUQHJRFLDUQRYRVFRQWUDWRVGHORFDomRSDUD
RVLPyYHLVRFXSDGRVSRGHUiHVWDUVXMHLWDDDXPHQWRVQRVYDORUHVGRVDOXJXpLVDWUDVRQDHQWUHJD
GHSURGXWRVUHGXomRGHUHFHLWDGHYHQGDVFXVWRVGHGHVPRELOL]DomRHQWUHRXWURV&DVRTXDOTXHU
GHVVDV KLSyWHVHV RFRUUD D &RPSDQKLD SRGHUi WHU VHXV QHJyFLRV H UHVXOWDGRV ILQDQFHLURV H
RSHUDFLRQDLVDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV

$FLGHQWHV HP QRVVRV FHQWURV GH GLVWULEXLomR H ORMDV SRGHP FDXVDU XP HIHLWR DGYHUVR
UHOHYDQWHVREUHQRVVRVQHJyFLRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHLPDJHP

$FLGHQWHV H RXWURV HYHQWRV LPSUHYLVtYHLV H IRUD GH QRVVR FRQWUROH FDXVDGRV SRU HUUR KXPDQR
PHFkQLFRWHFQROyJLFRRXSRUTXDLVTXHURXWURVIDWRUHVSRGHPRFRUUHUDTXDOTXHUWHPSRHPQRVVDV
ORMDVRXFHQWURVGHGLVWULEXLomR&DVRTXDOTXHUDFLGHQWHRXRXWURHYHQWRLPSUHYLVtYHOHIRUDGHQRVVR
FRQWUROHRFRUUDSRGHUiUHVXOWDUHPSHUGDVGHHVWRTXHGDQRVDQRVVRVDWLYRVRXDWpPHVPRYLWLPDU
FOLHQWHVIXQFLRQiULRVRXTXDLVTXHUWHUFHLURV1RVVRVQHJyFLRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHLPDJHP
SRGHPVRIUHUHIHLWRQHJDWLYRHPGHFRUUrQFLDGHWDLVDFLGHQWHVRXHYHQWRVLPSUHYLVtYHLVHIRUDGH
QRVVRFRQWUROHRXDLQGDHPGHFRUUrQFLDGDIRUPDFRPRHQGHUHFHPRVWDLVDFLGHQWHVHRXHYHQWRV


549

3È*,1$GH

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD::(&200(5&('(9,1+266$

9HUVmR

'HVFULomR'RV)DWRUHVGH5LVFR

2VWLWXODUHVGHQRVVDVDo}HVSRGHPQmRUHFHEHUGLYLGHQGRV

'HDFRUGRFRPRGLVSRVWRHPQRVVR(VWDWXWR6RFLDOGHYHPRVSDJDUDRVQRVVRVDFLRQLVWDVDWtWXOR
GHGLYLGHQGRREULJDWyULRQRPtQLPRGHQRVVROXFUROtTXLGRDQXDODMXVWDGRQRVWHUPRVGD/HL
GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV GH DFRUGR FRP RV PHFDQLVPRV GHVFULWRV QR (VWDWXWR 6RFLDO GD
&RPSDQKLDHFRQIRUPHDSUHVHQWDGRQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLD
HODERUDGDVGHDFRUGRFRP,)561RVVROXFUROtTXLGRSRGHVHUFDSLWDOL]DGRXWLOL]DGRSDUDFRPSHQVDU
SUHMXt]RVHSDVVLYRVRXUHWLGRGHDFRUGRFRPDOHJLVODomRVRFLHWiULDEUDVLOHLUDFDVRHPTXHQmR
HVWDUiGLVSRQtYHOSDUDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVRXSDJDPHQWRGHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULR

$GLFLRQDOPHQWH HP  GH GH]HPEUR GH  SRVVXtDPRV SUHMXt]RV DFXPXODGRV GH H[HUFtFLRV
DQWHULRUHVQRPRQWDQWHGH5PLOK}HV 5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH 'HVVD
IRUPDFDVRYHQKDPRVDDSUHVHQWDUUHVXOWDGRSRVLWLYRQRVSUy[LPRVH[HUFtFLRVHVVHVUHVXOWDGRV
GHYHUmRVHUXWLOL]DGRVSDUDDEVRUYHURVSUHMXt]RVDFXPXODGRVH[LVWHQWHVRTXHSRGHUiOLPLWDUGH
IRUPDUHOHYDQWHDQRVVDFDSDFLGDGHGHGLVWULEXLUGLYLGHQGRVHRXMXURVVREUHFDSLWDOSUySULR

$OpP GLVVR D /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV SHUPLWH TXH XPD FRPSDQKLD DEHUWD VXVSHQGD D
GLVWULEXLomR REULJDWyULD GH GLYLGHQGRV HP GHWHUPLQDGR H[HUFtFLR VRFLDO FDVR R &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRLQIRUPHj$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDTXHDGLVWULEXLomRVHULDLQFRPSDWtYHOFRPDVXD
VLWXDomRILQDQFHLUD2QmRUHFHELPHQWRGHGLYLGHQGRVSRGHIUXVWUDUH[SHFWDWLYDVGHUHWRUQRGHFDL[D
SRUSDUWHGRVLQYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLDSRGHQGROHYDUDSHUGDQRYDORUGDVDo}HVGD&RPSDQKLD
QRPHUFDGR

$LVHQomRGHLPSRVWRGHUHQGDVREUHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVHDWULEXWDomRDWXDOPHQWHLQFLGHQWH
VREUHRSDJDPHQWRGHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRSUHYLVWDQDOHJLVODomRDWXDOSRGHUiVHUUHYLVWDH
WDQWR RV GLYLGHQGRV UHFHELGRV TXDQWR RV GLVWULEXtGRV SHOD &RPSDQKLD SRGHUmR SDVVDU D VHU
WULEXWDGRV HRX QR FDVR GRV MXURV VREUH FDSLWDO SUySULR WHU VXD WULEXWDomR PDMRUDGD QR IXWXUR
UHGX]LQGR R YDORU OtTXLGR D VHU UHFHELGR SHORV QRVVRV DFLRQLVWDV D WtWXOR GH SDUWLFLSDomR QRV
UHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD

$V SULQFLSDLV IRQWHV GHVVHV GLYLGHQGRV VmR IOX[RV GH FDL[D SURYHQLHQWHV GDV RSHUDo}HV GD
&RPSDQKLD'HVVDIRUPDHPGHWHUPLQDGRVH[HUFtFLRVROXFUROtTXLGRSRGHUiQmRHVWDUGLVSRQtYHO
SDUDVHUSDJRDRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDVREDIRUPDGHGLYLGHQGRV SRUH[HPSORHPUD]mRGH
LPSDFWRPDWHULDOGHFRUUHQWHGDSDQGHPLDGD&29,'QDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD 

$ &RPSDQKLD SRGHUi QmR SDJDU GLYLGHQGRV DRV VHXV DFLRQLVWDV HP TXDOTXHU H[HUFtFLR VRFLDO
PHGLDQWH D GHWHUPLQDomR GH VHX &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VH QmR WLYHUPRV OXFUR RX UHVHUYDV
OtTXLGDV GLVSRQtYHLV RX VH D GLVWULEXLomR IRU GHVDFRQVHOKiYHO RX LQFRPSDWtYHO WHQGR HP YLVWD D
VLWXDomR ILQDQFHLUD GD &RPSDQKLD &RPR D OHL QmR HVWDEHOHFH TXDLV VmR DV FLUFXQVWkQFLDV TXH
WRUQDP R SDJDPHQWR GH GLYLGHQGRV GHVDFRQVHOKiYHO VH DFHLWD JHUDOPHQWHTXHXPDFRPSDQKLD
QmRSUHFLVDSDJDUGLYLGHQGRVVHWDOSDJDPHQWRFRORFDUHPULVFRDSUySULDH[LVWrQFLDGDFRPSDQKLD
RXVHSUHMXGLFDURFXUVRQRUPDOGHVXDVRSHUDo}HV

4XDLVTXHUGLYLGHQGRVQmRGLVWULEXtGRVGHYHPVHUGHVWLQDGRVDXPDFRQWDGHUHVHUYDHVSHFLDOSDUD
IXWXUR SDJDPHQWR DRV DFLRQLVWDV D PHQRV TXH VHMDP XWLOL]DGRV SDUD FRPSHQVDU SUHMXt]RV
VXEVHTXHQWHVRXVHGHRXWURPRGRHVWLSXODGRSHOR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDRXSHOD/HLGDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV 'HVVD IRUPD p SRVVtYHO TXH RV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD QmR UHFHEDP
GLYLGHQGRVHPGHWHUPLQDGRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
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$&RPSDQKLDSRGHUiHQIUHQWDUVLWXDo}HVGHSRWHQFLDOFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVSHODFHOHEUDomR
GHFRQWUDWRVGHLQGHQLGDGH

2(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDSUHYrTXHLQGHQL]DUHPRVHPDQWHUHPRVLQGHQHVQRVVRVPHPEURV
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULDGRVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRHGHPDLVHPSUHJDGRV
TXH H[HUoDP FDUJR GH JHVWmR ³%HQHILFLiULRV´  QD KLSyWHVH GH HYHQWXDO GDQR RX SUHMXt]R
HIHWLYDPHQWHVRIULGRSRUIRUoDGRH[HUFtFLRUHJXODUGHVXDVIXQo}HVSRUDWRVSUDWLFDGRVGHERDIpH
QRPHOKRULQWHUHVVHGD&RPSDQKLD$&RPSDQKLDSRGHUiHQIUHQWDUVLWXDo}HVGHSRWHQFLDOFRQIOLWRV
GHLQWHUHVVHVQDVGHFLV}HVWRPDGDVSRUQRVVRV&RQVHOKHLURVFDVRYHQKDDFHOHEUDUFRQWUDWRVGH
LQGHQLGDGH FRP RV %HQHILFLiULRV &DVR HVVDV VLWXDo}HV GH FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV VH FRQILJXUHP
SRGHUiKDYHULPSDFWRPDWHULDOHDGYHUVRSDUDRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDRTXHSRGHUiYLUDFDXVDU
XPLPSDFWRDGYHUVRQDVDWLYLGDGHVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDEHPFRPRD
VHXVDFLRQLVWDV

'HFLV}HV GHVIDYRUiYHLV D QyV QRVVDV FRQWURODGDV DGPLQLVWUDGRUHV HRX DFLRQLVWDV
FRQWURODGRUHV HP SURFHVVRV MXGLFLDLV H DGPLQLVWUDWLYRV SRGHP DIHWDU DGYHUVDPHQWH RV
UHVXOWDGRVGHRSHUDo}HVIOX[RVGHFDL[DHVLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD

'HFLV}HVGHVIDYRUiYHLVHPSURFHVVRVMXGLFLDLVHDGPLQLVWUDWLYRVSRGHPQRVDIHWDUDGYHUVDPHQWH
1yVHQRVVRVDGPLQLVWUDGRUHVFRQWURODGDVHRXDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVHVRPRVRXSRGHUHPRV
YLUDVHUUpXVHPGLYHUVRVSURFHVVRVMXGLFLDLVDUELWUDLVHDGPLQLVWUDWLYRVQDVHVIHUDVFtYHOWULEXWiULD
UHJXODWyULD FULPLQDO DPELHQWDO H WUDEDOKLVWD 1mR SRGHPRV JDUDQWLU TXH RV UHVXOWDGRV GHVVHV
SURFHVVRV VHUmR IDYRUiYHLV D QyV RX DLQGD TXH VHUi PDQWLGR SURYLVLRQDPHQWR SDUFLDO RX WRWDO
VXILFLHQWH SDUD WRGRV RV SDVVLYRV HYHQWXDOPHQWH GHFRUUHQWHV GHVWHV SURFHVVRV $OJXQV GRV
SURFHVVRVMXGLFLDLVHDGPLQLVWUDWLYRVSULQFLSDOPHQWHGHQDWXUH]DWULEXWiULDGRVTXDLVVRPRVSDUWH
HQYROYHP PDWpULDV UHOHYDQWHV TXH FDVR GHFLGLGDV GH PDQHLUD FRQWUiULD DRV QRVVRV LQWHUHVVHV
SRGHUmR DIHWDU QHJDWLYD H PDWHULDOPHQWH RV QRVVRV QHJyFLRV H VLWXDomR ILQDQFHLUD $OpP GLVVR
FRQWLQXDUHPRV VXMHLWRV D SURFHVVRV QR IXWXUR 1mR SRGHPRV JDUDQWLU TXH R UHVXOWDGR GHVVHV
SURFHVVRVVHUiIDYRUiYHOSDUDQyVRXTXHQRVVDVSURYLV}HV TXDQGRKRXYHU VHUmRVXILFLHQWHVSDUD
FREULUWRGDVDVUHVSRQVDELOLGDGHVGHFRUUHQWHVGHWDLVSURFHVVRV3RGHPRVWDPEpPHVWDUVXMHLWRVD
ILVFDOL]Do}HV SHULyGLFDV H UHJXODUHV SRU yUJmRV JRYHUQDPHQWDLV LQFOXLQGR PDV VHP VH OLPLWDU R
0LQLVWpULRGR7UDEDOKRHR0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKRUHVXOWDQGRLQFOXVLYHHPHYHQWXDLV7HUPRV
GH$MXVWDPHQWRGH&RQGXWD±7$&(VVDVILVFDOL]Do}HVSRGHPUHVXOWDUHPPXOWDVHDo}HVMXGLFLDLV
TXHSRGHPQRVDIHWDUGHIRUPDUHOHYDQWHHDGYHUVD$OpPGLVVRSURFHGLPHQWRVRXLQYHVWLJDo}HV
HQYROYHQGR QRVVRV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV GLUHWRV RX LQGLUHWRV RX UHODWRV GD PtGLD RX
HVSHFXODo}HVVREUHRVPHVPRVWDPEpPSRGHPWHUXPHIHLWRDGYHUVRVREUHQyVHQRVVRVQHJyFLRV
LQFOXLQGRGDQRVjQRVVDUHSXWDomR$LQGDGHFLV}HVTXHDIHWHPQRVVDUHSXWDomRRXFRQWUiULDVDRV
QRVVRVLQWHUHVVHVTXHLPSHoDPDUHDOL]DomRGHQRVVRVQHJyFLRVFRPRLQLFLDOPHQWHSODQHMDGRVRX
TXH HYHQWXDOPHQWH DOFDQFHP YDORUHV VXEVWDQFLDLV H QmR WHQKDP SURYLVLRQDPHQWR DGHTXDGR RX
TXDOTXHU  SRGHP FDXVDU XP HIHLWR DGYHUVR QRV QRVVRV QHJyFLRV 2V PHPEURV GR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomR GD GLUHWRULD H DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD SRGHP YLU D VH WRUQDU UpXV HP SURFHVVRV
MXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVHDUELWUDLVQDVHVIHUDVFtYHOFULPLQDOWULEXWiULDHWUDEDOKLVWDHQWUHRXWURV
3RGHPWDPEpPVHUDOYRGHLQYHVWLJDo}HVSRUH[HPSORHPGHFRUUrQFLDGHYLRODo}HVUHODFLRQDGDVD
DWRVGHFRUUXSomRFXMDLQVWDXUDomRHRXUHVXOWDGRVSRGHPDIHWiORVQHJDWLYDPHQWHHVSHFLDOPHQWH
HPVHWUDWDQGRGHSURFHVVRVGHQDWXUH]DFULPLQDO,VVRSRGHULDHYHQWXDOPHQWHLPSRVVLELOLWiORVGR
H[HUFtFLRGHVXDVIXQo}HVQD&RPSDQKLDRTXHSRGHULDFDXVDUHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHHPVXD
UHSXWDomRQRVVHXVQHJyFLRVRXQRVVHXVUHVXOWDGRVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWH

$GHPDLV DV HPSUHVDV GR VHWRU GH EHELGDV DOFRyOLFDV VmR SHULRGLFDPHQWH H[SRVWDV D Do}HV
FROHWLYDV FODVV DFWLRQV  RX RXWURV SURFHVVRV UHODWLYRV j SXEOLFLGDGH GH iOFRRO DRV SUREOHPDV GH
DEXVR GH iOFRRO RX UHODFLRQDGRV FRP DV FRQVHTXrQFLDV SDUD D VD~GH GR FRQVXPR H[FHVVLYR GH
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EHELGDVDOFRyOLFDV&DVRDVDo}HVUHOHYDQWHVVHMDPGHFLGLGDVHPGHILQLWLYRGHIRUPDGHVIDYRUiYHO
SRGHPRVWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHQRVVRVQHJyFLRV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRV
SURFHVVRV UHOHYDQWHV GH TXH VRPRV SDUWHV YLGH 6HomR  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD HP
HVSHFLDOLWHQVH

([LVWHP ULVFRV SDUD RV TXDLV QmR SRVVXtPRV FREHUWXUD GH VHJXURV H QRVVDV DSyOLFHV GH
VHJXURSRGHPQmRVHUDGHTXDGDVSDUDFREULUDOJXQVGDQRVSDUFLDORXLQWHJUDOPHQWH

3RGHPRVQmRWHUVHJXURVRXDVDSyOLFHVGHVHJXURVTXHDWXDOPHQWHFRQWUDWDPRVSRGHPQmRVHU
VXILFLHQWHV SDUD FREULU SDUFLDO RX LQWHJUDOPHQWH GDQRV H[WUDRUGLQiULRV RX GHFRUUHQWHV GR FXUVR
QRUPDO GH QRVVDV DWLYLGDGHV 'DQRV QmR FREHUWRV SRU VHJXURV RX QmR FREHUWRV DGHTXDGDPHQWH
SHORVVHJXURVTXHFRQWUDWDPRVSRGHUmRUHVXOWDUHPSUHMXt]RVDGLFLRQDLVSDUDQyV3RGHPRVQmRVHU
FDSD]HVGHREWHUQRIXWXURDSyOLFHVGHVHJXURQRVPHVPRVWHUPRVTXHDVDSyOLFHVDWXDLVRXFRP
DVPHVPDVFRQGLo}HVILQDQFHLUDVEHPFRPRDVVHJXUDGRUDVSRGHPDXPHQWDUVLJQLILFDWLYDPHQWHR
YDORUGRVSUrPLRVHRXUHGX]LUYDORUHVGHFREHUWXUDGRVVHJXURV$VVLPDRFRUUrQFLDGHTXDOTXHU
HYHQWRQmRFREHUWRLQFOXVLYHQRVWHUPRVGDVDSyOLFHVRXDRFRUUrQFLDGHVLQLVWURTXHXOWUDSDVVHR
YDORUVHJXUDGRSRGHUiJHUDUSUHMXt]RVVLJQLILFDWLYRV6HJXUDGRUDVSRGHPUHGX]LUVLJQLILFDWLYDPHQWH
RX TXHVWLRQDU DV FREHUWXUDV GH QRVVRV VHJXURV RX DXPHQWDU VHXV SUrPLRV QR FDVR GH QRYRV
VLQLVWURVRFDVL}HVHPTXHDUHVSRQVDELOLGDGHWDPEpPDXPHQWDUiFRQVLGHUDYHOPHQWH

3RGHPRV IDOKDU HP SURWHJHU QRVVD SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO R TXH SRGH WHU XP LPSDFWR
QHJDWLYRHPQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

2VXFHVVRGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDGHSHQGHVLJQLILFDWLYDPHQWHGDFDSDFLGDGHGHSURWHJHUDV
DWXDLVHIXWXUDVPDUFDVGD&RPSDQKLDHGHIHQGHURVVHXVGLUHLWRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOFRP
GHVWDTXHSDUDRVQRPHVGHGRPtQLRTXHSHUPLWHPRDFHVVRjSODWDIRUPDHDSOLFDWLYRGD&RPSDQKLD
4XDOTXHUIDOKDGD&RPSDQKLDHPSURWHJHUVXDSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOSRGHWHUXPHIHLWRDGYHUVR
HPVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV2XVRLQGHYLGRRXQmRDXWRUL]DGRGDSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOGD
&RPSDQKLDSULQFLSDOPHQWHGDVPDUFDVUHJLVWUDGDVSRGHGLPLQXLURYDORUGDPDUFD³:LQH´EHP
FRPR RFDVLRQDU XP GHFOtQLR QDV YHQGDV GD &RPSDQKLD 1R FDVR GD PDUFD :LQH SRVVXtPRV
VRPHQWHUHJLVWURGHPDUFDPLVWDXPDYH]TXHDQRPLQDWLYDQmRpSDVVtYHOGHUHJLVWURSRUVHUWHUPR
GHXVRFRPXP

$LQGD R PRQLWRUDPHQWR GR XVR QmR DXWRUL]DGR GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO GHPDQGD HVIRUoRV
VLJQLILFDWLYRV H DVVLP RFDVLRQDOPHQWH WHUFHLURV Mi SRGHP WHU UHJLVWUDGR RX DGTXLULGR GLUHLWRV GH
PDUFDV LGrQWLFDV RX VLPLODUHV SDUD SURGXWRV RX VROXo}HV TXH DWHQGDP DR PHVPR PHUFDGR 1mR
SRGHPRVJDUDQWLUTXHHVVDVPHGLGDVVHMDPVXILFLHQWHVSDUDDSUHYHQomRGHDSURSULDomRGHQRVVD
SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO LQGXVWULDO RX DXWRUDO +i WDPEpP R ULVFR DLQGD TXH SRU RPLVVmR GH D
&RPSDQKLDQmRFRQVHJXLUUHQRYDURUHJLVWURGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOHPWHPSRKiELORXTXHRV
FRQFRUUHQWHV FRQWHVWHP RX LQYDOLGHP TXDLVTXHU SURSULHGDGHV LQWHOHFWXDLV H[LVWHQWHV RX IXWXUDV
HQYLDGDV SDUD D &RPSDQKLD RX OLFHQFLDGDV SHOD &RPSDQKLD $OpP GLVVR OLWtJLRV GLVSHQGLRVRV H
GHPRUDGRVSRGHPVHUQHFHVViULRVSDUDLPSRUHGHWHUPLQDURHVFRSRGHGLUHLWRVGHSURSULHGDGHGD
&RPSDQKLDHVHQmRREWLYHUr[LWRHPGHIHVDRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDSRGHPVHULPSDFWDGRV
DGYHUVDPHQWH

$ LPSRVVLELOLGDGH GH VXEVWLWXLU RX UHQRYDU QRVVRV SURGXWRV H VHUYLoRV TXH GHSHQGHP GH
WHFQRORJLDOLFHQFLDGDSRUWHUFHLURVHHYHQWXDODXPHQWRQRVFXVWRVGHOLFHQFLDPHQWRSRGHP
DIHWDUDVQRVVDVRSHUDo}HVHQRVRFDVLRQDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWH

/LFHQFLDPRV OLQJXDJHQV GH SURJUDPDomR HRX SODWDIRUPDV WHFQROyJLFDV TXH VmR EDVH SDUD R
GHVHQYROYLPHQWRGHQRVVRVSURGXWRVRXVHUYLoRVGHWHUFHLURVFRPRSRUH[HPSOR6DOHVIRUFH)LJPD
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$GREH 6XLWH -LUD *RRJOH *VXLWH :06 (53 GHQWUH RXWURV 1mR Ki JDUDQWLD GH TXH VHUHPRV
FDSD]HVGHVXEVWLWXLUDOLQJXDJHPRXSODWDIRUPDDWXDOXWLOL]DGDHPWHPSRKiELOSDUDDVQHFHVVLGDGHV
GRV QRVVRV FOLHQWHV RX QHJyFLR FRQWLQXDUHP D XWLOL]DU HVWHV PHVPRV SURGXWRV RX VHUYLoRV RX D
TXDOTXHUWHPSR$GHPDLVHQTXDQWRHVWLYHUPRVXWLOL]DQGROLQJXDJHPRXSODWDIRUPDGHWHUFHLURVQmR
KiFRPRJDUDQWLUTXHWDLVOLFHQoDVQmRVHUmRUHVFLQGLGDV1DHYHQWXDOLGDGHGHQmRFRQVHJXLUPRV
VXEVWLWXtODV RX UHQRYiODV DV QRVVDV RSHUDo}HV SRGHUmR VHU SUHMXGLFDGDV R TXH SRGH QRV
RFDVLRQDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWH

$VPXGDQoDVQDVOLFHQoDVGHWHUFHLURVSRUQyVXWLOL]DGDVSRGHPDFDUUHWDUDXPHQWRUHOHYDQWHGRV
FXVWRVGHOLFHQFLDPHQWRRXID]HUFRPTXHQRVVRVVHUYLoRVRXSURGXWRVVHWRUQHPLQRSHUDQWHVRX
WHQKDPVHXGHVHPSHQKRUHGX]LGRGHPDQHLUDUHOHYDQWHWHQGRFRPRUHVXOWDGRDQHFHVVLGDGHGH
LQFRUUHUPRVHPFXVWRVGHSHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWRDGLFLRQDLVSDUDDVVHJXUDUDFRQWLQXLGDGHGR
GHVHPSHQKR GH QRVVRV SURGXWRV RX VHUYLoRV SRGHQGR FRPSURPHWHU RV QRVVRV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV

3RGHPRV QmR UHVSRQGHU GH IRUPD HILFLHQWH jV RVFLODo}HV SRVLWLYDV RX QHJDWLYDV GH
GHPDQGD

1RVVDV YHQGDV H UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO GHSHQGHP GH QRVVD KDELOLGDGH HP JHUHQFLDU QRVVRV
HVWRTXHV H SUHYHU LGHQWLILFDU H UHVSRQGHU FRP UDSLGH] jV RVFLODo}HV SRVLWLYDV RX QHJDWLYDV GH
GHPDQGD &RPR D SUHYLVmR GH GHPDQGD p DIHWDGD SRU GLYHUVRV IDWRUHV WDQWR PDFURHFRQ{PLFRV
TXDQWRGHFRPSRUWDPHQWRVGHFRQVXPRpGLItFLOSUHYHUFRPSUHFLVmRDGHPDQGDGHSURGXWRVGH
PpGLRHORQJRSUD]R6HQmRIRUPRVFDSD]HVGHSUHYHULGHQWLILFDURXUHVSRQGHUjVSUHIHUrQFLDVGR
FRQVXPLGRURXVHDQDOLVDUPRVLQFRUUHWDPHQWHRPHUFDGRSDUDQRVVDVPHUFDGRULDVSRGHPRVVRIUHU
FRPUHGXomRHPQRVVRQ~PHURGHYHQGDV

(PFDVRGHDFHOHUDomRGHYHQGDVSRGHPRVVRIUHUFRPGHVDEDVWHFLPHQWRHUXSWXUDVLPSOLFDQGR
HPTXHEUDVGHUHFHLWD(HPFDVRGHUHWUDomRGHPHUFDGRSRGHPRVLQFRUUHUHPXPDVLWXDomRGH
HVWRTXHVH[FHVVLYRV(PUHVSRVWDDHVVDVVLWXDo}HVSRGHPRVVHUIRUoDGRVDEDL[DURVSUHoRVGH
QRVVDV PHUFDGRULDV RX ID]HU YHQGDV SURPRFLRQDLV SDUD DFDEDU FRP RV HVWRTXHV R TXH DIHWDULD
QHJDWLYDPHQWH QRVVRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV 2 FHQiULR GD &29,' SRGH WUD]HU LPSDFWRV
LPSUHYLVtYHLVSDUDRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDFRPRSRUH[HPSORPD[LPL]DUHYHQWXDLVUHWUDo}HV
GHFRQVXPRHPIXQomRGHGLVSRQLELOLGDGHGHUHFXUVRVGRVFRQVXPLGRUHVRXSRURXWURODGRDFHOHUDU
DGHPDQGDSHODFDWHJRULDYLQKR

$SHUGDGHPHPEURVFKDYHGDQRVVDDGPLQLVWUDomRHJHUrQFLDHRXLQFDSDFLGDGHGHDWUDLUH
PDQWHU SURILVVLRQDLV TXDOLILFDGRV SRGHP FDXVDU XP HIHLWR DGYHUVR VREUH DV QRVVDV
DWLYLGDGHVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

2 FUHVFLPHQWR H GHVHPSHQKR GD &RPSDQKLD GHSHQGHP HP JUDQGH SDUWH GH HVIRUoRV H GD
FDSDFLGDGHGHVXDDOWDDGPLQLVWUDomRIRUPDGDSRUH[SHULHQWHVH[HFXWLYRVHFRODERUDGRUHVFKDYH
TXH GHWrP DPSOR FRQKHFLPHQWR GR QHJyFLR $ SHUGD GRV PHPEURV GD DOWD DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDSRGHUiDIHWDUGHPRGRDGYHUVRHUHOHYDQWHVHXVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDOH
ILQDQFHLUR1mRKiFRPRDVVHJXUDUTXHWHUHPRVr[LWRQDPDQXWHQomRGHSURILVVLRQDLVH[SHULHQWHVH
FRQKHFHGRUHVGHQRVVRQHJyFLR

$&RPSDQKLDGHSHQGHGRVHXQtYHOGHDWUDWLYLGDGHQDEXVFDSRUSURILVVLRQDLVTXDOLILFDGRVHGDVXD
KDELOLGDGH HP LGHQWLILFDU DWUDLU FRQWUDWDU WUHLQDU UHWHU PRWLYDU H JHULU SURILVVLRQDLV DOWDPHQWH
TXDOLILFDGRVQDViUHDVWpFQLFDVGHJHVWmRWHFQRORJLDPDUNHWLQJHVHUYLoRVDRVVHXVXVXiULRV$
FRPSHWLomRSRUWDLVFRODERUDGRUHVDOWDPHQWHTXDOLILFDGRVpLQWHQVDHD&RPSDQKLDSRGHQmRVHU
FDSD] GH DWUDLU FRQWUDWDU UHWHU PRWLYDU H JHULU VXILFLHQWHPHQWH FRP VXFHVVR WDLV SURILVVLRQDLV
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TXDOLILFDGRV/RJRHYHQWXDOLQFDSDFLGDGHGHDWUDLUHUHWHUWDOHQWRVSRGHSUHMXGLFDUDH[HFXomRGH
QRVVRVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRVHQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

8PDSDUDOLVDomRRXJUHYHVLJQLILFDWLYDGDIRUoDGHWUDEDOKRGD&RPSDQKLDSRGHDIHWDUQRVVDV
RSHUDo}HV

2VHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDVmRUHSUHVHQWDGRVSRUVLQGLFDWRVWUDEDOKLVWDVHHVWmRSURWHJLGRVSRU
DFRUGRVFROHWLYRVRXFRQWUDWRVGHWUDEDOKRVHPHOKDQWHVTXHHVWmRVXMHLWRVjUHQHJRFLDomRSHULyGLFD
GHQWURGRVSUD]RVHVWDEHOHFLGRVSRUOHL*UHYHVHRXWUDVSDUDOLVDo}HVRXLQWHUUXSo}HVGHWUDEDOKR
HPTXDOTXHUXPDGDVVXDVLQVWDODo}HVRXPRYLPHQWRVWUDEDOKLVWDVUHODFLRQDGRVHPTXDOTXHUXP
GRVIRUQHFHGRUHVWHUFHLUL]DGRVGD&RPSDQKLDSRGHPWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHVXDV
RSHUDo}HVHVHXVQHJyFLRV

2VQRVVRVUHVXOWDGRVSRGHPVHUDIHWDGRVSHORDXPHQWRGRFXVWRGHDTXLVLomRGRVSURGXWRV
TXHYHQGHPRV

2V QRVVRV SURGXWRV VmR UHQRYDGRV SHULRGLFDPHQWH FRQIRUPH QHFHVViULR HP UD]mR GD
VD]RQDOLGDGHSHUHFLELOLGDGHHQRYDVVDIUDVGRVSURGXWRVTXHFRPHUFLDOL]DPRVHQWUHRXWURV'HVVD
IRUPDRVQRVVRVUHVXOWDGRVHVWmRHPJUDQGHPHGLGDDWUHODGRVjVFRQGLo}HVSDUDDTXLVLomRGRV
SURGXWRVQHJRFLDGRVMXQWRDRVQRVVRVIRUQHFHGRUHVHSHODODUJDHVFDODGHWDLVDTXLVLo}HV

$OJXQVIDWRUHVPDFURHFRQ{PLFRVFRQIRUPHH[HPSOLILFDGRQDVHomR³N´DEDL[RRXDLQGDSRUUD]}HV
SDUWLFXODUHVGRVIRUQHFHGRUHVSRGHPID]HUFRPTXHHVVHVDXPHQWHPVHXVSUHoRVSDUDFRPSHQVDU
FXVWRV H QmR SRGHPRV SUHYHU VH FRQVHJXLUHPRV DXPHQWDU RV SUHoRV GH YHQGD SDUD QRVVRV
FRQVXPLGRUHV8PDXPHQWRQRVFXVWRVGHQRVVRVSURGXWRVSRGHUHIOHWLUQHJDWLYDPHQWHHPQRVVRV
QHJyFLRVHDIHWDUDPDUJHPGHQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

6HQmRFRQVHJXLUPRVPDQWHUQRVVDFXOWXUDHQRVVDPDUFDQRSURFHVVRGHH[SDQVmRQRVVDV
RSHUDo}HVSRGHUmRVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGDV

1DPHGLGDHPTXHD&RPSDQKLDH[SDQGHVHXVQHJyFLRVSRGHVHULQFDSD]GHLGHQWLILFDUFRQWUDWDU
HPDQWHUWUDEDOKDQGRQD&RPSDQKLDXPQ~PHURVXILFLHQWHGHFRODERUDGRUHVDOLQKDGRVjVXDFXOWXUD
FRUSRUDWLYD7DOIDOKDSRGHULDUHVXOWDUHPXPDSLRUDHPVHXDWHQGLPHQWRDRVVHXVXVXiULRVHRXQR
GHVHPSHQKR GH VHXV FRODERUDGRUHV H FRQVHTXHQWHPHQWH HP XP HQIUDTXHFLPHQWR GD PDUFD $
&RPSDQKLDHQWHQGHTXHVXDFXOWXUDRUJDQL]DFLRQDOHDVXDPDUFDVmRFUXFLDLVSDUDVHXVSODQRVGH
QHJyFLR 2 LQVXFHVVR HP PDQWHU WDO FXOWXUD H PDUFD SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH RV QHJyFLRV H
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD

3RGHPRVHQIUHQWDUGHVDILRVQRQRVVRSODQRGHH[SDQVmRRTXHSRGHUiWHUXPHIHLWRDGYHUVR
UHOHYDQWHVREUHQyV

3DUWHGHQRVVRFUHVFLPHQWRHVWiOLJDGRjQRVVDFDSDFLGDGHGHDPSOLDUDTXDQWLGDGHGHORMDVItVLFDV
HUHDOL]DUIXV}HVHDTXLVLo}HVFRPVXFHVVR1RVVRSODQRGHH[SDQVmRSDVVDSHODLQFRUSRUDomRGH
QRYRVQHJyFLRVFRUUHODWRVHSRUWDQWRSRGHPRVQmRVHUFDSD]HVGHLGHQWLILFDUDGHTXDGDPHQWHH
QRVDSURYHLWDUGHRSRUWXQLGDGHVGHDVVRFLDo}HVHRXDTXLVLo}HVQHPJDUDQWLUTXHREWHUHPRVDV
PHOKRUHVQHJRFLDo}HVHPWHUPRVRXSUHoRVGHVHMDGRV5HDOL]DUDTXLVLo}HVFRPVXFHVVRHQYROYH
XPD VpULH GH ULVFRV H GHVDILRV TXH SRGHP FDXVDU HIHLWRV DGYHUVRV VREUH QRVVRV REMHWLYRV GH
FUHVFLPHQWRFRPRULVFRVUHODFLRQDGRVjLQWHJUDomRGDVHVWUDWpJLDVGHQHJyFLRVDSURYHLWDPHQWRGH
VLQHUJLDVjVRSHUDo}HVDRVVLVWHPDVGHLQIRUPDomRDRSHVVRDODRVSURGXWRVjEDVHGHFOLHQWHV
jVDXWRUL]Do}HVJRYHUQDPHQWDLVjJHUDomRGRVUHWRUQRVHVSHUDGRVHjH[SRVLomRGHREULJDo}HVH
FRQWLQJrQFLDVUHIHUHQWHVjVHPSUHVDVDGTXLULGDV2SURFHVVRGH GLOLJrQFLD H DXGLWRULD ILQDQFHLUD
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RSHUDFLRQDOHOHJDOTXHFRQGX]LPRVSDUDDYDOLDUDVLWXDomRMXUtGLFRSDWULPRQLDOGDHPSUHVDDVHU
DGTXLULGD H TXDLVTXHU JDUDQWLDV FRQWUDWXDLV RX LQGHQL]Do}HV TXH UHFHEHPRV GH YHQGHGRUHV GDV
HPSUHVDVRXQHJyFLRVSURVSHFWDGRVSRGHUmRVHULQVXILFLHQWHVSDUDQRVSURWHJHURXLQGHQL]DUHP
IXQomRGHHYHQWXDLVFRQWLQJrQFLDV$FRQFUHWL]DomRGHTXDOTXHUXPGHVVHVULVFRVSRGHUiDIHWDUGH
PDQHLUDDGYHUVDDDTXLVLomRHPTXHVWmREHPFRPRRVQRVVRVQHJyFLRVHRUHVXOWDGRGHQRVVDV
RSHUDo}HV

1RVVDFDSDFLGDGHGHLQDXJXUDUHRSHUDUQRYDVORMDVFRPr[LWRGHSHQGHGHLQ~PHURVIDWRUHVPXLWRV
GRV TXDLV HVWmR DOpP GH QRVVR FRQWUROH (QWUH HVVHV IDWRUHV VH LQFOXHP QRVVD FDSDFLGDGH GH
LGHQWLILFDUORFDLVDSURSULDGRVSDUDQRYDVORMDVRTXHHQYROYHUHXQLUHDQDOLVDUGDGRVGHPRJUiILFRV
HGHPHUFDGRSDUDGHWHUPLQDUVHKiGHPDQGDVXILFLHQWHSDUDQRVVRVSURGXWRVQRVORFDLVHVFROKLGRV
DVVLP FRPR D QHJRFLDomR GH FRQWUDWRV GH DOXJXHO HP WHUPRV DFHLWiYHLV 3UHFLVDPRV WDPEpP
FRQFOXLUDVREUDVVHPDWUDVRVLQWHUUXSo}HVRXDXPHQWRGHFXVWRV

$DEHUWXUDGHQRYDVORMDVWDPEpPUHTXHUDPDQXWHQomRGHXPQtYHOFUHVFHQWHGHHVWRTXHVDXP
FXVWRDFHLWiYHOSDUDDWHQGHUjVXDGHPDQGDEHPFRPRDFRQWUDWDomRRWUHLQDPHQWRHDUHWHQomR
GH SHVVRDO TXDOLILFDGR SDUD DV ORMDV HVSHFLDOPHQWH HP QtYHO JHUHQFLDO $OpP GLVVR R SODQR GH
DEHUWXUDGHORMDVLPSDFWDDSUR[LPLGDGHGDPDUFDRVFRQVXPLGRUHVFRPDPLJUDomRGRPXQGRRQOLQH
SDUD R RIIOLQH PDV WDPEpP IXQFLRQD FRPR XP SRQWR DYDQoDGR GH GLVWULEXLomR H HQWUHJDV PDLV
UiSLGDVWDQWRSDUDRPHUFDGR%&TXDQWRSDUDR%%FRPRQRVVRVUHVWDXUDQWHVSDUFHLURVGHFDGD
ORFDOLGDGH&DVRQmRVHMDPRVFDSD]HVGHDGPLQLVWUDUIDWRUHVHLQFHUWH]DVUHODFLRQDGRVDRVXFHVVR
QD DEHUWXUD GH QRYDV ORMDV QRVVRV QHJyFLRV H R UHVXOWDGR GH QRVVDV RSHUDo}HV SRGHUmR VHU
QHJDWLYDPHQWHDIHWDGRV

3RGHPRVQmRVHUEHPVXFHGLGRVHPQRVVDHVWUDWpJLDGHDTXLVLo}HVGHHPSUHVDVHRXDWLYRV
DVVLP FRPR SRGHPRV DVVXPLU HYHQWXDLV FRQWLQJrQFLDV QmR LGHQWLILFDGDV GHFRUUHQWHV GH
HYHQWXDLVDTXLVLo}HVGHRXWUDVHPSUHVDV

$&RPSDQKLDQmRSRGHDVVHJXUDUVHUiEHPVXFHGLGDQDLGHQWLILFDomRQHJRFLDomRRXFRQFOXVmRGH
RSRUWXQLGDGHV GH FUHVFLPHQWR SRU PHLR GH DTXLVLo}HV HVWUDWpJLFDV GH HPSUHVDV HRX DWLYRV
$TXLVLo}HV HQYROYHP LQ~PHURV ULVFRV LQFOXLQGR GLILFXOGDGHV GH LQWHJUDomR GDV RSHUDo}HV H GRV
IXQFLRQiULRVGDHPSUHVDDGTXLULGDSDUWLFLSDomRHPPHUFDGRVQRVTXDLVQmRWHPRVH[SHULrQFLDRX
WHPRV H[SHULrQFLD OLPLWDGD SHUGD SRWHQFLDO GH FOLHQWHV GH H[HFXWLYRV FKDYH H HPSUHJDGRV GD
HPSUHVDDGTXLULGDHULVFRGHH[SRVLomRDUHVSRQVDELOLGDGHVUHODWLYDVDFRQWLQJrQFLDVRXSDVVLYRV
LQFRUULGRVSHODHPSUHVDDGTXLULGD4XDOTXHUXPGHVVHVULVFRVSRGHWHUXPHIHLWRDGYHUVRHPQRVVRV
QHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV$OpPGLVVRTXDLVTXHUDTXLVLo}HVGHPDLRUSRUWHTXHYLHUPRVD
FRQVLGHUDUSRGHUmRHVWDUVXMHLWDVjREWHQomRGHDXWRUL]Do}HVGDVDXWRULGDGHVEUDVLOHLUDVLQFOXLQGR
DGHGHIHVDGDFRQFRUUrQFLD3RGHUHPRVQmRWHUVXFHVVRQDREWHQomRGHWDLVDXWRUL]Do}HVRXQD
VXD REWHQomR HP WHPSR KiELO $GLFLRQDOPHQWH DTXLVLo}HV IXWXUDV SRGHUmR UHTXHUHU XP PDLRU
HQGLYLGDPHQWRRTXDOSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVUHVXOWDGRV

3RGHPRV QmR FRQVHJXLU UHQRYDU QRVVDV OLQKDV GH FUpGLWR DWXDLV RX WHU DFHVVR D QRYRV
ILQDQFLDPHQWRVGHVFRQWDUUHFHEtYHLVRXHPLWLUYDORUHVPRELOLiULRVQRPHUFDGRGHFDSLWDLVD
WHUPRVDWUDWLYRVRTXHSRGHFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHQyV

1RVVDFDSDFLGDGHGHFDSWDUUHFXUVRVpIXQGDPHQWDOSDUDDVQRVVDVRSHUDo}HVDLPSOHPHQWDomR
GDQRVVDHVWUDWpJLDHRQRVVRFUHVFLPHQWR3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHDVRSHUDo}HVGHFUpGLWR
GD&RPSDQKLDYHU6HomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

3RGHPRVQmRFRQVHJXLUUHQRYDUQRVVDVOLQKDVGHFUpGLWRDWXDLVWHUDFHVVRDQRYRVILQDQFLDPHQWRV
RX HPLWLU YDORUHV PRELOLiULRV QR PHUFDGR GH FDSLWDLV D WHUPRV DWUDWLYRV SDUD FRQVHJXLU YLDELOL]DU
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QRVVDV QHFHVVLGDGHV GH FDSLWDO RX FXPSULU FRP QRVVDV REULJDo}HV ILQDQFHLUDV LQFOXVLYH HP
GHFRUUrQFLDGRVHIHLWRVGDSDQGHPLDGD&29,'1mRKiQHQKXPDJDUDQWLDGHTXHSRGHUHPRV
FRQWLQXDU FRQWDQGR FRP HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV QHP TXH RV FRQWUDWRV GH ILQDQFLDPHQWRV
VHUmR UHQRYDGRV HP WHUPRV H FRQGLo}HV VHPHOKDQWHV RX PDLV DWUDWLYDV GR TXH RV WHUPRV H
FRQGLo}HVTXHIRUDPRULJLQDOPHQWHDFRUGDGRV

2VPHUFDGRVORFDLVGHGtYLGDHGHFDSLWDLVIRUDPUHFHQWHPHQWHLPSDFWDGRVSHORFXVWRGHFUpGLWR
SRUIDWRUHVSROtWLFRHFRQ{PLFRVSHODSDQGHPLDGD&29,'GHQWUHRXWURV7DLVHYHQWRVDIHWDUDP
QHJDWLYDPHQWH DV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV QR %UDVLO $V SUHRFXSDo}HV TXDQWR j HVWDELOLGDGH GRV
PHUFDGRVILQDQFHLURVQR%UDVLOHjVROYrQFLDGHFRQWUDSDUWHVUHVXOWDUDPQRHQFDUHFLPHQWRGRFXVWR
GHFDSWDomRXPDYH]TXHPXLWRVFUHGRUHVDXPHQWDUDPDVWD[DVGHMXURVDGRWDUDPQRUPDVPDLV
ULJRURVDV SDUD FRQFHVVmR GH HPSUpVWLPRV H UHGX]LUDP VHX YROXPH H HP DOJXQV FDVRV
LQWHUURPSHUDPDRIHUWDGHILQDQFLDPHQWRDWRPDGRUHVHPWHUPRVFRPHUFLDLVUD]RiYHLV

1DHYHQWXDOLGDGHGHQmRFRQVHJXLUPRVREWHUILQDQFLDPHQWRVHPLWLUYDORUHVPRELOLiULRVQRPHUFDGR
GH FDSLWDLV RX UHILQDQFLDU R QRVVR HQGLYLGDPHQWR TXDQGR QHFHVViULR RX VH WDLV LQVWUXPHQWRV
VRPHQWH HVWLYHUHP GLVSRQtYHLV PHGLDQWH FRQGLo}HV GHVIDYRUiYHLV SRGHPRV QmR FRQVHJXLU
VDWLVID]HUjVQRVVDVQHFHVVLGDGHVGHFDL[DHREULJDo}HVILQDQFHLUDVRXDSURYHLWDURSRUWXQLGDGHV
GH QHJyFLRV R TXH SRGHUi WHU XP HIHLWR DGYHUVR UHOHYDQWH VREUH QRVVRV QHJyFLRV H UHVXOWDGRV
ILQDQFHLURV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYHMDRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

$&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFDSD]GHFXPSULUFRPDVREULJDo}HVGHVHXVFRQWUDWRVILQDQFHLURV
TXHFRPS}HPRVHXHQGLYLGDPHQWRDWXDO

$OJXQV GRV FRQWUDWRV ILQDQFHLURV FHOHEUDGRV SHOD &RPSDQKLD FRQWrP FOiXVXODV TXH LPS}HP R
FXPSULPHQWR GH GHWHUPLQDGDV REULJDo}HV QmR ILQDQFHLUDV 'HVVD IRUPD FDVR RFRUUD TXDOTXHU
HYHQWR GH LQDGLPSOHPHQWR SUHYLVWR HP WDLV FRQWUDWRV DV GtYLGDV D HOHV YLQFXODGDV SRGHUmR VHU
YHQFLGDVDQWHFLSDGDPHQWHSHORVUHVSHFWLYRVFUHGRUHVGHDFRUGRFRPDVGLVSRVLo}HVDSOLFiYHLVGH
UHIHULGRVFRQWUDWRVHRIOX[RGHFDL[DHDFRQGLomRILQDQFHLUDGR(PLVVRUSRGHUmRVHUDIHWDGRVGH
PDQHLUD UHOHYDQWH H DGYHUVD $OpP GLVVR DOJXQV GRV FRQWUDWRV ILQDQFHLURV FHOHEUDGRV SHOD
&RPSDQKLDFRQWrPFOiXVXODVTXHHVWDEHOHFHPRVHXYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRFDVRRFRUUDXPHYHQWR
GH LQDGLPSOHPHQWR HP RXWURV FRQWUDWRV RX R YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR GH RXWURV FRQWUDWRV VHMD
GHFODUDGR FURVVGHIDXOWRXFURVVDFFHOHUDWLRQ RTXHWDPEpPSRGHYLUDDIHWDUGHPDQHLUDDGYHUVD
H UHOHYDQWH R IOX[R GH FDL[D H D FRQGLomR ILQDQFHLUD GD &RPSDQKLD 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV YHU
6HomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

&XVWHLR LQDGHTXDGR GH HVWRTXHV H FLFOR GH DTXLVLomR H FRPHUFLDOL]DomR GRV SURGXWRV
LPSRUWDGRVSRGHPDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRVQRVVRVUHVXOWDGRV

1RVVRHVWRTXHpIOXWXDQWHFRPHQWUDGDVHVDtGDFRQVWDQWHVGXUDQWHWRGRRVGLDVGRPrV$PDLRU
SDUWH GRV LWHQV TXH FRPS}H QRVVR HVWRTXH VmR LPSRUWDGRV H SRUWDQWR H[SRVWRV D YDULDo}HV
FDPELDLV FXVWRV GH IUHWH H VHJXUR (YHQWXDLV IDOKDV QR SURFHVVR GH FXVWHLRGH HVWRTXHV SRGHP
DIHWDU QHJDWLYDPHQWH RV QRVVRV UHVXOWDGRV 7UDEDOKDPRV FRP D PHWRGRORJLD GH SUHoR PpGLR GH
HVWRTXH H D HYHQWXDO QmR DSXUDomR FRUUHWD GHVWH SUHoR SRGH VLJQLILFDU RSHUDU FRP PDUJHQV
LQDGHTXDGDVLPSDFWDQGRRVQRVVRVUHVXOWDGRV$OpPGLVVRSURGXWRVLPSRUWDGRVSRVVXHPXPFLFOR
PDLVORQJRHQWUHDDTXLVLomRHDFRPHUFLDOL]DomRDSUHVHQWDQGRULVFRVSDUDRFLFORGHDTXLVLomRH
FRPHUFLDOL]DomR FRPR DWUDVR GXUDQWH R SURFHVVR GH GHVHPEDUDoR DOIDQGHJiULR TXH SRGH JHUDU
DWUDVRVQDFRPHUFLDOL]DomRSHOD&RPSDQKLDRVTXDLVHVWmRIRUDGRFRQWUROHGD&RPSDQKLD$OpP
GHVWHVHPFDVRGHQmRFRQIRUPLGDGHGDVHVSHFLILFDo}HVWpFQLFDVGRSURGXWRFRPSUDGRRSURFHVVR
GHGHYROXomRDRIRUQHFHGRUSRGHVHPRVWUDULQYLiYHOSRUVHUFRPSOH[DHGHPRUDGDDFDUUHWDQGRR
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GHVDEDVWHFLPHQWR GH HVWRTXH FRP LPSDFWR DGYHUVR QD QRVVD UHFHLWD 1R H[HUFtFLR GH  D
LPSRUWDomRUHSUHVHQWRXDJUDQGHSDUWHGHQRVVDVYHQGDV

1RVVRV HVWRTXHV WDPEpP HVWmR VXMHLWRV D YRODWLOLGDGH FDPELDO SRU DGTXLULUPRV JUDQGH SDUWH GH
QRVVDVPHUFDGRULDVQRPHUFDGRH[WHUQR3RUILPDSDQGHPLDGD&29,'SRGHWHULPSDFWRQD
YRODWLOLGDGHGRVPHUFDGRV

$ &RPSDQKLD SRGHUi QmR VHU FDSD] GH GHWHFWDU FRPSRUWDPHQWRV FRQWUiULRV j OHJLVODomR H
UHJXODPHQWDomRDSOLFiYHLVHDRVQRVVRVSDGU}HVGHpWLFDHFRQGXWDRTXHSRGHRFDVLRQDU
LPSDFWRV DGYHUVRV UHOHYDQWHV VREUH QRVVRV QHJyFLRV QRVVD VLWXDomR ILQDQFHLUD QRVVRV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHVREUHDFRWDomRGHQRVVDVDo}HVRUGLQiULDV

$V QRVVDV SROtWLFDV H SURFHGLPHQWRV SDUD LGHQWLILFDU DQDOLVDU TXDQWLILFDU DYDOLDU PRQLWRUDU H
JHUHQFLDUULVFRVSRGHPQmRVHUWRWDOPHQWHHILFD]HV2VPpWRGRVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVSRGHP
QmRSUHYHUH[SRVLo}HVIXWXUDVRXVHUHPVXILFLHQWHVFRQWUDULVFRVGHVFRQKHFLGRVHRXQmRPDSHDGRV
HTXHSRGHUmRVHUVLJQLILFDWLYDPHQWHPDLRUHVGRTXHDTXHODVLQGLFDGDVSHODVPHGLGDVKLVWyULFDV
TXH XWLOL]DPRV $V LQIRUPDo}HV HP TXH QRV EDVHDPRV RX FRP TXH DOLPHQWDPRV RX PDQWHPRV
PRGHORVKLVWyULFRVHHVWDWtVWLFRVSRGHPVHULQFRPSOHWDVRXLQFRUUHWDVRTXHSRGHUiJHUDUXPHIHLWR
DGYHUVRUHOHYDQWHVREUHQRVVRVQHJyFLRV

$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDHQWUHRXWUDVj/HLQ ³/HLGH,PSURELGDGH$GPLQLVWUDWLYD´ 
j /HL Q  ³/HL GH 3UHYHQomR j /DYDJHP GH 'LQKHLUR´  H j /HL Q  ³/HL
$QWLFRUUXSomR´ 2VSURFHVVRVGHJRYHUQDQoDJHVWmRGHULVFRVHFRPSOLDQFHGD&RPSDQKLDSRGHP
QmR VHU FDSD]HV GH SUHYHQLU RX GHWHFWDU L  YLRODo}HV j /HL GH ,PSURELGDGH $GPLQLVWUDWLYD /HL
$QWLFRUUXSomR /HL GH 3UHYHQomR j /DYDJHP GH 'LQKHLUR RX OHLV VLPLODUHV LL  RFRUUrQFLDV GH
FRPSRUWDPHQWRVIUDXGXOHQWRVHGHVRQHVWRVSRUSDUWHGHDGPLQLVWUDGRUHVIXQFLRQiULRVRXWHUFHLURV
FRQWUDWDGRV SDUD UHSUHVHQWDU D &RPSDQKLD RX LLL  RXWUDV RFRUUrQFLDV GH FRPSRUWDPHQWRV QmR
FRQGL]HQWHVFRPSULQFtSLRVpWLFRVTXHSRVVDDIHWDUDGYHUVDPHQWHDUHSXWDomRQHJyFLRVFRQGLo}HV
ILQDQFHLUDVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDEHPFRPRDFRWDomRGHVXDVDo}HVRUGLQiULDV

'H DFRUGR FRP D /HL $QWLFRUUXSomR DV SHVVRDV MXUtGLFDV FRQVLGHUDGDV FXOSDGDV SRU DWRV GH
FRUUXSomRSRGHUmRILFDUVXMHLWDVDPXOWDVQRYDORUGHDWp YLQWHSRUFHQWR GRIDWXUDPHQWREUXWR
GRH[HUFtFLRDQWHULRUDRGDLQVWDXUDomRGRSURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRRXFDVRQmRVHMDSRVVtYHOHVWLPDU
RIDWXUDPHQWREUXWRDPXOWDVHUiHVWLSXODGDHQWUH5 VHLVPLOUHDLV H5
VHVVHQWDPLOK}HVGHUHDLV $&RPSDQKLDSRGHUiDLQGDYLUDVHUVROLGDULDPHQWHUHVSRQVDELOL]DGD
SHORSDJDPHQWRGHPXOWDHUHSDUDomRLQWHJUDOGRGDQRFDXVDGRHPUD]mRGHSUiWLFDVFRQWUiULDVj
OHJLVODomRHjUHJXODPHQWDomRDQWLFRUUXSomRSRUVHXVFRQWURODGRUHVRXVRFLHGDGHVFROLJDGDVRV
TXDLV QHVVH FDVR SRGHULDP DIHWDU PDWHULDO H DGYHUVDPHQWH D UHSXWDomR QHJyFLRV FRQGLo}HV
ILQDQFHLUDVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDRXDFRWDomRGHPHUFDGRGHVXDVDo}HVGH
IRUPDQHJDWLYD

$ H[LVWrQFLD GH TXDLVTXHU LQYHVWLJDo}HV LQTXpULWRV RX SURFHVVRV GH QDWXUH]D DGPLQLVWUDWLYD RX
MXGLFLDO UHODFLRQDGRV j YLRODomR GH TXDOTXHU GHVWDV OHLV QR %UDVLO RX QR H[WHULRU FRQWUD D
DGPLQLVWUDomRIXQFLRQiULRVRXWHUFHLURVTXHDJHPHPQRPHGD&RPSDQKLDSRGHPUHVXOWDUHP L 
PXOWDV H LQGHQL]Do}HV QDV HVIHUDV DGPLQLVWUDWLYD FLYLO H SHQDO LL  SHUGD GH QRVVDV OLFHQoDV
RSHUDFLRQDLV FRP D GHFRUUHQWH UHVSRQVDELOL]DomR VXEVLGLiULD RX VROLGiULD LLL  SURLELomR RX
VXVSHQVmRGHQRVVDVDWLYLGDGHVHRX LY SHUGDGHGLUHLWRVGHFRQWUDWDUFRPDDGPLQLVWUDomRS~EOLFD
GHUHFHEHULQFHQWLYRVRXEHQHItFLRVILVFDLVRXTXDLVTXHUILQDQFLDPHQWRVHUHFXUVRVGDDGPLQLVWUDomR
S~EOLFD3RUFRQVHJXLQWHWRGDVHVVDVFLUFXQVWkQFLDVSRGHUmRRFDVLRQDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWH
VREUHDUHSXWDomRGD&RPSDQKLDEHPFRPRVREUHVXDVRSHUDo}HVFRQGLomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV
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2ULVFRGHFRUUHQWHGDSHUFHSomRQHJDWLYDGRQRPHGD&RPSDQKLDSHORHQYROYLPHQWRHPTXDOTXHU
XPDGDVKLSyWHVHVDFLPDSRUSDUWHGHXVXiULRVFRQWUDSDUWHVDFLRQLVWDVLQYHVWLGRUHVUHJXODGRUHV
HDVRFLHGDGHGHPRGRJHUDOSRGHWHURULJHPHPGLYHUVRVIDWRUHVLQFOXVLYHRVUHODFLRQDGRVDRQmR
FXPSULPHQWRGHREULJDo}HVOHJDLVSUiWLFDVGHQHJyFLRLQDGHTXDGDVUHODFLRQDGDVDVHXVXVXiULRV
SURGXWRVHVHUYLoRVUHODFLRQDPHQWRFRPSDUFHLURVFRPSRVWXUDpWLFDTXHVWLRQiYHOPiFRQGXWDGH
FRODERUDGRUHVYD]DPHQWRGHLQIRUPDo}HVSUiWLFDVDQWLFRQFRUUHQFLDLVIDOKDVQRSURFHVVRGHJHVWmR
GHULVFRVHQWUHRXWURV$UHSXWDomRGD&RPSDQKLDWDPEpPSRGHVHULPSDFWDGDLQGLUHWDPHQWHSRU
Do}HVLOHJDLVRXLOtFLWDVSUDWLFDGDVSRUWHUFHLURVSDUFHLURVGHQHJyFLRVRXVHXVXVXiULRV2VGDQRV
jUHSXWDomRGD&RPSDQKLDPXOWDVVDQo}HVRXLPSRVLo}HVOHJDLVSRGHPSURGX]LUHIHLWRVDGYHUVRV
VREUHRVQHJyFLRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVVLWXDomRILQDQFHLUDHDRYDORUGRVYDORUHVPRELOLiULRVGD
&RPSDQKLD

$OWHUDo}HVQDOHJLVODomRWULEXWiULDHDPRGLILFDomRVXVSHQVmRRXFDQFHODPHQWRGHEHQHItFLRV
ILVFDLVSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

2JRYHUQREUDVLOHLURWHPIUHTXHQWHPHQWHLPSOHPHQWDGRHGLVFXWLGRGLYHUVDVDOWHUDo}HVQRVUHJLPHV
ILVFDLV TXH SRGHP DIHWDU DV HPSUHVDV H VHXV FOLHQWHV LQFOXVLYH FRPR UHVXOWDGR GD H[HFXomR RX
DOWHUDomR GH WUDWDGRV ILVFDLV (VVDV DOWHUDo}HV LQFOXHP PXGDQoDV QDV DOtTXRWDV YLJHQWHV HRX
FULDomRGHWULEXWRVWHPSRUiULRVRXGHILQLWLYRVFXMRVUHFXUVRVVmRGHVWLQDGRVDILQVHVWDEHOHFLGRV
SHOR JRYHUQR DVVLP FRPR R FDQFHODPHQWR GH EHQHItFLRV HP YLJRU $OJXPDV GHVVDV PXGDQoDV
SRGHPUHVXOWDUHPDXPHQWRVGDQRVVDFDUJDWULEXWiULDRTXHSRGHULDDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVD
OXFUDWLYLGDGHHRVSUHoRVGHQRVVRVSURGXWRVHVHUYLoRVEHPFRPRUHVWULQJLUQRVVDFDSDFLGDGHGH
ID]HUQHJyFLRVQRVPHUFDGRVH[LVWHQWHV

7DLV PXGDQoDV QD OHJLVODomR WULEXWiULD EUDVLOHLUD VmR IUHTXHQWHV H SRGHP VH LQWHQVLILFDU QR DWXDO
FHQiULR GH GHWHULRUDomR GDV ILQDQoDV S~EOLFDV 1RV ~OWLPRV DQRV DOJXPDV PXGDQoDV IRUDP
LPSOHPHQWDGDV WDQWR QR DVSHFWR GH HOHYDomR GD FDUJD WULEXWiULD H[HPSOR R ,3, LPSRVWR VREUH
LQGXVWULDOL]DomR TXHPXGDVXDLQFLGrQFLDSDUDRVYLQKRVDWUDYpVGDOHLTXHPRGLILFDD
WULEXWDomR VREUH DV QDFLRQDOL]Do}HV H SDVVD D WHU VXD LQFLGrQFLD VREUH R SUHoR GH YHQGD
DXPHQWDQGR D FDUJD WULEXWiULD SDUD RV YLQKRV 2 ,&06 WDPEpP WHYH VXD PRGLILFDomR FRP D
SXEOLFDomRGD(&DOWHUDQGRDIRUPDGHUHFROKLPHQWRGHVWHLPSRVWRSHODSDUWLOKDHQWUHR
HVWDGRUHPHWHQWHHRHVWDGRGHGHVWLQR$OpPGRVLPSRVWRVFLWDGRVDFLPDQRUHJLPHGH6XEVWLWXLomR
7ULEXWiULD D UHVSRQVDELOLGDGH SRU UHFROKHU R ,&06 ,PSRVWR VREUH &LUFXODomR GH 0HUFDGRULDV H
3UHVWDomRGH6HUYLoRV pDWULEXtGDDRXWURFRQWULEXLQWH%DVLFDPHQWHDUHVSRQVDELOLGDGHSRUUHFROKHU
R,&06GHYLGRpDWULEXtGDDDSHQDVXPDHPSUHVDGDFDGHLDTXHDWXDFRPR³VXEVWLWXWRWULEXWiULR´
GRV GHPDLV FRQWULEXLQWHV QD RSHUDomR *HUDOPHQWH IDEULFDQWHV H LPSRUWDGRUHV FRVWXPDP VHU RV
UHVSRQViYHLV SRU HVVH LPSRVWR 09$ p D 0DUJHP GH 9DORU $JUHJDGR TXH p XPD SRUFHQWDJHP
GHWHUPLQDGDSHODV6HFUHWDULDVGD)D]HQGDGRV*RYHUQRV(VWDGXDLVSDUDRVSURGXWRVRXJUXSRGH
SURGXWRVDILPGHFDOFXODUR,&06TXHGHYHVHUSDJRSRUVXEVWLWXLomR1RVDQRVGHH
HVWHUHJLPHGHL[RXGHVHUXWLOL]DGRHPLPSRUWDQWHVHVWDGRVGDIHGHUDomRFRPR6DQWD&DWDULQD5LR
*UDQGHGR6XO3DUDQiH6mR3DXOR'LDQWHGRFHQiULREUDVLOHLURTXDQWRjFRQFHVVmRGHEHQHItFLRV
ILVFDLVHVSHFLDOPHQWHQRTXHVHUHIHUHj³*XHUUD)LVFDOHQWUHRV(VWDGRV´QmRSRGHPRVDIDVWDUR
ULVFRGHTXHVWLRQDPHQWRTXDQWRjFRQVWLWXFLRQDOLGDGHGRVEHQHItFLRVILVFDLVUHODWLYRVDR,&06FDVR
QmR DSURYDGRV QR kPELWR GR &RQVHOKR 1DFLRQDO GH 3ROtWLFD )D]HQGiULD &21)$=  SRU PHLR GR
DMXL]DPHQWRGHDo}HVGLUHWDVGHLQFRQVWLWXFLRQDOLGDGHSHUDQWHR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDO 67) 
$GHPDLVGHYHVHDYDOLDULPSDFWRVGHFRUUHQWHVGDLPSOHPHQWDomRGDVUHJUDVGD/HL&RPSOHPHQWDU
 UHJXODPHQWDGD SHOR &RQYrQLR ,&06 Q  QR TXH WDQJH j FRQYDOLGDomR GH
EHQHItFLRVILVFDLVHVWLSXODQGRXPSHUtRGRGHWUDQVLomRDWpTXHHOHVVHMDPHYHQWXDOPHQWHH[WLQWRV
EHPFRPRVHXLPSDFWRQRVSURFHVVRVHPDQGDPHQWR5HFHQWHPHQWHKRXYHDHGLomRGHOHLVORFDLV
SHORV (VWDGRV H 'LVWULWR )HGHUDO FRP D SXEOLFDomR GD OLVWD GH EHQHItFLRV ILVFDLV REMHWR GR
SURFHGLPHQWRGHFRQYDOLGDomRGRVEHQHItFLRVILVFDLVGHSHQGHGHFRPSRVLomRGHTXHVW}HVSROtWLFDV
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HHFRQ{PLFDVHLVTXHGLYHUVDVREULJDo}HVGHYHPVHUREVHUYDGDVSHORV(VWDGRV1RFDVRGHQmR
FRQYDOLGDomRUHIHULGRVEHQHItFLRVILVFDLVGHYHUmRVHUUHYRJDGRVJHUDQGRXPLPSDFWRHPWRGRR
PHUFDGRXPDYH]TXHDIHWDUiDWRGRVRVFRQWULEXLQWHVTXHJR]DPGREHQHItFLR1RPDLVHYHQWXDO
LQREVHUYkQFLD GDV UHJUDV GH FRQYDOLGDomR DOWHUDomR QD OHJLVODomR WULEXWiULD RX GHFODUDomR GH
LQFRQVWLWXFLRQDOLGDGHGDOHJLVODomRFRQFHVVLYDGHEHQHItFLRVILVFDLVSRGHUiDIHWDUQmRVRPHQWHDV
DWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDPDVRVHWRUFRPRXPWRGR

2XWUDLQFHUWH]DTXHHQIUHQWDPRVHVWiUHODFLRQDGRDRSURMHWRGHUHIRUPDWULEXWiULDTXHWUDPLWDVXD
SURSRVWDSDUDFULDomRGDIXVmRGR3,6HGD&2),16R³&%6´EHPFRPRDSRVVLELOLGDGHGHQRYR
LPSRVWRGHVHOHWLYLGDGH$GHPDLVR,PSRVWRGH,PSRUWDomR ,, GHFRPSHWrQFLDGD8QLmRSRGHVHU
DOWHUDGR SRU DWR QRUPDWLYR GR SRGHU H[HFXWLYR H p H[FHomR DRV SULQFtSLRV GD DQWHULRULGDGH TXH
QRUPDOPHQWH UHJHP RV WULEXWRV EUDVLOHLURV 'HVVD IRUPD TXDOTXHU DOWHUDomR QR ,PSRVWR GH
,PSRUWDomRWHUiDSOLFDomRLPHGLDWDRTXHFRPSURPHWHDSUHYLVLELOLGDGHGHDOWHUDo}HVGHVVHWULEXWR
HDQRVVDFDSDFLGDGHGHUHVSRQGHUDPXGDQoDV

$ &RPSDQKLD DWXDOPHQWH SRVVXL EHQHItFLRV ILVFDLV QR HVWDGR GR (VStULWR 6DQWR SDUD VXDV
LPSRUWDo}HV DWUDYpV GR ,19(67(6 LPSRUWDomR WHQGR GLIHULPHQWR WRWDO GR ,&06 HP VXDV
QDFLRQDOL]Do}HVGHPHUFDGRULDVHVWUDQJHLUDV3DUDVXDVYHQGDVDFRQVXPLGRUILQDOHDWDFDGLVWDD
&RPSDQKLDSRVVXLEHQHItFLRSHOR&203(7((63DUDSDUWLFLSDUGRSURJUDPDRVVHWRUHVGHYHQGDV
QmR SUHVHQFLDLV DVVLQDP R &RQWUDWR GH &RPSHWLWLYLGDGH QR TXDO DVVXPHP R FRPSURPLVVR GH
DXPHQWDUDFRPSHWLWLYLGDGHGDVHPSUHVDVHVWDEHOHFLGDVQR(VStULWR6DQWRHPUHODomRjVVLPLODUHV
GHRXWUDVUHJL}HVGRSDtV2FRQWUDWRILUPDGRHQWUHR*RYHUQRGR(VWDGRGR(VStULWR6DQWRHR6HWRU
GDV(PSUHVDVGH9HQGD1mR3UHVHQFLDOGR(VWDGRGR(VStULWR6DQWRUHSUHVHQWDGRSHOD$VVRFLDomR
GDV(PSUHVDVGH9HQGD1mR3UHVHQFLDOGR(VStULWR6DQWR$9(13(6WHPYDOLGDGHDWpGHMXQKR
GH  6H QmR FRQVHJXLUPRV UHQRYDU RV QRVVRV EHQHItFLRV ILVFDLV WDLV EHQHItFLRV SRGHUmR VHU
PRGLILFDGRVOLPLWDGRVVXVSHQVRVRXUHYRJDGRVRTXHSRGHUiQRVDIHWDUDGYHUVDPHQWH(PFDVR
GH VXVSHQVmR H[LVWH R ULVFR GH DXPHQWR GH FDUJD WULEXWiULD DIHWDQGR GH IRUPD VLJQLILFDWLYD VXDV
PDUJHQV2YDORUFRQWDELOL]DGRQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDWtWXORGHFUpGLWRSUHVXPLGRGH,&06
HPGHGH]HPEURGHIRLGH5PLOK}HV3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVDFHUFDGRVEHQHItFLRV
ILVFDLVGD&RPSDQKLDIDYRUFRQVXOWDURLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

3RGHPRVQmRREWHUUHVXOWDGRVVDWLVIDWyULRVQDVRSHUDo}HVGHQHJyFLRVUHFpPDGTXLULGRVRX
FRQVWUXtGRV

'HQWURGRQRVVRSODQRGHFUHVFLPHQWRGRVQHJyFLRVFRQVLGHUDPRVDOpPGDH[SDQVmRRUJkQLFDD
SRVVLELOLGDGHGHH[SDQVmRSHODDTXLVLomRGHSDUWLFLSDomRHPRXWUDVFRPSDQKLDVRXFRQVWLWXLomRGH
QRYRV QHJyFLRV FRPR PHUFDGRV GLJLWDLV H LQRYDomR $ QHFHVVLGDGH GH H[SDQGLUPRV QRVVRV
QHJyFLRV DXPHQWD D VXD FRPSOH[LGDGH H FDXVD PDLV LQFHUWH]DV H GLVWLQWRV ULVFRV D VHUHP
JHUHQFLDGRVFRPRRVUHODFLRQDGRVDFDSWDomRHDGHTXDGRXVRGHUHFXUVRVILQDQFHLURVDJHVWmRGH
QRVVRVFRODERUDGRUHVHDRVGHPDLVUHFXUVRVRSHUDFLRQDLV

1HVVHFRQWH[WRSRGHPRVQmRWHUDHILFD]HHILFLHQWHJHVWmRGDVPXGDQoDVHPFRQFUHWL]DUQRSUD]R
HVSHUDGRRSURFHVVRGHPDWXUDomRTXDQGRQDJHVWmRGHQRYRVQHJyFLRVLQFOXVLYHFRPUHODomRj
GXUDomR GH WDO SURFHVVR H VXD FRQVHTXHQWH UHQWDELOLGDGH ( SRU FRQVHTXrQFLD SRGHPRV QmR
FRQVHJXLU DWLQJLU RV UHVXOWDGRV VDWLVIDWyULRV QRV QRYRV QHJyFLRV H TXH SRGHP DIHWDU DV PDUJHQV
OtTXLGDV FRQVROLGDGDV 6HQGR DVVLP QRVVR UHVXOWDGR H R YDORU GH QRVVDV Do}HV SRGHP VHU
QHJDWLYDPHQWH LPSDFWDGRV FRP HIHLWRV HP QRVVD UHSXWDomR $GLFLRQDOPHQWH SRGHPRV VHU
LPSDFWDGRVSRUSDVVLYRVFRQWLQJHQWHVGRVQHJyFLRVDGTXLULGRVTXHSRVVDPYLUDVHPDWHULDOL]DU
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1RVVDUHFHLWDSRGHVHUDIHWDGDQHJDWLYDPHQWHHPUD]mRGHPXGDQoDVFRPSRUWDPHQWDLVGH
UHVJDWHGRSURJUDPDGHcashbackGR:LQH83

1RVVRSURJUDPDGHUHFRPSHQVDVR:LQH83IRLFRQFHELGRGHQWURGHSUHPLVVDVGHUHVJDWHHXVR
SUpGHILQLGDV2:LQH83IRLHVWUXWXUDGRFRPRXPDSODWDIRUPDJDPLILFDGDFRPPLVV}HVHFRQTXLVWDV
HPTXHWRGDVDVFRPSUDVUHDOL]DGDVSHORVFOLHQWHVVHMDQRHFRPPHUFHRXQRFOXEHJHUDPSRQWRV
GHH[SHULrQFLDVHRXFUpGLWRV cashback DVHUHPXWLOL]DGRVHPFRPSUDVIXWXUDV2FOLHQWHSRGHVHU
FODVVLILFDGRHPQtYHLVGHH[SHULrQFLDFRPGLIHUHQoDVQDWD[DGHDF~PXORSURWHomRGHcashback
HUHVJDWHPtQLPR$WD[D GHDF~PXOR YDORUGHcashbackDFXPXODGRVREUHFRPSUDV PpGLDHDV
SURYLV}HVGHYHPHVWDUHPOLQKDFRPRSUHYLVWRQDFULDomRGRSURJUDPD(YHQWXDLVPXGDQoDVQR
FRPSRUWDPHQWRGHUHVJDWHSRGHPWHUXPLPSDFWRPi[LPRGH5PLOK}HVQDUHFHLWDEUXWDGD
&RPSDQKLD HP  GH MXQKR GH  TXH p D VRPD GR YDORU GH VDOGR GH cashback GH WRGRV RV
FOLHQWHV

'HSHQGHPRV GD GLVSRQLELOLGDGH GH FUpGLWR H FDUW}HV GH FUpGLWR SDUD RV QRVVRV FOLHQWHV
4XDOTXHUPXGDQoDQDVSROtWLFDVHYDORUHVFREUDGRVSHORVHPLVVRUHVGHFDUW}HVGHFUpGLWR
SRGHQRVDIHWDUSUHMXGLFDQGRQRVVRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHDQRVVDVLWXDomRILQDQFHLUD

1RV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHSHUtRGRGHPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHPDLVGH
GDVYHQGDVUHDOL]DGDVSRUQyVIRLSDJDSRUFOLHQWHVTXHXVDYDPFDUW}HVGHFUpGLWR3DUDYLDELOL]DU
SDJDPHQWRVFRPFDUWmRGHFUpGLWRVRPRVREULJDGRVDDGHULUjVSROtWLFDVGRVHPLVVRUHVGHFDUWmR
GHFUpGLWRLQFOXVLYHjVWD[DVSRUHOHVFREUDGDV4XDOTXHUPXGDQoDQDVSROtWLFDVHYDORUHVFREUDGRV
SHORVHPLVVRUHVGHFDUW}HVGHFUpGLWRFRPRDWD[DGHDGPLQLVWUDomRGLUHFLRQDGDDFRPHUFLDQWHV
SRGHQRVLPSDFWDUSUHMXGLFDQGRQRVVRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHDQRVVDVLWXDomRILQDQFHLUD

$OpPGLVVRDSUR[LPDGDPHQWHGDVYHQGDVpIHLWDDFOLHQWHVTXHFRPSUDPSURGXWRVSRUPHLRGH
XPSODQRGHSDJDPHQWRSDUFHODGRHPSUHVWDo}HVPHQVDLV'HSHQGHPRVGHHPLVVRUHVGHFDUW}HV
GHFUpGLWRSDUDFRQWLQXDUDRIHUHFHUHVVHVSODQRVGHSDJDPHQWRDRVQRVVRVFOLHQWHV0XGDQoDVQDV
SROtWLFDV H YDORUHV FREUDGRV SHORV HPLVVRUHV GH FDUWmR GH FUpGLWR HP UHODomR DRV SODQRV GH
SDUFHODPHQWR RX WD[DV GH MXURV PDLV DOWDV SRGHUmR DIHWDU DGYHUVDPHQWH QRVVDV UHFHLWDV QRVVR
UHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHDQRVVDVLWXDomRILQDQFHLUD

2VXVXiULRVGD&RPSDQKLDSRGHPVHUDOYRGHHPDLOVGHSKLVKLQJRXRXWUDVLQYDV}HVTXH
SRGHPVXEPHWHUD&RPSDQKLDDLQYHVWLJDo}HVRXREULJDo}HVGHUHSDUDomRGHGDQRV

2VXVXiULRVGD&RPSDQKLDSRGHPUHFHEHUHPDLOVIUDXGXOHQWRVHRXVHUHPYtWLPDVGHSKLVKLQJDR
UHFHEHU HPDLOV TXH SDUHFHP VHU OHJtWLPRV H HQYLDGRV SHOD &RPSDQKLD RX SRU XP XVXiULR GD
SODWDIRUPDPDVTXHVHMDPVLWHVIDOVLILFDGRVHRSHUDGRVSHORUHPHWHQWHGRHPDLORXTXHLQIRUPDP
LQFRUUHWDPHQWHTXHGHWHUPLQDGRSDJDPHQWRIRLFUHGLWDGRQDSODWDIRUPDGD&RPSDQKLDHVROLFLWDQGR
TXHRGHVWLQDWiULRHQYLHRSURGXWRYHQGLGRRXHQYLHXPDVHQKDRXRXWUDVLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLV
(VVDVDWLYLGDGHVSRGHPSUHMXGLFDUDUHSXWDomRGD&RPSDQKLDHGLPLQXLURYDORUGHVXDPDUFDRX
DWpGHVHQFRUDMDURXVRGRVLWHHDXPHQWDURVFXVWRVGD&RPSDQKLD

1RFDVRGHD&RPSDQKLDYLUDSUHFLVDUGHFDSLWDODGLFLRQDOQRIXWXURSRUPHLRGDHPLVVmRGH
YDORUHVPRELOLiULRVSRGHUiKDYHUXPDGLOXLomRGDSDUWLFLSDomRGHVHXVDFLRQLVWDV

$&RPSDQKLDSRGHWHUTXHFDSWDUUHFXUVRVDGLFLRQDLVQRIXWXURDWUDYpVGHRSHUDo}HVGHHPLVVmR
S~EOLFDRXSULYDGDGHDo}HVRXYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVHPDo}HV4XDOTXHUFDSWDomRGH
UHFXUVRVSRUPHLRGHGLVWULEXLomRS~EOLFDGHDo}HVRXYDORUHVPRELOLiULRV FRQYHUVtYHLV HP Do}HV
SRGHUi VHU UHDOL]DGD FRP D H[FOXVmR GR GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD GRV VHXV DFLRQLVWDV LQFOXLQGR RV
LQYHVWLGRUHVQDVVXDVDo}HVRTXHSRGHUHVXOWDUQDGLOXLomRGDSDUWLFLSDomRGRVUHIHULGRVDFLRQLVWDV
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QR FDSLWDO VRFLDO GD &RPSDQKLD RFDVLRQDQGR D LPHGLDWD GLOXLomR QR YDORU SDWULPRQLDO GH VHX
LQYHVWLPHQWR

3RGHPRVWHUDWUDVRRXSHUFDOoRVQRSODQRGHDEHUWXUDGHORMDVItVLFDV

(YHQWXDLVDWUDVRVHPLGHQWLILFDomRHQHJRFLDomRGHSRQWRVFRPHUFLDLVGHPRUDHPSHUPLVV}HVH
DOYDUiVGHIXQFLRQDPHQWRRXGHPRUDHPUHIRUPDVDOpPGRVSUD]RVSODQHMDGRVSRGHPLPSDFWDUD
JHUDomRGHUHFHLWDHVSHUDGDSDUDDVORMDVItVLFDVEHPFRPRDVXDXWLOL]DomRFRPRSRQWRDYDQoDGR
GHGLVWULEXLomRHHQWUHJDVWDQWRSDUDRPHUFDGR%&TXDQWRSDUDR%% FRPRQRVVRVUHVWDXUDQWHV
SDUFHLURV  HP FDGD ORFDOLGDGH R TXH DIHWDULD DGYHUVDPHQWH D &RPSDQKLD H VHXV UHVXOWDGRV H
RSHUDo}HV

E
FRQWURODGRUGLUHWRRXLQGLUHWRRXJUXSRGHFRQWUROH

2VLQWHUHVVHVGRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVGD&RPSDQKLDSRGHPHQWUDUHPFRQIOLWRFRPRV
LQWHUHVVHVGRVGHPDLVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD

2VDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVGD&RPSDQKLDWrPSRGHUHVSDUDHQWUHRXWURVDWRVHOHJHUDPDLRULDGRV
PHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHGHWHUPLQDURUHVXOWDGRGHGHOLEHUDo}HV
TXH H[LMDP DSURYDomR GH DFLRQLVWDV LQFOXVLYH HP RSHUDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV
UHRUJDQL]Do}HV VRFLHWiULDV DOLHQDo}HV YHQGD GH WRGRV RX VXEVWDQFLDOPHQWH WRGRV RV DWLYRV
SDUFHULDV EXVFDU ILQDQFLDPHQWRV RX RSHUDo}HV VLPLODUHV TXH SRGHP HQWUDU HP FRQIOLWR FRP RV
LQWHUHVVHV GRV GHPDLV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD $GLFLRQDOPHQWH TXDOTXHU PXGDQoD QR FRQWUROH
SRGHDIHWDUPDWHULDOPHQWHDDGPLQLVWUDomRRVQHJyFLRVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHDFRQGLomR
ILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD

$SyVDFRQFOXVmRGD2IHUWDSRGHPRVGHL[DUGHSRVVXLUXPDFLRQLVWDFRQWURODGRURXJUXSR
GHFRQWUROHRTXHSRGHUiQRVWRUQDUVXVFHWtYHLVDDOLDQoDVHQWUHDFLRQLVWDVFRQIOLWRVHQWUH
DFLRQLVWDVHRXWURVHYHQWRVGHFRUUHQWHVGDDXVrQFLDGHXPDFLRQLVWDFRQWURODGRURXJUXSR
GHFRQWUROH

$SyV D UHDOL]DomR GD 2IHUWD SRGHUHPRV GHL[DU GH SRVVXLU XP DFLRQLVWD FRQWURODGRU RX JUXSR GH
FRQWUROH H QmR Ki XPD SUiWLFD GHILQLGD QR %UDVLO GH FRPSDQKLD DEHUWD VHP DFLRQLVWD LGHQWLILFDGR
FRPRFRQWURODGRU3RGHVHUTXHVHIRUPHPDOLDQoDVRXDFRUGRVHQWUHRVDFLRQLVWDVRTXHSRGHULD
WHURPHVPRHIHLWRGHWHUXPJUXSRGHFRQWUROH&DVRVXUMDXPJUXSRGHFRQWUROHHHVWHSDVVHD
GHWHURSRGHUGHFLVyULRSRGHUtDPRVVRIUHUPXGDQoDVUHSHQWLQDVHLQHVSHUDGDVGDVQRVVDVSROtWLFDV
FRUSRUDWLYDV H HVWUDWpJLDV LQFOXVLYH DWUDYpV GH PHFDQLVPRV FRPR D VXEVWLWXLomR GRV
DGPLQLVWUDGRUHV$DXVrQFLDGHXPDFLRQLVWDFRQWURODGRURXGHXPJUXSRGHFRQWUROHSRGHUiGLILFXOWDU
FHUWRVSURFHVVRVGHWRPDGDGHGHFLVmRSRLVSRGHUiQmRVHUDWLQJLGRRTXyUXPPtQLPRH[LJLGRSRU
OHLSDUDGHWHUPLQDGDVGHOLEHUDo}HV&DVRYHQKDPRVDGHL[DUGHSRVVXLUXPDFLRQLVWDFRQWURODGRURX
XPJUXSRGHFRQWUROHQmRSRGHPRVJDUDQWLUTXHDLQIOXrQFLDTXHYLQKDVHQGRH[HUFLGDSHORDFLRQLVWD
FRQWURODGRU QD &RPSDQKLD FRPR SRU H[HPSOR JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD JHVWmR GH UHFXUVRV
KXPDQRVDGPLQLVWUDomRDFHVVRDRFDSLWDOHUHFXUVRVHWF VHMDPDQWLGD

$GLFLRQDOPHQWHTXDOTXHUPXGDQoDUHSHQWLQDRXLQHVSHUDGDHPQRVVDHTXLSHGHDGPLQLVWUDGRUHV
HPQRVVDSROtWLFDHPSUHVDULDORXGLUHFLRQDPHQWRHVWUDWpJLFRWHQWDWLYDGHDTXLVLomRGHFRQWUROHRX
TXDOTXHUGLVSXWDHQWUHDFLRQLVWDVFRQFHUQHQWHVDRVVHXVUHVSHFWLYRVGLUHLWRVQRFHQiULRHPTXHD
&RPSDQKLDQmRWHQKDXPFRQWURODGRUGHILQLGRSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHD&RPSDQKLDRYDORU
GHVXDVDo}HVEHPFRPRSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
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F
DFLRQLVWDV

1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHD&RPSDQKLDQmRHVWiH[SRVWDDULVFRVTXHWHQKDPVHXVDFLRQLVWDV
FRPRIRQWH

G
FRQWURODGDVHFROLJDGDV

3DUWH GH QRVVD UHFHLWD p GHFRUUHQWH GR UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO GH QRVVDV VRFLHGDGHV
FRQWURODGDV H VXDV DWLYLGDGHV VmR LQWLPDPHQWH UHODFLRQDGDV FRP DV QRVVDV DWLYLGDGHV
$GHVFRQWLQXLGDGH GH QRVVD FRQWURODGD %RGHJDV SRGHUi DIHWDU QHJDWLYDPHQWH QRVVDV
RSHUDo}HVHQRVVRVUHVXOWDGRV

5HVXOWDGRV QHJDWLYRV GH QRVVD VRFLHGDGH FRQWURODGD %RGHJDV SRGHP DIHWDU QHJDWLYDPHQWH R
UHVXOWDGRRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD$&RPSDQKLDGHWpPSDUWLFLSDomRGLUHWDQD%RGHJDV'HVVD
IRUPD SDUWH GH VHX UHVXOWDGR GHFRUUH GR UHVXOWDGR GH UHIHULGD VRFLHGDGH H VHQGR DVVLP VHX
UHVXOWDGRQmRVDWLVIDWyULRSRGHUiDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLD$GLFLRQDOPHQWH
D SLRUD QDV FRQGLo}HV VHWRULDLV H PHUFDGROyJLFDV QDV RSHUDo}HV GHVVHV QHJyFLRV SRGHP DIHWDU
QHJDWLYDPHQWHRUHVXOWDGRFRQVROLGDGRGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD

(YHQWXDOSURFHVVRGHUHFXSHUDomRMXGLFLDORXIDOrQFLDGD&RPSDQKLDRXGHVXDVVXEVLGLiULDV
SRGHVHUFRQGX]LGRHPEDVHVFRQVROLGDGDV

2 -XGLFLiULR EUDVLOHLUR RX RV SUySULRV FUHGRUHV GD &RPSDQKLD HRX GH HPSUHVDV GH VHX JUXSR
HFRQ{PLFRSRGHPGHWHUPLQDUDFRQGXomRGHHYHQWXDOSURFHVVRGHUHFXSHUDomRMXGLFLDORXIDOrQFLD
GD &RPSDQKLD HRX GH TXDOTXHU HPSUHVD GH VHX JUXSR HFRQ{PLFR FRPR VH IRVVHP XPD ~QLFD
VRFLHGDGH 7HRULDGD&RQVROLGDomR6XEVWDQFLDO &DVRLVVRDFRQWHoDRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
SRGHUmRVHUQHJDWLYDPHQWHLPSDFWDGRVSHODSHUGDGHYDORUGD&RPSDQKLDHPFDVRGHGHVWLQDomR
GH VHX SDWULP{QLR SDUD SDJDPHQWR GRV FUHGRUHV GH RXWUDV HPSUHVDV GR JUXSR HFRQ{PLFR GD
&RPSDQKLD

H
IRUQHFHGRUHV

2VSURGXWRVTXHFRPHUFLDOL]DPRVVmRDGTXLULGRVGHGLYHUVRVIRUQHFHGRUHVPDMRULWDULDPHQWH
LQWHUQDFLRQDLVHFDVRRFRUUDPDOWHUDo}HVQHVVDFDGHLDGHIRUQHFLPHQWRQRVVDVDWLYLGDGHVH
QHJyFLRVSRGHPVHUDIHWDGRVDGYHUVDPHQWH

2VSURGXWRVTXHFRPHUFLDOL]DPRVVmRDGTXLULGRVQRH[WHULRUSRUWDQWRHVWDPRVH[SRVWRVDRULVFR
GHDXPHQWRGHQRVVRVFXVWRVSRUH[HPSORQRFDVRGHRVIRUQHFHGRUHVDOWHUDUHPDVXDDWXDOSROtWLFD
GHFRPHUFLDOL]DomRHGHLQWHUUXSo}HVQDFDGHLDGHIRUQHFLPHQWRTXHSRGHPRFRUUHUSRUGLYHUVRV
IDWRUHV FRPR HP UD]mR GH PHGLGDV JRYHUQDPHQWDLV UHVWULWLYDV LPSRVWDV HP GHFRUUrQFLD GD
SDQGHPLDGD&29,'

1R H[HUFtFLR HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  R JUXSR GRV  PDLRUHV IRUQHFHGRUHV
UHSUHVHQWRXHPFRQMXQWRGRWRWDOGHFRPSUDVHPPRHGDHVWUDQJHLUD (;:)&$)2%&,)
,QFRWHUPV GD&RPSDQKLD

&DVRDOJXPIRUQHFHGRUQmRVHMDFDSD]GHIRUQHFHURVSURGXWRVQDTXDQWLGDGHSUHoRHQDIUHTXrQFLD
XVXDOPHQWH DGTXLULGDV H QmR WLYHUPRV HVWRTXHV VXILFLHQWHV GHVWHV SURGXWRV RX QmR VHMDPRV
FDSD]HVGHVXEVWLWXLUUHIHULGRIRUQHFHGRUHPWHPSRKiELOSRGHUHPRVQmRVHUFDSD]HVGHPDQWHUR
QtYHOGHYHQGDVQDFDWHJRULDDIHWDGDRTXHSRGHFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHQRVVDV
DWLYLGDGHVHUHVXOWDGRRSHUDFLRQDO
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&RUUHVSRQVDELOLGDGHFRPIRUQHFHGRUHVTXHQmRHVWmRHPGLDFRPVXDVREULJDo}HVILVFDLV
OHJDLVDPELHQWDLVHWUDEDOKLVWDV

3DUDIXQFLRQDPHQWRGHQRVVDVDWLYLGDGHVURWLQHLUDPHQWHHIHWXDPRVDFRQWUDWDomRGHPmRGHREUD
WHUFHLUL]DGDTXHSRGHPHVWDUVXERUGLQDGDVMXULGLFDPHQWHj&RPSDQKLDH[HFXWDQGRVHUYLoRVFRP
VXEMHWLYLGDGH KDELWXDOLGDGH H RQHURVLGDGH 1HVWH VHQWLGR D &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD D HIHLWRV
QHJDWLYRV DGYLQGRV GH SRVVLELOLGDGHV GH LQWHUUXSo}HV GH FHUWDV DWLYLGDGHV SUHVWDGDV SRU
WHUFHLUL]DGRVTXHSUHVWDPVHUYLoRVUHOHYDQWHVSULQFLSDOPHQWHDTXHODVUHODFLRQDGDVjWHFQRORJLDGD
LQIRUPDomR 7DLV LQWHUUXSo}HV SRGHP DIHWDU DGYHUVDPHQWH D RSHUDomR GD &RPSDQKLD H
FRQVHTXHQWHPHQWHVHXVUHVXOWDGRV$VVLPSRGHPRVWHUFRQILJXUDGDPHGLDQWHSURFHVVRMXGLFLDOD
FRUUHVSRQVDELOLGDGH QHVVDV FRQWUDWDo}HV VHQGR REULJDGRV D HIHWXDU SDJDPHQWRV GH TXDOTXHU
QDWXUH]DDHVVHVFRQWUDWDGRVWHUFHLUL]DGRV

3RGHPRVDLQGDVHUUHVSRQVDELOL]DGRVSHORVGDQRVDPELHQWDLVLQFRUULGRVSRUQRVVRVIRUQHFHGRUHV
H WHUFHLUL]DGRV QR kPELWR GR FRQWUDWR TXH FHOHEUDPRV FRP HVVDV HPSUHVDV FRQIRUPH /HL


2VQRVVRVIRUQHFHGRUHVHWHUFHLURVFRQWUDWDGRVSRGHPVHHQYROYHUHPSUiWLFDVLOHJDLVRXSRGHP
QmRRSHUDUHPFRQIRUPLGDGHFRPRVUHJXODPHQWRVDSOLFiYHLVLQFOXVLYHQRTXHGL]UHVSHLWRjVOHLV
WUDEDOKLVWDVFRPRDVFRQGLo}HVGHWUDEDOKRLQVHJXUDVLQVDOXEUHVRXTXHDWHQWHPFRQWUDDGLJQLGDGH
KXPDQD6HQGRDVVLPQmRSRGHPRVJDUDQWLUTXHWHUHPRVDWRGRWHPSRRVPHLRVDGHTXDGRVQR
ORFDO SDUD LGHQWLILFDU HYHQWXDLV SUiWLFDV LOHJDLV H PLWLJDU DV SHUGDV SRWHQFLDLV j &RPSDQKLD 6H
TXDOTXHUXPGRVQRVVRVIRUQHFHGRUHVRXWHUFHLURVFRQWUDWDGRVVHHQYROYHUHPSUiWLFDVLOHJDLVQyV
SRGHPRVVHUFLYLOHFULPLQDOPHQWHUHVSRQVDELOL]DGRVDIHWDQGRQRVFRQVHTXHQWHPHQWHQRDVSHFWR
ILQDQFHLUR EHP FRPR DWLQJLQGR D QRVVD UHSXWDomR SRGHQGR HVWH FHQiULR UHVXOWDU QD SHUGD GH
FOLHQWHVHQDGLPLQXLomRGDVQRVVDVYHQGDV

(P DOJXPDV FLUFXQVWkQFLDV D &RPSDQKLD WDPEpP SRGH VHU FRQVLGHUDGD UHVSRQViYHO FRP WDLV
SUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVSHODUHFRPSRVLomRHRXLQGHQL]DomRGRVGDQRVDPELHQWDLVHWUDEDOKLVWDV
SRUHOHVFDXVDGRV$OpPGLVVRD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVSRGHUmRVHUUHVSRQVDELOL]DGDVH
HQYROYLGDVHPSURFHVVRVMXGLFLDLVQHVVHVHQWLGRLQFOXVLYHFRPHYHQWXDOLQFOXVmRQD/LVWD³$´GD
6HFUHWDULDGR7UDEDOKRSUHYLVWDQRDUWLJRGD3RUWDULD,QWHUPLQLVWHULDO073600,5)*Q
RTXHSRGHLPSDFWDUDVXDUHSXWDomRVXDFDSDFLGDGHGHREWHQomRGHQRYRVILQDQFLDPHQWRVDOpP
GHFRORFDUHPULVFRRVEHQHItFLRVILVFDLVDWXDLV

$ XWLOL]DomR GH FRODERUDGRUHV WHUFHLUL]DGRV SRGH LPSOLFDU QD DVVXQomR GH REULJDo}HV GH
QDWXUH]DWUDEDOKLVWDHSUHYLGHQFLiULD

$ XWLOL]DomR GH PmRGHREUD WHUFHLUL]DGD SHOD &RPSDQKLD SRGH LPSOLFDU QD DVVXQomR GH
FRQWLQJrQFLDVGHQDWXUH]DWUDEDOKLVWDHSUHYLGHQFLiULD$DVVXQomRGHWDLVFRQWLQJrQFLDVpLQHUHQWH
jFRQWUDWDomRGHWHUFHLURVXPDYH]TXHSRGHVHUDWULEXtGDj&RPSDQKLDQDFRQGLomRGHWRPDGRUD
GH VHUYLoRV GH WHUFHLURV D UHVSRQVDELOLGDGH SHORV GpELWRV WUDEDOKLVWDV H SUHYLGHQFLiULRV GRV
HPSUHJDGRVGDVHPSUHVDVSUHVWDGRUDVGHVHUYLoRVTXDQGRHVWDVGHL[DUHPGHFXPSULUFRPVXDV
REULJDo}HV WUDEDOKLVWDV H SUHYLGHQFLiULDV $ RFRUUrQFLD GH HYHQWXDLV FRQWLQJrQFLDV p GH GLItFLO
SUHYLVmR H TXDQWLILFDomR H VH YLHUHP D VH FRQVXPDU SRGHUmR DIHWDU DGYHUVDPHQWH D VLWXDomR
ILQDQFHLUDHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDEHPFRPRLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHVXDLPDJHPHPFDVR
GHHYHQWXDODSOLFDomRGHPXOWDRXSDJDPHQWRGHLQGHQL]DomR

3RGHPRVLQFRUUHUQRULVFRGHSHUGDGHFUpGLWRLQWHUQDFLRQDOMXQWRDRVQRVVRVIRUQHFHGRUHV
SUHMXGLFDQGRDQRVVDFDSDFLGDGHGHDEDVWHFLPHQWRFRPFRQVHTXHQWHVYHQGDVGHSURGXWRV
HJHUDomRGHUHFHLWD

563

3È*,1$GH

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD::(&200(5&('(9,1+266$

9HUVmR

'HVFULomR'RV)DWRUHVGH5LVFR

2PHUFDGRGHFUpGLWRLQWHUQDFLRQDOQRVHWRUGHYLQKRVQRUPDOPHQWHHVWiFRQHFWDGRjVFRPSDQKLDV
LQWHUQDFLRQDLVGHVHJXURGHFUpGLWRjH[SRUWDomRFRUUHQWHPHQWHXWLOL]DGDVSHORVH[SRUWDGRUHVGH
YLQKRSDUDDVVHJXUDUVXDVWUDQVDo}HVYLVDQGRSURWHJrORVGHULVFRVGHLQDGLPSOrQFLD(VWHWLSRGH
VHJXURpSDJRSHORH[SRUWDGRU(PXPDHYHQWXDOLGDGHGHUHGXomRGROLPLWHGHFREHUWXUDRXDWpGH
H[WLQomRGRPHFDQLVPRD&RPSDQKLDSRGHVHYHUREULJDGDDJDUDQWLUVXDVFRPSUDVFRPRXWURWLSR
GHPHLRGHSDJDPHQWRLQWHUQDFLRQDOPDLVEXURFUiWLFRHGHFXVWRPDLRUFRPRD&DUWDGH&UpGLWR
FRPLPSDFWRGLUHWRHPDXPHQWRGHFXVWRGRVSURGXWRV

3RGH KDYHU UHVWULo}HV QRV YDORUHV GD QRVVD FREHUWXUD HP FRPSDQKLDV GH VHJXURV GH FUpGLWR j
H[SRUWDomR FRPR &2)$&( &UpGLWR  &DXFLyQ 6RO 8QLyQ HQWUH RXWUDV (VVDV UHVWULo}HV SRGHP
HVWDU OLJDGDV D ULVFRV GD &RPSDQKLD WDLV FRPR R GHWHULRUDPHQWR GR FDL[D R DXPHQWR GR
HQGLYLGDPHQWRDH[FHVVLYDH[SRVLomRFDPELDORXDLQVWDELOLGDGHHFRQyPLFDGRSDtV

&RQVLGHUDQGRTXHWHPRVFRQWUDWRVGHFRPSUDHYHQGDFRPIRUQHFHGRUVLWXDGRVQRH[WHULRU
SRGHPRVQmRFRQVHJXLUDHQWUHJDGRVIRUQHFHGRUHVQDVFRQGLo}HVSUpDFRUGDGDV

7RGDFRPSUDGD&RPSDQKLDQRH[WHULRUpIRUPDOL]DGDSHORHQYLRGHXP3HGLGRGH&RPSUDV2ILFLDO
3URIRUPD,QYRLFH SRUPHLRHOHWU{QLFR$PHVPDDEUDQJHDGHILQLomRGRVSURGXWRVTXDQWLGDGHV
SUHoRDFRUGDGRSUD]RGHSDJDPHQWRSUD]RGHHQWUHJDHORFDOGHHQWUHJD$DFHLWDomRGRIRUQHFHGRU
pIRUPDOL]DGDSRUXPDDVVLQDWXUDDFRPSDQKDGDSRUXPFDULPERHPFDGDXPDGDV3URIRUPD,QYRLFH
HHVWHLQVWUXPHQWRDPSDUDDWUDQVDomRHVWDEHOHFLGDHQWUHIRUQHFHGRUH&RPSDQKLD([LVWHRULVFR
GHGHVFXPSULPHQWRGRTXHIRLDFRUGDGRSRUSDUWHGRIRUQHFHGRUHPIXQomRGHUXSWXUDGHSURGXWRV
DOWHUDomR QRV YROXPHV H RX SUD]RV GHPDQGDGRV LQFOXVLYH HP GHFRUUrQFLD GRV LPSDFWRV GD
SDQGHPLDGD&29,'1HVWHFDVRD&RPSDQKLDFRUUHRULVFRGHXPHYHQWXDOGHVDEDVWHFLPHQWR
DWpTXHVHMDSRVVtYHOVXEVWLWXtORV

1mR WHPRV LQJHUrQFLD SRGHU GH FRQWUROH RX H[FOXVLYLGDGH VREUH QRVVRV IRUQHFHGRUHV H
WHUFHLURVFRQWUDWDGRV

1mRWHPRVLQJHUrQFLDSRGHUGHFRQWUROHRXFRQWUDWRVGHH[FOXVLYLGDGHFRPQRVVRVIRUQHFHGRUHV
GLVWULEXLGRUHV1RVVRVWHUFHLURVFRQWUDWDGRVHIRUQHFHGRUHVSRGHP L IRUQHFHUSURGXWRVHPDWpULDV
SULPDVVLPLODUHVDQRVVRVFRQFRUUHQWHV LL GHL[DUGHQRVIRUQHFHUSURGXWRVRXPDWpULDVSULPDV LLL 
IDOKDUQRIRUQHFLPHQWRGHSURGXWRVRXPDWpULDVSULPDVGHQWURGRSUD]RRXHVSHFLILFDo}HVVROLFLWDGDV
2PHUFDGRLQWHUQDFLRQDOGHYLQKRVpFRPSRVWRSRUXPDYDVWDJDPDGHSURGXWRUHVHH[SRUWDGRUHV
VHQGR TXH SDUWH WHP XP SHUILO IDPLOLDU RX GH SHTXHQDPpGLD HPSUHVD &RPR RV FRQWUDWRV GH
H[FOXVLYLGDGHHGHORQJRSUD]RQmRVmRHOHPHQWRVKDELWXDLVQHVWHPHUFDGRGDGDDFDUDWHUtVWLFD
IDPLOLDUGRVSURGXWRUHVH[SRUWDGRUHVDH[FOXVLYLGDGHGRVSURGXWRVDVHUHPUHYHQGLGRVQDPDLRULD
GDVYH]HVVHGiSRUDFRUGRYHUEDORXIRUPDOL]DGRSRUDOJXPFRUUHLRHOHWU{QLFR'HVWHPRGRQRVVR
UHODFLRQDPHQWRFRPGHWHUPLQDGRVIRUQHFHGRUHVQmRpWRWDOPHQWHIRUPDOL]DGRSRUFRQWUDWRHVFULWR
HSRGHPRVQmRVHUFDSD]HVGHID]HUFXPSULUQRVVRVGLUHLWRVHJDUDQWLUSURWHomRDGHTXDjVQRVVDV
PDUFDV$RFRUUrQFLDGHTXDOTXHUGHVVDVKLSyWHVHVRXDSHUGDGHTXDOTXHUIRUQHFHGRUUHOHYDQWH
SRGHUHVXOWDUHPTXHGDGHYHQGDVHDIHWDUQHJDWLYDPHQWHQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

'HSHQGHPRV GH SUHVWDGRUHV GH VHUYLoR GH ORJtVWLFD SDUD DEDVWHFLPHQWR GH QRVVDV ORMDV
,QWHUUXSo}HVQRIRUQHFLPHQWRHRXWURVIDWRUHVTXHDIHWHPDGLVWULEXLomRGRVSURGXWRVSRGHP
FDXVDUXPLPSDFWRDGYHUVRQRVQRVVRVQHJyFLRV

'HSHQGHPRV GH SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV GH ORJtVWLFD FRQWUDWDGRV SDUD JDUDQWLU R WUDQVSRUWH H D
HQWUHJDGRVSURGXWRVHPQRVVDVORMDV4XDOTXHUGHVJDVWHQRUHODFLRQDPHQWRHQWUHD&RPSDQKLD
H HVWHV WHUFHLURV RX DLQGD TXDOTXHU LQWHUUXSomR GHFRUUHQWH GH IDOKD QR IRUQHFLPHQWR GHVDVWUHV
QDWXUDLVJUHYHVPHGLGDVLPSRVWDVSDUDWHQWDUFRPEDWHUDSDQGHPLDGD&29,'RXRXWURVIDWRUHV
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IRUD GR QRVVR FRQWUROH SRGHP LPSHGLU D &RPSDQKLD GH DWHQGHU D GHPDQGD GH VHXV FOLHQWHV
FDXVDQGR XP LPSDFWR DGYHUVR QRV QRVVRV QHJyFLRV HP QRVVD LPDJHP H UHSXWDomR QD QRVVD
VLWXDomRILQDQFHLUDHFRQVHTXHQWHPHQWHQRVQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

$GHPDLVQmRKiJDUDQWLDGHTXHQmRWHUHPRVSUREOHPDVQDFRRUGHQDomRGHQRVVDHVWUDWpJLDGH
ORJtVWLFDMXQWDPHQWHFRPDUHDOL]DomRGRQRVVRSODQRGHFUHVFLPHQWR1DPHGLGDTXHSUHWHQGHPRV
H[SDQGLU QRVVRV QHJyFLRV QR %UDVLO SUHFLVDPRV JDUDQWLU HILFLrQFLD VLPLODU QD JHVWmR GRV
GLVWULEXLGRUHVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRGHORJtVWLFDSDUDPDQWHURDEDVWHFLPHQWRGDVQRYDVORMDV
3RUWDQWRTXDOTXHUIDOKDHPHVWDEHOHFHUFRQH[mRHQWUHQRVVDVORMDVHQRVVRVFHQWURVGHGLVWULEXLomR
HYHQWXDLVJUHYHVRXSDUDOLVDo}HVGHFDPLQKRQHLURVSRGHPWHUXPLPSDFWRDGYHUVRQRVSODQRVGH
FUHVFLPHQWRQRVFXVWRVRSHUDFLRQDLVHFRQVHTXHQWHPHQWHQRVQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

$ &RPSDQKLD SRGH VHU UHVSRQVDELOL]DGD FDVR VHXV IRUQHFHGRUHV YHQKDP D VH XWLOL]DU GH
SUiWLFDVLUUHJXODUHV

$ &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH VHXV IRUQHFHGRUHV QmR YHQKDP DSUHVHQWDU SUREOHPDV FRP
TXHVW}HV WUDEDOKLVWDV RX UHODFLRQDGDV j VXVWHQWDELOLGDGH TXDUWHLUL]DomR GD FDGHLD SURGXWLYD H
FRQGLo}HVGHVHJXUDQoDLPSUySULDVRXPHVPRTXHYHQKDPDVHXWLOL]DUGHVVDVLUUHJXODULGDGHVSDUD
WHUHPXPFXVWRPDLVEDL[RGHVHXVSURGXWRV&DVRGHWHUPLQDGRVIRUQHFHGRUHVDVVLPRIDoDPD
&RPSDQKLDSRGHUiWHUSUHMXt]RVFRPVXDLPDJHPHHPFRQVHTXrQFLDSHUGDGHDWUDWLYLGDGHMXQWR
DRVVHXVFOLHQWHVFRPLPSDFWRGLUHWRQDUHGXomRGHVXDUHFHLWDOtTXLGDHUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOEHP
FRPRTXHGDQRYDORUGDVDo}HVGHVXDHPLVVmR

(P DOJXPDV FLUFXQVWkQFLDV D &RPSDQKLD WDPEpP SRGH VHU FRQVLGHUDGD UHVSRQViYHO FRP WDLV
SUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVSHODUHFRPSRVLomRHRXLQGHQL]DomRGRVGDQRVDPELHQWDLVHWUDEDOKLVWDV
SRUHOHVFDXVDGRV$OpPGLVVRD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVSRGHUmRVHUUHVSRQVDELOL]DGDVH
HQYROYLGDVHPSURFHVVRVMXGLFLDLVQHVVHVHQWLGRLQFOXVLYHFRPHYHQWXDOLQFOXVmRQD/LVWD³$´GD
6HFUHWDULDGR7UDEDOKRSUHYLVWDQRDUWLJRGD3RUWDULD,QWHUPLQLVWHULDO073600,5)*Q
RTXHSRGHLPSDFWDUDVXDUHSXWDomRVXDFDSDFLGDGHGHREWHQomRGHQRYRVILQDQFLDPHQWRVDOpP
GHFRORFDUHPULVFRRVEHQHItFLRVILVFDLVDWXDLV

$OpP GLVVR FDVR KDMD LQDGLPSOHPHQWR RX IDOrQFLD GH HPSUHVD WHUFHLUL]DGD FRQWUDWDGD SHOD
&RPSDQKLDHVWDVHUiUHVSRQViYHOSRUFXPSULUFRPWRGRVRVGLUHLWRVGRSURILVVLRQDOWHUFHLUL]DGRTXH
HP VHX HVWDEHOHFLPHQWR DWXH R TXH SRGHUi DFDUUHWDU VLJQLILFDWLYD GLIHUHQoD HQWUH RV HQFDUJRV
RUoDGRVSDUDDFRQWUDWDomRHRVTXHHIHWLYDPHQWHWHUiTXHSDJDU

I
FOLHQWHV

3RGHPRVQmRVHUFDSD]HVGHDWUDLUQRYRVFOLHQWHVPDQWHUQRVVRVDWXDLVFOLHQWHVRXDLQGD
H[SDQGLUDVYHQGDVSDUDRVQRVVRVFOLHQWHVDWXDLV

1RVVD HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR HQYROYH XPD H[SDQVmR HP WRGRV RV QRVVRV FDQDLV &OXEH (
FRPPHUFH /RMDV )tVLFDV 9HQGD &RQVXOWLYD H %% 3RGHPRV HQIUHQWDU GLILFXOGDGHV RX QmR VHU
FDSD]HVGHLPSOHPHQWDUFRPVXFHVVRQRVVDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWR

(YHQWXDO IDOKD QR GHVHQYROYLPHQWR GDV QRVVDV HVWUDWpJLDV FRPHUFLDLV QD H[SDQVmR HILFLHQWH GH
QRVVRV UHFXUVRV GH PDUNHWLQJ H YHQGDV RX QD SUHVWDomR GH DWHQGLPHQWR SRGH SUHMXGLFDU QRVVD
FDSDFLGDGHGHDXPHQWDUQRVVDEDVHGHFOLHQWHVPDQWHUQRVVDEDVHDWXDOGHFOLHQWHVVDWLVIHLWDHRX
DOFDQoDUXPDDFHLWDomRPDLVDPSODGRPHUFDGRYLVDQGRH[SDQGLUQRVVDVYHQGDVVLWXDo}HVHVWDV
TXHSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVQHJyFLRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVVLWXDomRILQDQFHLUDHR
YDORUGHQRVVRVYDORUHVPRELOLiULRV
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3RGHPRVQmRVHUFDSD]HVGHUHSDVVDULQWHJUDOPHQWHDRVFOLHQWHVRVDXPHQWRVGHFXVWRVTXH
LQFRUUHPRVSRUFRQWDGHYRODWLOLGDGHFDPELDO

7UDEDOKDPRVFRPSRUWIyOLRGHSURGXWRVLPSRUWDGRVHUHDOL]DPRVDXPHQWRVGHPHQVDOLGDGHGRFOXEH
RXGHSURGXWRV6HRDXPHQWRGHFXVWRGHFRUUHQWHGHYRODWLOLGDGHFDPELDOIRUHOHYDGRSRGHPRVQmR
FRQVHJXLU UHSDVVDU LQWHJUDOPHQWH HVVH YDORU DRV FOLHQWHV VRE SHQD GH DXPHQWDUPRV
VLJQLILFDWLYDPHQWHDVDtGDGHQRVVRVVyFLRVGRFOXEH

(PGHMXQKRGHDWD[DGHFkPELRGRUHDOHPFRPSDUDomRDRGyODUDPHULFDQRIHFKRXHP
5SRU86$SyVRLQtFLRGDSDQGHPLDGD&29,'RUHDOGHVYDORUL]RXDEUXSWDPHQWH
HPUHODomRDRGyODURTXHSRGHVHUYLVWRTXDQGRFRPSDUDPRVDWD[DSUHYLDPHQWHGHVFULWDFRPD
PHVPDHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5SRU86UHIOHWLQGREDL[DVWD[DVGH
MXURVXPFHQiULRHFRQ{PLFRHPDFHQWXDGDGHWHULRUDomRHXPDFULVHSROtWLFD1mRVHSRGHJDUDQWLU
TXHR5HDOQmRVRIUHUiYDORUL]DomRRXGHVYDORUL]DomRVLJQLILFDWLYDVHPUHODomRDR'yODU

$V GHSUHFLDo}HV GR 5HDO HP UHODomR DR 'yODU SRGHP FULDU SUHVV}HV LQIODFLRQiULDV DGLFLRQDLV QR
%UDVLO H DFDUUHWDU DXPHQWRV GDV WD[DV GH MXURV SRGHQGR DIHWDU GH PRGR QHJDWLYR D HFRQRPLD
EUDVLOHLUDFRPRXPWRGRHRVQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVSRUFRQWDGDUHWUDomRQRFRQVXPRH
DXPHQWRGHQRVVRVFXVWRV

$ GHSUHFLDomR GR UHDO HP UHODomR DR GyODU QRUWHDPHULFDQR WDPEpP SRGH DXPHQWDU RV FXVWRV
RSHUDFLRQDLV UHODFLRQDGRV j LPSRUWDomR GH PHUFDGRULDV H GHVSHVDV H SDVVLYRV ILQDQFHLURV
UHODFLRQDGRV D HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV GD &RPSDQKLD GHQRPLQDGRV HP GyODUHV QRUWH
DPHULFDQRV 3RGHPRV VHU DIHWDGRV DGYHUVDPHQWH SHOD IDOKD HP DGPLQLVWUDU QRVVD H[SRVLomR
FDPELDORXHPFXPSULUQRVVDSROtWLFDGHSURWHomRGHFkPELR

3RGHPRVGHL[DUGHFXPSULUDVOHLVGHSULYDFLGDGHRXWUDWDUDGHTXDGDPHQWHGDVTXHVW}HVGH
SULYDFLGDGH GLYXOJDQGR LQIRUPDo}HV FRQILGHQFLDLV RX VHQVtYHLV TXH SRVVDP SUHMXGLFDU
QRVVRVQHJyFLRVHUHSXWDomR

$&RQVWLWXLomR)HGHUDOD/HLQ &yGLJR&LYLO D/HLQ &yGLJRGH'HIHVDGR
&RQVXPLGRU HD/HLQ 0DUFR&LYLOGD,QWHUQHW 'HFUHWRQHD/HL*HUDOGH
3URWHomRGH'DGRV /HLQ VmRDVSULQFLSDLVOHLVTXHUHJHPRXVRGHGDGRVSHVVRDLVQR
%UDVLO (QWUH RXWURV UHTXLVLWRV SDUD TXH RV GDGRV SHVVRDLV VHMDP FROHWDGRV H XVDGRV TXDQGR
DWUDYpV GHSURYHGRUHVSUHFLVDPRVREWHU RFRQVHQWLPHQWR SUpYLRH[SUHVVRHLQIRUPDGRGRWLWXODU
GRVGDGRV

$ /HL *HUDO GH 3URWHomR GH 'DGRV IRL SURPXOJDGD SDUD UHJXODU R WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV
&RPRFROHWDPRVDUPD]HQDPRVSURFHVVDPRVHXVDPRVLQIRUPDo}HVSHVVRDLVHGHIXQFLRQiULRVH
FOLHQWHVHRXWURVGDGRVGHXVXiULRVHPQRVVRVQHJyFLRVGHYHPRVFXPSULUFRPWRGDVDVOHLVGH
SULYDFLGDGH H SURWHomR GH GDGRV SHVVRDLV 8P ULVFR VLJQLILFDWLYR DVVRFLDGR DR QRVVR QHJyFLR
SDUWLFXODUPHQWHQRVVRQHJyFLRGHHFRPPHUFHHFRPXQLFDo}HVHPJHUDOpDWUDQVPLVVmRVHJXUD
GHGDGRVSHVVRDLV

4XDOTXHUYLRODomRGHVHJXUDQoDRXTXDOTXHUIDOKDSHUFHELGDHQYROYHQGRRXVRLQGHYLGRSHUGDRX
RXWUDGLYXOJDomRQmRDXWRUL]DGDGHGDGRVSHVVRDLVEHPFRPRTXDOTXHUIDOKDRXDSDUHQWHIDOKDHP
FXPSULU DV OHLV SROtWLFDV REULJDo}HV OHJDLV RX SDGU}HV GD LQG~VWULD HP UHODomR j SULYDFLGDGH H
SURWHomRGHGDGRVVHMDSRUQyVRXIRUQHFHGRUHVSRGHPSUHMXGLFDUQRVVDUHSXWDomRQRVH[SRUD
ULVFRVHUHVSRQVDELOLGDGHVOHJDLVVXMHLWDUQRVDSXEOLFLGDGHQHJDWLYDLQWHUURPSHUQRVVDVRSHUDo}HV
HSUHMXGLFDUQRVVRVQHJyFLRV1mRSRGHPRVJDUDQWLUTXHQRVVDVPHGLGDVGHVHJXUDQoDHYLWDUmR
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YD]DPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVLQFLGHQWHVGHVHJXUDQoDRXTXHDIDOKDHPRVHYLWDUQmRWHUiXP
HIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHQyV

J
VHWRUHVGDHFRQRPLDQRVTXDLVRHPLVVRUDWXH

7UDEDOKDPRVFRPXPSURGXWRGHRULJHPDJUtFRODHHVWDPRVVXMHLWRVDRVULVFRVUHODWLYRVDRV
IDWRUHVFOLPiWLFRVHDYRODWLOLGDGHGRVSUHoRVDHOHVDVVRFLDGD

&RPRRYLQKRVHWUDWDGHXPSURGXWRGHULYDGRGDXYDDVXDSURGXomRHVWiYLQFXODGDDDJULFXOWXUD
$YRODWLOLGDGHGRVSUHoRVGHFRPSUDGHYLQKRVSRGHHVWDUDVVRFLDGDDGLYHUVRVIDWRUHVFOLPiWLFRVH
GHWHUPLQDGRV SHOD OHL GD RIHUWD H GD GHPDQGD 9DULDo}HV FOLPiWLFDV FRPR PDLRU SHUtRGR GH VRO
GXUDQWHRDQRHVWDo}HVHTXLOLEUDGDVRXFKXYDVHJUDQL]RHPSHUtRGRVGHFROKHLWDGDVXYDVJHDGDV
HPSHUtRGRVGHPDWXUDomRGDVXYDVRXVHFDH[FHVVLYDSRGHUmRDOWHUDUSDUDPDLVRXSDUDPHQRVR
YROXPHGHXYDSURGX]LGRHFRQVHTXHQWHPHQWHPDMRUDURXGLPLQXLURSUHoRGHPHUFDGRGDSULQFLSDO
PDWpULD SULPD SDUD D HODERUDomR GH YLQKRV LPSDFWDQGR R SUHoR GR SURGXWR ILQDO 5HFHQWHPHQWH
DOJXPDVUHJL}HVGRPXQGRIRUDPDVVRODGDVSRULQFrQGLRVTXHGHVWUXtUDPSODQWDo}HVGHXYDVHVWHV
HIHLWRVSRGHPHYHQWXDOPHQWHDOWHUDUDVPpWULFDVGHRIHUWDHGHPDQGDRFDVLRQDQGRXPDRVFLODomR
GHSUHoRVGHFRPSUDGHQRVVRVSURGXWRV

2 VHWRU GH YDUHMR p VHQVtYHO D GLPLQXLo}HV QR SRGHU GH FRPSUD GR FRQVXPLGRU H D FLFORV
HFRQ{PLFRVGHVIDYRUiYHLV

2VXFHVVRGDVRSHUDo}HVGRVHWRUGHSHQGHHQWUHRXWURVGHYiULRVIDWRUHVUHODFLRQDGRVDRVJDVWRV
GRFRQVXPLGRUHRXTXHDIHWDPVXDUHQGDLQFOXVLYHDVLWXDomRJHUDOGRVQHJyFLRVWD[DVGHMXURV
LQIODomR GLVSRQLELOLGDGH GH FUpGLWR DR FRQVXPLGRU WULEXWDomR FRQILDQoD GR FRQVXPLGRU QDV
FRQGLo}HVHFRQ{PLFDVIXWXUDVQtYHLVGHHPSUHJRHVDOiULRV6LWXDo}HVGHVIDYRUiYHLVQDHFRQRPLD
EUDVLOHLUD RX QD HFRQRPLD PXQGLDO FRP UHIOH[R QD HFRQRPLD EUDVLOHLUD SRGHP SRUWDQWR UHGX]LU
FRQVLGHUDYHOPHQWHDFDSDFLGDGHGHJDVWRVGRFRQVXPLGRUHVXDUHQGDGLVSRQtYHOHPHVSHFLDOR
FRQVXPLGRUGD&ODVVH&TXHWHPPHQRVDFHVVRDFUpGLWRTXHDVFODVVHV$H%PDLVGLILFXOGDGH
SDUDUHILQDQFLDUGtYLGDVHSRWHQFLDOPHQWHPDLVDIHWDGRSHORDXPHQWRGRGHVHPSUHJR

7UDEDOKDPRVFRPXPSURGXWRQmRHVVHQFLDOHDSHUGDGRSRGHUGHFRQVXPRGDVIDPtOLDVSRGHDIHWDU
DQRVVDGHPDQGDHDSUHYLVLELOLGDGHGHUHFHLWDHPQRVVRPRGHORGHQHJyFLR&RPRWRGRRVHWRUGH
YDUHMRHVWDPRVH[SRVWRVDWDLVHYHQWRVPDFURHFRQ{PLFRV HYROXomR GR 3,% QtYHO GH HPSUHJR H
UHQGD GHQWUH RXWURV  D HYHQWRV SROtWLFRV H FRP VLJQLILFDWLYD UHOHYkQFLD DR IDWRU WHFQROyJLFR 2
*RYHUQR)HGHUDOSRUPHLRGR&RQVHOKR0RQHWiULR1DFLRQDO &01 HGR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO
SHULRGLFDPHQWHLQWURGX]UHJXODPHQWDo}HVFRPRREMHWLYRGHUHJXODUDGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRSDUD
UHGX]LU RX DXPHQWDU R FRQVXPR H FRQVHTXHQWHPHQWH FRQWURODU D WD[D GH LQIODomR 7DLV
UHJXODPHQWDo}HV LQFOXHP HQWUH RXWUDV IHUUDPHQWDV L  DOWHUDomR GRV UHTXLVLWRV LPSRVWRV DRV
GHSyVLWRV FRPSXOVyULRV LQFLGHQWHV VREUH HPSUpVWLPRV GHSyVLWRV H HP RXWUDV RSHUDo}HV LL  D
UHJXODomRGRSUD]RPi[LPRGRVILQDQFLDPHQWRVH LLL DLPSRVLomRGHOLPLWDo}HVVREUHRPRQWDQWH
TXHSRGHVHUILQDQFLDGR(VVDVUHJXODPHQWDo}HVSRGHPUHGX]LUD FDSDFLGDGHGRVXVXiULRVGHH
FRQVXPLGRUHVGDSODWDIRUPDGD&RPSDQKLDHPREWHUFUpGLWRMXQWRDLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV$OJXQV
GHVVHV FRQWUROHV SRGHP DIHWDU R PHUFDGR ILQDQFHLUR H GH FUpGLWR SRU ORQJRV SHUtRGRV 1mR Ki
QHQKXPDJDUDQWLDGHTXHQRIXWXURR*RYHUQR)HGHUDOQmRLUiDGRWDUQRYDVUHJXODPHQWDo}HVTXH
UHGX]DPRDFHVVRDFUpGLWRVMXQWRDLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVRTXHSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHHGH
IRUPDUHOHYDQWHUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHDVLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD

$LQGDRVXFHVVRGDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDGHSHQGHGRDXPHQWRGDWD[DGHFUHVFLPHQWRGD
SRSXODomR H GR DXPHQWR GH VXD UHQGD $ UHGXomR RX GHVDFHOHUDomR HP WDO FUHVFLPHQWR SRGHUi
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DIHWDU QHJDWLYDPHQWH H GH IRUPD UHOHYDQWH DV VXDV YHQGDV VHX UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO H D VXD
VLWXDomRILQDQFHLUD

$H[SDQVmRGHQRVVRVQHJyFLRVGHSHQGHGRDXPHQWRGDGLVSRQLELOLGDGHTXDOLGDGHHXVRGD
LQWHUQHWQR%UDVLOEHPFRPRGRFUHVFLPHQWRGRHFRPPHUFHQRSDtVHGRFRQVXPRGHYLQKR
QRSDtV

1RVVRQHJyFLRpDQFRUDGRQRFDQDORQOLQHVHMDHOHFRPLQWHUDomRYLDQRVVRVLWHRX$33LQVWDELOLGDGHV
RX IDOKDV GH FRQH[mR DIHWDP GLUHWDPHQWH QRVVR QHJyFLR $ WD[D GH DGRomR GR HFRPPHUFH FRP
FRPSUDV RQOLQH H R DXPHQWR GR FRQVXPR GR YLQKR WDPEpP SRGHP DWXDU FRPR IUHLRV DR QRVVR
FUHVFLPHQWRHWHULPSDFWRQHJDWLYRQD&RPSDQKLD

2 VHWRU GH YDUHMR p DOWDPHQWH FRPSHWLWLYR H DV FRQGLo}HV GH FRQFRUUrQFLD SRGHP DIHWDU
DGYHUVDPHQWHQRVVRVUHVXOWDGRV

&RPSHWLPRVFRPPXLWDVUHGHVGHYDUHMRGHPHUFDGRULDVHPJHUDODVVLPFRPRFRPKLSHUPHUFDGRV
H VXSHUPHUFDGRV TXH RIHUHFHP DRV VHXV FOLHQWHV YLQKRV H SURGXWRV VLPLODUHV $OpP GLVVR DV
GHFLV}HVGHFRPSUDSRUSDUWHGRVFRQVXPLGRUHVVmRDIHWDGDVSRUIDWRUHVWDLVFRPRUHFRQKHFLPHQWR
GDPDUFDTXDOLGDGHGRSURGXWRGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRSUHoRHKiELWRVHSUHIHUrQFLDVVXEMHWLYDV
GH FDGD FRQVXPLGRU 'HSHQGHPRV GDV HVWUDWpJLDV SXEOLFLWiULDV SURPRFLRQDLV RX PHUFDGROyJLFDV
GRVIDEULFDQWHVGHSURGXWRVTXHIRUQHFHPRVHVHHOHVQmRWLYHUHPr[LWRRXVHIRUPRVLQFDSD]HVGH
RIHUHFHU QRYRV SURGXWRV TXH DWHQGDP jV GHPDQGDV GR PHUFDGR RX jV PXGDQoDV GH KiELWR GRV
FRQVXPLGRUHV RX VH QmR FRQVHJXLUPRV DGPLQLVWUDU FRP VXFHVVR DV pSRFDV RSRUWXQDV SDUD
LQWURGXomRGHQRYRVSURGXWRVRXDUHQWDELOLGDGHGHVWHVHVIRUoRVRXVHSRURXWUDVUD]}HVQRVVRV
FRQVXPLGRUHVILQDLVDFUHGLWDUHPTXHRVSURGXWRVGHQRVVRVFRPSHWLGRUHVVmRPDLVDWUDHQWHVHQWmR
QRVVDV YHQGDV QRVVD UHQWDELOLGDGH H QRVVRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV SRGHP VHU DGYHUVDPHQWH
DIHWDGRV$FRQFRUUrQFLDQRFRPpUFLRGHDOLPHQWRVHEHELGDVWDPEpPSRGHVHLQWHQVLILFDU2XWUDV
HPSUHVDVGRUDPRYDUHMLVWDHGHFRPpUFLRGHDOLPHQWRVHEHELGDVSRGHPYLUDFHOHEUDUDOLDQoDVRX
DFRUGRVFRPHUFLDLVTXHYHQKDPDIRUWDOHFHUDVXDSRVLomRFRPSHWLWLYDLQFOXVLYHDWUDYpVGHDFRUGRV
GHH[FOXVLYLGDGHFRPQRVVRVDWXDLVSDUFHLURV¬PHGLGDTXHDFDUWHLUDGHFOLHQWHVIRUFUHVFHQGRH
DXPHQWDQGR D VXD ILGHOL]DomR QRV GLYHUVRV QR PHUFDGR GH ,QWHUQHW RV SDUWLFLSDQWHV GHVWHV
VHJPHQWRV SRGHUmR EXVFDU H[SDQGLU RV VHXV QHJyFLRV SDUD RV VHJPHQWRV GH PHUFDGR QR TXDO
DWXDPRV$OpPGLVVRQRYDVWHFQRORJLDVSRGHPLQWHQVLILFDUDLQGDPDLVDQDWXUH]DFRPSHWLWLYDGR
YDUHMRRQOLQH$FUHGLWDPRVTXHDQDWXUH]DGD,QWHUQHWFRPRXPORFDOGHPHUFDGRHOHWU{QLFRIDFLOLWD
DHQWUDGDGHFRPSHWLGRUHVHSHUPLWHDUHDOL]DomRGHFRPSUDVSRUPHLRGHFRPSDUDomRGHSUHoRV
(VVHDXPHQWRQDFRQFRUUrQFLDSRGHYLUDUHGX]LUDVQRVVDVYHQGDVOXFURVRSHUDFLRQDLVRXDPERV
$LQGDRVFRQFRUUHQWHVWDQWRQRPHUFDGRGHYDUHMRItVLFRTXDQWRQRPHUFDGRGHYDUHMRHOHWU{QLFR
SRGHUmRYLUDGLVSRQLELOL]DUPDLVUHFXUVRVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGHWHFQRORJLDHPDUNHWLQJGRTXH
QyV 3RU ILP RV YDUHMLVWDV DWXDQWHV QR PHUFDGR GH VHUYLoRV RQOLQH SRGHUmR YLU D VHU DGTXLULGRV
UHFHEHULQYHVWLPHQWRVRXFHOHEUDURXWURVUHODFLRQDPHQWRVFRPHUFLDLVFRPHPSUHVDVPDLRUHVPDLV
HVWDEHOHFLGDVHGRWDGDVGHUHFXUVRVILQDQFHLURV

$GLFLRQDOPHQWHQmRSRGHPRVJDUDQWLUTXHQmRKDYHUiDOWHUDomRGRKiELWRGRVQRVVRVFRQVXPLGRUHV
HPUD]mRGHIDWRUHVFRPROLPLWDo}HVRXUHVWULomRGHFLUFXODomRGHSHVVRDVFRPRRSURYRFDGRHP
UD]mRGDSDQGHPLDGR&29,'$OpPGLVVRFDVRKDMDDOWHUDomRGHKiELWRQmRSRGHPRVJDUDQWLU
TXHVHUHPRVHILFLHQWHVHiJHLVQDDGDSWDomRDRDWHQGLPHQWRGHVVHVQRYRVKiELWRV

3XEOLFLGDGH QHJDWLYD IRFDGD QRV SURGXWRV GD &RPSDQKLD RX QD IRUPD FRPR D &RPSDQKLD
FRQGX]VXDVRSHUDo}HVSRGHUiSUHMXGLFDURQHJyFLRGD&RPSDQKLD
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$FREHUWXUDGDPtGLDHDSXEOLFLGDGHGHPRGRJHUDOSRGHPH[HUFHULQIOXrQFLDVLJQLILFDWLYDVREUHR
FRPSRUWDPHQWR H Do}HV GRV FRQVXPLGRUHV 6H D DFHLWDomR VRFLDO GH YLQKRV GHFOLQDU GH PRGR
VLJQLILFDWLYR DV YHQGDV GRV SURGXWRV GD &RPSDQKLD SRGHUmR GLPLQXLU GH PRGR UHOHYDQWH $
SXEOLFLGDGH QHJDWLYD D UHVSHLWR GR FRQVXPR GH iOFRRO RX DV PXGDQoDV QD SHUFHSomR GRV
FRQVXPLGRUHVHPUHODomRDRiOFRROGHPRGRJHUDOSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHDYHQGDHRFRQVXPR
GRV SURGXWRV GD &RPSDQKLD H SRGHP SUHMXGLFDU RV QHJyFLRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV IOX[RV GH
FDL[DRXVLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDQDPHGLGDHPTXHRVFRQVXPLGRUHVHFOLHQWHVYHQKDP
DDOWHUDUVHXVSDGU}HVGHFRQVXPR

K
UHJXODomRGRVVHWRUHVHPTXHRHPLVVRUDWXH

$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDULVFRVDVVRFLDGRVDRQmRFXPSULPHQWRGD/HL*HUDOGH3URWHomR
GH 'DGRV H SRGHUi VHU DIHWDGD DGYHUVDPHQWH SHOD DSOLFDomR GH PXOWDV H RXWURV WLSRV GH
VDQo}HV

$WXDOPHQWHDVSUiWLFDVTXHHQYROYHPRWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVVmRUHJLGDVSRUFHUWDVOHLV
VHWRULDLVFRPRR&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRU /HLQ HR0DUFR&LYLOGD,QWHUQHW
/HL 

(PGHDJRVWRGHIRLSURPXOJDGDD/HLQ ³/HL*HUDOGH3URWHomRGH'DGRV3HVVRDLV´
RX³/*3'´ SDUDUHJXODURWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVQR%UDVLO(PUD]mRGDSURPXOJDomRGD
0HGLGD3URYLVyULDQGHGHDEULOGH ³03´ D/*3'HQWURXHPYLJRUQRGLDGH
VHWHPEURGHDSyVRSURMHWRGHOHLGHFRQYHUVmRGD03WHUVLGRVDQFLRQDGRSHOR3UHVLGHQWH
GD5HS~EOLFD1RHQWDQWRRVDUWLJRVHGD/*3'TXHWUDWDPGDVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDV
VRPHQWHHQWUDUmRHPYLJRUDSDUWLUGHGHDJRVWRGHQDIRUPDGH/HLQ

$/*3'HVWDEHOHFHXPQRYRPDUFROHJDODVHUREVHUYDGRSRUSHVVRDVQDWXUDLVRXMXUtGLFDVGHGLUHLWR
S~EOLFRRXSULYDGRQDVRSHUDo}HVGHWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVHSUHYrHQWUHRXWURVRVGLUHLWRV
GRVWLWXODUHVGHGDGRVSHVVRDLVDVEDVHVOHJDLVDSOLFiYHLVSDUDRWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVRV
UHTXLVLWRV SDUD REWHQomR GH FRQVHQWLPHQWR DV REULJDo}HV H UHTXLVLWRV UHODWLYRV D LQFLGHQWHV GH
VHJXUDQoDHYD]DPHQWRVHDWUDQVIHUrQFLDVGHGDGRVVHMDPQDFLRQDLVRXLQWHUQDFLRQDLVEHPFRPR
DFULDomRGD$XWRULGDGH1DFLRQDOGH3URWHomRGH'DGRV ³$13'´ UHVSRQViYHOSHODILVFDOL]DomR
SURPRomRGLYXOJDomRUHJXODomRHVWDEHOHFLPHQWRGHGLUHWUL]HVHDSOLFDomRGDOHL(PFDVRGHQmR
FRQIRUPLGDGHFRPD/*3'D&RPSDQKLDSRGHHVWDUVXMHLWDVjVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVDSOLFiYHLV
SHOD $13' DSyV VXD FULDomR GH IRUPD LVRODGD RX FXPXODWLYD GH DGYHUWrQFLD REULJDomR GH
SXEOLFL]DomRGHLQFLGHQWHEORTXHLRWHPSRUiULRHRXHOLPLQDomRGHGDGRVSHVVRDLVDTXHVHUHIHUHD
LQIUDomR PXOWD VLPSOHV GH DWp  GRLV SRU FHQWR  GR IDWXUDPHQWR GD HPSUHVD JUXSR RX
FRQJORPHUDGR QR %UDVLO QR VHX ~OWLPR H[HUFtFLR H[FOXtGRV RV WULEXWRV DWp R PRQWDQWH JOREDO GH
5 FLQTXHQWD PLOK}HV GH UHDLV  SRU LQIUDomR PXOWD GLiULD REVHUYDGR R OLPLWH JOREDO
PHQFLRQDGRHHPFDVRGHUHLQFLGrQFLDVDQo}HVPDLVVHYHUDVj&RPSDQKLDFRPRVXVSHQVmRGR
IXQFLRQDPHQWRGREDQFRGHGDGRVDTXHVHUHIHUHDLQIUDomRSHORSHUtRGRPi[LPRGH VHLV PHVHV
SURUURJiYHO SRU LJXDO SHUtRGR DWp D UHJXODUL]DomR GD DWLYLGDGH GH WUDWDPHQWR SHOR FRQWURODGRU
VXVSHQVmRGRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGHGHWUDWDPHQWRGRVGDGRVSHVVRDLVDTXHVHUHIHUHDLQIUDomR
SHORSHUtRGRGH VHLV PHVHVSURUURJiYHOSRULJXDOSHUtRGRHSURLELomRSDUFLDORXWRWDOGRH[HUFtFLR
GHDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVDWUDWDPHQWRGHGDGRV

$OpPGDVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVD&RPSDQKLDSRGHVHUUHVSRQVDELOL]DGDMXGLFLDOPHQWHSRUGDQRV
PDWHULDLV PRUDLV LQGLYLGXDLV RX FROHWLYRV FDXVDGRV DRV WLWXODUHV GH GDGRV SHVVRDLV LQFOXVLYH
TXDQGRFDXVDGRVSRUSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVHSDUFHLURVTXHDWXHPFRPRRSHUDGRUHVGHGDGRV
SHVVRDLVHPQRPHGD&RPSDQKLDRXFRPRFRQWURODGRUHVHPFRQMXQWRFRPD&RPSDQKLDGHYLGRDR
QmRFXPSULPHQWRGDVREULJDo}HVHVWDEHOHFLGDVSHOD/*3'
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$OpPGRUHJLPHGHUHVSRQVDELOLGDGHFLYLODSXUDGDMXGLFLDOPHQWHRIDWRGHDVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDV
GD/*3'VHWRUQDUHPDSOLFiYHLVSHOD$13'DSHQDVHPDJRVWRGHQmRLPSHGHDDSOLFDomRGH
VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV HVWDEHOHFLGDV HP RXWUDV OHLV TXH WUDWDP GH TXHVW}HV GH SULYDFLGDGH H
SURWHomRGHGDGRVFRPRR&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRUHR0DUFR&LYLOGD,QWHUQHW(VVDV
VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV SRGHP VHU DSOLFDGDV SRU RXWUDV DXWRULGDGHV S~EOLFDV FRPR R 0LQLVWpULR
3~EOLFRHyUJmRVGHSURWHomRDRFRQVXPLGRU$&RPSDQKLDWDPEpPHVWiVXMHLWDjUHVSRQVDELOL]DomR
QDHVIHUDFtYHOSRUYLRODomRDHVVDVOHLV

'HVWDIRUPDD&RPSDQKLDWHUiGHDGDSWDUVXDVSUiWLFDVFRPHUFLDLVjVGLVSRVLo}HVGD/*3'XPD
YH]TXHIDOKDVQDSURWHomRGRVGDGRVSHVVRDLVWUDWDGRVSHOD&RPSDQKLDEHPFRPRDLQDGHTXDomR
jOHJLVODomRDSOLFiYHOSRGHUmRDFDUUHWDUPXOWDVHOHYDGDVGLYXOJDomRGRLQFLGHQWHSDUDRPHUFDGR
HOLPLQDomRGRVGDGRVSHVVRDLVGDEDVHHDWpDVXVSHQVmRGHVXDVDWLYLGDGHVRTXHSRGHUiLPSHGLU
D &RPSDQKLD GH GHVHQYROYHU VXDV DWLYLGDGHV UHJXODUPHQWH HRX DIHWDU QHJDWLYDPHQWH D VXD
UHSXWDomRHRVVHXVUHVXOWDGRVHFRQVHTXHQWHPHQWHRYDORUGHVXDVDo}HV

$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDULVFRVUHODFLRQDGRVDPXOWDVHRXVDQo}HVSHODIDOWDGHDGHUrQFLD
jOHJLVODomRUHIHUHQWHDLPSRUWDomRHGHVHPEDUDoRGHPHUFDGRULDV

$&RPSDQKLDSRGHWHURUHVXOWDGRDIHWDGRHLQFRUUHUHPPXOWDVHPFDVRGHQmRFXPSULPHQWRGD
OHJLVODomRUHIHUHQWHDLPSRUWDomRHGHVHPEDUDoRGHPHUFDGRULDV$&RPSDQKLDWDPEpPQmRSRGH
JDUDQWLUTXHFRQVLJDPRQLWRUDURSURFHVVRFRPSOHWRGHHPEDUTXHHGHVHPEDUTXHGHPHUFDGRULDHP
QRVVRVGLYHUVRVSRUWRVGHGHVWLQRHGHRULJHP

2V DXPHQWRV GRV LPSRVWRV LQFLGHQWHV VREUH EHELGDV SRGHUmR DIHWDU QHJDWLYDPHQWH RV
UHVXOWDGRVHDUHQWDELOLGDGHGD&RPSDQKLD

$XPHQWRV QRV QtYHLV GH WULEXWDomR SRGHP SURGX]LU XP HIHLWR DGYHUVR VREUH D UHQWDELOLGDGH GD
&RPSDQKLD$XPHQWRVQRVLPSRVWRVVREUHEHELGDVJHUDOPHQWHUHVXOWDPHPSUHoRVPDLVHOHYDGRV
GDV EHELGDV SDUD RV FRQVXPLGRUHV 3UHoRV GDV EHELGDV PDLV HOHYDGRV JHUDOPHQWH UHVXOWDP HP
QtYHLVGHFRQVXPRPDLVEDL[RVHSRUWDQWRQXPDPHQRUUHFHLWDOtTXLGD8PDPHQRUUHFHLWDOtTXLGD
UHVXOWDHPPDUJHQVPDLVEDL[DVXPDYH]TXHDOJXQVGRVFXVWRVGD&RPSDQKLDVmRIL[RVHSRUWDQWR
QmRYDULDPVLJQLILFDWLYDPHQWHFRPEDVHQRQtYHOGDSURGXomR1mRVHSRGHJDUDQWLUTXHRJRYHUQR
QmR LUi DXPHQWDU RV DWXDLV QtYHLV GH WULEXWDomR H TXH LVWR QmR WHUi HIHLWR VREUH RV QHJyFLRV GD
&RPSDQKLD

2*RYHUQR)HGHUDOHVWiFRQVWDQWHPHQWHSURPRYHQGRPRGLILFDo}HVQDUHJXODomRGRFRPpUFLR
HGD,QWHUQHWWDLVPXGDQoDVSRGHUmRDIHWDUQRVVRVQHJyFLRVDGYHUVDPHQWH

$ &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD jV UHJXODPHQWDo}HV H OHLV FRPHUFLDLV EHP FRPR DV OHLV TXH UHJHP D
,QWHUQHW H R FRPpUFLR HOHWU{QLFR 1mR H[LVWH DWXDOPHQWH GLIHUHQFLDomR HQWUH DV OHLV UHODWLYDV DR
FRPpUFLRHOHWU{QLFRHDRFRPpUFLRGHYDUHMR(VVDVOHLVHUHJXODPHQWRVDWXDLVHIXWXURVSRGHUmRYLU
D GLILFXOWDU R FUHVFLPHQWR GD ,QWHUQHW RX GH RXWURV VHUYLoRV RQOLQH (VVDV UHJXODPHQWDo}HV H OHLV
SRGHP DEUDQJHU WULEXWDomR SULYDFLGDGH GR XVXiULR SURWHomR GH GDGRV SUHFLILFDomR FRQWH~GR
GLUHLWRV DXWRUDLV GLVWULEXLomR FRQWUDWRV HOHWU{QLFRV H RXWUDV FRPXQLFDo}HV SURWHomR DR FOLHQWH
SUHVWDomR GH VHUYLoRV GH SDJDPHQWR RQOLQH DFHVVR UHVLGHQFLDO j ,QWHUQHW HP EDQGD ODUJD H
FDUDFWHUtVWLFDVHTXDOLGDGHGHSURGXWRVHVHUYLoRV$LQGDpLQFHUWRFRPRDVOHLVH[LVWHQWHVTXHUHJHP
TXHVW}HVWDLVFRPRSURSULHGDGHYHQGDVHWULEXWRVGLIDPDomRHSULYDFLGDGHSHVVRDOVHDSOLFDULDPj
,QWHUQHWHDRFRPpUFLRHOHWU{QLFR8PDUHVROXomRGHVIDYRUiYHOFRPUHODomRDHVWDVTXHVW}HVSRGHUi
SUHMXGLFDUQRVVDLPDJHPQHJyFLRRFDVLRQDQGRXPDGLPLQXLomRQDGHPDQGDSRUQRVVRVSURGXWRV
HVHUYLoRVHXPDXPHQWRQDVQRVVDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV
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$VDo}HVGHSXEOLFLGDGHUHDOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDHVWmRVXEPHWLGDVD XPD VpULH GH OLPLWDo}HV
OHJDLVHPGHFRUUrQFLDGDSHFXOLDULGDGHGHVHXVSURGXWRVFXMRFRQVXPRH[FHVVLYRRXLQDGHTXDGR
SRGH DFDUUHWDU SUREOHPDV j VD~GH GR FRQVXPLGRU $VVLP VHQGR HVWDPRV REULJDGRV D SURPRYHU
QRVVRVSURGXWRVGHPDQHLUDVRFLDOPHQWHUHVSRQViYHOVHJXLQGRSDUkPHWURVGR&yGLJRGH'HIHVD
GR&RQVXPLGRUHGR&yGLJR%UDVLOHLURGH$XWRUUHJXODPHQWDomR3XEOLFLWiULDFRPLQIRUPDo}HVFODUDV
HGLUHFLRQDGDVDRVHXS~EOLFRDOYR

2&21$5 &RQVHOKR1DFLRQDOGH$XWRUUHJXODPHQWDomR3XEOLFLWiULD ILVFDOL]DDpWLFDQDSURSDJDQGD
FRPHUFLDOYHLFXODGDHPWRGRWHUULWyULREUDVLOHLURHQRTXHVHGL]UHVSHLWRDRFRPpUFLRGHEHELGDV
DOFRyOLFDV YHULILFD VH HVWmR VHQGR GHYLGDPHQWH FXPSULGDV DV GLVSRVLo}HV FRQVWDQWHV QR &yGLJR
%UDVLOHLUR GH $XWRUUHJXODPHQWDomR 3XEOLFLWiULD FRPR SRU H[HPSOR D LQVHUomR GH IUDVHV GH
DGYHUWrQFLDHPWRGRVRVDQ~QFLRVGDFDWHJRULDHGHWUDYDVGHDFHVVRDRFRQWH~GRSDUDPHQRUHVGH
 GH]RLWR DQRV(PVXPDDVFDPSDQKDVSXEOLFLWiULDVFULDGDVHGLYXOJDGDVSHOD&RPSDQKLDSDUD
TXHDWLQMDPVHXREMHWLYRGHSURPRYHURSURGXWRGHPDQHLUDDGHTXDGDGHYHPJDUDQWLUTXHWRGDH
TXDOTXHU SXEOLFLGDGH VHMD HIHWLYDPHQWH GHVWLQDGD D VHX S~EOLFRDOYR LPSHGLQGR TXH LPSDFWHP
PHQRUHVGH GH]RLWR DQRVHSHVVRDVTXHSRVVXDPSUREOHPDVFRPEHELGDVDOFRyOLFDV

$OpPGLVVRWRGDRIHUWDGHSURGXWRVGHYHSURWHJHURFRQVXPLGRUGHVHUHYHQWXDOPHQWHLPSDFWDGR
SRUSXEOLFLGDGHTXHSRVVDYLUDVHUFDUDFWHUL]DGDFRPRDEXVLYDRXHQJDQRVDHGHYHREVHUYDURV
SULQFtSLRVGHERDIpHWUDQVSDUrQFLDWRGRVGLVSRVWRVQR&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRU

(YHQWXDOPHQWH SRGHPRV FULDU HVWUDWpJLDV GH LQWHUDomR FRP R FRQVXPLGRU TXH QmR HVWHMDP HP
FRQIRUPLGDGH FRP RV FLWDGRV GLVSRVLWLYRV HRX GLYXOJDU RIHUWDV TXH QmR VHMDP FODUDV EHP FRPR
SRGHPRV QmR WHU GLVSRQtYHLV HRX DFHVVtYHLV WRGRV RV PHFDQLVPRV GH EORTXHLR GH DFHVVR DR
FRQWH~GRSRUSHVVRDVTXHQmRHVWHMDPFDUDFWHUL]DGDVFRPRS~EOLFRDOYRGHQRVVDVSXEOLFLGDGHV
FRPHUFLDLV

$VVLP FDVR FRQVWDWDGR GHVFXPSULPHQWR GDV SUHPLVVDV DFLPD HOHQFDGDV HVWDUHPRV VXMHLWRV jV
UHVSHFWLYDV SHQDOLGDGHV SUHYLVWDV WDQWR QR &'& TXDQWR QR &yGLJR %UDVLOHLUR GH
$XWRUUHJXODPHQWDomR SXEOLFLWiULD TXH SRGHUmR DFDUUHWDU SDUD D &RPSDQKLD QmR Vy LPSDFWR
ILQDQFHLUR GHFRUUHQWH GH SDJDPHQWRV GH LQGHQL]Do}HV SRU GDQRV PRUDLV HRX PDWHULDLV DRV
FRQVXPLGRUHVTXHSRUYHQWXUDWHQKDPVLGRSUHMXGLFDGRVPDVWDPEpPGDQRjLPDJHPRULXQGRGR
GHVUHVSHLWRjVSUHPLVVDVFRQVXPHULVWDVHRXGHGLYXOJDomRGDSRVLomRGR&21$5FRPUHODomRj
&RPSDQKLDHPIDFHGHQmRDFDWDPHQWRGDVPHGLGDVHSURYLGrQFLDVSUHFRQL]DGDV

L
SDtVHVHVWUDQJHLURVRQGHRHPLVVRUDWXH

1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHDQmRDWXDPRVHPSDtVHVHVWUDQJHLURV

M
TXHVW}HVVRFLRDPELHQWDLV

&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDjOHJLVODomRHUHJXODPHQWDomRDPELHQWDO

(VWDPRVVXMHLWRVDOHLVHUHJXODPHQWDo}HVIHGHUDLVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLVUHIHUHQWHVjSUHVHUYDomR
HSURWHomRGRPHLRDPELHQWH(QWUHRXWUDVREULJDo}HVHVVDVOHLVHUHJXODPHQWDo}HVHVWDEHOHFHP
SDGU}HVHH[LJrQFLDVGHOLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOSDGU}HVSDUDHPLVV}HVDWPRVIpULFDVHGHUXtGRV
EHP FRPR H[LJrQFLDV UHODFLRQDGDV D iUHDV HVSHFLDOPHQWH SURWHJLGDV 4XDOTXHU IDOKD QR
FXPSULPHQWR GDV OHLV H UHJXODPHQWDo}HV DPELHQWDLV DSOLFiYHLV SRGH QRV VXEPHWHU D VDQo}HV
DGPLQLVWUDWLYDVHSHQDLVDOpPGDREULJDomRGHUHSDUDURVGDQRVFDXVDGRVRXLQGHQL]DUWHUFHLURV
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$/HLTXHLQVWLWXLXDSROtWLFDGHUHVtGXRVVyOLGRVQR%UDVLOFRQWpPPHFDQLVPRVSDUD
IRPHQWDU R DYDQoR EUDVLOHLUR GLDQWH GRV SULQFLSDLV SUREOHPDV DPELHQWDLV VRFLDLV H HFRQ{PLFRV
GHFRUUHQWHVGRGHVFDUWHLQDGHTXDGRGHUHVtGXRVVyOLGRV
2FUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLDHFRQVHTXHQWHPHQWHGDQRVVDRSHUDomRID]FRPTXHSUHFLVHPRV
LQYHVWLUFDGDYH]PDLVQRJHUHQFLDPHQWRGRGHVFDUWHDGHTXDGRGRVUHVtGXRVVyOLGRVSURGX]LGRVR
TXHWHPLPSDFWRWDQWRQDGHVWLQDomRGHQRVVRVUHFXUVRVILQDQFHLURVTXDQWRQRDFRPSDQKDPHQWRH
ILVFDOL]DomRGHWRGRHVVHSURFHVVRTXHSRGHVHWRUQDUPDLVFRPSOH[RSDUDD&RPSDQKLD$VVLP
QDKLSyWHVHGHGHVFXPSULPHQWRGDVSUHPLVVDVFRQVWDQWHVQDUHIHULGD/HLTXHYHUVDVREUHUHVtGXRV
VyOLGRVHVWDUHPRVVXMHLWRVjVSHQDOLGDGHVOHJDLVWDLVFRPRDFREUDQoDGHPXOWDHRHQTXDGUDPHQWR
HP FULPHV DPELHQWDLV EHP FRPR j UHSDUDomR SRU HYHQWXDLV GDQRV DPELHQWDLV (YHQWXDO
UHVSRQVDELOL]DomRDPELHQWDOGD&RPSDQKLDSRGHUiDIHWDUGHIRUPDVHYHUDDLPDJHPGDHPSUHVD

$OpP GLVVR QmR SRGHPRV JDUDQWLU TXH HVVDV OHLVH UHJXODPHQWDo}HV QmR ILFDUmR PDLV ULJRURVDV
&DVRILTXHPPDLVULJRURVDVSRGHUHPRVWHUTXHDXPHQWDUVLJQLILFDWLYDPHQWHRVQRVVRVJDVWRVSDUD
FXPSULPHQWR GHVVDV OHLV H UHJXODPHQWDo}HV DPELHQWDLV ,QYHVWLPHQWRV DPELHQWDLV QmR SUHYLVWRV
SRGHPUHGX]LURVUHFXUVRVGLVSRQtYHLVSDUDRXWURVLQYHVWLPHQWRVHSRGHPQRVDIHWDUVXEVWDQFLDOH
QHJDWLYDPHQWH

N
TXHVW}HVPDFURHFRQ{PLFDV

2VXUWRGHGRHQoDVDOWDPHQWHWUDQVPLVVtYHLVHPWRGRRPXQGRFRPRDDWXDOSDQGHPLDGR
FRURQDYtUXV &29,' SRGHOHYDUDXPDPDLRUYRODWLOLGDGHQRPHUFDGRGHFDSLWDLVJOREDOH
UHVXOWDU HP SUHVVmR QHJDWLYD VREUH D HFRQRPLD PXQGLDO LQFOXLQGR D HFRQRPLD EUDVLOHLUD
LPSDFWDQGRRPHUFDGRGHQHJRFLDomRGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD

6XUWRVRXSRWHQFLDLVVXUWRVGHGRHQoDV DH[HPSORGR&29,' SRGHPWHUXPHIHLWRDGYHUVRQR
PHUFDGRGHFDSLWDLVJOREDO LQFOXLQGRRPHUFDGRGHFDSLWDLVHPTXHVXDVDo}HVVHUmRQHJRFLDGDV 
QDHFRQRPLDJOREDO LQFOXLQGRDHFRQRPLDEUDVLOHLUD HQDFRWDomRGDVDo}HVGHQRVVDHPLVVmR
+LVWRULFDPHQWHDOJXPDVHSLGHPLDVHVXUWRVUHJLRQDLVRXJOREDLVFRPR]LNDYtUXVYtUXVHERODYtUXV
+1 SRSXODUPHQWH FRQKHFLGD FRPR JULSH DYLiULD  D IHEUH DIWRVD YtUXV +1 LQIOXHQ]D $
SRSXODUPHQWHFRQKHFLGDFRPRJULSHVXtQD DVtQGURPHUHVSLUDWyULDGRRULHQWHPpGLR 0(56 HD
VtQGURPHUHVSLUDWyULDDJXGDJUDYH 6$56 DIHWDUDPGHWHUPLQDGRVVHWRUHVGDHFRQRPLDGRVSDtVHV
HPTXHHVVDVGRHQoDVVHSURSDJDUDP

(P  PDUoR GH  D 2UJDQL]DomR 0XQGLDO GH 6D~GH 206  GHFODURX D SDQGHPLD GR YtUXV
&29,'GRHQoDFDXVDGDSHORQRYRFRURQDYtUXV 6DUV&RY 1DSUiWLFDDGHFODUDomRVLJQLILFRX
RUHFRQKHFLPHQWRSHOD206GHTXHRYtUXVVHGLVVHPLQRXSRUGLYHUVRVFRQWLQHQWHVFRPWUDQVPLVVmR
VXVWHQWDGD HQWUH DV SHVVRDV $ GHFODUDomR GD SDQGHPLD GR &29,' SHOD 206 GHVHQFDGHRX
VHYHUDV PHGLGDV UHVWULWLYDV SRU SDUWH GH DXWRULGDGHV JRYHUQDPHQWDLV QR PXQGR WRGR D ILP GH
FRQWURODU R VXUWR UHVXOWDQGR HP PHGLGDV UHVWULWLYDV UHODFLRQDGDV DR IOX[R GH SHVVRDV LQFOXLQGR
TXDUHQWHQD H ORFNGRZQ UHVWULo}HV jV YLDJHQV H WUDQVSRUWHV S~EOLFRV IHFKDPHQWR SURORQJDGR GH
ORFDLVGHWUDEDOKRLQWHUUXSo}HVQDFDGHLDGHVXSULPHQWRVIHFKDPHQWRGRFRPpUFLRHUHGXomRGH
FRQVXPRGHXPDPDQHLUDJHUDOSHODSRSXODomR1R%UDVLODOJXQVHVWDGRVHPXQLFtSLRVLQFOXLQGR
GDVORFDOLGDGHVHPTXHD&RPSDQKLDSRVVXLORMDVItVLFDVVHJXLUDPHVVDVSURYLGrQFLDVDGRWDQGR
PHGLGDV SDUD LPSHGLU RX UHWDUGDU D SURSDJDomR GD GRHQoD FRPR UHVWULomR j FLUFXODomR H R
LVRODPHQWRVRFLDOTXHUHVXOWDUDPQRIHFKDPHQWRGHSDUTXHVVKRSSLQJVHGHPDLVHVSDoRVS~EOLFRV

4XDOTXHU PXGDQoD PDWHULDO QRV PHUFDGRV ILQDQFHLURV JOREDLV RX QD HFRQRPLD EUDVLOHLUD SRGH
GLPLQXLU R LQWHUHVVH GH LQYHVWLGRUHV HP DWLYRV EUDVLOHLURV LQFOXLQGR DV Do}HV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLDRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHDFRWDomRGRVPHQFLRQDGRVDWLYRVDOpPGHGLILFXOWDU
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R DFHVVR DR PHUFDGR GH FDSLWDLV H ILQDQFLDPHQWR GDV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD QR IXWXUR H HP
WHUPRVDFHLWiYHLV

$YRODWLOLGDGHHDIDOWDGHOLTXLGH]GRPHUFDGREUDVLOHLURGHYDORUHVPRELOLiULRVSRGHUmROLPLWDU
VXEVWDQFLDOPHQWHDFDSDFLGDGHGRVDFLRQLVWDVGHYHQGHUHPDo}HVGD&RPSDQKLDSHORSUHoR
HQDRFDVLmRTXHGHVHMDUHP

2 LQYHVWLPHQWR HP YDORUHV PRELOLiULRV QHJRFLDGRV HP PHUFDGRV HPHUJHQWHV WDO FRPR R %UDVLO
HQYROYH FRP IUHTXrQFLD PDLRU ULVFR HP FRPSDUDomR D RXWURV PHUFDGRV PXQGLDLV VHQGR WDLV
LQYHVWLPHQWRV FRQVLGHUDGRV HP JHUDO GH QDWXUH]D PDLV HVSHFXODWLYD $OpP GLVVR R PHUFDGR
EUDVLOHLUR GH YDORUHV PRELOLiULRV p VXEVWDQFLDOPHQWH PHQRU PHQRV OtTXLGR H PDLV FRQFHQWUDGR
SRGHQGRVHUPDLVYROiWLOGRTXHRVSULQFLSDLVPHUFDGRVGHYDORUHVPRELOLiULRVPXQGLDLV2PHUFDGR
GHYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGHFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVpLQIOXHQFLDGRHPGLIHUHQWHVJUDXV
SHODV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV H GH PHUFDGR GH RXWURV SDtVHV LQFOXVLYH (VWDGRV 8QLGRV 8QLmR
(XURSHLDHSDtVHVGHHFRQRPLDVHPHUJHQWHV$UHDomRGRVLQYHVWLGRUHVDRVDFRQWHFLPHQWRVQHVVHV
RXWURVSDtVHVSRGHWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHRYDORUGHPHUFDGRGRVYDORUHVPRELOLiULRV
GH FRPSDQKLDV EUDVLOHLUDV HP HVSHFLDO DTXHOHV QHJRFLDGRV HP EROVDV GH YDORUHV &ULVHV QRV
(VWDGRV 8QLGRV QD 8QLmR (XURSHLD RX HP SDtVHV HPHUJHQWHV SRGHP UHGX]LU R LQWHUHVVH GH
LQYHVWLGRUHVQRVYDORUHVPRELOLiULRVGHFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVLQFOXVLYHRVYDORUHVPRELOLiULRVGH
QRVVDHPLVVmR

2VSUHoRVGDVDo}HVQD%SRUH[HPSORVmRKLVWRULFDPHQWHDIHWDGRVSRUIOXWXDo}HVQDVWD[DVGH
MXURVYLJHQWHVQRV(VWDGRV8QLGRVEHPFRPRSHODVYDULDo}HVGRVSULQFLSDLVtQGLFHVGHDo}HVQRUWH
DPHULFDQRV$FRQWHFLPHQWRVHPRXWURVSDtVHVHPHUFDGRVGHFDSLWDLVSRGHUmRSUHMXGLFDURYDORUGH
PHUFDGRGDVQRVVDVDo}HVSRGHQGRDGHPDLVGLILFXOWDURXLPSHGLUWRWDOPHQWHRQRVVRDFHVVRDRV
PHUFDGRVGHFDSLWDLVHDRILQDQFLDPHQWRGHVXDVRSHUDo}HVQRIXWXURHPWHUPRVDFHLWiYHLV

1mRKiJDUDQWLDGHTXHRPHUFDGRGHFDSLWDLVSHUPDQHoDDEHUWRjVFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVRXGH
TXHRVFXVWRVGHILQDQFLDPHQWRQHVVHPHUFDGRVHMDPYDQWDMRVRVSDUDQyV&ULVHVHPRXWURVSDtVHV
HPHUJHQWHV EHP FRPR FRQIOLWRV UHIHUHQWHV D UHODFLRQDPHQWRV FRPHUFLDLV HQWUH SDtVHV SRGHP
UHVWULQJLU R LQWHUHVVH GRV LQYHVWLGRUHV HP UHODomR DRV WtWXORV H YDORUHV PRELOLiULRV HPLWLGRV SRU
FRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVLQFOXVLYHRVGHQRVVDHPLVVmRRTXHSRGHSUHMXGLFDUVXDOLTXLGH]HVHX
YDORUGHPHUFDGRDOpPGHGLILFXOWDURQRVVRDFHVVRDRPHUFDGRGHFDSLWDLVHDRILQDQFLDPHQWRGDV
VXDVRSHUDo}HVQRIXWXURHPWHUPRVDFHLWiYHLVRXDEVROXWRV3RUFRQVHJXLQWHDFDSDFLGDGHGRV
DFLRQLVWDV GH YHQGHUHP Do}HV GD &RPSDQKLD SHOR SUHoR H QR PRPHQWR GHVHMDGR SRGHUi ILFDU
VXEVWDQFLDOPHQWHDIHWDGDRTXHSRGHUiDLQGDDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRSUHoRGHQHJRFLDomRGDV
Do}HVGD&RPSDQKLD$GLFLRQDOPHQWHYHQGDVRXDSHUFHSomRGHXPDSRVVtYHOYHQGDGHXPYROXPH
VXEVWDQFLDO GDV Do}HV GD &RPSDQKLD SRGHUmR SUHMXGLFDU R YDORU GH QHJRFLDomR GDV Do}HV GD
&RPSDQKLD

2 *RYHUQR )HGHUDO H[HUFH LQIOXrQFLD VLJQLILFDWLYD VREUH D HFRQRPLD EUDVLOHLUD (VVD
LQIOXrQFLDEHPFRPRDFRQMXQWXUDHFRQ{PLFDHDSROtWLFDEUDVLOHLUDSRGHUmRFDXVDUXPHIHLWR
DGYHUVRUHOHYDQWHQDVQRVVDVDWLYLGDGHVHGHQRVVDVFRQWURODGDV

$HFRQRPLDEUDVLOHLUDWHPVRIULGRLQWHUYHQo}HVIUHTXHQWHVSRUSDUWHGR*RYHUQR)HGHUDOTXHSRU
YH]HV UHDOL]D PRGLILFDo}HV VLJQLILFDWLYDV HP VXDV SROtWLFDV H QRUPDV $V PHGLGDV WRPDGDV SHOR
*RYHUQR)HGHUDOSDUDFRQWURODUDLQIODomRDOpPGHRXWUDVSROtWLFDVHQRUPDVLPSOLFDPLQWHUYHQo}HV
QDV WD[DV GH MXURV H QR PHUFDGR GH FkPELR PXGDQoD GDV SROtWLFDV ILVFDLV FRQWUROH GH SUHoRV
FRQWUROHGHFDSLWDOHOLPLWDomRjVLPSRUWDo}HVHQWUHRXWUDVPHGLGDV1HVVHVHQWLGRD&RPSDQKLD
QmRWHPFRQWUROHVREUHTXDLVPHGLGDVRXSROtWLFDVRJRYHUQREUDVLOHLURSRGHUiDGRWDUQRIXWXUR2V
QHJyFLRV D VLWXDomR ILQDQFHLUD R UHVXOWDGR GDV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD EHP FRPR VXDV
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SHUVSHFWLYDVIXWXUDVSRGHUmRVHUDIHWDGRVGHPDQHLUDVLJQLILFDWLYDSRUPRGLILFDo}HVUHOHYDQWHVQDV
SROtWLFDVRXQRUPDVTXHHQYROYDPRXLQIOXHQFLDPHPIDWRUHVWDLVFRPR

Ɣ
SROtWLFDPRQHWiULD
Ɣ
SROtWLFDILVFDO
Ɣ
SROtWLFDFDPELDO
Ɣ
HVWDELOLGDGHVRFLDOHSROtWLFD
Ɣ
DXPHQWRQDWD[DGHGHVHPSUHJR
Ɣ
H[SDQVmRRXFRQWUDomRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUD
Ɣ
FRQWUROHVFDPELDLVHUHVWULo}HVDUHPHVVDVSDUDRH[WHULRU
Ɣ
IOXWXDo}HVFDPELDLVUHOHYDQWHV
Ɣ
DOWHUDo}HVQRUHJLPHILVFDOHWULEXWiULR
Ɣ
WD[DVGHMXURV
Ɣ
OLTXLGH]GRVPHUFDGRVILQDQFHLURVHGHFDSLWDLVGRPpVWLFRV
Ɣ
LQIODomR
Ɣ
PRGLILFDomRQRVFULWpULRVGHGHILQLomRGHSUHoRVHWDULIDVSUDWLFDGRV
Ɣ
SROtWLFDVVDQLWiULDVGHFRUUHQWHVGHSDQGHPLDVFRPRDDWXDOGRFRURQDYtUXV
Ɣ
UDFLRQDPHQWRGHHQHUJLDH
Ɣ
RXWURVDFRQWHFLPHQWRVSROtWLFRVGLSORPiWLFRVVRFLDLVHHFRQ{PLFRVTXHYHQKDPDRFRUUHU
QR%UDVLORXTXHRDIHWHP

$DGRomRSRUSDUWHGRJRYHUQREUDVLOHLURGHSROtWLFDVRXQRUPDVTXHYHQKDPDDIHWDUHVVHVRXRXWURV
IDWRUHVQRIXWXURSRGHFRQWULEXLUSDUDDLQFHUWH]DHFRQ{PLFDQR%UDVLOHSDUDDXPHQWDUDYRODWLOLGDGH
GRPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVEUDVLOHLUR

$VDo}HVGR*RYHUQR)HGHUDOQDVSROtWLFDVRXQRUPDVTXHHQYROYDPRVIDWRUHVPDFURHFRQ{PLFRV
DFLPDOLVWDGRVSRGHUmRDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVDVDWLYLGDGHVHQRVVDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHDRV
DXPHQWRV GH WD[D GH MXURV $GHPDLV PXGDQoDV QRV SUHoRV GH Do}HV RUGLQiULDV GH FRPSDQKLDV
DEHUWDVDXVrQFLDGHGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRUHGXo}HVQRVJDVWRVGHVDFHOHUDomRGDHFRQRPLD
JOREDOLQVWDELOLGDGHGHWD[DGHFkPELRDXPHQWRQDVWD[DVGHMXURVQR%UDVLORXQRH[WHULRUHSUHVVmR
LQIODFLRQiULD SRGHP DGYHUVDPHQWH DIHWDU GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH D HFRQRPLD H R PHUFDGR GH
FDSLWDLVEUDVLOHLURVRTXHSRGHUiUHGX]LUDOLTXLGH]JOREDOHRLQWHUHVVHGRLQYHVWLGRUQRPHUFDGRGH
FDSLWDLV EUDVLOHLUR DIHWDQGR QHJDWLYDPHQWH R SUHoR GDV Do}HV GH QRVVD HPLVVmR JHUDQGR
FRQVHTXrQFLDVQHJDWLYDVDRVQRVVRVQHJyFLRVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

,QVWDELOLGDGH SROtWLFD SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH D HFRQRPLD EUDVLOHLUD RV QHJyFLRV GD
&RPSDQKLDHRVUHVXOWDGRVGHVXDVRSHUDo}HVEHPFRPRRSUHoRGHQHJRFLDomRGDVQRVVDV
Do}HV

2 DPELHQWH SROtWLFR EUDVLOHLUR WHP LQIOXHQFLDGR KLVWRULFDPHQWH H FRQWLQXD LQIOXHQFLDQGR R
GHVHPSHQKRGDHFRQRPLDGRSDtVHDFRQILDQoDGHLQYHVWLGRUHVHGRS~EOLFRHPJHUDOUHVXOWDQGR
HP GHVDFHOHUDomR HFRQ{PLFD H DXPHQWR GD YRODWLOLGDGH QRV YDORUHV PRELOLiULRV HPLWLGRV SRU
FRPSDQKLDVEUDVLOHLUDV

2VPHUFDGRVEUDVLOHLURVWrPUHJLVWUDGRXPDXPHQWRGHYRODWLOLGDGHGHYLGRjVLQFHUWH]DVGHFRUUHQWHV
GHLQYHVWLJDo}HVHPDQGDPHQWRFRQGX]LGDVSHOD3ROtFLD)HGHUDO%UDVLOHLUDHSHOR0LQLVWpULR3~EOLFR
)HGHUDO %UDVLOHLUR GHQWUH DV TXDLV D ³2SHUDomR /DYD -DWR´ 7DLV LQYHVWLJDo}HV WrP LPSDFWDGR D
HFRQRPLDHRDPELHQWHSROtWLFRGRSDtV$OJXQVPHPEURVGR*RYHUQR)HGHUDOEUDVLOHLURHGR3RGHU
/HJLVODWLYREHPFRPRH[HFXWLYRVGHJUDQGHVFRPSDQKLDVS~EOLFDVHSULYDGDVHVWmRHQIUHQWDQGR
DFXVDo}HV GH FRUUXSomR SRU VXSRVWDPHQWH WHUHP DFHLWDGR VXERUQRV SRU PHLR GH SURSLQDV HP
FRQWUDWRVFRQFHGLGRVSHORJRYHUQRDFRPSDQKLDVGHLQIUDHVWUXWXUD SHWUyOHR H JiV H FRQVWUXomR
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GHQWUH RXWUDV 2V YDORUHV GHVWDV SURSLQDV VXSRVWDPHQWH ILQDQFLDUDP FDPSDQKDV GH SDUWLGRV
SROtWLFRV H QmR IRUDP FRQWDELOL]DGDV RX GLYXOJDGDV SXEOLFDPHQWH VHUYLQGR SDUD SURPRYHU R
HQULTXHFLPHQWRSHVVRDOGRVEHQHILFLiULRVGRHVTXHPDGHFRUUXSomR&RPRUHVXOWDGRYiULRVSROtWLFRV
LQFOXLQGRPHPEURVGR&RQJUHVVR1DFLRQDOHH[HFXWLYRVGHJUDQGHVFRPSDQKLDVS~EOLFDVHSULYDGDV
EUDVLOHLUDVUHQXQFLDUDPDVHXVFDUJRVHRXIRUDPSUHVRVVHQGRTXHRXWUDVSHVVRDVDLQGDHVWmR
VHQGR LQYHVWLJDGDV SRU DOHJDo}HV GH FRQGXWD DQWLpWLFD H LOHJDO LGHQWLILFDGDV GXUDQWH WDLV
LQYHVWLJDo}HV

2SRWHQFLDOUHVXOWDGRGHVWDVLQYHVWLJDo}HVpLQFHUWRPDVHODVMiWLYHUDPXPLPSDFWRQHJDWLYRVREUH
DLPDJHPHUHSXWDomRGDVHPSUHVDVHQYROYLGDVEHPFRPRVREUHDSHUFHSomRJHUDOGRPHUFDGR
VREUH D HFRQRPLD EUDVLOHLUD $ &RPSDQKLD QmR SRGH SUHYHU VH DV LQYHVWLJDo}HV HP FXUVR LUmR
FRQGX]LU D XPD PDLRU LQVWDELOLGDGH SROtWLFD H HFRQ{PLFD QHP VH QRYDV DOHJDo}HV FRQWUD
IXQFLRQiULRVHH[HFXWLYRVGRJRYHUQRHRXFRPSDQKLDVSULYDGDVVXUJLUmRQRIXWXUR

$OpPGLVVRFRPRUHVXOWDGRGHXPDGLVSXWDGDHOHLomRSUHVLGHQFLDORFRQJUHVVLVWD-DLU%ROVRQDURVH
WRUQRXRSUHVLGHQWHGR%UDVLOHPGHMDQHLURGH1mRHVWiFODURVHHSRUTXDQWRWHPSRDV
GLYLV}HVSROtWLFDVTXHVXUJLUDPDQWHVGDVHOHLo}HVFRQWLQXDUmRVREDSUHVLGrQFLDGR6U%ROVRQDURH
RV HIHLWRV TXH WDLV GLYLV}HV WHUmR VREUH D FDSDFLGDGH GR 6U %ROVRQDUR GH JRYHUQDU R %UDVLO H
LPSOHPHQWDUUHIRUPDV

4XDOTXHUFRQWLQXDomRGHWDLVGLYLV}HVSRGHULDUHVXOWDUHPLPSDVVHQR&RQJUHVVRDJLWDomRSROtWLFD
H PDQLIHVWDo}HV PDVVLYDV HRX JUHYHV TXH SRGHULDP DIHWDU DGYHUVDPHQWH DV QRVVDV RSHUDo}HV
,QFHUWH]DV HP UHODomR j LPSOHPHQWDomR SHOR QRYR JRYHUQR GH PXGDQoDV UHODWLYDV jV SROtWLFDV
PRQHWiULD ILVFDO H SUHYLGHQFLiULD EHP FRPR j OHJLVODomR SHUWLQHQWH SRGHP FRQWULEXLU SDUD D
LQVWDELOLGDGH HFRQ{PLFD (VVDV LQFHUWH]DV H QRYDV PHGLGDV SRGHP DXPHQWDU D YRODWLOLGDGH GR
PHUFDGRGHWtWXORVEUDVLOHLURV

23UHVLGHQWHGR%UDVLOWHPSRGHUSDUDGHWHUPLQDUSROtWLFDVHH[SHGLUDWRVJRYHUQDPHQWDLVUHODWLYRV
j FRQGXomR GD HFRQRPLD EUDVLOHLUD H FRQVHTXHQWHPHQWH DIHWDU DV RSHUDo}HV H R GHVHPSHQKR
ILQDQFHLURGDVHPSUHVDVLQFOXLQGRRVQRVVRV

'XUDQWH VXD FDPSDQKD SUHVLGHQFLDO -DLU %ROVRQDUR IRL IDYRUiYHO j SULYDWL]DomR GH HPSUHVDV
HVWDWDLVDEHUWXUDHFRQ{PLFDHUHIRUPDVSUHYLGHQFLiULDVHWULEXWiULDV$GLFLRQDOPHQWHGXUDQWHRPrV
GHDEULOGHR3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDVHHQYROYHXHPGLVFXVV}HVSROtWLFDVTXHFXOPLQDUDPQD
H[RQHUDomR GR HQWmR 0LQLVWUR GD 6D~GH /XL] +HQULTXH 0DQGHWWD H GR SHGLGR GH H[RQHUDomR GR
HQWmR0LQLVWURGD-XVWLoD6HUJLR0RUR0HQFLRQDGRVH[0LQLVWURVHUDPFRQVLGHUDGRVQRPHVIRUWHV
GRDWXDO*RYHUQR)HGHUDOHDVRFDVL}HVHPTXHDVDOWHUDo}HVPLQLVWHULDLVRFRUUHUmRSURYRFDUDP
DLQGDPDLVLQVWDELOLGDGHQDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHQRPHUFDGRGHFDSLWDLV1mRSRGHPRVJDUDQWLUTXH
RGHVHQURODUGHVVHVHYHQWRVWHUiRFRQGmRGHSURYRFDULPSDFWRV DGYHUVRVDGLFLRQDLVjVLWXDomR
SROtWLFRHFRQ{PLFD GR %UDVLO $OpP GLVVR QmR SRGHPRV JDUDQWLU TXH RXWURV HYHQWRV SROtWLFRV QmR
SURYRFDUDPDLQGDPDLVLQVWDELOLGDGHQDHFRQRPLDEUDVLOHLUDQRPHUFDGRGHFDSLWDLVHQDFRWDomR
GHQRVVDVDo}HV

$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRSUHVLGHQWH-DLU%ROVRQDURHVWiVHQGRLQYHVWLJDGRSHOR
6XSUHPR 7ULEXQDO )HGHUDO SHOD VXSRVWD SUiWLFD GH DWRV LPSUySULRV DOHJDGRV SHOR H[PLQLVWUR GD
-XVWLoD 6U 6HUJLR 0RUR 6HJXQGR R H[PLQLVWUR R SUHVLGHQWH WHULD VROLFLWDGR D QRPHDomR GH
IXQFLRQiULRVGDSROtFLDIHGHUDOEUDVLOHLUDSDUDEHQHItFLRSUySULRHGHVXDIDPtOLD&DVRRSUHVLGHQWH
WHQKDFRPHWLGRWDLVDWRVTXDLVTXHUFRQVHTXrQFLDVUHVXOWDQWHVLQFOXLQGRXPDSRWHQFLDODEHUWXUDGH
SURFHVVR GH LPSHDFKPHQW RX MXOJDPHQWR SHOR 6XSUHPR 7ULEXQDO )HGHUDO SRGHULDP WHU HIHLWRV
DGYHUVRVUHOHYDQWHVQRDPELHQWHSROtWLFRHHFRQ{PLFRQR%UDVLOEHPFRPRHPQHJyFLRVTXHRSHUDP
QR%UDVLOLQFOXVLYHHPQRVVRVQHJyFLRV
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3RUILPQmRKiJDUDQWLDGHTXH-DLU%ROVRQDURWHUir[LWRHPH[HFXWDUVXDVSURPHVVDVGHFDPSDQKD
RXDSURYDUFHUWDVUHIRUPDV1mRSRGHPRVSUHYHUFRPFHUWH]DFRPRRJRYHUQRGH-DLU%ROVRQDUR
SRGHUiDIHWDUDHVWDELOLGDGHJHUDODVSHUVSHFWLYDVGHFUHVFLPHQWRHVD~GHHFRQ{PLFDHSROtWLFDGR
SDtV¬PHGLGDTXHDVUHLYLQGLFDo}HVSHORLPSHDFKPHQWGH-DLU%ROVRQDURJDQKDPIRUoDMXQWDPHQWH
FRPDHVSHFXODomRGHLQWHUYHQomRPLOLWDUQRVDVVXQWRVLQWHUQRVDLQVWDELOLGDGHSROtWLFDQR%UDVLOVH
LQWHQVLILFRX

$OpPGLVVRRSUHVLGHQWHEUDVLOHLUR-DLU%ROVRQDURIRLFULWLFDGRQR%UDVLOHLQWHUQDFLRQDOPHQWHHRV
HIHLWRV GHVHVWDELOL]DGRUHV GD SDQGHPLD GR &29,' DXPHQWDUDP D LQFHUWH]D SROtWLFD H D
LQVWDELOLGDGH QR %UDVLO SDUWLFXODUPHQWH DSyV D VDtGD GH YiULRV PLQLVWURV GH JRYHUQR EHP FRPR
DOHJDo}HVHLQVWDXUDomRGHLQYHVWLJDo}HVTXHSRGHPDIHWDUGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHRSUHVLGHQWHGD
UHS~EOLFD

1mRSRGHPRVSUHYHUTXDLVSROtWLFDVRDWXDO3UHVLGHQWHLUiDGRWDUPXLWRPHQRVVHWDLVSROtWLFDVRX
PXGDQoDV QDV SROtWLFDV DWXDLV SRGHUmR WHU XP HIHLWR DGYHUVR VREUH QyV RX VREUH D HFRQRPLD
EUDVLOHLUD

)OXWXDo}HV GD WD[D GH FkPELR SRGHP DIHWDU GH IRUPD QHJDWLYD QRVVRV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV

$PRHGDEUDVLOHLUDWHPVRIULGRKLVWRULFDPHQWHGHSUHFLDo}HVHPUHODomRDRGyODUDPHULFDQRHRXWUDV
PRHGDV HVWUDQJHLUDV 2 JRYHUQR EUDVLOHLUR Mi LPSOHPHQWRX YiULRV SODQRV HFRQ{PLFRV H SROtWLFDV
FDPELDLVLQFOXLQGRGHVYDORUL]Do}HVUHSHQWLQDVSHTXHQDVGHVYDORUL]Do}HVSHULyGLFDVFRQWUROHVGH
FkPELRPHUFDGRGHFkPELRGXSORHVLVWHPDVGHWD[DGHFkPELRIOXWXDQWH

(PERUDDGHVYDORUL]DomRGHORQJRSUD]RGRUHDOHVWHMDJHUDOPHQWHUHODFLRQDGDjWD[DGHLQIODomRQR
%UDVLODGHVYDORUL]DomRGRUHDOHPSHUtRGRVPDLVFXUWRVUHVXOWRXHPIOXWXDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDWD[D
GHFkPELRHQWUHDPRHGDEUDVLOHLUDRGyODUGRV(VWDGRV8QLGRVHRXWUDVPRHGDV(PRUHDO
GHVYDORUL]RXVHSDVVDQGRGH5SRUGyODUQRUWHDPHULFDQRQRLQtFLRGRDQRSDUDXPD
WD[DGH5SRUGyODUQRILQDOGH(PRUHDODSUHVHQWRXXPDGHVYDORUL]DomRGH
 SDVVDQGR GH 5  SRU GyODU QRUWHDPHULFDQR QR LQtFLR GR DQR SDUD XPD WD[D GH 5
SRUGyODUQRILQDOGH1RDQRGHRUHDOVHJXLXDSUHVHQWDQGRGHVYDORUL]DomRFRP
DOWDGHQDWD[DGHFkPELRVDLQGRGHXPDFRWDomRGH5SRUGyODUQRUWHDPHULFDQRQR
LQtFLRGRDQRSDUDXPDWD[DGH5SRUGyODUQRILQDOGH(PGHMXQKRGHDWD[D
GHFkPELRGRUHDOGyODUDPHULFDQRIRLGH5SRU86$SyVRLQtFLRGDSDQGHPLDGD
&29,'RUHDOGHVYDORUL]RXDEUXSWDPHQWHHPUHODomRDRGyODUUHIOHWLQGREDL[DVWD[DVGHMXURV
XPFHQiULRHFRQ{PLFRHPDFHQWXDGDGHWHULRUDomRHXPDFULVHSROtWLFD

$VYDULDo}HVFDPELDLVGRUHDOHPUHODomRDRXWUDVPRHGDVSULQFLSDOPHQWHRGyODUQRUWHDPHULFDQR
DIHWDUDPHFRQWLQXDUmRDIHWDQGRRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDH[SUHVVRVHPUHDLV

1mRVHSRGHJDUDQWLUTXHR5HDOQmRVRIUHUiYDORUL]DomRRXGHVYDORUL]DomRVLJQLILFDWLYDVHPUHODomR
DR 'yODU $V GHSUHFLDo}HV GR 5HDO HP UHODomR DR 'yODU SRGHP FULDU SUHVV}HV LQIODFLRQiULDV
DGLFLRQDLVQR%UDVLOHDFDUUHWDUDXPHQWRVGDVWD[DVGHMXURVSRGHQGRDIHWDUGHPRGRQHJDWLYRD
HFRQRPLDEUDVLOHLUDFRPRXPWRGRHRVQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVSRUFRQWDGDUHWUDomRQR
FRQVXPRHDXPHQWRGHQRVVRVFXVWRV$GHSUHFLDomRGRUHDOHPUHODomRDRGyODUQRUWHDPHULFDQR
WDPEpP SRGH DXPHQWDU RV FXVWRV RSHUDFLRQDLV UHODFLRQDGRV j LPSRUWDomR GH PHUFDGRULDV H
GHVSHVDV H SDVVLYRV ILQDQFHLURV UHODFLRQDGRV D HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV GD &RPSDQKLD
GHQRPLQDGRV HP GyODUHV QRUWHDPHULFDQRV $ &RPSDQKLD SUDWLFD VXD SROtWLFD GH SURWHomR GH
FRQWUDWDomRGHhedgeSDUDDFRPSDQKDPHQWRGLiULRFRQVLGHUDQGRDPHQRUFRWDomRGRFkPELRGR
GLDGHQWURGHFDGDPrV1RLQWUDGD\VHRFkPELRDWLQJLUXPDDOWDGHHPUHODomRjFRWDomRGR
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'HVFULomR'RV)DWRUHVGH5LVFR

GLDDQWHULRUHVWHVHUiRJDWLOKRSDUDDFRQWUDWDomRGRKHGJHHSURWHomRGHVHXVFRPSURPLVVRVHP
PRHGDHVWUDQJHLUD&RQWXGRSRGHPRVVHUDIHWDGRVQHJDWLYDPHQWHSRUPXGDQoDVHPWDLVSROtWLFDV
GHFkPELR1mRH[HUFHPRVTXDLVTXHULQIOXrQFLDVVREUHDSROtWLFDFDPELDODGRWDGDQR%UDVLOQHP
GLVSRPRVGDFDSDFLGDGHGHSUHYrOD1RVVRQHJyFLRVLWXDomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVH
SHUVSHFWLYDVSRGHUmRVHUDIHWDGRVQHJDWLYDPHQWHSRUPXGDQoDVHPWDLVSROtWLFDVFDPELDLV

$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDULVFRGHWD[DGHMXURVQDPHGLGDHPTXHSDUWHVLJQLILFDWLYDGH
VXDVREULJDo}HVILQDQFHLUDVVmRLQGH[DGDVDWD[DVGHMXURVIOXWXDQWHV

$&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDDRULVFRGDVYDULDo}HVGRFHUWLILFDGRGHGHSyVLWRLQWHUILQDQFHLUR ³&',´ 
QDPHGLGDHPTXHDOJXQVGHVHXVFRQWUDWRVGHILQDQFLDPHQWRVmRUHPXQHUDGRVHPIXQomRGR&',
$WD[D6(/,&DQXDO EDVHSDUDRFiOFXORGR&', HQFHUURXRVDQRVGHHHP
HUHVSHFWLYDPHQWH$WXDOPHQWHDWD[D6(/,&DQXDOHVWiHP

&DVR R *RYHUQR )HGHUDO DXPHQWH VXEVWDQFLDOPHQWH D WD[D 6(/,& RX DGRWH RXWUDV PHGLGDV FRP
UHODomR j SROtWLFD PRQHWiULD TXH UHVXOWHP HP XP DXPHQWR VLJQLILFDWLYR GDV WD[DV GH MXURV DV
GHVSHVDVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDSRGHUmRDXPHQWDUVLJQLILFDWLYDPHQWHDIHWDQGRDGYHUVDPHQWH
DOLTXLGH]DVDWLYLGDGHVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHVLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD

4XDOTXHUTXHGDDGLFLRQDOQRUDWLQJGHFUpGLWRGR%UDVLOSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRSUHoRGH
QHJRFLDomRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLD

2VUDWLQJVGHFUpGLWRDIHWDPDSHUFHSomRGHULVFRGRVLQYHVWLGRUHVHHPFRQVHTXrQFLDRSUHoRGH
QHJRFLDomR GH YDORUHV PRELOLiULRV H UHQGLPHQWRV QHFHVViULRV QD HPLVVmR IXWXUD GH GtYLGDV QRV
PHUFDGRVGHFDSLWDLV$JrQFLDVGHUDWLQJDYDOLDPUHJXODUPHQWHR%UDVLOHVHXVUDWLQJVVREHUDQRV
TXHVHEDVHLDPHPXPDVpULHGHIDWRUHVLQFOXLQGRWHQGrQFLDVPDFURHFRQ{PLFDVFRQGLo}HVILVFDLV
HRUoDPHQWiULDVPpWULFDVGHHQGLYLGDPHQWRHDSHUVSHFWLYDGHDOWHUDo}HVHPTXDOTXHUXPGHVVHV
IDWRUHV2%UDVLOSHUGHXJUDXGHFODVVLILFDomRGDVXDGtYLGDVREHUDQDQDVWUrVSULQFLSDLVDJrQFLDV
GHFODVVLILFDomRGHULVFREDVHDGDVQRV(8$6WDQGDUG 3RRU¶V0RRG\¶VH)LWFK


(PMDQHLURGHD6WDQGDUG 3RRU VUHGX]LXVHXUDWLQJSDUDR%%FRPXPDSHUVSHFWLYD
HVWiYHO WHQGR HP YLVWD DV G~YLGDV HP UHODomR DRV HVIRUoRV GH UHIRUPD GDV DSRVHQWDGRULDV H
HOHLo}HVSUHVLGHQFLDLVGHVWHDQR(PDEULOGHD6WDQGDUG 3RRU¶VPDQWHYHRUDWLQJGHFUpGLWR
GR%UDVLOHP%%


(PDEULOGHD0RRG\ VPDQWHYHRUDWLQJGHFUpGLWRGR%UDVLOHP%DPDVPXGRXVXD
SHUVSHFWLYDGHQHJDWLYDSDUDHVWiYHO


$)LWFKWDPEpPUHEDL[RXSDUD%%HPIHYHUHLURGH(PPDLRGHD)LWFKPDQWHYH
RUDWLQJGHFUpGLWRGR%UDVLOHP%%PDVPXGRXVXDSHUVSHFWLYDGHHVWiYHOSDUDQHJDWLYD

4XDOTXHU UHEDL[DPHQWR DGLFLRQDO GRV UDWLQJV GH FUpGLWR VREHUDQR GR %UDVLO SRGHULD DXPHQWDU D
SHUFHSomRGHULVFRGRVLQYHVWLGRUHVHFRPRUHVXOWDGRDXPHQWDURFXVWRIXWXURGDHPLVVmRGHGtYLGD
HDIHWDUDGYHUVDPHQWHRSUHoRGHQHJRFLDomRGDVDo}HVRUGLQiULDVGD&RPSDQKLD
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'HVFULomR'RV3ULQFLSDLV5LVFRVGH0HUFDGR

'HVFULomRGRVSULQFLSDLVULVFRVGHPHUFDGR
$ &RPSDQKLD GHVFUHYH DEDL[R RV ULVFRV TXH FRQKHFH H DFUHGLWD TXH DWXDOPHQWH SRGHP DIHWiOD
DGYHUVDPHQWH 5LVFRV DGLFLRQDLV TXH DWXDOPHQWH QmR VmR FRQKHFLGRV SHOD &RPSDQKLD RX TXH D
&RPSDQKLDFRQVLGHUDLUUHOHYDQWHVWDPEpPSRGHPYLUDDIHWDUD&RPSDQKLDGHPDQHLUDDGYHUVD


$VDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDDH[S}HPDGLYHUVRVULVFRVILQDQFHLURVULVFRGHPHUFDGRLQFOXLQGRULVFR
FDPELDOHULVFRGHWD[DGHMXURV

Risco cambial

$&RPSDQKLDDWXDLQWHUQDFLRQDOPHQWHHHVWiH[SRVWDDRULVFRFDPELDOGHFRUUHQWHGHWUDQVDo}HVHP
DOJXPDVPRHGDVEDVLFDPHQWHFRPUHODomRDRGyODUDPHULFDQRHDRHXUR2ULVFRFDPELDOGHFRUUH
GHFRPSUDVGHSURGXWRVLPSRUWDGRV

$&RPSDQKLDGHWpPDWLYRVHSDVVLYRVGHQRPLQDGRVHPPRHGDHVWUDQJHLUDQRVPRQWDQWHVGHVFULWRV
DVHJXLU




&RP D ILQDOLGDGH GH YHULILFDU D VHQVLELOLGDGH GRV DWLYRV H SDVVLYRV HP PRHGD HVWUDQJHLUD TXH D
&RPSDQKLDSRVVXtDH[SRVLomRQDGDWDEDVHGHGHMXQKRGHIRUDPGHILQLGRVFLQFRFHQiULRV
GLIHUHQWHVHSUHSDUDGDXPDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHjVRVFLODo}HVGDWD[DGHFkPELR
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'HVFULomR'RV3ULQFLSDLV5LVFRVGH0HUFDGR

1RTXDGURDVHJXLUVmRFRQVLGHUDGRVFLQFRFHQiULRVFRPEDVHQDH[SHFWDWLYDGD$GPLQLVWUDomRSDUD
DVYDULDo}HVGDWD[DGHFkPELRVHQGRRFHQiULRSURYiYHODGRWDGR SHOD &RPSDQKLD H FRQIRUPH
RULHQWDomRGD&90SRUPHLRGD,QVWUXomRQGHGHGH]HPEURGHRXWURVTXDWURFHQiULRV
FRPXPDDSUHFLDomRGHVHQVLELOLGDGHGHHSDUDPDLVHSDUDPHQRVGDYDULiYHOGRULVFR
FRQVLGHUDGR
9DORUHVHPPLOKDUHVGHUHDLV



Risco de Taxa de Juros


'HFRUUHGDSRVVLELOLGDGHGD&RPSDQKLDLQFRUUHUHPJDQKRVRXSHUGDVGHFRUUHQWHVGHRVFLODo}HVGH
WD[DVGHMXURVLQFLGHQWHVVREUHVHXVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURV(PGHMXQKRGHHGH
GH]HPEURGHDVOLQKDVGRQRVVREDODQoRYLQFXODGDVDWD[DVGHMXURVHUDP


 (PPLOKDUHVGHUHDLV
&RQVROLGDGR















$WLYRV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV


3DVVLYRV





(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
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3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHV

$WpDGDWDGHSURWRFRORGRSUHVHQWH)RUPXOiULRD&RPSDQKLDSRVVXL WUH]H SURFHVVRV
MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV RX DUELWUDLV QmR VLJLORVRV H UHOHYDQWHV VHQGR  GRLV  FtYHLV 
WUrV WULEXWiULRV GRLV WUDEDOKLVWDVH VHLV DGPLQLVWUDWLYRV
1yVHQRVVDFRQWURODGDVRPRVSDUWHVHPSURFHVVRVMXGLFLDLVHDGPLQLVWUDWLYRVGHQDWXUH]D
WULEXWiULDFtYHOHWUDEDOKLVWDGHQWUHSURFHVVRVFRPFKDQFHGHSHUGDSURYiYHOSRVVtYHOH
UHPRWD1RVVDVSURYLV}HVVmRUHJLVWUDGDVFRQIRUPHRVUHJUDPHQWRVFRQWiEHLVFRPEDVH
QDDQiOLVHLQGLYLGXDOGHFDGDSURFHVVRSRUQRVVRVDGYRJDGRVLQWHUQRVHH[WHUQRVVHQGR
FRQVWLWXtGDVSURYLV}HVSDUDSURFHVVRVDYDOLDGRVSRUQRVVRVFRQVXOWRUHVMXUtGLFRV LQWHUQRV
HH[WHUQRV FRPRSURFHVVRVFRPFKDQFHGHSHUGDSURYiYHO
3DUD RV ILQV GHVWH LWHP IRUDP FRQVLGHUDGRV LQGLYLGXDOPHQWH SURFHVVRV HP TXH QyV H
QRVVDV FRQWURODGDV ILJXUDPRV FRPR SDUWH H TXH L  SRVVDP YLU D LPSDFWDU GH IRUPD
VLJQLILFDWLYDRQRVVRSDWULP{QLRRXQHJyFLRVRX LL LQGLYLGXDOPHQWHSRVVDPYLUDLPSDFWDU
QHJDWLYDPHQWHDQRVVDLPDJHP
Processos Cíveis




3URFHVVRQ

D-Xt]R

9DUD&tYHOGH9LOD9HOKD

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

3ROR$WLYR5$:('$&20(5&,2'(%(%,'$6
/7'$3ROR3DVVLYR::(&200(5&('(
9,1+266$
$16(/02*(5$/'2
(1'/,&+52*(5,2081,=
6$/80(
0)&2168/725,$(3$57,&,3$d®(66&
/7'$
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H 9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV 5PLO 

RX

9HUVmR

GLUHLWRV 5 XPPLOKmRVHWHFHQWRVHRLWRPLOVHLVFHQWRVH
FLQTXHQWDHGRLVUHDLVHVHWHQWDHQRYHFHQWDYRV YDORUDWXDOL]DGR

I3ULQFLSDLVIDWRV

J&KDQFHGHSHUGD SURYiYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

7UDWDVHGH$omRGH5HSDUDomRGH'DQRVQDTXDODDXWRUDVXVWHQWD
WHUHP RV UpXV SUDWLFDGR FRQFRUUrQFLD GHVOHDO DOHJDQGR TXH L 
H[WUDtUDPREDQFRGHGDGRVGHFOLHQWHVGDDXWRUDTXDQGRGDVDtGD
GH XP GRV VHXV VyFLRV SDUD IRUPDomR GD :: H LL  SDJDUDP
PHFDQLVPRV GH EXVFD SDUD TXH R HQGHUHoR HOHWU{QLFR GD :LQH
DSDUHFHVVH TXDQGR IRVVH EXVFDGR R QRPH IDQWDVLD GD DXWRUD
-XQWDPGRFXPHQWRVHQWUHHOHVXPLQTXpULWRSROLFLDOLQVWDXUDGR HP
IDFHGRUpX$QVHOPRQRTXDORGHOHJDGRFRQFOXLXTXHKRXYHDFHVVR
DREDQFRGHGDGRVGDDXWRUDSRUPHLRGHnotebookGHSURSULHGDGH
GRUpX$QVHOPRDSDUWLUGHVXDUHVLGrQFLD$VVLPDDXWRUDSOHLWHLD
GDQRV PRUDLV H PDWHULDLV HP YLUWXGH GH VXSRVWR GHVFXPSULPHQWR
SHORV UpXV GH SUHYLV}HV GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO H FRQFRUUrQFLD
GHVOHDO
(P  IRL GHIHULGD D OLPLQDU SDUD HQWUH RXWUDV PHGLGDV
GHWHUPLQDU TXH RV UHTXHULGRV VH DEVWHQKDP GH XWLOL]DU TXDOTXHU
LQIRUPDomRFRQVWDQWHGREDQFRGHGDGRVGDDXWRUDEHPFRPRTXH
FHVVHPDXWLOL]DomRGRQRPHIDQWDVLDGDDXWRUDSDUDSDUkPHWURGH
EXVFDGLUHFLRQDGDDRVLWHGD³:LQH´
$::HPDSUHVHQWRXFRQWHVWDomRDSRQWDQGRTXHQmR
KiSURYDVDFHUFDGDVXEWUDomRRXFySLDGHGDGRVVLJLORVRVGDDXWRUD
WHQGR R GHOHJDGR ODVWUHDGR VXD FRQFOXVmR HP PHUD VXSRVLomR
6XVWHQWRX TXH HYHQWXDO DFHVVR UHPRWR SRU SDUWH GR UpX $QVHOPR
SRGH WHU VLGR HIHWXDGR GH PRGR DXWRPDWL]DGR H TXH QmR IRL
DYHULJXDGDVHKRXYHDHIHWLYDVXEWUDomRRXFySLDGREDQFRGHGDGRV
GDDXWRUD$GX]TXHRVXFHVVRGD::GHFRUUHXGHLQYHVWLPHQWRV
GHJUDQGHSRUWHWDLVFRPRDFRQWUDWDomRGHVHUYLoRGH³GLVSDURV´
GLUHFLRQDGRVDRS~EOLFRDOYRGRVSURGXWRVRIHUHFLGRVSHOD:: R
TXDOFXPSUHDPHVPDILQDOLGDGHGHXPEDQFRGHGDGRV(PUHODomR
DRV SDUkPHWURV GH EXVFD QDUUD TXH VHOHFLRQRX FHQWHQDV GH
SDODYUDV TXH IDULDP UHPLVVmR D VHX VtWLR VHQGR TXH DV SDODYUDV
³HVWDomR´H³YLQKR´HVWmRGHQWURGDVSDODYUDVFRQWUDWDGDVHPUD]mR
GHVXDDVVRFLDomRDYLQKR5HFRQKHFHTXHGHIDWRYLQFXORXDVHX
QRPH R WHUPR ³HVWDomR GR YLQKR´ PDV DSHQDV SRU SHUtRGR
LQH[SUHVVLYRLQFDSD]GHJHQXLQDPHQWHSUHMXGLFDUDDXWRUD3RUILP
VXVWHQWRX LQH[LVWrQFLD GH FOiXVXOD GH QmR FRQFRUUrQFLD TXDQGR GD
VDtGD GRV VyFLRV GD DXWRUD H LQH[LVWrQFLD GD GHPRQVWUDomR
LQHTXtYRFDGRVGDQRVPRUDLVHSDWULPRQLDLV
$WXDOPHQWHHPIDVHGHSHUtFLDDLQGDDVHULQLFLDGD
5HPRWD

5 XPPLOKmRVHWHFHQWRVHRLWRPLOVHLVFHQWRVH
FLQTXHQWDHGRLVUHDLVHVHWHQWDHQRYHFHQWDYRV ±YDORUGDFDXVD
DWXDOL]DGR
2VSHGLGRVGDDXWRUDFRQWXGRVmRLOtTXLGRV L GDQRVHPHUJHQWHVH
OXFURVFHVVDQWHVFRUUHVSRQGHQWHVDRVEHQHItFLRVDXIHULGRVSHOD::
RXRVEHQHItFLRVTXHDXWRUDWHULDDXIHULGRVHDYLRODomRQmRWLYHVVH
RFRUULGR WRPDQGRVH FRPR EDVH D GDWD GH  DWp D HIHWLYD
FHVVDomRGHXVR LL LQGHQL]DomRSHODXWLOL]DomRGREDQFRGHGDGRV
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TXH GHYH FRUUHVSRQGHU DRV YDORUHV GHVSHQGLGRV SHOD DXWRUD SDUD
RUJDQL]DomRGREDQFRGHGDGRV LLL GDQRVPRUDLVH LY LQGHQL]DomR
SRUXWLOL]DomRLOHJDOGDPDUFD
3HGHSRUILPTXHR0LQLVWpULR3~EOLFRVHMDRILFLDGRSDUDDSXUDomR
GRVFULPHVDOHJDGDPHQWHFRPHWLGRV


3URFHVVRQ

D-Xt]R

9DUD&tYHOGD&RPDUFDGD6HUUD±(6

E,QVWkQFLD

,QVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

3ROR$WLYR5,&&$5'23203,/,5266,
3ROR3DVVLYR::(&200(5&('(9,1+266$

H 9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV 5PLO 

I3ULQFLSDLVIDWRV

RX

GLUHLWRV 5 FHQWRHTXLQ]HPLOVHLVFHQWRVHTXDUHQWDHXPUHDLV
HWUrVFHQWDYRV YDORUDWXDOL]DGR

$omRGHLQGHQL]DomRSRUGDQRVPRUDLVHPDWHULDLVQDTXDORDXWRU
SOHLWHLD GDQRV PRUDLV H PDWHULDLV HP YLUWXGH GH VXSRVWR
GHVFXPSULPHQWR SHOD Up GH SUHYLV}HV GH SURSULHGDGHLQWHOHFWXDO
GHFRUUHQWH GH DOHJDGD L  DXVrQFLD GH LQGLFDomR GR QRPH GR
UHTXHUHQWHFRPRDXWRUGRV YtGHRVPDQWLGRVQRFDQDOGD:: LL 
FySLD GR IRUPDWR FULDGR SHOR UHTXHUHQWH QRV YtGHRV SXEOLFDGRV QR
FDQDO GD :: H LLL  IDOWD GH SDJDPHQWR SDUD FHVVmR GRV GLUHLWRV
DXWRUDLV SDUD XWLOL]DomR GRV YtGHRV H IRUPDWRV SURGX]LGRV SHOR
UHTXHUHQWH
(PIRLGHIHULGDDDQWHFLSDomRGHWXWHODSDUDGHWHUPLQDU
TXHD::UHWLUHRVYtGHRV KRVSHGDGRV QRVLWHGR³Youtube´TXH
QmRDWULEXDPDDXWRULDDRUHTXHUHQWHGRVYtGHRVSRUHOHSURGX]LGRV
6XMHLWRDPXOWDGLiULDFRPOLPLWHGH5
$ :: FRQWHVWRX R IHLWR VXVWHQWDQGR TXH RV YtGHRV FULDGRV VH
WUDWDPGH³REUDSRUHQFRPHQGD´FXMDSUHPLVVDpDDSURSULDomRGRV
GLUHLWRV SDWULPRQLDLV SHOR HQFRPHQGDQWH $OpP GLVVR RV YtGHRV
IRUDPFULDGRVHPFRQMXQWRFRPD::TXHSDUWLFLSRXDWLYDPHQWH
GHVXDFULDomR$RILPVXVWHQWRXTXHQDDXVrQFLDGHHVWLSXODomR
FRQWUDWXDOHVFULWDpSHUPLWLGRTXHD::H[SORUHHFRQRPLFDPHQWH
RVYtGHRVSRUDQRV(PUHODomRjDXVrQFLDGHDXWRULDHVVDpGH
UHVSRQVDELOLGDGHGRSUySULRUHTXHUHQWHTXHGHL[RXGHFRORFDUVHX
QRPHQRVYtGHRVXPDYH]TXHHUDHOHTXHPHGLWDYDHHQWUHJDYDRV
YtGHRV $VVLP QmR Ki TXH VH IDODU HP TXDOTXHU YHUED D VHU
LQGHQL]DGD
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(P  IRL SURIHULGR GHVSDFKR LQIRUPDQGR TXH VHUi
GHVLJQDGDDXGLrQFLDGHLQVWUXomRHMXOJDPHQWRDVVLPTXHILQDOL]DGD
DVXVSHQVmRGDVDXGLrQFLDVHPGHFRUUrQFLDGD&29,'

J&KDQFHGHSHUGD SURYiYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

5 FHQWRHTXLQ]HPLOVHLVFHQWRVHTXDUHQWDHXPUHDLV
H WUrV FHQWDYRV  DOpP GLVVR Ki SHGLGR LOtTXLGR GH FRQGHQDomR DR
SDJDPHQWR GH YHUEDV GH GLUHLWRV DXWRUDLV D WtWXOR GH FHVVmR SDUD
H[SORUDomR GRV YtGHRV SURGX]LGRV SHORV DXWRUHV YDORU HVWH D VHU
DSXUDGRHPOLTXLGDomRGHVHQWHQoD


Processos Trabalhistas


3URFHVVR

D-Xt]R

D9DUDGR7UDEDOKRGH9LWyULD(6

E,QVWkQFLD

D,QVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWRU13&
5pX::(&200(5&('(9,1+266$

H 9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV 5PLO 

I3ULQFLSDLVIDWRV

RX

GLUHLWRV 5 WUH]HQWRVHVHVVHQWDPLOUHDLV YDORUGDFDXVD
RULJLQDO

7UDWDVHGHUHFODPDomRWUDEDOKLVWDHPTXHVHSOHLWHLDDQXOLGDGHGD
GLVSHQVDSRUMXVWDFDXVDUHLQWHJUDomRQRHPSUHJRSDJDPHQWRGH
KRUDV H[WUDV H LQGHQL]DomR SRU GDQRV PRUDLV $JXDUGDVH
UHDOL]DomR GH DXGLrQFLD GH LQVWUXomR SDUD DV SDUWHV SURGX]LUHP
SURYDVTXHFRQVLGHUDUHPSHUWLQHQWHVHRMXL]SURIHULUDVHQWHQoD
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J&KDQFHGHSHUGD SURYiYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 

3RVVtYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

$OpP GR LPSDFWR ILQDQFHLUR D &RPSDQKLD HQWHQGH TXH D
SURFHGrQFLDGRSHGLGRGHUHYHUVmRGDMXVWDFDXVDSRGHUiDIHWiOD
HPWHUPRVUHSXWDFLRQDLV

9HUVmR




3URFHVVR

D-Xt]R

D9DUDGR7UDEDOKRGH&XULWLED35

E,QVWkQFLD

D,QVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

$XWRU$%


5pX::(&200(5&('(9,1+266$


5pX%2'(*$6'(/26$1'(6&20e5&,2'(9,1+26/7'$

H 9DORUHV EHQV
HQYROYLGRV 5PLO 

RX

GLUHLWRV 5 WUH]HQWRVHFLQTXHQWDHQRYHPLOWUH]HQWRVHVHWHQWD
HXPUHDLVHGH]FHQWDYRV ±YDORUGDFDXVDRULJLQDO


I3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVH GH UHFODPDomR WUDEDOKLVWD HP TXH R DXWRU SOHLWHLD
UHFRQKHFLPHQWR GH YtQFXOR GH HPSUHJR HP SHUtRGR DQWHULRU j
DQRWDomRGD&736YHUEDVGHFRUUHQWHVGRUHFRQKHFLPHQWRGHYtQFXOR
GHHPSUHJRSDJDPHQWRGHGLIHUHQoDVGHFRPLVVmRKRUDVH[WUDVH
LQGHQL]DomRSRUGDQRVPRUDLV$JXDUGDVHUHDOL]DomRGHDXGLrQFLD
GH LQVWUXomR SDUD DV SDUWHV SURGX]LUHP SURYDV TXH FRQVLGHUDUHP
SHUWLQHQWHVHRMXL]SURIHULUDVHQWHQoD

J&KDQFHGHSHUGD SURYiYHO
SRVVtYHORXUHPRWD 

3RVVtYHO
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3URFHVVRV-XGLFLDLV$GPLQLVWUDWLYRVRX$UELWUDLV1mR6LJLORVRV(5HOHYDQWHV

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

9HUVmR

$OpPGRLPSDFWRILQDQFHLURD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHD
SURFHGrQFLDGRSHGLGRGHUHFRQKHFLPHQWRGHYtQFXORHPSUHJDWtFLR
SRGHUiDIHWiODHPWHUPRVUHSXWDFLRQDLVHFULDUSUHFHGHQWHSDUD
RXWURVWUDEDOKDGRUHVHPVLWXDomRVHPHOKDQWH


Processos Administrativos
3URFHVVR$GPLQLVWUDWLYR

D-Xt]R

0LQLVWpULRGD(FRQRPLD

E,QVWkQFLD



F'DWDGHLQVWDXUDomR



G3DUWHVQRSURFHVVR

3ROR$WLYR6HFUHWDULDGD$YDOLDomR3ODQHMDPHQWR(QHUJLDH/RWHULD
6(&$3 
3ROR3DVVLYR::(&200(5&('(9,1+266$

H 9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV
HQYROYLGRV 5PLO 

3DJDPHQWR GH DWp  GR YDORU GR SUrPLR UHIHUHQWH DR VRUWHLR
SURPRYLGRSHOD&RPSDQKLDDSUR[LPDGDPHQWH5 YLQWH
H VHLVPLOUHDLV HSURLELomRGHSURPRYHUVRUWHLRVFRQFXUVRVYDOH
EULQGHVHDILQV

I3ULQFLSDLVIDWRV

'HVFXPSULPHQWRGDVUHJUDVGD6(&$3UHIHUHQWHVjSUHVWDomRGH
FRQWDVGHVRUWHLRSURPRYLGRSHOD&RPSDQKLD

J&KDQFH
GH SHUGD

SURYiYHOSRVVtYHORXUHPRWD 

3URYiYHO

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

5 YLQWHHVHLVPLOUHDLV 
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3URFHVVRV-XGLFLDLV$GPLQLVWUDWLYRVRX$UELWUDLV1mR6LJLORVRV(5HOHYDQWHV

9HUVmR

$XWRGH,QIUDomR DJRVWR 

D-Xt]R

6HFUHWDULDGD)D]HQGRGR(VWDGRGD%DKLD ³6()$=%$´ 

E,QVWkQFLD

LQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD

F'DWDGHLQVWDXUDomR

 GDWDGDODYUDWXUDGRDXWRGHLQIUDomR 

G3DUWHVQRSURFHVVR

3ROR$WLYR6HFUHWDULDGD)D]HQGDGR(VWDGRGD
%DKLD3ROR3DVVLYR::(&200(5&('(
9,1+266$

H9DORUHVEHQVRX
GLUHLWRVHQYROYLGRV 5
PLO 

5 XPPLOKmRVHVVHQWDHQRYHPLORLWRFHQWRVH
QRYHQWDHWUrVUHDLVHWULQWDHVHLVFHQWDYRV YDORUKLVWyULFR

I3ULQFLSDLVIDWRV

&REUDQoDGHFUpGLWRWULEXWiULRGHGLIHUHQFLDOGHDOtTXRWDGH,&06HP
GHFRUUrQFLDGHUHPHVVDGHPHUFDGRULDVLPSRUWDGDVFRPDGRomRGH
DOtTXRWD LQWHUHVWDGXDO GH  HP YH] GH 6HJXQGR D )D]HQGD
(VWDGXDO D DOtTXRWD LQWHUHVWDGXDO GH  VRPHQWH VHULD DSOLFiYHO
FDVR DV PHUFDGRULDV LPSRUWDGDV WLYHVVHP VLGR VXEPHWLGDV D
SURFHVVR GH LQGXVWULDOL]DomR R TXH QmR WHULD RFRUULGR QR FDVR
FRQFUHWR
$ &RPSDQKLD DSUHVHQWRX 'HIHVD DR $XWR GH ,QIUDomR D TXDO IRL
MXOJDGD LPSURFHGHQWH SHOD 6()$=%$ 1R PRPHQWR DJXDUGDVH
DSUHFLDomRGR5HFXUVRLQWHUSRVWRSHOD&RPSDQKLDFRQWUDDGHFLVmR
GHLQVWkQFLD


J&KDQFHGHSHUGD
SURYiYHOSRVVtYHORX
UHPRWD 

3HUGDUHPRWD FRQVLGHUDQGRSRVWHULRUGLVFXVVmRSHUDQWHR-XGLFLiULR

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGD
GRSURFHVVR

5


$XWRGH,QIUDomR PDLR 

D-Xt]R

6HFUHWDULDGD)D]HQGRGR(VWDGRGH6DQWD&DWDULQD ³6()$=6&´ 

E,QVWkQFLD

LQVWkQFLDDGPLQLVWUDWLYD

F'DWDGHLQVWDXUDomR

 GDWDGDODYUDWXUDGRDXWRGHLQIUDomR 

G3DUWHVQRSURFHVVR

3ROR$WLYR6HFUHWDULDGD)D]HQGDGR(VWDGRGH6DQWD
&DWDULQD3ROR3DVVLYR::(&200(5&('(9,1+26
6$
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3URFHVVRV-XGLFLDLV$GPLQLVWUDWLYRVRX$UELWUDLV1mR6LJLORVRV(5HOHYDQWHV

H9DORUHVEHQVRX
GLUHLWRVHQYROYLGRV 5
PLO 

5 XPPLOKmRVHWHFHQWRVHRLWHQWDHTXDWURPLO
RLWRFHQWRVHWULQWDHGRLVUHDLVHYLQWHFHQWDYRV YDORUKLVWyULFR

I3ULQFLSDLVIDWRV

&REUDQoDGHFUpGLWRWULEXWiULRGHGLIHUHQFLDOGHDOtTXRWDGH,&06HP
GHFRUUrQFLDGHUHPHVVDGHPHUFDGRULDVLPSRUWDGDVFRPDGRomRGH
DOtTXRWD LQWHUHVWDGXDO GH  HP YH] GH  6HJXQGR D )D]HQGD
(VWDGXDO D DOtTXRWD LQWHUHVWDGXDO GH  VRPHQWH VHULD DSOLFiYHO
FDVR DV PHUFDGRULDV LPSRUWDGDV WLYHVVHP VLGR VXEPHWLGDV D
SURFHVVR GH LQGXVWULDOL]DomR R TXH QmR WHULD RFRUULGR QR FDVR
FRQFUHWR

9HUVmR

$&RPSDQKLDDSUHVHQWRX'HIHVDFRQWUDR$XWRGH,QIUDomRDTXDOIRL
MXOJDGD LPSURFHGHQWH SHOD 6()$=6& 1R PRPHQWR DJXDUGDVH
DSUHFLDomRQR5HFXUVRLQWHUSRVWRSHOD&RPSDQKLDFRQWUDDGHFLVmR
GHLQVWkQFLD
J&KDQFHGHSHUGD
SURYiYHOSRVVtYHORX
UHPRWD 

3HUGDUHPRWD FRQVLGHUDQGRSRVWHULRUGLVFXVVmRSHUDQWHR-XGLFLiULR

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGD
GRSURFHVVR

5



3URFHVVRV7ULEXWiULRV


([HFXomR)LVFDOQ MDQHLUR 

D-Xt]R

9DUDGDV([HFXo}HV)LVFDLV(VWDGXDLVHP&XULWLED±35

E,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR

 GDWDGRDMXL]DPHQWRGDH[HFXomRILVFDO 

G3DUWHVQRSURFHVVR

3ROR$WLYR6HFUHWDULDGD)D]HQGDGR(VWDGRGR
3DUDQi3ROR3DVVLYR::(&200(5&('(
9,1+266$

H9DORUHVEHQVRX
GLUHLWRVHQYROYLGRV 5
PLO 

5 GX]HQWRVHTXDUHQWDHXPPLOTXLQKHQWRVHFLQFR
UHDLVHYLQWHHRLWRFHQWDYRV YDORUKLVWyULFR

I3ULQFLSDLVIDWRV

([HFXomR)LVFDODMXL]DGDSDUDFREUDQoDGHFUpGLWRWULEXWiULRUHIHUHQWH
D GLIHUHQFLDO GH DOtTXRWD GH ,&06 LQFLGHQWH VREUH D UHPHVVD GH
PHUFDGRULDV LPSRUWDGDV FRP DGRomR GH DOtTXRWD LQWHUHVWDGXDO GH
 HP YH] GH  2 FUpGLWR WULEXWiULR WHP RULJHP HP $XWR GH
,QIUDomR ODYUDGR SHOD 6HFUHWDULD GD )D]HQGD GR (VWDGR GR 3DUDQi
³6()$=35´ 
'HVWDFDVHTXHRPpULWRGR$XWRGH,QIUDomRHVWiVHQGRGLVFXWLGRQRV
DXWRV GR 0DQGDGR GH 6HJXUDQoD Q  R
TXDOHVWiSHQGHQWHGHMXOJDPHQWRGHUHFXUVRFRQWUDDVHQWHQoDTXH
MXOJRXD$omRLPSURFHGHQWH



587

3È*,1$GH

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD::(&200(5&('(9,1+266$

3URFHVVRV-XGLFLDLV$GPLQLVWUDWLYRVRX$UELWUDLV1mR6LJLORVRV(5HOHYDQWHV

J&KDQFHGHSHUGD
SURYiYHOSRVVtYHORX
UHPRWD 

3HUGDUHPRWD

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGD
GRSURFHVVR

5

9HUVmR


([HFXomR)LVFDOQ DJRVWR 

D-Xt]R

9DUDGRV)HLWRV([HFXWLYRV(VWDGXDLVHP5HFLIH±3(

E,QVWkQFLD

LQVWkQFLD

F'DWDGHLQVWDXUDomR

 GDWDGRDMXL]DPHQWRGDH[HFXomRILVFDO 

G3DUWHVQRSURFHVVR

3ROR$WLYR(VWDGRGH3HUQDPEXFR
3ROR3DVVLYR::(&200(5&('(9,1+266$

H9DORUHVEHQVRX
GLUHLWRVHQYROYLGRV 5
PLO 

5 XPPLOKmRVHWHFHQWRVHTXDUHQWDPLOVHWHFHQWRVH
GH]HVVHLVUHDLVHWULQWDHGRLVFHQWDYRV YDORUKLVWyULFR

I3ULQFLSDLVIDWRV

([HFXomR)LVFDODMXL]DGDSDUDFREUDQoDGHFUpGLWRWULEXWiULRUHIHUHQWH
D GLIHUHQFLDO GH DOtTXRWD GH ,&06 LQFLGHQWH VREUH D UHPHVVD GH
PHUFDGRULDV LPSRUWDGDV FRP DGRomR GH DOtTXRWD LQWHUHVWDGXDO GH
 HP YH] GH  2 FUpGLWR WULEXWiULR WHP RULJHP HP $XWR GH
,QIUDomR ODYUDGR SHOD 6HFUHWDULD GD )D]HQGD GR (VWDGR GH
3HUQDPEXFR ³6()$=3(´ 
'HVWDFDVHTXHRPpULWRGR$XWRGH,QIUDomRHVWiVHQGRGLVFXWLGRQRV
DXWRVGD$omR2UGLQiULDQDTXDOHVWi
SHQGHQWHGHVHQWHQoD

J&KDQFHGHSHUGD
SURYiYHOSRVVtYHORX
UHPRWD 

3HUGDUHPRWD

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGD
GRSURFHVVR

5


$omR2UGLQiULDQ $XWRGH,QIUDomRQ MXOKR 

D-Xt]R

9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGD-XVWLoD(VWDGXDOHP3RUWR$OHJUH±
56

E,QVWkQFLD

LQVWkQFLD
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3URFHVVRV-XGLFLDLV$GPLQLVWUDWLYRVRX$UELWUDLV1mR6LJLORVRV(5HOHYDQWHV

F'DWDGHLQVWDXUDomR

 GDWDGRDMXL]DPHQWRGDDomRRUGLQiULD 

G3DUWHVQRSURFHVVR

3ROR$WLYR(VWDGRGR5LR*UDQGHGR6XO
3ROR3DVVLYR::(&200(5&('(9,1+266$

H9DORUHVEHQVRX
GLUHLWRVHQYROYLGRV 5
PLO 

5 XPPLOKmRQRYHFHQWRVHVHWHQWDHWUrVPLO
GX]HQWRVHRLWHQWDHRLWRUHDLVHYLQWHHQRYHFHQWDYRV YDORU
KLVWyULFR

I3ULQFLSDLVIDWRV

$omR 2UGLQiULD DMXL]DGD SDUD R FDQFHODPHQWR GH FUpGLWR WULEXWiULR
RULJLQDGRGH$XWRGH,QIUDomRODYUDGRSHOD6HFUHWDULDGD)D]HQGDGR
(VWDGR GR 5LR *UDQGH GR 6XO ³6()$=56´  SDUD D FREUDQoD GH
GLIHUHQFLDO GH DOtTXRWD GH ,&06 LQFLGHQWH VREUH D UHPHVVD GH
PHUFDGRULDV LPSRUWDGDV FRP DGRomR GH DOtTXRWD LQWHUHVWDGXDO GH
 HP YH] GH  2 FUpGLWR WULEXWiULR WHP RULJHP HP $XWR GH
,QIUDomR ODYUDGR SHOD 6HFUHWDULD GD )D]HQGD GR (VWDGR GH
3HUQDPEXFR ³6()$=3(´ 

9HUVmR

,QLFLDOPHQWH IRL SURIHULGD GHFLVmR GHIHULQGR D OLPLQDU UHTXHULGD QD
$omRSDUDVXVSHQGHUDH[LJLELOLGDGHGRFUpGLWRWULEXWiULR$WXDOPHQWH
RSURFHVVRDJXDUGDRLQtFLRGDIDVHSHULFLDO
J&KDQFHGHSHUGD
SURYiYHOSRVVtYHORX
UHPRWD 

3HUGDUHPRWD

K,PSDFWRHPFDVRGHSHUGD
GRSURFHVVR

5
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9HUVmR

9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
&RPUHODomRDRVSURFHVVRVHOHQFDGRVQRLWHPD&RPSDQKLDQmRSURYLVLRQDYDORUHV
UHIHUHQWHVDRVSURFHVVRVTXHSRVVXHPULVFRSRVVtYHOHRXUHPRWRGHSHUGDDYDOLDGRMXQWR
DRVVHXVDVVHVVRUHVMXUtGLFRV
4XDQWRDRSURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRPRYLGRSHOD6(&$3FXMRULVFRGHSHUGDpSURYiYHOD
&RPSDQKLDSURYLVLRQRXRYDORUGH5 YLQWHHVHLVPLOUHDLV QRWHUFHLURWULPHVWUH
GHWHQGRHPYLVWDDDOWHUDomRGRULVFRGHSHUGDGHSRVVtYHOSDUDSURYiYHO
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9HUVmR

3URFHVVRV-XGLFLDLV$GPLQLVWUDWLYRVRX$UELWUDLV1mR6LJLORVRV&XMDV3DUWHV&RQWUiULDV6HMDP
$GPLQLVWUDGRUHV([DGPLQLVWUDGRUHV&RQWURODGRUHV([FRQWURODGRUHVRX,QYHVWLGRUHV

3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVFXMDVSDUWHVFRQWUiULDV
VHMDPDGPLQLVWUDGRUHVH[DGPLQLVWUDGRUHVFRQWURODGRUHVH[FRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUHV

$WpDGDWDGHSURWRFRORGRSUHVHQWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRSRVVXLSURFHVVRV
MXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVFXMDVSDUWHVFRQWUiULDVVHMDPDGPLQLVWUDGRUHVH[
DGPLQLVWUDGRUHVFRQWURODGRUHVH[FRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUHV

±9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
1mRKiYDORUHVSURYLVLRQDGRVFRQIRUPHGHVFULWRQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD::(&200(5&('(9,1+266$

9HUVmR

3URFHVVRV6LJLORVRV5HOHYDQWHV

3URFHVVRVVLJLORVRVUHOHYDQWHV
$WpDGDWDGHSURWRFRORGRSUHVHQWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRSRVVXLSURFHVVRV
VLJLORVRVUHOHYDQWHV
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9HUVmR

3URFHVVRV-XGLFLDLV$GPLQLVWUDWLYRVRX$UELWUDLV5HSHWLWLYRVRX&RQH[RV1mR
6LJLORVRV(5HOHYDQWHVHP&RQMXQWR
3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVUHSHWLWLYRVRXFRQH[RVQmRVLJLORVRVH
UHOHYDQWHVHPFRQMXQWR
$WpDGDWDGHSURWRFRORGRSUHVHQWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRSRVVXLSURFHVVRV
MXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVUHSHWLWLYRVRXFRQH[RVQmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHVHPFRQMXQWR
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9HUVmR

3URFHVVRV-XGLFLDLV$GPLQLVWUDWLYRVRX$UELWUDLV5HSHWLWLYRVRX&RQH[RV1mR
6LJLORVRV(5HOHYDQWHVHP&RQMXQWR
9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
1mRDSOLFiYHO
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9HUVmR

2XWUDV&RQWLQJrQFLDV5HOHYDQWHV

2XWUDVFRQWLQJrQFLDVUHOHYDQWHV
7$&0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGR(VStULWR6DQWR
7HUPRGH$MXVWDPHQWRGH&RQGXWD ³7$&´ FHOHEUDGRHQWUH0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGR(VStULWR
6DQWR H D &RPSDQKLD UHIHUHQWH DR 3URFHGLPHQWR 3UHSDUDWyULR  LQVWDXUDGR
DFHUFDGHVXSRVWDLUUHJXODULGDGHSUDWLFDGDSHOD&RPSDQKLDQDFRPHUFLDOL]DomRGRSURGXWR³&OXEH
:LQH´QRTXHWDQJHSULQFLSDOPHQWHDRVPHLRVGHFDQFHODPHQWRGLVSRQLELOL]DGRVSHOD&RPSDQKLD
$VSDUWHVHQWmRILUPDUDPR7$&SRUPHLRGRTXDOD&RPSDQKLDVHFRPSURPHWHXDVHDGHTXDUDR
&yGLJR GH 'HIHVD GR &RQVXPLGRU H LQVWDODU QR VHX $SOLFDWLYR D SRVVLELOLGDGH GH FRQWUDWDomR H
UHVFLVmR FRQWUDWXDO GR SURGXWR ³&OXEH :LQH´ RX TXDOTXHU RXWUR TXH YLHU D VHU RIHUHFLGR SDUD RV
FRQVXPLGRUHV VRE SHQD GH VDQomR SHFXQLiULD SRU FDGD GHVFXPSULPHQWR QR PRQWDQWH
FRUUHVSRQGHQWHD GH]PLO 957(VDVHUUHYHUWLGRHPIDYRUGR)XQGR(VWDGXDOGH'HIHVDGR
&RQVXPLGRUHH[HTXtYHOSHOR0LQLVWpULR3~EOLFR(VWDGXDOVHPSUHMXt]RGDVVDQo}HVSUHYLVWDVQRDUW
GR&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRUHGHRXWUDVPHGLGDVFDEtYHLV2QGHR957(UHIHUHVHDR
9DORUGH5HIHUrQFLDGRWHVRXUR(VWDGXDOQHVWHFDVRGRHVWDGRGR(VStULWR6DQWRTXHSDUDRDQR
GH957(HTXLYDOHDDSUR[LPDGDPHQWH5 WUrVUHDLVHFLQTXHQWDHXPFHQWDYRV 
$ &RPSDQKLD FXPSULX D REULJDomR SDFWXDGD H SURPRYHX D LQFOXVmR GD IHUUDPHQWD SDUD
FDQFHODPHQWRHPVHXDSOLFDWLYRDTXDOHVWiGLVSRQtYHOSDUDFOLHQWHVDVVLQDQWHVGR³&OXEH:LQH´QD
PRGDOLGDGH PHQVDO &DVR KDMD GHVFXPSULPHQWR GR 7$& SRU SDUWH GD &RPSDQKLD DOpP GR
VLJQLILFDWLYRLPSDFWRILQDQFHLURGHFRUUHQWHGRSDJDPHQWRGDPXOWDSUHYLVWDQRVXSUDFLWDGRWHUPRD
&RPSDQKLDSRGHVRIUHUVHYHURVGDQRVjVXDLPDJHP
5HSUHVHQWDomRSHOR&RQVHOKR1DFLRQDOGH$XWRUUHJXODPHQWDomRSXEOLFLWiULD ³&21$5´ 
+i WDPEpP XP MXOJDPHQWR GH 5HSUHVHQWDomR SHOR &RQVHOKR 1DFLRQDO GH $XWRUUHJXODPHQWDomR
SXEOLFLWiULD ³&21$5´  HP IDFH GD &RPSDQKLD HP PDUoR GH  SHOD QmR REVHUYkQFLD GH
SUHYLV}HVGR&yGLJR%UDVLOHLURGH$XWRUUHJXODPHQWDomR3XEOLFLWiULDHPSURSDJDQGDVGLYXOJDGDVHP
QRVVDVUHGHVVRFLDLVHPQRVVRVLWHHHPQRVVR$SOLFDWLYR2&21$5GHFLGLXSHODDGHTXDomRGH
WRGDV DV SHoDV SXEOLFLWiULDV GD &RPSDQKLD jV SUHPLVVDV GR FLWDGR &yGLJR H HYHQWXDO QmR
DFDWDPHQWRSRGHUiFRQIHULUjGDQRjLPDJHPGD&RPSDQKLDXPDYH]TXHR&21$5SRGHUiHQWUH
RXWUDVPHGLGDVGLYXOJDUVXDSRVLomRVREUHD&RPSDQKLDDWUDYpVGHYHtFXORVGHFRPXQLFDomR
'HVWDIRUPDD&RPSDQKLDDSDUWLUGRUHFHELPHQWRGRDFyUGmRHQYLDGRSHOR&21$5SURPRYHXD
DGHTXDomRGDVSHoDVSXEOLFLWiULDVFRQVWDQWHVHPVXDVUHGHVVRFLDLVHDLQFOXVmRGHGLVSRVLWLYRSDUD
EORTXHLRGHDFHVVRDRVLWHSRUPHQRUHVGH GH]RLWR DQRVWXGRHPFRQIRUPLGDGHFRPRGLVSRVWR
QR&yGLJR%UDVLOHLURGH$XWRUUHJXODPHQWDomR3XEOLFLWiULD
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3ROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
D 3ROtWLFD)RUPDOL]DGDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV
$&RPSDQKLDDGRWDXPD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRVDSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
HPUHXQLmRUHDOL]DGDHPGHRXWXEURGH
E 2EMHWLYRVH(VWUDWpJLDVGD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV
$SROtWLFDWHPSRUREMHWLYRHVWDEHOHFHUSULQFtSLRVGLUHWUL]HVHUHVSRQVDELOLGDGHVDVHUHPREVHUYDGRV
QRSURFHVVRGHJHVWmRGRVULVFRVGD&RPSDQKLDGHIRUPDDSRVVLELOLWDUDDGHTXDGDLGHQWLILFDomR
DYDOLDomR WUDWDPHQWR PRQLWRUDPHQWR H FRPXQLFDomR j DGPLQLVWUDomR HP WHPSR DGHTXDGR SDUD
WRPDGD GH GHFLV}HV PLQLPL]DQGR VHX LPSDFWR DWUDYpV GH VHXV FRQWUROHV LQWHUQRV H DGHTXDGD
JRYHUQDQoDGHULVFRV
L 5LVFRVSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR
$&RPSDQKLDEXVFDSURWHomRSDUDRVULVFRVGHVFULWRVDEDL[R
5LVFR (VWUDWpJLFR VmR DTXHOHV DVVRFLDGRV DR DOFDQFH GRV REMHWLYRV SUHWHQGLGRV FRQIRUPH D
HVWUDWpJLD GHILQLGD SHOD &RPSDQKLD VHQGR DYDOLDGRV QR GHVHQYROYLPHQWR GR SODQHMDPHQWR
HVWUDWpJLFRGDRUJDQL]DomR
5LVFR)LQDQFHLURHVWmRUHODFLRQDGRVFRPDJHVWmRHFRQWUROHVHILFD]HVGRVPHLRVILQDQFHLURVGD
RUJDQL]DomR H FRP RV HIHLWRV GH IDWRUHV H[WHUQRV FRPR SRU H[HPSOR GLVSRQLELOLGDGH GH FUpGLWR
WD[DV GH FkPELR PRYLPHQWRV GDV WD[DV GH MXURFRPPRGLWLHV Do}HV GHULYDWLYRV GH OLTXLGH] GH
KHGJHGHLQDGLPSOrQFLDHRXWURV2V5LVFRV)LQDQFHLURVVmRFRPSRVWRVSRU
D  0HUFDGRGHFRUUHGDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDVTXHSRGHPVHURFDVLRQDGDVSRUPXGDQoDVQR
FRPSRUWDPHQWR GDV WD[DV GH MXURV GR FkPELR GRV SUHoRV GDV Do}HV H GRV SUHoRV GH
FRPPRGLWLHV
E  &UpGLWR GHILQLGR FRPR D SRVVLELOLGDGH GH SHUGD UHVXOWDQWH GD LQFHUWH]D TXDQWR DR
UHFHELPHQWRGHYDORUHVSDFWXDGRVFRPWRPDGRUHVGHHPSUpVWLPRVFRQWUDSDUWHVGHFRQWUDWRVRX
HPLVV}HVGHWtWXORV
F  /LTXLGH]SRVVLELOLGDGHGHSHUGDGHFRUUHQWHGDLQFDSDFLGDGHGHUHDOL]DUXPDWUDQVDomRHP
WHPSRUD]RiYHOHVHPSHUGDVLJQLILFDWLYDGHYDORURXDSRVVLELOLGDGHGHIDOWDGHUHFXUVRVSDUD
KRQUDURVFRPSURPLVVRVDVVXPLGRVHPIXQomRGRGHVFDVDPHQWRHQWUHRVDWLYRVHSDVVLYRV
5LVFR&RQIRUPLGDGHUHODFLRQDGRVDRFXPSULPHQWRGHQRUPDVHOHJLVODomRGHQWUHHOHVSRGHPRV
FLWDUDWLYLGDGHVH[HFXWDGDVHPGHVDFRUGRFRPSROtWLFDVQRUPDVHSURFHGLPHQWRVGD&RPSDQKLD
IDOKDQRPRQLWRUDPHQWRGHDOWHUDomRFULDomRGHOHLVHUHJXODPHQWDo}HVVDQo}HVPXOWDVGHYLGRj
WUDQVPLVVmRGHLQIRUPDo}HVLQFRUUHWDVSDUDyUJmRVUHJXODWyULRVIUDXGHSRUVXEVWLWXLomRRXLQFOXVmR
GHSDJDPHQWRVHRXGHVSHVDVSHVVRDLVGHQWUHRXWURV
5LVFR2SHUDFLRQDOpDSRVVLELOLGDGHGHSHUGDUHVXOWDQWHGHSURFHVVRVLQWHUQRVSHVVRDVHVLVWHPDV
LQDGHTXDGRV RX IDOKRV RX GH HYHQWRV H[WHUQRV &RPR H[HPSOR WHPRV ULVFR GH IDOKDV GH
HTXLSDPHQWRV GH Pi DGPLQLVWUDomR H IXQFLRQiULRV GHVTXDOLILFDGRV GH REVROHVFrQFLD GH
HTXLSDPHQWRGHHUURQmRLQWHQFLRQDOGHIUDXGHGHSURGXWRVHVHUYLoRVLVWrPLFRGHLPDJHPGH
FDWiVWURIH
5LVFRVGH&RQWLQXLGDGHGR1HJyFLRVmRRVULVFRVTXHSRGHPVXUJLUFRPDIDOKDQDLGHQWLILFDomR
H*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVFRPR&URVVGHIDXOWRXYHQFLPHQWRVDQWHFLSDGRVSRUGHVFXPSULPHQWR
GH FOiXVXODV SRU DGPLVV}HV HP GHVDFRUGR FRP R SHUILO GR QHJyFLR HP UD]mR GH PDQLIHVWDo}HV
FROHWLYDV JUHYHVSDUDOLVDo}HV GHQWUHRXWURV
5LVFRGH6HJXUDQoDGD,QIRUPDomRHVWiDVVRFLDGRDSHUGDRXFRPSDUWLOKDPHQWRGHGDGRVGH
FOLHQWHVHGDRUJDQL]DomRFRPRURXERGHGDGRVFRPSDUWLOKDPHQWRLQGHYLGRGHGDGRVHVSLRQDJHP
LQGXVWULDOphishingTXHEUDGHVHQKDransomwareGLVSRVLWLYRVSHVVRDLVHQWUHRXWURV
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5LVFRV GH 6XVWHQWDELOLGDGH 6mR RV 5LVFRV UHODFLRQDGRV D TXHVW}HV DPELHQWDLV FRPR D
FRQWDPLQDomRGHiJXDHVRORHRJHUHQFLDPHQWRGHUHVtGXRVGHQWUHRXWURV
LL ,QVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomR
%DVHDGRQRPRGHOR³7UrV/LQKDVGH'HIHVD´D&RPSDQKLDHQWHQGHTXHDUHVSRQVDELOLGDGHSHOD
JHVWmR GH ULVFRV GHYH VHU FRPSDUWLOKDGD QD &RPSDQKLD GR TXDO DV WUrV OLQKDV DWXDP GH IRUPD
FRRUGHQDGDHFRQMXQWD
&RPRSULPHLUDOLQKDGHGHIHVDRVJHUHQWHVLGHQWLILFDPHJHUHQFLDPRV5LVFRVGHDFRUGRFRPDV
HVWUDWpJLDVHGLUHWUL]HVGHILQLGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPRDSRLRGD'LUHWRULD7DPEpP
VmRRVUHVSRQViYHLVSRULPSOHPHQWDUDVDo}HVFRUUHWLYDVSDUDUHVROYHUGHILFLrQFLDVHPSURFHVVRVH
FRQWUROHV$SULPHLUDOLQKDGHGHIHVDDOpPGHHQYROYHURVJHVWRUHVWDPEpPHQYROYHRVXVXiULRV
GRVSURFHVVRVGLUHWDPHQWHUHVSRQViYHLVSHODGHWHFomRGHULVFRVHLPSOHPHQWDomRGHFRQWUROHVQR
FRWLGLDQRGDVDWLYLGDGHVTXHH[HFXWDP
$*HUrQFLDpUHVSRQViYHOSRUPDQWHUFRQWUROHVLQWHUQRVHILFD]HVHSRUFRQGX]LUSURFHGLPHQWRVGH
5LVFRV H FRQWUROH GLDULDPHQWH $ *HUrQFLD GHYH LGHQWLILFDU DYDOLDU FRQWURODU H PLWLJDU RV 5LVFRV
JXLDQGRRGHVHQYROYLPHQWRHDLPSOHPHQWDomRGHQRUPDVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVHJDUDQWLQGR
TXH DV DWLYLGDGHV HVWHMDP GH DFRUGR FRP DV PHWDV H REMHWLYRV 3RU PHLR GH XPD HVWUXWXUD GH
UHVSRQVDELOLGDGHV HP FDVFDWD FRRUGHQDGRUHV H VXSHUYLVRUHV GHYHP GHVHQYROYHU H LPSOHPHQWDU
SURFHGLPHQWRVHQRUPDVGHWDOKDGRVTXHVHUYHPFRPRFRQWUROHVHVXSHUYLVLRQDUDH[HFXomRSRU
SDUWHGHVHXVIXQFLRQiULRVGHVVHVSURFHGLPHQWRV
$ VHJXQGD OLQKD VRE UHVSRQVDELOLGDGH GD ÈUHD &RPSOLDQFH WHP DV IXQo}HV SDUD JDUDQWLU TXH D
SULPHLUD OLQKD GH GHIHVD VHMD DSURSULDGDPHQWH GHVHQYROYLGD H SRVWD HP SUiWLFD SDUD TXH RSHUH
FRQIRUPH LQWHQFLRQDGR $ ÈUHD GH &RPSOLDQFH SRGH LQWHUYLU GLUHWDPHQWH GH PRGR D PRGLILFDU H
GHVHQYROYHURFRQWUROHLQWHUQRHRVVLVWHPDVGH5LVFRV
1HVVD OLQKD GH GHIHVD D ÈUHD GH &RPSOLDQFH SRVVXL SULQFLSDOPHQWH D IXQomR GH PRQLWRUDU D
DGHTXDomRHDHILFiFLDGRFRQWUROHVLQWHUQRVDSUHFLVmRHDLQWHJULGDGHGRUHSRUWHDFRQIRUPLGDGH
FRP OHLV H UHJXODPHQWRV H D UHVROXomR RSRUWXQD GH GHILFLrQFLDV &DVR VHMD LGHQWLILFDGD TXDOTXHU
LQFRQVLVWrQFLD RX LUUHJXODULGDGH D ÈUHD GH &RPSOLDQFH DOHUWDUi D *HUrQFLD FRPSHWHQWH SDUD DV
GHYLGDVSURYLGrQFLDV
$ÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDH*HVWmRGH5LVFRVQRGHVHPSHQKRGHVXDIXQomRGHVXSHUYLVmRH
DYDOLDomRLQGHSHQGHQWHGHDFRUGRFRPRSURFHVVRXWLOL]DGRSDUDFRQWUROHVLQWHUQRVHJHVWmR5LVFRV
FRUSRUDWLYRV GHILQLGR GHYH SURYHU DYDOLDo}HV VREUH D TXDOLGDGH H HILFiFLD GD JRYHUQDQoD GR
*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVHGRVFRQWUROHVLQWHUQRVLQFOXLQGRDIRUPDFRPRDSULPHLUDHDVHJXQGD
OLQKDVGHGHIHVDDOFDQoDPRVREMHWLYRVGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVHFRQWUROHVLQWHUQRV
'HSRLVGHDYDOLDURSURFHVVRXWLOL]DGRSDUDFRQWUROHVLQWHUQRVHJHVWmR5LVFRFRUSRUDWLYRDÈUHDGH
$XGLWRULD,QWHUQDH*HVWmRGH5LVFRVGLVSRQLELOL]DUiDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDR&RPLWrGH
$XGLWRULDH5LVFRVHDR'LUHWRU3UHVLGHQWHDYDOLDo}HVLQGHSHQGHQWHVLPSDUFLDLVHWHPSHVWLYDVVREUH
D HIHWLYLGDGH GR *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV H GRV SURFHVVRV GH JRYHUQDQoD GD DGHTXDomR GRV
FRQWUROHV LQWHUQRV H GR FXPSULPHQWR GDV QRUPDV H UHJXODPHQWRV DVVRFLDGRV jV RSHUDo}HV GD
&RPSDQKLD
LLL (VWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
$ HVWUXWXUD GR JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV HQYROYH WRGDV DV iUHDV GD &RPSDQKLD H GHYH VHJXLU RV
SULQFtSLRVpWLFRVGD&RPSDQKLDVHXVYDORUHVHFXOWXUD
&RPSDQKLDHQWHQGHTXHSDUDDOFDQoDURVVHXVREMHWLYRVHVWiH[SRVWDDLQ~PHURVULVFRVTXHGHYHP
VHU JHUHQFLDGRV SRU FDGD iUHD D FRPDQGR GR VHX UHVSHFWLYR OtGHU 3DUD WDQWR JHUHQFLD RV VHXV
ULVFRVFRQIRUPHRPRGHORGDVWUrVOLQKDVGHGHIHVDHPHWRGRORJLDLQWHUQDFLRQDOGR&262
Ɣ &RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR D 'HILQLUDHVWUDWpJLDGD&RPSDQKLDSDUDDWHQGLPHQWRGHVHXV
REMHWLYRVGHQHJyFLR E GHILQLUHUHYLVDUSHULRGLFDPHQWHRDSHWLWHDRULVFRQDFRQGXomRGRV
QHJyFLRV GD &RPSDQKLD F  DSURYDU D DFHLWDomR GRV ULVFRV FODVVLILFDGRV FRPR ³$OWR´
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G DSURYDU D 3ROtWLFD GH *HVWmR GH 5LVFRV DVVLP FRPR VXDV UHYLV}HV H  DSURYDU RV
UHODWyULRV GH FRQWUROHV LQWHUQRV FRPSOLDQFH H ULVFR FRUSRUDWLYR I  VXSHUYLVLRQDU FRP
VXSRUWHGRVFRPLWrVHVWDWXWiULRVDHIHWLYLGDGHGDHVWUXWXUDHGRSURFHVVRGH*HUHQFLDPHQWR
GH 5LVFRV J  DYDOLDU DR PHQRV DQXDOPHQWH VH D HVWUXWXUD H RUoDPHQWR GD ÈUHD GH
$XGLWRULD ,QWHUQD H*HVWmR GH 5LVFRVVmR VXILFLHQWHV DR GHVHPSHQKRGHVXDVIXQo}HVH
K DVVHJXUDUDXWRQRPLDRSHUDFLRQDODR&RPLWrGH$XGLWRULDH5LVFRVDSURYDQGRRUoDPHQWR
SUySULRGHVWLQDGRDFREULUGHVSHVDVFRPVHXIXQFLRQDPHQWR
Ɣ &RPLWr GH $XGLWRULD H 5LVFRV D  DYDOLDU DV LQIRUPDo}HV WULPHVWUDLV GHPRQVWUDo}HV
LQWHUPHGLiULDV H GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV E  DFRPSDQKDU DV DWLYLGDGHV GD ÈUHD GH
$XGLWRULD,QWHUQDH*HVWmRGH5LVFRVHGDÈUHDGH&RPSOLDQFH F DYDOLDUHPRQLWRUDUDV
H[SRVLo}HVGHULVFRGD&RPSDQKLD G DYDOLDUPRQLWRUDUHUHFRPHQGDUjDGPLQLVWUDomRD
FRUUHomR RX DSULPRUDPHQWR GDV SROtWLFDV LQWHUQDV GD &RPSDQKLD LQFOXLQGR D 3ROtWLFD GH
7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV H  SRVVXLU PHLRV SDUD UHFHSomR H WUDWDPHQWR GH
LQIRUPDo}HV DFHUFD GR GHVFXPSULPHQWR GH GLVSRVLWLYRV OHJDLV H QRUPDWLYRV DSOLFiYHLV j
&RPSDQKLD DOpP GH UHJXODPHQWRV H FyGLJRV LQWHUQRV LQFOXVLYH FRP SUHYLVmR GH
SURFHGLPHQWRVHVSHFtILFRVSDUDSURWHomRGRSUHVWDGRUHGDFRQILGHQFLDOLGDGHGDLQIRUPDomR
I  PRQLWRUDU D TXDOLGDGH H LQWHJULGDGH GRV PHFDQLVPRV GH FRQWUROHV LQWHUQRV
*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVHFRPSOLDQFH J DYDOLDUHGLVFXWLURSODQRDQXDOGHWUDEDOKRGRV
DXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVHHQFDPLQKiORSDUDDDSUHFLDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
K  DFRPSDQKDU H VXSHUYLVLRQDU DV DWLYLGDGHV GDV iUHDV GH FRQWUROHV LQWHUQRV ÈUHD GH
$XGLWRULD ,QWHUQD H *HVWmR GH 5LVFRV H GH HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD
&RPSDQKLD LQFOXVLYH SURSRQGR DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR D QHFHVVLGDGH GH UHYLVmR
GHVWD3ROtWLFD L PRQLWRUDUDTXDOLGDGHHDLQWHJULGDGH  GRVPHFDQLVPRVGHFRQWUROHV
LQWHUQRV   GDV LQIRUPDo}HV WULPHVWUDLV GHPRQVWUDo}HV LQWHUPHGLiULDV H GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD H   GDV LQIRUPDo}HV H PHGLDo}HV GLYXOJDGDV FRP EDVH HP
GDGRV FRQWiEHLV DMXVWDGRV H HP GDGRV QmR FRQWiEHLV TXH DFUHVFHQWHP HOHPHQWRV QmR
SUHYLVWRVQDHVWUXWXUDGRVUHODWyULRVXVXDLVGDVGHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV M DYDOLDUDR
PHQRVDQXDOPHQWHVHDHVWUXWXUDHRUoDPHQWRGDÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDH*HVWmRGH
5LVFRV VmR VXILFLHQWHV DR GHVHPSHQKR GH VXDV IXQo}HV H N  UHSRUWDU DV DWLYLGDGHV
UHSRUWDGDVSHODÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDH*HVWmRGH5LVFRVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
Ɣ &RPLWr GH )LQDQoDV D  DFRQVHOKDU H DVVHVVRUDU R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VREUH
DQiOLVHVTXHHQYROYDPULVFRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD E DYDOLDUWHPDVFRPRULVFRVGH
OLTXLGH]HHQGLYLGDPHQWRPHUFDGRFUpGLWRFDPELDOEHPFRPRDVVHVVRUDUR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRQDWRPDGDGHGHFLVmRFRPEDVHQRVUHVXOWDGRVDYDOLDGRVH F UHFRPHQGDU
HDYDOLDUDSROtWLFDILQDQFHLUDDVVLPFRPRTXDLVTXHUUHYLV}HVVXEPHWHQGRDDDSURYDomR
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
Ɣ 'LUHWRULD D LGHQWLILFDUULVFRVSUHYHQWLYDPHQWHHID]HUVXDQHFHVViULDJHVWmRDYDOLDQGRD
SUREDELOLGDGH GH RFRUUrQFLD H DGRWDQGR PHGLGDV SDUD VXD SUHYHQomR H PLQLPL]DomR E 
SURSRUDDFHLWDomRGRVULVFRVFODVVLILFDGRVFRPR³0pGLR´DR'LUHWRU3UHVLGHQWH F DSURYDU
D DFHLWDomR GRV ULVFRV FODVVLILFDGRV FRPR ³%DL[R´ G  LPSOHPHQWDU FRQWUROHV LQWHUQRV
LQFOXLQGRSROtWLFDVQRUPDVHOLPLWHVGHDOoDGD H YDOLGDURVULVFRVLQHUHQWHVjRSHUDomRGD
&RPSDQKLDOHYDQGRHPFRQVLGHUDomRVXDUHOHYkQFLDHVXDSUREDELOLGDGHGHRFRUUrQFLD I 
FRQWULEXLUSDUDHODERUDomRGRUHODWyULRGHULVFRVFRUSRUDWLYRV J FRPXQLFDUQRPHQRUSUD]R
SRVVtYHODÈUHDGH$XGLWRULDH*HVWmRGH5LVFRVVREUHULVFRVQmRLGHQWLILFDGRVVHMDPHOHV
QRYRV RX QmR H K  HVWDEHOHFHU RV SODQRV GH DomR H DVVHJXUDU D LPSOHPHQWDomR GRV
PHVPRV
Ɣ 'LUHWRU3UHVLGHQWH D LPSOHPHQWDUDVHVWUDWpJLDVHGLUHWUL]HVGD&RPSDQKLDDSURYDGDVSHOR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR E  UHVSHLWDU DV GLUHWUL]HV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD H DV
SROtWLFDVDVVLPFRPRPRQLWRUDUVXDREVHUYkQFLDHPWRGDD&RPSDQKLD F LGHQWLILFDUULVFRV
SUHYHQWLYDPHQWHHID]HUVXDQHFHVViULDJHVWmRDYDOLDQGRDSUREDELOLGDGHGHRFRUUrQFLDH
DGRWDQGR PHGLGDV SDUD VXD SUHYHQomR H PLQLPL]DomR G  SURSRU DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRRQtYHOGHDSHWLWHHWROHUkQFLDDRULVFRGD&RPSDQKLD H SURSRUDDFHLWDomR
GRVULVFRVFODVVLILFDGRVFRPR³$OWR´DR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR I DSURYDUDDFHLWDomR
GRVULVFRVFODVVLILFDGRVFRPR³0RGHUDGR´ J SURSRUHLPSOHPHQWDUVLVWHPDGHFRQWUROHV
LQWHUQRVLQFOXLQGRSROtWLFDVHOLPLWHVGHDOoDGDDOLQKDGRDRQtYHOGHDSHWLWHHWROHUkQFLDDR
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ULVFR K  SDWURFLQDU D LPSODQWDomR GD JHVWmR GH ULVFRV FRUSRUDWLYRV QD &RPSDQKLD H L 
YDOLGDURVUHODWyULRVGHULVFRVFRUSRUDWLYRVHGHFRQWUROHVLQWHUQRV
Ɣ ÈUHDGH$XGLWRULDH*HVWmRGH5LVFRV D HVWDEHOHFHUSURFHVVRDVHUXWLOL]DGRQDJHVWmRGH
FRQWUROHVLQWHUQRVH5LVFRVFRUSRUDWLYRV E FRRUGHQDUHGHILQLURVSDGU}HVDVHUHPVHJXLGRV
QRTXHWDQJHRVSURFHVVRVGHFRQWUROHVLQWHUQRVH5LVFRFRUSRUDWLYRRVVLVWHPDVGHVXSRUWH
HDVIRUPDVHDSHULRGLFLGDGHGRVVHXVUHSRUWHV F FRQVROLGDUDDYDOLDomRGH5LVFRVGD
&RPSDQKLDDWUDYpVGHUHODWyULRVSHULyGLFRVTXHGHYHUmRVHUUHSRUWDGRVj'LUHWRULD&RPLWr
GH $XGLWRULD H 5LVFRV &RPLWr GH )LQDQoDV H &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR G  SURYHU R
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR R &RPLWr GH $XGLWRULD H 5LVFRV H R 'LUHWRU 3UHVLGHQWH FRP
DYDOLDo}HVLQGHSHQGHQWHVLPSDUFLDLVHWHPSHVWLYDVVREUHDHIHWLYLGDGHGR*HUHQFLDPHQWR
GH5LVFRVHGRVSURFHVVRVGHJRYHUQDQoDGDDGHTXDomRGRVFRQWUROHVHGRFXPSULPHQWR
GDVQRUPDVHUHJXODPHQWRVDVVRFLDGRVjVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD H VXEVLGLDUDÈUHD
GH*HVWmRGH5LVFRVVREUHRVSULQFLSDLVULVFRVHFRQWUROHVYLJHQWHVLGHQWLILFDGRVGXUDQWH
VXDVUHYLV}HVDQXDLVSRUGLYHUVRVSURFHVVRVGHQHJyFLRGHQWURGHVHXSDSHOGHDYDOLDGRU
LQGHSHQGHQWHGRDPELHQWHGHFRQWUROHVLQWHUQRVHGRGHVHPSHQKRGDViUHDVGHQHJyFLR
I HIHWXDU WHVWHV QRV FRQWUROHV LQWHUQRV FRP REMHWLYR GH DYDOLDU D VXD HIHWLYLGDGH J 
PRQLWRUDU D TXDOLGDGH H D HIHWLYLGDGH GRV SURFHVVRV GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV H
JRYHUQDQoDEHPFRPRFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDHGRFXPSULPHQWRGDVQRUPDVH
UHJXODPHQWRVDVVRFLDGRVjVVXDVRSHUDo}HV K IRUQHFHUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH
DR&RPLWrGH$XGLWRULDH5LVFRVDYDOLDo}HVLQGHSHQGHQWHVLPSDUFLDLVHWHPSHVWLYDVH L 
FRQVROLGDUDYDOLDUPRQLWRUDUHFRPXQLFDURV5LVFRVGD&RPSDQKLDDR&RPLWrGH$XGLWRULD
H5LVFRVHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR$ÈUHDGH$XGLWRULDH*HVWmRGH5LVFRVGHYHUi
UHSRUWDUVXDVDWLYLGDGHVDR&RPLWrGH$XGLWRULDH5LVFRVTXHSRUVXDYH]VHUHSRUWDUiDR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
Ɣ ÈUHDGH&RPSOLDQFH D DSRLDUQRPDSHDPHQWRGH5LVFRVGD:LQH E DSRLDUDVSROtWLFDV
GHJHVWmRGHILQLUSDSpLVHUHVSRQVDELOLGDGHVHHVWDEHOHFHUPHWDVSDUDLPSOHPHQWDomR F 
IRUQHFHU HVWUXWXUDV GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV G  LGHQWLILFDU TXHVW}HV DWXDLV H
HPHUJHQWHV H LGHQWLILFDUPXGDQoDVQR$SHWLWHD5LVFRLPSOtFLWRGDRUJDQL]DomR I DX[LOLDU
D JHUrQFLD D GHVHQYROYHU SURFHVVRV H FRQWUROHV SDUD JHUHQFLDU 5LVFRV H TXHVW}HV
UHODFLRQDGDV J IRUQHFHURULHQWDo}HVHWUHLQDPHQWRVREUHSURFHVVRVGH*HUHQFLDPHQWRGH
5LVFRV K IDFLOLWDUHPRQLWRUDUDLPSOHPHQWDomRGHSUiWLFDVHILFD]HVGH*HUHQFLDPHQWRGH
5LVFRV SRU SDUWH GD JHUrQFLD L  DOHUWDU D JHUrQFLD SDUD TXHVW}HV HPHUJHQWHV H SDUD DV
PXGDQoDV QR FHQiULR UHJXODWyULR H GH 5LVFRV M  PRQLWRUDU D DGHTXDomR H D HILFiFLD GR
FRQWUROH LQWHUQR D SUHFLVmR H D LQWHJULGDGH GR UHSRUWH D FRQIRUPLGDGH FRP OHLV H
UHJXODPHQWRV H D UHVROXomR RSRUWXQD GH GHILFLrQFLDV H N  FRQVFLHQWL]DU RV JHVWRUHV
UHVSRQViYHLV VREUH D LPSRUWkQFLD GR *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV H D UHVSRQVDELOLGDGH
LQHUHQWHDRVDGPLQLVWUDGRUHVIXQFLRQiULRVHVWDJLiULRVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVDORFDGRV
ILVLFDPHQWHQDVGHSHQGrQFLDVGD&RPSDQKLD
Ɣ *HUrQFLDV D LGHQWLILFDUFODVVLILFDUHJHUHQFLDURVULVFRVGDVUHVSHFWLYDViUHDVGHDFRUGR
FRPDVHVWUDWpJLDVGHPLWLJDomRFRPRHYHQWXDOVXSRUWHGDÈUHDGH&RPSOLDQFHTXDQGR
QHFHVViULR E  HVWDEHOHFHU FRQWUROHV SDUD RV ULVFRV SULRULWiULRV F  LPSODQWDU RV SODQRV H
DFRPSDQKDUDVDo}HVFRUUHWLYDVHRXSUHYHQWLYDVHPVXDViUHDV G ID]HUDLQWHUIDFHGDV
iUHDVGHQHJyFLRVHIXQFLRQDLVFRPDÈUHDGH&RPSOLDQFHHDÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDH
*HVWmR GH 5LVFRV H  DSRLDU D ÈUHD GH $XGLWRULD ,QWHUQD H *HVWmR GH 5LVFRV D GHILQLU
FRQWUROHVLQWHUQRVGRVSURFHVVRVGHVXDVUHVSHFWLYDViUHDV
Ɣ &RODERUDGRUHV D  DVVHJXUDU D RSHUDFLRQDOL]DomR GR *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV ID]HQGR
SDUWH GR SURFHVVR GH LGHQWLILFDomR DYDOLDomR H PHQVXUDomR LPSOHPHQWDQGR FRQWUROHV
SUHYHQWLYRV H FRUUHWLYRV RX GHWHFWLYRV E  SDUWLFLSDU GH IRUPD DWLYD QD FRPXQLFDomR H
WUHLQDPHQWR TXH SHUPLWD D GLVVHPLQDomR GH IRUPD FRQVFLHQWH GD JHVWmR GH ULVFRV QD
HPSUHVD
F $GHTXDomRGDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHFRQWUROHVLQWHUQRVSDUDYHULILFDomRGDHIHWLYLGDGH
GDSROtWLFDDGRWDGD
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3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHVXD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRVHGHPDLVPHGLGDVGHFRQWUROHDGRWDGDV
VmRDGHTXDGDVSDUDDYHULILFDomRGDHIHWLYLGDGHGDSUiWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
(QWUHRVGHYHUHVGDÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDH*HVWmRGH5LVFRVWHUHPRVRGHDYDOLDUDTXDOLGDGH
H HIHWLYLGDGH GD 3ROtWLFD GH *HVWmR GH 5LVFRV SHOR PHQRV DQXDOPHQWH FRP EDVH QDV PHOKRUHV
SUiWLFDVGHPHUFDGRUHFRPHQGDQGRPHOKRULDTXDQGRDSOLFiYHOHPRQLWRUDQGRDLPSOHPHQWDomR2
report GHYHUi VHU IHLWR SHULRGLFDPHQWH DR &RPLWr GH $XGLWRULD H 5LVFRV TXH GHYHUi VH UHXQLU
WULPHVWUDOPHQWH H UHSRUWDU DV DWLYLGDGHV UHSRUWDGDV SHOD ÈUHD GH $XGLWRULD ,QWHUQD H *HVWmR GH
5LVFRVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
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3ROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR
D

3ROtWLFDIRUPDOL]DGDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR



1mR DSOLFiYHO FRQVLGHUDQGR TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL XPD SROtWLFD IRUPDOL]DGD GH
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR3DUDLQIRUPDo}HVVREUHDSUiWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
GHPHUFDGRGD&RPSDQKLDFRQVXOWHRLWHP


E

2EMHWLYRVHHVWUDWpJLDVGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR



L

ULVFRVGHPHUFDGRSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR



1mR DSOLFiYHO FRQVLGHUDQGR TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL XPD SROtWLFD IRUPDOL]DGD GH
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR3DUDLQIRUPDo}HVVREUHDSUiWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
GHPHUFDGRGD&RPSDQKLDFRQVXOWHRLWHP


LL 

HVWUDWpJLDGHSURWHomRSDWULPRQLDO KHGJH 



1mR DSOLFiYHO FRQVLGHUDQGR TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL XPD SROtWLFD IRUPDOL]DGD GH
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR3DUDLQIRUPDo}HVVREUHDSUiWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
GHPHUFDGRGD&RPSDQKLDFRQVXOWHRLWHP


LLL 
LQVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomRSDWULPRQLDO KHGJH 

1mR DSOLFiYHO FRQVLGHUDQGR TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL XPD SROtWLFD IRUPDOL]DGD GH
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR3DUDLQIRUPDo}HVVREUHDSUiWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
GHPHUFDGRGD&RPSDQKLDFRQVXOWHRLWHP


LY 

SDUkPHWURVXWLOL]DGRVSDUDRJHUHQFLDPHQWRGHVVHVULVFRV



1mR DSOLFiYHO FRQVLGHUDQGR TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL XPD SROtWLFD IRUPDOL]DGD GH
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR3DUDLQIRUPDo}HVVREUHDSUiWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
GHPHUFDGRGD&RPSDQKLDFRQVXOWHRLWHP


Y
VHD&RPSDQKLDRSHUDLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVFRPREMHWLYRVGLYHUVRVGH
SURWHomRSDWULPRQLDO KHGJH HTXDLVVmRHVVHVREMHWLYRV


1mR DSOLFiYHO FRQVLGHUDQGR TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL XPD SROtWLFD IRUPDOL]DGD GH
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR3DUDLQIRUPDo}HVVREUHDSUiWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
GHPHUFDGRGD&RPSDQKLDFRQVXOWHRLWHP


YL 
DHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHFRQWUROHGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGH
PHUFDGR


1mR DSOLFiYHO FRQVLGHUDQGR TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL XPD SROtWLFD IRUPDOL]DGD GH
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR3DUDLQIRUPDo}HVVREUHDSUiWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
GHPHUFDGRGD&RPSDQKLDFRQVXOWHRLWHP


F
$GHTXDomRGDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHFRQWUROHVLQWHUQRVSDUDYHULILFDomRGD
HIHWLYLGDGHGDSROtWLFDDGRWDGD

1mR DSOLFiYHO FRQVLGHUDQGR TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL XPD SROtWLFD IRUPDOL]DGD GH
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR3DUDLQIRUPDo}HVVREUHDSUiWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
GHPHUFDGRGD&RPSDQKLDFRQVXOWHRLWHP
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'HVFULomRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVDGRWDGRVSHORHPLVVRUSDUDDVVHJXUDUDHODERUDomRGH
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQILiYHLV
D  SULQFLSDLV SUiWLFDV GH FRQWUROHV LQWHUQRV H R JUDX GH HILFLrQFLD GH WDLV FRQWUROHV
LQGLFDQGRHYHQWXDLVLPSHUIHLo}HVHDVSURYLGrQFLDVDGRWDGDVSDUDFRUULJLODV

9LVDQGR JDUDQWLU R DWLQJLPHQWR GRV REMHWLYRV D DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD p UHVSRQViYHO SHOR
HVWDEHOHFLPHQWRGHFRQWUROHVLQWHUQRVHIHWLYRVVREUHDGLYXOJDomRGDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVHSHOD
DYDOLDomRDFHUFDGHVXDHILFiFLD

2FRQWUROHLQWHUQRVREUHDGLYXOJDomRGDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVHVWiGHILQLGRFRPRXPSURFHVVR
GHVWLQDGRDSURSRUFLRQDUUD]RiYHOVHJXUDQoDTXDQWRjFRQILDELOLGDGHGDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVH
VXD HODERUDomR GH DFRUGR FRP RV SULQFtSLRV FRQWiEHLV DGRWDGRV SHOD &RPSDQKLD $ &RPSDQKLD
SRVVXLFRQWUROHGHFRQFLOLDomRPHQVDOGHWRGDVDVFRQWDVFRQVWDQWHVQRVHXEDODQoRSDWULPRQLDO
JDUDQWLQGRGHIRUPDUD]RiYHODDGHTXDGDFRQWDELOL]DomR

(PERUDH[LVWDPOLPLWDo}HVLQHUHQWHVjHILFiFLDGHTXDOTXHUVLVWHPDGHFRQWUROHVHSURFHGLPHQWRV
GHGLYXOJDomRLQFOXVLYHDSRVVLELOLGDGHGHHUURKXPDQRRVFRQWUROHVHSURFHGLPHQWRVDGRWDGRVSHOD
&RPSDQKLDGHVWLQDPVHDRIHUHFHUJDUDQWLDUD]RiYHOGHFRQVHFXomRGHVHXVREMHWLYRVVHQGRFHUWR
TXH TXDLVTXHU IDOKDV LGHQWLILFDGDV QD H[HFXomR GRV FRQWUROHV GXUDQWH R H[HUFtFLR VHUmR
GHYLGDPHQWHFRUULJLGDV

$LQGDHVWmRYLJHQWHVGLYHUVDVQRUPDVHSROtWLFDVLQWHUQDVTXHYLVDPRULHQWDUVREUHDIRUPDTXHRV
QHJyFLRV GD &RPSDQKLD GHYHP VHU VHJXLGRV HVWDEHOHFHQGR GLUHWUL]HV H RULHQWDo}HV VREUH DV
PHOKRUHVSUiWLFDVTXHD&RPSDQKLDTXHUDGRWDU(VVDVQRUPDVHSROtWLFDVIRUDPUHGLJLGDVWHQGR
FRPRUHIHUrQFLDVDVPHOKRUHVSUiWLFDVGHPHUFDGRHOHJLVODo}HVYLJHQWHVHHVWmRGLVSRQtYHLVSRU
PHLR HOHWU{QLFR D WRGRV RV FRODERUDGRUHV VHQGR LQIRUPDGR LQWHUQDPHQWH VHPSUH TXH XPD QRYD
QRUPD RX SROtWLFD HQWUD HP YLJRU $QXDOPHQWH RFRUUH D UHFLFODJHP QDV SROtWLFDV H QRUPDV GH
&RPSOLDQFHHWRGRFRODERUDGRUUHFHEHRGHYLGRWUHLQDPHQWR

E  HVWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVHQYROYLGDV

$HVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHFRQWUROHVLQWHUQRVpDTXHODLQIRUPDGDQRLWHP E  LLL 

F  IRUPD GH VXSHUYLVmR GD HILFLrQFLD GRV FRQWUROHV LQWHUQRV SHOD DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDLQGLFDQGRRFDUJRGDVSHVVRDVUHVSRQViYHLVSHORUHIHULGRDFRPSDQKDPHQWR

2SDSHOGHLPSOHPHQWDUXPDVyOLGDHVWUXWXUDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVHFRQWUROHpGHOHJDGRDRV
JHVWRUHVHPQRPHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH[HUFHQGRDIXQomRGHVXSHUYLVmRDWUDYpVGR&RPLWr
GH$XGLWRULDH5LVFRVTXHUHXQLUiQRPtQLPRWULPHVWUDOPHQWH5HSRUWDQGRGLUHWDPHQWHDR&RPLWrGH
$XGLWRULDH5LVFRVTXHSRUVXDYH]UHSRUWDDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHVWiDÈUHDGH$XGLWRULD
,QWHUQDH*HVWmRGH5LVFRVUHVSRQViYHOSRU D PRQLWRUDUDTXDOLGDGHHDHIHWLYLGDGHGRVSURFHVVRVGH
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHJRYHUQDQoDEHPFRPRFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDHGRFXPSULPHQWR
GDVQRUPDVHUHJXODPHQWRVDVVRFLDGRVjVVXDVRSHUDo}HV E IRUQHFHUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
HDR&RPLWrGH$XGLWRULDH5LVFRVDYDOLDo}HVLQGHSHQGHQWHVLPSDUFLDLVHWHPSHVWLYDV F FRQVROLGDU
DYDOLDUPRQLWRUDUHFRPXQLFDURVULVFRVGD&RPSDQKLDDR&RPLWrGH$XGLWRULDH5LVFRVHDR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomR

G  GHILFLrQFLDV H UHFRPHQGDo}HV VREUH RV FRQWUROHV LQWHUQRV SUHVHQWHV QR UHODWyULR
FLUFXQVWDQFLDGR SUHSDUDGR H HQFDPLQKDGR j &RPSDQKLD SHOR DXGLWRU LQGHSHQGHQWH QRV
WHUPRVGDUHJXODPHQWDomRHPLWLGDSHOD&90TXHWUDWDGRUHJLVWURHGRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGH
GHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWH

$&DUWDGH&RQWUROH,QWHUQRHPLWLGDSHOD3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVUHIHUHQWHDR
H[DPHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHPGHGH]HPEURGHLGHQWLILFRXGHILFLrQFLDVLJQLILFDWLYDHP
UHODomRjDXVrQFLDGHFRQWUROHVQRUHFRQKHFLPHQWRGDUHFHLWD$&RPSDQKLDHVWiDGHTXDQGRRFRQWUROHGH
HQWUHJDV UHDOL]DGDV DRV VHXV FOLHQWHV H PHQVXUDomR GD UHFHLWD SRUpP VHJXH D SUiWLFD FRQWiELO GH
UHFROKLPHQWRGHLPSRVWRVGHQWURGRVSUD]RVHSUiWLFDVHVWDEHOHFLGDVSHODVOHJLVODo}HVHVWDGXDOHIHGHUDO
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'HVWDIRUPDHQWHQGHPRVQmRKDYHUUHOHYkQFLDRXGLVWRUo}HVUHOHYDQWHVDVGHPRQVWUDo}HVGD&RPSDQKLD

H  FRPHQWiULRVGRVGLUHWRUHVVREUHDVGHILFLrQFLDVDSRQWDGDVQRUHODWyULRFLUFXQVWDQFLDGR
SUHSDUDGRSHORDXGLWRULQGHSHQGHQWHHVREUHDVPHGLGDVFRUUHWLYDVDGRWDGDV

$&RPSDQKLDHVWiDGHTXDQGRRFRQWUROHGHHQWUHJDVUHDOL]DGDVDRVVHXVFOLHQWHVHDPHQVXUDomR
GD UHFHLWD $LQGD GHVWDFD TXH VHJXH D SUiWLFD FRQWiELO GH UHFROKLPHQWR GH LPSRVWRV GHQWUR GRV
SUD]RV H SUiWLFDV HVWDEHOHFLGDV SHODV OHJLVODo}HV HVWDGXDO H IHGHUDO 3DUD R ,&06 FXPSUH D
GHWHUPLQDomRFRPHVWDSUiWLFDSHODFLUFXODomRGDPHUFDGRULDHSDUDR3,6H&2),16H,3,WDPEpP
DWHQGH SHOR IDWXUDPHQWR FRQWDELOL]DGR QmR JHUDQGR TXDOTXHU SUHMXt]R DR ILVFR 'HVWD IRUPD
HQWHQGHPRVQmRKDYHUUHOHYkQFLDRXGLVWRUo}HVUHOHYDQWHVDVGHPRQVWUDo}HVGD&RPSDQKLD
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3URJUDPDGH,QWHJULGDGH


D  VH R HPLVVRU SRVVXL UHJUDV SROtWLFDV SURFHGLPHQWRV RX SUiWLFDV YROWDGDV SDUD D
SUHYHQomR GHWHFomR H UHPHGLDomR GH IUDXGHV H LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D DGPLQLVWUDomR
S~EOLFDLGHQWLILFDQGRHPFDVRSRVLWLYR


L  RVSULQFLSDLVPHFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVGHLQWHJULGDGHDGRWDGRVHVXDDGHTXDomR

DRSHUILOHULVFRVLGHQWLILFDGRVSHORHPLVVRULQIRUPDQGRFRPTXHIUHTXrQFLDRVULVFRV
VmRUHDYDOLDGRVHDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVHDVSUiWLFDVVmRDGDSWDGDV


$&RPSDQKLDSRVVXLUHJUDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVHSUiWLFDVYROWDGDVSDUDDSUHYHQomRGHWHFomR
HUHPHGLDomRGHIUDXGHVHLOtFLWRVSUDWLFDGRVFRQWUDDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDTXHIRUDPHODERUDGRV
HPUD]mRGDDQiOLVHGHULVFRVDTXHD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWD$VUHJUDVSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRV
VmR FRQVWDQWHPHQWH DWXDOL]DGRV HP GHFRUUrQFLD GH DOWHUDo}HV QD OHJLVODomR H UHJXODPHQWRV
DSOLFiYHLVRXGDQHFHVVLGDGHFRQVWDWDGDLQWHUQDPHQWHGHDGHTXDomRHPUD]mRGRVULVFRVDTXHD
&RPSDQKLDHVWiVXMHLWD


$OpPGDVSROtWLFDVHQRUPDVLQWHUQDVD&RPSDQKLDpRULHQWDGDSHORVHX&yGLJRGH&RQGXWDTXH
UHIOHWHRVPDLVDOWRVSDGU}HVGHLQWHJULGDGHHpWLFDDGRWDGRVSHOD&RPSDQKLDRTXHpHVSHUDGRHP
WHUPRVGHSUiWLFDVHFRQGXWDVHDVFRQVHTXrQFLDVHPFDVRGHYLRODomRDR&yGLJRGH&RQGXWD


$&RPSDQKLDSRVVXLXPD0DWUL]GH&RQVHTXrQFLDVTXHpFRPSRVWD L SHORWLSRGHLQFLGHQWHGH
DFRUGRFRPR&yGLJRGH&RQGXWD LL FODVVLILFDomRGRLQFLGHQWHGHDFRUGRFRPRULVFRH[SRVWRj
:LQH SRGHQGR VHU EDL[R PpGLR RX JUDYH H LLL  VH D DomR IRL LQWHQFLRQDO RX QmR $ SDUWLU GHVVD
DQiOLVHD0DWUL]GH&RQVHTXrQFLDVDSRQWDTXDOVHUiDFRQVHTXrQFLDGHWDODomRSDUDDSHVVRDTXH
DUHDOL]RX([HPSORLQFLGHQWHDVVpGLRVH[XDOULVFRDOWRLQGHSHQGHVHIRLLQWHQFLRQDORXQmRWHQGR
HPYLVWDTXHLQIULQJHR&yGLJR3HQDO&RQVHTXrQFLDDSRQWDGDSHOD0DWUL]GHQ~QFLDGRFRODERUDGRU
jSROtFLDHDGHPLVVmRLPHGLDWD


$&RPSDQKLDFRQWDFRPXP&DQDOGHeWLFDSDXWDGRSHOR&yGLJRGH&RQGXWDTXHpRPHLRSDUD
TXHWRGRVSRVVDPWLUDUG~YLGDVGDUVXJHVW}HVHFRPXQLFDUIDWRV DQRQLPDPHQWHRXQmR VHQGR
HVWH FDQDO SDUD TXH TXDOTXHU XP TXH WHQKD FLrQFLD RX VXVSHLWH GH DWRV GH RXWUD SHVVRD HP
GLVVRQkQFLDFRPR&yGLJRGH&RQGXWDDOHJLVODomRRXjVGHPDLVSROtWLFDVHQRUPDVGD&RPSDQKLD
SRVVDUHDOL]DUXPDGHQ~QFLDVHMDSHORVLWHKWWSVDSSGHQRXQFHI\FRPSRUWDOZLQHRXSHORWHOHIRQH
    8PD HPSUHVD WHUFHLUD p D LQWHUPHGLDGRUD H MXQWR DR &RPSOLDQFH JDUDQWH D
FRQILGHQFLDOLGDGHHLPSDUFLDOLGDGHGR&DQDOGHeWLFDGD&RPSDQKLD


7RGRVRVFDVRVGHDSOLFDomRGHPHGLGDVGLVFLSOLQDUHVVmRJXLDGRVSHOD0DWUL]GH&RQVHTXrQFLDV
GR&DQDOGHeWLFDHVHPSUHGLVFXWLGRVQRkPELWRGDiUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDH*HVWmRGH5LVFRV
GD&RPSDQKLDTXHDWXDOPHQWHHVWiOLJDGDj'LUHWRULDGH0DUNHWLQJH*RYHUQDQoDGHYHQGRJDUDQWLU
TXHUHJXODPHQWRVLQWHUQRVHH[WHUQRVVHMDPFXPSULGRV

$iUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDH*HVWmRGH5LVFRVpUHVSRQViYHOSRUUHFHEHUDSXUDUHYLGrQFLDVHWUDWDU
DGHQ~QFLDG~YLGDRXVXJHVWmRUHODFLRQDGRVjFRQGXWDpWLFDGHVGHTXHDGHQ~QFLDQmRHQYROYD
PHPEURVGDiUHDKLSyWHVHHPTXHDGHQ~QFLDVHUiHQYLDGDGLUHWDPHQWHDR&RPLWrGH$XGLWRULDH
5LVFRV

3DUD D GHQ~QFLDV FRQVLGHUDGDV JUDYHV RX JUDYtVVLPDV FRQIRUPH D 0DWUL] GH &RQVHTXrQFLDV GR
&DQDO GH eWLFD p FRQYRFDGD XPD UHXQLmR GR &RPLWr GH $XGLWRULD H 5LVFRV QD KLSyWHVH HP TXH
QHQKXPGHVHXVPHPEURVHVWHMDHQYROYLGRQRFDVRUHSRUWDGR1DKLSyWHVHGHDOJXPPHPEURGD
iUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDH*HVWmRGH5LVFRVRXGR&RPLWrGH$XGLWRULDH5LVFRVHVWDUHQYROYLGRR
FDVRpGLUHWDPHQWHUHSRUWDGRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$iUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDH*HVWmRGH5LVFRVDWXDHPFRQMXQWRFRPDVRXWUDV*HUrQFLDVHFRPR
&RPSOLDQFHHUHVSRQGHDR&RPLWrGH$XGLWRULDH5LVFRVQDDGRomRGDVDo}HVSUHYLVWDVQDPDWUL]
DGHSHQGHUGDJUDYLGDGHGDYLRODomR

(PUHJUDSDUDDYDOLDomRHWRPDGDGHGHFLVmRVmRHQYROYLGRV L DV*HUrQFLDVGHiUHDVHDiUHDGH
$XGLWRULD ,QWHUQD H *HVWmR GH 5LVFRV QDV TXHVW}HV UHODFLRQDGDV DR DPELHQWH H FRQGLo}HV GH
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WUDEDOKRGHUHODFLRQDPHQWRHRX LL R&RPSOLDQFHHPTXHVW}HVGHYLRODomRGR&yGLJRGH&RQGXWD
3ROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVHRX LLL DiUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDH*HVWmRGH5LVFRVHPTXHVW}HVGH
YLRODomRGR&yGLJRGH&RQGXWD3ROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVHHPGHQ~QFLDVTXHVHMDPFRQVLGHUDGDV
JUDYHVJUDYtVVLPDVRXTXHHQYROYDPD'LUHWRULDSRGHQGRUHSRUWiODHWUDWiODQRkPELWRGR&RPLWr
GH$XGLWRULDH5LVFRV

e LPSRUWDQWH HVFODUHFHU DLQGD TXH FDVRV GH YLRODomR TXH LQFOXDP XPD LQIUDomR GD OHL VHUmR
HQFDPLQKDGRVjVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHV
$&RPSDQKLDDLQGDXWLOL]DDYLVROHJDOQRURGDSpGHVHXVHPDLOVLQIRUPDQGRRVUHFLSLHQWHVVREUHD
DSOLFDomRGR&yGLJRGH&RQGXWDHRVFRQWDWRVGR&DQDOGHeWLFD


$LQGDD&RPSDQKLDEXVFDLQFOXLUFOiXVXODVDQWLFRUUXSomRQRVFRQWUDWRVILUPDGRVFRPWHUFHLURVH
H[LJH GRV SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV D DVVLQDWXUD GH ³7HUPR GH &RQILGHQFLDOLGDGH´ VHPSUH TXH
QHFHVViULR


LL  DVHVWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVHQYROYLGDVQRPRQLWRUDPHQWRGRIXQFLRQDPHQWRHGD

HILFLrQFLDGRVPHFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVGHLQWHJULGDGHLQGLFDQGRVXDV
DWULEXLo}HV VH VXD FULDomR IRL IRUPDOPHQWH DSURYDGD yUJmRV GR HPLVVRU D TXH VH
UHSRUWDP H RV PHFDQLVPRV GH JDUDQWLD GD LQGHSHQGrQFLD GH VHXV GLULJHQWHV VH
H[LVWHQWHVH


$ iUHD GH &RPSOLDQFH YLVD JDUDQWLU TXH UHJXODPHQWRV LQWHUQRV H H[WHUQRV VHMDP FXPSULGRV H
DWXDOPHQWHUHSRUWDSDUDD'LUHWRULDGH0DUNHWLQJH*RYHUQDQoD


$iUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDH*HVWmRGH5LVFRVpUHVSRQViYHOSRUDXIHULUDTXDOLGDGHHHIHWLYLGDGH
GRVSURFHVVRVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVFRQWUROHHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDHWDPEpPSRUDYDOLDU
RV FDVRV GH GHQ~QFLDV UHFHELGRV QR &DQDO GH eWLFD UHSRUWDQGRVH GLUHWDPHQWH DR &RPLWr GH
$XGLWRULDH*HVWmRGH5LVFRV

(PFDVRGHGHQ~QFLDVGHFRQGXWDpWLFDHQYROYHQGRPHPEURVGR&RPLWrGH$XGLWRULDH5LVFRVRX
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHVHREVHUYDUDDEVWHQomRGRPHPEURHQYROYLGRQDGHQ~QFLDQR
PRPHQWRGDDYDOLDomRGRFDVR$SHVVRDHQYROYLGDQRSURFHVVRGHGHFLVmRTXHWHQKDSRWHQFLDO
FRQIOLWRGHLQWHUHVVHFRPDGHOLEHUDomRDVHUWRPDGDGHYHUiVHGHFODUDULPSHGLGDH[SOLFDQGRVHX
HQYROYLPHQWRQRFDVR'HSRLVGHYHUiVHDXVHQWDUGDVGLVFXVV}HVVREUHRWHPDEHPFRPRVHDEVWHU
GHYRWDUQDPDWpULDHPTXHVWmRVHIRURFDVR

LLL  VHRHPLVVRUSRVVXLFyGLJRGHpWLFDRXGHFRQGXWDIRUPDOPHQWHDSURYDGRLQGLFDQGR


Ɣ VH HOH VH DSOLFD D WRGRV RV GLUHWRUHV FRQVHOKHLURV ILVFDLV FRQVHOKHLURV GH
DGPLQLVWUDomR H HPSUHJDGRV H VH DEUDQJH WDPEpP WHUFHLURV WDLV FRPR
IRUQHFHGRUHVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRDJHQWHVLQWHUPHGLiULRVHDVVRFLDGRV


2&yGLJRGH&RQGXWDGD&RPSDQKLDVHDSOLFDDWRGRVRVFRODERUDGRUHVVHPH[FHomREHPFRPR
WHUFHLURV IRUQHFHGRUHV H HPSUHVDV SDUFHLUDV 6XD ILQDOLGDGH p GH RULHQWDU FODUDPHQWH D QRVVD
FRQGXWDHRTXHHVSHUDPRVPHVPRTXHLQGLUHWDPHQWH


Ɣ VH H FRP TXH IUHTXrQFLD RV GLUHWRUHV FRQVHOKHLURV ILVFDLV FRQVHOKHLURV GH
DGPLQLVWUDomRHHPSUHJDGRVVmRWUHLQDGRVHPUHODomRDRFyGLJRGHpWLFDRXGH
FRQGXWDHjVGHPDLVQRUPDVUHODFLRQDGDVDRWHPD


$VVLPFRPRWRGRVRVFRODERUDGRUHV TXH VmR FRQWUDWDGRV RVGLUHWRUHV SDVVDP SHOR SURFHVVR GH
LQWHJUDomR H GHQWUH DV DWLYLGDGHV SODQHMDGDV SDUWLFLSDP GH WUHLQDPHQWR DFHUFD GR &yGLJR GH
&RQGXWDHUHFHEHPXPDYLDItVLFD

$QXDOPHQWHpUHDOL]DGRWUHLQDPHQWRFRPWRGRVRVFRODERUDGRUHVGDHPSUHVDLQFOXLQGRGLUHWRUHVH
FRQVHOKHLURVLQIRUPDQGRHUHIRUoDQGRDVFRQGXWDVHSUiWLFDVHVSHUDGDV


Ɣ DV VDQo}HV DSOLFiYHLV QD KLSyWHVH GH YLRODomR DR FyGLJR RX D RXWUDV QRUPDV
UHODWLYDV DR DVVXQWR LGHQWLILFDQGR R GRFXPHQWR RQGH HVVDV VDQo}HV HVWmR
SUHYLVWDVH
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'HL[DUGHVHJXLUDOJXPDUHFRPHQGDomRHRULHQWDomRFRQWLGDQR&yGLJRGH&RQGXWDpFRQVLGHUDGR
XPD FRQGXWD LQDGHTXDGD 4XDOTXHU GHVFXPSULPHQWR p SDVVtYHO GH UHSUHHQVmR H DSOLFDomR GH
PHGLGDVGLVFLSOLQDUHVTXHGHSHQGHQGRGDVXDJUDYLGDGHHRXWUDVFLUFXQVWkQFLDVUHOHYDQWHVSRGHP
UHVXOWDUHP


$GYHUWrQFLDYHUEDORXSRUHVFULWR

6XVSHQVmR

'HPLVVmRFRPRXVHPMXVWDFDXVD


7RGRVRVFDVRVGHDSOLFDomRGDVPHGLGDVVmRJXLDGRVSHOD0DWUL]GH&RQVHTXrQFLDVGR&DQDOGH
eWLFDHDYDOLDGRVFRQIRUPHGLVSRVWRQRLWHP L GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD


(VFODUHFHPRV QRYDPHQWH TXH FDVRV GH YLRODomR TXH LQFOXDP XPD LQIUDomR GD OHL VHUmR
HQFDPLQKDGRVjVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHV


Ɣ yUJmR TXH DSURYRX R FyGLJR GDWD GD DSURYDomR H FDVR R HPLVVRU GLYXOJXH R
FyGLJRGHFRQGXWDORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWR
SRGHVHUFRQVXOWDGR

2&yGLJRGH&RQGXWDIRLDWXDOL]DGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRUHDOL]DGDHPGH
RXWXEURGHHHVWiGLVSRQtYHOSDUDDFHVVRGHWRGRVDWUDYpVGROLQNULZLQHFRPEU


E  VHRHPLVVRUSRVVXLFDQDOGHGHQ~QFLDLQGLFDQGRHPFDVRSRVLWLYR

L  VHRFDQDOGHGHQ~QFLDVpLQWHUQRRXVHHVWiDFDUJRGHWHUFHLURV



2 &DQDO GH eWLFD GD :LQH p LQWHUPHGLDGR SRU XPD HPSUHVD WHUFHLUL]DGD YLVDQGR JDUDQWLU D
FRQILGHQFLDOLGDGHHLPSDUFLDOLGDGHVHQGRFHUWRTXHWRGRRWUDEDOKRpFRQGX]LGRFRPRPi[LPRVLJLOR
HFXLGDGRSDUDJDUDQWLUFRQILDELOLGDGHGDVLQIRUPDo}HVSUHVHUYDUDLGHQWLGDGHGRVHQYROYLGRVTXH
SRGHPUHSRUWDUGHIRUPDDQ{QLPDFDVRSUHILUDP2&DQDOVHQGRLQGHSHQGHQWHSURSRUFLRQDDRV
QRVVRV FRODERUDGRUHV D VHQVDomR GH VHJXUDQoD H FRQILDQoD HP ID]HU GHQ~QFLDV G~YLGDV H
VXJHVW}HVTXDQWRDFRQGXWDpWLFD


LL  VH R FDQDO HVWi DEHUWR SDUD R UHFHELPHQWR GH GHQ~QFLDV GH WHUFHLURV RX VH UHFHEH

GHQ~QFLDVVRPHQWHGHHPSUHJDGRV


&RQIRUPHUHODWDGRQRLWHPDQWHULRUR&DQDOGHeWLFDpDEHUWRSDUDGHQ~QFLDVGHFRODERUDGRUHVRX
WHUFHLURV


LLL  VHKiPHFDQLVPRVGHDQRQLPDWRHGHSURWHomRDGHQXQFLDQWHVGHERDIpH


2 &DQDO GH eWLFD p XP PHLR HP TXH p SRVVtYHO WLUDU G~YLGDV GDU VXJHVW}HV RX FRPXQLFDU IDWRV
DQRQLPDPHQWH RX QmR UHODFLRQDGRV j FRQGXWD GH WRGRV TXH WUDEDOKDP QD :LQH SDUFHLURV H
IRUQHFHGRUHVTXHQmRHVWHMDPDGHTXDGRVDR&yGLJRGH&RQGXWD

$ &RPSDQKLD SURtEH H QmR WROHUD TXDOTXHU UHWDOLDomR RX DPHDoD GH DomR GH UHWDOLDomR FRQWUD
TXDOTXHUSHVVRDTXHUHODWHXPDSRVVtYHOYLRODomRjOHLUHJXODPHQWRRXSROtWLFDGD&RPSDQKLD'D
PHVPDIRUPDTXDOTXHUFRODERUDGRUTXHGHVHQFRUDMHRXLPSHoDRXWUDSHVVRDWDQWRGHID]HUXP
UHODWRTXDQWRGHSURFXUDUDMXGDRXDVVLVWrQFLDQHFHVViULDVSDUDUHSRUWDURSUREOHPDHVWDUiVXMHLWR
DDomRGLVFLSOLQDU5HWDOLDomRpXPDWRGHYLRODomRHSRGHVHUUHODWDGRDRQRVVR&DQDOGHeWLFD


LY  yUJmRGRHPLVVRUUHVSRQViYHOSHODDSXUDomRGHGHQ~QFLDV


$iUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDH*HVWmRGH5LVFRVpUHVSRQViYHOSRUUHFHEHUDSXUDUHYLGrQFLDVHWUDWDU
DGHQ~QFLDG~YLGDRXVXJHVWmRUHODFLRQDGRVjFRQGXWDpWLFDGHVGHTXHDGHQ~QFLDQmRHQYROYD
PHPEURVGDiUHDKLSyWHVHHPTXHDGHQ~QFLDVHUiHQYLDGDGLUHWDPHQWHDR&RPLWrGH$XGLWRULDH
5LVFRV
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$ DSXUDomR GDV GHQ~QFLDV p UHDOL]DGD QRV WHUPRV SUHYLVWRV QR LWHP  L  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD


F  VHRHPLVVRUDGRWDSURFHGLPHQWRVHPSURFHVVRVGHIXVmRDTXLVLomRHUHHVWUXWXUDo}HV
VRFLHWiULDVYLVDQGRjLGHQWLILFDomRGHYXOQHUDELOLGDGHVHGHULVFRGHSUiWLFDVLUUHJXODUHVQDV
SHVVRDVMXUtGLFDVHQYROYLGDVH


$&RPSDQKLDSRVVXLDERDSUiWLFDGHFRQWUDWDUSDUDWRGRSURFHVVRGHIXVmRHDTXLVLomRHPSUHVD
HVSHFLDOL]DGDHP'XH'LOLJHQFH


G  FDVRRHPLVVRUQmRSRVVXDUHJUDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVRXSUiWLFDVYROWDGDVSDUDD
SUHYHQomR GHWHFomR H UHPHGLDomR GH IUDXGHV H LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D DGPLQLVWUDomR
S~EOLFDLGHQWLILFDUDVUD]}HVSHODVTXDLVRHPLVVRUQmRDGRWRXFRQWUROHVQHVVHVHQWLGR

1mRVHDSOLFD
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$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDV

$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDV
$VDOWHUDo}HVGD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRGHIRUPDVLPSOLILFDGDVHUHVXPHPj
D  LQFOXVmR GDV VHJXLQWHV FDWHJRULDV GH ULVFR GHVFULWDV HP GHWDOKHV QR LWHP  E L  ULVFRV GH
FRQWLQXLGDGHGRQHJyFLRHULVFRVGHVXVWHQWDELOLGDGHH
E LQFOXVmRGDVGLUHWUL]HVHUHVSRQVDELOLGDGHVSRUiUHDGD&RPSDQKLDFRQIRUPHGHVFULWRQRLWHP
 E LLL 

609

3È*,1$GH

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD::(&200(5&('(9,1+266$

9HUVmR

2XWUDVLQIUHOHY*HUHQFLDPHQWRGHULVFRVHFRQWUROHVLQWHUQRV

2XWUDVLQIUHOHY*HUHQFLDPHQWRGHULVFRVHFRQWUROHVLQWHUQRV


'LDQWHGRFRQWH[WRGHLQFHUWH]DVSURPRYLGRSHODSDQGHPLDGH&29,'FRQIRUPHGHVFULWRQRLWHP
 D &RPSDQKLD WHP WRPDQGR PHGLGDV SDUD PLWLJDU RV SRVVtYHLV HIHLWRV DGYHUVRV TXH SRVVDP
RFRUUHUHPYLUWXGHGDDWXDOVLWXDomR'HVVHPRGRD:LQHFULRXXPFRPLWrGHFULVH & WHPSRUiULR
IRUPDGR SRU JHVWRUHV GH GLIHUHQWHV iUHDV TXH YLVD D D  DFRPSDQKDU H PRQLWRUDU D HYROXomR
VHPDQDOGDSDQGHPLD E SULRUL]DUDo}HVTXHSUHVHUYHPDVD~GH GRVIXQFLRQiULRVHFOLHQWHV F 
JDUDQWLU XPD FRPXQLFDomR FRQVLVWHQWH H IOXtGD FRP RV SULQFLSDLV VWDNHKROGHUV G  HVWDEHOHFHU
LQLFLDWLYDVFRODERUDWLYDVGHIRUPDDRIHUHFHUFRQWULEXLo}HVUHOHYDQWHVjVRFLHGDGHH H HQGHUHoDU
UHVSRVWDVQHFHVViULDVHWHPSHVWLYDVjFULVH

2EMHWLYRVHHVWUDWpJLDVGRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGRGD&RPSDQKLD

L  5LVFRVGHPHUFDGRSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR

$SULQFLSDODWXDomRGD&RPSDQKLDQDUHYHQGDGHSURGXWRVLPSRUWDGRVDH[S}HDRULVFRGHYDULDomR
FDPELDOHPPRHGDHVWUDQJHLUD2ULVFRLQFRUUHQDIOXWXDomRGRFkPELRHQWUHRSHGLGRGHFRPSUDH
RSDJDPHQWRGRVIRUQHFHGRUHVLQWHUQDFLRQDLVHRHIHLWRGHFRUUHQWHGHWDOIOXWXDomRQDSUHFLILFDomR
GHPHUFDGRULDV

LL  (VWUDWpJLDGHSURWHomRSDWULPRQLDO KHGJH 

2V YROXPHV D VHUHP FRQWUDWDGRV VmR EDVHDGRV HP XPD FXUYD SHUFHQWXDO GHILQLGD SHOD
DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD DSOLFDGD DR SDVVLYR HP PRHGD HVWUDQJHLUD FRP IRUQHFHGRUHV
LQWHUQDFLRQDLVGHVSHVDVFRPLPSRVWRVGHLPSRUWDomRHFXVWRGHIUHWHLQWHUQDFLRQDO

LLL  ,QVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomRSDWULPRQLDO KHGJH 

2 LQVWUXPHQWR XWLOL]DGR SDUD SURWHomR SDWULPRQLDO p R 1') - Non Deliverable Forward TXH p XP
FRQWUDWR D WHUPR GH PRHGDV QHJRFLDGR HP PHUFDGR GH EDOFmR FXMR REMHWLYR p IL[DU
DQWHFLSDGDPHQWHXPDWD[DGHFkPELRHPXPDGDWDIXWXUD1RYHQFLPHQWRDOLTXLGDomRRFRUUHSHOD
GLIHUHQoDHQWUHDWD[DDWHUPRFRQWUDWDGDHDWD[DGHPHUFDGRGHILQLGDFRPRUHIHUrQFLD

LY  3DUkPHWURVXWLOL]DGRVSDUDRJHUHQFLDPHQWRGHVVHVULVFRV

$ &RPSDQKLD XWLOL]D SROtWLFD GH SURWHomR GH FRQWUDWDomR GH hedge 2 DFRPSDQKDPHQWR p GLiULR
FRQVLGHUDQGRDPHQRUFRWDomRGRFkPELRGRGLD4XDQGRintradayVHRFkPELRDWLQJLUXPDDOWDGH
HPUHODomRDFRWDomRGRGLDDQWHULRUHVWHVHUiRJDWLOKRSDUDDFRQWUDWDomRGRhedgeHSURWHomR
GHVHXVFRPSURPLVVRVHPPRHGDHVWUDQJHLUD

Y  6H D &RPSDQKLD RSHUD LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV FRP REMHWLYRV GLYHUVRV GH SURWHomR
SDWULPRQLDO KHGJH HTXDLVVmRHVVHVREMHWLYRV

$&RPSDQKLDRSHUDGHULYDWLYRVSRUPHLRGH1')Non Deliverable Forward DSHQDVFRPREMHWLYRGH
SURWHJHU FRQWUD D YRODWLOLGDGH FDPELDO WDQWR D PDUJHP EUXWD GR FOXEH GH DVVLQDWXUDV TXDQWR GDV
GHPDLVIRQWHVGHFRQWDVDUHFHEHU

$ &RPSDQKLD QmR HIHWXD DSOLFDo}HV GH FDUiWHU HVSHFXODWLYR HP GHULYDWLYRV RX TXDLVTXHU RXWURV
DWLYRVILQDQFHLURV

YL  $HVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHFRQWUROHGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR

$HVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOpDPHVPDSDUDRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVFRQIRUPHGLVFRUULGRQRLWHP
 E  LLL 
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&RQVWLWXLomRGR(PLVVRU3UD]RGH'XUDomR('DWDGH5HJLVWURQD&YP

'DWDGH&RQVWLWXLomRGR(PLVVRU



)RUPDGH&RQVWLWXLomRGR(PLVVRU

6RFLHGDGH$Q{QLPD

3DtVGH&RQVWLWXLomR

%UDVLO

3UD]RGH'XUDomR

3UD]RGH'XUDomR,QGHWHUPLQDGR

'DWDGH5HJLVWUR&90

5HJLVWUR6HQGR5HTXHULGR
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%UHYH+LVWyULFR

%UHYHKLVWyULFR
(PQRYHPEURGHWHYHLQtFLRDKLVWyULDGD&RPSDQKLDIXQGDGDSRU5RJpULR6DOXPHH$QVHOPR
(QGOLFK&RPPDLVGHGH]DQRVGHH[SHULrQFLDQRPHUFDGRGHYLQKRVHfood services5RJpULRH
$QVHOPRWLQKDPFRPRSULQFLSDOREMHWLYRGHPRFUDWL]DURFRQVXPRGHYLQKRVQR%UDVLOPDLVFRQKHFLGR
FRPRSDtVGDFHUYHMD3DUDLVVRGHFLGLUDPLQLFLDUHVVDKLVWyULDDSDUWLUGHXPDORMDYLUWXDOTXH
SXGHVVHOHYDUDPDUFD:LQHHVHXVYLQKRVDRVTXDWURFDQWRVGRSDtVHYLWDQGRRVLQFRQYHQLHQWHVH
GLILFXOGDGHVGHXPQHJyFLRWUDGLFLRQDOGHYDUHMRFRPORMDVItVLFDV

'HVGHRFRPHoRRHVStULWRGHLQRYDomRHRREMHWLYRGHOHYDUXPDH[SHULrQFLDVXSHULRUGHFRPSUD
DRVFOLHQWHVIRUDPSULRULGDGHQD&RPSDQKLDSDUDHQWUHJDURVYLQKRVHPWRGRSDtVHGHIRUPDPDLV
UiSLGDD&RPSDQKLDHVWUXWXURXHPQRYHPEURGHVXDRSHUDomRGHORJtVWLFDHP3DOPDV72H
XWLOL]DYDRWUDQVSRUWHDpUHR

3DUDYLDELOL]DURXVRGDPDOKDDpUHDGHVGHVHXLQtFLRD&RPSDQKLDXVRXFDL[DVGHSDSHOmRSDUD
WUDQVSRUWDURVSURGXWRVSDUDVHXVFOLHQWHVHSRVWHULRUPHQWHSDWHQWHRXHVWDVFDL[DVTXHJDQKDUDP
R QRPH GH :LQH%R[ $V :LQH%R[ VmR KRPRORJDGDV H HVSHFLDOPHQWH GHVHQYROYLGDV SDUD R
WUDQVSRUWHDpUHRHVHWRUQDUDPXPPDUFRLPSRUWDQWHQDKLVWyULDGD&RPSDQKLDSRLVSHUPLWLXOHYDU
RVVHXVSURGXWRVSDUDWRGRR%UDVLOGHIRUPDPDLVUiSLGDFRPVHJXUDQoDHEDL[RtQGLFHGHDYDULDV

(PVHXSULPHLURDQRGHRSHUDomRD&RPSDQKLDMiDWHQGLDPLOFOLHQWHVFRQWDYDFRPPDLV
GHUyWXORVGLVSRQtYHLVHFKHJRXjPDUFDGHPLOJDUUDIDVGHYLQKRHQWUHJXHVHPWRGRR
SDtV1HVWHPHVPRSHUtRGRIRLODQoDGDD5HYLVWD:LQHFRPRLQWXLWRGHOHYDUFRQKHFLPHQWRVREUH
RPXQGRGRVYLQKRVSDUDRVFOLHQWHVHPXPDOLQJXDJHPPDLVOHYHDFHVVtYHOHGLYHUWLGD

(PPDUoRGHIRLODQoDGRR&OXEH:LQHRFOXEHGHYLQKRVTXHOHYDPHQVDOPHQWHDVHXVVyFLRV
XPDVHOHomRHVSHFLDOGHUyWXORVHVFROKLGRVDRUHGRUGHWRGRRPXQGRSHODHTXLSHGHVRPPHOLHUVGD
:LQHRV:LQHKXQWHUV2&OXEH:LQHFUHVFHXUDSLGDPHQWHHDRILQDOGHMiFRQWDYDFRPPDLV
GHDVVLQDWXUDVDWLYDV

1HVWH PHVPR SHUtRGR DOpP GR SLRQHLULVPR QR FOXEH GH DVVLQDWXUDV GH YLQKRV D HPSUHVD ILFRX
FRQKHFLGDSRUVHWRUQDUXPDORMDonline GHYLQKRVGHQWURGDSODWDIRUPDGDUHGHVRFLDOGRFacebook
:LQH9LQKRVFRPRDSOLFDWLYR/RMD9LUWXDO 1RPHVPRDQRD&RPSDQKLDUHFHEHXRWURIpX2XUR
GR3UrPLR([FHOrQFLDHP4XDOLGDGH&RPpUFLR(OHWU{QLFR%&FRQFHGLGRSHOR(ELW

(PPDLRGHD2UEHDW6RPH,PDJHP/WGDHPSUHVDGR*UXSR5%6SDUDGHVHQYROYLPHQWRGH
QHJyFLRVGLJLWDLVLQJUHVVRXQRTXDGURVRFLHWiULRDGTXLULQGRXPDSDUWLFLSDomRQDHPSUHVDTXHFRP
DH[SDQVmRGRQHJyFLRPLJURXRFHQWURGHGLVWULEXLomRGH3DOPDV72SDUD6HUUD(62QRYRFHQWUR
GHGLVWULEXLomRWURX[HSUR[LPLGDGHFRPRSRUWRGH9LWyULD(6SRURQGHVmRIHLWDVDVLPSRUWDo}HVGD
&RPSDQKLDDWpRVGLDVGHKRMHHRVJUDQGHVFHQWURVXUEDQRVGRSDtVGHVWLQRGDPDLRUSDUWHGRV
SHGLGRVRTXHRWLPL]RXDVRSHUDo}HVGHUHFHELPHQWRGRVSURGXWRVLPSRUWDGRVHGLPLQXLXRSUD]R
PpGLRGHHQWUHJDGRVSHGLGRVSDUDRVFOLHQWHVORFDOL]DGRVHP(VWDGRVSUy[LPRV$OpPGLVVRDQRYD
ORFDOLGDGHSHUPLWLXDXWLOL]DomRGRDHURSRUWRGH9LWyULD(XULFRGH$JXLDU6DOOHVFRPPHOKRUHVWUXWXUD
HGLVSRQLELOLGDGHGHYRRVGLiULRVTXHHP3DOPDV72VHOLPLWDYDDDSHQDVWUrVYRRVSRUGLD

&RPRDSRUWHGHFDSLWDOSURYHQLHQWHGDWUDQVDomRFRPD2UEHDW6RPH,PDJHP/WGDD&RPSDQKLD
LQLFLRXVHXSODQRGHH[SDQVmRHDPSOLRXRVLQYHVWLPHQWRVHPPDUNHWLQJTXHIRUDPDEDVHSDUDD
FRQWLQXLGDGHGRFUHVFLPHQWRGR&OXEH:LQHTXHVHWRUQDYDRSULQFLSDOSURGXWRGD&RPSDQKLDFRP
DVVLQDWXUDVDWLYDVDRILQDOGH
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%UHYH+LVWyULFR

(P$QVHOPR(QGOLFKGHL[RXRTXDGURVRFLHWiULRH5RJpULR6DOXPHVHJXLXQDOLGHUDQoDGDQGR
VHTXrQFLD DRV SODQRV GH FUHVFLPHQWR GD &RPSDQKLD 2 &OXEH :LQH FRQWLQXRX VHQGR R PRWRU
SURSXOVRUGRFUHVFLPHQWRGDHPSUHVDSULQFLSDOPHQWHDSyVRODQoDPHQWRGR&OXEH2QHFRPUyWXORV
GH52&OXEH2QHRSomRPDLVDFHVVtYHOQDpSRFDDODYDQFRXRFUHVFLPHQWRGRFOXEHHVH
WRUQRXDPRGDOLGDGHFRPPDLRUQ~PHURGHDVVRFLDGRVHP1HVWHPHVPRDQRGHYLGRDRVERQV
UHVXOWDGRV GH FUHVFLPHQWR GR FOXEH H YHQGDV GR e-commerce D &RPSDQKLD GHL[RX GH FRQVXPLU
FDL[DRSHUDFLRQDODSDUWLUGRFDSLWDOSUySULRFKHJDQGRDRVHXbreakeven

2VXFHVVRGD&RPSDQKLDQRVDQRVDQWHULRUHVFKDPRXDDWHQomRGHXPQRYRLQYHVWLGRUHP
8P IXQGR GR JUXSR 3HQtQVXODDGTXLULX XPD IDWLDGH  GD HPSUHVD SDVVDQGR D GLYLGLU R
FRQWUROHFRP D 2UEHDW 6RP H ,PDJHP/WGD 1HVWHSHUtRGR R &OXEH:LQHFRQWLQXDYDFUHVFHQGR
SRUpP IRPRV LPSDFWDGRV SRU XP FHQiULR PDFURHFRQ{PLFR GHVDILDGRU FRP UHWUDomR GR 3,% H
GHVYDORUL]DomRFDPELDOVRPDGRVDRDXPHQWRGDFDUJDWULEXWiULD SULQFLSDOPHQWHGHYLGRDRDXPHQWR
GH ,3, SDUD YLQKRV TXH SDVVRX GH XPD WDULID IL[D GH 5  SDUD  GR YDORU GR SURGXWR  H
DXPHQWRGDFRQFRUUrQFLDQDYHQGDGHJDUUDIDVSHORe-commerce&RPLVVRD&RPSDQKLDSDVVRX
D GLUHFLRQDU ERD SDUWH GR VHX LQYHVWLPHQWR GH PDUNHWLQJ SDUD R HFRPPHUFH $R ILQDO GH 
GHFLGLXVHODQoDUR9LQKR)iFLOXPQRYRVLWHHXPDQRYDPDUFDTXHFRPSHWLVVHQRPHUFDGRGHIODVK
VDOHV RXYHQGDUHOkPSDJRLVWRpXPGHVFRQWRRXSURPRomRRIHUHFLGRSRUXPFXUWRSHUtRGRGH
WHPSR  H SXGHVVH FRPEDWHU D FRQFRUUrQFLD GH IRUPD LQFLVLYD VHP FRPSURPHWHU RV DWULEXWRV
FRQTXLVWDGRVSHODPDUFD:LQH

1RDQRHPTXHFRPSOHWRXXPDGpFDGDHPD&RPSDQKLDDGTXLULXDVRFLHGDGH%RGHJDVGH
/RV$QGHV&RPpUFLRGH9LQKRV/WGDLPSRUWDGRUDHGLVWULEXLGRUDFRPH[SHULrQFLDQRVHWRUGHEDUHV
UHVWDXUDQWHVHPSyULRVVXSHUPHUFDGRVHKRWpLVIRUWDOHFHQGRRDWHQGLPHQWRSDUDiUHDVFRPHUFLDLV
$ %RGHJDV Mi FRQWDYD FRP WUrV ORMDV ItVLFDV FKDPDGDV %RGHJDV *DUDJH ORFDOL]DGDV HP 3RUWR
$OHJUHH&XULWLEDHDJUHJRXj&RPSDQKLDXPDUHGHGHPLOHVWDEHOHFLPHQWRVFRPHUFLDLVHPWRGR
R%UDVLOTXHFRPSUDYDPPLOJDUUDIDVDQXDOPHQWH

(PD&RPSDQKLDLQLFLRXXPDUHHVWUXWXUDomRQRTXDGURH[HFXWLYR5RJpULR6DOXPHIXQGDGRU
HDWpHQWmR&(2GD:LQHSDVVRXDRFXSDUDIXQomRGHSUHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
HHPVHXOXJDUDVVXPLX0DUFHOR*LRYDQHWWL' $ULHQ]RH[HFXWLYRGD2*HVWmRGH5HFXUVRVOWGD
TXHIRLUHVSRQViYHOSHODWUDQVDomRUHDOL]DGDHP

8PGRVPDUFRVGDQRYDJHVWmRIRLUHGLUHFLRQDURIRFRHRVLQYHVWLPHQWRVGHPDUNHWLQJSDUDUHWRPDU
D H[SDQVmR GR &OXEH :LQH WRUQDQGR D HPSUHVD XP JUDQGH IXQLO GH FRQYHUVmR GH YLVLWDQWHV HP
VyFLRV 'HSRLV GH FDSWDU R VyFLR R LQFHQWLYR SDVVD D VHU DV FRPSUDV DGLFLRQDLV QR e-commerce
H[SORUDQGRRVEHQHItFLRVGHVHUDVVRFLDGRDR&OXEHFRPRGHVFRQWRDGLFLRQDOGHHWD[DGH
IUHWHGLIHUHQFLDGD$OpPGLVVRIRUDPSULRUL]DGRVLQYHVWLPHQWRVHPWHFQRORJLDFRPRSRUH[HPSORR
GHVHQYROYLPHQWRGRDSOLFDWLYRGD:LQHDFHOHUDQGRRDYDQoRWHFQROyJLFRGD&RPSDQKLDHWRUQDQGR
PDLVIiFLORSURFHVVRGHFRPSUDGRVyFLRQRe-commerce
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,QIRUPDo}HVGH3HGLGRGH)DOrQFLD)XQGDGRHP9DORU5HOHYDQWHRXGH5HFXSHUDomR
-XGLFLDORX([WUDMXGLFLDO
,QIRUPDo}HVGHSHGLGRGHIDOrQFLDIXQGDGRHPYDORUUHOHYDQWHRXGHUHFXSHUDomRMXGLFLDO
RXH[WUDMXGLFLDO
1mRDSOLFiYHOSRLVQmRIRLSURWRFRODGRQHQKXPSHGLGRGHIDOrQFLDRXGHUHFXSHUDomRMXGLFLDORX
H[WUDMXGLFLDODWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

614

3È*,1$GH

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD::(&200(5&('(9,1+266$

9HUVmR

2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVHPUHODomRjVHomRTXHQmRWHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRV
GHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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'HVFULomRGDVSULQFLSDLVDWLYLGDGHVGRHPLVVRUHVXDVFRQWURODGDV

9LVmR*HUDOGD&RPSDQKLD
6RPRVXPFOXEHGHDVVLQDWXUDGHYLQKRVHe-commerceGHYLQKRVTXHRSHUDDWUDYpVGH
XP PRGHOR GLUHWR DR FRQVXPLGRU H XPD SODWDIRUPD RPQLFDQDO DEUDQJHQWH LQFOXLQGR
DVVLQDWXUD e-commerce YLD :LQH H 9LQKR )iFLO  %% WDQWR QR PHUFDGR on-trade TXH
FRQWHPSOD EDUHV UHVWDXUDQWHV H KRWpLV TXDQWR QR PHUFDGR off-trade UHSUHVHQWDGR SRU
VXSHUPHUFDGRVTXLRVTXHVHORMDVGHYDUHMR ORMDVItVLFDVHHYHQWRV
+iDQRVQDVFHXPDHPSUHVDFRP'1$GLJLWDOFRPRREMHWLYRGHFRQHFWDUDVSHVVRDVSRUPHLR
GHVXDSDL[mRSHORYLQKRHGHGHPRFUDWL]DURFRQVXPRGHYLQKRVQR%UDVLO$FUHGLWDPRVHVWDUEHP
SRVLFLRQDGRV SDUD OLGHUDU R PRYLPHQWR GH FRQVROLGDomR H WUDQVIRUPDomR GLJLWDO GR PHUFDGR GH
YLQKRVHHVSXPDQWHVTXHVHFDUDFWHUL]DSRUVHUXPPHUFDGRQR%UDVLOGH5ELOK}HVHP
VHJXQGRD,GHDO&RQVXOWLQJ TXHYHPUHJLVWUDQGR DXPHQWRV FRQVHFXWLYRV GR FRQVXPR SHU FDSLWD
DQXDOHXPDPELHQWHFRPSHWLWLYRIUDJPHQWDGRGHYLGRDH[LVWrQFLDGHHPSUHVDVTXHUHDOL]DUDP
LPSRUWDomR GH YLQKRV QR %UDVLO QR SULPHLUR VHPHVWUH GH  GH DFRUGR FRP GDGRV GD ,GHDO
&RQVXOWLQJ YLGHVHomR³0HUFDGRGH9LQKRV´QRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD 

(P SHVTXLVD GHPRJUiILFD UHDOL]DGD HP MXQKR GH  FRQVWDWDPRV TXH GH WRGD QRVVD EDVH GH
FOLHQWHV
x VmRGRVH[RPDVFXOLQR
x SRVVXHPUHQGDLQGLYLGXDOLJXDORXVXSHULRUD5PHQVDLV
x DOHJDPFRQVXPLUSHORPHQRVXPYLQKRSRUVHPDQD
x VmRFDVDGRV
x SRVVXHPILOKRV
x SRVVXHPFDUURSUySULRFRPRSULQFLSDOPHLRGHWUDQVSRUWHH
x SRVVXHPDQLPDOGHHVWLPDomR



$ &RPSDQKLD WHP FRPR IRFR HVWUDWpJLFR R FOXEH GH DVVLQDWXUDV &OXEH :LQH  VHX SULQFLSDO
GLIHUHQFLDO SDUD REWHU YDQWDJHP FRPSHWLWLYD HP XP PHUFDGR PHQRV GLVSXWDGR FRPSDUDGR DR GH
YHQGDVGHJDUUDIDVDYXOVDVQRe-commerceTXHVHWRUQRXPXLWRFRQFRUULGRGHYLGRjEDL[DEDUUHLUD
GH HQWUDGD SDUD QRYRV FRPSHWLGRUHV H[LJLQGR JUDQGHV LQYHVWLPHQWRV GH PDUNHWLQJ H WRUQDQGR R
QHJyFLRPHQRVUHQWiYHO

&RPLVVRD&RPSDQKLDWHYHXPDUHWRPDGDGRFUHVFLPHQWRGDUHFHLWDOtTXLGDUHVXOWDGRGDH[SDQVmR
GDEDVHGHVyFLRVGR&OXEHGH$VVLQDWXUD2(%,7'$$MXVWDGRUHODWLYRDRH[HUFtFLRGRVVHLVPHVHV
ILQGRVHPGHMXQKRGHpGH5PLOK}HV2(%,7'$$MXVWDGRUHODWLYRDRH[HUFtFLRGRV
VHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHpGH5PLOK}HVQHJDWLYRV$PHOKRUDGHVVHUHVXOWDGR
GH (%,7'$ $MXVWDGR VH GHYH SULQFLSDOPHQWH L  DR FUHVFLPHQWR GD UHFHLWD OtTXLGD HP WRGRV RV
VHJPHQWRV HP TXH D :LQH RSHUD VREUHWXGR QR (FRPPHUFH TXH DSUHVHQWRX XPD H[SDQVmR GD
UHFHLWDOtTXLGDGHQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHFRPSDUDGRDR
PHVPRSHUtRGRGHH LL DPHOKRUUDFLRQDOL]DomRGDVGHVSHVDVFRPYHQGDVTXHQRSHUtRGRGH
VHLVPHVHVILQGRHPMXQKRGHUHSUHVHQWDYDPGDUHFHLWDOtTXLGDHQRPHVPRSHUtRGR
GHUHGX]LXSDUDGDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLD




HPPLOKDUHVGH5H[FHWRRV
tQGLFHV 

(PGHMXQKRGH

(PGHGH]HPEURGH











5HFHLWD/tTXLGD











/XFUR%UXWR











(%,7'$
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0DUJHP(%,7'$



 



 



(%,7'$$MXVWDGR



 

 

 



0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR



 

 

 





(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDPDQWHYH[GHtQGLFHGHOLTXLGH]FRUUHQWHDWLQJLGRHPGH
GH]HPEURGHFRQVLGHUDQGRR$WLYR&LUFXODQWHGH5PLOK}HV DQWH5PLOK}HVHP
GHGH]HPEURGH HPFRPSDUDomRDR3DVVLYR&LUFXODQWHGH5PLOK}HV DQWH5
PLOK}HV HP  GH GH]HPEUR GH   HP YLUWXGH SULQFLSDOPHQWH GR DFUpVFLPR GH FDL[D H
HTXLYDOHQWHVGHFDL[DHFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVJHUDGRVQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV

(PMXOKRGHRLQYHVWLGRU3HQtQVXOD)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD±
,QYHVWLPHQWRQR([WHULRUUHDOL]RXDFRQYHUVmRGDVGHErQWXUHVTXHGHWLQKD GD &RPSDQKLD &RP D
FRQYHUVmRUHDOL]DGDDGtYLGDEUXWDGD&RPSDQKLDUHGX]LXGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEUR
GHSDUD5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHHIRUDPHPLWLGRV5PLOK}HVHP
QRYDVDo}HVGD&RPSDQKLDTXHSDVVDUDPDVHUGHWLWXODULGDGHGR3HQtQVXOD)XQGRGH,QYHVWLPHQWR
HP 3DUWLFLSDo}HV 0XOWLHVWUDWpJLD ± ,QYHVWLPHQWR QR ([WHULRU 2V MXURV H DWXDOL]Do}HV ILQDQFHLUDV
UHIHUHQWHVjVGHErQWXUHVIRUDPUHYHUWLGRVSDUDRUHVXOWDGRILQDQFHLUR



HPPLOKDUHVGH5H[FHWRRVtQGLFHV 

(PGH
MXQKRGH

(PGHGH]HPEURGH






'tYLGD%UXWD $ 









'tYLGD/tTXLGD % 









$WLYR&LUFXODQWH ' 









3DVVLYR&LUFXODQWH ( 









[

[

[

[



ËQGLFHGHOLTXLGH]FRUUHQWH '  ( 


3DUD PDLV GHWDOKHV DFHUFD GRV UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD YLGH LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD

(IHLWRVGDSDQGHPLDGR&29,'QRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD

&RQIRUPHGHVFULWRQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDSDQGHPLDGD&29,'PXGRXR
FRPSRUWDPHQWRGHFRPSUDGRFRQVXPLGRUHLPSXOVLRQRXRFUHVFLPHQWRGRHFRPPHUFHFRPRXP
WRGR

$SDQGHPLDWDPEpPDFHOHURXRFUHVFLPHQWRGDLQG~VWULDGHYLQKRVRQOLQH'HDFRUGRFRPD,GHDO
&RQVXOWLQJRYROXPHGHYLQKRLPSRUWDGRSRUHPSUHVDVTXHDWXDPSULRULWDULDPHQWHQRFDQDORQOLQH
FUHVFHXQRSULPHLURVHPHVWUHGHTXDQGRFRPSDUDGRDRPHVPRSHUtRGRGH0HVPR
DQWHVGRLQtFLRGDSDQGHPLDRYROXPHLPSRUWDGRSRUHVVHWLSRGHHPSUHVDVMiYLQKDUHJLVWUDQGR
FUHVFLPHQWR YLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD 

3RU VH WUDWDU GH XPD HPSUHVD FRP IRUWH DWXDomR QR HFRPPHUFH H SHORV LPSDFWRV JHUDLV GD
SDQGHPLDQDLQG~VWULDGHYLQKRRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDWDPEpPIRUDPIDYRUHFLGRVHD:LQH
UHJLVWURXDXPHQWRGHQDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKR
GHTXDQGRFRPSDUDGRDRPHVPRSHUtRGRGH

3RUpPHVVHFUHVFLPHQWRQmRSRGHVHULQWHJUDOPHQWHDWULEXtGRDHVVDVLWXDomRSRLVD&RPSDQKLD
MiKDYLDUHJLVWUDGRQRSULPHLURWULPHVWUHGHSHUtRGRDQWHULRUjSDQGHPLDXPFUHVFLPHQWRGH
UHFHLWDOtTXLGDGHFRPSDUDGRDRSULPHLURWULPHVWUHGH
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&OXEHGH$VVLQDWXUDVFRPRSULQFLSDOPRGHORGHQHJyFLR

1RVVRPRGHORGHQHJyFLRVHVWiFHQWUDGRQDDTXLVLomRGHVyFLRVHQRQRVVRFOXEHGHDVVLQDWXUDV
SDUD HP VHJXLGD JHUDU YHQGDV DGLFLRQDLV QR QRVVR e-commerce SRU PHLR GH XPD H[SHULrQFLD
HQYROYHQWHHPQRVVRDSOLFDWLYR

$RDVVLQDUR&OXEH:LQHRVyFLRUHFHEHPHQVDOPHQWHUyWXORVVHOHFLRQDGRVGHYLQtFRODVGRPXQGR
WRGR QR HQGHUHoR LQGLFDGR QR PRPHQWR GD DVVLQDWXUD 2IHUHFHPRV DR WRGR RLWR PRGDOLGDGHV
GLVWLQWDVGHDVVLQDWXUDVTXHYDULDPGHVGHDVRSo}HVPDLVDFHVVtYHLVDWpDVPDLVVRILVWLFDGDVGH
YLQKRV WLQWRV EUDQFRV HVSXPDQWHV H URVpV 3RU PrV p SRVVtYHO UHFHEHU GXDV TXDWUR RX VHLV
JDUUDIDVHPFDGDPRGDOLGDGH
2IHUHFHPRVEHQHItFLRVDGLFLRQDLVDRVQRVVRVVyFLRVFRPGHVWDTXHSDUDGHGHVFRQWRHPWRGRV
RVSURGXWRVYHQGLGRVHPQRVVDSODWDIRUPDYDORUGLIHUHQFLDGRGHIUHWHHDWpWUrVYH]HVPDLVSRQWRV
QRSURJUDPDGHUHFRPSHQVDV ³:LQH83´ 





1RSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHDVFRPSUDVUHDOL]DGDVSHORVVyFLRV
UHSUHVHQWDPGDUHFHLWDGD&RPSDQKLDGRVTXDLVVHUHIHUHPDRVSHGLGRVGR&OXEH
:LQHHDFRPSUDVDGLFLRQDLVTXHRVVyFLRVIL]HUDPQRe- commerce2UHVWDQWHGDUHFHLWDp
FRPSRVWRSHODVFRPSUDVGHFOLHQWHVQmRDVVRFLDGRVQRe-commerce  SHORQRVVRVHJPHQWR
GH YHQGDV SDUD HPSUHVDV D :LQH %RGHJDV %%  FRP  H GHPDLV VHJPHQWRV FRPR :LQH
(YHQWRVHORMDVItVLFDVTXHWRWDOL]DPFRPXPDSDUWLFLSDomRGHGDUHFHLWDWRWDO
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&RPSDUDGRDRSDGUmRPXQGLDOSRGHVHFRQVLGHUDUTXHRFRQVXPLGRUEUDVLOHLURDLQGDpLQLFLDQWHQR
PXQGRGRYLQKR6HJXQGRSHVTXLVDDSUHVHQWDGDQROIV Congress 2019 - 42nd World Congress of
Vine & Wine HPRFRQVXPRGRSDtVIRLFHUFDGHOLWURVSRUSHVVRD2IDWRGHRYLQKRQmRID]HU
SDUWHGDFXOWXUDGDVIDPtOLDVID]FRPTXHR%UDVLOHVWHMDEHPGLVWDQWHGHRXWURVSDtVHVSURGXWRUHV
WDLVFRPRD)UDQoDXPGRVPDLRUHVFRQVXPLGRUHVGRPXQGRRQGHRFRQVXPRGHYLQKRVFKHJDD
OLWURVDQXDLVSRUSHVVRDVHJXQGRGDGRVGDPHVPDSHVTXLVD






eYiOLGRUHVVDOWDUTXHQR%UDVLOQmRKiQHQKXPDOHLTXHSURtEDDYHQGDGHEHELGDVDOFRyOLFDVGH
XPHVWDGRSDUDRRXWURSRUpPHPUHODomRDRPHUFDGRGHYLQKRV XPDGDVPDLRUHVEDUUHLUDVDR
FRQVXPRpDGLILFXOGDGHGHHVFROKDGHULYDGDGDSRXFDLQWLPLGDGHGR FRQVXPLGRU FRP D EHELGD
DOpPGDJUDQGHTXDQWLGDGHGHUyWXORVGLVSRQtYHLV

7LSLFDPHQWHRYDUHMRHDVLPSRUWDGRUDVWUDEDOKDPFRPSRUWIyOLRVH[FOXVLYRVHHVWLPDVHTXHVHMDP
FRPHUFLDOL]DGRV PDLV GH PLO UyWXORVQR PHUFDGREUDVLOHLUR GH DFRUGRFRPD ,GHDO&RQVXOWLQJ
&RPEDVHQRUHVXOWDGRGDSHVTXLVDPHQFLRQDGDDFLPDDFUHGLWDPRVTXHDDEXQGkQFLDGHUyWXORV
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DFDEDSRUFRQIXQGLUHDIDVWDURFRQVXPLGRU6RPDQGRVHDRIDWRGHTXHHVWHPXLWDVYH]HVWDPEpP
VHGHSDUDFRPSUHoRVGtVSDUHVSDUDSURGXWRVHTXLYDOHQWHVSULQFLSDOPHQWHHPORMDVItVLFDV

(QWHQGHPRVTXHD:LQHVHMDDVROXomRSDUDHVWHSUREOHPDSRLVVXDSURSRVWDWUDQVFHQGHDVLPSOHV
YHQGDGHPDLVXPUyWXOR1RVVRSULQFLSDOVHJPHQWRGHDWXDomRRFOXEHGHDVVLQDWXUDVGHYLQKRV
QDVFHXDQFRUDGRQRV&¶VFXUDGRULDFRQWH~GRHFRPRGLGDGH6HDVVRFLDUDR&OXEH:LQHpXPD
GHVFREHUWD WRGRV RV PHVHV RV VyFLRV UHFHEHP HP FDVD YLQKRV GRV TXDWUR FDQWRV GR PXQGR
VHOHFLRQDGRVSRUHVSHFLDOLVWDVFXUDGRUHVRV:LQHKXQWHUV'HQWURGD:LQH%R[GRFOXEHRVVyFLRV
UHFHEHP D 5HYLVWD :LQH IRFDGD HP FRQWH~GR H[FOXVLYR VREUH YLQKRV YLDJHQV UHFHLWDV H
KDUPRQL]Do}HV(VWDH[SHULrQFLDDODYDQFDRDSUHQGL]DGRHRLQWHUHVVHQRPXQGRGRYLQKR3RUILP
RV SURGXWRV VmR HQWUHJXHV QD FDVD GRV FOLHQWHV QR GLD HVFROKLGR WUD]HQGR PDLV FRPRGLGDGH
FRQIRUWRHVHJXUDQoD


$H[SDQVmRGRFOXEHGHDVVLQDWXUDVpRPRWRUGHSURSXOVmRSDUDRFUHVFLPHQWRGDQRVVDHPSUHVD
SRLV VXD SURSRVWD GH YDORU p UHOHYDQWH SDUD R DVVLQDQWH VRPRV HVSHFLDOLVWDV QHVVH PRGHOR GH
QHJyFLRV SRU HVWDUPRV IRFDGRV QHOH GHVGH  H DVVLP HQWHQGHPRV HVWDU EHP SRVLFLRQDGRV
IUHQWHjFRQFRUUrQFLD2HQJDMDPHQWRGRVyFLRJHUDUHFHLWDVDGLFLRQDLVSRUPHLRGHYHQGDVQRH
FRPPHUFH (VWH PRGHOR EDVHDGR HP DVVLQDWXUDV SURSRUFLRQD UHFHLWD UHFRUUHQWH H SUHYLVtYHO
JHUDQGRHILFLrQFLDQRGHVHPSHQKRILQDQFHLUR


$33:LQHHDRWLPL]DomRGDFDSWDomRHILGHOL]DomRGHVyFLRV

$SURSRVWDGHFDSWDomRGHQRYRVVyFLRVHVXDDWLYDomRQRe-commerce pSRWHQFLDOL]DGDSRUQRVVR
SURJUDPDGHUHFRPSHQVDVHcashbackR:LQH83(OHpDFHVVtYHOSRUPHLRGHQRVVRDSOLFDWLYRR
$33 :LQH FRQVWUXtGR FRPR XPD SODWDIRUPD JDPLILFDGD FRP PLVV}HV H FRQTXLVWDV RV FOLHQWHV
SRGHP DFXPXODU cashback H SRGHP UHVJDWDU HP FRPSUDV IXWXUDV GH YLQKR 7RGDV DV FRPSUDV
UHDOL]DGDVSHORVFOLHQWHVVHMDQRe-commerce RXQRFOXEHJHUDPSRQWRVGHH[SHULrQFLDHcashback
2 IRFR p D ILGHOL]DomR FRP EDVH QD FRQVWUXomR GH XP VHQVR GH SHUWHQFLPHQWR 6mR  QtYHLV
(VWUHDQWH(QWXVLDVWD3URWDJRQLVWD(VWUHODHËGRORFRPGLIHUHQoDVQDWD[DGHDF~PXORSURWHomRGH
cashback HUHVJDWHPtQLPR

&RQFHQWUDPRVWRGRVRVHVIRUoRVSDUDWRUQDUDHPSUHVDHPXPPRGHORGHDOWDSHUIRUPDQFH truly
performance based model  GH DTXLVLomR GH QRYRV VyFLRV 3DUD LVVR TXDVH D WRWDOLGDGH GR
LQYHVWLPHQWRGHPDUNHWLQJpGLUHFLRQDGDSDUDWUD]HUDFHVVRVGHTXDOLGDGHSDUDRQRVVRVLWHHSDUD
RQRVVR$332VLQYHVWLPHQWRVGHWHFQRORJLDYLVDPSURSRUFLRQDUDRYLVLWDQWHVHMDHOHVyFLRRXQmR
XPDH[SHULrQFLDULFDHPQRVVRVLWHH$33

1RVVR PRGHOR GH JHVWmR p iJLO H VH DSUR[LPD DR GH XPD VWDUWXS FRP RUJDQL]DomR SRU VTXDGV
WUDQVSDUrQFLD H PtQLPD KLHUDUTXLD H EXURFUDFLD IDFLOLWDQGR D WRPDGD GH GHFLVmR H R IRFR HP
RWLPL]Do}HVSDUDDFHOHUDUDFDSWDomRGHQRYRVVyFLRV
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&RPHVWHPRGHORGHQHJyFLRVWHPRVUHJLVWUDGRXPDUHFHLWDPpGLDPHQVDOSRUVyFLRGH5
FRQVLGHUDQGRR&OXEHGH$VVLQDWXUDHFRPSUDVUHDOL]DGDVQR(FRPPHUFH tQGLFHGHHYDVmRHP
WHQGrQFLDGHTXHGDHPDRPrV WD[DGHFDQFHODPHQWRchurnOtTXLGR 1DPpGLDGRVPHVHV
GRVHJXQGRWULPHVWUHGHHXPFXVWRGHDTXLVLomRGHFOLHQWHV &$& GH5QDPpGLDGR
SULPHLURVHPHVWUHGHJHUDQGRXPDUHODomRGHPDUJHPGHFRQWULEXLomRSRUFXVWRGHDTXLVLomR
UHSUHVHQWDGRSHORLQGLFDGRU/79&$&lifetime valueVREUHFXVWRGHDTXLVLomRGHFOLHQWH VDXGiYHO
DSUHVHQWDQGRXPDWD[DGH[QRH[HUFtFLRVRFLDOGHDWpMXQKRFRPSLFRVTXHFKHJDUDPD
[GXUDQWHRVHJXQGRWULPHVWUHGRPHVPRDQR

1RSULPHLURVHPHVWUHGHWLYHPRVXPchurn OtTXLGRLVWRpchurn GHVFRQVLGHUDQGRDVVLQDWXUDV
FULDGDVHFDQFHODGDVQRPHVPRPrVGHLQGLFDQGRTXHRVVyFLRVSHUPDQHFHPQRFOXEHHP
PpGLDSRUFHUFDGHPHVHV

$OpPGRVSHGLGRVPHQVDLVGDDVVLQDWXUDRVVyFLRVUHDOL]DPHPPpGLDTXDWURSHGLGRVDGLFLRQDLV
SRUDQRQRe-commerce HQTXDQWRSHUPDQHFHPQRFOXEH. &RPLVVRHOHVGHL[DPGXUDQWHRSHUtRGR
GHSHUPDQrQFLDXPWRWDOPHQVDOGHPDUJHPGHFRQWULEXLomR RXVHMDOXFUROtTXLGRFRQVLGHUDQGR
LPSRVWRV FXVWRV FRP SURGXWR HQWUHJD H PHLRV GH SDJDPHQWR  GH 5  VHQGR 5 
SURYHQLHQWHVGRVSHGLGRVGHFOXEHH5GRVSHGLGRVQRe-commerce

1RSULPHLURVHPHVWUHGHSRUWDQWRRVyFLRDSUHVHQWRXXP/79GH5LVWRp5
PHQVDLVGHPDUJHPGHFRQWULEXLomRUHVXOWDQWHGRVSHGLGRVGRFOXEHHGRe-commerceGXUDQWHXP
SHUtRGRPpGLRGHSHUPDQrQFLDGHPHVHV-iRFXVWRSDUDVXDDTXLVLomRRXVHMDRLQYHVWLPHQWR
GHPDUNHWLQJQHFHVViULRSDUDFDSWDUXPDVVLQDQWHIRLGH5UHVXOWDQGRHPXPDUHODomRGH
/79&$&GH[QRSHUtRGR



  ([FOXLIUDXGHV DGHVmRFRPFDQFHODPHQWRHPPHQRVGHGLDV HFKXUQUHIHUHQWHDWURFDVGHSODQR FOLHQWHVTXHFDQFHODPHID]HPXPD
QRYDDGHVmRDXPQRYRSODQRHPSHUtRGRLQIHULRUDGLDV 
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  &RQVLGHUDWRGDDPDUJHPGHFRQWULEXLomRJHUDGDSHORVyFLRWDQWRFRPJDVWRVQR&OXEHGH$VVLQDWXUDTXDQWRFRPSUDVQRHFRPPHUFH
&iOFXORGR/79LQFOXLJDVWRVFRPPDUNHWLQJQmRUHODFLRQDGRVDDTXLVLomRGRDVVLQDQWH
  &RQVLGHUDDSHQDVRLQYHVWLPHQWRGHPDUNHWLQJGHVWLQDGRDDTXLVLomRGHXPQRYRDVVLQDQWH


3DUDRWLPL]DUR/79&$&WHPRVXPWLPHGHSHUIRUPDQFHGHPtGLDVGHGLFDGRTXHEXVFDSULYLOHJLDU
RVFDQDLVFRPPHOKRUUHWRUQRHPUHFHLWDHTXHH[LJHPSRXFRRXQHQKXPLQYHVWLPHQWRGHmarketing
FRPR $33 SRU PHLR GH SXVK QRWLILFDWLRQV  DFHVVR RUJkQLFR e-mail marketing H 606 (VVD
HVWUDWpJLD WDPEpP WHP FRPR REMHWLYR GLPLQXLU R IRFR H LQYHVWLPHQWR HP FDQDLV GH EDL[R
GHVHPSHQKRYLVDQGRFRQFHQWUDUHVIRUoRVHPERDVSUiWLFDVGH6(2 search engine optimization 
GHVHPSHQKRGRQRVVRVLWHH$33HRWLPL]DQGRFDQDLVGHPtGLDFRPPHOKRUHVUHWRUQRVILQDQFHLURV
FRPPHWDVDFRPSDQKDGDVVHPDQDOPHQWH

$OpPGRVSHGLGRVPHQVDLVSURYHQLHQWHVGRFOXEHQRVVRVVyFLRVFRPSUDPHPPpGLDXPD YH] D
FDGDWUrVPHVHVQRe-commerceFRPXPWLFNHWPpGLRGHDSUR[LPDGDPHQWH52DSOLFDWLYR
GD:LQHODQoDGRHPPDLRGHMipRSULQFLSDOFDQDOGHYHQGDVGRHFRPPHUFHUHSUHVHQWDQGR
GDUHFHLWDWRWDOGRHFRPPHUFHQRVHJXQGRWULPHVWUHGH


$SRSXODULGDGHGR$33:LQHpFUHVFHQWHHRDSOLFDWLYRSDVVDHPGHMXQKRGHGRVPLO
GRZQORDGVHFRQWDFRPPDLVGHPLOXVXiULRVDWLYRVPHQVDOPHQWH UHSUHVHQWDGRSHORLQGLFDGRU
0$8GRLQJOrVmonthly active users 1HVWDGDWDRDSOLFDWLYR HVWi FODVVLILFDGR FRP QRWD  QDV
ORMDV GH DSOLFDWLYR 3OD\ 6WRUH $QGURLG  H  QD $SSOH 6WRUH L26 H DOpP GH WRGDV DV
IXQFLRQDOLGDGHVGRe-commerce HFOXEHFRQWDFRPQRVVRSURJUDPDGHUHFRPSHQVDVR:LQH83
XWLOL]DGRSRUPDLVGHPLOFOLHQWHVQRVHJXQGRWULPHVWUHGH




8PGRVLQGLFDGRUHVPDLVLPSRUWDQWHVGRQHJyFLRGHDVVLQDWXUDpDWD[DGHFKXUQTXHPHGHRtQGLFH
GHHYDVmRGRVFOLHQWHVRXVHMDDWD[DGHFDQFHODPHQWR2VHJPHQWRGHPHUFDGRRQGHVHLQVHUHR
&OXEH:LQHSRGHVHUFKDPDGRGHµER[RIWKHPRQWK¶RXFDL[DGRPrVTXHDSUHVHQWDXPDFXUDGRULD
H GHVFREHUWD PHQVDO (VWH VHJPHQWR QR PHUFDGR DSUHVHQWD XP FKXUQ PHQVDO PpGLR GH 
VHJXQGRHVWXGRGD5HFXUO\5HVHDUFKUHDOL]DGRHQWUHMDQHLURHGH]HPEURGH
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'H DFRUGR FRP R UHODWyULR GR %RI$ *OREDO 5HVHDUFK GH  GH DEULO GH  RV
SULQFLSDLVplayersGHstreamingGH YtGHR DSUHVHQWDPchurnPHQVDO GH  HP SHVTXLVD
UHDOL]DGDHQWUHMDQHLURHGH]HPEUR3RUWDQWRHVWHVGDGRVGHPHUFDGRTXDQGRFRPSDUDGRV
DRVGDGRVLQWHUQRVGD:LQHGHPRQVWUDPTXHR&OXEH:LQHSRVVXLXPYDORUGHchrunDEDL[R DWp
PHVPR DEDL[R GD PpGLD GD LQG~VWULD GH SURGXWRV GH DVVLQDWXUD H DWp GRV JUDQGHV SOD\HUV GD
LQG~VWULDGHHQWUHWHQLPHQWRFKHJDQGRDQDPpGLDGRVPHVHVGRVHJXQGRWULPHVWUHGH






(FRVVLVWHPDSDUDHQWXVLDVWDVGRPXQGRGRYLQKR

(QWHQGHPRVTXHHVWDPRVQRVWRUQDQGRXPHFRVVLVWHPDFRPSOHWRSDUDRVHQWXVLDVWDVGRPXQGRGR
YLQKRSRUHVWDUHPRVSUHVHQWHVQRPHUFDGRQmRVRPHQWHFRPRFOXEHHRe-commercePDVHP
ORMDVItVLFDVHYHQWRV YHQGDVIHLWDVSRUPHLRGHHPEDL[DGRUDVHPXPPRGHORGHYHQGDVGLUHWDV 
QR %% H WDPEpP WHPRV FRPR H[SHFWDWLYD SDUWLFLSDU HP WRGRV RV RXWURV SRQWRV GH FRQVXPR H
FRPSUDGRYLQKRSRUPHLRGHSDUFHULDV
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'XUDQWHRSULPHLURVHPHVWUHGHWLYHPRVHPPpGLDFOLHQWHVTXHUHDOL]DUDPHPPpGLDXP
SHGLGRSRUPrVFOLHQWHVTXHUHDOL]DUDPHPPpGLDGRLVSHGLGRVSRUPrVFOLHQWHVIL]HUDPHP
PpGLD WUrV SHGLGRV SRU PrV H  FOLHQWHV UHDOL]DUDP PDLV TXH WUrV SHGLGRV SRU PrV 7LYHPRV
FUHVFLPHQWR QR HQJDMDPHQWR GRV FOLHQWHV HP WRGDV DV IDL[DV GR QRVVR e-commerce FRPSDUDGR DR
PHVPRDQRGH



$OpPGRVSHGLGRVPHQVDLVSURYHQLHQWHVGRFOXEHSRUWDQWRQRVVRVVyFLRVFRPSUDPHPPpGLDXPDYH]
D FDGD WUrV PHVHV QR HFRPPHUFH FRP XP WLFNHW PpGLR GH DSUR[LPDGDPHQWH 5  FHUFD GH 
VXSHULRUDRWLFNHWPpGLRGHQmRVyFLRVGHDSUR[LPDGDPHQWH52DSOLFDWLYRGD:LQHODQoDGRHP
PDLRGHMipRSULQFLSDOFDQDOGHYHQGDVGRHFRPPHUFHUHSUHVHQWDQGRGDUHFHLWDWRWDOGR
HFRPPHUFHQRVHJXQGRWULPHVWUHGH


3DUD FDSWDU FOLHQWHV TXH HVWmR FRPHoDQGR QR PXQGR GR YLQKR FRQVWUXtPRV D 9LQKR )iFLO
KWWSVZZZYLQKRIDFLOFRPEU TXHIXQFLRQDH[FOXVLYDPHQWHFRPRe-commercejSDUWHGR &OXEH
:LQHHe-commerce :LQHHDWXDFRPRSRUWDGHHQWUDGDSDUDRFRQVXPLGRUTXHTXHU FRQKHFHU D
EHELGDGHIRUPDGHVFRPSURPLVVDGD1D9LQKR)iFLOGLVSRQLELOL]DPRVUyWXORVPDLVDFHVVtYHLVFRP
YDORUHVDSDUWLUGH5TXHJHUDOPHQWHVmRYHQGLGRVHPNLWVVRUWLGRVSDUDTXHRFOLHQWHWHQKD
PHQRVRSo}HVTXHSRVVDPFRQIXQGLORQRPRPHQWRGHFRPSUD$FUHGLWDPRVTXHDIUHTXrQFLDGR
KiELWRGHFRQVXPRFRODERUDSDUDHYROXomRGHSDODGDUHFRPRWHPSRRVFOLHQWHVYmRVHVHQWLUPDLV
jYRQWDGHSDUDH[SHULPHQWDUYLQKRVGHPDLRUYDORUDJUHJDGR

&RPRREMHWLYRGHHVWDUSUy[LPRDRVPRPHQWRVGHFRQVXPRDPSOLDPRVQRVVDFDSLODULGDGHYLDFDQDLV
DOWHUQDWLYRV WDLV FRPR DV ORMDV GH FRQYHQLrQFLD $P3P DSOLFDWLYRV 5DSSL H PDUNHWSODFHFRPD
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/LYHOR3DUDQRVVRVFOLHQWHVpremiumLVWRpFOLHQWHVGRVQtYHLV(VWUHODRXËGRORGRQRVVRSURJUDPD
GHUHFRPSHQVDV:LQH83FULDPRVR:LQH6HOHFWXPVHUYLoRGHDWHQGLPHQWRLQGLYLGXDOL]DGRSHOR
:KDWV$SSVHPFXVWRDGLFLRQDO4XDQGRRVFOLHQWHVFKHJDPDHVVHVQtYHLVpKDELOLWDGDXPDWHOD
HVSHFtILFDQR$33:LQHQDVHomR:LQH83FRPLQIRUPDo}HVVREUHRFDQDOHXPOLQNSDUDFRQWDWR
GR:KDWV$SSGHXPGHQRVVRVYHQGHGRUHV:LQH6HOHFW

1RDPELHQWHofflineLQLFLDPRVQRVVDH[SDQVmRFRPDSUHPLVVDGHTXHRPXQGRQmRSUHFLVDGHPDLV
XPD ORMD GH YLQKRV SRU LVVR PDLV GR TXH VLPSOHVPHQWH ORMDV GH YLQKR QRVVRV HVSDoRV ItVLFRV
SRVVXHP FDWiORJR H SUHoRV LQWHJUDGRV DR e-commerce SRU PHLR GR $33 :LQH 2V SUHoRV GRV
SURGXWRVHSURPRo}HVSUDWLFDGRVQRe-commerce VmRLQWHJUDGRVHPWHPSRUHDOHPWRGDVDVORMDV
TXHDOpPGLVVRVmRSRQWRVGHHQFRQWURFRPVyFLRVSRVVXHP iUHDV SDUD HYHQWRV H GHJXVWDo}HV
DOpPGHVHUHPQRYRVFDQDLVGHFDSWDomRGHVyFLRV$OpPGLVVRDVORMDVSRVVXHPHVWRTXHSDUD
DWHQGLPHQWRDR%%ORFDODWXDPFRPRSRQWRVGHHQWUHJDVUiSLGDVSDUDRe-commerce HLQVHUHPD
SUHVHQoDGDPDUFD:LQHQDVORFDOLGDGHVRQGHHVWmRLQVWDODGDV

$ HVFROKD GD ORFDOLGDGH GDV ORMDV OHYD HP FRQVLGHUDomR SULRULWDULDPHQWH UHJL}HV RQGH H[LVWH
FRQFHQWUDomRGHVyFLRVHTXHWHQKDPSRWHQFLDOGHH[SORUDomRSDUD%%DOpPGHGHPDQGDVSRU
HQWUHJDVUiSLGDV%&YLDHVWRTXHORFDO&RPHVVDHVWUDWpJLDD&RPSDQKLDLQDXJXURXVXDSULPHLUD
ORMDHP%HOR+RUL]RQWH0*D:LQH%+HUHFHQWHPHQWHIRUDPLQDXJXUDGDVD:LQH&XULWLEDH:LQH
3RUWR$OHJUHWRWDOL]DQGRWUrVORMDVItVLFDVHPMXQKRGH$&RPSDQKLDEXVFDH[SDQGLURQ~PHUR
GHORMDVVHJXLQGRDHVWUDWpJLDGHHQFXUWDUDGLVWkQFLDGDPDUFDFRPQRVVRVVyFLRV$FUHGLWDPRVQR
VXFHVVRGHVVDHVWUDWpJLDJUDoDVDRVUHVXOWDGRVFUHVFHQWHVGHQRVVDSULPHLUDORMDD:LQH%+TXH
QRVSULPHLURVVHLVPHVHVGRDQRGHQRVWURX[HQRYRVVyFLRVHPDLVGH5PLOUHDLVHP
YHQGDVHQWUHYHQGDVGDORMDHXVRGDORMDSDUDYHQGDVYLD$33


3DUD QyV p PXLWR LPSRUWDQWH HVWDU MXQWR GRV QRVVRV VyFLRV H FOLHQWHV FHOHEUDQGR WRGRVRV VHXV
PHOKRUHV PRPHQWRV 9LVDQGR JDUDQWLU FHOHEUDo}HV LQHVTXHFtYHLV RV (PEDL[DGRUHV GD :LQH
(YHQWRVHQWUDPHPDomRFRPXPDYHQGDFRQVXOWLYDVHOHFLRQDQGRUyWXORVHJDUDQWLQGRYDQWDJHQVH
EHQHItFLRV WDLV FRPR SUHoRV HVSHFLDLV SDUD UyWXORV GLVWLQWRV PHQX SHUVRQDOL]DGR SDUD
KDUPRQL]DomR IUHWH JUDWXLWR HQWUHJD SURJUDPDGD H FRQVXOWRULD SHUVRQDOL]DGD (VWD XQLGDGH GH
QHJyFLR EDVHDGD QR PRGHOR GH YHQGDV GLUHWD DWHQGH DR PHUFDGR GH FDVDPHQWRV IRUPDWXUDV H
HYHQWRVFRUSRUDWLYRV


3RU PHLR GD PDUFD %RGHJDV  *UXSR :LQH DWXDPRV QR PHUFDGR %% RIHUHFHQGR YLQKRV SDUD
UHVWDXUDQWHV KRWpLV VXSHUPHUFDGRV HPSyULRV HQWUH RXWURV $ %RGHJDV p XPD LPSRUWDGRUD GH
YLQKRV VHOHFLRQDGRV TXH RIHUHFH DR PHUFDGR EUDVLOHLUR YLQKRV H[FOXVLYRV GLVWLQWRV GH
SHUVRQDOLGDGHPDUFDQWHHGHH[FHOHQWHUHODomRTXDOLGDGHSUHoR







1RQRVVR%%SUH]DPRVSRUXPHFRVVLVWHPDGHDWHQGLPHQWRGLIHUHQFLDGRHPTXHILFDPRVSUy[LPRV
GR FOLHQWH SRU PHLR GH FRQVXOWRUHV SDUD YHQGD FRQVXOWLYD SDUD UHVWDXUDQWHV UHSUHVHQWDQWHV
FRPHUFLDLVSDUDJUDQGHVFRQWDVFRPRDGR6$0 V&OXEH$OpPGDQRVVDHTXLSHGHWHOHPDUNHWLQJ
RVFOLHQWHVSRGHPXWLOL]DUQRVVRe-commerce %% KWWSVZZZERGHJDVZLQHFRPEU SDUDFRPSUDV
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WLSR self-service 7DPEpP WHPRV QRVVRV HPEDL[DGRUHV TXH DWXDP FRP YHQGDV GLUHWDV
SRWHQFLDOL]DQGRDSUHVHQoDGD:LQHHPWRGRRSDtV

$LQGDVREUHRQRVVRVHJPHQWR%%DFUHGLWDPRVTXHD%RGHJDVDGTXLULGDHPDEULOGHpXP
H[HPSOR GH 0 $ EHPVXFHGLGR FRPSURYDQGR D QRVVD FDSDFLGDGH GH DTXLVLomR LQWHJUDomR GH
QRYRV VHJPHQWRV H FDSWXUD GH VLQHUJLDV IRUWDOHFHQGR R QRVVR HFRVVLVWHPD ([HPSOR GLVVR p R
DXPHQWRGHUHFHLWDGRFDQDOGHVGHDDTXLVLomR

0HUFDGRGHDWXDomR


6HJXQGR GDGRV GD ,GHDO &RQVXOWLQJ R FRQVXPR GH YLQKRV SHU FDSLWD SRU KDELWDQWH PDLRU GH 
DQRV YHPFUHVFHQGRQR%UDVLOGHVGHHDWLQJLXHPDPDUFDGHOLWURVKDELWDQWH1R
SHUtRGRSyVLQtFLRGDTXDUHQWHQDGHYLGRjSDQGHPLDGR&29,'RXVHMDGHDEULODMXQKRGH
RFRQVXPRDYDQoRXDLQGDPDLVHFKHJRXDOLWURVKDELWDQWHXPFUHVFLPHQWRGHTXDQGR
FRPSDUDGRFRPRPHVPRSHUtRGRGH


(QWHQGHPRV TXH R DSHOR GR HQWUHWHQLPHQWR GR SURGXWR H VXD YHUVDWLOLGDGH SRGHP H[SOLFDU HVWD
WHQGrQFLDSRLVHPQRVVDYLVmRRFRQVXPRGRYLQKRHQYROYHPDLVGRTXHXPDVLPSOHV JDUUDID R
YLQKRpXPXQLYHUVRTXHHQJOREDGHVGHKLVWyULDGRUyWXORRPRPHQWRFRPSDUWLOKDGRHDWpRWXULVPR
6HQGRXPDEHELGDYHUViWLOHPWHPSRVGHLVRODPHQWRVRFLDOHOHFXPSUHXPSDSHOVRFLDOLPSRUWDQWH
SRGHQGRVHUFRQVXPLGRHPXPhappy hour online HQWUHDPLJRVKDUPRQL]DUXPSHGLGRGHGHOLYHU\
HPXPPRPHQWRGHFXOLQiULDHPFDVDRXDLQGDDFRPSDQKDQGRILOPHVRXVpULHV


$HPSUHVDQDVFHXGLJLWDOSRUWDQWRDPDUFDDFDERXVHEHQHILFLDQGRGHVWHPRYLPHQWRGHPLJUDomR
GHFRPSUDVSDUDRonline$OpPGLVVRJR]DPRVGHXPDUHSXWDomRHOHYDGDGHDFRUGRFRPGDGRVGR
5HFODPH$TXLDHPSUHVDOHYDRVHOR5$DSUHVHQWDQGRXPDQRWDGHQRSHUtRGRUHIHUHQWH
GHD

9DQWDJHQVFRPSHWLWLYDV

6ROLGH]GR&OXEH:LQH7HPRVXPFOXEHGHDVVLQDWXUDVHPH[SDQVmRDWXDOPHQWHHPGHMXQKR
GHFRPXPDEDVHDWLYDGHDVVLQDWXUDV&RQWDPRVFRPVyFLRVILpLVFRPEDVHQREDL[R
tQGLFHGHchurn GHDRPrVQDPpGLDGRVPHVHVGRVHJXQGRWULPHVWUHGHFRPHOHYDGR
FRQVXPRGHYLQKRGHFHUFDOLWURVSRUDQRFRPSDUiYHODRSDGUmRREVHUYDGRHPSDtVHVTXHPDLV
FRQVRPHPYLQKRQRPXQGR


2PRGHORGHQHJyFLRGHDVVLQDWXUDVGLUHWRDRFRQVXPLGRUpHPQRVVRHQWHQGLPHQWRYHQFHGRUWDQWR
GRSRQWRGHYLVWDGRQHJyFLRFRPRGRFRQVXPLGRUSHORVVHJXLQWHVPRWLYRV

, 'RSRQWRGHYLVWDGRQHJyFLRVRPRVXPEXVLQHVVUHQWiYHOFRPXPDPDUJHP(%,7'$$MXVWDGD
GHQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHSULQFLSDOPHQWHGHYLGRDR
PHOKRUSRGHUGHQHJRFLDomRFRPRVIRUQHFHGRUHVSRUFRQWDGRYROXPHFRQFHQWUDGRHPDOJXQV
UyWXORVSDUDDEDVWHFHUDGHPDQGDGRFOXEHGRPrVTXHFRQWpPDVVLQDQWHVDRILQDOGH
MXQKRGHUHFRUUrQFLDGHYHQGDVFRPVyFLRVGR&OXEH:LQHFRPSUDQGRQRHFRPPHUFH
HP PpGLD XPD YH] D FDGD WUrV PHVHV tQGLFH GH churn PpGLR GH  DR PrV QR VHJXQGR
WULPHVWUHGHFXVWRGHDTXLVLomRGHFOLHQWHVHPWRUQRGH5HSRUILPXPDUHODomR/79
&$&VDXGiYHOGH[QRSULPHLURVHPHVWUHGH$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQRVVRPRGHOR
GHQHJyFLRVWDPEpPSHUPLWHXPDGLQkPLFDGHFDSLWDOGHJLURIDYRUiYHOXPDYH]TXHSRVVLELOLWD
DRWLPL]DomRGRHVWRTXHGHYLGRjPDLRUSUHYLVLELOLGDGHGHJDUUDIDVSRUDVVLQDWXUDH

,, 'RSRQWRGHYLVWDGRFOLHQWHDFUHGLWDPRVTXHR&OXEHGH$VVLQDWXUDDSUHVHQWDXPDSURSRVWDGH
YDORUDWUDHQWHSDUDRVVyFLRVGHYLGRDWUDEDOKRGHFXUDGRULDGRSRUWIyOLRGHSURGXWRVDHVFDOD
GH QHJRFLDomR QRV SHUPLWH UHDOL]DU XPD ERD VHOHomR GH SURGXWRV H ILQDOPHQWH GHYLGR j
FRQYHQLrQFLDGHHQYLDUPRVDVJDUUDIDVGLUHWDPHQWHSDUDDFDVDGRFOLHQWH$FUHGLWDPRVTXHQyV
HOHYDPRV R UHODFLRQDPHQWR WUDQVDFLRQDO D XP UHODFLRQDPHQWR HPRFLRQDO H HQYROYHQWH SHOR
VHQVRGHSHUWHQFLPHQWRDRFOXEHHQWUHJDGHFRQWH~GRSRUPHLRGD5HYLVWD:LQHHLQWHUDomR
HPQRVVRDSOLFDWLYR$RID]rORDFUHGLWDPRVTXHR:LQHVHSRVLFLRQDQmRVyQRPHUFDGRGR
YLQKRPDVWDPEpPQRPHUFDGRGHHQWUHWHQLPHQWR
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7RGDV DV FRPSUDV UHDOL]DGDV HP QRVVR e-commerce H QR FOXEH JHUDP cashback H SRQWRV GH
H[SHULrQFLD QR QRVVR SURJUDPD GH UHFRPSHQVDV R :LQH83 TXH IRL SURMHWDGR FRP IRFR QD
ILGHOL]DomRGRFOLHQWHHpFDGDYH]PDLVXWLOL]DGRSHORVQRVVRVFOLHQWHV

1RVVRDSOLFDWLYRHSODWDIRUPDVmRSURSULHWiULRVHWRGDVDVPDQXWHQo}HVLQWHJUDo}HVHHYROXo}HV
QHVVHVVLVWHPDVVmRGHVHQYROYLGDVLQWHUQDPHQWHSHORQRVVRWLPHGHHVSHFLDOLVWDVGHVLJQHUV
HGHVHQYROYHGRUHVSRVVLELOLWDQGRPDLRUHVFDODGHIXQFLRQDOLGDGHV SURGX]LGDVHP PHQRU WHPSR H
FRPFXVWRFRQWURODGR

$&RPSDQKLDDFUHGLWDVHUXPDH[SUHVVmRYLVXDOGHPDUFDYLEUDQWHFRORULGDHHVSRQWkQHDWHQGR
XP PDQXDO GH DSOLFDomR GH PDUFD DGHTXDGR SDUD FRPXQLFDo}HV HP PRPHQWRV H DPELHQWHV
GLYHUVRVWDQWRQRonlineTXDQWRQRoff-line.

3UH]DPRVSHORERPDWHQGLPHQWRDRQRVVRFOLHQWHPRWLYRSHORTXDOFRQWDPRVFRPXP136
1HW 3URPRWHG 6FRUH LH tQGLFH GH VDWLVIDomR GR FOLHQWH  FRP  GH UHFRPHQGDomR GRV
QRVVRVFOLHQWHVQRSULPHLURWULPHVWUHGHHWHPRVUHSXWDomRPi[LPDHPDWHQGLPHQWRDV
GHPDQGDV GH FOLHQWHV QR 5HFODPH $TXL &HUWLILFDGR 5$  FRQIRUPH VLWH
KWWSVZZZUHFODPHDTXLFRPEUHPSUHVDZLQHFRPEU 
1RVVDDERUGDJHPRPQLFDQDOSHUPLWHRIHUHFHUSURGXWRVHVHUYLoRVDRFRQVXPLGRUHPGLIHUHQWHV
SRQWRVGHFRQWDWR6HMDQDUHFRUUrQFLDGRDEDVWHFLPHQWRQRODUQDFRPSUDDYXOVDGHJDUUDIDVYLDecommerce RXORMDVItVLFDVVHMDHPHYHQWRVHFHOHEUDo}HVQRFRQVXPRHPEDUHVHUHVWDXUDQWHVRX
VXSHUPHUFDGRVHORMDVRXDLQGDHPFDQDLVGHFRQYHQLrQFLDD:LQHPDUFDSUHVHQoD

1RVVDVORMDVItVLFDVVmRLQWHJUDGDVDRe-commerceFULDQGRXPDH[SHULrQFLDGHFRPSUD ~QLFD
DWUDYpV GR DSOLFDWLYR VHP UXtGRV GH FRPXQLFDomR H FRP R PtQLPR GH IULFomR DR ORQJR GH WRGR
SURFHVVRGHUHDOL]DomRGRSHGLGR1RVVDVORMDVItVLFDVVmRPDLVTXHSRQWRVFRPHUFLDLVVmRHVSDoRV
SDUDHYHQWRVHHQFRQWURGRVQRVVRVVyFLRVDWXDPFRPRSRQWRVGHHQWUHJDVUiSLGDVSDUDFRPSUDV
GRe-commerce HGR%%HWDPEpPDWXDPQDFDSWDomRGHQRYRVDVVLQDQWHVDOpPGHUHIRUoDUHPD
QRVVDPDUFDQDVORFDOLGDGHVHPTXHHVWmRLQVWDODGDV




Figura 1 - Fotos da loja física de Belo Horizonte. Sócios em um evento de degustação e detalhe da nossa
máquina de degustação de vinhos.
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&RP HVVH HFRVVLVWHPD D &RPSDQKLD SRGH H[SORUDU GLIHUHQWHV LQLFLDWLYDV SDUD LPSXOVLRQDU VHX
FUHVFLPHQWRVHMDGHIRUPDRUJkQLFDRXSRUPHLRGHDTXLVLo}HV1R%&QRVVDSULQFLSDOHVWUDWpJLD
p R FUHVFLPHQWR GD EDVH GH VyFLRV TXH SRGH VHU IHLWR SHOR DXPHQWR GH RIHUWDV GH PHQRU WLFNHW
PpGLR PDQWHQGR R IRFR QR SODQR DQXDO SDUD D PDQXWHQomR GR FKXUQ 1R %% D HVWUDWpJLD GH
DODYDQFDU R RPLQLFKDQQHO SRGH VHU UHDOL]DGD DR DODYDQFDU DV IUHQWHV GH RQWUDGH H RIIWUDGH H
WDPEpP SRU PHLR GH IXV}HV RX DTXLVLo}HV RSRUWXQDV (P UHODomR DR DSOLFDWLYR PRELOH QRVVD
HVWUDWpJLDpWUDQVIRUPiORHPXP³super app´DXPHQWDQGRDWD[DGHGRZQORDGVSRUPHLRGDLQFOXVmR
GH IXQFLRQDOLGDGHV GH FRQWH~GR H GH UHGHV VRFLDLV TXH REMHWLYDP PDLRU LQWHUDWLYLGDGH GD QRVVD
EDVH7RGDVHVVDVIUHQWHVGHFUHVFLPHQWRGHYHPVHUVXSRUWDGDVSHODQRVVDHVWUDWpJLDGHORJtVWLFD
FXMR SULQFLSDO REMHWLYR p JDUDQWLU XPD HQWUHJD UiSLGD SRU PHLR GD GHVFHQWUDOL]DomR GR HVWRTXH
DXPHQWDQGRRQ~PHURGHHQWUHJDVQRPHVPRGLDRXQRGLDVHJXLQWH






$:LQHWUDEDOKDFRPXPPRGHORVHPLQWHUPHGLiULRVFRQHFWDQGRRVSURGXWRUHVJUDQGHVRX
PHVPRDUWHVDQDLVFRPRVVyFLRVHFOLHQWHV

&RPR FRPSUDPRV GLUHWDPHQWH GRV SURGXWRUHV LQWHUQDFLRQDLV H ID]HPRV WRGR R SURFHVVR GH
LPSRUWDomR GLVWULEXLomR H YHQGD SDUD R FOLHQWH ILQDO QmR WHPRV LQWHUPHGLiULRV QD FDGHLD GH
IRUQHFLPHQWR'HVVDIRUPDpSRVVtYHOHOLPLQDUGLYHUVRVFXVWRVGDFDGHLDGHVXSULPHQWRSHUPLWLQGR
UHSDVVDU HVVD UHGXomR GH FXVWRV DR SUHoR GR SURGXWR SDUD R FOLHQWH ILQDO $ SUR[LPLGDGH H R
WUDWDPHQWR GLUHWR FRP RV SURGXWRUHV DOLDGR DR HOHYDGR YROXPH TXH LPSRUWDPRV HP  
PLOK}HV GH JDUUDIDV GH YLQKRV  QRV SHUPLWH H[HUFHU SRGHU GH EDUJDQKD H QHJRFLDomR QR QRVVR
SURFHVVR GH FRPSUDV 2 PRGHOR WUDGLFLRQDO GH LPSRUWDGRUDV TXH UHYHQGHP SDUD GLVWULEXLGRUDV H
YDUHMLVWDVDGLFLRQDFXVWRVGHWULEXWDomRHORJtVWLFDjFDGHLDJHUDQGRXPDRIHUWDGHSURGXWRV PDLV
FDURVQDSRQWD1RVVRPRGHORGHDVVLQDWXUDGLIHUHQWHPHQWHSRVVLELOLWDDHVFDODFRQFHQWUDGDHP
DOJXQV UyWXORV DXPHQWDQGR R QRVVR SRGHU GH EDUJDQKD H SRVVLELOLWDQGRD RIHUWD GH YLQKRV GH
TXDOLGDGHDSUHoRVPDLVDFHVVtYHLV$LQGDHVWHSRGHUpHVWHQGLGRSDUDDQHJRFLDomRGHGHPDLVLWHQV
SDUDQRVVRSRUWIyOLR

7HPRV XP HFRVVLVWHPD LQWHJUDGR GH FOXEH GH DVVLQDWXUD DQFRUDGR QR PRGHOR GH UHFRUUrQFLD
VRPDGRjDWLYDomRGRVyFLRHPQRVVRe-commerceTXHSRWHQFLDOL]DGRSHORVEHQHItFLRVGHGH
GHVFRQWRIUHWHGLIHUHQFLDGRHYH]HVPDLVSRQWRVHPQRVVRSURJUDPDGHUHFRPSHQVDVHcashback

2VLQYHVWLPHQWRVGHPDUNHWLQJGHWRSRGHIXQLO HWDSDGDMRUQDGDGHQDYHJDomRHPTXHpPHQRV
SURYiYHOTXHRFOLHQWHIDoDDDVVLQDWXUD VmRRWLPL]DGRVSDUDFDSWDomRGHQRYRVVyFLRVJDUDQWLQGR
XPD UHODomR GH &$&  /79 VDXGiYHO DR FRQWUiULR GR PRGHOR WUDGLFLRQDO GR PHUFDGR HP TXH R
LQYHVWLPHQWRGHPDUNHWLQJpIRFDGRHPYHQGDVDYXOVDVGHJDUUDIDVFRPXPGHVEDODQFHDPHQWRGR
FXVWRGHDTXLVLomRGRFOLHQWHYVRcustomer lifetime value

&RPXPDEDVHDWLYDGHDVVLQDWXUDVHPGHMXQKRGHDFRPXQLFDomRSDUDYHQGDV
GH UyWXORV DOpP GD DVVLQDWXUD PHQVDO p IHLWD SRU PHLR GH PtGLD SURSULHWiULDV WDLV FRPR HPDLO
PDUNHWLQJ606Hpush notificationDVVHJXUDQGRXPFXVWREDL[RHDSRVVLELOLGDGHGHVHJPHQWDomR
GHEDVHSDUDXPDRIHUWDPDLVSHUVRQDOL]DGDHDVVHUWLYD
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1R TXH WDQJH DR WUDQVSRUWH GH PHUFDGRULD H DWHQGLPHQWR HP WRGRV R %UDVLO QRVVD :LQH%R[
PHUHFHGHVWDTXH3DWHQWHDGDQRVWHUPRVGDOHJLVODomREUDVLOHLUDDSOLFiYHOHSLRQHLUDQRPHUFDGR
GHWUDQVSRUWHDpUHRQRVVDFDL[DGHHPEDUTXHJDUDQWHXPWUDQVSRUWHVHJXURFRPXPDEDL[DWD[D
GHDYDULDV

%HQHItFLRV)LVFDLV

$&RPSDQKLDSRVVXLWHUPRGHDFRUGRFRPR(VWDGRGR(VStULWR6DQWRSDUDXWLOL]DomRGHEHQHItFLRV
ILVFDLV ILUPDGR DWUDYpV GR WHUPR Q  2V EHQHItFLRV FRQFHGLGRV HVWmR HVWDEHOHFLGRV QR
DUWLJRGRUHJXODPHQWRDSOLFiYHOHVmRUHSDVVDGRVSDUDD&RPSDQKLDDWUDYpVGR3URJUDPDGH
,QFHQWLYR DR ,QYHVWLPHQWR QR (VWDGR GR (VStULWR 6DQWR ,19(67 (6  H GR 3URJUDPD GH
'HVHQYROYLPHQWRH3URWHomRj(FRQRPLDGR(VWDGRGR(VStULWR6DQWR±&203(7((6

23URJUDPDGH,QFHQWLYRDR,QYHVWLPHQWRQR(VWDGRGR(VStULWR6DQWR ,19(67(6 WHPSRUREMHWLYR
FRQWULEXLUSDUDDH[SDQVmRPRGHUQL]DomRHGLYHUVLILFDomRGRVVHWRUHVSURGXWLYRVGR(VStULWR6DQWR
HVWLPXODQGRDUHDOL]DomRGHLQYHVWLPHQWRVDLPSODQWDomRHDXWLOL]DomRGHDUPD]pQVHLQIUDHVWUXWXUDV
ORJtVWLFDVH[LVWHQWHVUHQRYDomRWHFQROyJLFDGDVHVWUXWXUDVSURGXWLYDVRWLPL]DomRGDDWLYLGDGHGH
LPSRUWDomRGHPHUFDGRULDVHEHQVHRDXPHQWRGDFRPSHWLWLYLGDGHHVWDGXDOFRPrQIDVHQDJHUDomR
GHHPSUHJRHUHQGDHQDUHGXomRGDVGHVLJXDOGDGHVVRFLDLVHUHJLRQDLV

2 3URJUDPD GH 'HVHQYROYLPHQWR H 3URWHomR j (FRQRPLD GR (VWDGR GR (VStULWR 6DQWR ±
&203(7((6 /HL   WHP SRU REMHWLYR FRQWULEXLU SDUD D H[SDQVmR PRGHUQL]DomR H
GLYHUVLILFDomR GRV VHWRUHV SURGXWLYRV GR (VWDGR HVWLPXODQGR D UHDOL]DomR GH LQYHVWLPHQWRV D
UHQRYDomR WHFQROyJLFD GDV HVWUXWXUDV SURGXWLYDV H R DXPHQWR GD FRPSHWLWLYLGDGH HVWDGXDO FRP
rQIDVHQDPDQXWHQomRHRXJHUDomRGHHPSUHJRHUHQGDHQDUHGXomRGDVGHVLJXDOGDGHVVRFLDLVH
UHJLRQDLV

'HQWUHRVGLYHUVRVEHQHItFLRVILVFDLVRIHUHFLGRVSHOR(VWDGRRVSULQFLSDLVVmR L RDSURYHLWDPHQWR
GHFUpGLWRSUHVXPLGRGHIRUPDTXHDFDUJDWULEXWiULDHIHWLYDUHVXOWHXPLQWHLURHXPGpFLPRSRUFHQWR
QDVVDtGDVLQWHUHVWDGXDLVH LL GLIHULPHQWRGR,&06QDVRSHUDo}HVGHLPSRUWDomR

3URGXWRVH3DUFHLURV

&RPPDLVGHDQRVGHDWXDomRXPGRVSRQWRVIRUWHVGD&RPSDQKLDFRQVLVWHQDSDUFHULDFRPVHXV
SURGXWRUHV7HQGRHPVHXSRUWIyOLRDJUDQGHPDLRULDGHSURGXWRVFRPSRVWDSRUPDUFDVRXSURGXWRV
H[FOXVLYRVD&RPSDQKLDWUD]SDUDRVHXFOLHQWHDGLYHUVLGDGHHGLVSRQLELOLGDGHGHUyWXORV&RPR
XPDGHQRVVDVPHWDVVHPSUHIRLWUD]HULQIRUPDo}HVSDUDGHVPLVWLILFDURPHUFDGRGHYLQKRVSDUDR
QRVVR FOLHQWH ILQDO WRGRV RV SURGXWRV GLVSRQtYHLV QR VLWH WUD]HP FRQVLJR XPD ILFKD WpFQLFD FRP
LQIRUPDo}HV FRPR WLSR GH YLQKR H XYD SDtV GH RULJHP QRPH GD YLQtFROD WHRU DOFRyOLFR VDIUD
FODVVLILFDomR FDUDFWHUtVWLFDV YLVXDLV ROIDWLYDV JXVWDWLYDV WHPSHUDWXUD GH VHUYLoR H SRWHQFLDO GH
JXDUGD$OpPGLVVRLQGLFDo}HVGHyWLPRVSUDWRVSDUDKDUPRQL]DomRFRQIRUPHRH[HPSORDEDL[R
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&RQVHJXLPRVGLYHUVLILFDUDRULJHPGHQRVVDVJDUUDIDVDWUDYpVGDSUHVHQoDGRV:LQH+XQWHUVTXH
VHOHFLRQDUDPYLQKRVHPIRUQHFHGRUHVQRDQRGHGHVGHYLQtFRODVUHQRPDGDVDWpSHTXHQRV
SURGXWRUHVIDPLOLDUHVGHQWUHRVTXDLVGHVWDFDPRVDOJXQVDEDL[R'XUDQWHWRGDDQRVVDKLVWyULDMi
WUDEDOKDPRVFRPSDUFHLURV



2 HOHYDGR YROXPH GH JDUUDIDV LPSRUWDGDV SRU DQR  PLOK}HVHP HDEDVHGHVyFLRVGH
 HP  GH MXQKR GH   GmR j &RPSDQKLD XP DOWR SRGHU GH EDUJDQKD HP VXDV
QHJRFLDo}HVFRPIRUQHFHGRUHVSURGXWRUHVHSDUFHLURV

1RVVRVYLQKRVVHMDPHOHVWLQWREUDQFRHVSXPDQWHIULVDQWHOLFRURVRRXURVpVmRHPGHMXQKR
GH  RULJLQiULRV GRV VHJXLQWHV SDtVHV ÈIULFD GR 6XO $OHPDQKD $UJHQWLQD $XVWUiOLD %UDVLO
&KLOH&KLQD(VSDQKD(VWDGRV8QLGRV)UDQoD+XQJULD,WiOLD/tEDQR1RYD=HOkQGLD3RUWXJDOH
8UXJXDL
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(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDSRVVXLPDLVGH6.8VDWLYRVGHSDtVHVHHPWRGDV
DVIDL[DVGHSUHoRYDULDQGRGH5D5$GHPDLVWRGRVRVPHVHVGLVSRQLELOL]DPRV
SURGXWRVVHOHFLRQDGRVGHQWUHRV7RSGR%UDVLODRVFOLHQWHVGHWHQWRUHVGHDVVLQDWXUDVGR&OXEH
(VVHQFLDLV


Figura 2 - Presença de nossos SKUs
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D,QIRUPDo}HVHVSHFtILFDVGHVRFLHGDGHVGHHFRQRPLDPLVWD
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  3URGXWRVHVHUYLoRVFRPHUFLDOL]DGRV

$ &RPSDQKLD SRVVXL XP PRGHOR GH DWXDomR HP TXH VHXV VHJPHQWRV RSHUDFLRQDLV DSDUHFHP
LQWHUOLJDGRVSRLVWUDEDOKDPFRPRPHVPRSURSyVLWRRIRFRQDSUR[LPLGDGHHFRQHFWLYLGDGHFRPR
FRQVXPLGRU 3DUD ILQV GH JHUHQFLDPHQWR H DQiOLVH GDV QRVVDV DWLYLGDGHV D VHJPHQWDomR GD
&RPSDQKLDEDVHLDVHQDVLPLODULGDGHGDVXQLGDGHVJHUDGRUDVGHUHFHLWDHPWUrVJUDQGHVJUXSRV
&OXEHGH$VVLQDWXUDV(FRPPHUFHHRV1HJyFLRV2IIOLQH

, &OXEHGH$VVLQDWXUDV

2 &OXEH :LQH FOXEH GH DVVLQDWXUDV GH YLQKRV GD :LQH HVWi DQFRUDGR QRV  &¶V curadoria,
conteúdo e comodidade.

&XUDGRULDSRLVWRGRVRVPHVHVRVVyFLRVUHFHEHPHPFDVDYLQKRVGRVGHGLIHUHQWHVUHJL}HVGR
PXQGRVHOHFLRQDGRVSRUHVSHFLDOLVWDVFXUDGRUHVRV:LQHKXQWHUV

&RQWH~GRSRLVGHQWURGD:LQH%R[GRUHVSHFWLYRFOXEHRVVyFLRVUHFHEHPD5HYLVWD:LQHIRFDGD
HP FRQWH~GR H[FOXVLYR VREUH YLQKRV YLDJHQV UHFHLWDV H KDUPRQL]Do}HV $FUHGLWDPRV TXH HVWD
H[SHULrQFLDDODYDQFDRDSUHQGL]DGRHRLQWHUHVVHQRPXQGRGRYLQKR

&RPRGLGDGH SRLV WRGD HVVD H[SHULrQFLD p HQWUHJXH QD FDVD GRV FOLHQWHV WUD]HQGROKHV PDLV
FRPRGLGDGHFRQIRUWRHVHJXUDQoD

2IHUHFHPRVDRWRGRRLWRPRGDOLGDGHVGHDVVLQDWXUDVFRPRSo}HVQDQRVVDYLVmRSDUDWRGRVRV
JRVWRVHEROVRV9DULDQGRGH5D5SRUPrVpSRVVtYHOUHFHEHUGXDVTXDWURRXVHLV
JDUUDIDV HP FDGD PRGDOLGDGH GH DVVLQDWXUD DWHQGHQGR DVVLP GHVGH R FRQVXPLGRU LQLFLDQWH DWp
RXWURVPDLVH[SHULHQWHVQRPXQGRGRYLQKR

2 &OXEH :LQH SRUWDQWR REMHWLYD D ILGHOL]DomR GRV FOLHQWHV SRU PHLR GH VXD SURSRVWD GH YDORU
JHUDQGRSUHYLVLELOLGDGHSDUDRQHJyFLRHXPDVyOLGDUHFHLWDUHFRUUHQWHQRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLD

(PGHMXQKRGHR&OXEH:LQHFKHJRXjPDUFDGHDVVLQDWXUDVDWLYDVDSUHVHQWDQGR
XP FUHVFLPHQWR GH  GHVGH  GH MXQKR GH  TXDQGR SRVVXtD  PLO DVVLQDWXUDV
DWLYDV

,, (FRPPHUFH

2VHJPHQWRGHE-commercepFRPSRVWRSHODVORMDVYLUWXDLV/RMD:LQH KWWSVZZZZLQHFRPEU 
H9LQKR)iFLO KWWSVZZZYLQKRIDFLOFRPEU $9LQKR)iFLOFRPSHWHQRPHUFDGRGHflash salesHIRL
ODQoDGD HP  FRP R REMHWLYR GH FRPEDWHU D FRQFRUUrQFLD VHP FRPSURPHWHU D PDUFD :LQH
'LVSRQLELOL]DPRV QHVWH e-commerce RV UyWXORV PDLV DFHVVtYHLV FRP SUHoRV TXH YDULDP HQWUH
5H5JHUDOPHQWHRIHUWDGRVHPNLWVVRUWLGRV(VWHVNLWVVmRSUHYLDPHQWHSUHSDUDGRV
SHODHTXLSH:LQHSDUDIDFLOLWDURDFHVVRDGLIHUHQWHVUyWXORVGHIRUPDPDLVDVVHUWLYDIDFLOLWDQGRD
QRVVR YHU D HVFROKD GRV SURGXWRV SHORV FOLHQWHV PHQRV H[SHULHQWHV (QWHQGHPRV TXH
WUDQVIRUPDPRVD9LQKR)iFLOHPXPDSRUWDGHHQWUDGDSDUDFOLHQWHVTXHTXHUHPLQLFLDUQRPXQGR
GRYLQKRGHIRUPDGHVFRPSURPLVVDGD

-i D /RMD :LQH SRU VXD YH] GLVSRQLELOL]D SHOR VLWH RX SHOR App XP SRUWIyOLR PDLV FRPSOHWR
FRPSDUDWLYDPHQWH j 9LQKR )iFLO FRP YLQKRV GH YiULRV SDtVHV H UHJL}HV 2V FOLHQWHV VHMD HOHV
DVVRFLDGRV GR &OXEH:LQH RX QmR HQFRQWUDP UyWXORV YDULDGRV TXH HP QRVVR HQWHQGLPHQWR VmR
DGHTXDGRVSDUDFDGDVHJPHQWRGHFOLHQWHGHVGHRVLQLFLDQWHVDWpRVPDLVH[SHULHQWHV

$SURSRVWDGHYDORUGR&OXEH:LQHpHQULTXHFLGDFRPEHQHItFLRVDRVVyFLRVTXHDGTXLUHPSURGXWRV
SHOR e-commerce GD /RMD :LQH 'HVWH PRGR WRGRV RV VyFLRV GR &OXEH :LQH SRVVXHP  GH
GHVFRQWRHPWRGRVRVSURGXWRVGHVFRQWRVQRYDORUGRIUHWHHDFXPXODPDWpWUrVYH]HVPDLVSRQWRV
QRQRVVRSURJUDPDGHUHFRPSHQVDVR:LQH83
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1HVWH VHJPHQWR GH E-commerce WDPEpP UHJLVWUDPRV DV YHQGDV GR Outlet RQGH VmR RIHUWDGRV
SURGXWRVTXHSRVVXHPDOJXPGHIHLWRQDHPEDODJHPSRUpPFRPFRQWH~GRHPSHUIHLWRHVWDGR2V
GHIHLWRV FRQVLVWHP QR TXH FKDPDPRV H DYDOLDPRV LQWHUQDPHQWH FRPR DYDULDV WDLV FRPR UyWXORV
UDVJDGRVPDQFKDGRVSURGXWRVVHPFiSVXODRXDLQGDVHPUyWXORTXHLPSRVVLELOLWDPDVJDUUDIDVGH
VHUHPHQYLDGDVDRVFOLHQWHVQRkPELWRGRVGHPDLVFDQDLVGHYHQGD

2DFHVVRDROutlet pUHVWULWRDFRODERUDGRUHVHpWHUPLQDQWHPHQWHSURLELGDDUHYHQGDGHSURGXWRV
QHOHFRPSUDGRVFRPEDVHQDVUHJUDVLQVWLWXtGDVSHOD&RPSDQKLD3RUHVWHPRWLYRRGHSDUWDPHQWR
GH5HFXUVRV+XPDQRVDFRPSDQKDUHJXODUPHQWHRVSHGLGRVSRUFRODERUDGRUQRkPELWRGROutlet
3DUDSUHFLILFDomRpRIHUWDGRXPGHVFRQWRGHTXHLQFLGHVREUHRSUHoRUHJXODUGRLWHP

,,, 1HJyFLRV2IIOLQH

(VWHVHJPHQWRpFRPSRVWRSHODVGHPDLVXQLGDGHVGHQHJyFLRTXDLVVHMDPD:LQH%RGHJDV %% 
DVORMDVItVLFDVD:LQH(YHQWRVHD%HHU %HHUFRPEUXQLGDGHGHQHJyFLRe-commerceHFOXEHGH
FHUYHMDDOLHQDGRQRVHJXQGRVHPHVWUHGH FRPVXDVYHQGDVPDLVUREXVWDVSURJUDPDGDVH
HPODUJDHVFDODFRQIRUPHGHVFULWRDEDL[R

1RVVDVORMDVItVLFDVVmRPDLVTXHVLPSOHVPHQWHORMDVGHYLQKRVVmRHVSDoRVItVLFRVTXHSRVVXHP
FDWiORJR H SUHoRV LQWHJUDGRV DR e-commerce SRU PHLR GR App :LQH $VVLP WRGRV RV SUHoRV H
SURPRo}HV GD ORMD RQOLQH VmR UHIOHWLGDV QD ORMD RIIOLQH TXH WDPEpP IXQFLRQDP FRPR iUHDV SDUD
HYHQWRVHGHJXVWDo}HV(ODVVmRQRYRVFDQDLVGHFRQYHUVmRGHVyFLRVHDWXDPFRPRSRQWRVGH
HQWUHJDVUiSLGDVSDUDRHFRPPHUFH

$:LQH(YHQWRVDWHQGHQRVVRVFOLHQWHVHPVHXVPRPHQWRVGHFHOHEUDo}HVSRUPHLRGHYHQGDV
FRQVXOWLYDV RV HPEDL[DGRUHV GD :LQH (YHQWRV WUDEDOKDP FRPR FRQVXOWRUHV SHUVRQDOL]DGRV
VHOHFLRQDQGRRVSURGXWRVLGHDLVSDUDFDGDPRPHQWRHJDUDQWHPYDQWDJHQVHEHQHItFLRVWDLVFRPR
SUHoRV HVSHFLDLV SDUD UyWXORV GLVWLQWRV PHQX SHUVRQDOL]DGR SDUD KDUPRQL]DomR IUHWH JUDWXLWR H
HQWUHJDSURJUDPDGD

1RVVR%%pXPHFRVVLVWHPDTXHDWHQGHRFOLHQWHGHPDQHLUDGLIHUHQFLDGDSRUPHLRGHFRQVXOWRUHV
SDUFHLURVFRPHUFLDLVHHTXLSHGHWHOHPDUNHWLQJ$OpPGLVVRDXQLGDGHGHQHJyFLRGLVSRQLELOL]DXP
e-commerce GHVWLQDGR DRV SDUFHLURV FRPHUFLDLV TXH TXHLUDP ID]HU DV FRPSUDV QR PRGHOR selfservice

E  5HFHLWDSURYHQLHQWHGRVHJPHQWRHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLD

2 TXDGUR DEDL[R PRVWUD D GLVWULEXLomR GD UHFHLWD OtTXLGD HQWUH RV VHJPHQWRV GH DWXDomR GD
&RPSDQKLDSDUDRVH[HUFtFLRVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHHDV~OWLPDV
LQIRUPDo}HVFRQWiEHLVGLYXOJDGDVUHIHUHQWHDRDQRFRUUHQWHDWpGHMXQKRGH



HP5PLOK}HV
H[FHWR 

3HUtRGRGHVHLV
([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
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5
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5
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F  /XFUR%UXWRUHVXOWDQWHGRVHJPHQWRHVXDSDUWLFLSDomRQR/XFUR%UXWRGRHPLVVRU

2TXDGURDEDL[RPRVWUDDGLVWULEXLomRGROXFUREUXWRHQWUHRVVHJPHQWRVGHDWXDomRGD&RPSDQKLD
SDUDRVH[HUFtFLRVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHHDV~OWLPDVLQIRUPDo}HV
FRQWiEHLVGLYXOJDGDVUHIHUHQWHDRDQRFRUUHQWHDWpGHMXQKRGH



HP5PLOK}HV
H[FHWR 

3HUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHP
GHMXQKRGH

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
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,QIRUPDo}HVVREUHSURGXWRVHVHUYLoRVUHODWLYRVDRVVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV
D &DUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHSURGXomR

$ :LQH QmR p XPD &RPSDQKLD IXQGDPHQWDOPHQWH SURGXWRUD GH YLQKRV 3RUpP VHX SURFHVVR GH
FRPHUFLDOL]DomRHGLVWULEXLomRGRVYLQKRVFRQWDFRPXPLPSRUWDQWHSURFHVVRGHEHQHILFLDPHQWRH
DFRQGLFLRQDPHQWRGRVSURGXWRVDQWHVGHFKHJDUHPjVFDVDVGHVyFLRVHFOLHQWHV

8PDYH]UHFHELGRVGLUHWDPHQWHGHIRUQHFHGRUHVHSURGXWRUHVD:LQHVHUHVSRQVDELOL]DSRUJDUDQWLU
TXHRVYLQKRVFKHJXHPDRVFOLHQWHVHVyFLRVFRPDPDLRUVHJXUDQoDHLQWHJULGDGHHSDUDLVVRDV
JDUUDIDVVmRWUDQVIHULGDVGDVHPEDODJHQVRULJLQDLVSDUDDV:LQH%R[

3DUDRVVyFLRVGR&OXEHDV:LQH%R[VmRPRQWDGDVFRPRYLQKRVHOHFLRQDGRFRPRDH[SHULrQFLD
GRPrVPDLVD5HYLVWD:LQHFRPVHXFRQWH~GRLQIRUPDWLYR1DUHYLVWDHQWUHRXWUDVPDWpULDVHVWi
D VHomR ³([SHULrQFLDV GR 0rV´ FRP WRGD D LQIRUPDomR GR YLQKR TXH HVWi UHFHEHQGR QDTXHOH
PRPHQWRWDLVFRPRFDUDFWHUtVWLFDVGHVDIUDUHJLmRYLQtFRODHWFEHPFRPRXPSRXFRGDKLVWyULD
GHVVHVUyWXORV1DPHVPDVHomRDLQGDHVWiDVHOHomRGRSUy[LPRPrVWUD]HQGRDH[SHFWDWLYDGD
SUy[LPDH[SHULrQFLD

$ &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH WRGRV RV FOLHQWHV GD :LQH VmR FRQWHPSODGRV FRP HVWH SURFHVVR GH
EHQHILFLDPHQWR H DFRQGLFLRQDPHQWR 7RGRV RV YLQKRV HQYLDGRV SDUD DV UHVLGrQFLDV VmR
WUDQVSRUWDGRVDWUDYpVGD:LQH%R[LQGHSHQGHQWHGHID]HUHPSDUWHGDH[SHULrQFLD&OXEH:LQHRX
QmR4XDLVTXHUJDUUDIDVDGTXLULGDVHPQRVVRHFRPPHUFHHQDV/RMDV)tVLFDVVmRDFRPRGDGDV
QDVQRVVDV:LQH%R[HFKHJDPDRFOLHQWHILQDOFRPWRGDLQWHJULGDGHHVHJXUDQoD

6HOHomRGR&OXEH:LQH

$VVHOHo}HVGRVYLQKRVGR&OXEH:LQHVmRUHDOL]DGDVSRUQRVVDH[SHULHQWHHTXLSHGHHVSHFLDOLVWDV
SURILVVLRQDLV GD LQG~VWULD GR YLQKR FRPSUDGRUHV H VRPPHOLHUV GH DSRLR 7RGRV RV PHVHV HVVD
HTXLSHpUHVSRQViYHOSRUGHJXVWDUFHQWHQDVGHQRYRVUyWXORVSURGX]LGRVSRUYLQtFRODVSDUFHLUDVRX
QRYDV YLQtFRODV GH GLIHUHQWHV VDIUDV HVWLORV H UHJL}HV WHQWDQGR HQFRQWUDU R TXH FRQVLGHUDPRV D
PHOKRUUHODomRSUHoRTXDOLGDGHSDUDFDGDPRGDOLGDGHGRFOXEH

(VVDHTXLSHYLVLWDDVSULQFLSDLVIHLUDVLQWHUQDFLRQDLVSDUDDFRPSDQKDUDVWHQGrQFLDVQRYLGDGHVH
VHUHXQLUFRPRVSULQFLSDLVIRUQHFHGRUHVGRPXQGRGRYLQKRHID]YLVLWDVIUHTXHQWHVDRVYLQKHGRVH
DGHJDVGRVSDUFHLURVRXIXWXURVSDUFHLURVFRPHUFLDLVHWDPEpPUHFHEHLQGLFDo}HVGHUyWXORVSRU
PHLRGHFRQWDWRVGHIRUQHFHGRUHVHH[SRUWDGRUHVLQWHUHVVDGRVHPYHQGHUVHXVSURGXWRVQR%UDVLO

7RGRPrVRVYLQKRVGR&OXEH:LQHVmRHQYLDGRVSDUDRVVyFLRVMXQWDPHQWHFRPD5HYLVWD:LQH
TXHpHODERUDGDSRUXPDHTXLSHLQWHUQDGHFRPXQLFDomRTXHWUDEDOKDHPSDUFHULDFRPXPDJUiILFD
SDUD R SURFHVVR GH HGLWRUDomR H LPSUHVVmR $ 5HYLVWD :LQH DFRPSDQKD R &OXEH GHVGH 
JDUDQWLQGRRFRPSOHPHQWRGDH[SHULrQFLDFRPGLFDVFXULRVLGDGHVKDUPRQL]Do}HVHKLVWyULDVGR
PXQGRGRYLQKR

*HVWmRGH(VWRTXHV

%XVFDQGRJDUDQWLUDDGHTXDomRGRYROXPHGHFRPSUDVIUHQWHjSUHYLVmRGHYHQGDVHDRIOX[RGH
FDL[D GD HPSUHVD R QRVVR PRGHOR GH JHVWmR GH HVWRTXH FRPELQD GLYHUVDV YDULiYHLV $EDL[R
GHVWDFDPRVDTXHODVTXHHQWHQGHPRVSRVVXtUHPPDLRUUHOHYkQFLD

Ɣ
RSODQHMDPHQWRGHFRPSUDGHSURGXWRV
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Ɣ
Ɣ

Ɣ

DSURIXQGLGDGHGDRIHUWDGHSRUWIyOLR
RDFRPSDQKDPHQWRVHPDQDOGRGHVHPSHQKRGHYHQGDVGH6.8V Stock Keeping Units
VHUHIHUHDFDGDLWHPGRHVWRTXH HVHXQtYHOGHHVWRTXHQRVGLYHUVRVFDQDLVGD
&RPSDQKLD
RFRQWUROHGDDGHUrQFLDSODQHMDGRYHUVXVUHDOL]DGRMXQWRDYLVXDOL]DomRGRdepletion
HVFRDPHQWR EDVHDGRHPPRGHORVHVWDWtVWLFRVVHJUHJDGRVSRUcluster DJUXSDPHQWRGH
SURGXWRVSRUIDL[DGHSUHoRHTXHLQWHJUDPRSRUWIyOLRGD&RPSDQKLD RXSRU6.8


2 PRGHOR GH JHVWmR SHUPDQHFH GLQkPLFR H HP FRQVWDQWH HYROXomR REMHWLYDQGR R PHOKRU
DSURYHLWDPHQWR GR WHPSR GH SURGXomR GRV IRUQHFHGRUHV WUkQVLWR LQWHUQDFLRQDO H R GHVHPEDUDoR
DOIDQGHJiULR'HVWDIRUPDEXVFDPRVHYLWDULPSDFWRVILQDQFHLURVGHVQHFHVViULRVHFULDPRVXPFLFOR
YLUWXRVRHQWUHPHUFDGRULDHPHVWRTXHSRUWRWUkQVLWRHSURGXomR

0DQWHQGRSHUPDQHQWHDFRPSDQKDPHQWRGDVPpWULFDVGRGHVHPSHQKRSURGXWLYRHGRFXPHQWDOGRV
IRUQHFHGRUHV WUDQVSRUWHV LQWHUQDFLRQDLV H DOIkQGHJD FRQVHJXLPRV UHDJLU FRP UDSLGH] DQWH
HYHQWXDLVPRYLPHQWRVGHPHUFDGR

$VUHXQL}HVGHS&OP - Sales and Operations YHQGDVHRSHUDo}HV QRVSHUPLWHPRVDOLQKDPHQWRV
QHFHVViULRV FRP RV FDQDLV GH YHQGD GH QRVVR PRGHOR GH QHJyFLR HYLWDQGR DOWD QRV QtYHLV GRV
HVWRTXHVHPLQLPL]DQGRDVUXSWXUDV

2VSHGLGRVGHFRPSUDVVmRWUDQVPLWLGRVHOHWURQLFDPHQWHDRVIRUQHFHGRUHVHRVFOXVWHUVGHSUHoRV
H SURGXWRV GHILQLGRV GH DFRUGR FRP DV FRQGLo}HV GH SUHoR SUD]R TXDQWLGDGH H Incoterms
International Commercial Terms  6mR QRUPDV SDGURQL]DGDV TXH UHJXODP DVSHFWRV GR FRPpUFLR
LQWHUQDFLRQDO  DFRUGDGDV MXQWR jV iUHDV GH VXSULPHQWRV FRPHUFLDO H ILQDQFHLUD FRP EDVH QRV
LQGLFDGRUHVDQDOLVDGRV6mRHOHV
Ɣ DGHUrQFLDGDVFRPSUDVDRSODQHMDPHQWRGHYHQGDVGD&RPSDQKLD
Ɣ DGHUrQFLDGRSODQHMDPHQWRGHHPEDUTXHVSDUDGDUFREHUWXUDjVYHQGDVHHVFRDPHQWRGR
HVWRTXHH
Ɣ DGHUrQFLDGRVHPEDUTXHVDRIOX[RGHFDL[DSURMHWDGRGD&RPSDQKLD

&RPXPDFDSDFLWDGDHTXLSHPXOWLGLVFLSOLQDUHQWHQGHPRVVHULPSRUWDQWHDWUDQVSDUrQFLDGRVGDGRV
HDPLFURJHVWmRGRVFRODERUDGRUHVQRGLDDGLD3RULVWRDFDSDFLWDomRFRQVWDQWHGDHTXLSHHR
FRPSDUWLOKDPHQWR GRV UHVXOWDGRV VmR D QRVVR YHU IXQGDPHQWDLV SDUD XPD JHVWmR GH HVWRTXH
HILFLHQWH

&RPSUDV)RUQHFHGRUHVH,PSRUWDomR

2SHUDPRV HVVHQFLDOPHQWH FRP IRUQHFHGRUHV LQWHUQDFLRQDLV SRU PHLR GH SDUFHULDV FRPHUFLDLV
QHJRFLDGDVDQXDOPHQWHRXRQHVKRW FRPSUDVQHJRFLDGDVFRPIRUQHFHGRUHVXPD~QLFDYH]SDUD
DWHQGHUDGHPDQGDGR&OXEH:LQH GHIRUPDSRQWXDOQRFDVRGDXQLGDGHGHQHJyFLR&OXEH:LQH
FRPELQDGDV FRP LQLFLDWLYDV FRQMXQWDV H LQYHVWLPHQWRV HP YHUEDV GH PDUNHWLQJ H SXEOLFLGDGH
FRRSHUDGD'HVWDPDQHLUDFRQVHJXLPRVJDUDQWLUDGLVSRQLELOLGDGHGHHWLTXHWDVQHFHVViULDVSDUDD
SUHYLVmR GH YHQGDV GR DQR EHP FRPR D RIHUWD GH FRQGLo}HV FRPHUFLDLV H ILQDQFHLUDV EDVWDQWH
DWUDWLYDVSDUDD&RPSDQKLD

2 FRQWDWR H R UHODFLRQDPHQWR GLUHWR FRP RV PDLV GLYHUVRV SURGXWRUHV GR PXQGR QRV SHUPLWH
SUDWLFDUPRVXPDFXUDGRULDDSXUDGDGRQRVVRSRUWIyOLRQDVPDLVGLYHUVDVIDL[DVGHSUHoRHHVWLOR
(QWHQGHPRVTXHVRPRVHVSHFLDOLVWDVHPSODQHMDPHQWRGHFRPSUDVHLPSRUWDomRRSHUDQGRDVPDLV
GLYHUVDVURWDVGHVGH0HUFRVXOSDVVDQGRSRU(VWDGRV8QLGRVH(XURSDHFKHJDQGRDWpDÈIULFD6XO
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2FHDQLD H &KLQD $GHPDLV RSHUDPRV FRP WRGR R WLSR GH WUDQVSRUWH LQWHUQDFLRQDO URGRYLiULR
PDUtWLPRDpUHRRXPXOWLPRGDO

7UDEDOKDPRVHPFRPPDLVGHIRUQHFHGRUHVLQWHUQDFLRQDLVVRPDQGRPDLVGHDRORQJR
GHQRVVDKLVWyULDRULXQGRVGHSDtVHVGLIHUHQWHV1RVVROHDGWLPHpFRPSHWLWLYRVHQGRTXHGXUDQWH
RDQRGHWUDEDOKDPRVFRPXPDPpGLDGHGLDVQR0HUFRVXOGLDVQD(XURSDHGLDVQRV
GHPDLVORFDLVFRQWDQGRVRPHQWHRSURFHVVRGDIRUPDOL]DomRGDDFHLWDomRGD32 purchase order 
DWUDYpV GH XPD )DWXUD 3URIRUPD DWp D DWUDFDomR QR SRUWR QmR FRQVLGHUDQGR R GHVHPEDUDoR
DOIDQGHJiULR (VWD HILFLrQFLD QR SODQHMDPHQWR H QD RSHUDomR QRV JDUDQWH XPD UHSRVLomR UiSLGD
FRPSDUDWLYDPHQWHGHQWURGRHVSHFWURGRFRPpUFLRLQWHUQDFLRQDOWUD]LGRDQRVVREHQHItFLRHPFDVRGH
DXPHQWRVGHYHQGDVPHVPRWUDEDOKDQGRFRPXPSRUWIyOLRPDMRULWDULDPHQWHLPSRUWDGR

5HDOL]DPRV LPSRUWDo}HV QR DQR GH  GH DSUR[LPDGDPHQWH R HTXLYDOHQWH D  7(8V
7ZHQW\)RRW(TXLYDOHQW8QLWUHIHUHVHDXP&RQWDLQHUGHSpVGHFRPSULPHQWRSRUGHODUJXUD
SRUGHDOWXUD HPHQVDOPHQWHHPH[HFXWDPRVXPDPpGLDVXSHULRUDRVSURFHVVRVGH
LPSRUWDomR

$VXQLGDGHVGHQHJyFLR&OXEH/RMD(&RPPHUFH%%:LQH(YHQWRVRSHUDPHVWUDWHJLFDPHQWH
FRPSRUWIyOLRVFRPSOHPHQWDUHVPDVFRPDOJXQVUyWXORVHSURGXWRUHVH[FOXVLYRVJDUDQWLQGRGHVWD
IRUPDDLQWHJULGDGHHVLQJXODULGDGHGHFDGDFDQDOGHGLVWULEXLomRHDSURIXQGDQGRDH[SHULrQFLDGR
QRVVRS~EOLFR

$OpPGRVYLQKRVFRPSUDPRVHPPHQRUTXDQWLGDGHPHUFDGRULDVSDUDUHYHQGDQRPHUFDGRLQWHUQR
(VWHVSURGXWRVVmRHQFRQWUDGRVQDZLQHFRPEUQDiUHD³%DU *RXUPHW´DH[HPSORHVWmRDOJXPDV
&DFKDoDV7HTXLODV*LQV6LGUDV$]HLWHVHQWUHRXWURV

E &DUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHGLVWULEXLomR

/RJtVWLFD

3DUDYHQGDV%&

'HVGH D FULDomR GD &RPSDQKLD ORJtVWLFD H GLVWULEXLomR VHPSUH IRUDP SRQWRV FHQWUDLV GR
GHVHQYROYLPHQWRGDPDUFD&RPRREMHWLYRGHGHPRFUDWL]DURFRQVXPRHFRQHFWDURVFRQVXPLGRUHV
SRUPHLRGDSDL[mRSHORYLQKRD:LQHHQWUHJDHPWRGRVRVHVWDGRVGR%UDVLODGRWDQGRXPPRGHOR
VHPLQWHUPHGLiULRVTXHXQHSURGXWRUHVDFRQVXPLGRUHV$LQWHJULGDGHGRVYLQKRVGXUDQWHRWUDQVSRUWH
pJDUDQWLGDSHOD:LQH%R[SDWHQWHDGDHKRPRORJDGDWDQWRSDUDWUDQVSRUWHWHUUHVWUHTXDQWRDpUHR
$ RSHUDomR p FRQFHQWUDGD HP XP &HQWUR GH 'LVWULEXLomR &'  HP 6HUUD(6 H DSRLDGD SRU GRLV
SHTXHQRV HVWRTXHV DYDQoDGRV HP %DUXHUL63 SDUD DWHQGHU DOJXPDV GHPDQGDV ORFDLV GH %%
UHGHVSDFKR GH FURVVGRFNLQJ H SiWLR GD IURWD SUySULD HP %HOR +RUL]RQWH0* FRPR XP SLORWR GH
DWHQGLPHQWRH[SUHVVRSDUDSHTXHQDVGHPDQGDVGR%&'HPRGRDDVVHJXUDURIRUQHFLPHQWRGH
WRGRVDVXQLGDGHVGHQHJyFLRHRSHUDUDGHPDQGDGRQRVVRFOXEHGHYLQKRVTXHFRQWDDWXDOPHQWH
HPGHMXQKRGHFRPDVVLQDWXUDVDWLYDVRVFHQWURVGHGLVWULEXLomRVRPDPXPD
FDSDFLGDGHGHDUPD]HQDPHQWRGH DSUR[LPDGDPHQWH PLOK}HVGHJDUUDIDV

1RVVDDUPD]HQDJHPHP6HUUD(6FRQWDFRPGRLVJDOS}HVODGRDODGRFRPiUHDWRWDOGHP
HiUHDFRQVWUXtGDGHP$RSHUDomRHP%DUXHUL63VHGiGHIRUPDGLIHUHQFLDGD$RLQYpV
GHID]HUDORFDomRGRJDOSmRWHPRVXPFRQWUDWRGHFRQFHVVmRGHXWLOL]DomRGHXPHVFULWyULRQDV
LQVWDODo}HV GD %UDVLO ([SUHVV HP %DUXHUL63 H WDPEpP D XWLOL]DomR GR DUPD]pP QD PHVPD
ORFDOLGDGHSDUDUHDOL]DomRGDQRVVDRSHUDomRGH&URVV'RFNLQJ(6[63
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2&URVV'RFNLQJpXPPpWRGRGHGLVWULEXLomRRQGHDPHUFDGRULDpUHFHELGDQRFHQWURGHGLVWULEXLomR
QRFDVRGD:LQHHP%DUXHUL QmRpHVWRFDGDHpSUHSDUDGDSDUDRFDUUHJDPHQWRHGLVWULEXLomR
SDUDVHUHQWUHJXHDRFOLHQWHRPDLVUDSLGDPHQWHSRVVtYHO

3DUD XPD Pi[LPD HILFiFLD WUDEDOKDPRV HP XP PRGHOR KtEULGR XQLQGR SDUFHLURV ORJtVWLFRV D XPD
RSHUDomRSUySULDD:LQH/RJ1RVVDIURWDDWHQGHFRPYHtFXORVPRGHOR)LDW)LRULQRH0HUFHGH]
6SULQWHUHQWUHJDQGRHPPpGLDPLOSHGLGRVPrVQRSULPHLURVHPHVWUHGH2VYHtFXORV
HVWmRFREHUWRVSRUDSyOLFHGHVHJXURGD6RPSR6HJXURVFRPYLJrQFLDGHD

(PVXDRSHUDomRQR(VStULWR6DQWRD:LQHORJHQWUHJRXSHGLGRVFRPXP6/$ Service Level
Agreement PpGLRGHQRSULPHLURVHPHVWUHGH3RUVHWUDWDUGHXPDRSHUDomRSUySULD
D:LQHORJVRIUHXPHQRVLPSDFWRQR6/$GXUDQWHRSHUtRGRGHDEULODMXQKR &29,' $RDQDOLVDU
DVHQWUHJDVHPWRGRRWHUULWyULRQDFLRQDOWLYHPRVXPDPpGLDGHGH6/$QRSULPHLURWULPHVWUH
HQRVHJXQGRWULPHVWUHFRQVROLGDQGRRSULPHLURVHPHVWUHFRPXP6/$PpGLRGH



'HSRLVGHSURFHVVDGDVHPQRVVRVFHQWURVGHGLVWULEXLomRDV:LQH%R[JDQKDPRGHVWLQRGDFDVD
GHQRVVRVVyFLRVHFOLHQWHVHPPDLVGHPXQLFtSLRVHPWRGDVDVUHJL}HVGR%UDVLO(PGH
MXQKRGH  D UHJLmR OtGHU HP Q~PHUR GH DVVLQDQWHV GR &OXEH :LQH p D UHJLmR 6XGHVWH FRP
GRVVyFLRVVHJXLGDSHODUHJLmR6XOFRPGR1RUGHVWHFRP&HQWUR2HVWH
FRPHSRU~OWLPRDUHJLmR1RUWHGRWRWDOGRVDVVLQDQWHV

&RP XPD RSHUDomR HILFLHQWH RV FHQWURV GH GLVWULEXLomR WrP FDSDFLGDGH GH HPLVVmR GH  PLO
SHGLGRV RSHUDQGR  PLOK}HV GH JDUUDIDV SRU PrV (P VXD RSHUDomR Pi[LPD D FDSDFLGDGH
SURGXWLYDSRGHFKHJDUDSRXFRPDLVGHPLOJDUUDIDVSRUGLD

'HSHQGHQGRGDORFDOLGDGHRVSHGLGRVVHJXHPFRPDSULPHLUDPLOKDDpUHDHGHSRLVPRGDOWHUUHVWUH
RXDSHQDVWHUUHVWUH(QWHQGHPRVTXHHVWDHVWUDWpJLDDVVHJXUDXPSUD]RGHHQWUHJDFRPSHWLWLYRHP
WRGRRWHUULWyULRQDFLRQDO3DUDJDUDQWLULPSDUFLDOLGDGHGHHVFROKDGRVSDUFHLURVORJtVWLFRVSDUDFDGD
FDUJDXVDPRVXPVLVWHPDGHVLPXODomRonline RQGHDVHOHomRpUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPPHOKRU
RIHUWDGHIUHWHSDUDFDGDSHGLGR

(P IXQomR GDV HVSHFLILFLGDGHV GH QRVVDV XQLGDGHV GH QHJyFLR QRVVD ORJtVWLFD WUDEDOKD FRP
IOH[LELOLGDGH3DUDR&OXEH:LQHRVSHGLGRVVmRGLVSDUDGRVHPIXQomRGDVGDWDVGHFREUDQoDGRV
VyFLRVHVHJXHPQDVHTXrQFLDSDUDHQWUHJD(PQRVVRe-commerceRVSHGLGRVVHJXHPRVSUD]RV
GHHQWUHJDHPIXQomRGDVORFDOLGDGHVDSyVRIDWXUDPHQWRGHFDGDSHGLGR
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$ :LQH (YHQWRV WUDEDOKD FRP HQWUHJD SURJUDPDGD SRLV VH WUDWD GH FRPSUDV HIHWXDGDV FRP
DQWHFHGrQFLDGDGDWDGRHYHQWR3RUVHWUDWDUHPGHSHGLGRVHPJUDQGHVYROXPHVpFRPXPTXHR
FOLHQWHQmRWHQKDHVSDoRSDUDJXDUGDUHVVHVYROXPHVDWpTXHDGDWDGRHYHQWRFKHJXHSRUWDQWR
SDUD UHVROYHU HVVH SUREOHPD QyV GLVSRQLELOL]DPRV QR $SS GD :LQH (YHQWRV D SRVVLELOLGDGH GH
SURJUDPDUDHQWUHJDGRSHGLGRHPGDWDPDLVSUy[LPDGDGDWDGRHYHQWRSRVVtYHOGDQGROLEHUGDGH
DRFOLHQWHSDUDHVFROKDGDGDWDSDUDDHQWUHJDGRSHGLGR$VJDUUDIDVGHVWDPRGDOLGDGHVHJXHPR
PHVPRIOX[RORJtVWLFRGDVYHQGDVe-commerceDWUDYpVGDV:LQH%R[
&DEH LQIRUPDU TXH D &RPSDQKLD FRQWD FRP SRQWRV FRPHUFLDLV HP UHJL}HV GH GLVWLQWDV FLGDGHV
EUDVLOHLUDVRVTXDLVVmRHVWUDWHJLFDPHQWHVHOHFLRQDGRVFRPEDVHQDIXQFLRQDOLGDGHORJtVWLFDHRX
DWUDWLYLGDGHFRPHUFLDO
(PWRGRLPyYHOORFDGRSHOD&RPSDQKLDVmRUHDOL]DGRVLQYHVWLPHQWRVHPEHQIHLWRULDVSDUDTXHVHMDP
SURPRYLGDVDVGHYLGDVDGHTXDo}HVDRVSDGU}HVGHTXDOLGDGHLGHQWLGDGHYLVXDOHIXQFLRQDOLGDGHGD
&RPSDQKLDVHQGRSRVVtYHOFRQVWDWDUHQWmRDYDORUL]DomRGHVVHVSRQWRVFRPHUFLDLVjPHGLGDTXH
RQHJyFLRYDLH[SDQGLQGR(VVDYDORUL]DomRHFRQ{PLFDLQGHSHQGHGRYDORUGHPHUFDGRGRLPyYHOH
HVWi GLUHWDPHQWH OLJDGD j FRQVROLGDomR GDV UHIHUrQFLDV GDV DWLYLGDGHV H QHJyFLRV DOL
GHVHPSHQKDGRVSHOD&RPSDQKLDTXHMXVWLILFDPDUHOHYkQFLDGDSURWHomRGHVVHSRQWRFRPHUFLDO
$SHUGDGHXPSRQWRFRPHUFLDOSRGHVLJQLILFDUSDUDD&RPSDQKLDDSHUGDGHLQYHVWLPHQWRVEHP
FRPRGHHYHQWXDOYDQWDJHPORJtVWLFDH[LVWHQWHDFDUUHWDQGRQHFHVVLGDGHGHUHHVWUXWXUDomRGHWRGDV
DVHVWUDWpJLDVGHHQWUHJDDUPD]HQDJHPYHQGDHDILQV
3DUDYHQGDV%%

1HVWDXQLGDGHGHQHJyFLRWHPRVXPDSDUWLFXODULGDGHQRWUDQVSRUWHSRLVDPDLRULDGRVSHGLGRVVmR
HQYLDGRVHPHPEDODJHQVGRSUySULRIRUQHFHGRURXVHMDQmRVmRUHHPEDODGRVHDFRQGLFLRQDGRVQD
:LQH%R[6HJXLQGRXPDSUiWLFDGRPHUFDGRRFOLHQWHGHVHMDUHFHEHUQDHPEDODJHPRULJLQDOGR
IRUQHFHGRU'HYLGRDUHVWULo}HVQRWUDQVSRUWHDpUHRWRGRVRVSHGLGRVGHVWDXQLGDGHGHQHJyFLRVmR
HQYLDGRVHPHPEDODJHQVGLIHUHQWHVGD:LQH%R[HH[SHGLGRVQRPRGDOURGRYLiULR7UDEDOKDPRV
FRPDOJXPDVWUDQVSRUWDGRUDVTXHDWXDPQRVHJPHQWRGH%%FRPR0RYYL6ROLVWLFDH7UDQVORYDGR

F  FDUDFWHUtVWLFDV GRV PHUFDGRV GH DWXDomR HP HVSHFLDO L 'HVFULomR HP FDGD XP GRV
PHUFDGRVHLL&RQGLo}HVGHFRPSHWLomRQRVPHUFDGRV
9LVmRJHUDOGRe-commerceQR%UDVLO
$,QWHUQHWHVWiFDGDYH]PDLVSUHVHQWHQDYLGDGRVEUDVLOHLURVHFRPLVVRRPHUFDGRGHe-commerce
YHP JDQKDQGR HVSDoR H IRUoD QR SDtV 1R FRQWLQHQWH DPHULFDQR R %UDVLO Mi p R VHJXQGR PDLRU
PHUFDGRGHe-commerceHPWHUPRVGHUHFHLWD(PGDVYHQGDVonline GHYDUHMRQDV
$PpULFDVIRUDPUHDOL]DGDVQR%UDVLOVHJXQGRPDLRUPHUFDGRDWUiVDSHQDVGRV(VWDGRV8QLGRV
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3HUFHQWXDOGHYHQGDVYLDe-commerceHP


$ UHOHYkQFLD GR PHUFDGR GH e-commerce EUDVLOHLUR GHQWUH RV SDtVHV GR FRQWLQHQWH DPHULFDQR p
UHVXOWDGRGRIRUWHFUHVFLPHQWRTXHRFRUUHXQRV~OWLPRVDQRV(QWUHHRIDWXUDPHQWRGR
PHUFDGRGHe-commerceDXPHQWRXVLJQLILFDWLYDPHQWHFRPXPDWD[DPpGLDDQXDOGHFUHVFLPHQWR
FRPSRVWR &$*5 GH'HDFRUGRFRPGDGRVGD(ELW1LHOVHQRIDWXUDPHQWRGDVYHQGDVYLDecommerceQR%UDVLOWRWDOL]RXDSUR[LPDGDPHQWH5ELOK}HVHP
9HQGDVYLDe-commerceQR%UDVLO


(VSHUDVHTXHRPHUFDGRGHe-commerceQR%UDVLOFRQWLQXHFUHVFHQGRFRPFRQWULEXLomRUHOHYDQWH
GD SDQGHPLD GR &29,' TXH DFHOHURX DV YHQGDV online H JHURX PXGDQoDV QRV KiELWRV GRV
FRQVXPLGRUHV TXH GHYHP SHUGXUDU PHVPR DSyV R UHOD[DPHQWR GDV PHGLGDV GH GLVWDQFLDPHQWR
VRFLDO±FRPRSRUH[HPSORRDXPHQWRGDIUHTXrQFLDGHFRPSUDVSHODLQWHUQHW
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2 DFHOHUDPHQWR GR e-commerce GXUDQWH R SHUtRGR GH LVRODPHQWR VRFLDO SRGH VHU LOXVWUDGR SHOR
FUHVFLPHQWRGRQ~PHURGHFRQVXPLGRUHVonline QRVHJXQGRWULPHVWUHGHPLOK}HVGHQRYRV
FRQVXPLGRUHVPLJUDUDPSDUDHVWHFDQDOGHYHQGDVQRSHUtRGRUHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRGH
HP UHODomR DR PHVPR SHUtRGR GH  IRQWH 1HRWUXVW 0RYLPHQWR &RPSUH  &RQILH  $LQGD
VHJXQGRD1HRWUXVWGHWRGRVRVFRQVXPLGRUHVTXHIL]HUDPXPDFRPSUDonline HQWUHDEULOH
MXQKRGHQXQFDKDYLDPFRPSUDGRDWUDYpVGRFRPpUFLRHOHWU{QLFR

8P UHODWyULR GH MXOKR GH  GR ³:H $UH 6RFLDO´ PRVWURX TXH  GRV XVXiULRV GH LQWHUQHW
FRQVXOWDGRV QR %UDVLO FRP LGDGH HQWUH  H  DQRV DILUPDUDP TXH HVSHUDP FRQWLQXDU D ID]HU
FRPSUDVonline PHVPRDSyVRWpUPLQRGDSDQGHPLD

2EVHUYDVHXPFUHVFLPHQWRDFHOHUDGRGRe-commerce SULQFLSDOPHQWHQRVPHUFDGRVGHDOLPHQWRVH
EHELGDV'HDFRUGRFRPHVWXGRGD(ELW1LHOVHQGHMXOKRGHDLQWHQomRGHFRPSUDVSRUHVVDV
FDWHJRULDV UHJLVWURX XP DXPHQWR GH  QR WHUFHLUR WULPHVWUH GH  FRQWUD DSHQDV  QR
PHVPRSHUtRGRGH$FDWHJRULDIRLDTXHDSUHVHQWRXPDLRUFUHVFLPHQWRHSDVVRXDOLGHUDUDV
LQWHQo}HVGHFRPSUDGHQWUHDVGHPDLV

Crescimento da participação do online

3RGHVH REVHUYDU R FUHVFLPHQWR GR RQOLQH DQDOLVDQGR D SDUWLFLSDomR GHVWH VHJPHQWR GLDQWH GR
PHUFDGR WRWDO GH LPSRUWDomR (P  R VHJPHQWR FRP UHSUHVHQWDYD  GR PHUFDGR HP
TXDQWLGDGHGHJDUUDIDVLPSRUWDGDV(VVHYDORUVXELXSDUDQRSHUtRGRGHMDQHLURHIHYHUHLUR
GH SUp&29,' FRQWLQXRXDWHQGrQFLDGHFUHVFLPHQWRGXUDQWHRSHUtRGRGHPDUoRDEULOH
PDLRGHFRPGHSDUWLFLSDomRHHPMXQKRGHUHSUHVHQWRXGHWRGRRPHUFDGR
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Intenção de compra dos brasileiros na internet por categoria


0HUFDGRGHYLQKRVQR%UDVLO

(PIRLFRQVXPLGRXPYROXPHWRWDOGHPLOK}HVGHOLWURVGHYLQKRQRSDtVGHDFRUGRFRP
GDGRVGD,GHDO&RQVXOWLQJ'HDRFRQVXPRGHYLQKRQR%UDVLODSUHVHQWRXXPDWD[DGH
FUHVFLPHQWRFRPSRVWRDQXDO &$*5 GH2FRQVXPRGHYLQKRSHUFDSLWDDXPHQWRXGHPDQHLUD
VHPHOKDQWHDSUHVHQWDQGRXPDWD[DGHFUHVFLPHQWRDQXDOFRPSRVWR &$*5 GHVHQGRTXH
QR7FUHVFHXTXDQGRFRPSDUDGRFRPRPHVPRSHUtRGRHP

&RQVXPRGHYLQKRQR%UDVLOHPPLOK}HVGHOLWURV




643

3È*,1$GH

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD::(&200(5&('(9,1+266$

9HUVmR

,QIRUPDo}HV6REUH3URGXWRV(6HUYLoRV5HODWLYRV$RV6HJPHQWRV2SHUDFLRQDLV

&RQVXPRSHUFDSLWDGHYLQKRQR%UDVLOHPOLWURVSRUKDELWDQWHPDLRUGHDQRV


(QWUHMDQHLURGHHMXQKRGHREVHUYRXVHXPH[SUHVVLYRDXPHQWRQRYROXPHPHQVDOGH
FRPHUFLDOL]DomRGHYLQKRQR%UDVLO1RPrVGHMDQHLURGHIRUDPFRPHUFLDOL]DGRVPLOK}HV
GHOLWURVHQTXDQWRQRPrVGHMXQKRGHIRUDPPLOK}HV2LVRODPHQWRVRFLDOGHFRUUHQWHGD
SDQGHPLDGH&29,'FRQWULEXLXGHIRUPDUHOHYDQWHSDUDHVWHDXPHQWRWHQGRVLGRREVHUYDGRXP
FUHVFLPHQWRGHHQWUHPDUoRHMXQKRGH

9ROXPHGHYLQKRFRPHUFLDOL]DGRQR%UDVLOHPPLOK}HVGHOLWURV


6HJXQGRGDGRVGD,GHDO&RQVXOWLQJGRWRWDOGHYLQKRFRQVXPLGRQRSDtVVmRLPSRUWDGRV
QDFLRQDLVILQRVHQDFLRQDLVGHPHVD$LPSRUWDomRGHYLQKRV LQFOXLQGRHVSXPDQWHV FUHVFHX
HPWHUPRVGHYROXPHQRSHUtRGRGHMDQHLURDMXQKRGHTXDQGRFRPSDUDGRDRPHVPR
SHUtRGRGHFRPGHVWDTXHSDUDRVLPSRUWDGRUHVTXHYHQGHPSULRULWDULDPHQWHonline2YROXPH
LPSRUWDGR SRU HVWD FUHVFHX  QR SHUtRGR &DEH UHVVDOWDU TXH HVVH FUHVFLPHQWR QmR IRL IUXWR
DSHQDVGDSDQGHPLDGDGRTXHRYROXPHGHLPSRUWDomRFUHVFHXQRVGRLVSULPHLURVPHVHVGH
TXDQGRFRPSDUDGRFRPRPHVPRSHUtRGRGH
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7DO IDWR GHPRQVWUD TXH R FUHVFLPHQWR GD GHPDQGD SRU YLQKR QR SDtV p HVWUXWXUDO QmR VHQGR
GHFRUUHQWHDSHQDVGRDXPHQWRGRFRQVXPRQRSHUtRGRGDSDQGHPLDGR&29,'TXHSRGHULDWHU
VHXHIHLWRSDUFLDOPHQWHUHGX]LGRDSyVRWpUPLQRGRSHUtRGRGHUHFOXVmRGDSRSXODomR

$WHQGrQFLDGHFUHVFLPHQWRGDVLPSRUWDo}HVGHYLQKRGHYHSHUGXUDUDPpGLRHORQJRSUD]RRTXH
SRGHVHUHQWHQGLGRDLQGDSHOREDL[RFRQVXPRSHUFDSLWDGHYLQKRQR%UDVLOTXDQGRFRPSDUDGRFRP
RXWURVSDtVHV

&UHVFLPHQWR GR YROXPH GH FDL[DV GH YLQKR LPSRUWDGDV SRU WLSR GH LPSRUWDGRU HQWUH RV
SULPHLURVVHPHVWUHVGHH


&UHVFLPHQWRGRYROXPHGHFDL[DVGHYLQKRLPSRUWDGDVSRUWLSRGHLPSRUWDGRUHQWUHRVGRLV
SULPHLURVPHVHVGHH


2 FDQDO online ³FRP´  YHP JDQKDQGR HVSDoR QR PHUFDGR GH LPSRUWDomR GH YLQKR 1R SULPHLUR
VHPHVWUHGHDVLPSRUWDo}HVIHLWDVSRUPHLRGHVVHVHJPHQWRUHSUHVHQWDUDPGRWRWDOGH
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LPSRUWDo}HVXPFUHVFLPHQWRGHESVTXDQGRFRPSDUDGRDRPHVPRSHUtRGRGHDQRQR
TXDOUHSUHVHQWDYDDSHQDVGRWRWDO

(P UHODomR DR WLSR GH YLQKR LPSRUWDGR SHOR FDQDO online IRL REVHUYDGR XP H[SUHVVLYR DXPHQWR
SULQFLSDOPHQWHGRVYLQKRVPDLVEDUDWRV DWp86 QRSULPHLURVHPHVWUHGHFXMRDXPHQWR
REVHUYDGRQRYROXPHGHFDL[DVLPSRUWDGDVIRLGHTXDQGRFRPSDUDGRDRPHVPRSHUtRGRGH

3HUFHQWXDOGHLPSRUWDomRGHYLQKRSHORFDQDOonline VREUHLPSRUWDo}HVWRWDLVHPWHUPRVGH
YROXPHHQWUHRSULPHLURVHPHVWUHGHH


&UHVFLPHQWRGDLPSRUWDomRGHYLQKRSHORFDQDOonlineHPWHUPRVGHYROXPHHQWUHRSULPHLUR
VHPHVWUHGHHSRUWLSRGHYLQKRQR%UDVLO
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6HJXQGRGDGRVGD,GHDO&RQVXOWRULDRYDORUWRWDOGHVHOORXWGRPHUFDGRGHYLQKRVQR%UDVLOHP
IRLGHDSUR[LPDGDPHQWH5ELOK}HV&RPEDVHQRVYROXPHVGHLPSRUWDomRHFRWDomRPpGLD
GHGyODUGHWHUPLQDGRVQRPHVPROHYDQWDPHQWRHVWLPDVHTXHRPHUFDGRWRWDOHPWHYHVHX
YDORUHPWRUQRGH5ELOK}HVHHPFHUFDGH5ELOK}HV



• 3DUWLFLSDomRHPFDGDXPGRVPHUFDGRV

$:LQHFRPRHPSUHVDGLVWULEXLGRUDGHYLQKRDWXDQWHWDQWRQRFDQDOonlineFRPRQRofflineFRQVHJXH
H[SORUDUWRGRVRVSRQWRVGHFUHVFLPHQWRGRPHUFDGRQDFLRQDO'HVWDIRUPDD&RPSDQKLDVXVWHQWD
XPDSRVLomRGHOLGHUDQoDQRPHUFDGREUDVLOHLURGHYDUHMRGHVWDEHELGDVREUHWXGRHQWUHDVYHQGDVQR
HFRPPHUFH±HPTXHSRVVXLQRshareGHYDORULPSRUWDGRUHPGHDFRUGRFRPGDGRVGD
,GHDO&RQVXOWLQJ4XDQGRFRQVLGHUDGRRYDORUWRWDOGHsell-outGRPHUFDGRGHYLQKRVQR%UDVLOGH5
ELOK}HVHVWLPDGRSHOD,GHDO&RQVXOWLQJSDUDRDQRGHD&RPSDQKLDSRVVXLGRPHUFDGR
QDFLRQDO±SHUFHQWXDOTXHD&RPSDQKLDDFUHGLWDDLQGDUHOHYDQWHFRQVLGHUDQGRDSXOYHUL]DomRGRVHWRU
YDUHMLVWDGHYLQKRHTXHGHPRQVWUDRSRWHQFLDOSDUDFUHVFLPHQWRHFRQVROLGDomRQRVHWRU

$WUDYpVGDRIHUWDGHSODQRVGHDVVLQDWXUDPHQVDOFXVWRPL]DGRVDOLDGDDRVHVIRUoRVSDUDDWUDLUR
DVVLQDQWH SDUD FRQVXPLU WDPEpP XQLGDGHV H[WUDV QR VLWH RX ORMDV GD &RPSDQKLD D &RPSDQKLD
DFUHGLWDTXHFRQTXLVWDDILGHOLGDGHGRFOLHQWHLQVFULWRTXHFRQVRPHHPPpGLDOLWURVGHYLQKRSRU
DQRHP(VVHFRQVXPRUHSUHVHQWDHPWRUQRGHYH]HVDPpGLDSHUFDSLWDQDFLRQDOGH
OLWURVHPGHDFRUGRFRPGDGRVGD,GHDO&RQVXOWLQJ
• &RQGLo}HVGHFRPSHWLomRQRVPHUFDGRV

+iDOWDFRPSHWLWLYLGDGHQDYHQGDGHJDUUDIDVGHYLQKRQR%UDVLOHXPJUDQGHQ~PHURGHSOD\HUV
HQWUH GLVWULEXLGRUHV YHQGHGRUHV online ORMDV HVSHFLDOL]DGDV H YDUHMR WUDGLFLRQDO FRPR
VXSHUPHUFDGRVHDWDFDGRV7DOIDWRUHVXOWDGHXPVHWRUFRPEDL[DEDUUHLUDGHHQWUDGDPHVPRFRP
REXURFUiWLFRSURFHVVRGHLPSRUWDomR

$SHVDUGDTXDQWLGDGHGHSOD\HUVTXHGHDFRUGRFRPD,GHDO&RQVXOWLQJWRWDOL]RXLPSRUWDGRUHV
QR SULPHLUR VHPHVWUH GH  Ki XPD UHODWLYD FRQFHQWUDomR GR PHUFDGR $R DQDOLVDU WRGRV RV
SOD\HUVREVHUYDVHTXHUHSUHVHQWDFHUFDGHGRYROXPHWRWDOLPSRUWDGR

1RVHJPHQWRGHFOXEHGHDVVLQDWXUDVVmRHQFRQWUDGRVDOJXQVSOD\HUVTXHRIHUHFHPYHQGDVUHFRUUHQWHV
GH YLQKRVSRUpPDWp MXQKRGH HQWHQGHPRV TXH HVVHVSOD\HUV QmRSRVVXHPXPDTXDQWLGDGH
VLJQLILFDWLYD GH VyFLRV DWLYRV QHP DSUHVHQWDP XP HFRVVLVWHPD GH EHQHItFLRV SDUD VHXV DVVRFLDGRV
'HQWUHRVFRPSHWLGRUHVHQFRQWUDPVH6RFLHGDGHGD0HVD(YLQR&OXEH9LQLWXGHH&OXEH'
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&RQFHQWUDomRGRYROXPHGHLPSRUWDomRHPWHUPRVGHYROXPHDFXPXODGRGHLPSRUWDomRGH
YLQKRVQRSULPHLURVHPHVWUHGH

'HDFRUGRFRPGDGRVGD,GHDO&RQVXOWLQJDYDOLDQGRRYROXPHHRYDORUWRWDOGHYLQKRVLPSRUWDGRV
DSHQDVSHODVHPSUHVDV³FRP´HQWUHMDQHLURHMXQKRGHD:LQHVHGHVWDFDFRPSDUWLFLSDomR
GHGRYROXPHHGRYDORU

$&RPSDQKLDSRVVXLHOHYDGDSDUWLFLSDomRQRYROXPHGHJDUUDIDVLPSRUWDGDVQRSULPHLURVHPHVWUH
GHSULQFLSDOPHQWHQRPHUFDGRGHYLQKRVGHYDORUHVPDLVDOWRVRQGHSRVVXLPDLVGHGH
SDUWLFLSDomR GH PHUFDGR SDUD WRGRV RV UyWXORV DFLPD GH 86  WDQWR HP WHUPRV GH YROXPH
FRPRHPWHUPRVGHYDORULPSRUWDGR




,PSRUWDomRGHYLQKRVWRWDOSHORV³FRP´HPWHUPRVGHYROXPHGHFDL[DVGHOLWURVLPSRUWDGDV
QRSULPHLURVHPHVWUHGHHPDUNHWVKDUHGR:LQHHPFDGDIDL[DGHSUHoR
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,PSRUWDomRGHYLQKRVWRWDOSHORV³FRP´HPWHUPRVGHYDORUGH)2%86QRSULPHLURVHPHVWUH
GHHPDUNHWVKDUHGD:LQHHPFDGDIDL[DGHSUHoR


$GLFLRQDOPHQWHHQ[HUJDPRVXPDRSRUWXQLGDGHPXLWRJUDQGHSDUDDWDFDURPHUFDGRGH/RZHU3ULFH
SURGXWRFRPFXVWRGHDTXLVLomRGHDWp86DFDL[DGHOLWURVHTXLYDOHQWHDJDUUDIDVGH
PO  3DUD LVVR ODQoDPRV UHFHQWHPHQWH HP PDUoR GH  XP QRYR SURGXWR GH DVVLQDWXUD
FKDPDGR :LQH%R[ GR 6HX -HLWR FRP FXVWR GH 5  PrV FRP  JDUUDIDV 5  SRU
JDUUDID 

2DVVLQDQWHGD:LQH%R[GR6HX-HLWRDOpPGHUHFHEHUUyWXORVDSUHoRVDWUDWLYRVDLQGDWHPXPD
H[SHULrQFLDFXVWRPL]DGDSRLVRVUyWXORVTXHFRPS}HDVHOHomRPHQVDOVmRVHOHFLRQDGRVFRPEDVH
QRSHUILOGHSDODGDUGRFRQVXPLGRUTXHpLGHQWLILFDGRDSyVXPSHTXHQRTXHVWLRQiULRGHSUHIHUrQFLDV
QR PRPHQWR GH DGHVmR DR &OXEH 'HVVD PDQHLUD HVVH SURGXWR HQWUHJD XPD SURSRVWD GH YDORU
GLIHUHQWHDOLQKDGDjHVWUDWpJLDGD:LQHGHIRFDUHPDVVLQDWXUDVHPWHUTXHFRPSHWLUSHORSUHoRGH
SUDWHOHLUDHJDUDQWLQGRUHFRUUrQFLDHUHQWDELOLGDGH

3HODyWLFDGRVSURGXWRUHVGHYLQKRREVHUYDVHTXHRPHUFDGRpPXLWRJUDQGHIUDJPHQWDGRHFRP
DOWD FRPSHWLWLYLGDGH 6HJXQGR GDGRV GD ,GHDO &RQVXOWLQJ HQWUH MDQHLUR H MXQKR GH  IRUDP
LPSRUWDGDVQR%UDVLOPDUFDVGLIHUHQWHVGHYLQKRV$SRXFDWUDGLomRGRFRQVXPLGRUEUDVLOHLUR
FRPYLQKRVHDJUDQGHYDULHGDGHGHUyWXORVWRUQDRSURFHVVRGHHVFROKDPDLVGLItFLOPXLWDVYH]HV
GLUHFLRQDQGRSDUDDHVFROKDEDVHDGDHPSUHoR

$VFDUDFWHUtVWLFDVGRPHUFDGRGHSURGXomRGHYLQKRPHQFLRQDGDVDFLPDRWRUQDPPXLWRFRPSHWLWLYR
HD&RPSDQKLDVHGLIHUHQFLDGDFRQFRUUrQFLDH[DWDPHQWHSRURIHUHFHUXPPRGHORGHDVVLQDWXUDTXH
OHYDDRFRQVXPLGRUXPDH[SHULrQFLDFRPSOHWD$:LQHOHYDDRVVHXVFOLHQWHVQmRVyJDUUDIDVGH
YLQKR PDV FXUDGRULD YLQKRV VHOHFLRQDGRV SRU HVSHFLDOLVWDV  FRPRGLGDGH H FRQWH~GR H[FOXVLYR
VREUHRPXQGRGRVYLQKRV
G HYHQWXDOVD]RQDOLGDGH
1mRSRVVXtPRVUHOHYDQWHVD]RQDOLGDGHUHOHYDQWHWHQGRHPYLVWDRQRVVRFDOHQGiULRSURPRFLRQDO
GLVWULEXtGRDRORQJRGRDQR
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1Re-commerceSRUH[HPSORQmRKiJUDQGHVYDULDo}HVFRQVXPRPHQVDOPHQWHSRUpPpSRVVtYHO
QRWDU XPD PXGDQoD QR WLSR GH YLQKR FRQVXPLGR QRV PHVHV PDLV TXHQWHV GR DQR 1R YHUmR RV
YLQKRVEUDQFRVURVpVHHVSXPDQWHVVmRPDLVFRPSUDGRVTXHQRVGHPDLVPHVHV

$GHPDLVRQRVVRQHJyFLRGHDVVLQDWXUDQDSUiWLFDQmRWHPUHOHYDQWHVD]RQDOLGDGHVHPDQWHQGR
HVWiYHOQRGHFRUUHUGRDQR
H SULQFLSDLVLQVXPRVHPDWpULDVSULPDVLQIRUPDQGR
LGHVFULomRGDVUHODo}HVPDQWLGDVFRPIRUQHFHGRUHVLQFOXVLYHVHHVWmRVXMHLWDVDFRQWUROH
RX UHJXODPHQWDomR JRYHUQDPHQWDO FRP LQGLFDomR GRV yUJmRV H GD UHVSHFWLYD OHJLVODomR
DSOLFiYHO

&RP XPD EDVH GH DWLYLGDGH YROWDGD SDUD R FRPpUFLR WHPRV QHJRFLDo}HV GLUHWDV FRP QRVVRV
IRUQHFHGRUHV GH YLQKR DR UHGRU GR PXQGR VHPSUH HP EXVFD GH ERQV QHJyFLRV SDUD RV QRVVRV
FOLHQWHVHFRQVHTXHQWHPHQWHSDUDD&RPSDQKLD4XDQGRQHJRFLDPRVFRPRVIRUQHFHGRUHVQRVVRV
IRFRVVmRWUD]HUQRYLGDGHVDRVQRVVRVFOLHQWHVDXPSUHoRMXVWREXVFDQGRXPDERDUHQWDELOLGDGH
DRQRVVRQHJyFLR

$OpPGRVYLQKRVHPWRGDVDVVXDVYDULDo}HVQRVVRSULQFLSDOLQVXPRpD:LQH%R[HPEDODJHP
XWLOL]DGDSDUDHQYLRGRVYLQKRV(VWDVFDL[DVHVSHFLDLVVmRFRPSRVWDVGHSDSHOmRHXPDDOoDGH
SOiVWLFRSDUDWUDQVSRUWH,QWHUQDPHQWHVmRSUHHQFKLGDVFRPXPDFROPHLDWDPEpPGHSDSHOmRTXH
VHUYHFRPRVHSDUDGRUHQWUHDVJDUUDIDV'HVWDIRUPDFDGDJDUUDIDILFDVHSDUDGDHIL[DHYLWDQGR
DYDULDV GXUDQWH WRGR R WUDQVSRUWH $ QRVVD :LQH%R[ p KRPRORJDGD SDUD WUDQVSRUWH WHUUHVWUH H
DpUHR

1RVVRtQGLFHGHDYDULDVH[WUDYLRHGHYROXo}HVpPXLWREDL[RFRQVLGHUDQGRRYROXPHGHJDUUDIDV
HQYLDGDV$H[HPSORGXUDQWHRSULPHLURVHPHVWUHGRDQRGHWLYHPRVRVVHJXLQWHVtQGLFHV
GHVWDVWUrVFDWHJRULDV




1D:LQHFRQVLGHUDPRVGHYROXo}HVFRPRVHQGRVLWXDo}HVRQGHGHYHPRVID]HUXPQRYRHQYLRGR
SHGLGRDRFOLHQWH'RSRQWRGHYLVWDGHJHVWmRGRHVWRTXHHVVDGHYROXomRSRGHVHUFRPUHWRUQR
RX VHMD TXDQGR R SURGXWR UHWRUQD DRV HVWRTXHV GD :LQH SDUD VHU YHQGLGR QRYDPHQWH RX VHP
UHWRUQRTXDQGRHVWHSURGXWRQmRUHWRUQDDRVHVWRTXHVGD:LQHSDUDVHUYHQGLGRQRYDPHQWHSRU
IDOWDGHTXDOLGDGHH[WHUQDGDJDUUDID UyWXORVUDVJDGRVPDQFKDGRVHWF (VWHVSURGXWRVYmRHQWmR
SDUDR2XWOHW

2XWURVLQVXPRVQHFHVViULRVSDUDRSHUDomRVmR

Ɣ strech SDUDSURWHomRGHSDOHWHVXWLOL]DGRVSDUDRcrossdocking WUDQVIHUrQFLDGHSHGLGRV
GR(6SDUD63HWDPEpPSDUDRVSHGLGRVGH%%TXHSRVVXHPJUDQGHVYROXPHV
Ɣ FRUWDJRWDVHQYLDGRVHPWRGDVDVFRPSUDV
Ɣ HWLTXHWDGHLGHQWLILFDomRXWLOL]DGDSDUDRSHUDomRGHpicking HHPLVVmRGDQRWDILVFDOHP
'$1)(VLPSOLILFDGD
Ɣ ILWDVDGHVLYDVSHUVRQDOL]DGDVXWLOL]DGDVSDUDODFUHGDV:LQH%R[
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$V UHODo}HV FRP IRUQHFHGRUHV WDQWR GH YLQKRV FRPR GRV GHPDLV LQVXPRV QmR HVWmR VXMHLWDV D
FRQWUROHRXUHJXODPHQWDomRJRYHUQDPHQWDOSRUpPWRGRVRVSDUFHLURVORJtVWLFRVDYDOLDPDJUDPDWXUD
GRSDSHOmRGDVFDL[DVGHWUDQVSRUWHSDUDPLWLJDURVtQGLFHVGHDYDULDV

&RQVLGHUDQGRQRVVDEDVHGHRSHUDo}HVHPe-commercehardware Hsoftware VmRSDUWHLPSRUWDQWH
SDUDJDUDQWLUDQRVVDRSHUDomRGLiULDSRULVVRDHVFROKDGHIRUQHFHGRUHVGHFRQILDQoDJDUDQWHD
LQWHJULGDGHGHQRVVDVDWLYLGDGHVDVVLPFRPRDVHJXUDQoDGDVLQIRUPDo}HVGRVQRVVRVFOLHQWHV

&RQWDPRV KRMH FRP XPD OLVWD GH DSUR[LPDGDPHQWH  softwares OLFHQFLDGRV SDUD XVR GLiULR HP
QRVVDVDWLYLGDGHVFRPRVPDLVGLYHUVRVILQVGHVGHIHUUDPHQWDVSDUDUHFUXWDPHQWRHVHOHomRGH
FRODERUDGRUHVDWpVLVWHPDVUHVSRQViYHLVSRUHVFROKHURPHOKRUWUDQVSRUWDGRUGHDFRUGRFRPRSHUILO
GRSHGLGRFRQVLGHUDFXVWRDEUDQJrQFLDHQtYHOGHVHUYLoRHIHUUDPHQWDVGHDX[tOLRSRUH[HPSOR

7mRLPSRUWDQWHSDUDRQRVVRQHJyFLRTXDQWRRIRUQHFLPHQWRGHhardware HsoftwareGHFRQILDQoD
SUHYLDPHQWHFLWDGRVVmRRVSURYHGRUHVGHHQHUJLDHOpWULFDHFRQHFWLYLGDGHjLQWHUQHW

$JDPDGHIRUQHFHGRUHVGHVWDVutilitiesVmROLPLWDGRVHUHJXODPHQWDGRVSHOD$JrQFLD1DFLRQDOGH
(QHUJLD(OpWULFD $1((/ H$JrQFLD1DFLRQDOGH7HOHFRPXQLFDo}HV $1$7(/ UHVSHFWLYDPHQWH

LLHYHQWXDOGHSHQGrQFLDGHSRXFRVIRUQHFHGRUHV
1D FRPSUD GH YLQKRV RSHUDPRV FRP XP PRGHOR VHP LQWHUPHGLiULRV RQGH ID]HPRV XPD SRQWH
GLUHWDPHQWH GRV SURGXWRUHV VHMDP HOHV JUDQGHV YLQtFRODV RX SURGXWRUHV ORFDLV FRP QRVVRV
FRQVXPLGRUHV
$R RSHUDUPRV FRP GLYHUVDV XQLGDGHV GH QHJyFLRV H GDGR TXH D LQG~VWULD GR YLQKR SRVVXL XPD
SURGXomR EDVWDQWH GLVWULEXtGD HP GH]HQDV GH PLOKDUHV GH SURGXWRUHV PXQGLDLV QmR WHPRV
GHSHQGrQFLDGLUHWDGHSRXFRVIRUQHFHGRUHV
2JUDQGHQ~PHURGHIRUQHFHGRUHVSHUPLWHTXHQRVVDVFRPSUDVSRVVDPVHUGLVWULEXtGDVHQWUHHOHV
'DVDTXLVLo}HVGRDQRGHQRVVRPDLRUIRUQHFHGRUUHSUHVHQWRXDSHQDVGRYDORUWRWDOGH
FRPSUDV GH SURGXWRV SDUD UHYHQGD HP PRHGD HVWUDQJHLUD 2 JUXSR GRV  PDLRUHV IRUQHFHGRUHV
LQFOXLQGRRPDLRUGHOHVSUHYLDPHQWHFLWDGRUHSUHVHQWRXHPFRQMXQWRGRWRWDOGHFRPSUDVHP
PRHGD HVWUDQJHLUD (;:)&$)2%&,) Incoterms   2 SUy[LPR JUXSR GH  IRUQHFHGRUHV
VRPDUDPGRVWRWDLVGHFRPSUDVHPPRHGDHVWUDQJHLUD (;:)&$)2%&,)Incoterms  
$OpPGHFRQWULEXLUSDUDHYLWDUDGHSHQGrQFLDGHSRXFRVIRUQHFHGRUHVRQRVVRQHJyFLRGHDVVLQDWXUD
QRVSHUPLWHGHVFREULUSHUPDQHQWHPHQWHQRYRVIRUQHFHGRUHVSURGXWRVHWHQGrQFLDV
3DUD DV FDL[DV GH HPEDUTXH RX :LQH%R[ H GHPDLV LQVXPRV VXSUDFLWDGRV WDPEpP QmR WHPRV
GHSHQGrQFLDGHIRUQHFHGRUHV3DUDLWHQVGHHPEDODJHQVWHPRVDSUiWLFDGHUHDOL]DUXPDFRWDomRD
FDGD  PHVHV GH IRUPD D DFRPSDQKDU RV SUHoRV GR PHUFDGR VHPSUH HP EXVFD GD PHOKRU
QHJRFLDomRHRPHQRUFXVWR(YHQWXDLVUHDMXVWHVQRSUHoRGDVHPEDODJHQVVmRFRQWHPSODGRVQD
HVWUDWpJLDGHFRQVWLWXLomRGHSUHoRDRS~EOLFR
(PUHODomRDRVQRVVRVhardware Hsoftware, aRORQJRGHQRVVDKLVWyULDFRQVHJXLPRVFRQVWUXLUXP
UHODFLRQDPHQWRVyOLGRFRPQRVVDEDVHGHIRUQHFHGRUHVPLWLJDQGRULVFRVUHODWLYRVDRVXSULPHQWR
GHVVHVLQVXPRV
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LLLHYHQWXDOYRODWLOLGDGHHPVHXVSUHoRV

(PVHWUDWDQGRGHXPPHUFDGRYLQFXODGRDDJULFXOWXUDDYRODWLOLGDGHGRSUHoRGHFRPSUDGRVYLQKRV
MXQWR DRV IRUQHFHGRUHV H SURGXWRUHV SRGH HVWDU DVVRFLDGD D GLYHUVRV IDWRUHV FOLPiWLFRV H
GHWHUPLQDGRVSHODOHLGDRIHUWDHGDGHPDQGD(QWUHWDQWRDJUDQGHGLYHUVLGDGHGHSDtVHVSURGXWRUHV
HUHJL}HVFRPGLIHUHQWHVFOLPDVQRVSHUPLWHPRHTXLOtEULRQRSUHoRGHDTXLVLomR$GHPDLVEXVFDPRV
FRQVWDQWHPHQWHREWHUGHVFRQWRVSRUYROXPHMiTXHFRQILDPRVTXHDHVFDODGHQRVVDVFRPSUDVQRV
GiXPDSRVLomRGHUHOHYkQFLDQDQHJRFLDomRQRPHUFDGRLQWHUQDFLRQDOGHYLQKRV$OpPGLVVRQmR
FRPSUDPRVSURGXWRVSRUPHLRGHFRQWUDWRVGHORQJRSUD]RHPTXDOTXHUXPDGDVQRVVDVXQLGDGHV
GHQHJyFLRVRTXHQRVSHUPLWHPDQWHUXPDPDLRUIOH[LELOLGDGHHPQRVVDVFRPSUDV
3DUDDVHPEDODJHQVWHPRVDSUiWLFDGHUHDOL]DU%,'QRPtQLPRDQXDOPHQWHSDUDDFRPSDQKDUD
PXGDQoDGHSUHoRVQRPHUFDGRHVHPSUHEXVFDPRVDPHOKRUQHJRFLDomRSDUDJDUDQWLURPHQRU
FXVWR EHQHItFLR 2 UHSDVVH UHIHUHQWH D XP HYHQWXDO UHDMXVWH QRV SUHoRV GDV HPEDODJHQV p
QRUPDOPHQWHIHLWRSDUDRFRQVXPLGRUDQXDOPHQWH
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&OLHQWHV5HVSRQViYHLV3RU0DLVGHGD5HFHLWD/tTXLGD7RWDO

&OLHQWHVUHVSRQViYHLVSRUPDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO
D  0RQWDQWHWRWDOGHUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL FOLHQWHV TXH LQGLYLGXDOPHQWH VHMDP
UHVSRQViYHLVSRUPDLVGHGHVXDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO

E  6HJPHQWRVRSHUDFLRQDLVDIHWDGRVSHODVUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH D &RPSDQKLD QmR SRVVXL FOLHQWHV TXH LQGLYLGXDOPHQWH VHMDP
UHVSRQViYHLVSRUPDLVGHGHVXDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO
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(IHLWRVUHOHYDQWHVGDUHJXODomRHVWDWDOQDVDWLYLGDGHV
D  QHFHVVLGDGHGHDXWRUL]Do}HVJRYHUQDPHQWDLVSDUDRH[HUFtFLRGDVDWLYLGDGHVHKLVWyULFR
GHUHODomRFRPDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDSDUDREWHQomRGHWDLVDXWRUL]Do}HV
1R FXUVR GH VXDV DWLYLGDGHV JHUDLV D &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD j UHJXODPHQWDomR H ILVFDOL]DomR
LQFOXVLYH

Ɣ /HLVWUDEDOKLVWDV
Ɣ /HLVGHSURWHomRDRFRQVXPLGRU
Ɣ /HLVGHVD~GHS~EOLFDYLJLOkQFLDVDQLWiULDUHJXODWyULDGHSURGXWRV
Ɣ /HLVGHLPSRVLomRGHUHVWULo}HVjFRPHUFLDOL]DomRGRSURGXWRSDUDPHQRUHVGH GH]RLWR 
DQRV
Ɣ /HLVDPELHQWDLV
Ɣ /HLVGHDQWLFRUUXSomR

$OpP GHVVDV PHUHFHP GHVWDTXHV UHJXODPHQWDo}HV SHFXOLDUHV GR QHJyFLR FRPHUFLDOL]DomR GH
YLQKR SRUVHJPHQWR

Importação do Produto Vinho

$ SURGXomR H FRPHUFLDOL]DomR GR YLQKR H RV GHULYDGRV GD XYD VmR UHJLGRV SHOD /HL 
UHJXODPHQWDGDSHOR'HFUHWR

3DUD D LPSRUWDomR GHVVHV SURGXWRV SUHFLVDPRV SRVVXLU XP UHJLVWUR QR 0LQLVWpULR GD $JULFXOWXUD
3HFXiULDH$EDVWHFLPHQWR ³0$3$ FRQIRUPHHVWDEHOHFLGRSHORDUWGR5HJXODPHQWRDSURYDGR
SHOR'HFUHWRHQRDUWGR5HJXODPHQWRDSURYDGRSHOR'HFUHWR&RQIRUPH
GHWHUPLQDGR QR DUW  GR  R UHJLVWUR GR HVWDEHOHFLPHQWR p YDOLGR HP WRGR R WHUULWyULR
QDFLRQDOHGHYHUiVHUUHQRYDGRDFDGDDQRV

20LQLVWpULRGD$JULFXOWXUD3HFXiULDH$EDVWHFLPHQWR ³0$3$´ HVWDEHOHFHHP,QVWUXomR1RUPDWLYD
Q  TXH R YLQKR TXH VHMD REMHWR GH LPSRUWDomR VRPHQWH SRGHUi WHU LQJUHVVR H VHU
FRPHUFLDOL]DGRV HP WHUULWyULR QDFLRQDO VH DWHQGHU DR UHVSHFWLYR 3,4 SDGU}HV GH LGHQWLGDGH H
TXDOLGDGH IL[DGRSDUDRSURGXWREUDVLOHLUR2XVHMDTXDOTXHUGHVFRQIRUPLGDGHFRPR3,4 SDGU}HV
GHLGHQWLGDGHHTXDOLGDGH SRGHDFDUUHWDUSUREOHPDSDUDRr[LWRGDLPSRUWDomR

$ GRFXPHQWDomR REULJDWyULD SDUD LPSRUWDomR GH EHELGDV FRQVWD QDV ,QVWUXo}HV 1RUPDWLYDV Q
 H  H GHQWUH RV GRFXPHQWRV H[LJLGRV HVWmR L  R &HUWLILFDGR GH 2ULJHP H LL  R
&HUWLILFDGRRXR/DXGRGH$QiOLVHHD&RPSURYDomR2ILFLDOGH7LSLFLGDGHH5HJLRQDOLGDGHVHQGR
TXHHVWH~OWLPRVRPHQWHpQHFHVViULRTXDQGRRYLQKRQmRDWHQGHUDRVSDGU}HVEUDVLOHLURV

1DIDVHGHLPSRUWDomRD&RPSDQKLDWDPEpPGHYHREVHUYDUR'HFUHWRTXHUHJXODPHQWD
DDGPLQLVWUDomRGDVDWLYLGDGHVDGXDQHLUDVHDILVFDOL]DomRRFRQWUROHHDWULEXWDomRGDVRSHUDo}HV
GRFRPpUFLRH[WHULRUHD/HLTXHGLVS}HVREUHDXWLOL]DomRPRYLPHQWDomRHWUDQVSRUWH
LQFOXVLYHLQWHUPRGDOGHPHUFDGRULDVHPXQLGDGHVGHFDUJDV
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$OpPGLVVRSDUDTXHRVHMDGHYLGDPHQWHGLVSRQLELOL]DGRDRFRQVXPLGRUILQDOGHYHHVWDUDGHTXDGR
jVUHJUDVGHURWXODJHPTXHHVWmRSUHYLVWDVQR'HFUHWR'HFUHWRH'HFUHWR
 3DUD DV EHELGDV LPSRUWDGDV WRGDV DV LQIRUPDo}HV REULJDWyULDV GHYHUmR HVWDU
SUHVHQWHVHPOtQJXDSRUWXJXHVDSRUDSRVLomRGHFRQWUDUUyWXORTXDQGRRUyWXORRULJLQDOHVWLYHUHP
RXWURLGLRPD$LQIRUPDomRGHYHVHUWUDGX]LGDLQDSDJiYHOFRP FDUDFWHUHVGHWDPDQKRUHDOFHH
YLVLELOLGDGHDGHTXDGRV(VWDHWLTXHWDSRGHVHUFRORFDGDWDQWRQDRULJHPFRPRQRGHVWLQR1R~OWLPR
FDVRDDSOLFDomRGHYHVHUHIHWXDGDDQWHVGDFRPHUFLDOL]DomR

$URWXODJHPWDPEpPGHYHHVWDUGHDFRUGRFRPDV5HVROXo}HVGH'LUHWRULD&ROHJLDGD ³5'&´ GHQ
HGHQDPEDVGD$JrQFLD1DFLRQDOGH9LJLOkQFLD6DQLWiULD ³$19,6$´ EHPFRPR
j3RUWDULDGHQGR,QVWLWXWR1DFLRQDOGH0HWURORJLD4XDOLGDGHH7HFQRORJLD ³,10(752´ 

4XDOTXHULQDGHTXDomRRXLQREVHUYkQFLDQDVSUHPLVVDVFRQVWDQWHVQRVRUGHQDPHQWRVUHIHUHQWHVj
LPSRUWDomR SRGHP WRUQDU D &RPSDQKLD DOYR GH SHQDOL]Do}HV FRPR PXOWDV QmR OLEHUDomR GRV
SURGXWRVQR3RUWRSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVHRXMXGLFLDLVTXHSRGHUmRFRQIHULUSDUDD&RPSDQKLD
VLJQLILFDWLYRLPSDFWRILQDQFHLUR

(VWDEHOHFLPHQWRV±/RMDV)tVLFDV&HQWURGH'LVWULEXLomR(VFULWyULRV

$&RPSDQKLDGHYHREWHUHUHQRYDUSHULRGLFDPHQWHDVUHVSHFWLYDVOLFHQoDVHDXWRUL]Do}HVGHWRGRV
RVORFDLVRFXSDGRVSDUDH[HUFtFLRGHVXDVDWLYLGDGHVVHQGRHODV

Ɣ $OYDUiVGH)XQFLRQDPHQWRH[SHGLGRSHOD3UHIHLWXUD0XQLFLSDO
Ɣ $OYDUi6DQLWiULRH[SHGLGRSHOD3UHIHLWXUD0XQLFLSDO
Ɣ $XWRGH9LVWRULDH[SHGLGRSHOR&RUSRGH%RPEHLURV
Ɣ /LFHQoDDPELHQWDOFRQIRUPHDSOLFiYHO

(VSHFLDOPHQWHSDUD/RMDV)tVLFDV$VORMDVItVLFDVGD&RPSDQKLDHVWmRHVWDEHOHFLGDVHPGLYHUVDV
FLGDGHV GR SDtV H SUHFLVDUmR REHGHFHU jV SUHYLV}HV FRQVWDQWHV QR ³3ODQR 'LUHWRU 0XQLFLSDO´ GD
UHVSHFWLYDFLGDGHHPTXHH[HUFHUiVXDVDWLYLGDGHV$LQGDSDUDDUHDOL]DomRGHREUDVQRVLPyYHLV
RQGH HVWDUmR LQVWDODGDV DV ORMDV p QHFHVViULR REWHU D UHVSHFWLYD /LFHQoD TXH GHYHUi HVWDU HP
FRQIRUPLGDGHFRPRSDGUmRH[LJLGRSRUFDGD3UHIHLWXUD

(VSHFLDOPHQWH SDUD IURWDV SUySULDV 2V YHtFXORV SUySULRV TXH HIHWXDP HQWUHJDV GH PHUFDGRULDV
SUHFLVDPHVWDUDSWRVSDUDFLUFXODUGLVSRQGRGRVUHVSHFWLYRV$OYDUiV6DQLWiULRV

(VWDEHOHFLPHQWRVTXHYLROHPHVWHVUHJXODPHQWRVHRXTXHQmRREWHQKDPRXUHQRYHPVXDVOLFHQoDV
HRX TXH QmR FXPSUDP FRP VXDV UHVSHFWLYDV FRQGLo}HV SRGHP HVWDU VXMHLWRV D VDQo}HV FRPR
LPSRVLomRGHPXOWDVFDQFHODPHQWRGHOLFHQoDVVXVSHQVmRGHDWLYLGDGHVLQWHUGLomRGRUHVSHFWLYR
HVWDEHOHFLPHQWR KLSyWHVHHPTXHD&RPSDQKLDHVWDUiLPSHGLGDGHRSHUDUQRUHIHULGRLPyYHODWpD
GHYLGDUHJXODUL]DomR SURLELomRGHFRQWUDWDUFRPHQWLGDGHVJRYHUQDPHQWDLVHQWUHRXWUDVVDQo}HV
DOpPGDUHVSRQVDELOLGDGHGHUHSDUDUTXDLVTXHUGDQRVFDXVDGRV

2 0LQLVWpULR 3~EOLFR H RV yUJmRV UHJXODWyULRV FRPSHWHQWHV SRGHUmR ILVFDOL]DU H LQVWDXUDU
SURFHGLPHQWRV DGPLQLVWUDWLYRV SDUD DSXUDomR GH HYHQWXDLV LUUHJXODULGDGHV TXH SRVVDP VHU
DWULEXtGRVjVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD

$&RPSDQKLDHQYLDRVPHOKRUHVHVIRUoRVSDUDREWHUPDQWHUHUHQRYDUWRGDVDVOLFHQoDVQHFHVViULDV
GHQWUR GR SUD]R H[LJLGR 3RUpP SRGHP VHU FRQVWDWDGDV GLILFXOGDGHV RX IDOKDV QD REWHQomR GH
OLFHQoDVRXDSURYDo}HVQHFHVViULDVTXHSRGHPUHVXOWDUQRDWUDVRHDWpPHVPRQRLPSHGLPHQWRQD
DEHUWXUDGHXPDQRYDORMDHPXPDiUHDSDUWLFXODU$IDOWDGHTXDOTXHUOLFHQoDRXRGHVFXPSULPHQWR
SDUFLDORXWRWDOGRVUHJXODPHQWRVDPELHQWDLVSRGHPDFDUUHWDUHIHLWRDGYHUVRSDUDQRVVDVDWLYLGDGHV
EHPFRPRQDLPSRVLomRGHSHQDOLGDGHVQDVHVIHUDVDGPLQLVWUDWLYDHFULPLQDO$GLFLRQDOPHQWHQR
WRFDQWHjVLQVWDODo}HVItVLFDVQHFHVViULDVjVQRVVDVDWLYLGDGHVTXDOTXHULQWHUUXSomRVLJQLILFDWLYD
IHFKDPHQWR SDUFLDO RX WRWDO RX PDX IXQFLRQDPHQWR GHYLGR DR JHUHQFLDPHQWR GH HYHQWXDLV iUHDV
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FRQWDPLQDGDVDXVrQFLDGHOLFHQoDDPELHQWDORXTXDOTXHURXWUDUD]mRFRPRGHVDVWUHGDQDWXUH]D
LQFrQGLRVIDOKDVVLVWrPLFDVDFLGHQWHVRXRXWUDVFDXVDVLPSUHYLVWDVSRGHPDWUDVDURXSUHMXGLFDUD
FDSDFLGDGHGHGLVWULEXLUPHUFDGRULDVRXDLQGDUHVXOWDUQDSHUGDGHSURGXWRV

3DUDWRGDHTXDOTXHUUHODomRMXUtGLFDILUPDGDFRPHQWHVS~EOLFRVREVHUYDPRVD/HLQ
³/HLGH,PSURELGDGH$GPLQLVWUDWLYD´ D/HLQ ³/HLGH/LFLWDo}HVH&RQWUDWRV3~EOLFRV 
HR&yGLJR3HQDO


&RPHUFLDOL]DomRGR3URGXWR9LQKR

(PERUDRSURGXWRYLQKRVHMDXPSURGXWROtFLWRSDUDFRPHUFLDOL]DomRD&RPSDQKLDSUHFLVDREVHUYDU
D OLPLWDomR GH YHQGD HP VHX VLWH DSOLFDWLYR H ORMDV ItVLFDV SDUD PHQRUHV GH  GH]RLWR  DQRV
FRQIRUPHSUHYLVWRQD/HL ³/HLGH&RQWUDYHQo}HV3HQDLV´ /HL ³(VWDWXWRGD&ULDQoDHGR
$GROHVFHQWH´ 

'HVWDIRUPDSDUDTXHRFOLHQWHFRQFUHWL]HDFRPSUDGHSURGXWRVHPTXDOTXHUSODWDIRUPDonline GD
&RPSDQKLD SUHFLVD HIHWXDU SUpYLR FDGDVWUR LQIRUPDQGR GDGRV SHVVRDLV TXH VHMDP FDSD]HV GH
FRPSURYDUVXDPDLRULGDGH-iQDVORMDVItVLFDVpUHDOL]DGDVLPSOHVDYHULJXDomRGRVGRFXPHQWRVGR
FOLHQWH

0DUNHWLQJ±3URSDJDQGD

2 SURGXWR YLQKR ± EHELGD DOFRyOLFD ± GHYH REVHUYDU XPD VpULH GH SHFXOLDULGDGHV QR TXH VH GL]
UHVSHLWRjGLYXOJDomRGHSURPRo}HVHSXEOLFLGDGHVWHQGRHPYLVWDTXHpSURGXWRUHVWULWRHLPSUySULR
SDUDGHWHUPLQDGRVS~EOLFRV1RVVDSXEOLFLGDGHGHYHVHUHIHWXDGDVHPSUHGHPDQHLUDVRFLDOPHQWH
UHVSRQViYHO HYLWDQGRVH R DSHOR LPSHUDWLYR H RIHUWD H[DJHUDGD H VHPSUH FRQWHQGR IUDVHV GH
DGYHUWrQFLD

$&RPSDQKLDSUHFLVDGHHVWUDWpJLDVGHPDUNHWLQJSDUDSURPRYHURHQJDMDPHQWRFRPVHXS~EOLFR
DOYR±DWUDLUILGHOL]DUHFULDUSHUFHSomRSRVLWLYDGD0DUFDSDUDDPSOLDUVHXVQHJyFLRVHR³&yGLJR
%UDVLOHLURGH$XWRUHJXODPHQWDomR3XEOLFLWiULD´LPS}HOLPLWHVjDPSODGLYXOJDomRGRSURGXWRTXH
SRGHPDIHWDUGLUHWDPHQWHRVUHVXOWDGRVGDVDo}HVHPQRVVRQHJyFLR

7UDWDPHQWRGH'DGRVGH&RQVXPLGRUHV)RUQHFHGRUHV3DUFHLURVH&RODERUDGRUHV

$REULJDomRGHVHREVHUYDUDSULYDFLGDGHGRXVXiULRMipSUHYLVWDHPGLVSRVLWLYRVGRRUGHQDPHQWR
MXUtGLFREUDVLOHLURFRPRSRUH[HPSORPDVQmRVHOLPLWDQGRD&RQVWLWXLomRGD5HS~EOLFD)HGHUDWLYD
GR %UDVLO /HL  ³&yGLJR &LYLO´  /HL  ³&yGLJR GH 'HIHVD GR &RQVXPLGRU´  /HL
 ³/HLGD,QWHUFHSWDomR7HOHI{QLFD´ /HL ³0DUFR&LYLOGD,QWHUQHW´ 1RHQWDQWR
FRPRDGYHQWRGDD/HL ³/HL*HUDOGD3URWHomRGH'DGRV±/*3'´ IRUDPHVWLSXODGDV
UHJUDV VHYHUDV TXDQWR jV UHVSRQVDELOLGDGHV GD &RPSDQKLD QR TXH GL] UHVSHLWR DR WUDWDPHQWR H
FRPSDUWLOKDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLV5HVWRXIL[DGRDOWRSDGUmRTXHSRGHUiDFDUUHWDUSHQDOLGDGH
VHYHUDHPFDVRVGHGHVFXPSULPHQWRGHUHJUDV

$/*3'WHPXPDDPSODJDPDGHDSOLFDo}HVHVHHVWHQGHDSHVVRDVItVLFDVHHQWLGDGHVS~EOLFDVH
SULYDGDV LQGHSHQGHQWHPHQWH GR SDtV RQGH HVWmR VHGLDGDV RX RQGH RV GDGRV VmR KRVSHGDGRV
GHVGHTXH

Ɣ RSURFHVVDPHQWRGHGDGRVRFRUUDQR%UDVLO
Ɣ DDWLYLGDGHGHSURFHVVDPHQWRGHGDGRVGHVWLQDVHDRIHUHFHURXIRUQHFHUEHQVRXVHUYLoRV
DRXSURFHVVDUGDGRVGHLQGLYtGXRVORFDOL]DGRVQR%UDVLO
Ɣ RVWLWXODUHVGRVGDGRVHVWmRORFDOL]DGRVQR%UDVLOQRPRPHQWRHPTXHVHXVGDGRVSHVVRDLV
VmRFROHWDGRV
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$ /*3' WDPEpP SUHYr D FULDomR GD $XWRULGDGH 1DFLRQDO GH 3URWHomR GH 'DGRV ³$13'´  TXH
H[HUFHUiSDSHO L LQYHVWLJDomRFRPSUHHQGHQGRRSRGHUGHHPLWLUQRUPDVHSURFHGLPHQWRVGHOLEHUDU
VREUH D LQWHUSUHWDomR GD /*3' H VROLFLWDU LQIRUPDo}HV GH FRQWURODGRUHV H SURFHVVDGRUHV LL 
H[HFXomR QRV FDVRV GH GHVFXPSULPHQWR GD OHL SRU PHLR GH SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR H LLL 
HGXFDomRFRPDUHVSRQVDELOLGDGHGHGLVVHPLQDULQIRUPDo}HVHIRPHQWDURFRQKHFLPHQWRGD/*3'
HPHGLGDVGHVHJXUDQoDSURPRYHQGRSDGU}HVGHVHUYLoRVHSURGXWRVTXHIDFLOLWHPRFRQWUROHGH
GDGRV H HODERUDQGR HVWXGRV VREUH SUiWLFDV QDFLRQDLV H LQWHUQDFLRQDLV SDUD D SURWHomR GH GDGRV
SHVVRDLVHSULYDFLGDGHHQWUHRXWURV$$13'WHPDVVHJXUDGDLQGHSHQGrQFLDWpFQLFDHPERUDHVWHMD
VXERUGLQDGDj3UHVLGrQFLDGD5HS~EOLFD


(PGHDJRVWRGHR6HQDGRDSURYRXD0HGLGD3URYLVyULDQVHPRDUWLJRTXHDGLDYDD
YLJrQFLDGD/*3'TXHFXOPLQRXQR3URMHWRH/HLGH&RQYHUVmRQ2WH[WRGRSURMHWRIRL
VDQFLRQDGRSHOR3UHVLGHQWHGD5HS~EOLFDHSXEOLFDGRHPGHVHWHPEURGHUHVXOWDQGRQD
HQWUDGDHPYLJRUGD/*3'$VVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVFRQWXGRHQWUDUmRHPYLJRUHSDVVDUmRD
VHUHPDSOLFDGDVHPGHDJRVWRGH0HVPRTXDQGRDGDWDGHHQWUDGDHPYLJRUGD/*3'
DLQGDHVWDYDHPGLVFXVVmRQR&RQJUHVVRD&RPSDQKLDMiWLQKDLQLFLDGRVHXSURFHVVRGHDGHTXDomR
j/HL SRLV GHYLGR DR DOWR Q~PHUR GH GDGRV SHVVRDLV WUDWDGRV SDUD VHX UHJXODU IXQFLRQDPHQWR
SUHFLVDJDUDQWLURPDLRUQtYHOSRVVtYHOGHVHJXUDQoDQDXWLOL]DomRGHFDGDXPDGHVVDVLQIRUPDo}HV
SDUDPLWLJDUULVFRVGHIUDXGHVLQYDV}HVHPVLVWHPDVLQWHUQRVYD]DPHQWRGHLQIRUPDo}HV

$OpPGLVVRD&RPSDQKLDPDQWpPUHODo}HVFRPHUFLDLVUHOHYDQWHVFRPIRUQHFHGRUHVHVWUDQJHLURV
TXHMiHVWmRGHYLGDPHQWHDGHTXDGDVHH[LJHPTXDOLGDGHQRWUDWDPHQWRGHGDGRVSRUSDUWHGHVHXV
SDUFHLURV

E  SROtWLFD DPELHQWDO GR HPLVVRU H FXVWRV LQFRUULGRV SDUD R FXPSULPHQWR GD UHJXODomR
DPELHQWDOHVHIRURFDVRGHRXWUDVSUiWLFDVDPELHQWDLVLQFOXVLYHDDGHVmRDSDGU}HV
LQWHUQDFLRQDLVGHSURWHomRDPELHQWDO

(PERUDDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDQmRDFDUUHWHPVLJQLILFDWLYRV LPSDFWRVDPELHQWDLVQHJDWLYRV
PRWLYR SHOR TXDO QmR SRVVXL XPD SROtWLFD DPELHQWDO D &RPSDQKLD VH SUHRFXSD FRP R GHVFDUWH
UHVSRQViYHO GR OL[R TXH SURGX] H FRQWUDWD HPSUHVDV TXH SUHVWDP R VHUYLoR GH UHFROKLPHQWR GH
PDWHULDOUHFLFOiYHOFRPRSRUH[HPSORSDSHOSDSHOmRHSOiVWLFREHPFRPRGHFROHWDHWUDQVSRUWH
GHUHVtGXRVVyOLGRVFRPRPDGHLUDHYLGUR

$VVLP R OL[R SURGX]LGR SHOD &RPSDQKLD p VHSDUDGR GHYLGDPHQWH UHFROKLGR H TXDQGR SRVVtYHO
UHFLFODGR

F  GHSHQGrQFLD GH SDWHQWHV PDUFDV OLFHQoDV FRQFHVV}HV IUDQTXLDV FRQWUDWRV GH
UR\DOWLHVUHOHYDQWHVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDVDWLYLGDGHV
0DUFDVH3DWHQWHV

$/HL1 ³/HLGH3URSULHGDGH,QGXVWULDOH,QWHOHFWXDO´ UHJXODPHQWDRGLUHLWRGHSURSULHGDGH
GHPDUFDVHSDWHQWHV

0DUFDV


3DUDWHUH[FOXVLYLGDGHVREUHGHWHUPLQDGRVQRPHVQRPLQDWLYDVGHPDUFDGHVHUYLoRVRXSURGXWRV
GH ORJRWLSR GH ORJRPDUFD TXH LGHQWLILTXH VHXV SURGXWRV H VHUYLoRV D &RPSDQKLD SURPRYHX R
UHVSHFWLYR UHJLVWUR SHUDQWH R ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH 3URSULHGDGH ,QGXVWULDO ³,13,´  'HVWD IRUPD D
&RPSDQKLD p WLWXODU GH GLYHUVDV PDUFDV UHJLVWUDGDV RX GHSRVLWDGDV QR ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GD
3URSULHGDGH,QGXVWULDO±,13,QDFODVVHGRVHJPHQWRGHPHUFDGRHPTXHHODDWXDXWLOL]DGDVSDUDR
GHVHQYROYLPHQWR GH VXDV DWLYLGDGHV FRPR SRU H[HPSOR ³: ,1 (´ ³&/8%( :´ ³&/8%( :,1(
%5$1&26 ( 526e6´ ³&/8%( :,1( (6380$17(6´ ³&/8%( :,1( (66(1&,$,6´ ³&/8%(
:,1(127È9(,6´³&/8%(:,1(6,1*8/$5(6´³&/8%(:,1(6835((1'(17(6´³*5832
:,1(´³7($0:,1(´³:,1($126´³:,1((9(1726´³:,1(%2;´³:,1(83´³:,1(+817(5´
³:,1(/2*´³:,1(3(',$´³:,1(35,0(´³:,1(35,0(´³9,1+2)È&,/´GHQWUHRXWUDV0DLRUHV
GHWDOKHVVREUHDVPDUFDVSRGHPVHUHQFRQWUDGRVQRLWHP E GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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$&RPSDQKLDSDVVRXSRUUHFHQWHUHHVWUXWXUDomRQDTXDODOWHURXRQRPHGHVXDPDUFDHHOHPHQWRV
GHLGHQWLGDGHYLVXDO$VVLPUHJLVWUDPRVTXHQRFDVRGDQRYDPDUFD³:,1(´KiXPDIUDJLOLGDGH
QDSURWHomRSRUWHUQRPHFRQVLGHUDGRFRPRGH³XVRFRPXP´HPTXHUHJLVWURSDUDXPGRVSHGLGRV
DSUHVHQWDGRV IRL FRQFHGLGR DSHQDV SRU DSUHVHQWDU D PDUFD QD IRUPD PLVWD RX VHMD FRP OHWUDV
HVWLOL]DGDVSDUDTXHHQWmRIRVVHFODVVLILFDGDFRPRXPDPDUFDRULJLQDO

'RLVRXWURVSHGLGRVGHUHJLVWURSDUDDPDUFD³:,1(´VHHQFRQWUDPDWXDOPHQWHHPWUDPLWDomRH
DJXDUGDPDQiOLVHSRUSDUWHGR,13,&RQWUDHVVHVGRLVSHGLGRVIRUDPDSUHVHQWDGDVRSRVLo}HVSRU
WHUFHLURVWHQGRD&RPSDQKLDDSUHVHQWDGRVXDVPDQLIHVWDo}HVTXHDJXDUGDPDQiOLVHSHOR,13,

1HVVHVHQWLGRD&RPSDQKLDGHYHWHUDWHQomRDRVSUD]RVGHYHQFLPHQWRGRUHJLVWUR

Ɣ 'HYHUiSURUURJDURUHJLVWURDFDGD GH] DQRVVRESHQDGHH[WLQomRGRPHVPR
Ɣ 'HYHUiXWLOL]DUDPDUFDUHJLVWUDGDSDUDDVVLQDODURVSURGXWRVRXVHUYLoRVSDUDRVTXDLVD
PHVPDIRLFRQFHGLGDHPDWp FLQFR DQRVDSyVDGDWDGHVXDFRQFHVVmRVREULVFRGHWHU
GHFUHWDGDDFDGXFLGDGHGRUHJLVWUR

3DWHQWHV


$&RPSDQKLDSRVVXLDLQGDSDWHQWHGHPRGHORGHXWLOLGDGHGDHPEDODJHPHPTXHVHXVSURGXWRV
VmRWUDQVSRUWDGRVD:LQH%R[FRQFHGLGDHPGHIHYHUHLURGH$SDWHQWHGHPRGHORGH
XWLOLGDGHWHPYLJrQFLDGH TXLQ]H DQRVHYLJRUDUiDWpGHRXWXEURGH2SUD]RGHYLJrQFLD
WHYH LQtFLR QR GLD  GH RXWXEUR GH  TXDQGR IRL GHSRVLWDGR R ³5HTXHULPHQWR GH 3HGLGR GH
3DWHQWH RX &HUWLILFDGR GH $GLomR GH ,QYHQomR´ 0DLRUHV GHWDOKHV VREUH D SDWHQWH SRGHP VHU
HQFRQWUDGRVQRLWHP E GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

'RPtQLRVGH,QWHUQHW


3RVVXtPRVRVGRPtQLRVGHLQWHUQHWUHIHUHQWHVjVQRVVDVPDUFDVHXQLGDGHVGHQHJyFLRVHQGRRV
SULQFLSDLVGHOHVOLVWDGRVDVHJXLU&RPDHVWUDWpJLDGHSURWHJHUQRVVRQHJyFLRFRPSUDPRVGRPtQLRV
VHPHOKDQWHVDRVQRVVRV7HPRVKRMHXPWRWDOGH PDLVGHGRPtQLRVDWLYRV'HQWUHRVTXDLV
GHVWDFDPRV

ZLQHFRPEUFOXEHZLQHFRPEU
ERGHJDVZLQHFRPEUERGHJDVFRPEU
YLQKRIDFLOFRPEUZLQHHYHQWRVFRPEU
VRPPHOLHUZLQHFRPEU

JDUDJHZLQHFRPEU
JUXSRZLQHFRPEU
ZZFRPEUFOXEHZLQHFRPEU
FOXEHZLQHFRPZLQHFFRPEU
ZLQHEEFRPEU


$ &RPSDQKLD XWLOL]D software GH WLWXODULGDGH GH WHUFHLURV SDUD H[HUFHU VXDV DWLYLGDGHV GHQWUH RV
GHPDLVVHGHVWDFDP


&DUW6WDFNIHUUDPHQWDGHDQiOLVHGHGDGRVHFRQYHUVmRGHSRWHQFLDLVFRPSUDGRUHVQRVLWHGD:LQH
'DVKERDUG30:HEVHUYLoRVGHGDVKERDUGDQDOtWLFRVGHFDPSDQKDVGHPDUNHWLQJ
'DWD)UHWH*DWHZD\GHIUHWHVLVWHPDUHVSRQViYHOSRUHVFROKHURPHOKRUWUDQVSRUWDGRUGHDFRUGR
FRPRSHUILOGRSHGLGRFRQVLGHUDFXVWRDEUDQJrQFLDHQtYHOGHVHUYLoR


(ODVWLF3DWK3ODWDIRUPDXWLOL]DGDSDUDFRQVWUXomRHFXVWRPL]DomRGRHFRPPHUFHGD:LQH7DPEpP
pUHVSRQViYHOSRUWRGRbackend GR$33:LQHLQFOXVLYHORMDVItVLFDV


/LQ[6LVWHPDXWLOL]DGRQRSRQWRGHYHQGD:LQHFRQWURODRHVWRTXHGDORMDItVLFDHHPLWHWRGRVRVFXSRQV
ILVFDLVTXDQGRQHFHVViULRXWLOL]DGRWDPEpPSDUDYLVLELOLGDGHGHYHQGDVGLiULDVGDVORMDVItVLFDV
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0DJ6LVWHPDGH,PSRUWDomRH([SRUWDomRIHUUDPHQWDXWLOL]DGDSDUDJHVWmRFRPSOHWDGRSURFHVVR
GHLPSRUWDomRGHVGHRSHGLGR LQYRLFH DWpDQDFLRQDOL]DomR 1)GH(QWUDGD 


0HJD(536LVWHPDGHJHVWmRFRPSOHWDGR%DFNRIILFHGHWRGDVDVHPSUHVDVGD:LQHSULQFLSDO
VLVWHPDILQDQFHLURILVFDOFRQWiELOHGHIDWXUDPHQWR


5HVSRQV\V)HUUDPHQWDUHVSRQViYHOSRUDJHQGDPHQWRHGLVSDURGHWRGRVRVHPDLOVPDUNHWLQJH
606SDUDLPSXOVLRQDUYHQGDVRQOLQH


7DEOHDX)HUUDPHQWDGHDQiOLVHGHGDGRVRQGHVmRJHUDGRVGDVKERDUGVHUHODWyULRVDXWRPiWLFRV
SDUDYLVLELOLGDGHHWRPDGDVGHGHFLVmRDQtYHOHVWUDWpJLFRWiWLFRHRSHUDFLRQDO
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5HFHLWDV5HOHYDQWHV3URYHQLHQWHVGR([WHULRU

5HFHLWDVUHOHYDQWHVSURYHQLHQWHVGRH[WHULRU
D  UHFHLWDSURYHQLHQWHGRVFOLHQWHVDWULEXtGRVDRSDtVGDQRVVDVHGHHVXDSDUWLFLSDomRQD
QRVVDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO

1mRDSOLFiYHOSRLVQmRDXIHULPRVUHFHLWDVGHH[SRUWDomRGHSURGXWRVRXVHUYLoRVQRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
H

E  UHFHLWDSURYHQLHQWHGRVFOLHQWHVDWULEXtGRVDFDGDSDtVHVWUDQJHLURHVXDSDUWLFLSDomRQD
UHFHLWDOtTXLGDWRWDOGD&RPSDQKLD

1mRDSOLFiYHOSRLVQmRDXIHULPRVUHFHLWDVQRH[WHULRUQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKR
GHHQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHH

F  UHFHLWDWRWDOSURYHQLHQWHGHSDtVHVHVWUDQJHLURVHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO
GD&RPSDQKLD

1mRDSOLFiYHOSRLVQmRDXIHULPRVUHFHLWDVQRH[WHULRUQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKR
GHHQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHH
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(IHLWRVGDUHJXODomRHVWUDQJHLUDQDVDWLYLGDGHV
1mRVHDSOLFDSRLVD&RPSDQKLDQmRSRVVXLUHFHLWDVGHFOLHQWHVORFDOL]DGRVQRH[WHULRU
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3ROtWLFDV6RFLRDPELHQWDLV

3ROtWLFDVVRFLRDPELHQWDLV
1RVVDVDWLYLGDGHVQmRSURYRFDPLPSDFWRVQHJDWLYRVVLJQLILFDWLYRVDRPHLRDPELHQWHPRWLYRSHOR
TXDOQmRSRVVXtPRV3ROtWLFDGH5HVSRQVDELOLGDGH6RFLRDPELHQWDOHQmRSURGX]LPRVUHODWyULRVGH
VXVWHQWDELOLGDGH$SHVDUGLVVREXVFDPRVUHGX]LURLPSDFWRDPELHQWDOHFRQWULEXLUQDGLVVHPLQDomR
GHXPDFRQVFLrQFLDDPELHQWDOHQDDGRomRGHDWLWXGHVHFRORJLFDPHQWHFRUUHWDVFRQIRUPHGLVSRVWR
HPQRVVR&yGLJRGH&RQGXWD

$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHRVLVWHPDGHJHVWmRVRFLRDPELHQWDODWXDOPHQWHDGRWDGRpVXILFLHQWHSDUD
DVVHJXUDUTXHVXDVDWLYLGDGHVDWHQGDPDRVUHTXLVLWRVOHJDLVHQRUPDVDSOLFiYHLV

D  GLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVVRFLDLVHDPELHQWDLV

1mRDSOLFiYHO

E  DPHWRGRORJLDVHJXLGDQDHODERUDomRGHVVDVLQIRUPDo}HV

1mRDSOLFiYHO

F  VHHVVDVLQIRUPDo}HVVmRDXGLWDGDVRXUHYLVDGDVSRUHQWLGDGHLQGHSHQGHQWH

1mRDSOLFiYHO

G  D SiJLQD QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV RQGH SRGHP VHU HQFRQWUDGDV HVVDV
LQIRUPDo}HV

1mRDSOLFiYHO
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2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRH[LVWHPRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVSDUDD6HomRDOpPGDTXHODV
SUHVWDGDVQRVVXELWHQVDQWHULRUHV
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1HJyFLRV([WUDRUGLQiULRV

1HJyFLRVH[WUDRUGLQiULRV
1mRH[LVWHPQHJyFLRVRXWURVGRTXHRVTXHMiFREHUWRVQRLWHP
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$OWHUDo}HV6LJQLILFDWLYDVQD)RUPDGH&RQGXomR'RV1HJyFLRVGR(PLVVRU

$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDIRUPDGHFRQGXomRGRVQHJyFLRVGRHPLVVRU
1mR$SOLFiYHO
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VRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLVQDHVIHUDSHQDOHFtYHO
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PHVPD([LVWHDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODU
VRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLVQDHVIHUDSHQDOHFtYHO
SRUXVRLQGHYLGRHPFDVRGHYLRODomRGHGLUHLWRV
GHWHUFHLURVSRGHQGRUHVXOWDUQDLPSRVVLELOLGDGH
GHXWLOL]DUDVPDUFDVQDFRQGXomRGHVXDV
DWLYLGDGHV$OpPGLVVRQmRKiFRPRTXDQWLILFDU
RXWUDVSRVVtYHLVFRQVHTXrQFLDVGDSHUGDGHWDLV
GLUHLWRVSDUDD&RPSDQKLD

6LWHSRGHYLUDILFDUWHPSRUDULDPHQWHLQGLVSRQtYHO
1HVWHFDVRD&RPSDQKLDGHYHUiEXVFDUQRYR
IRUQHFHGRUSDUDIRUQHFLPHQWRGRVSURGXWRV
FRQWUDWDGRV

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

9HUVmR

671

³&/8%(:,1(

(66(1&,$,6´PLVWD
5HJLVWURQ
1FO  

³&/8%(:,1(

(6380$17(6´PLVWD
5HJLVWURQ
1FO  

0DUFDV

0DUFDV

³&/8%(:,1(

%5$1&26(526e6´
PLVWD5HJLVWURQ
1FO  

0DUFDV

'XUDomR

'HVFULomRGRDWLYR

7LSRGHDWLYR

([SLUDomRGRSUD]RGHYLJrQFLDUHQ~QFLDGRWLWXODUFDGXFLGDGH
SRUGHVXVRGDPDUFDSURFHVVRVGHQXOLGDGHRXLQREVHUYkQFLD
GHDOJXPDVSHFWRUHTXHULGRSHOR,13,GHDFRUGRFRPD/HLQ
HGHPDLVOHJLVODo}HVFRUUHODWDV1RkPELWRMXGLFLDO
QmRpSRVVtYHODVVHJXUDUTXHWHUFHLURVQmRYHQKDPDDOHJDU
TXHD&RPSDQKLDHVWiYLRODQGRVHXVGLUHLWRVGHSURSULHGDGH
LQWHOHFWXDOHHYHQWXDOPHQWHREWHQKDPDDQXODomRGRUHJLVWUR
SUD]RSDUDHVVDGHPDQGDpGHDQRVFRQWDGRVGD
FRQFHVVmR 

([SLUDomRGRSUD]RGHYLJrQFLDUHQ~QFLDGRWLWXODUFDGXFLGDGH
SRUGHVXVRGDPDUFDSURFHVVRVGHQXOLGDGHRXLQREVHUYkQFLD
GHDOJXPDVSHFWRUHTXHULGRSHOR,13,GHDFRUGRFRPD/HLQ
HGHPDLVOHJLVODo}HVFRUUHODWDV1RkPELWRMXGLFLDO
QmRpSRVVtYHODVVHJXUDUTXHWHUFHLURVQmRYHQKDPDDOHJDU
TXHD&RPSDQKLDHVWiYLRODQGRVHXVGLUHLWRVGHSURSULHGDGH
LQWHOHFWXDOHHYHQWXDOPHQWHREWHQKDPDQXODomRGRUHJLVWUR
SUD]RSDUDHVVDGHPDQGDpGHDQRVFRQWDGRVGD
FRQFHVVmR 

([SLUDomRGRSUD]RGHYLJrQFLDUHQ~QFLDGRWLWXODUFDGXFLGDGH
SRUGHVXVRGDPDUFDSURFHVVRVGHQXOLGDGHRXLQREVHUYkQFLD
GHDOJXPDVSHFWRUHTXHULGRSHOR,13,GHDFRUGRFRPD/HLQ
HGHPDLVOHJLVODo}HVFRUUHODWDV1RkPELWRMXGLFLDO
QmRpSRVVtYHODVVHJXUDUTXHWHUFHLURVQmRYHQKDPDDOHJDU
TXHD&RPSDQKLDHVWiYLRODQGRVHXVGLUHLWRVGHSURSULHGDGH
LQWHOHFWXDOHHYHQWXDOPHQWHREWHQKDPDQXODomRGRUHJLVWUR
SUD]RSDUDHVVDGHPDQGDpGHDQRVFRQWDGRVGD
FRQFHVVmR 

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV

%HQVGR$WLYR1mRFLUFXODQWH5HOHYDQWHVE$WLYRV,QWDQJtYHLV

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD::(&200(5&('(9,1+266$

3È*,1$GH

1mRKiFRPRTXDQWLILFDURLPSDFWRUHVVDOWDQGR
FRQWXGRDLPSRVVLELOLGDGHOHJDOGHVHLPSHGLUD
XWLOL]DomRGHPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVHP
VHUYLoRVRXSURGXWRVFRQFRUUHQWHVXPDYH]TXHR
WLWXODUGHL[DGHGHWHURGLUHLWRGHXVRH[FOXVLYRGD
PHVPD([LVWHDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODU
VRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLVQDHVIHUDSHQDOHFtYHO
SRUXVRLQGHYLGRHPFDVRGHYLRODomRGHGLUHLWRV
GHWHUFHLURVSRGHQGRUHVXOWDUQDLPSRVVLELOLGDGH
GHXWLOL]DUDVPDUFDVQDFRQGXomRGHVXDV
DWLYLGDGHV$OpPGLVVRQmRKiFRPRTXDQWLILFDU
RXWUDVSRVVtYHLVFRQVHTXrQFLDVGDSHUGDGHWDLV
GLUHLWRVSDUDD&RPSDQKLD

1mRKiFRPRTXDQWLILFDURLPSDFWRUHVVDOWDQGR
FRQWXGRDLPSRVVLELOLGDGHOHJDOGHVHLPSHGLUD
XWLOL]DomRGHPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVHP
VHUYLoRVRXSURGXWRVFRQFRUUHQWHVXPDYH]TXHR
WLWXODUGHL[DGHGHWHURGLUHLWRGHXVRH[FOXVLYRGD
PHVPD([LVWHDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODU
VRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLVQDHVIHUDSHQDOHFtYHO
SRUXVRLQGHYLGRHPFDVRGHYLRODomRGHGLUHLWRV
GHWHUFHLURVSRGHQGRUHVXOWDUQDLPSRVVLELOLGDGH
GHXWLOL]DUDVPDUFDVQDFRQGXomRGHVXDV
DWLYLGDGHV$OpPGLVVRQmRKiFRPRTXDQWLILFDU
RXWUDVSRVVtYHLVFRQVHTXrQFLDVGDSHUGDGHWDLV
GLUHLWRVSDUDD&RPSDQKLD

1mRKiFRPRTXDQWLILFDURLPSDFWRUHVVDOWDQGR
FRQWXGRDLPSRVVLELOLGDGHOHJDOGHVHLPSHGLUD
XWLOL]DomRGHPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVHP
VHUYLoRVRXSURGXWRVFRQFRUUHQWHVXPDYH]TXHR
WLWXODUGHL[DGHGHWHURGLUHLWRGHXVRH[FOXVLYRGD
PHVPD([LVWHDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODU
VRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLVQDHVIHUDSHQDOHFtYHO
SRUXVRLQGHYLGRHPFDVRGHYLRODomRGHGLUHLWRV
GHWHUFHLURVSRGHQGRUHVXOWDUQDLPSRVVLELOLGDGH
GHXWLOL]DUDVPDUFDVQDFRQGXomRGHVXDV
DWLYLGDGHV$OpPGLVVRQmRKiFRPRTXDQWLILFDU
RXWUDVSRVVtYHLVFRQVHTXrQFLDVGDSHUGDGHWDLV
GLUHLWRVSDUDD&RPSDQKLD

&RQVHTXrQFLDGDSHUGDGRVGLUHLWRV

9HUVmR

672

³&/8%(:,1(

68535((1'(17(6´
PLVWD5HJLVWURQ
1FO  

³&/8%(:,1(
1$
6,1*8/$5(6´PLVWD
3HGLGRQ
1FO  

0DUFDV

0DUFDV

³&/8%(:,1(

127È9(,6´PLVWD
5HJLVWURQ
1FO  

0DUFDV

'XUDomR

'HVFULomRGRDWLYR

7LSRGHDWLYR

([SLUDomRGRSUD]RGHYLJrQFLDUHQ~QFLDGRWLWXODUFDGXFLGDGH
SRUGHVXVRGDPDUFDSURFHVVRVGHQXOLGDGHRXLQREVHUYkQFLD
GHDOJXPDVSHFWRUHTXHULGRSHOR,13,GHDFRUGRFRPD/HLQ
HGHPDLVOHJLVODo}HVFRUUHODWDV1RkPELWRMXGLFLDO
QmRpSRVVtYHODVVHJXUDUTXHWHUFHLURVQmRYHQKDPDDOHJDU
TXHD&RPSDQKLDHVWiYLRODQGRVHXVGLUHLWRVGHSURSULHGDGH
LQWHOHFWXDOHHYHQWXDOPHQWHREWHQKDPDDQXODomRGRUHJLVWUR
SUD]RSDUDHVVDGHPDQGDpGHDQRVFRQWDGRVGD
FRQFHVVmR 

7UDWDVHGHH[SHFWDWLYDGHGLUHLWRFRQGLFLRQDGDjFRQFHVVmRGR
UHJLVWURSHOR,13,(VVDH[SHFWDWLYDSRGHYLUDQmRVH
FRQFUHWL]DUHPGLUHLWRQDVKLSyWHVHVGH L IDOWDGHSDJDPHQWR
GDVWD[DVUHWULEXLo}HVFDEtYHLVGHQWURGRVSUD]RVOHJDLV LL 
LQGHIHULPHQWRSHORyUJmRUHVSRQViYHOSHORUHJLVWUR LLL QmR
FRQWHVWDomRRXQmRFXPSULPHQWRGHH[LJrQFLDIRUPXODGDSHOR
yUJmRUHVSRQViYHOSHORUHJLVWUR

([SLUDomRGRSUD]RGHYLJrQFLDUHQ~QFLDGRWLWXODUFDGXFLGDGH
SRUGHVXVRGDPDUFDSURFHVVRVGHQXOLGDGHRXLQREVHUYkQFLD
GHDOJXPDVSHFWRUHTXHULGRSHOR,13,GHDFRUGRFRPD/HLQ
HGHPDLVOHJLVODo}HVFRUUHODWDV1RkPELWRMXGLFLDO
QmRpSRVVtYHODVVHJXUDUTXHWHUFHLURVQmRYHQKDPDDOHJDU
TXHD&RPSDQKLDHVWiYLRODQGRVHXVGLUHLWRVGHSURSULHGDGH
LQWHOHFWXDOHHYHQWXDOPHQWHREWHQKDPDDQXODomRGRUHJLVWUR
SUD]RSDUDHVVDGHPDQGDpGHDQRVFRQWDGRVGD
FRQFHVVmR 

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV

%HQVGR$WLYR1mRFLUFXODQWH5HOHYDQWHVE$WLYRV,QWDQJtYHLV

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD::(&200(5&('(9,1+266$

3È*,1$GH

1mRKiFRPRTXDQWLILFDURLPSDFWRUHVVDOWDQGR
FRQWXGRDLPSRVVLELOLGDGHOHJDOGHVHLPSHGLUD
XWLOL]DomRGHPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVHP
VHUYLoRVRXSURGXWRVFRQFRUUHQWHVXPDYH]TXHR
WLWXODUGHL[DGHGHWHURGLUHLWRGHXVRH[FOXVLYRGD
PHVPD([LVWHDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODU
VRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLVQDHVIHUDSHQDOHFtYHO
SRUXVRLQGHYLGRHPFDVRGHYLRODomRGHGLUHLWRV
GHWHUFHLURVSRGHQGRUHVXOWDUQDLPSRVVLELOLGDGH
GHXWLOL]DUDVPDUFDVQDFRQGXomRGHVXDV
DWLYLGDGHV$OpPGLVVRQmRKiFRPRTXDQWLILFDU
RXWUDVSRVVtYHLVFRQVHTXrQFLDVGDSHUGDGHWDLV
GLUHLWRVSDUDD&RPSDQKLD

$&RPSDQKLDWHUiTXHGHVHQYROYHUVXDV
DWLYLGDGHVDWUDYpVGHRXWUDVPDUFDV2
LQGHIHULPHQWRGRSHGLGRSRGHUiUHVXOWDUWDPEpP
HPSUHMXt]RVj&RPSDQKLDWHQGRHPYLVWDD
SHUGDGRLQYHVWLPHQWRIHLWRHPWDOVLQDOGLVWLQWLYR
QDWHQWDWLYDGHSRVLFLRQiORGHIRUPDVDWLVIDWyULD
QRPHUFDGR

1mRKiFRPRTXDQWLILFDURLPSDFWRUHVVDOWDQGR
FRQWXGRDLPSRVVLELOLGDGHOHJDOGHVHLPSHGLUD
XWLOL]DomRGHPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVHP
VHUYLoRVRXSURGXWRVFRQFRUUHQWHVXPDYH]TXHR
WLWXODUGHL[DGHGHWHURGLUHLWRGHXVRH[FOXVLYRGD
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FRQFHVVmR 

([SLUDomRGRSUD]RGHYLJrQFLDUHQ~QFLDGRWLWXODUFDGXFLGDGH
SRUGHVXVRGDPDUFDSURFHVVRVGHQXOLGDGHRXLQREVHUYkQFLD
GHDOJXPDVSHFWRUHTXHULGRSHOR,13,GHDFRUGRFRPD/HLQ
HGHPDLVOHJLVODo}HVFRUUHODWDV1RkPELWRMXGLFLDO
QmRpSRVVtYHODVVHJXUDUTXHWHUFHLURVQmRYHQKDPDDOHJDU
TXHD&RPSDQKLDHVWiYLRODQGRVHXVGLUHLWRVGHSURSULHGDGH
LQWHOHFWXDOHHYHQWXDOPHQWHREWHQKDPDDQXODomRGRUHJLVWUR
SUD]RSDUDHVVDGHPDQGDpGHDQRVFRQWDGRVGD
FRQFHVVmR 

([SLUDomRGRSUD]RGHYLJrQFLDUHQ~QFLDGRWLWXODUFDGXFLGDGH
SRUGHVXVRGDPDUFDSURFHVVRVGHQXOLGDGHRXLQREVHUYkQFLD
GHDOJXPDVSHFWRUHTXHULGRSHOR,13,GHDFRUGRFRPD/HLQ
HGHPDLVOHJLVODo}HVFRUUHODWDV1RkPELWRMXGLFLDO
QmRpSRVVtYHODVVHJXUDUTXHWHUFHLURVQmRYHQKDPDDOHJDU
TXHD&RPSDQKLDHVWiYLRODQGRVHXVGLUHLWRVGHSURSULHGDGH
LQWHOHFWXDOHHYHQWXDOPHQWHREWHQKDPDDQXODomRGRUHJLVWUR
SUD]RSDUDHVVDGHPDQGDpGHDQRVFRQWDGRVGD
FRQFHVVmR 

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV

%HQVGR$WLYR1mRFLUFXODQWH5HOHYDQWHVE$WLYRV,QWDQJtYHLV

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD::(&200(5&('(9,1+266$

3È*,1$GH

1mRKiFRPRTXDQWLILFDURLPSDFWRUHVVDOWDQGR
FRQWXGRDLPSRVVLELOLGDGHOHJDOGHVHLPSHGLUD
XWLOL]DomRGHPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVHP
VHUYLoRVRXSURGXWRVFRQFRUUHQWHVXPDYH]TXHR
WLWXODUGHL[DGHGHWHURGLUHLWRGHXVRH[FOXVLYRGD
PHVPD([LVWHDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODU
VRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLVQDHVIHUDSHQDOHFtYHO
SRUXVRLQGHYLGRHPFDVRGHYLRODomRGHGLUHLWRV
GHWHUFHLURVSRGHQGRUHVXOWDUQDLPSRVVLELOLGDGH
GHXWLOL]DUDVPDUFDVQDFRQGXomRGHVXDV
DWLYLGDGHV$OpPGLVVRQmRKiFRPRTXDQWLILFDU
RXWUDVSRVVtYHLVFRQVHTXrQFLDVGDSHUGDGHWDLV
GLUHLWRVSDUDD&RPSDQKLD

1mRKiFRPRTXDQWLILFDURLPSDFWRUHVVDOWDQGR
FRQWXGRDLPSRVVLELOLGDGHOHJDOGHVHLPSHGLUD
XWLOL]DomRGHPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVHP
VHUYLoRVRXSURGXWRVFRQFRUUHQWHVXPDYH]TXHR
WLWXODUGHL[DGHGHWHURGLUHLWRGHXVRH[FOXVLYRGD
PHVPD([LVWHDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODU
VRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLVQDHVIHUDSHQDOHFtYHO
SRUXVRLQGHYLGRHPFDVRGHYLRODomRGHGLUHLWRV
GHWHUFHLURVSRGHQGRUHVXOWDUQDLPSRVVLELOLGDGH
GHXWLOL]DUDVPDUFDVQDFRQGXomRGHVXDV
DWLYLGDGHV$OpPGLVVRQmRKiFRPRTXDQWLILFDU
RXWUDVSRVVtYHLVFRQVHTXrQFLDVGDSHUGDGHWDLV
GLUHLWRVSDUDD&RPSDQKLD

1mRKiFRPRTXDQWLILFDURLPSDFWRUHVVDOWDQGR
FRQWXGRDLPSRVVLELOLGDGHOHJDOGHVHLPSHGLUD
XWLOL]DomRGHPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVHP
VHUYLoRVRXSURGXWRVFRQFRUUHQWHVXPDYH]TXHR
WLWXODUGHL[DGHGHWHURGLUHLWRGHXVRH[FOXVLYRGD
PHVPD([LVWHDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODU
VRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLVQDHVIHUDSHQDOHFtYHO
SRUXVRLQGHYLGRHPFDVRGHYLRODomRGHGLUHLWRV
GHWHUFHLURVSRGHQGRUHVXOWDUQDLPSRVVLELOLGDGH
GHXWLOL]DUDVPDUFDVQDFRQGXomRGHVXDV
DWLYLGDGHV$OpPGLVVRQmRKiFRPRTXDQWLILFDU
RXWUDVSRVVtYHLVFRQVHTXrQFLDVGDSHUGDGHWDLV
GLUHLWRVSDUDD&RPSDQKLD
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7LSRGHDWLYR

7UDWDVHGHH[SHFWDWLYDGHGLUHLWRFRQGLFLRQDGDjFRQFHVVmRGR
UHJLVWURSHOR,13,(VVDH[SHFWDWLYDSRGHYLUDQmRVH
FRQFUHWL]DUHPGLUHLWRQDVKLSyWHVHVGH L IDOWDGHSDJDPHQWR
GDVWD[DVUHWULEXLo}HVFDEtYHLVGHQWURGRVSUD]RVOHJDLV LL 
LQGHIHULPHQWRSHORyUJmRUHVSRQViYHOSHORUHJLVWUR LLL QmR
FRQWHVWDomRRXQmRFXPSULPHQWRGHH[LJrQFLDIRUPXODGDSHOR
yUJmRUHVSRQViYHOSHORUHJLVWUR

7UDWDVHGHH[SHFWDWLYDGHGLUHLWRFRQGLFLRQDGDjFRQFHVVmRGR
UHJLVWURSHOR,13,(VVDH[SHFWDWLYDSRGHYLUDQmRVH
FRQFUHWL]DUHPGLUHLWRQDVKLSyWHVHVGH L IDOWDGHSDJDPHQWR
GDVWD[DVUHWULEXLo}HVFDEtYHLVGHQWURGRVSUD]RVOHJDLV LL 
LQGHIHULPHQWRSHORyUJmRUHVSRQViYHOSHORUHJLVWUR LLL QmR
FRQWHVWDomRRXQmRFXPSULPHQWRGHH[LJrQFLDIRUPXODGDSHOR
yUJmRUHVSRQViYHOSHORUHJLVWUR

7UDWDVHGHH[SHFWDWLYDGHGLUHLWRFRQGLFLRQDGDjFRQFHVVmRGR
UHJLVWURSHOR,13,(VVDH[SHFWDWLYDSRGHYLUDQmRVH
FRQFUHWL]DUHPGLUHLWRQDVKLSyWHVHVGH L IDOWDGHSDJDPHQWR
GDVWD[DVUHWULEXLo}HVFDEtYHLVGHQWURGRVSUD]RVOHJDLV LL 
LQGHIHULPHQWRSHORyUJmRUHVSRQViYHOSHORUHJLVWUR LLL QmR
FRQWHVWDomRRXQmRFXPSULPHQWRGHH[LJrQFLDIRUPXODGDSHOR
yUJmRUHVSRQViYHOSHORUHJLVWUR

([SLUDomRGRSUD]RGHYLJrQFLDUHQ~QFLDGRWLWXODUFDGXFLGDGH
SRUGHVXVRGDPDUFDSURFHVVRVGHQXOLGDGHRXLQREVHUYkQFLD
GHDOJXPDVSHFWRUHTXHULGRSHOR,13,GHDFRUGRFRPD/HLQ
HGHPDLVOHJLVODo}HVFRUUHODWDV1RkPELWRMXGLFLDO
QmRpSRVVtYHODVVHJXUDUTXHWHUFHLURVQmRYHQKDPDDOHJDU
TXHD&RPSDQKLDHVWiYLRODQGRVHXVGLUHLWRVGHSURSULHGDGH
LQWHOHFWXDOHHYHQWXDOPHQWHREWHQKDPDDQXODomRGRUHJLVWUR
SUD]RSDUDHVVDGHPDQGDpGHDQRVFRQWDGRVGD
FRQFHVVmR 

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV

%HQVGR$WLYR1mRFLUFXODQWH5HOHYDQWHVE$WLYRV,QWDQJtYHLV

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD::(&200(5&('(9,1+266$

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDWHUiTXHGHVHQYROYHUVXDV
DWLYLGDGHVDWUDYpVGHRXWUDVPDUFDV2
LQGHIHULPHQWRGRSHGLGRSRGHUiUHVXOWDUWDPEpP
HPSUHMXt]RVj&RPSDQKLDWHQGRHPYLVWDD
SHUGDGRLQYHVWLPHQWRIHLWRHPWDOVLQDOGLVWLQWLYR
QDWHQWDWLYDGHSRVLFLRQiORGHIRUPDVDWLVIDWyULD
QRPHUFDGR

$&RPSDQKLDWHUiTXHGHVHQYROYHUVXDV
DWLYLGDGHVDWUDYpVGHRXWUDVPDUFDV2
LQGHIHULPHQWRGRSHGLGRSRGHUiUHVXOWDUWDPEpP
HPSUHMXt]RVj&RPSDQKLDWHQGRHPYLVWDD
SHUGDGRLQYHVWLPHQWRIHLWRHPWDOVLQDOGLVWLQWLYR
QDWHQWDWLYDGHSRVLFLRQiORGHIRUPDVDWLVIDWyULD
QRPHUFDGR

$&RPSDQKLDWHUiTXHGHVHQYROYHUVXDV
DWLYLGDGHVDWUDYpVGHRXWUDVPDUFDV2
LQGHIHULPHQWRGRSHGLGRSRGHUiUHVXOWDUWDPEpP
HPSUHMXt]RVj&RPSDQKLDWHQGRHPYLVWDD
SHUGDGRLQYHVWLPHQWRIHLWRHPWDOVLQDOGLVWLQWLYR
QDWHQWDWLYDGHSRVLFLRQiORGHIRUPDVDWLVIDWyULD
QRPHUFDGR

1mRKiFRPRTXDQWLILFDURLPSDFWRUHVVDOWDQGR
FRQWXGRDLPSRVVLELOLGDGHOHJDOGHVHLPSHGLUD
XWLOL]DomRGHPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVHP
VHUYLoRVRXSURGXWRVFRQFRUUHQWHVXPDYH]TXHR
WLWXODUGHL[DGHGHWHURGLUHLWRGHXVRH[FOXVLYRGD
PHVPD([LVWHDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODU
VRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLVQDHVIHUDSHQDOHFtYHO
SRUXVRLQGHYLGRHPFDVRGHYLRODomRGHGLUHLWRV
GHWHUFHLURVSRGHQGRUHVXOWDUQDLPSRVVLELOLGDGH
GHXWLOL]DUDVPDUFDVQDFRQGXomRGHVXDV
DWLYLGDGHV$OpPGLVVRQmRKiFRPRTXDQWLILFDU
RXWUDVSRVVtYHLVFRQVHTXrQFLDVGDSHUGDGHWDLV
GLUHLWRVSDUDD&RPSDQKLD
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7UDWDVHGHH[SHFWDWLYDGHGLUHLWRFRQGLFLRQDGDjFRQFHVVmRGR
UHJLVWURSHOR,13,(VVDH[SHFWDWLYDSRGHYLUDQmRVH
FRQFUHWL]DUHPGLUHLWRQDVKLSyWHVHVGH L IDOWDGHSDJDPHQWR
GDVWD[DVUHWULEXLo}HVFDEtYHLVGHQWURGRVSUD]RVOHJDLV LL 
LQGHIHULPHQWRSHORyUJmRUHVSRQViYHOSHORUHJLVWUR LLL QmR
FRQWHVWDomRRXQmRFXPSULPHQWRGHH[LJrQFLDIRUPXODGDSHOR
yUJmRUHVSRQViYHOSHORUHJLVWUR

7UDWDVHGHH[SHFWDWLYDGHGLUHLWRFRQGLFLRQDGDjFRQFHVVmRGR
UHJLVWURSHOR,13,(VVDH[SHFWDWLYDSRGHYLUDQmRVH
FRQFUHWL]DUHPGLUHLWRQDVKLSyWHVHVGH L IDOWDGHSDJDPHQWR
GDVWD[DVUHWULEXLo}HVFDEtYHLVGHQWURGRVSUD]RVOHJDLV LL 
LQGHIHULPHQWRSHORyUJmRUHVSRQViYHOSHORUHJLVWUR LLL QmR
FRQWHVWDomRRXQmRFXPSULPHQWRGHH[LJrQFLDIRUPXODGDSHOR
yUJmRUHVSRQViYHOSHORUHJLVWUR

7UDWDVHGHH[SHFWDWLYDGHGLUHLWRFRQGLFLRQDGDjFRQFHVVmRGR
UHJLVWURSHOR,13,(VVDH[SHFWDWLYDSRGHYLUDQmRVH
FRQFUHWL]DUHPGLUHLWRQDVKLSyWHVHVGH L IDOWDGHSDJDPHQWR
GDVWD[DVUHWULEXLo}HVFDEtYHLVGHQWURGRVSUD]RVOHJDLV LL 
LQGHIHULPHQWRSHORyUJmRUHVSRQViYHOSHORUHJLVWUR LLL QmR
FRQWHVWDomRRXQmRFXPSULPHQWRGHH[LJrQFLDIRUPXODGDSHOR
yUJmRUHVSRQViYHOSHORUHJLVWUR

([SLUDomRGRSUD]RGHYLJrQFLDUHQ~QFLDGRWLWXODUFDGXFLGDGH
SRUGHVXVRGDPDUFDSURFHVVRVGHQXOLGDGHRXLQREVHUYkQFLD
GHDOJXPDVSHFWRUHTXHULGRSHOR,13,GHDFRUGRFRPD/HLQ
HGHPDLVOHJLVODo}HVFRUUHODWDV1RkPELWRMXGLFLDO
QmRpSRVVtYHODVVHJXUDUTXHWHUFHLURVQmRYHQKDPDDOHJDU
TXHD&RPSDQKLDHVWiYLRODQGRVHXVGLUHLWRVGHSURSULHGDGH
LQWHOHFWXDOHHYHQWXDOPHQWHREWHQKDPDDQXODomRGRUHJLVWUR
SUD]RSDUDHVVDGHPDQGDpGHDQRVFRQWDGRVGD
FRQFHVVmR 

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV

%HQVGR$WLYR1mRFLUFXODQWH5HOHYDQWHVE$WLYRV,QWDQJtYHLV

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD::(&200(5&('(9,1+266$

3È*,1$GH

$&RPSDQKLDWHUiTXHGHVHQYROYHUVXDV
DWLYLGDGHVDWUDYpVGHRXWUDVPDUFDV2
LQGHIHULPHQWRGRSHGLGRSRGHUiUHVXOWDUWDPEpP
HPSUHMXt]RVj&RPSDQKLDWHQGRHPYLVWDD
SHUGDGRLQYHVWLPHQWRIHLWRHPWDOVLQDOGLVWLQWLYR
QDWHQWDWLYDGHSRVLFLRQiORGHIRUPDVDWLVIDWyULD
QRPHUFDGR

$&RPSDQKLDWHUiTXHGHVHQYROYHUVXDV
DWLYLGDGHVDWUDYpVGHRXWUDVPDUFDV2
LQGHIHULPHQWRGRSHGLGRSRGHUiUHVXOWDUWDPEpP
HPSUHMXt]RVj&RPSDQKLDWHQGRHPYLVWDD
SHUGDGRLQYHVWLPHQWRIHLWRHPWDOVLQDOGLVWLQWLYR
QDWHQWDWLYDGHSRVLFLRQiORGHIRUPDVDWLVIDWyULD
QRPHUFDGR

$&RPSDQKLDWHUiTXHGHVHQYROYHUVXDV
DWLYLGDGHVDWUDYpVGHRXWUDVPDUFDV2
LQGHIHULPHQWRGRSHGLGRSRGHUiUHVXOWDUWDPEpP
HPSUHMXt]RVj&RPSDQKLDWHQGRHPYLVWDD
SHUGDGRLQYHVWLPHQWRIHLWRHPWDOVLQDOGLVWLQWLYR
QDWHQWDWLYDGHSRVLFLRQiORGHIRUPDVDWLVIDWyULD
QRPHUFDGR

1mRKiFRPRTXDQWLILFDURLPSDFWRUHVVDOWDQGR
FRQWXGRDLPSRVVLELOLGDGHOHJDOGHVHLPSHGLUD
XWLOL]DomRGHPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVHP
VHUYLoRVRXSURGXWRVFRQFRUUHQWHVXPDYH]TXHR
WLWXODUGHL[DGHGHWHURGLUHLWRGHXVRH[FOXVLYRGD
PHVPD([LVWHDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODU
VRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLVQDHVIHUDSHQDOHFtYHO
SRUXVRLQGHYLGRHPFDVRGHYLRODomRGHGLUHLWRV
GHWHUFHLURVSRGHQGRUHVXOWDUQDLPSRVVLELOLGDGH
GHXWLOL]DUDVPDUFDVQDFRQGXomRGHVXDV
DWLYLGDGHV$OpPGLVVRQmRKiFRPRTXDQWLILFDU
RXWUDVSRVVtYHLVFRQVHTXrQFLDVGDSHUGDGHWDLV
GLUHLWRVSDUDD&RPSDQKLD
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([SLUDomRGRSUD]RGHYLJrQFLDUHQ~QFLDGRWLWXODUFDGXFLGDGH
SRUGHVXVRGDPDUFDSURFHVVRVGHQXOLGDGHRXLQREVHUYkQFLD
GHDOJXPDVSHFWRUHTXHULGRSHOR,13,GHDFRUGRFRPD/HLQ
HGHPDLVOHJLVODo}HVFRUUHODWDV1RkPELWRMXGLFLDO
QmRpSRVVtYHODVVHJXUDUTXHWHUFHLURVQmRYHQKDPDDOHJDU
TXHD&RPSDQKLDHVWiYLRODQGRVHXVGLUHLWRVGHSURSULHGDGH
LQWHOHFWXDOHHYHQWXDOPHQWHREWHQKDPDDQXODomRGRUHJLVWUR
SUD]RSDUDHVVDGHPDQGDpGHDQRVFRQWDGRVGD
FRQFHVVmR 

([SLUDomRGRSUD]RGHYLJrQFLDUHQ~QFLDGRWLWXODUFDGXFLGDGH
SRUGHVXVRGDPDUFDSURFHVVRVGHQXOLGDGHRXLQREVHUYkQFLD
GHDOJXPDVSHFWRUHTXHULGRSHOR,13,GHDFRUGRFRPD/HLQ
HGHPDLVOHJLVODo}HVFRUUHODWDV1RkPELWRMXGLFLDO
QmRpSRVVtYHODVVHJXUDUTXHWHUFHLURVQmRYHQKDPDDOHJDU
TXHD&RPSDQKLDHVWiYLRODQGRVHXVGLUHLWRVGHSURSULHGDGH
LQWHOHFWXDOHHYHQWXDOPHQWHREWHQKDPDDQXODomRGRUHJLVWUR
SUD]RSDUDHVVDGHPDQGDpGHDQRVFRQWDGRVGD
FRQFHVVmR 

([SLUDomRGRSUD]RGHYLJrQFLDUHQ~QFLDGRWLWXODUFDGXFLGDGH
SRUGHVXVRGDPDUFDSURFHVVRVGHQXOLGDGHRXLQREVHUYkQFLD
GHDOJXPDVSHFWRUHTXHULGRSHOR,13,GHDFRUGRFRPD/HLQ
HGHPDLVOHJLVODo}HVFRUUHODWDV1RkPELWRMXGLFLDO
QmRpSRVVtYHODVVHJXUDUTXHWHUFHLURVQmRYHQKDPDDOHJDU
TXHD&RPSDQKLDHVWiYLRODQGRVHXVGLUHLWRVGHSURSULHGDGH
LQWHOHFWXDOHHYHQWXDOPHQWHREWHQKDPDDQXODomRGRUHJLVWUR
SUD]RSDUDHVVDGHPDQGDpGHDQRVFRQWDGRVGD
FRQFHVVmR 

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV

%HQVGR$WLYR1mRFLUFXODQWH5HOHYDQWHVE$WLYRV,QWDQJtYHLV

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD::(&200(5&('(9,1+266$

3È*,1$GH

1mRKiFRPRTXDQWLILFDURLPSDFWRUHVVDOWDQGR
FRQWXGRDLPSRVVLELOLGDGHOHJDOGHVHLPSHGLUD
XWLOL]DomRGHPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVHP
VHUYLoRVRXSURGXWRVFRQFRUUHQWHVXPDYH]TXHR
WLWXODUGHL[DGHGHWHURGLUHLWRGHXVRH[FOXVLYRGD
PHVPD([LVWHDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODU
VRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLVQDHVIHUDSHQDOHFtYHO
SRUXVRLQGHYLGRHPFDVRGHYLRODomRGHGLUHLWRV
GHWHUFHLURVSRGHQGRUHVXOWDUQDLPSRVVLELOLGDGH
GHXWLOL]DUDVPDUFDVQDFRQGXomRGHVXDV
DWLYLGDGHV$OpPGLVVRQmRKiFRPRTXDQWLILFDU
RXWUDVSRVVtYHLVFRQVHTXrQFLDVGDSHUGDGHWDLV
GLUHLWRVSDUDD&RPSDQKLD

1mRKiFRPRTXDQWLILFDURLPSDFWRUHVVDOWDQGR
FRQWXGRDLPSRVVLELOLGDGHOHJDOGHVHLPSHGLUD
XWLOL]DomRGHPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVHP
VHUYLoRVRXSURGXWRVFRQFRUUHQWHVXPDYH]TXHR
WLWXODUGHL[DGHGHWHURGLUHLWRGHXVRH[FOXVLYRGD
PHVPD([LVWHDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODU
VRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLVQDHVIHUDSHQDOHFtYHO
SRUXVRLQGHYLGRHPFDVRGHYLRODomRGHGLUHLWRV
GHWHUFHLURVSRGHQGRUHVXOWDUQDLPSRVVLELOLGDGH
GHXWLOL]DUDVPDUFDVQDFRQGXomRGHVXDV
DWLYLGDGHV$OpPGLVVRQmRKiFRPRTXDQWLILFDU
RXWUDVSRVVtYHLVFRQVHTXrQFLDVGDSHUGDGHWDLV
GLUHLWRVSDUDD&RPSDQKLD

1mRKiFRPRTXDQWLILFDURLPSDFWRUHVVDOWDQGR
FRQWXGRDLPSRVVLELOLGDGHOHJDOGHVHLPSHGLUD
XWLOL]DomRGHPDUFDVLGrQWLFDVRXVHPHOKDQWHVHP
VHUYLoRVRXSURGXWRVFRQFRUUHQWHVXPDYH]TXHR
WLWXODUGHL[DGHGHWHURGLUHLWRGHXVRH[FOXVLYRGD
PHVPD([LVWHDLQGDDSRVVLELOLGDGHGHRWLWXODU
VRIUHUGHPDQGDVMXGLFLDLVQDHVIHUDSHQDOHFtYHO
SRUXVRLQGHYLGRHPFDVRGHYLRODomRGHGLUHLWRV
GHWHUFHLURVSRGHQGRUHVXOWDUQDLPSRVVLELOLGDGH
GHXWLOL]DUDVPDUFDVQDFRQGXomRGHVXDV
DWLYLGDGHV$OpPGLVVRQmRKiFRPRTXDQWLILFDU
RXWUDVSRVVtYHLVFRQVHTXrQFLDVGDSHUGDGHWDLV
GLUHLWRVSDUDD&RPSDQKLD
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7UDWDVHGHH[SHFWDWLYDGHGLUHLWRFRQGLFLRQDGDjFRQFHVVmRGR
UHJLVWURSHOR,13,(VVDH[SHFWDWLYDSRGHYLUDQmRVH
FRQFUHWL]DUHPGLUHLWRQDVKLSyWHVHVGH L IDOWDGHSDJDPHQWR
GDVWD[DVUHWULEXLo}HVFDEtYHLVGHQWURGRVSUD]RVOHJDLV LL 
LQGHIHULPHQWRSHORyUJmRUHVSRQViYHOSHORUHJLVWUR LLL QmR
FRQWHVWDomRRXQmRFXPSULPHQWRGHH[LJrQFLDIRUPXODGDSHOR
yUJmRUHVSRQViYHOSHORUHJLVWUR
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3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV ³&3&´ HDSURYDGRVSHOD&90

$DQiOLVHGRV'LUHWRUHVHVFODUHFHQGRRVUHVXOWDGRVUHDOL]DGRVHDVUD]}HVSDUDDVPXGDQoDVQRV
YDORUHVGDVFRQWDVSDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDFRQVWLWXHPXPDRSLQLmRVREUHRVLPSDFWRVRXHIHLWRV
GRVGDGRVDSUHVHQWDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVVREUHDVLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
$$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHDVLWXDomRILQDQFHLUDHRVUHVXOWDGRVREWLGRV
QRSDVVDGRYHQKDPDVHUHSURGX]LUQRIXWXUR

$VLQIRUPDo}HVDVHJXLUDSUHVHQWDGDVIRUDPDYDOLDGDVHFRPHQWDGDVSHORVQRVVRV'LUHWRUHV'HVVD
IRUPDDVDYDOLDo}HVRSLQL}HVHFRPHQWiULRVGRVQRVVRV'LUHWRUHVRUDDSUHVHQWDGDVWUDGX]HPD
YLVmRHSHUFHSomRGHQRVVRV'LUHWRUHVVREUHQRVVDVDWLYLGDGHVQHJyFLRVHGHVHPSHQKREHPFRPR
YLVDP IRUQHFHU DRV LQYHVWLGRUHV LQIRUPDo}HVTXH RV DMXGDUmRDFRPSDUDUQRVVDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVSDUD L RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHH
LQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVWULPHVWUDLVSDUDRVSHUtRGRVILQGRVHPGHMXQKRGHH LL DV
PXGDQoDV QDV OLQKDV SULQFLSDLV GHVVDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV H LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV
WULPHVWUDLVGHSHUtRGRSDUDSHUtRGRH LLL RVSULQFLSDLVIDWRUHVTXHH[SOLFDPWDLVDOWHUDo}HV

2VWHUPRV³$+´H³$9´FRQVWDQWHVGDVFROXQDVGHGHWHUPLQDGDVWDEHODVDEDL[RVLJQLILFDP³$QiOLVH
+RUL]RQWDO´H³$QiOLVH9HUWLFDO´UHVSHFWLYDPHQWH$$QiOLVH+RUL]RQWDOFRPSDUDtQGLFHVRXLWHQVGH
OLQKDHPQRVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDRORQJRGHXPSHUtRGRGHWHPSR$$QiOLVH9HUWLFDO
UHSUHVHQWD R SHUFHQWXDO RX LWHP GH XPD OLQKD HP UHODomR jV UHFHLWDV OtTXLGDV SDUD RV SHUtRGRV
DSOLFiYHLVSDUDRVUHVXOWDGRVGDVQRVVDVRSHUDo}HVRXHPUHODomRDRDWLYRWRWDOQDVGDWDVDSOLFiYHLV
SDUDDGHPRQVWUDomRGRQRVVREDODQoRSDWULPRQLDO

1DDYDOLDomRGRV'LUHWRUHVDSDQGHPLDGR&29,'QmRDIHWRXGHIRUPDQHJDWLYDDVFRQGLo}HV
ILQDQFHLUDV UHVXOWDGR GDV RSHUDo}HV H R IOX[R GH FDL[D GD &RPSDQKLD $OJXPDV TXHVW}HV
RSHUDFLRQDLV WLYHUDP TXH VHU DGDSWDGDV FRPR WUDEDOKR UHPRWR WUDQVSRUWH GH IXQFLRQiULRV GRV
FHQWURVGHGLVWULEXLomRFRPXVRGHYHtFXORVSULYDGRVGHQWUHRXWURVFRPRGHVFULWRQRLWHPGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDPDVVHPJHUDULQWHUUXSomRGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD

3RUWDQWRDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHVVHVHYHQWRVDGYHUVRVQmRJHUDUDPSUHMXt]RV
j &RPSDQKLD TXH PHUHFHVVHP GHVWDTXHV QDV QRVVDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV UHODWLYDV DR
SHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGH5HVVDOWDPRVQRHQWDQWRTXHQmRpSRVVtYHO
DVVHJXUDUVHIXWXUDPHQWHWDODYDOLDomRVHUiSUHMXGLFDGDRXDH[WHQVmRGHWDLVLPSDFWRVILQDQFHLURV
WDPSRXFRpSRVVtYHODVVHJXUDUTXHQmRKDYHUiLQFHUWH]DVPDWHULDLVQDFDSDFLGDGHGHD&RPSDQKLD
FRQWLQXDURSHUDQGRQRVVRVQHJyFLRV

7HPRVWRPDGRPHGLGDVSUHYHQWLYDVLQFOXLQGRPDVQmRVHOLPLWDQGRDUHGX]LUGHVSHVDVEXVFDU
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QRYDVOLQKDVGHFUpGLWRSDUDUHIRUoDUQRVVRFDSLWDOGHJLURHQHJRFLDURDORQJDPHQWRGHSUD]RGH
SDJDPHQWRMXQWRDIRUQHFHGRUHV YLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD $FUHGLWDPRVTXH
HVVDV PHGLGDV H QRVVD SRVLomR ILQDQFHLUD DWXDO VmR DGHTXDGDV SDUD JDUDQWLU R FXPSULPHQWR GH
QRVVDV REULJDo}HV GH ORQJR H FXUWR SUD]RV H HPERUD QmR WHQKDPRV QR PRPHQWR PRWLYRV SDUD
DFUHGLWDU TXH QmR VHUHPRV FDSD]HV GH FRQWLQXDU RSHUDQGR QRVVRV QHJyFLRV D DGPLQLVWUDomR
HQWHQGHTXHDSDQGHPLDGR&29,'SRGHUiWUD]HUHIHLWRVDGYHUVRVUHOHYDQWHVQRFXUWRSUD]RH
HIHLWRVTXHQmRFRQVHJXLPRVSUHYHUQRPpGLRHORQJRSUD]RV

7HPRVWRPDGRPHGLGDVSUHYHQWLYDVLQFOXLQGRPDVQmRVHOLPLWDQGRDUHGX]LUGHVSHVDVEXVFDU
QRYDVOLQKDVGHFUpGLWRSDUDUHIRUoDUQRVVRFDSLWDOGHJLURHDORQJDPHQWRGHSUD]RFRPIRUQHFHGRUHV

D
FRPHQWiULRVGRV'LUHWRUHVVREUHDVFRQGLo}HVILQDQFHLUDVHSDWULPRQLDLV
JHUDLV
2V GLUHWRUHV GD &RPSDQKLD HQWHQGHP TXH DV FRQGLo}HV ILQDQFHLUDV H SDWULPRQLDLV GD :LQH VmR
VXILFLHQWHVSDUDLPSOHPHQWDURVHXSODQRGHQHJyFLRVHFXPSULU FRPVXDVREULJDo}HVGHFXUWRH
PpGLRSUD]R$FUHGLWDPRVTXHDFDSDFLGDGHGHJHUDomRGHFDL[DGD&RPSDQKLDMXQWDPHQWHFRP
DVOLQKDVGHFUpGLWRGLVSRQtYHLVQRPHUFDGRpVXILFLHQWHSDUDDWHQGHURILQDQFLDPHQWRGHQRVVDV
DWLYLGDGHVHFREULUDQHFHVVLGDGHGHUHFXUVRVSDUDH[HFXomRGRSODQRGHQHJyFLRV

&RQWXGRRVGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDQmRWrPFRPRJDUDQWLUTXHWDOVLWXDomRSHUPDQHFHUiLQDOWHUDGD
PDV FDVR HQWHQGDP QHFHVViULR FRQWUDLU HPSUpVWLPRV SDUD ILQDQFLDU VXDV REULJDo}HV GH FXUWR H
PpGLRSUD]RDFUHGLWDPTXHD&RPSDQKLDWHUiFDSDFLGDGHSDUDFRQWUDWiORV

(PGHMXQKRGHD&RPSDQKLDPDQWHYH[GHtQGLFHGHOLTXLGH]FRUUHQWHDWLQJLGRHP
GHGH]HPEURGHFRQVLGHUDQGRR$WLYR&LUFXODQWHGH5PLOK}HV DQWH5PLOK}HV
HPGHGH]HPEURGH HPFRPSDUDomRDR3DVVLYR&LUFXODQWHGH5PLOK}HV DQWH5
PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH HPYLUWXGHSULQFLSDOPHQWHGRDFUpVFLPRGHFDL[DH
HTXLYDOHQWHVGHFDL[DHFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVJHUDGRVQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV

2(%,7'$$MXVWDGRUHODWLYRDRH[HUFtFLRGRVVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHpGH5
PLOK}HV2(%,7'$$MXVWDGRUHODWLYRDRH[HUFtFLRGRVVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGH
 p GH 5  PLOK}HV QHJDWLYRV $ PHOKRUD GHVVH UHVXOWDGR GH (%,7'$ $MXVWDGR VH GHYH
SULQFLSDOPHQWH L DRFUHVFLPHQWRGDUHFHLWDOtTXLGDHPWRGRVRVVHJPHQWRVHPTXHD:LQHRSHUD
VREUHWXGRQR(FRPPHUFHTXHDSUHVHQWRXXPDH[SDQVmRGDUHFHLWDOtTXLGDGHQRSHUtRGRGH
VHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHFRPSDUDGRDRPHVPRSHUtRGRGHH LL DPHOKRU
UDFLRQDOL]DomRGDVGHVSHVDVFRPYHQGDVTXHQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPMXQKRGH
UHSUHVHQWDYDPGDUHFHLWDOtTXLGDHQRPHVPRSHUtRGRGHUHGX]LXSDUDGDUHFHLWD
OtTXLGDGD&RPSDQKLD

2HQGLYLGDPHQWROtTXLGRDRILQDOGRH[HUFtFLRGHGHMXQKRGHHUDGH5PLOK}HV(P
UHODomRDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHDGtYLGDOtTXLGDDSUHVHQWRXXPDUHGXomRGH
TXDVH5PLOK}HVGHYLGRjPDLRUGLVSRQLELOLGDGHGHFDL[DVHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DSURYHQLHQWH
SULQFLSDOPHQWHGDPHOKRUSHUIRUPDQFHRSHUDFLRQDOGHWRGRVRVVHJPHQWRVGHDWXDomRQRSULPHLUR
VHPHVWUHGHHXPQRYRHPSUpVWLPRWRPDGRSHOD&RPSDQKLDHPPDUoRGHFRPRREMHWLYR
GHQRVUHVJXDUGDUHPUHODomRDSRVVtYHLVLPSDFWRVTXHRQHJyFLRSRGHULDVRIUHUGHYLGRDSDQGHPLD
GR&29,'

(PMXOKRGHRLQYHVWLGRU3HQtQVXOD)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD±
,QYHVWLPHQWRQR([WHULRUUHDOL]RXDFRQYHUVmRGDVGHErQWXUHVTXHGHWLQKDGD&RPSDQKLD&RPD
FRQYHUVmRUHDOL]DGDDGtYLGDOtTXLGDGD&RPSDQKLDUHGX]LXHPFRPSDUDQGRDSRVLomRGH
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HQGLYLGDPHQWRGHGHMXQKRGHFRPDPHVPDGDWDGHHIRUDPHPLWLGRV5PLOK}HV
HP QRYDV Do}HV GD &RPSDQKLD TXH SDVVDUDP D VHU GH WLWXODULGDGH GR 3HQtQVXOD )XQGR GH
,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD±,QYHVWLPHQWRQR([WHULRU2VMXURVHDWXDOL]Do}HV
ILQDQFHLUDVUHIHUHQWHVjVGHErQWXUHVIRUDPUHYHUWLGRVSDUDRUHVXOWDGRILQDQFHLUR

6HJXH DEDL[R WDEHOD FRP HQGLYLGDPHQWR OtTXLGR GD &RPSDQKLD RQGH DSUHVHQWDPRV D 0DUJHP
(%,7'$ $MXVWDGR H R ËQGLFH GH OLTXLGH] FRUUHQWH GR SHUtRGR UHODWLYR DRV WUrV ~OWLPRV H[HUFtFLRV
VRFLDLVEHPFRPRSDUDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGH

,QIRUPDo}HV)LQDQFHLUDVH2SHUDFLRQDLV6HOHFLRQDGDV


HPPLOKDUHVGH5H[FHWRRVtQGLFHV  (PGHMXQKRGH







5HFHLWD/tTXLGD



(PGHGH]HPEURGH




 





/XFUR%UXWR







 





(%,7'$









0DUJHP(%,7'$





(%,7'$$MXVWDGR





0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR














 



 



 



 



 


















 















 










 





HPPLOKDUHVGH5H[FHWRRVtQGLFHV 


'tYLGD%UXWD $ 


&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D


'tYLGD/tTXLGD % 


$WLYR&LUFXODQWH ' 


3DVVLYR&LUFXODQWH ( 


ËQGLFHGHOLTXLGH]FRUUHQWH '  ( 

(PGHMXQKRGH


(PGHGH]HPEURGH






























































































[

[

[

[



E

FRPHQWiULRVGRV'LUHWRUHVVREUHDHVWUXWXUDGHFDSLWDO

$QRVVDHVWUXWXUDGHFDSLWDOPHGLGDSHODUHODomRHQWUHRVSDVVLYRVFLUFXODQWHVHQmRFLUFXODQWHVH
RSDWULP{QLROtTXLGRpFRQGL]HQWHFRPDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHHPGHMXQKRGHHUDP
SURYHQLHQWHGHFDSLWDOGHWHUFHLURVHGHFDSLWDOSUySULR

$VDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVUHJLVWUDGDVHQWUHGHGH]HPEURGHjGHMXQKRGHVHUmR
GHVFULWDVQRVSDUiJUDIRVDVHJXLUPDVGHYHPVHSULQFLSDOPHQWHD L YDULDomRQRSUHMXt]RDFXPXODGR
DRORQJRGRVDQRVH LL FRQYHUVmRGHGHErQWXUHVGD:LQHHPWLWXODULGDGHGR3HQtQVXOD)XQGRGH
,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD±,QYHVWLPHQWRQR([WHULRUHPDo}HV

$&RPSDQKLDHQFHUURXRH[HUFtFLRGHFRPFDSLWDOWRWDOGH5PLOK}HVFRPSRVWR
RX 5  PLOK}HV  SRU FDSLWDO GH WHUFHLURV H  RX 5  PLOK}HV SRU FDSLWDO SUySULR 
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'XUDQWH R H[HUFtFLR GH  DSHVDU GD UHFHLWD OtTXLGD WHU FUHVFLGR  HP FRPSDUDomR FRP R
H[HUFtFLRGRDQRDQWHULRURFXVWRGDVYHQGDVDXPHQWRXGHIRUPDGHVSURSRUFLRQDOSDVVDQGRGH5
PLOK}HVQRH[HUFtFLRGHSDUD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRGH$OpPGLVVRDLQGD
QRH[HUFtFLRGHKRXYHXPDXPHQWRGDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVOtTXLGDVGHDSUR[LPDGDPHQWH
5PLOK}HV(VVHVHIHLWRVFRPELQDGRVJHUDUDPXPSUHMXt]RQRH[HUFtFLRGHGH5
PLOK}HVLPSDFWDQGRGLUHWDPHQWHDOLQKDGHFDSLWDOSUySULRTXHDSUHVHQWRXXPDTXHGDGH5
PLOK}HVHPSDUD5PLOK}HVHP


+RXYH WDPEpP XP DXPHQWR GR FDSLWDO GH WHUFHLURV FRQFHQWUDGR HP L  SDVVLYRV UHODFLRQDGRV D
FRQWUDWRVFRPFOLHQWHV DXPHQWRGH5PLOK}HVHQWUHH UHIHUHQWHDYHQGDVGRV
FOXEHVGHDVVLQDWXUDQDPRGDOLGDGHDQXDOTXHVmRSUpSDJRVQRPRPHQWRGDDGHVmRHHQWUHJXHV
DRFOLHQWHDRORQJRGHPHVHV LL DXPHQWRGH5PLOK}HVQDFRQWDGHRXWURVSDVVLYRVFRP
GHVWDTXH SDUD D DTXLVLomR GD RSHUDomR GD %RGHJDV GH /RV $QGHV HP DEULO GH  HPSUHVD
LPSRUWDGRUD HVSHFLDOL]DGD HP YHQGDV GH %% business-to-business  LLL  DXPHQWR GH 5 
PLOK}HVHPHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGHYLGRDQRYDVOLQKDVGHFUpGLWRWRPDGDVFRPEDQFRV
SDUFHLURVDRORQJRGHH LY DXPHQWRGH5PLOK}HVQRYDORUGDVGHErQWXUHVGD:LQHHP
WLWXODULGDGHGR3HQtQVXOD)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD±,QYHVWLPHQWRQR
([WHULRUGHYLGRDDWXDOL]DomRILQDQFHLUDDSXUDGDFRPEDVHQR,3&$


$RORQJRGRH[HUFtFLRGHDOJXQVHYHQWRVFRQWULEXtUDPSDUDPXGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVFRQWDV
GHFDSLWDOGHWHUFHLURVHFDSLWDOSUySULR(PMXOKRGHR3HQtQVXOD)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP
3DUWLFLSDo}HV 0XOWLHVWUDWpJLD ± ,QYHVWLPHQWR QR ([WHULRU FRQYHUWHX HP Do}HV DV GHErQWXUHV TXH
GHWLQKDGD:LQHUHGX]LQGRRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHHP5PLOK}HVTXHSDVVDUDPDFRPSRUR
FDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD7DPEpPQRVHJXQGRVHPHVWUHGHIRUDPFRQWDELOL]DGRV5
PLOK}HVHPFUpGLWRVWULEXWiULRVUHIHUHQWHDDomRFRPWUkQVLWRMXOJDGRVREUHRGR,&06QDEDVHGH
3,6H&2),16


$OpPGHVVHVGHVWDFDPVHFRPRHYHQWRVUHOHYDQWHVDFRQWUDWDomRDGLFLRQDOGH5PLOK}HVHP
HPSUpVWLPRVHPPDUoRGHYLVDQGRSURWHJHUR&DL[DGD&RPSDQKLDSDUDHYHQWXDLVLPSDFWRV
TXHSXGHVVHPVXUJLUHPYLUWXGHGDSDQGHPLDGR&29,'HRDXPHQWRGDFRQWDGHIRUQHFHGRUHV
QR3DVVLYR&LUFXODQWHGDRUGHPGH5PLOK}HVDGLFLRQDLVHPGHMXQKRGHTXDQGR
FRPSDUDGRDRHQFHUUDPHQWRGRH[HUFtFLRVRFLDOGH(VVHDXPHQWRGDFRQWDGHIRUQHFHGRUHV
VHGHYHDRDXPHQWRGHFRPSUDVSDUDUHSRVLomRGHHVWRTXHHPYLUWXGHGRFUHVFLPHQWRGDVYHQGDV
HWDPEpPQHJRFLDo}HVSDUDH[WHQVmRGHSUD]RVGHSDJDPHQWR







HPPLOKDUHVGH5H[FHWRSHUFHQWXDLV 
&DSLWDOGHWHUFHLURV SDVVLYRFLUFXODQWH
SDVVLYRQmRFLUFXODQWH 



(PGHMXQKR(PGHGH]HPEURGH


GH















&DSLWDOSUySULR SDWULP{QLROtTXLGR 











3DUFHODGHFDSLWDOGHWHUFHLURV




































3DUFHODGHFDSLWDOSUySULR





















&DSLWDOWRWDO WHUFHLURVSUySULR 












F
FRPHQWiULRVGRV'LUHWRUHVHPUHODomRjFDSDFLGDGHGHSDJDPHQWRHP
UHODomRDRVFRPSURPLVVRVILQDQFHLURVDVVXPLGRV


7HQGRHPYLVWDRVHXQtYHOGHJHUDomRGHFDL[DRSHUDFLRQDOHDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHDFHVVDU
QR PHUFDGR UHFXUVRV SURYHQLHQWHV GH HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV D $GPLQLVWUDomR DFUHGLWD WHU
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SOHQDVFRQGLo}HVGHKRQUDURVFRPSURPLVVRVILQDQFHLURVDVVXPLGRVDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD(PGHMXQKRGHHHPGHGH]HPEURGHD'tYLGD%UXWDGD&RPSDQKLDIRL
GH5PLOK}HVHGH5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWHDPERVVDOGRVGHFXUWRSUD]R0XLWRHPERUD
RVDOGRGHHPSUpVWLPRVGHFXUWRSUD]RVHMDVXSHULRUDRPRQWDQWHGLVSRQtYHOHPFDL[DHHTXLYDOHQWHV
GHFDL[DDVFDSWDo}HVVmRUHDOL]DGDVFRPFHVVmRILGXFLiULDGHUHFHEtYHLVSRVVLELOLWDQGRIDFLOPHQWH
FRPVHXVEDQFRVDUHQRYDomRGRVYDORUHVFRQWUDWDGRVHPHQRUHVWD[DVSRUWUDWDUPRVQRFXUWRSUD]R
(PERUD D &RPSDQKLD QmR SRVVD JDUDQWLU TXH WDO VLWXDomR SHUPDQHFHUi LQDOWHUDGD HVSHFLDOPHQWH
FRQVLGHUDQGRDLQFHUWH]DRULXQGDGRVLPSDFWRVGDSDQGHPLDGD&29,'QDHFRQRPLDEUDVLOHLUD
VXDVRSHUDo}HVHIOX[RVGHFDL[DIXWXURV&DVRD&RPSDQKLDHQWHQGDQHFHVViULRFRQWUDLUHPSUpVWLPRV
DGLFLRQDLVSDUDILQDQFLDUVXDVDWLYLGDGHVHLQYHVWLPHQWRVDFUHGLWDWHUFDSDFLGDGHSDUDFRQWUDWiORV
(VVDFRQFOXVmREDVHLDVHQDVLQIRUPDo}HVGHVFULWDVQDWDEHODDEDL[R


(QWUHGHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDDSUHVHQWRXXPFUHVFLPHQWR
VLJQLILFDWLYRGDGtYLGDOtTXLGDSDVVDQGRGH5PLOK}HVDRILPGRH[HUFtFLRVRFLDOGHSDUD
5PLOK}HVQDPHVPDGDWDGHUHVXOWDGRGHXPDPHQRUJHUDomRFDL[DRSHUDFLRQDOGHYLGR
jTXHGDGR(%,7'$$MXVWDGRTXHQRH[HUFtFLRGHIRLGH5PLOK}HVHSDVVRXDXPUHVXOWDGR
QHJDWLYRGH5PLOK}HVHP


$RORQJRGRDQRGHR3HQtQVXOD)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD±
,QYHVWLPHQWRQR([WHULRUUHDOL]RXDFRQYHUVmRGDVGHErQWXUHVTXHGHWLQKDGD:LQHHPDo}HVRTXH
FRQWULEXLSDUDDUHGXomRGDGtYLGDOtTXLGDDSHVDUGR(%,7'$$MXVWDGRFRQWLQXDUHPWHQGrQFLDGH
TXHGDUHJLVWUDQGRUHVXOWDGRQHJDWLYR5PLOK}HVDRWpUPLQRGRH[HUFtFLRVRFLDOGH


3RUpPRTXHVHHQ[HUJDQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHpXPDUHYHUVmR
GRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDFRPUHDOL]DGRGH(%,7'$$MXVWDGRGH5PLOK}HV
SURPRYHQGR JHUDomR GH FDL[D RSHUDFLRQDO QHVVH SHUtRGR H FRQVHTXHQWHPHQWH XPD TXHGD GD
GtYLGDOtTXLGDTXDQGRFRPSDUDGRDRH[HUFtFLRVRFLDOGHFRPYDULDomRQDFRQWDGHHPSUpVWLPRV
GH5PLOK}HVFRPGHVWDTXHSDUDRQRYRHPSUpVWLPRGH5PLOK}HVWRPDGRFRPEDQFRV
SDUFHLURVHPPDUoRGHSDUDQRVUHVJXDUGDUGHSRVVtYHLVLPSDFWRVQHJDWLYRVHPGHFRUUrQFLD
GD &29,' (VVD WHQGrQFLD SRVLWLYD GH UHVXOWDGRV GH  UHWRUQD XP HQGLYLGDPHQWR OtTXLGR
LQIHULRU DR (%,7'$ DFXPXODGR QR SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGRV HP  GH MXQKR GH 
GHPRQVWUDQGRDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHKRQUDUFRPVHXVFRPSURPLVVRVILQDQFHLURV






HPPLOKDUHVGH5H[FHWRRVtQGLFHV 

(PGH (PGHGH]HPEURGH

MXQKRGH 











'tYLGD%UXWD $ 







'tYLGD/tTXLGD % 









$WLYR&LUFXODQWH ' 


ËQGLFHGHOLTXLGH]FRUUHQWH '  ( 
















3DVVLYR&LUFXODQWH ( 
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[



G
IRQWHVGHILQDQFLDPHQWRSDUDFDSLWDOGHJLURSDUDLQYHVWLPHQWRVHPDWLYRVQmR
FLUFXODQWHVXWLOL]DGDV


1RV WUrV ~OWLPRV H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP  GH GH]HPEUR GH   H  H QR
SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  DV SULQFLSDLV IRQWHV GH ILQDQFLDPHQWR GD
&RPSDQKLD IRUDP L  IOX[R GH FDL[D JHUDGR SRU VXDV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV LL  HQGLYLGDPHQWR
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EDQFiULRGHFXUWRPpGLRSUD]RSURYHQLHQWHGHOLQKDVGHFUpGLWRGRVEDQFRVSDUFHLURVH LLL HPLVVmR
GH GHErQWXUHV SDUDR IXQGR 3HQtQVXOD )XQGR GH ,QYHVWLPHQWRHP 3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD ±
,QYHVWLPHQWRQR([WHULRUTXHIRUDPFRQYHUWLGRVHPDo}HVGD&RPSDQKLDHPMXOKRGH(VVHV
ILQDQFLDPHQWRV VmR XWLOL]DGRV SHOD &RPSDQKLD SULQFLSDOPHQWH SDUD FREULU FXVWRV GHVSHVDV H
LQYHVWLPHQWRVUHODFLRQDGRVD L RSHUDo}HVUHIHUHQWHVjVVXDVDWLYLGDGHVHQHJyFLRVH LL H[LJrQFLDV
GHSDJDPHQWRGHVHXHQGLYLGDPHQWR

$FUHGLWDPRVTXHDVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRXWLOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDVmRDGHTXDGDVDRVHXSHUILO
GH HQGLYLGDPHQWR DWHQGHQGR jV QHFHVVLGDGHV GH FDSLWDO GH JLUR H LQYHVWLPHQWRV VHPSUH
SUHVHUYDQGR R SHUILO GH YHQFLPHQWR GD GtYLGD ILQDQFHLUD H FRQVHTXHQWHPHQWH D FDSDFLGDGH GH
SDJDPHQWRGD&RPSDQKLD


H
)RQWHVGHILQDQFLDPHQWRSDUDFDSLWDOGHJLURHSDUDLQYHVWLPHQWRVHPDWLYRV
QmRFLUFXODQWHVTXHSUHWHQGHXWLOL]DUSDUDFREHUWXUDGHGHILFLrQFLDVGHOLTXLGH]


1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR YLVOXPEUDPRV QHFHVVLGDGHV GH UHFXUVRV TXH QmR
SRVVDPVHUVXSRUWDGDVFRPRVUHFXUVRVDWXDLVRXIXWXURVGRVTXDLVD&RPSDQKLDSRGHGLVSRU

&DVRVHMDPQHFHVViULRVUHFXUVRVDGLFLRQDLVSDUDFREHUWXUDGHGHILFLrQFLDGHOLTXLGH]QRFXUWRSUD]R
D&RPSDQKLDSRGHUiUHDOL]DUDQWHFLSDomRGHUHFHEtYHLVHRXFDSWDUUHFXUVRVMXQWRDRPHUFDGRGH
FDSLWDLVEUDVLOHLURHRXLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV

$GLFLRQDOPHQWHLQIRUPDPRVTXHQRLWHP I GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHVWmRGHVFULWDVDV
SULQFLSDLVOLQKDVGHILQDQFLDPHQWRVFRQWUDtGDVSHOD&RPSDQKLDGHDFRUGRFRPDVVXDVUHVSHFWLYDV
FDUDFWHUtVWLFDV

I
1tYHLVGHHQGLYLGDPHQWRHFDUDFWHUtVWLFDVGHWDLVGtYLGDV


&RQIRUPHGHVFULWRQRLWHP F DFLPDRVGLUHWRUHVUHLWHUDPTXHD&RPSDQKLDSRVVXLDWXDOPHQWH
EDVHDGRQRVGDGRVGRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHVD~GHILQDQFHLUDSDUD
KRQUDUFRPVHXVFRPSURPLVVRVDVVXPLGRVGDGRVXDFDSDFLGDGHGHJHUDomRGHFDL[DRSHUDFLRQDOH
REDL[RtQGLFHGHHQGLYLGDPHQWR


$&RPSDQKLDHPGHMXQKRGHSRVVXtDFRQWUDWRVILQDQFHLURVUHOHYDQWHVFHOHEUDGRVFRPR
%DQFR,WD~8QLEDQFR6$%DQFR$%&%UDVLO6$%DQULVXO6$H%DQFR5RGREHQV6$2VDOGR
GHYHGRUWRWDOHPDEHUWRGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVFRQVROLGDGRHPGHMXQKRGHHUD
GH5PLOK}HV


$SUHVHQWDPRV DEDL[R WDEHOD TXH UHVXPH DV SULQFLSDLV FRQGLo}HV GRV FRQWUDWRV GH HPSUpVWLPR H
ILQDQFLDPHQWRVFHOHEUDGRVSHOD&RPSDQKLD



3DUDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHHRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH
(Em milhares de R$, exceto porcentagens)

&RQVROLGDGR

0RGDOLGDGH

7D[DGH-XURV

9HQFLPHQWR





6:$3

DD&',

VHW





6:$3

DD&',

VHW





6:$3

DD&',

IHY





6:$3

DD&',

PDU
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&RQGLo}HV)LQDQFHLUDV(3DWULPRQLDLV*HUDLV

0RGDOLGDGH

7D[DGH-XURV

9HQFLPHQWR



DD&',

MDQ





DD

IHY







DD

PDU







DD

IHY





),1$0(

DD

QRY





&&%

DD

VHW





&&%

DD

VHW





6:$3
&&%*,52



3DUDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
(Em milhares de R$, exceto porcentagens) 



&RQVROLGDGR



0RGDOLGDGH

7D[DGH-XURV

9HQFLPHQWR





),1$0(

DD
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&&%

DD

VHW







&&%

DD

VHW







&&%*,52

DD
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DD

PDU









DD
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6:$3

DD&',

VHW
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DD&',

VHW
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DD

DEU







&DUWmR%1'(6

DD

IHY







),1,03

DD

VHW







),1,03

DD

VHW









'HErQWXUH

,3&$
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'HErQWXUH
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'HErQWXUH

,3&$
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'HErQWXUH

,3&$

MDQ







'HErQWXUH

,3&$
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'HErQWXUH

,3&$

MXO







'HErQWXUH

,3&$

MXO







'HErQWXUH

,3&$

MXO







'HErQWXUH

,3&$
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&&%
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MDQ







&&%

DD&',

DEU







),1$0(

DD

MXO







)LQDQFLDPHQWR


DD

GH]







L

&RQWUDWRVGHHPSUpVWLPRGHILQDQFLDPHQWRUHOHYDQWHV



'HWDOKDPRVDEDL[RFDGDXPGRVFRQWUDWRVGHHPSUpVWLPRGHILQDQFLDPHQWRTXHWLQKDPSRVLomRHP
DEHUWRHPGHMXQKRGH


Ɣ
&RQWUDWR GH 6:$3 GH )OX[R GH &DL[D %DQFR $%& %UDVLO 6$  HPLWLGD HP  GH
VHWHPEURGHQRYDORUGH5PLOK}HVHFRPYHQFLPHQWRHPGHVHWHPEURGHFRP
FHVVmRILGXFLiULDGHUHFHEtYHLV$UHPXQHUDomRpGHGR&',DFUHVFLGRGHDD(P
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GH MXQKR GH  R VDOGR GHYHGRU VDOGR SULQFLSDO DFUHVFLGR GH MXURV H UHGX]LGR GH GHVSHVDV
DQWHFLSDGDV HPDEHUWRGHVWDFpGXODHUDGH5PLOK}HV
Ɣ
&RQWUDWR GH 6:$3 GH )OX[R GH &DL[D %DQFR $%& %UDVLO 6$  HPLWLGD HP  GH
VHWHPEURGHQRYDORUGH5PLOK}HVHFRPYHQFLPHQWRHPGHVHWHPEURGHFRP
FHVVmRILGXFLiULDGHUHFHEtYHLV$UHPXQHUDomRpGHGR&',DFUHVFLGRGHDD(P
GH MXQKR GH  R VDOGR GHYHGRU VDOGR SULQFLSDO DFUHVFLGR GH MXURV H UHGX]LGR GH GHVSHVDV
DQWHFLSDGDV HPDEHUWRGHVWDFpGXODHUDGH5PLOK}HV
Ɣ
&RQWUDWR GH 6:$3 GH )OX[R GH &DL[D %DQFR $%& %UDVLO 6$  HPLWLGD HP  GH
IHYHUHLURGHQRYDORUGH5PLOK}HVHFRPYHQFLPHQWRHPGHIHYHUHLURGHFRP
FHVVmRILGXFLiULDGHUHFHEtYHLV$UHPXQHUDomRpGHGR&',DFUHVFLGRGHDD(P
GH MXQKR GH  R VDOGR GHYHGRU VDOGR SULQFLSDO DFUHVFLGR GH MXURV H UHGX]LGR GH GHVSHVDV
DQWHFLSDGDV HPDEHUWRGHVWDFpGXODHUDGH5PLOK}HV
Ɣ
&RQWUDWRGH6:$3GH)OX[RGH&DL[D %DQFR,WD~8QLEDQFR6$ HPLWLGDHPGH
PDUoRGHQRYDORUGH5PLOK}HVHFRPYHQFLPHQWRHPGHPDUoRGHFRPJDUDQWLD
GRWLSRFHVVmRILGXFLiULDGHUHFHEtYHLVpGHGR&',DFUHVFLGRGHDD(PGHMXQKR
GHRVDOGRGHYHGRU VDOGRSULQFLSDODFUHVFLGRGHMXURVHUHGX]LGRGHGHVSHVDVDQWHFLSDGDV 
HPDEHUWRGHVWDFpGXODHUDGH5PLOK}HV
Ɣ
&RQWUDWRGH6:$3GH)OX[RGH&DL[D %DQFR$%&%UDVLO6$ HPLWLGDHPGHDEULO
GH  QR YDORU GH 5  PLOK}HV H FRP YHQFLPHQWR HP  GH MDQHLUR GH  FRP FHVVmR
ILGXFLiULDGHUHFHEtYHLV$UHPXQHUDomRpGHGR&',DFUHVFLGRGHDD(PGHMXQKR
GHRVDOGRGHYHGRU VDOGRSULQFLSDODFUHVFLGRGHMXURVHUHGX]LGRGHGHVSHVDVDQWHFLSDGDV 
HPDEHUWRGHVWDFpGXODHUDGH5PLOK}HV
Ɣ
),1$0( %$15,68/6$ HPLWLGDHPGHIHYHUHLURGHQRYDORUGH5
PLOK}HVHFRPYHQFLPHQWRHPGHQRYHPEURGHFRPDOLHQDomRILGXFLiULDGRSUySULREHP
ILQDQFLDGRFRPRJDUDQWLD$UHPXQHUDomRpGHDD(PGHMXQKRGHRVDOGRGHYHGRU
VDOGRSULQFLSDODFUHVFLGRGHMXURVHUHGX]LGRGHGHVSHVDVDQWHFLSDGDV HPDEHUWRGHVWDFpGXODHUD
GH5PLOK}HV


Ɣ
&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR %DQFR5RGREHQV6$ HPLWLGDHPGHVHWHPEURGH
 QR YDORUGH 5  PLOK}HV H FRP YHQFLPHQWR HP  GH VHWHPEUR GH FRP DOLHQDomR
ILGXFLiULDGRSUySULREHPILQDQFLDGRFRPRJDUDQWLD 0HUFHGHV6SULQWHU $UHPXQHUDomRpGH
DD (P  GH MXQKR GH  R VDOGR GHYHGRU VDOGR SULQFLSDO DFUHVFLGR GH MXURV H UHGX]LGR GH
GHVSHVDVDQWHFLSDGDV HPDEHUWRGHVWDFpGXODHUDGH5PLOK}HV

Ɣ
&pGXODGH&UpGLWR%DQFiULR %DQFR5RGREHQV6$ HPLWLGDHPGHVHWHPEURGH
 QR YDORU GH 5  H FRP YHQFLPHQWR HP  GH VHWHPEUR GH  FRP DOLHQDomR
ILGXFLiULDGRSUySULREHPILQDQFLDGRFRPRJDUDQWLD 0HUFHGHV6SULQWHU $UHPXQHUDomRpGH
DD (P  GH MXQKR GH  R VDOGR GHYHGRU VDOGR SULQFLSDO DFUHVFLGR GH MXURV H UHGX]LGR GH
GHVSHVDVDQWHFLSDGDV HPDEHUWRGHVWDFpGXODHUDGH5
LL 

2XWUDVUHODo}HVGHORQJRSUD]RPDQWLGDVFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV


$&RPSDQKLDPDQWpPUHODo}HVFRPDVRXWUDVLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVGRPHUFDGREUDVLOHLURHQmR
WrPRXWUDVWUDQVDo}HVUHOHYDQWHVGHORQJRSUD]RFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVDFLPDFLWDGDV

2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVFODUHFHPDLQGDTXHDVDWXDLVUHODo}HVGHORQJRSUD]RFRPLQVWLWXLo}HV
ILQDQFHLUDV HVWDEHOHFLGDV SHOD &RPSDQKLD WrP VXSULGR DGHTXDGDPHQWH DV QHFHVVLGDGHV GH
ILQDQFLDPHQWRQDH[SDQVmRGRQHJyFLRGD&RPSDQKLD3DUDRIXWXURSRVVtYHLVUHODo}HVFRPHVWDV
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&RQGLo}HV)LQDQFHLUDV(3DWULPRQLDLV*HUDLV

H RXWUDV LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV SRGHUmR VHU GHVHQYROYLGDV HP OLQKD FRP DV HVWUDWpJLDV GD
&RPSDQKLD


LLL 

*UDXGHVXERUGLQDomRHQWUHDVGtYLGDVGD&RPSDQKLD



2VILQDQFLDPHQWRVFRQWUDWDGRVSHOD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVHPYLJRUHPGHMXQKRGH
 QmR VmR FRQWUDWXDOPHQWH RX OHJDOPHQWH VXERUGLQDGRV GH IRUPD TXH QmR Ki UHODomR GH
SUHIHUrQFLD HQWUH DV PHVPDV $VVLP R JUDX GH VXERUGLQDomR HQWUH DV GtYLGDV ILQDQFHLUDV GD
&RPSDQKLD H GH VXDV FRQWURODGDV VHJXH R TXDQWR GHWHUPLQDGR QD OHJLVODomR HP YLJRU H QDV
JDUDQWLDV FRQVWLWXtGDV 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV YHMD WDPEpP R LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD


LY 
5HVWULo}HV LPSRVWDV j &RPSDQKLD HP HVSHFLDO HP UHODomR D OLPLWHV GH
HQGLYLGDPHQWRHFRQWUDWDomRGHQRYDVGtYLGDVjGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVjDOLHQDomRGH
DWLYRVjHPLVVmRGHQRYRVYDORUHVPRELOLiULRVHjDOLHQDomRGHFRQWUROHVRFLHWiULREHPFRPR
VHRHPLVVRUYHPFXPSULQGRHVVDVUHVWULo}HV


7RGRVRVFRQWUDWRVILQDQFHLURVYLJHQWHVGD&RPSDQKLDFRPR%DQFR$%&%UDVLO6$HFRPR%DQFR
,WD~8QLEDQFR6$SRVVXHPFOiXVXODVGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRHPFDVRGHDOWHUDomRGHFRQWUROH
VRFLHWiULR H DFLRQiULR $ &RPSDQKLD Mi REWHYH MXQWR DRV UHIHULGRV FUHGRUHV RV waivers SDUD D
UHDOL]DomR GD RIHUWD S~EOLFD LQLFLDO GH Do}HV GD &RPSDQKLD LQFOXVLYH FRQVLGHUDQGR HYHQWXDO
DOWHUDomRGHFRQWUROHGHFRUUHQWHGHVWHHYHQWR


$&RPSDQKLDDFRPSDQKDRDWHQGLPHQWRGDVFOiXVXODVHVWDEHOHFLGDVHHQWHQGHTXHDWHQGHXWRGDV
DV FOiXVXODV UHVWULWLYDV PHQFLRQDGDV DFLPD H H[LVWHQWHV QD pSRFD SDUD RV H[HUFtFLRV VRFLDLV
HQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHHQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGH
MXQKRGH


J

/LPLWHVGHXWLOL]DomRGRVILQDQFLDPHQWRVFRQWUDWDGRVHSHUFHQWXDLVMiXWLOL]DGRV



(P  GH MXQKR GH  D &RPSDQKLD QmR SRVVXtD OLPLWHV GLVSRQtYHLV QRV ILQDQFLDPHQWRV
FRQWUDWDGRV


K

$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVHPFDGDLWHPGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV



3DUDILQVGHDSUHVHQWDomRGHVWDVHomRWRGRVRVQ~PHURVDSUHVHQWDGRVUHIOHWHPDVGHPRQVWUDo}HV
FRQVROLGDGDV GD &RPSDQKLD RX VHMD WRGRV RV DWLYRV SDVVLYRV SDWULP{QLR OtTXLGR UHFHLWDV
GHVSHVDV H IOX[RV GH FDL[D GD FRQWURODGRUD H GH VXDV FRQWURODGDV VmR DSUHVHQWDGDV FRPR VH
IRVVHPXPD~QLFDHQWLGDGHHFRQ{PLFD
%$/$1d23$75,021,$/


(PGHMXQKRGHHPFRPSDUDomRFRPGHGH]HPEURGH






(PGH 
GH]HPEURGH










(PGH
MXQKRGH


HPPLOKDUHVGH5H[FHWRSHUFHQWXDLV 
$7,92
&LUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D


$9






$9

$+



















&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV











$WLYRVUHODFLRQDGRVDFRQWUDWRVFRPFOLHQWHV











(VWRTXHV









 

,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV

±
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,PSRVWRVDUHFXSHUDU









 



















2XWURV$WLYRV
7RWDODWLYRFLUFXODQWH

1mRFLUFXODQWH









7ULEXWRVGLIHULGRV













 

2XWURVDWLYRV









 

'LUHLWRGH8VR









 









 

,QWDQJtYHO











7RWDODWLYRQmRFLUFXODQWH









 





,PRELOL]DGR

7RWDOGRDWLYR






































3$66,92(3$75,0Ð1,2/Ë48,'2
&LUFXODQWH
)RUQHFHGRUHV











)RUQHFHGRUHVForfaiting









 

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV











3DVVLYRVGHDUUHQGDPHQWR









 





 



,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV

±
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3DVVLYRVUHODFLRQDGRVDFRQWUDWRVFRP
FOLHQWHV





























 









3URYLV}HVSDUDFRQWLQJrQFLDV
2XWURVSDVVLYRV
7RWDOSDVVLYRFLUFXODQWH

1mRFLUFXODQWH













3DVVLYRVGHDUUHQGDPHQWR









 

7ULEXWRVGLIHULGRV











2XWURV3DVVLYRV









 

7RWDOSDVVLYRQmRFLUFXODQWH
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&RQGLo}HV)LQDQFHLUDV(3DWULPRQLDLV*HUDLV

7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR











7RWDOSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR











$WLYR&LUFXODQWH


2 JUXSR GR $WLYR &LUFXODQWH GD &RPSDQKLD GHPRQVWURX XP DXPHQWR VLJQLILFDGR SDUD R SHUtRGR
FRPSDUDWLYRDSUHVHQWDQGRXPFUHVFLPHQWRGHYDULDQGRGHXPVDOGRGH5PLOK}HV
HPGHGH]HPEURGHSDUDXPVDOGRGH5PLOK}HVHPGHMXQKRGH2VDOGR
GH&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DFRPDXPHQWRGHQRSHUtRGRVHQGRRVVDOGRVGH5
PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHH5PLOK}HVHPGHMXQKRGH2DXPHQWRQDV
YHQGDV FRPSDUDGR DR PHVPR SHUtRGR GH  IRL GH  EHP FRPR FDSWDo}HV YLD  QR
PRQWDQWH GH 5  PLOK}HV SDUD DPRUWL]DomR GH GtYLGDV H UHIRUoDU R FDL[D QR PRPHQWR GH
SDQGHPLD2XWUDVOLQKDVGHJUDQGHVLPSDFWRVIRUDPRFRQWDVDUHFHEHUFRPDXPHQWRGH
VHJXLGRSHORVDWLYRVUHODFLRQDGRVDRVFRQWUDWRVFRPFOLHQWHVFRPDXPHQWRGH5HIOH[RGH
PDLRUFDSWDomRQRFOXEHHDXPHQWRQRYROXPHGHIDWXUDPHQWR,PSRVWRVDUHFXSHUDUSRVVXLRVDOGR
GH3,6H&2),16DUHFXSHUDUREMHWRGDDomRGH,&06QDEDVHGH3,6H&2),16QRPRQWDQWHWRWDOGH
5PLOK}HV


$WLYR1mR&LUFXODQWH


2JUXSRGR$WLYR&LUFXODQWHGD&RPSDQKLDGHPRQVWURXUHGXomRSDUDRSHUtRGRFRPSDUDWLYRGH
YDULDQGRGHXPVDOGRGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUDXPVDOGRGH5
PLOK}HVHPGHMXQKRGH$FRQWDGHGLUHLWRGHXVRGRVDUUHQGDPHQWRVDSUHVHQWRXUHGXomR
GHHPYLUWXGHGDGHSUHFLDomRGRVFRQWUDWRVYLJHQWHV1DOLQKDGHLQWDQJtYHOIRUDPEDL[DGRV
5PLOK}HVDWtWXORGHDWLYRVUHODFLRQDGRVDSODWDIRUPDGH e-commerce H(53RVTXDLV QmR
WLYHUDP VXD LPSOHPHQWDomR FRQFOXtGD QmR H[LVWLQGR H[SHFWDWLYD GH JHUDomR GH EHQHItFLRV
HFRQ{PLFRVIXWXURVSDUDD&RPSDQKLD


3DVVLYR&LUFXODQWH


2JUXSRGR3DVVLYR&LUFXODQWHGD&RPSDQKLDGHPRQVWURXXPDXPHQWRSDUDRSHUtRGRFRPSDUDWLYR
DSUHVHQWDGR XP FUHVFLPHQWR GH  YDULDQGR GH XP VDOGR GH 5  PLOK}HV HP  GH
GH]HPEURGHSDUDXPVDOGRGH5PLOK}HVHPGHMXQKRGH(VWHDXPHQWRHVWi
UHODFLRQDGRjVDo}HVGHSRVWHUJDomRGHYHQFLPHQWRGRVIRUQHFHGRUHVHVWUDQJHLURVFDSWDomRGH
UHFXUVR SDUD JDUDQWLD GH FDL[D IUHQWH DR PRPHQWR GH SDQGHPLD &29,' H SRVWHUJDomR GH
SDJDPHQWR GH LPSRVWRV IHGHUDLV HP DGRomR DV PHGLGDV SXEOLFDGDV SHOR JRYHUQR SDUD R
HQIUHQWDPHQWRDRPRPHQWRGHSDQGHPLD


3DVVLYR1mR&LUFXODQWH


2 JUXSR GR 3DVVLYR QmR &LUFXODQWH GD &RPSDQKLD GHPRQVWURX XPD UHGXomR SDUD R SHUtRGR
FRPSDUDWLYRGHYDULDQGRGHXPVDOGRGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD
XPVDOGRGH5PLOK}HVHPGHMXQKRGH2HIHLWRGHPDLRUUHOHYkQFLDQHVWHJUXSR
UHIHUHVHjUHGXomRGHQRVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRDFRPSDQKDQGRRPRYLPHQWRGDFRQWD
UHIOH[DQRDWLYR


3DWULP{QLR/tTXLGR


2 JUXSR GR 3DWULP{QLR /tTXLGR &RPSDQKLD GHPRQVWURX XP UHOHYDQWH DXPHQWR SDUD R SHUtRGR
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FRPSDUDWLYRGHYDULDQGRGHXPVDOGRGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD
XPVDOGRGH5PLOK}HVHPGHMXQKRGH2DXPHQWREDVLFDPHQWHHVWiUHODFLRQDGRDR
UHVXOWDGRYHULILFDGRQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH


([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHFRPSDUDGRDRH[HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

(PGH
GH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGH5H[FHWRSHUFHQWXDLV 

$7,92
&LUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV

&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV

$WLYRVUHODFLRQDGRVDFRQWUDWRVFRPFOLHQWHV

(VWRTXHV

,PSRVWRVDUHFXSHUDU

2XWURV$WLYRV

7RWDODWLYRFLUFXODQWH


1mRFLUFXODQWH
7ULEXWRVGLIHULGRV

2XWURVDWLYRV

'LUHLWRGH8VR

,PRELOL]DGR

,QWDQJtYHO

7RWDODWLYRQmRFLUFXODQWH

7RWDOGRDWLYR


3$66,92(3$75,0Ð1,2/Ë48,'2
&LUFXODQWH
)RUQHFHGRUHV

)RUQHFHGRUHV)RUIDLWLQJ

(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV

3DVVLYRVGHDUUHQGDPHQWR


(PGH
GH]HPEURGH


$9


±









































±
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,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDV
2EULJDo}HVWULEXWiULDV
3DVVLYRVUHODFLRQDGRVDFRQWUDWRVFRP
FOLHQWHV
3URYLV}HVSDUDFRQWLQJrQFLDV
2XWURVSDVVLYRV
7RWDOSDVVLYRFLUFXODQWH

1mRFLUFXODQWH
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
3DVVLYRVGHDUUHQGDPHQWR
'HErQWXUHV
7ULEXWRVGLIHULGRV
2XWURV3DVVLYRV
7RWDOSDVVLYRQmRFLUFXODQWH

3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO
5HVHUYDGHOXFURVDGHVWLQDU
$MXVWHVGHDYDOLDomRSDWULPRQLDO
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&RQGLo}HV)LQDQFHLUDV(3DWULPRQLDLV*HUDLV

3UHMXt]RVDFXPXODGRV
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR
7RWDOSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR













 







$WLYR&LUFXODQWH


(P  GH GH]HPEUR GH  R DWLYR FLUFXODQWH HUD GH 5  PLOK}HV HP FRPSDUDomR DR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5PLOK}HV(VWHDXPHQWR
GH  p DWULEXtGR VXEVWDQFLDOPHQWH DR DXPHQWR GH 5  PLOK}HV QD FRQWD GH LPSRVWRV D
UHFHEHUHPYLUWXGHGRUHFRQKHFLPHQWRGRVFUpGLWRVGH3,6H&2),16REWLGRVSHODGHFLVmRMXGLFLDO
SDUDH[FOXVmRGR,&06GHVXDVEDVHVGHFiOFXOR

$WLYR1mR&LUFXODQWH


(PGHGH]HPEURGHRDWLYRQmRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRDR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5PLOK}HV(VWHDXPHQWR
GHpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGRVGLUHLWRVGHXVRGHDFRUGRFRP
DV QRUPDV ,)56  &3& 5  GRV FRQWUDWRV GH DOXJXHO H RXWURV WLSRV GH DUUHQGDPHQWRV QR
PRQWDQWHGH5PLOK}HV

3DVVLYR&LUFXODQWH


(P  GH GH]HPEUR GH  R SDVVLYR FLUFXODQWHHUD GH 5  PLOK}HV HP FRPSDUDomR DR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5PLOK}HV(VWHDXPHQWR
GH  p DWULEXtGR VXEVWDQFLDOPHQWH D GRLV IDWRUHV L  R UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO GRV SDVVLYRV
GHFRUUHQWHVGRVGLUHLWRVGHXVRGHFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRFRQIRUPHSUHFHLWXDD,)56 &3&
5 QRYDORUGH5PLOK}HVQDFRQWDGHSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRH LL DXPHQWRGH5
PLOK}HVQDFRQWDGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVFRPRLQWXLWRGHIRUWDOHFHURFDSLWDOGHJLURGD
&RPSDQKLD HP YLUWXGH GDIRUWH H[SDQVmR SUHYLVWDFRP D HQWUDGD GH QRYRV VyFLRV QRV FOXEHV GH
UHFRUUrQFLDHSUpSDJR

3DVVLYR1mR&LUFXODQWH


(PGHGH]HPEURGHRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRDR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5PLOK}HV(VWDUHGXomR
pDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDFRQYHUVmRGDVGHErQWXUHVHPDo}HVLQFRUSRUDGDVDRFDSLWDO
VRFLDO GHWLGDV SHOR IXQGR 3HQtQVXOD )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP 3DUWLFLSDo}HV 0XOWLHVWUDWpJLD ±
,QYHVWLPHQWR QR ([WHULRU QR YDORU GH 5  PLOK}HV EHP FRPR D UHYHUVmR GRV HQFDUJRV
ILQDQFHLURVYLQFXODGRVDRFRQWUDWRGHHPLVVmRGHVWHVWtWXORVQRYDORUGH5PLOK}HV$UHGXomR
IRLVXDYL]DGDSHORUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOGRVSDVVLYRVGHFRUUHQWHVGRVGLUHLWRVGHXVRGHFRQWUDWRV
GHDUUHQGDPHQWRFRQIRUPHSUHFHLWXDD,)56 &3& QRYDORUGH5PLOK}HVQDFRQWDGH
SDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWR

3DWULP{QLR/tTXLGR


(P  GH GH]HPEUR GH  R SDWULP{QLR OtTXLGR HUD GH 5  PLOK}HV HP FRPSDUDomR DR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5PLOK}HV(VWHDXPHQWRGH
pDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDFRQYHUVmRGDVGHErQWXUHVHPDo}HVLQFRUSRUDGDVDRFDSLWDO
VRFLDO GHWLGDV SHOR IXQGR 3HQtQVXOD )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP 3DUWLFLSDo}HV 0XOWLHVWUDWpJLD ±
,QYHVWLPHQWRQR([WHULRUQRYDORUGH5PLOK}HV
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([HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  FRPSDUDGR DR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH









HPPLOKDUHVGH5H[FHWRSHUFHQWXDLV 

(PGH 
GH]HPEURGH


$9

(PGH 
GH]HPEURGH


$7,92
&LUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[D


,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV


&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
 
$WLYRVUHODFLRQDGRVDFRQWUDWRVFRPFOLHQWHV
 
(VWRTXHV
 
,PSRVWRVDUHFXSHUDU


2XWURV$WLYRV


7RWDODWLYRFLUFXODQWH
 

1mRFLUFXODQWH
2XWURVDWLYRV


,QYHVWLPHQWR

±
,PRELOL]DGR


,QWDQJtYHO
 
7RWDODWLYRQmRFLUFXODQWH
 
7RWDOGRDWLYR
 

3$66,92(3$75,0Ð1,2/Ë48,'2
&LUFXODQWH
)RUQHFHGRUHV
 
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV


2EULJDo}HVWUDEDOKLVWDV


2EULJDo}HVWULEXWiULDV


3DVVLYRVUHODFLRQDGRVDFRQWUDWRVFRP
  
FOLHQWHV
3URYLV}HVSDUDFRQWLQJrQFLDV


2XWURVSDVVLYRV


7RWDOSDVVLYRFLUFXODQWH
 


1mRFLUFXODQWH
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV


'HErQWXUHV
 
7ULEXWRVGLIHULGRV


2XWURV3DVVLYRV


7RWDOSDVVLYRQmRFLUFXODQWH
 

3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO
 
5HVHUYDGHOXFURVDGHVWLQDU


$MXVWHVGHDYDOLDomRSDWULPRQLDO


3UHMXt]RVDFXPXODGRV


7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR


7RWDOSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
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$WLYR&LUFXODQWH


(P  GH GH]HPEUR GH  R DWLYR FLUFXODQWH HUD GH 5  PLOK}HV HP FRPSDUDomR DR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5PLOK}HV(VWDUHGXomR
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GHpDWULEXtGDVXEVWDQFLDOPHQWHDXWLOL]DomRGH5PLOK}HVGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGH
FDL[DSDUDDTXLVLomRHPGHDEULOGHGHGDVTXRWDVGD&RPSDQKLD%RGHJDVGH/RV
$QGHV &RPpUFLR GH 9LQKRV /WGD ³%RGHJDV´  $ %RGHJDV SRVVXL DWLYLGDGH SUHSRQGHUDQWH GH
UHYHQGDGHYLQKRVQRPHUFDGR%%DOpPGHFRQWDUFRPWUrVORMDVGLVWULEXtGDVQRVHVWDGRVGR5LR
*UDQGHGR6XOH3DUDQi$DTXLVLomRGD%RGHJDVHVWiDOLQKDGDFRPDHVWUDWpJLDGDDGPLQLVWUDomR
GD &RPSDQKLD D TXDO FRQVLVWH QD H[SDQVmR GR VHX QHJyFLR H GD UHGH GH FOLHQWHV $LQGD KRXYH
LQYHVWLPHQWRVHPSODWDIRUPDVHVRIWZDUHVGHJHVWmRQRYDORUGH5PLOK}HVHDDXPHQWRGRV
HVWRTXHVHP5PLOK}HV

$WLYR1mR&LUFXODQWH


(PGHGH]HPEURGHRDWLYRQmRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRDR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5PLOK}HV(VWHDXPHQWR
GHpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDRUHFRQKHFLPHQWRGDFRPELQDomRGHQHJyFLRVGHFRUUHQWH
GDDTXLVLomRGHGDVTXRWDVGD%RGHJDVVHQGRUHJLVWUDGRXPDXPHQWRUHODFLRQDGRDFDUWHLUD
GHFOLHQWHVHiJLRGH5PLOK}HVDOpPGRLQYHVWLPHQWRHPSODWDIRUPDVHVRIWZDUHVGHJHVWmR
QRYDORUGH5PLOK}HV

3DVVLYR&LUFXODQWH


(P  GH GH]HPEUR GH  R SDVVLYR FLUFXODQWH HUD GH 5  PLOK}HV HP FRPSDUDomR DR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5PLOK}HV(VWHDXPHQWR
GH  p DWULEXtGR VXEVWDQFLDOPHQWH D GRLV IDWRUHV L  R UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO GRV SDVVLYRV
UHODFLRQDGRV DRV FRQWUDWRV GH QRYRV VyFLRV GRV FOXEHV GH UHFRUUrQFLD H SUpSDJRV FRQIRUPH
SUHFHLWXDD,)56 &3& QRYDORUGH5PLOK}HVQDFRQWDGH3DVVLYRVUHODFLRQDGRVD
FRQWUDWRVFRPFOLHQWHVH LL DXPHQWRGH5PLOK}HVQDFRQWDGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
FRPRLQWXLWRGHIRUWDOHFHURFDSLWDOGHJLURGD&RPSDQKLDHPYLUWXGHGDIRUWHH[SDQVmRSUHYLVWDFRP
DHQWUDGDGHQRYRVVyFLRVQRVFOXEHVGHUHFRUUrQFLD


3DVVLYR1mR&LUFXODQWH


(PGHGH]HPEURGHRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRDR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5PLOK}HV2DXPHQWRGH
 p DWULEXtGR VXEVWDQFLDOPHQWH DR UHFRQKHFLPHQWR GRV HQFDUJRV ILQDQFHLURV YLQFXODGRV DR
FRQWUDWR GH HPLVVmR GH GHErQWXUHV QR YDORU GH 5  PLOK}HV UHFRQKHFLGRV QD FRQWD GH
GHErQWXUHV $LQGD KRXYH D DORFDomR GRV YDORUHV D VHUHP SDJRV HP YLUWXGH GRV LQYHVWLPHQWRV
UHDOL]DGRV QD DTXLVLomR GH  GD SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD GD %RGHJDV H DXPHQWR HP WULEXWRV
GLIHULGRV

3DWULP{QLR/tTXLGR


(P  GH GH]HPEUR GH  R SDWULP{QLR OtTXLGR HUD GH 5  PLOK}HV HP FRPSDUDomR DR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5PLOK}HV(VWDUHGXomR
GHpDWULEXtGDVXEVWDQFLDOPHQWHDRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRRTXDOVRIUHXLPSDFWRVLJQLILFDWLYR
QDOLQKDGHFXVWRGDVYHQGDVHPIXQomRGDGHWHULRUDomRGDWD[DGHFkPELRQRSHUtRGR
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&RQGLo}HV)LQDQFHLUDV(3DWULPRQLDLV*HUDLV

'(021675$d®(6'(5(68/7$'2


3HUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHFRPSDUDGRDRSHUtRGRGHVHLVPHVHV
ILQGRHPGHMXQKRGH










(PGH
MXQKRGH


HPPLOKDUHVGH5H[FHWRSHUFHQWXDLV 
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'HVSHVDV)LQDQFHLUDV

3UHMXt]RDQWHVGDSURYLVmRSDUDRLPSRVWR 

GHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO






,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
3UHMXt]RGRSHUtRGR
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$GPLQLVWUDWLYDV
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5HFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV
&RPYHQGDV











&XVWRGDV9HQGDV
/XFUR%UXWR










(PGH
MXQKRGH


$9


5HFHLWD/tTXLGD

















5HFHLWD/tTXLGD


$UHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHIRLGH5
PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVDXIHULGDVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGH
MXQKRGHXPFUHVFLPHQWRUHJLVWUDGRQRSHUtRGRGH(VVHUHVXOWDGRpDWULEXtGRDPHOKRU
SHUIRUPDQFHFRPHUFLDOGHWRGRVRVVHJPHQWRVGHDWXDomRGD:LQHFRPGHVWDTXHSULQFLSDOPHQWH
SDUDR(FRPPHUFHTXHDSUHVHQWRXFUHVFLPHQWRGHSDVVDQGRGH5PLOK}HVQRVVHLV
SULPHLURVPHVHVGHSDUD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGH

(VVHUHVXOWDGRGRVHJPHQWRGH(FRPPHUFHHVWiGLUHWDPHQWHOLJDGRDRVXFHVVRGDHVWUDWpJLDGH
GLUHFLRQDURVLQYHVWLPHQWRVHRIRFRGD&RPSDQKLDSDUDRFUHVFLPHQWRGRQ~PHURGHDVVLQDWXUDV
QRV&OXEHVTXHSDVVRXGHFHUFDGHPLOHPMXQKRGHSDUDDSUR[LPDGDPHQWHHP
MXQKRGHHDSDUWLUGHXPDEDVHPDLRUGHDVVLQDQWHVSURPRYHUDo}HVGHLQFHQWLYRSDUDTXH
HVVHV VyFLRV IDoDP FRPSUDV DGLFLRQDLV QR (FRPPHUFH SULQFLSDOPHQWH DSyV R ODQoDPHQWR GR
DSOLFDWLYRGD:LQHHPPHDGRVGH

2VHJPHQWRGH&OXEHVGH$VVLQDWXUDVUHJLVWURXUHFHLWDOtTXLGDGH5PLOK}HVQRSHUtRGRGH
VHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHDQWH5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGRDQRDQWHULRU
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UHJLVWUDQGRXPFUHVFLPHQWRGHGHYLGRjPDLRUEDVHGHDVVLQDQWHVGRV&OXEHVGH$VVLQDWXUD
UHVXOWDGRGDPXGDQoDGDHVWUDWpJLDGD&RPSDQKLDGHGLUHFLRQDURVLQYHVWLPHQWRVGHPDUNHWLQJSDUD
DWUDLUQRYRVDVVLQDQWHVSDUDR&OXEHHPGHWULPHQWRDR(FRPPHUFHWUDGLFLRQDOQDYHQGDGHJDUUDIDV
DYXOVDVSDUDRFRQVXPLGRU

3RUILPRVHJPHQWRGH1HJyFLRV2IIOLQHFUHVFHXQRFRPSDUDWLYRGRSHUtRGRGHVHLVPHVHV
ILQGRVHPFRQWUDRPHVPRSHUtRGRGHVDLQGRGH5PLOK}HVHPSDUD5
PLOK}HV HP  GHYLGRSULQFLSDOPHQWH D H[SDQVmR GD FDUWHLUD GH FOLHQWHV GH YDUHMR WUDGLFLRQDLV
VXSHUPHUFDGLVWDV HDFRQTXLVWDGHFOLHQWHVHVWUDWpJLFRVFRPRR6DP¶V&OXE

&XVWRVGDV9HQGDV


2 FXVWR GDVYHQGDV FRPSRVWRSHORFXVWR GDV PHUFDGRULDVYHQGLGDV HFXVWR GH HPEDODJHP GRV
SURGXWRV QR SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  IRL GH 5  PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVDXIHULGDVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
 SURSRUFLRQDOPHQWH HP OLQKD FRP R FUHVFLPHQWR GD UHFHLWD OtTXLGD DSHVDU GR DXPHQWR
VLJQLILFDWLYRGDWD[DGHFkPELRQRPHVPRSHUtRGRTXHSDVVRXGH5SRU86DRILQDOGH
MXQKRGHSDUD5SRU86DRILQDOGHMXQKRGH

(VVHUHVXOWDGRGHH[SDQVmRGRVFXVWRVGHYHQGDVHPSURSRUomRPHQRUDRFUHVFLPHQWRGDUHFHLWD
OtTXLGDIRLSRVVtYHOGHYLGRjFRPELQDomRGHGLYHUVRVIDWRUHVGHQWUHHOHV L DSROtWLFDEHPVXFHGLGD
GD&RPSDQKLDSURWHJHQGRSULQFLSDOPHQWHR&OXEHGH$VVLQDWXUDGDVYDULDo}HVGUiVWLFDVGRFkPELR
LL DFDSDFLGDGHGHUHSDVVDUDRFRQVXPLGRURDXPHQWRGRFkPELRDWUDYpVGHDXPHQWRVGHSUHoR
VREUHWXGR QR (FRPPHUFH  H LLL  jV UHQHJRFLDo}HV GH SUHoR UHDOL]DGD FRP IRUQHFHGRUHV
LQWHUQDFLRQDLV

$YDOLDQGR SRU VHJPHQWR RSHUDFLRQDO YHPRV TXH RV FXVWRV GDV YHQGDV GR (FRPPHUFH
DSUHVHQWDUDPFUHVFLPHQWRGH5PLOK}HVRXQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRVHP
FRPSDUDWLYDPHQWH DR PHVPR SHUtRGR GH  GH 5  PLOK}HV QR SHUtRGR GH VHLV PHVHV
HQFHUUDGRHPGHMXQKRGHD5PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHP
GHMXQKRGH2DXPHQWRGHVVDOLQKDGHFXVWRVHGHYHDRLQFUHPHQWRGHYHQGDVYHULILFDGRQR
SHUtRGRTXHIRLGHSRUpPKRXYHXPJDQKRHPPDUJHPMiTXHRFXVWRGHYHQGDVFUHVFHX
SURSRUFLRQDOPHQWH PHQRV GR TXH D UHFHLWD OtTXLGD D GHVSHLWR GD YDULDomR FDPELDO UHJLVWUDGD 2
SULQFLSDOPRWLYRSDUDHVVHJDQKRIRLRDMXVWHQDHVWUDWpJLDGHSUHFLILFDomRGRVSURGXWRVYHQGLGRVQR
(FRPPHUFHSDUDEXVFDUPDUJHQVPDLRUHVHFRQGL]HQWHVFRPDQHFHVVLGDGHGD&RPSDQKLDSDUD
WRUQDURbusiness PDLVOXFUDWLYR(VVDPXGDQoDGDHVWUDWpJLDGHSUHFLILFDomRRFRUUHXHPPRPHQWR
RSRUWXQRHFRQFRPLWDQWHFRPDYDULDomRFDPELDOTXHGHTXDOTXHUIRUPDH[LJLULDXPDUHYLVmRJHUDO
GRVSUHoRVSUDWLFDGRVSHOD&RPSDQKLD

1R VHJPHQWR GH 1HJyFLRV 2IIOLQH TXH RV FXVWRV GH YHQGDV FUHVFHUDP  QR SHUtRGR GH VHLV
PHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHFRPSDUDWLYDPHQWHDRPHVPRSHUtRGRGHGH5
PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGHD5PLOK}HVQRSHUtRGR
GHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGH1HVWHVHJPHQWRRFUHVFLPHQWRGRVFXVWRVGH
YHQGDVVHGHYHDRLQFUHPHQWRGHUHFHLWDUHJLVWUDGRQRSHUtRGRTXHIRLGHSRUWDQWRKRXYH
QRYDPHQWHXPJDQKRHPPDUJHPMiTXHRFXVWRGHYHQGDVFUHVFHXSURSRUFLRQDOPHQWHPHQRVGR
TXHDUHFHLWDOtTXLGDDGHVSHLWRGDYDULDomRFDPELDOUHJLVWUDGD(VVHJDQKRWDPEpPIRLUHIOH[RGD
PXGDQoDGDHVWUDWpJLDGHSUHFLILFDomRGRVSURGXWRVGD&RPSDQKLDSDUDRVHJPHQWRGH1HJyFLRV
2IIOLQHSHORVPHVPRVPRWLYRVGHVWDFDGRVQRSDUiJUDIRDQWHULRU

1RVHJPHQWRGH&OXEHVGH$VVLQDWXUDRFUHVFLPHQWRGRVFXVWRVGHYHQGDVQRSHUtRGRIRLGH
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SDVVDQGRGH5PLOK}HVQRVVHLVSULPHLURVPHVHVGHSDUD5PLOK}HVQRPHVPR
SHUtRGRGH(VVHDXPHQWRGRVFXVWRVGHYHQGDVIRLOLJHLUDPHQWHVXSHULRUDRFUHVFLPHQWRGH
UHFHLWDUHJLVWUDGRQHVVHSHUtRGRGHGHYLGRDFDUDFWHUtVWLFDGRVSURGXWRVVHOHFLRQDGRVSDUD
RV&OXEHVGH$VVLQDWXUDGRVPHVHVGHMDQHLURDMXQKRGHFRPPDLRULQFLGrQFLDGHSURGXWRV
SURYHQLHQWHVGD(XURSD

/XFUR%UXWR


2 OXFUR EUXWR QR SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  IRL GH 5  PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVDXIHULGDVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
XPFUHVFLPHQWRGHHQWUHRVGRLVSHUtRGRVUHIOHWLQGRHPXPDXPHQWRGDPDUJHPGH
OXFUREUXWRGHSSTXHSDVVRXGHQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
SDUDQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH(VWHDXPHQWRpDWULEXtGRDRV
IDWRUHVPHQFLRQDGRVDFLPD

'HVSHVDVFRP9HQGDV


$VGHVSHVDVFRPYHQGDVDSUHVHQWDUDPXPDTXHGDGHQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP
GH MXQKR GH  FRPSDUDWLYDPHQWH DR SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH 
SDVVDQGRGH5PLOK}HVUHDOL]DGRVQRVVHLVSULPHLURVPHVHVGHSDUD5PLOK}HVQR
PHVPRSHUtRGRGHSULQFLSDOPHQWHGHYLGRDUDFLRQDOL]DomRGRVLQYHVWLPHQWRVGHPDUNHWLQJ
VHJXLQGRDGLUHWUL]HVWUDWpJLFDGHIRFDUQRFUHVFLPHQWRGDEDVHGHVyFLRVGRFOXEHGHDVVLQDWXUD
UHVXOWDQGRHPXPDUHGXomRGHGHVSHVDVGH5PLOK}HV(VVDUHGXomRGDVGHVSHVDVRFRUUHX
GHYLGRDSULRUL]DomRGRVLQYHVWLPHQWRVGHPDUNHWLQJHPFDQDLVGHPtGLDTXHVHMDPSRVVtYHLVGH
PHQVXUDU R UHWRUQR GLUHWR GRV LQYHVWLPHQWRV R TXH SHUPLWLX D &RPSDQKLD YLVXDOL]DU FRP PDLRU
FODUH]DTXHWLSRGHLQYHVWLPHQWRVWUD]HPUHWRUQRLPHGLDWRHTXDLVQmRDVVLPH[FOXLQGRDVGHVSHVDV
TXHHQWHQGHPRVQmRSRVVXLUUHWRUQRLPHGLDWR


'HVSHVDV$GPLQLVWUDWLYDV


$VGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHIRLGH5
PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVDXIHULGDVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGH
MXQKRGHXPDTXHGDGHHQWUHRVGRLVSHUtRGRVUHVXOWDGRGHXPDUHGXomRQRPRQWDQWH
GH 5  PLOK}HV HP GHFRUUrQFLD GH XPD UHRUJDQL]DomR DGPLQLVWUDWLYD LPSOHPHQWDGD QD
&RPSDQKLDGLPLQXLQGRRVFDUJRVGHOLGHUDQoDVrQLRUTXHSRVVXHPVDOiULRVPDLRUHVYLVDQGRFULDU
XPDRUJDQL]DomRPHQRVEXURFUiWLFDPDLVKRUL]RQWDOHHILFLHQWH WDQWRQDFRPXQLFDomRTXDQWRQD
LPSOHPHQWDomRGHDo}HVDOpPGHEXVFDUUHGXomRGHFXVWRV3RUHVWDUFRQFHQWUDGDHPFDUJRVGH
JHVWmRHOLGHUDQoDVrQLRUTXHWrPVDOiULRVPDLRUHVGRTXHDPpGLDGRVGHPDLVFRODERUDGRUHVGH
&RPSDQKLDHVVDUHHVWUXWXUDomRDGPLQLVWUDWLYDVLJQLILFRXXPDUHGXomRQRVVDOiULRVPpGLRVSDJRV

'HVSHVDV*HUDLV


$VGHVSHVDVJHUDLVDSUHVHQWDUDPXPFUHVFLPHQWRGH5PLOKmRQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP
GHMXQKRGHFRPSDUDWLYDPHQWHDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHRX
SDVVDQGRGH5PLOK}HVGHGHVSHVDUHDOL]DGDQRSULPHLURVHPHVWUHGHSDUD5
PLOK}HV GH GHVSHVD QR PHVPR SHUtRGR GH  (VVD GLIHUHQoD p H[SOLFDGD SULQFLSDOPHQWH SHODV
GHVSHVDV UHODFLRQDGDV D FRQWUDWDomR GH PmRGHREUD WHUFHLUL]DGD SDUD D PRQWDJHP GH SHGLGRV QR
FHQWURGHGLVWULEXLomRGHYLGRDRFUHVFLPHQWRGDVYHQGDVHSDUDDFHQWUDOGHDWHQGLPHQWR 65:VHUYLoR
GHUHODFLRQDPHQWR:LQH TXHVRIUHXXPIRUWHDXPHQWRGRYROXPHGHFRQWDWRVDSyVRLQtFLRGDSDQGHPLD
GR&29,'YLVDQGRJDUDQWLURQtYHOGHVHUYLoRWDQWRGRFHQWURGHGLVWULEXLomRTXDQWRGR65:
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2XWURV5HVXOWDGRV2SHUDFLRQDLV


2VRXWURVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVUHJLVWUDUDPYDULDomRGH5PLOK}HVGHGHVSHVDVQRSHUtRGR
GHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHFRPSDUDWLYDPHQWHDRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP
GHMXQKRGHRXUHGXomRGHSDVVDQGRGHXPDUHFHLWDGH5PLOK}HVQRSULPHLUR
VHPHVWUHGHSDUDXPDGHVSHVDGH5PLOKmRQRPHVPRSHUtRGRGH(VVDGLIHUHQoD
p H[SOLFDGD SULQFLSDOPHQWH SHOD FRQWDELOL]DomR GH 5  PLOK}HV D WtWXOR GH FUpGLWRV WULEXWiULRV
UHDOL]DGRVQRSULPHLURVHPHVWUHGHUHIHUHQWHDDomRWUDQVLWDGDHPMXOJDGRVREUHR,&06QD
EDVHGR3,6H&2),16RTXDOQmRWHYHXPUHJLVWURFRUUHVSRQGHQWHQRSULPHLURVHPHVWUHGH

/XFUR 3UHMXt]R RSHUDFLRQDO


2VHIHLWRVFRPELQDGRVGHPHOKRUHVUHVXOWDGRVGHUHFHLWDOtTXLGDOLJHLUDPHOKRUDGDPDUJHPGHOXFUR
EUXWR H PDQXWHQomR GRPRQWDQWH WRWDO GH GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV DSHVDU GR FUpGLWR WULEXWiULR GH
PHQFLRQDGRDFLPD JHUDUDPXPDPHOKRUDGROXFURRSHUDFLRQDODQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLUR
OtTXLGRTXHSDVVRXGHXPSUHMXt]RGH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGH
MXQKR GH  SDUD XP JDQKR GH 5  PLOK}HV QR PHVPR SHUtRGR HP  XPD PHOKRUD GH
QRUHVXOWDGRGHOXFURRSHUDFLRQDODQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR

5HVXOWDGR)LQDQFHLUR/tTXLGR


2 UHVXOWDGR ILQDQFHLUR OtTXLGR QR SHUtRGR GH VHLV PHVHV ILQGR HP  GH MXQKR GH  IRL XPD
GHVSHVD GH 5  PLOK}HV FRPSDUDWLYDPHQWH D XPD GHVSHVD GH 5  PLOK}HV UHJLVWUDGD QR
SHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHXPDXPHQWRGHGHVSHVDVGH(VVD
SLRUD GRV UHVXOWDGRV VH GHYH SULQFLSDOPHQWH SRU FRQWD GH UHVXOWDGRV GH YDULDomR FDPELDO VREUH
HPSUpVWLPRVHPPRHGDVHVWUDQJHLUDVQRYDORUGH5PLOK}HV


3UHMXt]RDQWHVGD3URYLVmRSDUDR,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO


2SUHMXt]RDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDOQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHP
GHMXQKRGHIRLGH5PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHD5PLOK}HVDXIHULGDVQRSHUtRGR
GHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHXPDPHOKRUDGH(VVDPHOKRUDGRUHVXOWDGRGH
OXFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDOpGHFRUUHQWHGRFUHVFLPHQWRGHYHQGDVQR
SHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHFRPELQDGRVFRPPHOKRUOXFUREUXWRHPHOKRU
UHVXOWDGR GH GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV OtTXLGDV DSHVDU GR HIHLWR QHJDWLYR GDV YDULDo}HV FDPELDLV
UHJLVWUDGRQDVGHVSHVDVILQDQFHLUDVTXDQGRFRPSDUDGRDRPHVPRSHUtRGRGRDQRDQWHULRU

,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO


$SURYLVmRSDUDLPSRVWRVREUHDUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOHVWiUHODFLRQDGDDROXFURWULEXWiYHOGR
SHUtRGRGHDSXUDomRVHQGRDVDOtTXRWDVGHSDUD,53-HSDUD&6//3DUDRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRVHPGHMXQKRGHD&RPSDQKLDDSXURXSUHMXt]RILVFDOHEDVHQHJDWLYDGH&6//
$&RPSDQKLDSURFHGHXFRPDSURYLVmRQRYDORUGHXPDGHVSHVDGH5PLOK}HVHPGHFRUUrQFLD
GRVDMXVWHVUHDOL]DGRVQDGHWHUPLQDomRGR/XFUR5HDOUHODWLYRVSULQFLSDOPHQWHjVGLIHUHQoDVHQWUH
WD[DVGHGHSUHFLDomRVRFLHWiULDHILVFDOGHVHXDWLYRLPRELOL]DGR
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3UHMXt]RGR3HUtRGR


'HYLGR D WRGRV RV IDWRUHV GHVFULWRV DFLPD R SUHMXt]R OtTXLGR GD &RPSDQKLD QR H[HUFtFLR GH VHLV
PHVHVILQGRGHGHMXQKRGHIRLGH5PLOKmRFRPSDUDGRD5PLOK}HVQRSHUtRGR
DQWHULRUXPDUHGXomRGHGHPRQVWUDQGRDPHOKRUDGRGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOHILQDQFHLUR
GD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRGH


([HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  FRPSDUDGR DR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH










HPPLOKDUHVGH5H[FHWRSHUFHQWXDLV 

(PGH 
GH]HPEURGH


$9

(PGH 
GH]HPEURGH






$9







5HFHLWD/tTXLGD








&XVWRGDV9HQGDV








/XFUR%UXWR






&RPYHQGDV



$GPLQLVWUDWLYDV







'HVSHVDVJHUDLV







2XWURVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV







3UHMXt]R2SHUDFLRQDO







5HVXOWDGR)LQDQFHLUR/tTXLGR







5HFHLWDV)LQDQFHLUDV







'HVSHVDV)LQDQFHLUDV
/XFUR 3UHMXt]R DQWHVGDSURYLVmRSDUDR
LPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDO









,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO






























































/XFUR SUHMXt]R GRH[HUFtFLR




















 



























 





























































































































5HFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV




$+









5HFHLWD/tTXLGD


$UHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDGRH[HUFtFLRGHIRL5PLOK}HVXPDTXHGDGHTXDQGR
FRPSDUDGRDRH[HUFtFLRGHTXDQGRIRLUHJLVWUDGDUHFHLWDOtTXLGDGH5PLOK}HV(VVD
TXHGDVHGHYHSULQFLSDOPHQWHDPXGDQoDGDHVWUDWpJLDGD&RPSDQKLDSDUDGLUHFLRQDURVHVIRUoRV
GH FUHVFLPHQWR SDUD R &OXEH GH $VVLQDWXUD UHGX]LQGR RV LQYHVWLPHQWRV GH PDUNHWLQJ QR (
FRPPHUFH HP GHWULPHQWR GR &OXEH GH $VVLQDWXUDV &RP LVVR R VHJPHQWR GH (FRPPHUFH
DSUHVHQWRXTXHGDGHQDFRPSDUDomRGRH[HUFtFLRGHversus RH[HUFtFLRGHVDLQGR
GH5PLOK}HVHPSDUD5PLOK}HVHPVHQGRUHVSRQViYHOSRUJUDQGHSDUWH
GDTXHGDGHUHFHLWDOtTXLGDGD:LQH(VVDUHGXomRGDVYHQGDVGR(FRPPHUFHQmRIRLFRQFHQWUDGD
HP XPD FDWHJRULD HVSHFtILFD GH YLQKRV RIHUHFLGRV QR FDWiORJR GD &RPSDQKLD PDV DFRQWHFHX
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LQGHSHQGHQWHPHQWHGDFDWHJRULDHRXSDtVGHRULJHP

7DOTXHGDIRLSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGDSHORUHVXOWDGRQRVHJPHQWRGH&OXEHGH$VVLQDWXUDVTXH
FUHVFHX  SDVVDQGR GH 5  PLOK}HV QR H[HUFtFLR  SDUD 5  PLOK}HV QR DQR
VHJXLQWHUHVXOWDGRGDUHWRPDGDGRFUHVFLPHQWRGDEDVHGHDVVLQDQWHVGHWRGDVDVPRGDOLGDGHV
GRV&OXEHVGH$VVLQDWXUD GHDSUR[LPDGDPHQWHPLODVVLQDQWHVHPGHGH]HPEURGH
SDUDDSUR[LPDGDPHQWHPLODVVLQDQWHVHPGHGH]HPEURGH 

2 VHJPHQWR GH 1HJyFLRV 2IIOLQH DSUHVHQWRX UHVXOWDGR SUDWLFDPHQWH HVWiYHO QD FRPSDUDomR GR
H[HUFtFLRVRFLDOGHversus FDLQGRDUHFHLWDOtTXLGDHPSDVVDQGRGH5PLOK}HV
QRH[HUFtFLRGHSDUD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGH(VVDTXHGDGHUHFHLWDQR
VHJPHQWRGH1HJyFLRV2IIOLQHpH[SOLFDGDHPVXDWRWDOLGDGHSHODXQLGDGHGHQHJyFLRVGHFHUYHMD
%HHU TXHDSUHVHQWRXUHFHLWDOtTXLGDGH5PLOK}HVHPXPDTXHGDGH5PLOK}HV
RX HPFRPSDUDomRDRH[HUFtFLRVRFLDOGH D%HHUIRLYHQGLGDHP 2VHJPHQWR
GH 1HJyFLRV2IIOLQHHOLPLQDQGRRLPSDFWRGRVQHJyFLRVGH%HHUDSUHVHQWDULDXPFUHVFLPHQWRGH
UHFHLWDGHSDVVDQGRGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRGHSDUD5PLOK}HVHP

&XVWRVGDV9HQGDV


2FXVWRGDVYHQGDVHQFHUURXRH[HUFtFLRGHHP5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRGD
UHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDGRPHVPRH[HUFtFLR&RPSDUDWLYDPHQWHDRH[HUFtFLRGHRFXVWR
GDVYHQGDVUHJLVWURXXPDTXHGDGHSRUpPHPWHUPRVSHUFHQWXDLVGDUHFHLWDOtTXLGDUHJLVWURX
XPDXPHQWRSS(VVHFUHVFLPHQWRVHGHYHSULQFLSDOPHQWHDRDXPHQWRGDWD[DGHFkPELRPpGLD
GHTXDQGRFRPSDUDGRDTXHQmRIRLLQWHJUDOPHQWHUHSDVVDGRHPDXPHQWRGHSUHoRVDR
FRQVXPLGRU

1R VHJPHQWR GR (FRPPHUFH KRXYH XPD UHGXomR GRV FXVWRV GH YHQGDV GH  HP 
FRPSDUDWLYDPHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOGHGH5PLOK}HVHPSDUD5PLOK}HV
HPOLJHLUDPHQWHVXSHULRUjTXHGDREVHUYDGDHPUHFHLWDOtTXLGDTXHIRLGHQHVVHPHVPR
SHUtRGRUHVXOWDQGRQXPDXPHQWRGHPDUJHPGHOXFUREUXWRGHSS(VVDUHGXomRPDLRUQRV
FXVWRV GH YHQGD VH GHYH D DMXVWHV QD DJUHVVLYLGDGH SURPRFLRQDO GDV FDPSDQKDV GH PDUNHWLQJ
UHGX]LQGRRQtYHOGHGHVFRQWRVSDUDWUD]HUPDLVPDUJHPSDUDD&RPSDQKLDEXVFDQGRFRPSHQVDU
PHVPRTXHSDUFLDOPHQWHRHIHLWRGHUHGXomRDUHFHLWDOtTXLGD

3RUpPWDQWRQRVHJPHQWRGH&OXEHVGH$VVLQDWXUDTXDQWRQRV1HJyFLRV2IIOLQHKRXYHDXPHQWRGRV
FXVWRV GH YHQGDV QR H[HUFtFLR GH  FRPSDUDGR DR UHDOL]DGR GH  GH  H 
UHVSHFWLYDPHQWH


1RFDVRGRV&OXEHVGH$VVLQDWXUDTXHWHYHXPFUHVFLPHQWRGRFXVWRGHYHQGDVGH5PLOK}HV
HPSDUD5PLOK}HVHPHVVHDXPHQWRRFRUUHXSULQFLSDOPHQWHGHYLGRjYDULDomR
FDPELDOTXHQmRIRLUHSDVVDGDLQWHJUDOPHQWHDRFRQVXPLGRU(VVDGHFLVmRGD&RPSDQKLDGHQmR
UHSDVVDULQWHJUDOPHQWHRDXPHQWRGHFXVWRDRFRQVXPLGRUVHGHYHDRULVFRGHDXPHQWRGRtQGLFH
GHFDQFHODPHQWR churn GR&OXEHGH$VVLQDWXUDTXHQDYLVmRGD'LUHWRULDVHULDPDLVSUHMXGLFLDOj
&RPSDQKLDGRTXHVRIUHUXPDTXHGDGHPDUJHP

1RVHJPHQWRGH1HJyFLRV2IIOLQHTXHSDVVRXGHXPFXVWRGHYHQGDVGH5PLOK}HVHP
SDUD5PLOK}HVHPHVVHRDXPHQWRGRVFXVWRVGHYHQGDVWDPEpPLQWHJUDOPHQWHHVWi
DVVRFLDGR j YDULDomR FDPELDO H D GHFLVmR GH QmR UHSDVVDU LQWHJUDOPHQWH HVVH DXPHQWR SDUD RV
SUHoRVGHIRUPDLPHGLDWDGHYLGRDLPSRUWDQWHVQHJRFLDo}HVTXHHVWDYDPHPFXUVRjpSRFDSDUD
EXVFDUDPSOLDomRGDFDUWHLUDGHFOLHQWHVGR%%
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/XFUR%UXWR


2OXFUREUXWRGRH[HUFtFLRGHDSUHVHQWRXXPDTXHGDGHFRPSDUDWLYDPHQWHDRH[HUFtFLR
GHHQFHUUDQGRRSHUtRGRHP5PLOK}HVDQWH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRDQWHULRU
7DO TXHGD VH GHYH j SLRUD GD SHUIRUPDQFH GH UHFHLWD OtTXLGD SULQFLSDOPHQWH QR VHJPHQWR GH (
FRPPHUFHFRQIRUPHGHVFULWRQRVSDUiJUDIRVDFLPDHHIHLWRGRFkPELRVHPUHIOH[RQDHVWUDWpJLDGH
markup LPSDFWRXQHJDWLYDPHQWHRFXVWRGDVYHQGDVHP

'HVSHVDVFRP9HQGDV


$GHVSHVDFRPYHQGDVGRH[HUFtFLRGHHP5PLOK}HVXPOLJHLURFUHVFLPHQWRGH
TXDQGRFRPSDUDGRDRH[HUFtFLRGHTXDQGRRUHDOL]DGRIRLGH5PLOK}HVDSHVDUGDTXHGD
QDUHFHLWDOtTXLGD(PUHODomRDUHFHLWDOtTXLGDDVGHVSHVDVFRPYHQGDVUHSUHVHQWDUDPGD
UHFHLWD OtTXLGD HP  DQWH  GD UHFHLWD OtTXLGD GR H[HUFtFLR GH  FUHVFLPHQWR HVWH
MXVWLILFDGRSRUPDLRUHVGLVSrQGLRVHPPDUNHWLQJFRPREMHWLYRGHDXPHQWDUDEDVHGHDVVLQDQWHVGRV
&OXEHVGH$VVLQDWXUD

'HVSHVDV$GPLQLVWUDWLYDV


$VGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVGRH[HUFtFLRGHIRUDPGH5PLOK}HVXPDTXHGDGH
HPFRPSDUDomRDRH[HUFtFLRGHTXDQGRWRWDOL]RX5PLOK}HV$YDOLDQGR$9YHPRVTXH
DV GHVSHVDV DGPLQLVWUDWLYDV GH  UHSUHVHQWDUDP  GD UHFHLWD OtTXLGD XP SHTXHQR
FUHVFLPHQWRHPUHODomRDRH[HUFtFLRGHTXDQGRUHJLVWURXGDUHFHLWDOtTXLGD(VVDTXHGD
GDVGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVHPYDORUHVDEVROXWRVVHGHYHDQmRUHSRVLomRGHYDJDVHPDEHUWR
QR H[HUFtFLR GH  &RQIRUPH LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD R TXDGUR GH SHVVRDO
HQFHUURXRH[HUFtFLRGHFRPIXQFLRQiULRVHQTXDQWRHPGHGH]HPEURGHRTXDGUR
HUDGHFRODERUDGRUHVXPDTXHGDGH

'HVSHVDV*HUDLV


$V GHVSHVDV JHUDLV HQFHUUDUDP R H[HUFtFLR GH  HP 5  PLOK}HV XPD TXHGD GH 5 
PLOK}HVRXFRQWUDRUHDOL]DGRQRH[HUFtFLRDQWHULRUTXHIRLGH5PLOK}HV(VVDYDULDomR
pMXVWLILFDGDSRUSHUGDVUHDOL]DGDVQRH[HUFtFLRGHTXHWRWDOL]DP5PLOK}HVGDVTXDLV
GHVWDFDPRV L RVJDVWRVGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDUHHVWUXWXUDomRDGPLQLVWUDWLYDUHDOL]DGDHP
DJRVWRGHFRPRFRUWHGHGLYHUVDVSRVLo}HVGHOLGHUDQoDHRSHUDFLRQDLVH LL JDVWRVGH5
PLOK}HVFRPFRQVXOWRULDOHJDLV


2XWURV5HVXOWDGRV2SHUDFLRQDLV


2VRXWURVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHQFHUUDUDPRH[HUFtFLRGHFRPUHFHLWDGH5PLOK}HV
XP DXPHQWR GH 5  PLOK}HV FRQWUD R UHDOL]DGR QR H[HUFtFLR DQWHULRU TXH IRL UHJLVWUDGD XPD
UHFHLWDGH5PLOKmR(VVDYDULDomRpMXVWLILFDGDSHODUHDOL]DomRGHJDQKRVQRH[HUFtFLRGH
GHVWDFDGDPHQWHRLPSDFWRSRVLWLYRGH5PLOK}HVHPFUpGLWRVWULEXWiULRVUHIHUHQWHVDRWUkQVLWR
HPMXOJDGRGDDomRTXHGLVFXWLDDLQFOXVmRGR,&06QDEDVHGHFiOFXORGH3,6H&2),167DOJDQKR
IRLSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRFRPRUHFRQKHFLPHQWRGHSHUGDVGDVTXDLVUHVVDOWDPRVDEDL[DGR
FRQWDVDUHFHEHUSUHYLVWRSHODDOLHQDomRGDVDo}HVGD0RFRIIHHQRYDORUGH5PLOK}HVUHODWLYR
D DMXVWH QR SUHoR GH YHQGD QmR RFRUULGR  (P  GH MXOKR GH  D $GPLQLVWUDomR GHFLGLX
GHVFRQWLQXDUVXDSDUWLFLSDomRQRQHJyFLRGHFDIp1HVWDGDWDD&RPSDQKLDUHDOL]RXDYHQGDGHVXD
SDUWLFLSDomRGHQD0RFRIIHH%9SHORPRQWDQWHGH5PLOK}HV2XWURYDORUTXHLPSDFWRX
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QHJDWLYDPHQWHRUHVXOWDGRQHVWHSHUtRGRpDEDL[DGRDWLYRLQWDQJtYHOGRFRQWUDWRFRPD2UDFOHQR
YDORU GH  PLOK}HV (VWH FRQWUDWR SUHYLD D VXEVWLWXLomR GD SODWDIRUPD GH WHFQRORJLD H (53 GD
FRPSDQKLDHIRLFDQFHODGRSRUGHFLVmRGD$GPLQLVWUDomR

3UHMXt]R2SHUDFLRQDO


$SHVDUGDTXHGDQDUHFHLWDOtTXLGDRSUHMXt]RRSHUDFLRQDOGRH[HUFtFLRGHIRLPHOKRUGR
TXH R GR H[HUFtFLR  GHYLGR DRV JDQKRV HP RXWURV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GHVFULWRV QRV
SDUiJUDIRVDFLPD2UHVXOWDGRGRH[HUFtFLRGHIRLXPSUHMXt]RGH5PLOK}HVXPDPHOKRUD
VLJQLILFDWLYD DQWH RV 5  PLOK}HV GH SUHMXt]R UHJLVWUDGR QR H[HUFtFLR GH  SULQFLSDOPHQWH
SHORVLWHQVOLVWDGRVDFLPD

5HVXOWDGR)LQDQFHLUR/tTXLGR


1RH[HUFtFLRGHRUHVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRIRLXPDUHFHLWDGH5PLOK}HVHQTXDQWRQR
H[HUFtFLRDQWHULRUXPDGHVSHVDILQDQFHLUDIRLGH5PLOK}HV YDULDomRGH5PLOK}HVQR
FRPSDUDWLYRGRVH[HUFtFLRV UHVXOWDGRLPSDFWDGRSRVLWLYDPHQWHGHYLGRDUHYHUVmRGDVDWXDOL]Do}HV
ILQDQFHLUDVQRYDORUGH5PLOK}HVLQFLGHQWHVVREUHDVGHErQWXUHVGRSHUtRGRGHD
HPLWLGDV HP IDYRU GH 3HQtQVXOD )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP 3DUWLFLSDo}HV WHQGR HP YLVWD TXH D
HVFULWXUDGHGHErQWXUHVDVVLQDGDHPGHDJRVWRGHHVWDEHOHFHTXHDRSomRSHODFRQYHUVmR
GHYHULD VHU UHDOL]DGD SHOR YDORU QRPLQDO 2 UHVXOWDGR WDPEpP p LPSDFWR SHOR VDOGR QHJDWLYR GH
YDULDomRFDPELDODWLYDHSDVVLYDQRYDORUGH5PLOK}HV

/XFUR SUHMXt]R DQWHVGD3URYLVmRSDUDR,PSRVWRGH5HQGDHGD&RQWULEXLomR6RFLDO


2OXFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDOGRH[HUFtFLRGHFRQVLGHUDQGRR
GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO GD &RPSDQKLD H WRGRV RV ODQoDPHQWRV HP GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV H
UHFHLWDVILQDQFHLUDVOtTXLGDVIRLGH5PLOK}HVDQWHXPSUHMXt]RGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLR
GHXPDYDULDomRGHHQWUHRVGRLVSHUtRGRVGHFRPSDUDomR

,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO


$SURYLVmRSDUDLPSRVWRVREUHDUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOHVWiUHODFLRQDGDDROXFURWULEXWiYHOGR
SHUtRGRGHDSXUDomRVHQGRDVDOtTXRWDVGHSDUD,53-HSDUD&6//3DUDRH[HUFtFLRILQGR
HPGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDDSHVDUGHSRVVXLUOXFURFRQWiELODSXURXSUHMXt]RILVFDO
H EDVH QHJDWLYD GH &6// $ &RPSDQKLD SURFHGHX FRP D SURYLVmR OtTXLGD HQWUH GLIHUHQoDV
WHPSRUiULDV DWLYDV H SDVVLYDV QR YDORU GH XPD GHVSHVD GH 5  PLOK}HV HP GHFRUUrQFLD GRV
DMXVWHVUHDOL]DGRVQDGHWHUPLQDomRGR/XFUR5HDOUHODWLYRVSULQFLSDOPHQWHjVGLIHUHQoDVHQWUHWD[DV
GHGHSUHFLDomRVRFLHWiULDHILVFDOGHVHXDWLYRLPRELOL]DGR3DUDGHGH]HPEURGHRPRQWDQWH
GDSURYLVmROtTXLGDFRQVWLWXtGDIRLGH5PLOK}HV

/XFUR SUHMXt]R GR([HUFtFLR


2OXFUROtTXLGRGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRGHIRLGH5PLOKmRFRPSDUDGRDXPSUHMXt]R
GH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRGHXPDYDULDomRGHQHJDWLYDH[SOLFDGRVSHORVIDWRUHV
GHVWDFDGRVDFLPD
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([HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  FRPSDUDGR DR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH








HPPLOKDUHVGH5H[FHWRSHUFHQWXDLV 

(PGH 
GH]HPEURGH





$9

(PGH 
GH]HPEURGH








5HFHLWD/tTXLGD








&XVWRGDV9HQGDV






5HFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLVOtTXLGDV



&RPYHQGDV



$GPLQLVWUDWLYDV



 



'HVSHVDVJHUDLV



 



2XWURVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV












5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR







5HFHLWDV)LQDQFHLUDV







'HVSHVDV)LQDQFHLUDV
/XFUR SUHMXt]R DQWHVGDSURYLVmRSDUDR
LPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDO







,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
3UHMXt]RGRH[HUFtFLR


















































































 





































 














3UHMXt]R2SHUDFLRQDO

 

 










 

 

 


















 










 





 

















$+
















$9
















/XFUR%UXWR













5HFHLWD/tTXLGD


1RH[HUFtFLRGHD&RPSDQKLDUHJLVWURXUHFHLWDOtTXLGDGH5PLOK}HVXPFUHVFLPHQWR
GH  HPFRPSDUDomRFRPR IHFKDPHQWR GR H[HUFtFLRGH  (VVHFUHVFLPHQWRVHGHYH DR
DXPHQWRGHUHFHLWDOtTXLGDGRVHJPHQWRGH&OXEHGH$VVLQDWXUDVTXHDGLFLRQRX5PLOK}HVHP
UHFHLWDOtTXLGDHPFRQWUDRH[HUFtFLRGHSDVVDQGRGH5PLOK}HVHPSDUD5
PLOK}HVHP FUHVFLPHQWRGHQRSHUtRGR (VVHFUHVFLPHQWRGHUHFHLWDOtTXLGDVH
GHYHDDXPHQWRVGHSUHoRVUHDOL]DGRVQRYDORUGDVDVVLQDWXUDVGRV&OXEHV

2VHJPHQWRGH1HJyFLRV2IIOLQHWHYHIRUWHFRQWULEXLomRQRFUHVFLPHQWRGDUHFHLWDOtTXLGDGH
HQFHUUDQGRRH[HUFtFLRGHFRPUHFHLWDOtTXLGDGH5PLOK}HVXPDXPHQWRGH5
PLOK}HV RX TXDQGRFRPSDUDGRDTXDQGRUHJLVWURXUHFHLWDOtTXLGDGH5PLOK}HV
7DOUHVXOWDGRGRVHJPHQWRGH1HJyFLRV2IIOLQHVHGHYHDDTXLVLomRGDRSHUDomRGD%RGHJDGHORV
$QGHVSHOD:LQHHPSUHVDHVSHFLDOL]DGDHPLPSRUWDomRHYHQGDGHYLQKRVHP%% business-tobusiness HP

-iRVHJPHQWRGH(FRPPHUFHDSUHVHQWRXTXHGDGDUHFHLWDGHHQWUHRVH[HUFtFLRVGHH
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UHGX]LQGRGH5PLOK}HVHPSDUD5PLOK}HVQRDQRVHJXLQWH(VVDTXHGD
pH[SOLFDGDSRUPDLRUFRPSHWLWLYLGDGHQRVHJPHQWRGH(FRPPHUFHWUDGLFLRQDOGHYLQKRVQDYHQGD
GDVJDUUDIDVDYXOVDVFRPHPSUHVDVFRQFRUUHQWHVRIHUHFHQGRSUHoRVPXLWREDL[RVFRPRHVWUDWpJLD
GHFUHVFLPHQWRDOpPGHDOWRLQYHVWLPHQWRVSHORVQRVVRVFRQFRUUHQWHVHPPDUNHWLQJSDUDDWUDomR
GHFOLHQWHV

&XVWRVGDV9HQGDV


2VFXVWRVGDVYHQGDVHQFHUUDUDPRH[HUFtFLRGHHP5PLOK}HVXPFUHVFLPHQWRGH
FRPSDUDGRDRH[HUFtFLRGHTXDQGRRUHDOL]DGRGHFXVWRGHYHQGDVIRLGH5
PLOK}HV (P  R FXVWR GDV YHQGDV UHSUHVHQWRX  GD UHFHLWD OtTXLGD GD &RPSDQKLD XP
FUHVFLPHQWRSSFRPSDUDGRDRH[HUFtFLRGHFRQFHQWUDGRSULQFLSDOPHQWHQRVHJPHQWRGH
(FRPPHUFHHPTXHRFXVWRGDVYHQGDVHPUHODomRDUHFHLWDOtTXLGDVDOWRXGHQRH[HUFtFLR
GHSDUDQRH[HUFtFLRGHUHSUHVHQWDQGRHPYDORUHVDEVROXWRVXPLQFUHPHQWRGH5
PLOK}HVQRFXVWR(VVHDXPHQWRGHFXVWRGHIRUPDGHVSURSRUFLRQDODRLQFUHPHQWRGHUHFHLWDGR
(FRPPHUFHpH[SOLFDGRSHODYHQGDGHSURGXWRVFRPPHQRUPDUNXSQRH[HUFtFLRGHGHYLGRj
FRQFRUUrQFLDDFLUUDGDQRbusiness GHYHQGDGHJDUUDIDDYXOVD

2V VHJPHQWRV GH &OXEHV GH $VVLQDWXUD H 1HJyFLRV 2IIOLQH WDPEpP UHJLVWUDUDP FUHVFLPHQWR GRV
FXVWRVGHYHQGDVHQWUHHGH5PLOK}HV SDVVDQGRGH5PLOK}HVHP
SDUD5PLOK}HVHP QRVHJPHQWRGH&OXEHVGH$VVLQDWXUDH5PLOK}HVQRVHJPHQWR
GH 1HJyFLRV 2IIOLQH TXDQGR RV FXVWRV DXPHQWDUDP GH 5  PLOK}HV HP  SDUD 5 
PLOK}HVQRDQRGH

1RFDVRGR&OXEHGH$VVLQDWXUDHVVHDXPHQWRGHFXVWRVVHGHYHjYDULDomRFDPELDOGRSHUtRGRHP
TXHD:LQHDLQGDQmRWLQKDXPDSROtWLFDGHhedge WmREHPHVWUXWXUDGDSDUDSURWHJHUDPDUJHPGR
&OXEH GH $VVLQDWXUDV RQGH QmR p SRVVtYHO UHSDVVDU DXPHQWRV GH SUHoRV D FDGD PrV GHYLGR D
FDUDFWHUtVWLFDGHDVVLQDWXUDPHQVDOGRSURGXWR4XDQWRDRV1HJyFLRV2IIOLQHRDXPHQWRpMXVWLILFDGR
SHORFUHVFLPHQWRGR%%HPTXHRVFXVWRVGHYHQGDVVmRSURSRUFLRQDOPHQWHPDLRUHVDRGDVRXWUDV
XQLGDGHVGHQHJyFLRVTXHFRPS}HHVVHVHJPHQWRFRPRRbusiness GHFHUYHMDVH:LQH(YHQWRV

/XFUR%UXWR


$SHVDUGDH[SDQVmRGDUHFHLWDOtTXLGDHPRPDLRUFUHVFLPHQWRRVFXVWRVGHYHQGDVUHVXOWDUDP
HPXPDTXHGDGHGROXFUREUXWRGD&RPSDQKLDUHGX]LQGRGH5PLOK}HVHPSDUD
5PLOK}HVHP


'HVSHVDVFRP9HQGDV


$VGHVSHVDVFRPYHQGDVHQFHUUDUDPRH[HUFtFLRGHHP5PLOK}HVXPDTXHGDGH
HPUHODomRDRH[HUFtFLRGHTXDQGRDVGHVSHVDVFRPYHQGDVIRUDPGH5PLOK}HVGHYLGR
DPHQRUHVLQYHVWLPHQWRVHPPDUNHWLQJ(VVDTXHGDGHGHVSHVDVFRPELQDGDFRPFUHVFLPHQWRGD
UHFHLWDOtTXLGDVLJQLILFRXXPDUHGXomRGRSHUFHQWXDOGHGHVSHVDVFRPYHQGDVVREUHDUHFHLWDOtTXLGD
GHHPSDUDQRH[HUFtFLRGHUHSUHVHQWDQGRJDQKRGHHILFLrQFLD

'HVSHVDV$GPLQLVWUDWLYDV


$V GHVSHVDV FRP DGPLQLVWUDWLYDV HQFHUUDUDP R H[HUFtFLR GH  HP 5  PLOK}HV FRQWUD R
UHDOL]DGRGH5PLOK}HVHPUHSUHVHQWDQGRXPFUHVFLPHQWRGHQDFRPSDUDomR
HQWUHRVGRLVH[HUFtFLRV$SHVDUGRTXDGURGHSHVVRDOGHGHGH]HPEURGHVHUPHQRUGR
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TXH R TXDGUR GH SHVVRDO GH  GH GH]HPEUR GH  PXLWDV FRQWUDWDo}HV GH SHVVRDO IRUDP
UHDOL]DGDV HQWUH R ~OWLPR WULPHVWUH GH  H R SULPHLUR WULPHVWUH GH  SULQFLSDOPHQWH HP
SRVLo}HV GH OLGHUDQoD H FRP VDOiULRV PDLRUHV H HP DJRVWR GH  KRXYH XPD UHHVWUXWXUDomR
DGPLQLVWUDWLYDFRPJUDQGHVFRUWHVGHSHVVRDVEXVFDQGRDGHTXDURVFXVWRVGHSHVVRDO3RUWDQWRD
FRPSDUDomR GR TXDGUR GH SHVVRDO HQWUH  GH GH]HPEUR GH  H  GH GH]HPEUR GH 
DSUHVHQWDXPDVLWXDomRGLIHUHQWHGDVGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVSDUHFHQGRXPDVLWXDomRFRQIOLWDQWH
SRUpPMXVWLILFDGDSHORVIDWRUHVGHVFULWRVDFLPD

'HVSHVDV*HUDLV


$VGHVSHVDVJHUDLVDSUHVHQWDUDPXPFUHVFLPHQWRGHQRH[HUFtFLRGHHPFRPSDUDomR
FRPHQFHUUDQGRRSHUtRGRHP5PLOK}HVFRQWUD5PLOK}HVUHDOL]DGRQRH[HUFtFLR
DQWHULRU(VVDYDULDomRpMXVWLILFDGDSRUSHUGDVUHDOL]DGDVQRH[HUFtFLRGH L RVJDVWRVGH5
PLOK}HVUHIHUHQWHDUHHVWUXWXUDomRDGPLQLVWUDWLYDUHDOL]DGDHPDJRVWRGHFRPRFRUWHGH
GLYHUVDVSRVLo}HVGHOLGHUDQoDHRSHUDFLRQDLVH LL JDVWRVGH5PLOK}HVFRPFRQVXOWRULDOHJDLV
$OpPGRDXPHQWRGDVGHVSHVDVGHDOXJXHOQRYDORUGH5PLOK}HVFRPDPXGDQoDGDVHGH
DGPLQLVWUDWLYDGD:LQHGD6HUUD(6 RQGHRFXSDYDRPHVPRHVSDoRGRFHQWURGHGLVWULEXLomR SDUD
XPQRYRHGLItFLRFRPHUFLDOHP9LWyULD(6QRILQDOGHDXPHQWRGHFXVWRFRPVHUYLGRUHVGH7,H
OLFHQoDV GH VRIWZDUH SDUD PRGHUQL]DomR GD FHQWUDO GH DWHQGLPHQWR 65:  VHUYLoR GH
UHODFLRQDPHQWR:LQH HHPRXWUDVHVWUXWXUDVGH7,QRYDORUGH5PLOK}HVHDH[SDQVmRGRV
QHJyFLRVQHFHVVLWDQGRDOXJXHOGHQRYDiUHDQRFHQWURGHGLVWULEXLomRQRYDORUGH5PLOKmR

2XWURV5HVXOWDGRV2SHUDFLRQDLV


2VRXWURVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVDSUHVHQWDUDPXPDUHGXomRGHQRH[HUFtFLRGHHP
FRPSDUDomRFRPHQFHUUDQGRRSHUtRGRFRPGHVSHVDGH5PLOKmRFRQWUD5PLOK}HV
UHDOL]DGRQRH[HUFtFLRDQWHULRU

2V SULQFLSDLV IDWRUHV UHODWLYRV D HVVD YDULDomR UHIHUHPVH D SHUGDV QR H[HUFtFLR GH 
QRWDGDPHQWH LL RLPSDFWRQHJDWLYRGH5PLOK}HV2YDORUUHIHUHVHDRVDOGRGRLQYHVWLPHQWR
GH  SHOD SDUWLFLSDomR HP 0RFRIIHH HPSUHVD GH FRPHUFLDOL]DomR H VHUYLoRV QR VHJPHQWR GH
FDIpH LLL DEDL[DGRVDWLYRVGH+DYHD1LFH%HHUQRYDORUGH5PLOK}HVHPSUHVDGRUDPRGH
FHUYHMDVDGTXLULGDSHOD:LQHQRDQRGH


3UHMXt]R2SHUDFLRQDO


$SHVDU GRFUHVFLPHQWRGH UHFHLWD GH  QR H[HUFtFLR GH FRPSDUDGR D  D TXHGD QD
PDUJHP GH OXFUR EUXWR GH  HP  SDUD  HP  H R FUHVFLPHQWR GDV GHVSHVDV
RSHUDFLRQDLVOtTXLGDVUHVXOWDUDPHPXPDTXHGDGROXFURRSHUDFLRQDODQWHVGRUHVXOWDGRILQDQFHLUR
HQFHUUDQGRRH[HUFtFLRGHFRPSUHMXt]RGH5PLOK}HVDQWHUHVXOWDGRQHJDWLYRGH5
PLOK}HVUHJLVWUDGRQRSHUtRGRDQWHULRUSLRUDGH

5HVXOWDGR)LQDQFHLUR/tTXLGR


2 UHVXOWDGR ILQDQFHLUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR  HQFHUUDUDP R SHUtRGR HP XPD GHVSHVD 5 
PLOK}HV UHVXOWDGR  PHOKRU GR TXH R UHJLVWUDGR QR H[HUFtFLR DQWHULRU TXDQGR D GHVSHVDV
ILQDQFHLUDVOtTXLGDVIRUDPGH5PLOK}HV$SHVDUGDPDLRUGHVSHVDGHMXURVUHDOL]DGDHP
SHORVHPSUpVWLPRVGH),1,03YLJHQWHVjpSRFD DXPHQWRGH5PLOK}HVQDOLQKDGHGHVSHVDV
ILQDQFHLUDV DVUHFHLWDVILQDQFHLUDVFUHVFHUDP5PLOK}HVHQWUHHSDVVDQGRGH5
PLOK}HVSDUD5PLOK}HVGDGRRJDQKRPRQHWiULRQDYDULDomRFDPELDO DXPHQWRGH5
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PLOK}HVQDOLQKDGHYDULDomRFDPELDODWLYD 

3UHMXt]RDQWHVGD3URYLVmRSDUDR,PSRVWRGH5HQGDHGD&RQWULEXLomR6RFLDO


&RQVLGHUDQGRRVLPSDFWRVHHYHQWRVGHVFULWRVDFLPDRSUHMXt]RDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGD
FRQWULEXLomR VRFLDO GR H[HUFtFLR  VHJXH D PHVPD WHQGrQFLD GR OXFUR RSHUDFLRQDO DQWHV GR
UHVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRDSUHVHQWDQGRXPDSLRUDHPUHODomRDRH[HUFtFLRDQWHULRUHHQFHUUDQGR
RDQRHP5PLOK}HVQHJDWLYRVXPDSLRUDGHHPUHODomRDTXDQGRIRLUHJLVWUDGR
UHVXOWDGRQHJDWLYRGH5PLOK}HV

,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO


$SURYLVmRSDUDLPSRVWRVREUHDUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOHVWiUHODFLRQDGDDROXFURWULEXWiYHOGR
SHUtRGRGHDSXUDomRVHQGRDVDOtTXRWDVGHSDUD,53-HSDUD&6//3DUDRH[HUFtFLRILQGR
HPGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDDSHVDUGHSRVVXLUOXFURFRQWiELODSXURXSUHMXt]RILVFDOH
EDVHQHJDWLYDGH&6//$&RPSDQKLDSURFHGHXFRPDSURYLVmROtTXLGDHQWUHGLIHUHQoDVWHPSRUiULDV
DWLYDVHSDVVLYDVQRYDORUGHXPDGHVSHVDGH5PLOK}HVHPGHFRUUrQFLDGRVDMXVWHVUHDOL]DGRV
QDGHWHUPLQDomRGR/XFUR5HDOUHODWLYRVSULQFLSDOPHQWHjVGLIHUHQoDVHQWUHWD[DVGHGHSUHFLDomR
VRFLHWiULDHILVFDOGHVHXDWLYRLPRELOL]DGR3DUDGHGH]HPEURGHRPRQWDQWHGDSURYLVmR
OtTXLGDFRQVWLWXtGDIRLGH5PLOK}HV

3UHMXt]RGR([HUFtFLR


2SUHMXt]RGRH[HUFtFLRGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRGHIRLGH5PLOKmRFRPSDUDGRD5
 PLOK}HV GR DQR DQWHULRU XP DXPHQWR GR SUHMXt]R GH  GHYLGR DRV IDWRUHV GHVWDFDGRV
DFLPD


)/8;2'(&$,;$


3HUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHFRPSDUDGRDRSHUtRGRGHVHLVPHVHV
ILQGRHPGHMXQKRGH


















(PGH
(PGH
MXQKRGH MXQKRGH

HPPLOK}HVGH5H[FHWRSHUFHQWXDLV 






$+



&DL[DOtTXLGRJHUDGR XWLOL]DGR QDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV

  



&DL[DOtTXLGRJHUDGR XWLOL]DGR QDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV

  



&DL[DOtTXLGRJHUDGR XWLOL]DGR QDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR





$XPHQWR UHGXomR OtTXLGRHP&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

  




&DL[DOtTXLGRJHUDGR XWLOL]DGR QDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV


2FDL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKR
GHIRLGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRDRFDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQRSHUtRGRGHVHLVPHVHV
ILQGR HP  GH -XQKR GH  TXH IRL GH 5  PLOK}HV (VWH DXPHQWR GH 5  PLOK}HV p
DWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHD L 5PLOK}HVHPGHFRUUrQFLDGRDXPHQWRGRSUD]RGHSDJDPHQWR
DIRUQHFHGRUHVHVSHFLDOPHQWHRVIRUQHFHGRUHVHVWUDQJHLURV LL SRVWHUJDomRGHLPSRVWRVDUHFROKHU
HPDGRomRDVPHGLGDVSXEOLFDGDVSHOR*RYHUQRQRHQIUHQWDPHQWRD&29,'
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&DL[DOtTXLGRJHUDGR XWLOL]DGR QDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV


2FDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRVQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGH
MXQKRGHIRLGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRDRFDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRHPGH-XQKRGHTXHIRLGH5PLOK}HV(VWDGLPLQXLomRGH5PLOK}HV
QR FDL[D XWLOL]DGR p DWULEXtGD VXEVWDQFLDOPHQWH DRV LQYHVWLPHQWRV HP WHFQRORJLDV GLUHFLRQDGRV D
QRVVDSODWDIRUPDGHHFRPPHUFHUHDOL]DGRVQRSHUtRGRGHUHVXOWDQGRHPXPDUHGXomRGH5
PLOK}HVHPDTXLVLomRGHLQWDQJtYHOTXDQGRFRPSDUDGRDRSHUtRGRGH


&DL[DJHUDGR XWLOL]DGR QDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR


2FDL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRIRLGH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHVHLV
PHVHVILQGRGHMXQKRGHFRPSDUDGRDRFDL[DOtTXLGRJHUDGRGH5PLOK}HVQRSHUtRGR
GHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH(VVDUHGXomRpGHFRUUHQWHSULQFLSDOPHQWHGRDXPHQWR
GHSDJDPHQWRVGHHPSUpVWLPRVQRPRQWDQWHGH5PLOK}HVFRPSHQVDGRVSHORDXPHQWRGH
FDSWDo}HVUHDOL]DGDVHPQRPRQWDQWHGH5PLOK}HV
([HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  FRPSDUDGR DR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH












(PGH
(PGH
GH]HPEURGH GH]HPEURGH



HPPLOK}HVGH5H[FHWRSHUFHQWXDLV 



$+






&DL[DOtTXLGRJHUDGR XWLOL]DGR QDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV








&DL[DOtTXLGRJHUDGR XWLOL]DGR QDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV








&DL[DOtTXLGRJHUDGR XWLOL]DGR QDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR



 











 







$XPHQWR UHGXomR OtTXLGRHP&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D


 




 





&DL[DOtTXLGRJHUDGR XWLOL]DGR QDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV


2FDL[DJHUDGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVQRSHUtRGRILQGRHPGHGH]HPEURGHIRLGH5
PLOK}HVHPFRPSDUDomRDRFDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQRSHUtRGRILQGRHPGH'H]HPEURGH
TXHIRLGH5PLOK}HV2VGHVWDTXHVSDUDHVWDPHOKRUDHPFDL[DRSHUDFLRQDOHVWmRGLUHWDPHQWH
UHODFLRQDGRVD L XPDUHGXomRGH5PLOK}HVQRFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVSHODDQWHFLSDomR
GHUHFHEtYHLV LL PHOKRUDPRVRQRVVRJLURGHHVWRTXHVFRPSDUDGRDRH[HUFtFLRGHHP5
PLOK}HV


&DL[DOtTXLGRJHUDGR XWLOL]DGR QDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV


2FDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRVQRSHUtRGRILQGRHPGHGH]HPEURGH
IRLGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRDRFDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQRSHUtRGRILQGRHPGH
'H]HPEURGHTXHIRLGH5PLOK}HV(VWDGLPLQXLomRGH5PLOK}HVQRFDL[DXWLOL]DGR
pDWULEXtGDVXEVWDQFLDOPHQWHDQmRUHFRUUrQFLDGRLQYHVWLPHQWRUHDOL]DGRQDDTXLVLomRGDHPSUHVD
%RGHJDVGH/RV$QGHVHPDEULOGHQRPRQWDQWHGH5PLOK}HV


&DL[DJHUDGR XWLOL]DGR QDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR


2FDL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRIRLGH5PLOK}HVQRSHUtRGRILQGRGH
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&RQGLo}HV)LQDQFHLUDV(3DWULPRQLDLV*HUDLV

FRPSDUDGRD5PLOK}HVQRSHUtRGRILQGRGH(VWHPHOKRUGHVHPSHQKR pGHFRUUHQWH
SULQFLSDOPHQWHGRDXPHQWRGHFDSWDo}HVGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRUHDOL]DGDVHPQR
YDORUGH5PLOK}HVHGRDXPHQWRGHSUD]RGHSDJDPHQWRFRPIRUQHFHGRUHVQRPRQWDQWHGH
5PLOK}HVFRPSHQVDGRVSHORDXPHQWRGHDPRUWL]Do}HVGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVQR
DQRQRYDORUGH5PLOK}HVHDPRUWL]DomRGHDUUHQGDPHQWRQRYDORUGH5PLOK}HV
([HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  FRPSDUDGR DR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH








(PGH
(PGH
GH]HPEURGH GH]HPEURGH



HPPLOK}HVGH5H[FHWRSHUFHQWXDLV 












&DL[DOtTXLGRJHUDGR XWLOL]DGR QDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV


&DL[DOtTXLGRJHUDGR XWLOL]DGR QDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV


&DL[DOtTXLGRJHUDGR XWLOL]DGR QDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR


$XPHQWR UHGXomR OtTXLGRHP&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

 




 























$+

















&DL[DOtTXLGRJHUDGR XWLOL]DGR QDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV


2FDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVQRSHUtRGRILQGRHPGHGH]HPEURGH
IRL GH 5  PLOK}HV HP FRPSDUDomR DR FDL[D OtTXLGR XWLOL]DGR QR SHUtRGR ILQGR HP  GH
GH]HPEURGHTXHGH5PLOK}HV2SULQFLSDOIDWRUSDUDUHGXomRHPQRVVRIOX[RGHFDL[D
IRLRDXPHQWRGH5PLOK}HVHPDWLYRVUHODFLRQDGRVDFRQWUDWRVFRPFOLHQWHV


&DL[DOtTXLGRJHUDGR XWLOL]DGR QDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV


2FDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRVQRSHUtRGRILQGRHPGHGH]HPEURGH
IRLQHJDWLYRGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRDRFDL[DOtTXLGRJHUDGRQRSHUtRGRILQGRHP
GHGH]HPEURGHTXHIRLGH5PLOK}HV(VWDVDtGDGH5PLOK}HVQRFDL[DXWLOL]DGR
pDWULEXtGDVXEVWDQFLDOPHQWHDRLQYHVWLPHQWRUHDOL]DGRQDDTXLVLomRGDHPSUHVD%RGHJDVGH/RV
$QGHVHP$EULOGH5PLOK}HVHLQYHVWLPHQWRVHPDWLYRVFRPR3ODWDIRUPDGHe-commerce
H(53QRPRQWDQWHGH5PLOK}HV


&DL[DJHUDGR XWLOL]DGR QDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR


2FDL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRIRLGH5PLOK}HVQRSHUtRGRILQGRGH
 FRPSDUDGR D 5 PLOK}HV QR SHUtRGR ILQGR GH  (VVD UHGXomR p GHFRUUHQWH
SULQFLSDOPHQWH GRV LQJUHVVRV GH FDL[D HP  SHODV GHErQWXUHV HPLWLGDV HP IDYRU GR DFLRQLVWD
3HQtQVXOD )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP 3DUWLFLSDo}HV GH 5  PLOK}HV FRPSHQVDQGR DV
DPRUWL]Do}HV GH ILQDQFLDPHQWRV QR PRQWDQWH GH 5  PLOK}HV QR PHVPR DQR GH  1R
H[HUFtFLRGHDFDSWDomRIRLGH5PLOK}HVFRPSHQVDGRSRUDPRUWL]Do}HVGHILQDQFLDPHQWR
QRPRQWDQWHGH5PLOK}HV
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5HVXOWDGRRSHUDFLRQDOHILQDQFHLUR
&RPRGHVFULWRQRLWHPGHVWHIRUPXOiULRGHUHIHUrQFLDD&RPSDQKLDGLVS}HVGHWUrVVHJPHQWRV
RSHUDFLRQDLV&OXEHVGH$VVLQDWXUD(FRPPHUFHH1HJyFLRV2IIOLQH
(PWRGRVRVVHJPHQWRVTXHRSHUDPRVWHPRVREVHUYDGRFUHVFLPHQWRGDUHFHLWDOtTXLGDQRSHUtRGR
GHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGHTXDQGRFRPSDUDGRDRPHVPRSHUtRGRGRDQRDQWHULRU
1RVHJPHQWRGH&OXEHVGH$VVLQDWXUDDUHFHLWDOtTXLGDDXIHULGDQRH[HUFtFLRGHVHLVPHVHVILQGR
HPGHMXQKRGHHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPHIRUDP5
PLOK}HV5PLOK}HV5PLOK}HVH5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWH
1RVHJPHQWRGH(FRPPHUFHDUHFHLWDOtTXLGDDXIHULGDQRH[HUFtFLRGHVHLVPHVHVILQGRHPGH
MXQKRGHHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPHIRUDP5PLOK}HV
5PLOK}HV5PLOK}HVH5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWH
1RVHJPHQWRGH1HJyFLRV2IIOLQHDUHFHLWDOtTXLGDDXIHULGDQRH[HUFtFLRGHVHLVPHVHVILQGRHP
GHMXQKRGHHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPHIRUDP5PLOK}HV
5PLOK}HV5PLOK}HVH5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWH
D  5HVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD

L
'HVFULomRGHTXDLVTXHUFRPSRQHQWHVLPSRUWDQWHVGDUHFHLWD

$VRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDHVWmRRUJDQL]DGDVHPWUrVJUDQGHVDWLYLGDGHVGHQHJyFLRV L &OXEH
GH$VVLQDWXUDV LL (FRPPHUFHH LLL 1HJyFLRV2IIOLQH

&OXEHGH$VVLQDWXUDVR&OXEH:LQHpDSULQFLSDOIRQWHGHUHFHLWDGD&RPSDQKLDeRVHJPHQWR
HVWUDWHJLFDPHQWHPDLVLPSRUWDQWHGD:LQHSHODVROLGH]GDSUHYLVLELOLGDGHHUHFRUUrQFLDGDUHFHLWD
HWHPFRPRREMHWLYRILGHOL]DUFOLHQWHVSRUPHLRGHVXDSURSRVWDGHYDORUEDVHDGRHPFRPRGLGDGH
FXUDGRULDHFRQWH~GR(VVDSURSRVWDGHYDORUpHQULTXHFLGDQR(FRPPHUFHRQGHRVVyFLRVVmR
LQFHQWLYDGRV D ID]HU FRPSUDV DGLFLRQDLV DR FOXEH GH PDQHLUD DYXOVD 3DUD LVVR RV DVVRFLDGRV
SRVVXHPEHQHItFLRVFRPRGHVFRQWRQRYDORUGRVSURGXWRVHQRIUHWHHYDQWDJHQVQRQRVVRSURJUDPD
GHUHFRPSHQVDVR:LQH83

(FRPPHUFH VHJPHQWR UHSUHVHQWDGR SHODV ORMDV YLUWXDLV GD :LQH KWWSVZZZZLQHFRPEU  H
9LQKR)iFLO KWWSVZZZYLQKRIDFLOFRPEU $9LQKR)iFLOpQRVVRHFRPPHUFHFRPHVWUDWpJLDGH
flash sales IRFDGD HP SURGXWRV PDLV DFHVVtYHLV HQWUH 5  D 5  $ /RMD :LQH SRVVXL XP
SRUWIyOLRPDLVDPSORFRPSDtVHVUHJL}HVHSUHoRVYDULDGRVSDUDVXSULUDGHPDQGDGHFRQVXPRGR
VyFLRGRFOXEHHPWRWDOLGDGHFRPD:LQH

1HJyFLRV2IIOLQHUHSUHVHQWDDVXQLGDGHVGHQHJyFLR:LQH%RGHJDV %% /RMDVItVLFDVH:LQH
(YHQWRV1RVVR%%pUHVSRQViYHOSHODVYHQGDVDHVWDEHOHFLPHQWRVFRPHUFLDLVDWHQGHQGRRFOLHQWH
GHPDQHLUDGLIHUHQFLDGDSRUPHLRGHFRQVXOWRUHVSDUFHLURVFRPHUFLDLVHHTXLSHGHWHOHPDUNHWLQJ
$OpPGLVVRDXQLGDGHGHQHJyFLRGLVSRQLELOL]DXPHFRPPHUFHGHVWLQDGRDRVSDUFHLURVFRPHUFLDLV
TXH TXHLUDP ID]HU DV FRPSUDV QR PRGHOR self-service GLUHWDPHQWH QR VLWH ZZZERGHJDVFRPEU
$GLFLRQDOPHQWHWHPRVQRVVDVORMDVItVLFDVTXHVmRHVSDoRVItVLFRVTXHSRVVXHPFDWiORJRHSUHoRV
LQWHJUDGRVDRHFRPPHUFHSRUPHLRGR$SS:LQHVmRQRYRVFDQDLVGHFRQYHUVmRGHVyFLRVHDWXDP
FRPR SRQWRV GH HQWUHJDV UiSLGDV SDUD R HFRPPHUFH $ :LQH (YHQWRV WDPEpP FRPS}H HVWH
VHJPHQWRHREMHWLYDDWHQGHURVFOLHQWHVHPVHXVPRPHQWRVGHFHOHEUDo}HVSRUPHLRGHYHQGDV
FRQVXOWLYDV UHDOL]DGDV SHORV HPEDL[DGRUHV GD XQLGDGH GH QHJyFLR TXH DWXDP FRPR FRQVXOWRUHV
SHUVRQDOL]DGRVVHOHFLRQDQGRRVSURGXWRVLGHDLVSDUDFDGDPRPHQWRGHFHOHEUDomR

LL 
)DWRUHVTXHDIHWDPPDWHULDOPHQWHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

2V UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD VmR DIHWDGRV SRU TXHVW}HV PDFURHFRQ{PLFDV
SULQFLSDOPHQWHRVGHVFULWRVDVHJXLUHDPSODPHQWHGHWDOKDGRVQRLWHP'HVFULomRGRVSULQFLSDLV
ULVFRVGHPHUFDGRQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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,QIODomR$SHVDUGHQmRDWULEXLUPRVRLPSDFWRGDLQIODomRGLUHWDPHQWHHPQRVVDUHFHLWDSRGHPRV
SHUFHEHURVHXLPSDFWRSULQFLSDOPHQWHHPQRVVDVGHVSHVDVFRPRVDOiULRVHFRQWUDWRVGHDOXJXpLV
TXHHPVXDPDLRULDVmRUHDMXVWDGRVDQXDOPHQWHFRPtQGLFHVDWUHODGRVDR,3&$RX,*30$OpP
GHVVDVDOJXQVDXPHQWRVGHSUHoRVVHWRULDLVWHQGHPDLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHQRVVDVGHVSHVDV
FRPRRDXPHQWRGHFRPEXVWtYHLVLPSDFWDDGHVSHVDGHIUHWHSDUDHQWUHJDGRVQRVVRVSURGXWRVDRV
FRQVXPLGRUHVILQDLV

7D[DGHFkPELR4XDVHDWRWDOLGDGHGRVSURGXWRVTXHYHQGHPRVVmRLPSRUWDGRVGLUHWDPHQWHSHOD
&RPSDQKLD H D GHVYDORUL]DomR GR 5HDO 5  IUHQWH DR (XUR H DR 'yODU SRGH LPSDFWDU QRVVDV
PDUJHQVGHOXFURHRXUHFHLWD3RUpPHVVHLPSDFWRpDWHQXDGRSHODQRVVDSROtWLFDGHhedgeYLJHQWH
TXH YLVD FRQIHULU PDLV SURWHomR FRQWUD YDULDo}HV GUiVWLFDV H HP FXUWRV HVSDoRV GH WHPSR $OpP
GLVVRDWD[DGHFkPELRWHPHIHLWRGLUHWRVREDOJXQVLQVXPRVHVHUYLoRVFRQWUDWDGRVSHOD&RPSDQKLD
FRPRSRUH[HPSORVHUYLoRVGHKRVSHGDJHPGRVLWHVHUYLGRUHVGHWHFQRORJLDHQRIRUQHFLPHQWRGH
HPEDODJHQVHPTXHPXLWDVYH]HVDLQG~VWULDGHSDSHODWUHODVHXVSUHoRVHPGyODU3DUDPDLRUHV
UHIHUrQFLDVVREUHQRVVDSROtWLFDGHKHGJHYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

7D[DGHGHVHPSUHJRUHQGDHSRGHUGHFRPSUDGRFRQVXPLGRU2VSURGXWRVTXHYHQGHPRVDRV
FRQVXPLGRUHVQmRVmRGHQHFHVVLGDGHEiVLFDHDVVLPFRPRHQWUHWHQLPHQWRJHUDOPHQWHHVWiHQWUH
RV SULPHLURV TXH VmRFRUWDGRV GR RUoDPHQWR IDPLOLDU HP XPD VLWXDomRGHVHPSUHJRRXTXHGDGD
UHQGDIDPLOLDURTXHSRGHDIHWDUDUHFHLWDSURYHQLHQWHGDYHQGDGRVQRVVRVSURGXWRV

7D[DMXURVHGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWR2VHPSUpVWLPRVWRPDGRVFRPEDQFRVSDUFHLURVVmRDSULQFLSDO
IRQWHGHILQDQFLDPHQWRGD:LQHHXPDXPHQWRGDWD[DGHMXURVHRXDXPHQWRGRspreadEDQFiULRHP
IXQomR GH XP DPELHQWH PDFURHFRQ{PLFR PHQRV IDYRUiYHO H PHQRU GLVSRQLELOLGDGH GH FUpGLWR SRGHP
HQFDUHFHUDVOLQKDVGHFUpGLWRGD&RPSDQKLDUHVXOWDQGRHPPDLRUHVGHVSHVDVILQDQFHLUDV

&XVWR H GLVSRQLELOLGDGH GH PmRGHREUD HVSHFLDOL]DGD 3RU VH WUDWDU GH XPD HPSUHVD FRP IRUWH
FRPSRQHQWHWHFQROyJLFRJUDQGHSDUWHGRVLQYHVWLPHQWRVQRGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRVHQRYD
VROXo}HVGHWHFQRORJLDGHSHQGHPGHPmRGHREUDTXDOLILFDGD$HVFDVVH]GHVVHWLSRGHSURILVVLRQDLVSRGH
OHYDUDXPDXPHQWRGRVQRVVRVFXVWRVHFRQVHTXHQWHUHGXomRGROXFURRSHUDFLRQDO

,PSDFWRVGD&29,'&RQIRUPHGHVFULWRQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDSDQGHPLD
GD&29,'PXGRXRFRPSRUWDPHQWRGHFRPSUDGRFRQVXPLGRUHLPSXOVLRQRXRFUHVFLPHQWRGR
HFRPPHUFHFRPRXPWRGR

$SDQGHPLDWDPEpPDFHOHURXRFUHVFLPHQWRGDLQG~VWULDGHYLQKRVRQOLQH'HDFRUGRFRPD,GHDO
&RQVXOWLQJRYROXPHGHYLQKRLPSRUWDGRSRUHPSUHVDVTXHDWXDPSULRULWDULDPHQWHQRFDQDORQOLQH
FUHVFHXQRSULPHLURVHPHVWUHGHTXDQGRFRPSDUDGRDRPHVPRSHUtRGRGH0HVPR
DQWHVGRLQtFLRGDSDQGHPLDRYROXPHLPSRUWDGRSRUHVVHWLSRGHHPSUHVDVMiYLQKDUHJLVWUDQGR
FUHVFLPHQWR YLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD 

3RU VH WUDWDU GH XPD HPSUHVD FRP IRUWH DWXDomR QR HFRPPHUFH H SHORV LPSDFWRV JHUDLV GD
SDQGHPLDQDLQG~VWULDGHYLQKRRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDWDPEpPIRUDPIDYRUHFLGRVHD:LQH
UHJLVWURXDXPHQWRGHQDUHFHLWDOtTXLGDQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKRGH
TXDQGRFRPSDUDGRDRPHVPRSHUtRGRGH

3RUpPHVVHFUHVFLPHQWRQmRSRGHVHULQWHJUDOPHQWHDWULEXtGRDHVVDVLWXDomRSRLVD&RPSDQKLD
MiKDYLDUHJLVWUDGRQRSULPHLURWULPHVWUHGHSHUtRGRDQWHULRUDSDQGHPLDXPFUHVFLPHQWRGH
UHFHLWDOtTXLGDGHFRPSDUDGRDRSULPHLURWULPHVWUHGH

E  9DULDo}HVGDVUHFHLWDVDWULEXtYHLVDPRGLILFDo}HVGHSUHoRVWD[DVGHFkPELRLQIODomR
DOWHUDo}HVGHYROXPHVHLQWURGXomRGHQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV

$ UHFHLWD RSHUDFLRQDO OtTXLGD GD &RPSDQKLD SRGH VHU DIHWDGD SHODV PXGDQoDV HFRQ{PLFDV
SULQFLSDOPHQWHQRTXHWDQJHjWD[DGHFkPELRGHVWDFDGDPHQWHVHQmRKRXYHUDGHUrQFLDjSROtWLFD
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HRXKRXYHURVFLODo}HVFRQVWDQWHVGDPRHGDRTXHGLILFXOWDUHDOL]DUDXPHQWRVGHSUHoRVLPHGLDWRV
SDUDUHSDVVHGRDXPHQWRGRFXVWRGDPHUFDGRULDYHQGLGDDRFRQVXPLGRUILQDO
'LYHUVRVVHUYLoRVXWLOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDWrPVHXVYDORUHVUHDMXVWDGRVFRPEDVHQDYDULDomRGR
,*30HRGR,3&$HQWUHHOHVDGHVSHVDFRPSHVVRDO VDOiULRVHQFDUJRVHEHQHItFLRV TXHHVWmR
DWUHODGRVjYDULDomRGR,3&$DOpPGHRXWURVJDVWRVFRPRYLDJHQVFRPXQLFDomRHDOXJXHOTXHSRU
VXDYH]HVWmRDWUHODGRVDR,*30

2 DXPHQWR GD LQIODomR SRGH LPSDFWDU QHJDWLYDPHQWH RV FXVWRV GD &RPSDQKLD QRV REULJDQGR D
UHSDVVDU HVVHV FXVWRV HP DXPHQWRV GH SUHoRV H TXH SRGHP JHUDU PHQRUHV YROXPHV GH YHQGD
SULQFLSDOPHQWHVHDVLWXDomRHFRQ{PLFD UHQGDGHVHPSUHJRSRGHUGHFRPSUD IRUGHVIDYRUiYHO

F  ,PSDFWRGDLQIODomRGDYDULDomRGHSUHoRVGRVSULQFLSDLVLQVXPRVHSURGXWRVGR
FkPELRHGDWD[DGHMXURVQRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHQRUHVXOWDGRILQDQFHLURGD
&RPSDQKLDTXDQGRUHOHYDQWH

&RQIRUPHGHVFULWRQRVSDUiJUDIRVDQWHULRUHVHWDPEpPQRLWHPGHVWHIRUPXOiULRGHUHIHUrQFLD
DVWD[DVGHLQIODomRHFkPELRWrPLQIOXrQFLDQRFXVWRGRVLQVXPRVHSRUWDQWRSRGHPLPSDFWDUR
UHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHILQDQFHLURGD&RPSDQKLD

7D[DGHFkPELRFRQIRUPHGHVFULWRQRLWHP D  LL DFLPDDWD[DGHFkPELRSRGHDIHWDURFXVWR
GHLQVXPRVSULQFLSDOPHQWHGDVPHUFDGRULDVYHQGLGDVTXHVmRTXDVHHPVXDWRWDOLGDGHLPSRUWDGDV
$OpP GLVVR D WD[D GH FkPELR WHP HIHLWR GLUHWR VRE DOJXQV LQVXPRV H VHUYLoRV FRQWUDWDGRV SHOD
&RPSDQKLD FRPR SRU H[HPSOR VHUYLoRV GH KRVSHGDJHP GR VLWH VHUYLGRUHV GH WHFQRORJLD H QR
IRUQHFLPHQWRGHHPEDODJHQVHPTXHPXLWDVYH]HVDLQG~VWULDGHSDSHODWUHODVHXVSUHoRVHPGyODU

$VGHSUHFLDo}HVGR5HDOHPUHODomRDR'yODUWDPEpPVmRIDWRUHVTXHLPSDFWDPRVUHVXOWDGRVGD
FRPSDQKLD(PGHMXQKRGHDWD[DGHFkPELRGRUHDOGyODUDPHULFDQRIRLGH5SRU
861RDQRGHRUHDODSUHVHQWRXGHVYDORUL]DomRIUHQWHDRGyODUQRUWHDPHULFDQRVDLQGR
GH XPD FRWDomR GH 5  SRU GyODU QRUWHDPHULFDQR QR LQtFLR GR DQR SDUD XPD WD[D GH 5
 SRU GyODU QR ILQDO GH  (P  R UHDO DSUHVHQWRX XPD GHVYDORUL]DomR GH 
SDVVDQGRGH5SRUGyODUQRUWHDPHULFDQRQRLQtFLRGRDQRSDUDXPDWD[DGH5SRU
GyODUQRILQDOGH

,QIODomR DSHVDU GD PDLRULD GRV QRVVRV SURGXWRV VHUHP LPSRUWDGRV H HVWDUHP PDLV OLJDGRV D
YDULDo}HVGHYLGRDWD[DGHFkPELRRDXPHQWRGDLQIODomRSRGHWHULPSDFWRLQGLUHWRVREUHRFXVWR
GRVLQVXPRVHVREUHFRQWUDWRVHVVHQFLDLVSDUDDSUHVWDomRGRVHUYLoRFRPRIUHWHHPDQXWHQomRGH
VLVWHPDV
7D[DMXURVDWD[DGHMXURVH[HUFHSRXFDLQIOXrQFLDGLUHWDVREUHRFXVWRGRVLQVXPRVSRUpPXPD
PHQRUGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRHRXHQFDUHFLPHQWRGRVFXVWRVGHILQDQFLDPHQWRSRGHPLPSDFWDU
R UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO H ILQDQFHLUR GD &RPSDQKLD SULQFLSDOPHQWH SHOD SRVWHUJDomR GRV
LQYHVWLPHQWRVRXPHQRUUHQWDELOLGDGHGRVPHVPRV

,PSDFWRVWULEXWiULRV$VLQFHUWH]DVQRkPELWRWULEXWiULRVmRIDWRUHVTXHLPSDFWDPRVUHVXOWDGRVGD
&RPSDQKLD(PR,&06WHYHVXDPRGLILFDomRFRPDSXEOLFDomRGD(&DOWHUDQGRD
IRUPDGHUHFROKLPHQWRGHVWHLPSRVWRSHODSDUWLOKDHQWUHRHVWDGRUHPHWHQWHHRHVWDGRGHGHVWLQR
(VWDPXGDQoDIRLJUDGDWLYDHQWUHRVH[HUFtFLRVGHDWp1RVDQRVGHHRUHJLPH
GHUHFROKLPHQWRGR,&066XEVWLWXLomRWULEXWiULDWDPEpPIRLPRGLILFDGRGHL[DQGRGHVHUXWLOL]DGRHP
LPSRUWDQWHVHVWDGRVGDIHGHUDomRFRPR6DQWD&DWDULQD5LR*UDQGHGR6XO3DUDQiH6mR3DXOR

(PD&RPSDQKLDSURFHGHXFRPDFRQWDELOL]DomRUHIHUHQWHDDomRUHODFLRQDGDDR,&06QD
EDVHGR3,6H&2),16$DomRTXHWHYHVHXWUkQVLWRMXOJDGRQDGDWDGHGHMDQHLURGHH
SRVWHULRUPHQWHHPGHDJRVWRGHIRLGHIHULGRRSHGLGRGHKDELOLWDomRGHFUpGLWRVUHFRQKHFLGR
SRUGHFLVmRMXGLFLDOWUDQVLWDGDHPMXOJDGRUHDOL]DGRSHOD&RPSDQKLDD5HFHLWD)HGHUDOGR%UDVLO
DWUDYpVGRGHVSDFKRGHFLVyULRQ6(257'5)9,7(6

718

3È*,1$GH

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD::(&200(5&('(9,1+266$

9HUVmR

(YHQWRV&RP(IHLWRV5HOHYDQWHV2FRUULGRV((VSHUDGRV1DV'HPRQVWUDo}HV
)LQDQFHLUDV
(YHQWRVFRPHIHLWRVUHOHYDQWHVRFRUULGRVHHVSHUDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
D 

,QWURGXomRRXDOLHQDomRGHVHJPHQWRRSHUDFLRQDO

1mRVHDSOLFD

E
&RQVWLWXLomRDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD

(PD&RPSDQKLDDGTXLULXRIXQGRGHFRPpUFLRGDHPSUHVD&OXEHHUGR%UDVLO/WGD ³&OXEHHU´ 
DWUDYpV GH FRQWUDWR GH WUHVSDVVH EXVFDQGR DPSOLDU VHX market share QR PHUFDGR GH FHUYHMDV
&RQWXGRHPD&RPSDQKLDGHFLGLXYHQGHURFDQDOGHRSHUDo}HVUHODFLRQDGDVDYHQGDVGH
FHUYHMD YLVDQGR GLUHFLRQDU DV HVWUDWpJLDV H LQYHVWLPHQWRV QR VHX QHJyFLR SULQFLSDO D YHQGD GH
YLQKRV
$LQGDGXUDQWHRH[HUFtFLRGHD&RPSDQKLDYHQGHXVXDSDUWLFLSDomRDFLRQiULDQDHPSUHVDFRP
DWXDomRQDYHQGDGHFiSVXODVGHFDIpD0RFRIIHH&RPSDQ\%9
(PGHDEULOGHD&RPSDQKLDDGTXLULXGDVTXRWDVGD &RPSDQKLD%RGHJDVGH/RV
$QGHV &RPpUFLR GH 9LQKRV /WGD ³%RGHJDV´  $ %RGHJDV SRVVXL DWLYLGDGH SUHSRQGHUDQWHV GH
UHYHQGDGHYLQKRVQRPHUFDGRDTXDOFRQWDFRPWUrVORMDVGLVWULEXtGDVQRVHVWDGRVGR5LR*UDQGH
GR 6XO H 3DUDQi $ DTXLVLomR GD %RGHJDV HVWi DOLQKDGD FRP D HVWUDWpJLD GD DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDDTXDOFRQVLVWHQDH[SDQVmRGRVHXQHJyFLRHGDUHGHGHFOLHQWHV
F 

(YHQWRVRXRSHUDo}HVQmRXVXDLV

(PHPOLQKDFRPDHVWUDWpJLDGD&RPSDQKLDHH[SDQVmRGRVVHXVQHJyFLRVHUHODFLRQDPHQWR
FRP VHXV FOLHQWHV H HP IDFH j DTXLVLomR GD FRQWURODGD %RGHJDV QR DQR DQWHULRU D &RPSDQKLD
LQDXJXURXVXDSULPHLUDORMDItVLFDVREDPDUFD³:LQH´QREDLUURGH/RXUGHVHP%HOR+RUL]RQWH0*
$HVWUDWpJLDGD&RPSDQKLDFRPRFRQFHLWRGHPXOWLFDQDOLGDGHHDFDSDFLGDGHGHRIHUHFHUDPHVPD
H[SHULrQFLD LQGHSHQGHQWH GR FDQDO GH FRQWDWR FRP R FOLHQWH FRP R REMHWLYR GH RIHUHFHU QRVVRV
SURGXWRVHPGLIHUHQWHVFDQDLVGHYHQGDSUHVHUYDUDPHVPDH[SHULrQFLDGHVGHDDWUDomRGHVVHV
FOLHQWHVSDVVDQGRSHODYHQGDHPDQWHQGRRPHVPRSDGUmRHTXDOLGDGHQRSyVYHQGDHPWRGRV
HOHVWDQWRQRPXQGRonline FRPRQRoffline$LQGDFRPDSRLRGHXPQRYR&HQWURGH'LVWULEXLomR
HP 6mR )UDQFLVFR %HOR +RUL]RQWH0* FRP R LQWXLWR GH HQWUHJDV PDLV UiSLGDV H IDFLOLGDGH GH
DEDVWHFLPHQWRGHQRVVDORMDItVLFD
(P MXOKR GH  R 3HQtQVXOD )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP 3DUWLFLSDo}HV 0XOWLHVWUDWpJLD ±
,QYHVWLPHQWRQR([WHULRUIRUPDOL]RXDFRQYHUVmRGDVGHErQWXUHVTXHGHWLQKDGD:LQHHPDo}HVQR
YDORUWRWDOGH5PLOK}HV
2VLPSDFWRVHULVFRVUHIHUHQWHVDSDQGHPLDPXQGLDOGR&29,'HQFRQWUDPVHUHIOHWLGDVQRVLWHQV
'HVFULomRGRVIDWRUHVGHULVFRHDGLFLRQDOPHQWHQRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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0XGDQoDV6LJQLILFDWLYDV1DV3UiWLFDV&RQWiEHLV5HVVDOYDVHÇQIDVHVQR3DUHFHU
GR$XGLWRU
0XGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV5HVVDOYDV H rQIDVHV QR SDUHFHU GR
DXGLWRU
D0XGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDV&RQWiEHLV
(P  GH MDQHLUR GH  HQWUDUDP HP YLJRU DV QRYDV QRUPDV FRQWiEHLV HPLWLGDV SHOR ,$6%
International Accounting Standards Board  H &3& &RPLWr GH 3URQXQFLDPHQWRV &RQWiEHLV  TXH
UHVXOWDUDPQDVDOWHUDo}HVDEDL[RHOHQFDGDV
Ɣ ,)56&3&±³,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV´DERUGDDFODVVLILFDomRDPHQVXUDomRHR
UHFRQKHFLPHQWRGHDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVHVXEVWLWXLDRULHQWDomRQR&3&TXHGL]
UHVSHLWRjFODVVLILFDomRHjPHQVXUDomRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV$VSULQFLSDLVDOWHUDo}HV
TXHR&3&WUD]VmR L QRYRVFULWpULRVGHFODVVLILFDomRGHDWLYRV ILQDQFHLURV LL  QRYR
PRGHOR GH LPSDLUPHQW SDUD DWLYRV ILQDQFHLURV KtEULGR GH SHUGDV HVSHUDGDV H LQFRUULGDV
GRUDYDQWHGHQRPLQDGRPRGHORGHSHUGDVHVSHUDGDV HPVXEVWLWXLomRDRPRGHORDWXDOGH
SHUGDVLQFRUULGDVH LLL IOH[LELOL]DomRGDVH[LJrQFLDVSDUDDGRomRGDFRQWDELOLGDGHGHKHGJH
Ɣ ,)56&3&±³5HFHLWDGH&RQWUDWRVFRP&OLHQWHV´HVVDQRYDQRUPDWUD]RVSULQFtSLRV
TXH XPD HQWLGDGH DSOLFDUi SDUD GHWHUPLQDU D PHQVXUDomR GD UHFHLWD H TXDQGR HOD p
UHFRQKHFLGD(VVDQRUPDEDVHLDVHQRSULQFtSLRGHTXHDUHFHLWDpUHFRQKHFLGDTXDQGRR
FRQWUROH GH XP EHP RX VHUYLoR p WUDQVIHULGR D XP FOLHQWH DVVLP R SULQFtSLR GH FRQWUROH
VXEVWLWXLUi R SULQFtSLR GH ULVFRV H EHQHItFLRV (OD VXEVWLWXL R &3&  5HFHLWDV  H
FRUUHVSRQGHQWHVLQWHUSUHWDo}HV
Ɣ ,&3&±³7UDQVDo}HVHPPRHGDHVWUDQJHLUD´FRPLQtFLRHPRGHMDQHLURGHDQRUPD
SURYr HVFODUHFLPHQWRV VREUH D GDWD GD WUDQVDomR D VHU XVDGD SDUD FRQYHUVmR GH
DGLDQWDPHQWRVIHLWRVRXUHFHELGRVHPWUDQVDo}HVHPPRHGDHVWUDQJHLUDD(PSUHVDRSWRX
SRUID]HUDWUDQVLomRGHIRUPDSURVSHFWLYDLVWRpRVVDOGRVGHDGLDQWDPHQWRVLQFOXLQGRR
YDORU GR SULQFLSDO H VXD UHVSHFWLYD YDULDomR FDPELDO DFXPXODGD HP  GH GH]HPEUR GH
IRUDPFRQVLGHUDGRVFRPRVHQGRRVVDOGRVLQLFLDLVGRVDGLDQWDPHQWRVHDGDWDGH
GHGH]HPEURGHFRPRVHQGRDGDWDGHWUDQVLomR
(PGHMDQHLURGHHQWURXHPYLJRUDQRYDQRUPDFRQWiELOHPLWLGDVSHOR,$6% International
Accounting Standards Board H&3& &RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV 
,)56&3& 5 $UUHQGDPHQWRVFRPHVVDQRYDQRUPDRVDUUHQGDWiULRVSDVVDP
DWHUTXHUHFRQKHFHURSDVVLYRGRVSDJDPHQWRVIXWXURVHRGLUHLWRGHXVRGRDWLYRDUUHQGDGR
SDUDSUDWLFDPHQWHWRGRVRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOLQFOXLQGRRVRSHUDFLRQDLV
SRGHQGRILFDUIRUDGRHVFRSRGHVVDQRYDQRUPDGHWHUPLQDGRVFRQWUDWRVGHFXUWRSUD]RRX
GH EDL[R YDORU 2V FULWpULRV GH UHFRQKHFLPHQWR H PHQVXUDomR GRV DUUHQGDPHQWRV QDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGRVDUUHQGDGRUHVILFDPVXEVWDQFLDOPHQWHPDQWLGRV
,&3&±³,QFHUWH]DVVREUHWUDWDPHQWRGHWULEXWRVVREUHROXFUR´DLQWHUSUHWDomRWUDWDGD
DSOLFDomRGRVUHTXLVLWRVGHUHFRQKHFLPHQWRHPHQVXUDomRHVWDEHOHFLGRVQR&3&TXDQGR
KiLQFHUWH]DVREUHRVWUDWDPHQWRVGHWULEXWRVREUHROXFUR$&RPSDQKLDGHYHUHFRQKHFHUH
PHQVXUDUVHXWULEXWRFRUUHQWHRXGLIHULGRDWLYRRXSDVVLYRDSOLFDQGRRVUHTXLVLWRVGR&3&
 FRP EDVH HP OXFUR WULEXWiYHO SUHMXt]R ILVFDO  EDVHV ILVFDLV SUHMXt]RV ILVFDLV QmR
XWLOL]DGRV FUpGLWRV ILVFDLV QmR XWLOL]DGRV H DOtTXRWDV ILVFDLV GHWHUPLQDGRV DSOLFDQGR HVWD
,QWHUSUHWDomR$LQWHUSUHWDomRIRLDSURYDGDHPGHGH]HPEURGHHHQWURXHPYLJrQFLD
HPGHMDQHLURGH
1mRKiRXWUDVQRUPDV,)56RXLQWHUSUHWDo}HV,)5,&(International Financial Reporting Interpretations
Committee) TXH DLQGD QmR HQWUDUDP HP YLJRU TXH SRGHULDP WHU LPSDFWR VLJQLILFDWLYR VREUH DV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
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0XGDQoDV6LJQLILFDWLYDV1DV3UiWLFDV&RQWiEHLV5HVVDOYDVHÇQIDVHVQR3DUHFHU
GR$XGLWRU
E(IHLWRVVLJQLILFDWLYRVGDVDOWHUDo}HVHPSUiWLFDVFRQWiEHLV
&3&±,)56 ,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV 
,)56&3&±³,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV´2HIHLWRGDDGRomRVREUHRVYDORUHVFRQWiEHLVGRV
DWLYRV ILQDQFHLURV HP  MDQHLUR GH  HVWi UHODFLRQDGR DSHQDV DRV QRYRV UHTXHULPHQWRV GH
UHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOHDVQRYDVFODVVLILFDo}HV


L  (PUHODomRDRFRQWDVDUHFHEHUDLQDGLPSOrQFLDpPXLWREDL[DHPYLUWXGHGRVUHFHELPHQWRVVHUHPILUPDGRVPHGLDQWH
SDJDPHQWRSRUFDUW}HVGHFUpGLWR$OpPGLVVRDSHUGDKLVWyULDGD&RPSDQKLDQRUHFHELPHQWRGHFUpGLWRVpLPDWHULDOQR
YDORUGH5

,)56  &3& ± ³5HFHLWD GH &RQWUDWRV FRP &OLHQWHV´ (P  GH GH]HPEUR GH  D
$GPLQLVWUDomRLGHQWLILFRXRVHIHLWRVUHODFLRQDGRVDRDVVXQWRTXHHVWmRGHPRQVWUDGRVDEDL[R





 
 





3DVVLYRVUHODFLRQDGRVDFRQWUDWRVFRPFOLHQWHV
5HFHELPHQWRDQWHFLSDGRSHODYHQGDGHFOXEHV

$WLYRVUHODFLRQDGRVDFRQWUDWRVFRPFOLHQWHV
9HQGDGHFOXEHVSDUFHODGD











$GLFLRQDOPHQWHD$GPLQLVWUDomRQmRLGHQWLILFRXHIHLWRVUHODFLRQDGRVDPHQVXUDomRGDUHFHLWDGRV
DWLYRVUHODFLRQDGRVDFRQWUDWRVGHFOLHQWHVHGRVSDVVLYRVUHODFLRQDGRVDFRQWUDWRVGHFOLHQWHV

,&3&±³7UDQVDo}HVHPPRHGDHVWUDQJHLUD´$&RPSDQKLDRSWRXSRUID]HUDWUDQVLomRGHIRUPD
SURVSHFWLYD LVWR p RV VDOGRV GH DGLDQWDPHQWRV LQFOXLQGR R YDORU GR SULQFLSDO H VXD UHVSHFWLYD
YDULDomR FDPELDO DFXPXODGD HP  GH GH]HPEUR GH  IRUDP FRQVLGHUDGRV FRPR VHQGR RV
VDOGRV LQLFLDLV GRV DGLDQWDPHQWRV H D GDWD GH  GH GH]HPEUR GH FRPR VHQGR D GDWD GH
WUDQVLomR2VLPSDFWRVGHDGRomRGHVVDLQWHUSUHWDomRQmRVmRPDWHULDLV

,)56&3& 5 $UUHQGDPHQWRV$DGRomRUHVXOWRXHPXPDXPHQWRQRDWLYRGHGLUHLWRGH
XVRGH5PLOK}HVHXPSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH QRYDORUGH5
PLOK}HV

,&3&±³,QFHUWH]DVVREUHWUDWDPHQWRGHWULEXWRVVREUHROXFUR´1DDYDOLDomRGD$GPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLDQmRVmRHVSHUDGRVLPSDFWRVVLJQLILFDWLYRVHPGHFRUUrQFLDGDLQWHUSUHWDomRXPDYH]
TXHWRGRVRVSURFHGLPHQWRVDGRWDGRVSDUDDSXUDomRHUHFROKLPHQWRGHWULEXWRVVREUHROXFURHVWmR
DPSDUDGRVQDOHJLVODomRYLJHQWHHSDUHFHUHVQRUPDWLYRV
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0XGDQoDV6LJQLILFDWLYDV1DV3UiWLFDV&RQWiEHLV5HVVDOYDVHÇQIDVHVQR3DUHFHU
GR$XGLWRU
F5HVVDOYDVHrQIDVHVSUHVHQWHVQRSDUHFHUGRDXGLWRU
$&RPSDQKLDQmRSRVVXLUHVVDOYDHRXrQIDVHSUHVHQWHVQRVSDUHFHUHVHPLWLGRVSRUVHXVDXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHV
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3ROtWLFDV&RQWiEHLV&UtWLFDV

3ROtWLFDVFRQWiEHLVFUtWLFDV
1D HODERUDomR GDV 'HPRQVWUDo}HV )LQDQFHLUDV p QHFHVViULR XWLOL]DU HVWLPDWLYDV SDUD FRQWDELOL]DU
FHUWRVDWLYRVSDVVLYRVHRXWUDVWUDQVDo}HV3DUDHIHWXDUHVWDVHVWLPDWLYDVD$GPLQLVWUDomRXWLOL]RX
DVPHOKRUHVLQIRUPDo}HVGLVSRQtYHLVQDGDWDGDSUHSDUDomRGDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVEHP
FRPRDH[SHULrQFLDGHHYHQWRVSDVVDGRVHRXFRUUHQWHVFRQVLGHUDQGRDLQGDSUHVVXSRVWRVUHODWLYRV
DHYHQWRVIXWXURV

$V'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVLQFOXHPSRUWDQWRHVWLPDWLYDVUHIHUHQWHVSULQFLSDOPHQWHjVHOHomR
GD YLGD ~WLO GR DWLYR LPRELOL]DGR HVWLPDWLYD GR YDORU GH UHFXSHUDomR GH DWLYRV GH ORQJR SUD]R
SURYLV}HVQHFHVViULDVSDUDSDVVLYRVWULEXWiULRVFtYHLVHWUDEDOKLVWDVGHWHUPLQDo}HVGHSURYLV}HV
SDUDLPSRVWRGHUHQGDGHWHUPLQDomRGRYDORUMXVWRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV DWLYRVHSDVVLYRV 
HRXWUDVVLPLODUHVHVWLPDWLYDVUHIHUHQWHVDVHOHomRGDWD[DGHMXURVUHWRUQRHVSHUDGRGRVDWLYRVH
H[SHFWDWLYDGHDXPHQWRGRVVDOiULRVHSODQRVGHLQFHQWLYRGHORQJRSUD]RDWUDYpVGDVHOHomRGR
PRGHOR GH DYDOLDomR H GH WD[DV 2 UHVXOWDGR GDV WUDQVDo}HV H LQIRUPDo}HV TXDQGR GD HIHWLYD
UHDOL]DomRSRGHPGLYHUJLUGDVHVWLPDWLYDV

$SOLFDomR GH MXOJDPHQWRV H SUiWLFDV FRQWiEHLV FUtWLFDV QD HODERUDomR GDV 'HPRQVWUDo}HV
)LQDQFHLUDV&RQVROLGDGDV

3UiWLFDVFRQWiEHLVFUtWLFDVVmRDTXHODVTXHVmRWDQWR D LPSRUWDQWHVSDUDGHPRQVWUDUDFRQGLomR
ILQDQFHLUDHRVUHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVH E UHTXHUHPRVMXOJDPHQWRVPDLVGLItFHLVVXEMHWLYRVRX
FRPSOH[RV SRU SDUWH GD $GPLQLVWUDomR IUHTXHQWHPHQWH FRPR UHVXOWDGR GD QHFHVVLGDGH GH ID]HU
HVWLPDWLYDVTXHWrPLPSDFWRVREUHTXHVW}HVTXHVmRLQHUHQWHPHQWHLQFHUWDV¬PHGLGDTXHDXPHQWD
RQ~PHURGHYDULiYHLVHSUHPLVVDVTXHDIHWDPDSRVVtYHOVROXomRIXWXUDGHVVDVLQFHUWH]DVHVVHV
MXOJDPHQWRVVHWRUQDPDLQGDPDLVVXEMHWLYRVHFRPSOH[RV

1D SUHSDUDomR GDV 'HPRQVWUDo}HV )LQDQFHLUDV &RQVROLGDGDV D &RPSDQKLD DGRWRX YDULiYHLV H
SUHPLVVDVGHULYDGDVGHH[SHULrQFLDKLVWyULFDHYiULRVRXWURVIDWRUHVTXHHQWHQGHFRPRUD]RiYHLVH
UHOHYDQWHV $LQGD TXH HVWDV HVWLPDWLYDV H SUHPLVVDV VHMDP UHYLVWDV SHOD &RPSDQKLD QR FXUVR
RUGLQiULRGRVQHJyFLRVDGHPRQVWUDomRGDVXDFRQGLomRILQDQFHLUDHGRVUHVXOWDGRVGDVRSHUDo}HV
IUHTXHQWHPHQWHUHTXHURXVRGHMXOJDPHQWRVTXDQWRDRVHIHLWRVGHTXHVW}HVLQHUHQWHPHQWHLQFHUWDV
VREUH R YDORU FRQWiELO GRV VHXV DWLYRV H SDVVLYRV  2V UHVXOWDGRV UHDLV SRGHP VHU GLVWLQWRV GRV
HVWLPDGRVVREYDULiYHLVSUHPLVVDVRXFRQGLo}HVGLIHUHQWHV

'H PRGR D SURSRUFLRQDU XP HQWHQGLPHQWR GH FRPR D &RPSDQKLD IRUPD VHXV MXOJDPHQWRV VREUH
HYHQWRVIXWXURVLQFOXVLYHDVYDULiYHLVHSUHPLVVDVXWLOL]DGDVQDVHVWLPDWLYDVLQFOXtPRVFRPHQWiULRV
UHIHUHQWHVDFDGDSUiWLFDFRQWiELOFUtWLFDGHVFULWDDVHJXLU

Ɣ 3HUGD LPSDLUPHQW GRiJLR
Ɣ ,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVH
Ɣ 9DORUMXVWRGHGHULYDWLYRVHRXWURVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV

3HUGD LPSDLUPHQW GRiJLR

2iJLRUHVXOWDGDDTXLVLomRGHFRQWURODGDVHUHSUHVHQWDRH[FHVVRGD L FRQWUDSUHVWDomRWUDQVIHULGD
LL  GR YDORU GD SDUWLFLSDomR GH QmR FRQWURODGRUHV QD DGTXLULGD H LLL  GR YDORU MXVWR QD GDWD GD
DTXLVLomRGHTXDOTXHUSDUWLFLSDomRSDWULPRQLDODQWHULRUQDDGTXLULGDHPUHODomRDRYDORUMXVWRGRV
DWLYRVOtTXLGRVLGHQWLILFiYHLVDGTXLULGRV

&DVRRWRWDOGDFRQWUDSUHVWDomRWUDQVIHULGDDSDUWLFLSDomRGRVQmRFRQWURODGRUHVUHFRQKHFLGDHD
SDUWLFLSDomRPDQWLGDDQWHULRUPHQWHPHGLGDSHORYDORUMXVWRVHMDPHQRUGRTXHRYDORUMXVWRGRVDWLYRV
OtTXLGRV GD FRQWURODGD DGTXLULGD QR FDVR GH XPD FRPSUD YDQWDMRVD D GLIHUHQoD p UHFRQKHFLGD
GLUHWDPHQWHQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
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3ROtWLFDV&RQWiEHLV&UtWLFDV

2iJLRpDORFDGRDXQLGDGHVJHUDGRUDVGHFDL[DSDUDILQVGHWHVWHGHLPSDLUPHQW$DORFDomRpIHLWD
SDUD DV 8QLGDGHV *HUDGRUDV GH &DL[D RX SDUD RV JUXSRV GH 8QLGDGHV *HUDGRUDV GH &DL[D TXH
GHYHPVHEHQHILFLDUGDFRPELQDomRGHQHJyFLRVGDTXDORiJLRVHRULJLQRXHVmRLGHQWLILFDGDVGH
DFRUGRFRPRVHJPHQWRRSHUDFLRQDO

$&RPSDQKLDWHVWDDQXDOPHQWHVHRiJLR JRRGZLOO VRIUHXTXDOTXHULPSDLUPHQWGHDFRUGRFRPD
SROtWLFD FRQWiELO DSUHVHQWDGD 2V YDORUHV UHFXSHUiYHLV GDV XQLGDGHV JHUDGRUDV GH FDL[D IRUDP
GHWHUPLQDGRVFRPEDVHHPFiOFXORVGRYDORUHPXVR(VVHVFiOFXORVH[LJHPRXVRGHHVWLPDWLYDVH
HVWmRSDXWDGRVHPHVWXGRVGHYLDELOLGDGHFRQVLGHUDQGRSUHPLVVDVLQWHUQDVHH[WHUQDV

(PGHGH]HPEURGHHD&RPSDQKLDQmRLGHQWLILFRXSHUGDVSHODQmRUHFXSHUDELOLGDGH
GHiJLR

3DUDGHGH]HPEURGHDDGPLQLVWUDomRGHFLGLXSHODEDL[DLQWHJUDOGH5PLOK}HVUHODWLYRV
DRiJLRFRQVWLWXtGRQDDTXLVLomRGDHPSUHVD6DQWLDJRH/HPRV&RPpUFLRGH%HELGDV6$ +DYHD
1LFH%HHU+1% HPSUHVDLQFRUSRUDGDSHOD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
 WHQGR HP YLVWD QmR WHU VH FRQFUHWL]DGR D H[SHFWDWLYD GH UHQWDELOLGDGH IXWXUD SUHYLVWD QR
H[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH

$&RPSDQKLDUHDOL]RXLQYHVWLPHQWRVSDUDDDTXLVLomRGRIXQGRGHFRPpUFLRGDHPSUHVD&OXEHHUGR
%UDVLO /WGD ³&OXEHHU´  EXVFDQGR DPSOLDU VHX PDUNHW VKDUH QR PHUFDGR GH FHUYHMDV &RQWXGR
DSHVDU GRV LQYHVWLPHQWRV UHDOL]DGRV SHOD &RPSDQKLD D SHUIRUPDQFH DSUHVHQWDGD DR ORQJR GR
H[HUFtFLRGHVHPDQWHYHDEDL[RGDH[SHFWDWLYDGD&RPSDQKLDUHSUHVHQWDGDSHODUHGXomRGD
WD[D GH FUHVFLPHQWR GH ORQJR SUD]R SUHYLVWD SDUD  GH GH]HPEUR GH  HP UHODomR D  GH
GH]HPEURGH

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV

2VLPSRVWRVVREUHDUHQGDVmRUHFRQKHFLGRVQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRH[FHWRQDSURSRUomR
HP TXH HVWLYHUHP UHODFLRQDGRV FRP LWHQV UHFRQKHFLGRV GLUHWDPHQWH QR SDWULP{QLR OtTXLGR RX QR
UHVXOWDGR DEUDQJHQWH 1HVVH FDVR R LPSRVWR WDPEpP p UHFRQKHFLGRQRSDWULP{QLROtTXLGRRXQR
UHVXOWDGRDEUDQJHQWH

2LPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDOVmRFDOFXODGRVFRPEDVHQDVOHLVWULEXWiULDVSURPXOJDGDV
RX VXEVWDQFLDOPHQWH SURPXOJDGDV QD GDWD GR EDODQoR GRV SDtVHV HP TXH DV HQWLGDGHV GD
&RPSDQKLD DWXDP H JHUDP OXFUR WULEXWiYHO $ $GPLQLVWUDomR DYDOLD SHULRGLFDPHQWH DV SRVLo}HV
DVVXPLGDVSHOD&RPSDQKLDQDVDSXUDo}HVGHLPSRVWRVVREUHDUHQGDFRPUHODomRjVVLWXDo}HVHP
TXHDUHJXODPHQWDomRILVFDODSOLFiYHOGiPDUJHPDLQWHUSUHWDo}HVHHVWDEHOHFHSURYLV}HVTXDQGR
DSURSULDGRFRPEDVHQRVYDORUHVHVWLPDGRVGHSDJDPHQWRjVDXWRULGDGHVILVFDLV

$&RPSDQKLDUHFRQKHFHRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVDWLYRVHSDVVLYRVFRP
EDVH QDV GLIHUHQoDV HQWUH DV EDVHV GH FiOFXOR GR LPSRVWR VREUH DWLYRV H SDVVLYRV H RV YDORUHV
FRQWiEHLVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVXVDQGRDOtTXRWDVWULEXWiULDVHPYLJRU$&RPSDQKLDUHYLVD
UHJXODUPHQWHRVLPSRVWRVGLIHULGRVDWLYRVHSDVVLYRVSDUDDYDOLDUVXDSRVVLELOLGDGHGHUHFXSHUDomR
OHYDQGRHPFRQVLGHUDomRROXFURKLVWyULFRJHUDGRHROXFURWULEXWiYHOIXWXURSURMHWDGRFRPEDVHHP
XPHVWXGRGDYLDELOLGDGHWpFQLFD

e QHFHVViULR XP MXOJDPHQWR VLJQLILFDWLYR SDUD GHWHUPLQDU D UHFXSHUDELOLGDGH GHVVHV LPSRVWRV
GLIHULGRVDWLYRVHSDVVLYRVRVTXDLVOHYDPHPFRQWDH[SHFWDWLYDVGHOXFURVWULEXWiYHLVIXWXURV

2VLPSRVWRVGHUHQGDGLIHULGRVDWLYRVHSDVVLYRVVmRDSUHVHQWDGRVSHOROtTXLGRQREDODQoRTXDQGR
KiRGLUHLWROHJDOHDLQWHQomRGHFRPSHQViORVTXDQGRGDDSXUDomRGRVWULEXWRVFRUUHQWHVHPJHUDO
UHODFLRQDGRFRPDPHVPDHQWLGDGHOHJDOHPHVPDDXWRULGDGHILVFDO
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9DORUMXVWRGHGHULYDWLYRVHRXWURVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV

2YDORUMXVWRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVTXHQmRVmRQHJRFLDGRVHPPHUFDGRVDWLYRVpGHWHUPLQDGR
PHGLDQWHRXVRGHWpFQLFDVGHDYDOLDomR$&RPSDQKLDXVDVHXMXOJDPHQWRSDUDHVFROKHUGLYHUVRV
PpWRGRVHGHILQLUSUHPLVVDVTXHVHEDVHLDPSULQFLSDOPHQWHQDVFRQGLo}HVGHPHUFDGRH[LVWHQWHV
QDGDWDGREDODQoR$&RPSDQKLDXWLOL]DDDQiOLVHGRIOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGRSDUDFiOFXORGHYDORU
MXVWR GH GLYHUVRV DWLYRV ILQDQFHLURV GLVSRQtYHLV SDUD YHQGD DWLYRV HVWHV QmR QHJRFLDGRV HP
PHUFDGRVDWLYRV

$&RPSDQKLDFODVVLILFDVHXVDWLYRVILQDQFHLURVVREDVVHJXLQWHVFDWHJRULDVGHPHQVXUDomR

• 0HQVXUDGRVDRYDORUMXVWR VHMDSRUPHLRGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVRXSRUPHLRGR
UHVXOWDGR 

• 0HQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGR

$FODVVLILFDomRGHSHQGHGRPRGHORGHQHJyFLRGDHQWLGDGHSDUDJHVWmRGRVDWLYRVILQDQFHLURVHRV
WHUPRVFRQWUDWXDLVGRVIOX[RVGHFDL[D3DUDDWLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRRVJDQKRV
HSHUGDVVHUmRUHJLVWUDGRVQRUHVXOWDGRRXHPRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV

&RPSUDVHYHQGDVUHJXODUHVGHDWLYRVILQDQFHLURVVmRUHFRQKHFLGDVQDGDWDGHQHJRFLDomRGDWDQD
TXDO D &RPSDQKLD VH FRPSURPHWH D FRPSUDU RX YHQGHU R DWLYR 2V DWLYRV ILQDQFHLURV VmR
GHVUHFRQKHFLGRV TXDQGR RV GLUHLWRV GH UHFHEHU IOX[RV GH FDL[D WHQKDP YHQFLGR RX WHQKDP VLGR
WUDQVIHULGRV H D &RPSDQKLD WHQKD WUDQVIHULGR VXEVWDQFLDOPHQWH WRGRV RV ULVFRV H EHQHItFLRV GD
SURSULHGDGH

1RUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOD&RPSDQKLDPHQVXUDXPDWLYRILQDQFHLURDRYDORUMXVWRDFUHVFLGRQR
FDVR GH XP DWLYR ILQDQFHLUR QmR PHQVXUDGR DR YDORU MXVWR SRU PHLR GR UHVXOWDGR GRV FXVWRV GD
WUDQVDomRGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVjDTXLVLomRGRDWLYRILQDQFHLUR2VFXVWRVGHWUDQVDomRGHDWLYRV
ILQDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGRVmRUHJLVWUDGRVFRPRGHVSHVDVQRUHVXOWDGR2V
DWLYRVILQDQFHLURVFRPGHULYDWLYRVHPEXWLGRVVmRFRQVLGHUDGRVHPVXDWRWDOLGDGHDRGHWHUPLQDUVH
RVVHXVIOX[RVGHFDL[DFRQVLVWHPDSHQDVHPSDJDPHQWRGRSULQFLSDOHGHMXURV

$&RPSDQKLDDYDOLDHPEDVHSURVSHFWLYDDVSHUGDVHVSHUDGDVGHFUpGLWRDVVRFLDGDVDRVWtWXORV
GHGtYLGDUHJLVWUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRHDRYDORUMXVWRSRUPHLRGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
$PHWRGRORJLDGHLPSDLUPHQWDSOLFDGDGHSHQGHGHWHUKDYLGRRXQmRXPDXPHQWRVLJQLILFDWLYRQR
ULVFRGHFUpGLWR

4XDQGRDSOLFiYHODWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURVVmRFRPSHQVDGRVHRYDORUOtTXLGRpDSUHVHQWDGR
QREDODQoRSDWULPRQLDOTXDQGRKiXPGLUHLWROHJDOGHFRPSHQVDU RVYDORUHVUHFRQKHFLGRVHKiD
LQWHQomRGHOLTXLGiORVHPXPDEDVHOtTXLGDRXUHDOL]DURDWLYRHOLTXLGDURSDVVLYRVLPXOWDQHDPHQWH
2GLUHLWROHJDOQmRGHYHVHUFRQWLQJHQWHHPHYHQWRVIXWXURVHGHYHVHUDSOLFiYHOQRFXUVRQRUPDOGRV
QHJyFLRVHQRFDVRGHLQDGLPSOrQFLDLQVROYrQFLDRXIDOrQFLDGDFRPSDQKLDRXGDFRQWUDSDUWH

D  ,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVHGHKHGJH

,QLFLDOPHQWH RV GHULYDWLYRV VmR UHFRQKHFLGRV SHOR YDORU MXVWR QD GDWD HP TXH XP FRQWUDWR GH
GHULYDWLYRVpFHOHEUDGRHVmRVXEVHTXHQWHPHQWHPHQVXUDGRVDRVHXYDORUMXVWR2PpWRGRSDUD
UHFRQKHFHURJDQKRRXDSHUGDUHVXOWDQWHGHSHQGHGHRIDWRGRGHULYDWLYRVHUGHVLJQDGRRXQmR
FRPRXPLQVWUXPHQWRGHKHGJHQRVFDVRVGHDGRomRGDFRQWDELOLGDGHGHKHGJH KHGJHDFFRXQWLQJ 
6HQGRHVWHRFDVRRPpWRGRGHSHQGHGDQDWXUH]DGRLWHPTXHHVWiVHQGRSURWHJLGRSRUKHGJH

$&RPSDQKLDDGRWDDFRQWDELOLGDGHGHKHGJHHGHVLJQDFHUWRVGHULYDWLYRVFRPRKHGJHGHIOX[RGH
FDL[D SRLV R REMHWLYR p D SURWHomR GH XP ULVFR HVSHFtILFR DVVRFLDGR D XP DWLYR RX SDVVLYR
UHFRQKHFLGRRXXPDRSHUDomRSUHYLVWDDOWDPHQWHSURYiYHO
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2YDORUMXVWRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVTXHQmRVmRQHJRFLDGRVHPPHUFDGRVDWLYRVpGHWHUPLQDGR
PHGLDQWHRXVRGHWpFQLFDVGHDYDOLDomR$&RPSDQKLDXVDVHXMXOJDPHQWRSDUDHVFROKHUGLYHUVRV
PpWRGRVHGHILQLUSUHPLVVDVTXHVHEDVHLDPSULQFLSDOPHQWHQDVFRQGLo}HVGHPHUFDGRH[LVWHQWHV
QDGDWDGREDODQoR$&RPSDQKLDXWLOL]RXDDQiOLVHGRIOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGRSDUDFiOFXORGH
YDORUMXVWRGHGLYHUVRVDWLYRVILQDQFHLURVGLVSRQtYHLVSDUDYHQGDDWLYRVHVWHVQmRQHJRFLDGRVHP
PHUFDGRVDWLYRV
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 ,WHQVUHOHYDQWHVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
D  2VDWLYRVHSDVVLYRVGHWLGRVSHORHPLVVRUGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHTXHQmRDSDUHFHP
QRVHXEDODQoRSDWULPRQLDO off-balance sheet items WDLVFRPR
L 

$UUHQGDPHQWRVPHUFDQWLVRSHUDFLRQDLVDWLYRVHSDVVLYRV

$&RPSDQKLDQmRGHWpPFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOUHOHYDQWHSDUDRVSHUtRGRVGH
  H R SHUtRGR ILQGR HP  GH MXQKR GH  TXH QmR HVWHMDP HYLGHQFLDGRV HP VXDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
LL  &DUWHLUDV GH UHFHEtYHLV EDL[DGDV VREUH DV TXDLV D HQWLGDGH PDQWHQKD ULVFRV H
UHVSRQVDELOLGDGHVLQGLFDQGRUHVSHFWLYRVSDVVLYRV
LLL  1mRKiFDUWHLUDVGHUHFHEtYHLVEDL[DGDVVREUHDVTXDLVD&RPSDQKLDPDQWHQKDULVFRV
HUHVSRQVDELOLGDGHVQmRHYLGHQFLDGRVQRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHV
DR H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  H DR SHUtRGR GH VHLV PHVHV
HQFHUUDGR HP  GH MXQKR GH  &RQWUDWRV GH IXWXUD FRPSUD H YHQGD GH SURGXWRV RX
VHUYLoRV
&RPRPHQFLRQDGRQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDSRVVXLRSURJUDPDGH
UHFRPSHQVDV RIHUHFLGR SHOR :LQH83 DRV VyFLRV (P FRPSUDV EHP FRPR PLVV}HV H FRQTXLVWDV
UHDOL]DGDVSHORVyFLRVmRJHUDGRVSRQWRVDVHUHPXWLOL]DGRVHPFRPSUDVIXWXUDV1DGDWDGHGH
MXQKRGHD&RPSDQKLDSRVVXtDVDOGRDFXPXODGRGHSRQWRVFRPGLUHLWRDUHVJDWHDTXDOTXHU
PRPHQWRSHORVVyFLRVQRPRQWDQWHGH5PLOK}HV'HVWHWRWDORVDOGRUHJLVWUDGRFRQWDELOPHQWH
GHDFRUGRFRPDWD[DGHXWLOL]DomRGRVVyFLRVHUDGH5PLOK}HV(PFDVRGHUHVJDWHWRWDOR
PRQWDQWHHPGHMXQKRGHQmRHYLGHQFLDGRQDVGHPRQVWUDo}HVHUDGH5PLOK}HV
LY 

&RQWUDWRVGHFRQVWUXomRQmRWHUPLQDGD

1mR Ki FRQWUDWRV GH FRQVWUXomR QmR WHUPLQDGD QmR HYLGHQFLDGRV QRV EDODQoRV SDWULPRQLDLV GD
&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHDRSHUtRGRGH
VHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGH
Y 

&RQWUDWRVGHUHFHELPHQWRVIXWXURVGHILQDQFLDPHQWRV

1mR Ki FRQWUDWRV GH UHFHELPHQWRV IXWXURV GH ILQDQFLDPHQWRV QmR HYLGHQFLDGRV QRV EDODQoRV
SDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHH
DRSHUtRGRGHVHLVPHVHVHQFHUUDGRHPGHMXQKRGH
E 

2XWURVLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV


1R %UDVLO RV LPSRVWRV VREUH D UHQGD LQFOXHP R LPSRVWR GH UHQGD ,53-  H D FRQWULEXLomR VRFLDO
&6//  TXH UHSUHVHQWD XP LPSRVWR DGLFLRQDO  $V DOtTXRWDV RILFLDLV SDUD LPSRVWR GH UHQGD H
FRQWULEXLomRVRFLDODSOLFiYHLVVmRGHHGHUHVSHFWLYDPHQWHSDUDRVH[HUFtFLRVILQGRVHP
GHGH]HPEURGHH
2VHVWXGRVGHUHFXSHUDELOLGDGHGRVVDOGRVGHLPSRVWRVGLIHULGRVUHODFLRQDGRVDSUHMXt]RVILVFDLVH
EDVHQHJDWLYDGHFRQWULEXLomRVRFLDOUHDOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDHHVWmRIXQGDPHQWDGRVQRVVHXV
SODQRV GH QHJyFLR H DOLQKDGRV FRP DV GHPDLV SURMHo}HV XWLOL]DGDV SHOD &RPSDQKLD FRPR SRU
H[HPSORQRVWHVWHVGHUHFXSHUDELOLGDGHGHDWLYRV
2 LPSRVWR GH UHQGD H D FRQWULEXLomR VRFLDO GLIHULGRV DWLYRV H SDVVLYRV UHIHUHQWHV DRV SUHMXt]RV
ILVFDLVVmRUHFRQKHFLGRVTXDQGRFXPSULGRVRVUHTXLVLWRVSUHYLVWRVQD,QVWUXomR&90Q
FRQVLGHUDQGR DV SURMHo}HV GH UHVXOWDGRV IXWXURV SUHSDUDGDV D SDUWLU GH SUHPLVVDV ILQDQFHLUDV H
FHQiULRV HFRQ{PLFRV IXWXURV RV TXDLV  SRGHP VRIUHU DOWHUDo}HV 'H DFRUGR FRP D OHJLVODomR
WULEXWiULDEUDVLOHLUDRVSUHMXt]RVILVFDLVSRGHPVHUFRPSHQVDGRVFRPDWpGROXFURWULEXWiYHO
IXWXURHQmRWrPSUD]RGHSUHVFULomR
$ &RPSDQKLD SRVVXL DWXDOPHQWH R YDORU GH 5  PLOK}HV GH SUHMXt]RV ILVFDLV SDUD VHUHP
FRPSHQVDGRV FRP LPSRVWRV GHYLGRV HP H[HUFtFLRV IXWXURV 3RU FXPSULPHQWR GR GLVSRVWR QD
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,QVWUXomR&09D&RPSDQKLDUHYHUWHXVHXLPSRVWRDWLYRDFXPXODGRDWpRSHUtRGRGH
HGHL[RXGHUHJLVWDUHPVHXDWLYRRVYDORUHVGRVH[HUFtFLRVGHH
'HYLGRjIDOWDGHEDVHWULEXWiYHOSDUDRXVRGRVSUHMXt]RVILVFDLVHEDVHQHJDWLYDGHFRQWULEXLomR
VRFLDOQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDUHYHUWHXRVVDOGRVGHDWLYRILVFDO
DFXPXODGRFRQWDELOL]DGRVDWpGHGH]HPEURGHQRWRWDOGH5PLOK}HVRVTXDLVQmR
WrPGDWDILQDOSDUDH[SLUDU
(PGHGH]HPEURGHRFUpGLWRGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVVREUH
SUHMXt]RILVFDODFXPXODGRHEDVHQHJDWLYDGHFRQWULEXLomRIRLGH5PLOKmR(PGHGH]HPEUR
GHRFUpGLWRGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVVREUHSUHMXt]RILVFDODFXPXODGR
HEDVHQHJDWLYDGHFRQWULEXLomRIRLGH5PLOK}HV(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLD
QmRDSXURXSUHMXt]RILVFDO6HJXHDEDL[RWDEHODFRPUHVXPRGRVYDORUHVSRUSHUtRGR

(PPLOK}HVGH5 

3UHMXt]R)LVFDO

&UpGLWRVGH,53-H&6//



















7RWDO
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&RPHQWiULRVVREUHLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
D FRPR WDLV LWHQV DOWHUDP RX SRGHUmR YLU D DOWHUDU DV UHFHLWDV DV GHVSHVDV R UHVXOWDGR
RSHUDFLRQDO DV GHVSHVDV ILQDQFHLUDV RX RXWURV LWHQV GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GR
HPLVVRU
$SHVDUGHQmRHVWDUHPHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDRVFUpGLWRVGH
,53- VREUH 3UHMXt]R )LVFDO H &6// VREUH %DVH 1HJDWLYD SRGHUmR VHU XWLOL]DGRV SDUD FRPSHQVDU
OXFURV WULEXWiYHLV IXWXURV RV TXDLV QmR SRVVXHP QD OHJLVODomR YLJHQWH SUD]R OLPLWH SDUD VXD
SUHVFULomR &RQIRUPH GHPRQVWUDGR QRV SODQRV GH QHJyFLRV DSUHVHQWDGRV QHVWH IRUPXOiULR D
&RPSDQKLD HVSHUD TXH RV FUpGLWRV GH ,53- H &6// VHMDP XWLOL]DGRV QRV SUy[LPRV  DQRV GH
DWLYLGDGH
2VYDORUHVLQGLFDGRVDWtWXORGHSURJUDPDGHUHFRPSHQVDVQmRSRVVXHPSUD]RGHYHQFLPHQWR(P
FDVRGHXWLOL]DomRRLPSDFWRQRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDpGH5PLOK}HV
EQDWXUH]DHRSURSyVLWRGDRSHUDomR
1mRDSOLFiYHO
FQDWXUH]DHPRQWDQWHGDVREULJDo}HVDVVXPLGDVHGRVGLUHLWRVJHUDGRVHPIDYRUGRHPLVVRU
HPGHFRUUrQFLDGDRSHUDomR
2FUpGLWRGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOVREUHSUHMXt]RILVFDODFXPXODGRHEDVHQHJDWLYD
DWpGHMXQKRGHPRQWD5PLOK}HV
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3ODQRGH1HJyFLRV

3ODQRGH1HJyFLRV

D  ,QYHVWLPHQWRV

L  'HVFULomR TXDQWLWDWLYD H TXDOLWDWLYD GRV LQYHVWLPHQWRV HP DQGDPHQWR H GRV
LQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV

2JDVWRGHFDSLWDO &$3(; GD&RPSDQKLDUHDOL]DGRQRSHUtRGRGHVHLVPHVHVILQGRHPGHMXQKR
GH  IRL GH 5  PLOK}HV GHVWLQDGRV SULQFLSDOPHQWH D HYROXomR GRV QRVVRV UHFXUVRV
WHFQROyJLFRVHGHVHQYROYLPHQWRGHQRYDVVROXo}HVHPHOKRULDVGHVLVWHPDVTXHFRQFHQWUDUDP
5PLOK}HV GRVUHFXUVRVLQYHVWLGRV$OpPGLVVRIRUDPLQYHVWLGRV5PLOQDVQRVVDVORMDV
ItVLFDVSULQFLSDOPHQWHQDUHIRUPDGDORMDGH&XULWLEDSDUDDGHTXDomRDRSDGUmRGHORMDVItVLFDVGD
:LQH 3RU ILP DR ORQJR GRV VHLV SULPHLURV PHVHV GH  WDPEpP IRUDP LQYHVWLGRV
DSUR[LPDGDPHQWH 5  PLO HP UHIRUPD GDV XQLGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV SULQFLSDOPHQWH R QRYR
HVFULWyULRGH6mR3DXOR

3DUDRVHJXQGRVHPHVWUHGHHVWmRSUHYLVWRVDFRQWLQXLGDGHGRVLQYHVWLPHQWRVHPWHFQRORJLD
HH[SDQVmRGRSURMHWRGHORMDVItVLFDVGD:LQHFRPDVLQDXJXUDo}HVMiUHDOL]DGDVHPVHWHPEURGDV
XQLGDGHVGH6mR3DXORH3RUWR$OHJUH

(P UHODomR DRV UHFXUVRV FDSWDGRV DWUDYpV GD RIHUWD S~EOLFD SULPiULD D &RPSDQKLD SUHWHQGH
GLUHFLRQDUHVVHVUHFXUVRVSDUD L DTXLVLo}HVGHRXWUDVHPSUHVDV LL LQYHVWLPHQWRVHPFDPSDQKDV
GHPDUNHWLQJHSXEOLFLGDGH LLL LQYHVWLPHQWRVHPORJtVWLFD LY LQYHVWLPHQWRVFRPDH[SDQVmRGH
ORMDVItVLFDVH Y LQYHVWLPHQWRVHPWHFQRORJLDFRQIRUPHGHWDOKDGRQRVSDUiJUDIRVDVHJXLU

2V UHFXUVRV DSOLFDGRV QD DTXLVLomR GH RXWUDV HPSUHVDV GHYHP FRQVXPLU  RX
DSUR[LPDGDPHQWH 5 HP RSRUWXQLGDGHV LGHQWLILFDGDV TXH SRWHQFLDOL]HP R
FUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLDDWUDYpVGHFRQVROLGDomRGHPHUFDGRHRXVLQHUJLDVWDQWRQRbusiness
GH YLQKRV TXDQWR HP SURGXWRV DQiORJRV RX DWp PHVPR HPSUHVDV GH WHFQRORJLD TXH SRVVXDP
GLIHUHQFLDLVTXHDSOLFDGRVDRHFRVVLVWHPDGD&RPSDQKLDSRVVDPPHOKRUDUDSURSRVWDGHYDORUGD
&RPSDQKLDHSRVVDDFHOHUDUVHXFUHVFLPHQWR$WpRSUHVHQWHPRPHQWRQmRKiDTXLVLo}HVHPFXUVR
SHOD&RPSDQKLD

2VUHFXUVRVGHVWLQDGRVDLQYHVWLPHQWRVGHPDUNHWLQJFRUUHVSRQGHPDGRPRQWDQWHWRWDOGD
RIHUWDSULPiULDRXDSUR[LPDGDPHQWH5TXHVHUmRLQYHVWLGRVDRORQJRGRVSUy[LPRV
DQRVYLVDQGRDXPHQWDUDSUHVHQoDGDPDUFD:LQHHDDPSODGLYXOJDomRGR&OXEHGH$VVLQDWXUD
EXVFDQGRDFHOHUDURFUHVFLPHQWRGDEDVHGHVyFLRVSULQFLSDOdriverGHFUHVFLPHQWRGHUHFHLWDGD
&RPSDQKLD

4XDQWR DR LQYHVWLPHQWR HP ORJtVWLFD GHVHMDVH GHVWLQDU  GRV UHFXUVRV DSUR[LPDGDPHQWH
5 YLVDQGR L PRGHUQL]DomRGRFHQWURGHGLVWULEXLomRGR(VStULWR6DQWRSDUDDPSOLDU
DFDSDFLGDGHHDYHORFLGDGHGHPRQWDJHPGHSHGLGRV LL DEHUWXUDGHQRYRVFHQWURVGHGLVWULEXLomR
HVSDOKDGRVSHOR%UDVLOFRPRREMHWLYRGHGHVFHQWUDOL]DURHVWRTXHHID]HUHQWUHJDVPDLVUiSLGDV
DRVQRVVRVFOLHQWHVH LLL DPSOLDUDIURWDSUySULDGHYHtFXORVSDUDWUDEDOKDUDHQWUHJDGH~OWLPDPLOKD
HPUHJL}HVFRPDOWDGHQVLGDGHGHSHGLGRVYLVDQGRUHGX]LURFXVWRWRWDOGHIUHWH

2SURMHWRGHH[SDQVmRGDVORMDVItVLFDVGHYHFRQVXPLUGRVUHFXUVRVWRWDLVFDSWDGRV FHUFD
GH5 SDUDFRQVWUXLUORMDVHPUHJL}HVRQGHKDMDFRQFHQWUDomRGHVyFLRVGR&OXEH
:LQHYLVDQGRSURPRYHUHQWUHJDVPDLVUiSLGDVSDUDHVVHVVyFLRVGDUHJLmRGHDWXDomRGDORMDVHU
XP SRQWR GH DSRLRSDUDXP SURFHVVR GHYHQGDFRQVXOWLYD HFRQWULEXLU FRP D FDSWDomR GH QRYRV
VyFLRVSDUDR&OXEHGH$VVLQDWXUDDSDUWLUGDSUHVHQoDORFDOGDPDUFD
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3RUILPRLQYHVWLPHQWRHPWHFQRORJLDGHYHFRQVXPLURXDSUR[LPDGDPHQWH5
GRVUHFXUVRVFDSWDGRVQDRIHUWDSULPiULD2REMHWLYRGHVVHLQYHVWLPHQWRpDPSOLDUDHTXLSHDWXDOGH
WHFQRORJLDGD&RPSDQKLDFRPRREMHWLYRGHDFHOHUDURGHVHQYROYLPHQWRGHVLVWHPDVSODWDIRUPDVH
QRYDV IXQFLRQDOLGDGHV SDUD R DSOLFDWLYR GD &RPSDQKLD YLVDQGR WRUQiOR R SULQFLSDO FDQDO SDUD D
FDSWDomRGHQRYRVVyFLRVSDUDR&OXEHGH$VVLQDWXUDDOpPGHPHOKRUDUDH[SHULrQFLDGRVVyFLRV
DWXDLVSDUDDODYDQFDUDVYHQGDVGRHFRPPHUFHSRUHVVHFDQDOHPHOKRUDUDVDWLVIDomRUHGX]LQGR
R churn $GLFLRQDOPHQWH WDPEpP VHUmR FRQWUDWDGRV QRYRV FRODERUDGRUHV SDUD D HTXLSH GH data
analyticsYLVDQGRDSULPRUDURXVRGHLQWHOLJrQFLDDUWLILFLDOHmachine learningHPWRGRVRVSRQWRVGH
FRQWDWRGD&RPSDQKLDFRPRVQRVVRVVyFLRVHFOLHQWHV

$HIHWLYDDSOLFDomRGRVUHFXUVRVREWLGRVSRUPHLRGDRIHUWDSULPiULDGHSHQGHGHGLYHUVRVIDWRUHV
TXH D &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH YLUmR D VH FRQFUHWL]DU GHQWUH RV TXDLV DV FRQGLo}HV GH
PHUFDGRHQWmRYLJHQWHVQDVTXDLVEDVHLDVXDVDQiOLVHVHVWLPDWLYDVHSHUVSHFWLYDVDWXDLVVREUH
HYHQWRV IXWXURV H WHQGrQFLDV 2V YDORUHV HIHWLYDPHQWH XWLOL]DGRV H D HVFROKD GR PRPHQWR GD
XWLOL]DomRGRFDSLWDODUUHFDGDGRGHSHQGHUmRGHXPDVpULHGHIDWRUHVLQFOXLQGRRVIDWRUHVGHULVFR
GHVFULWRVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD$OWHUDo}HVQHVVHVHHPRXWURVIDWRUHVSRGHP
QRVREULJDUDUHYHUDGHVWLQDomRGRVUHFXUVRVOtTXLGRVTXDQGRGHVXDHIHWLYDXWLOL]DomR

&DVRRVUHFXUVRVOtTXLGRVFDSWDGRVSHOD&RPSDQKLDSRUPHLRGDRIHUWDSULPiULDVHMDPLQIHULRUHVj
VXD HVWLPDWLYD D &RPSDQKLD SULRUL]DUi D VXD DSOLFDomR GH DFRUGR FRP D VHJXLQWH RUGHP GH
SULRULGDGH L  LQYHVWLPHQWRV HP WHFQRORJLD LL  LQYHVWLPHQWRV HP FDPSDQKDV GH PDUNHWLQJ H
SXEOLFLGDGH LLL LQYHVWLPHQWRVHPORJtVWLFD LY LQYHVWLPHQWRVFRPDH[SDQVmRGHORMDVItVLFDVH Y 
DTXLVLo}HVGHRXWUDVHPSUHVDV3DUDEXVFDUDPDQXWHQomRGRSODQRRULJLQDOD&RPSDQKLDSRGHUi
EXVFDUUHFXUVRVDGLFLRQDLVMXQWRDWHUFHLURVLQFOXVLYHLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVPHGLDQWHDFRQWUDWDomR
GHHPSUpVWLPRVRXILQDQFLDPHQWRVGLUHWRVRIHUWDGHWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVUHSUHVHQWDWLYRVGH
GtYLGDQRVPHUFDGRVORFDOHLQWHUQDFLRQDORXPHVPRPHGLDQWHDUHDOL]DomRGHRXWUDRIHUWDS~EOLFD
RXSULYDGDGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDWHQGRVHPSUHFRPRSULQFLSDOFULWpULRRPHQRUFXVWR
GHFDSLWDO$IRUPDGHREWHQomRGHVVHVUHFXUVRVVHUiGHILQLGDSHOD&RPSDQKLDjpSRFDGDUHVSHFWLYD
FDSWDomRGHSHQGHQGRLQFOXVLYHGDVFRQGLo}HVGHPHUFDGR

LL  )RQWHVGHILQDQFLDPHQWRGRVLQYHVWLPHQWRV

2SODQRGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDSUHYrTXHDVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRSDUDRVLQYHVWLPHQWRVD
VHUHPUHDOL]DGRVVmR L IOX[RGHFDL[DJHUDGRSHODVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVUHJXODUHVGD:LQHH
LL HQGLYLGDPHQWR EDQFiULR DWUDYpV GDFRQWUDWDomRGH OLQKDVGHFUpGLWRFRPRVEDQFRVSDUFHLURV
$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRGHDYDOLDUDSRVVLELOLGDGHGHFRQWUDLUILQDQFLDPHQWRDWUDYpVGHDFHVVR
DRPHUFDGRGHFDSLWDLVFDVRMXOJXHQHFHVViULR

3DUDRVLQYHVWLPHQWRVGHVFULWRVDFLPDUHIHUHQWHVDPDUNHWLQJWHFQRORJLDORJtVWLFDORMDVItVLFDVH
DTXLVLomRGHRXWUDVHPSUHVDVSUHWHQGHVHXWLOL]DURVUHFXUVRVSURYHQLHQWHVGDRIHUWDSULPiULDGD
RIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGD&RPSDQKLD

LLL 'HVLQYHVWLPHQWRVUHOHYDQWHVHPDQGDPHQWRHGHVLQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDLQIRUPDTXHQmRSRVVXLGHVLQYHVWLPHQWRVHP
DQGDPHQWRRXSUHYLVWR

E  'HVGHTXHMiGLYXOJDGDLQGLFDUDDTXLVLomRGHSODQWDVHTXLSDPHQWRVSDWHQWHVRXRXWURV
DWLYRVTXHGHYDPLQIOXHQFLDUPDWHULDOPHQWHDFDSDFLGDGHSURGXWLYDGD&RPSDQKLD

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDLQIRUPDTXHQmRKiDTXLVLomRMiGLYXOJDGDGH
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SODQWDV HTXLSDPHQWRV SDWHQWHV RX RXWURV DWLYRV TXH GHYDP LQIOXHQFLDU PDWHULDOPHQWH QD
FDSDFLGDGHSURGXWLYDGD&RPSDQKLD

1RYRVSURGXWRVHVHUYLoRV

L  'HVFULomRGDVSHVTXLVDVHPDQGDPHQWRMiGLYXOJDGDV

1mRDSOLFiYHO

LL  0RQWDQWHVWRWDLVJDVWRVHPSHVTXLVDVSDUDGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRVRX
VHUYLoRV

1mRDSOLFiYHO

LLL 3URMHWRVHPGHVHQYROYLPHQWRMiGLYXOJDGRV

1mRDSOLFiYHO

LY 0RQWDQWHVWRWDLVJDVWRVQRGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRVRXVHUYLoRV

1mRDSOLFiYHO
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2XWURVIDWRUHVFRPLQIOXrQFLDUHOHYDQWH


Impactos da Pandemia de COVID-19 para as Atividades da Companhia

(PGHPDUoRGHD2UJDQL]DomR0XQGLDOGH6D~GH 206 GHFODURXXPDSDQGHPLDHP
UD]mR GD GLVVHPLQDomR GR QRYR FRURQDYtUXV &29,'  $ HYROXomR GD SDQGHPLD GH &29,'
JHURXXPDVLWXDomRVHPSUHFHGHQWHVHPGLYHUVRVSDtVHVGRPXQGRLQFOXVLYHQR%UDVLO

1RVVDSULRULGDGHDEVROXWDpFRPDVD~GHGHQRVVRVFRODERUDGRUHVHRSULPHLURSDVVRIRLDFULDomR
GH XP FRPLWr LQWHUGLVFLSOLQDU FRP DWXDomR H PRQLWRUDPHQWR GLiULR 2 FRPLWr FRQWD FRP
UHSUHVHQWDQWHV GH WRGDV DV QRVVDV XQLGDGHV VHGH GH 9LWyULD ILOLDO GH 6mR 3DXOR &HQWURV GH
'LVWULEXLomRGH6HUUD(6H%DUXHUL63%%H/RMDV)tVLFDV %HOR+RUL]RQWH3RUWR$OHJUHH&XULWLED 
'HVGH R ILQDO GH PDUoR YLDJHQV GH QHJyFLRV HP JHUDO HQFRQWUDPVH VXVSHQVDV VRPHQWH VmR
UHDOL]DGDVHPFDUiWHUGHH[FHomRHFRPDSURYDomRGD'LUHWRULD HHYHQWRVLQWHUQRVHH[WHUQRVIRUDP
FDQFHODGRV

2WUDEDOKRUHPRWRIRLDGRWDGRDLQGDHPILQDOPDUoRSDUDWRGRVH[FHWRDVHTXLSHVHVVHQFLDLVGH
RSHUDomRHPQRVVRVFHQWURVGHGLVWULEXLomRHVHUYLoRGHDWHQGLPHQWRDRFRQVXPLGRU$VHTXLSHVGH
ORMDV ItVLFDV %HOR +RUL]RQWH 3RUWR $OHJUH H &XULWLED  WUDEDOKDP HP FRQIRUPLGDGH DRV GHFUHWRV
PXQLFLSDLVHVRPHQWHFRPDWHQGLPHQWRYLDGHOLYHU\3DUDFRQFUHWL]DURWUDEDOKRUHPRWRIRLIHLWRXP
PDSHDPHQWRGRVFRPSXWDGRUHVHDFHVVyULRVGHLQIRUPiWLFDWDLVFRPRPRQLWRUHVWHFODGRVHWFSDUD
TXH RV FRODERUDGRUHV SXGHVVHP OHYDU SDUD FDVD &DGHLUDV H DFHVVyULRV GH HUJRQRPLD WDPEpP
IRUDP FRORFDGRV j GLVSRVLomR $ VHJXUDQoD GH LQIRUPDomR WDPEpP IRL UHIRUoDGD SDUD JDUDQWLU D
HVWDELOLGDGH GDV FRQH[}HV H D LQWHJULGDGH GRV GDGRV 3DUD TXH D WUDQVLomR IRVVH UHDOL]DGD GH
PDQHLUDVXDYHRULHQWDo}HVGHWUDEDOKRUHPRWRHGLFDVGHSURGXWLYLGDGHIRUDPSDUWLOKDGDVSDUDWRGDV
DV HTXLSHV $Wp D SUHVHQWH GDWD D PDLRULD GDV HTXLSHV GD &RPSDQKLD SHUPDQHFH HP WUDEDOKR
UHPRWRH[FHomRIHLWDjVHTXLSHVGHDWHQGLPHQWRDRFRQVXPLGRUHRSHUDomRHPQRVVRFHQWURGH
GLVWULEXLomR

3DUD R FXLGDGR FRP R JUXSR GH ULVFR SUHVHQWH QD &RPSDQKLD TXH WRWDOL]D  FRODERUDGRUHV
DQWHFLSDPRVRSHUtRGRGHIpULDVHSRVWHULRUPHQWHSURFHGHPRVDVXVSHQVmRWHPSRUiULDGHFRQWUDWR
FRPPDQXWHQomRGHDMXGDFRPSHQVDWyULDQRYDORUGHSDJRVSHOD&RPSDQKLDHFRPSOHPHQWDGR
HP DWp  SHOR *RYHUQR SRU PHLR GR VHJXUR GHVHPSUHJR 'XUDQWH R DQR GH  R *RYHUQR
%UDVLOHLURSXEOLFRXPHGLGDVILVFDLVSDUDHQIUHQWDPHQWRHFRPEDWHj&29,'GDVTXDLVDGHULPRVDR
SDUFHODPHQWRGHHQFDUJRVVREUHIROKDGHSDJDPHQWR LPSRVWRV,166H)*76 GHDFRUGRFRPD/HL
2,1663DWURQDOFRPDGHVmRDRSDUFHODPHQWRSRVWHUJRXDGDWDGRVYHQFLPHQWRVGHVWH
HQFDUJRSUHYLGHQFLiULRGRVPHVHVFRPSHWrQFLDVHSDUD
HUHVSHFWLYDPHQWHQRVPRQWDQWHVGH5PLOKmR5PLOKmRH5PLOKmR

2)*76FRPDGHVmRDRSDUFHODPHQWRSRVWHUJRXDGDWDGRVYHQFLPHQWRVGHVWHHQFDUJRWUDEDOKLVWD
GRV PHVHV   H  SDUD   H  UHVSHFWLYDPHQWH QRV
PRQWDQWHV5PLOKmR5PLOKmRH5PLOKmR

1RVVRFHQWURGHGLVWULEXLomRHP6HUUD(VStULWR6DQWRFRQWLQXRXGHVGHDGHFODUDomRGDSDQGHPLD
HFRQWLQXDRSHUDQGRVHPLQWHUUXSo}HVHVHPKRUiULRUHGX]LGR3DUDDVHTXLSHVTXHSHUPDQHFHUDP
HPRSHUDomRHGHPRGRDPLQLPL]DUDH[SRVLomRHULVFRGHFRQWiJLRD&RPSDQKLDFRQWUDWRXYDQV
SDUDRGHVORFDPHQWRSDUDLGDHYROWDGRWUDEDOKR2REMHWLYRpHYLWDUWUDQVSRUWHS~EOLFRUHGX]LQGRD
H[SRVLomR GDV QRVVDV HTXLSHV DR ULVFR GH LQIHFomR 0HGLGDV GH SUHFDXomR WDPEpP IRUDP
LPSODQWDGDVWDLVFRPRFRQWUROHGHWHPSHUDWXUDXVRREULJDWyULRGHPiVFDUDSURWRFRORUHIRUoDGRGH
KLJLHQH H GLVWDQFLDPHQWR 2 UHIHLWyULR p XWLOL]DGR HP WXUQRV GH PRGR D JDUDQWLU R GLVWDQFLDPHQWR
PtQLPRQDKRUDGDDOLPHQWDomR
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1mR DGRWDPRV PHGLGDV GH UHGXo}HV QRV KRUiULRV QHP PHVPR GHVOLJDPHQWRV SRU FRQWD GD
SDQGHPLD&RPDSXEOLFDomRSHORJRYHUQRGDVPHGLGDVSURYLVyULDVHGDVGHPDLVSRUWDULDVSDUDR
HQIUHQWDPHQWR GRV HIHLWRV HFRQ{PLFRVH VHXV LPSDFWRV FDXVDGRV SHOD &29,' D &RPSDQKLD
DGRWRX DOJXPDV Do}HV SDUD SUHVHUYDU D VD~GH GH QRVVRV FRODERUDGRUHV EHP FRPR SUHVHUYDU R
FDL[DGHVFULWDVQRVSDUiJUDIRVDVHJXLU

1HVWHPRPHQWRGHOLFDGRTXHH[LJHRLVRODPHQWRVRFLDOSDUDFRQWHUDSURSDJDomRGRYtUXVGHPRGR
DPDQWHUDPRUDOHVD~GHPHQWDOGHQRVVRVFRODERUDGRUHVLQVWLWXtPRVXPDURWLQDFROHWLYDVHPDQDO
GH HQFRQWURV YLUWXDLV 2V DVVXQWRV VmR YDULDGRV H HQJOREDP JLQiVWLFD ODERUDO PLQGIXOOQHVV
WUHLQDPHQWRVREUHYLQKRVSDUWLOKDGHIXQFLRQDPHQWRGHiUHDVHFRQYHUVDVFRPR&(27DPEpP
LQFOXtPRVHPQRVVDLQWUDQHWRPXUDOGRKXPRURQGHRVFRODERUDGRUHVSRGHPLQVHULUFRPRHVWmRVH
VHQWLQGR&DVRRFRODERUDGRUPDUTXHWULVWHRJHVWRUpDYLVDGRHSRGHRIHUHFHUVXSRUWHLPHGLDWR

7HQGRRYLQKRFRPRQRVVRSURGXWRHPWHUPRVGHFDGHLDORJtVWLFDWUDEDOKDPRVFRPDPDLRUSDUWH
FRPLWHQVLPSRUWDGRV2SHUDPRVFRPXPPRGHORVHPLQWHUPHGLiULRVXQLQGRRSURGXWRUGLUHWDPHQWH
DRV QRVVRV VyFLRV H FOLHQWHV 5HDOL]DPRV WDPEpP XP DPSOR PRYLPHQWR GH UHQHJRFLDomR GH
FRQWUDWRVFRPIRUQHFHGRUHVGLUHWRVHLQGLUHWRVFRPRREMHWLYRGHUHGX]LUFXVWRVHDPSOLDUSUD]RVGH
SDJDPHQWRV &RQVLGHUDQGR R FHQiULR DWXDO WUDEDOKDPRV WRGRV RV GLDV SDUD JHUHQFLDU UHYLVDU RV
HPEDUTXHVHSURFHVVRVGHQDFLRQDOL]DomRGHPRGRDPDQWHURDEDVWHFLPHQWRGHQRVVRVHVWRTXHV
5HIRUoDPRV D SUR[LPLGDGH FRP QRVVRV IRUQHFHGRUHV SDUD PLQLPL]DU HYHQWXDLV ULVFR GH IDOWD GH
IRUQHFLPHQWR GH IHFKDPHQWR GH IURQWHLUDV RX GH LQWHUUXSomR RX GHPRUD QD QDFLRQDOL]DomR GH
SURGXWRV $Wp R PRPHQWR IRPRV FDSD]HV GH PDQWHU R ULWPR GH DEDVWHFLPHQWR FRP DOJXPDV
GLVUXSo}HV'XUDQWHRVPHVHVDEULOHPDLRTXHIRUDPUDSLGDPHQWHFRQWRUQDGDV&RPRWUDEDOKDPRV
FRP XPD FRPELQDomR GH PRGDO DpUHR FRP WHUUHVWUH SDUD FREULU WRGR R WHUULWyULR QDFLRQDO D
GLPLQXLomR GD RSHUDomR GDV FRPSDQKLDV DpUHDV GLODWRX RV SUD]RV GH HQWUHJDV SDUD DOJXPDV
ORFDOLGDGHV8PDFRPXQLFDomRSURDWLYDGRVDWUDVRVEHPFRPRXPDDPSOLDomRGHQRVVRVFDQDLVGH
DWHQGLPHQWR DR FRQVXPLGRU IRL LPSOHPHQWDGD GH PRGR PRQLWRUDU HVWH ULVFR &RQWLQXDPRV
WUDEDOKDQGRDUGXDPHQWHSDUDTXHHVWDVLWXDomRVHPDQWHQKD

5HDOL]DPRVHQWUHJDVHPWRGRR%UDVLOHGHPRGRDWHUPDLVDJLOLGDGHWUDEDOKDPRVSULPHLURFRPD
PDOKDDpUHDHFRPSOHPHQWDPRVFRPRPRGDOWHUUHVWUH$VFRPSDQKLDVDpUHDVUHGX]LUDPIRUWHPHQWH
VXDVURWDVHGHPRGRDPDQWHUQRVVRVFRPSURPLVVRVKRPRORJDPRVFLQFRQRYRVSDUFHLURVSDUD
UHIRUoDUDVHQWUHJDVHDXPHQWDPRVDQRVVDIURWDSUySULDGHHQWUHJDWHUUHVWUH2IDWRGHRSHUDUPRV
GRLV FHQWURV GH GLVWULEXLomR XP HP 6HUUD QR (VStULWR 6DQWR H RXWUR HP %DUXHUL 6mR 3DXOR HP
DUPD]pPPXOWLFOLHQWHRSHUDGRSHOD%UDVLO([SUHVV DXPHQWDDIOH[LELOLGDGHHPFDVRGHGLVUXSo}HV
HQRVSHUPLWLXXPDPDQXWHQomRGRVFXVWRVDOLDGRVDIUHWH

$GRWDPRVPHGLGDVSDUDSUHVHUYDURFDL[DGD&RPSDQKLDFRPRSRUH[HPSORWRPDGDSUHYHQWLYD
GH QRYDV OLQKDV GH FUpGLWR QR PRQWDQWH WRWDO GH 5  PLOK}HV GH GtYLGDV H SRVWHUJDomR GH
LQYHVWLPHQWRVHGHVSHVDVQmRHVVHQFLDLVHH[WHQVmRGHSUD]RVFRPIRUQHFHGRUHV(VWHPRYLPHQWR
IRL XPD GHFLVmR GH FDUiWHU SUHYHQWLYR GLDQWH GD LQFHUWH]D GR FHQiULR GH PDUoR DEULO 
5HDYDOLDPRVFRQVWDQWHPHQWHRUHODFLRQDPHQWRFRPQRVVRVFOLHQWHVEHPFRPRH[WHQVmRGHSUD]RV
SDUD VHXV FRPSURPLVVRV ILQDQFHLURV HP QRVVR VHJPHQWR %% EHP FRPR H[WHQVmR GR SUD]R GH
SDUFHODPHQWR QDV YHQGDV D FRQVXPLGRU ILQDO QHVWH SHUtRGR GH &29,' 0HGLGDV 3URYLVyULDV
SXEOLFDGDV SHOR JRYHUQR SRVVLELOLWDQGR D SRVWHUJDomR GH LPSRVWRV IHGHUDLV EHP FRPR VHX
SDUFHODPHQWR WDPEpP IRUDP PHGLGDV DGRWDGDV SHOD &RPSDQKLD YLVDQGR D SUHVHUYDomR GH VHX
FDL[D

1RFDVRGDVORMDVItVLFDVQHQKXPDGHQRVVDVORMDVWHYHLQWHUUXSomRWRWDOGHIXQFLRQDPHQWRPDV
SDVVDUDPDRSHUDUVRPHQWHSRUdeliveryHWhatsAppGXUDQWHRVPHVHVGHDEULODMXQKRVHQGRTXH
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RYROXPHGHYHQGDVVHPDQWpPGHQWURGRRUoDPHQWRGD&RPSDQKLD EHPFRPRIRLREVHUYDGDD
VXSHUDomRGDPHWDHPDOJXQVPHVHV6REUHRVDOXJXpLVHPQRVVDVORMDVItVLFDVWLYHPRVGHVFRQWR
SDUDXPGRVPHVHVHSRVWHUJDomRSDUFLDOGRDOXJXHOSDUDRVWUrVPHVHVVXEVHTXHQWHVSDUDDVORMDV
GH3RUWR$OHJUH&XULWLEDH%HOR+RUL]RQWHHWRGRVRVYDORUHVSRVWHUJDGRVWRWDOL]DUDP5
HMiIRUDPGHYLGDPHQWHTXLWDGRVQDGDWDGHSURWRFRORGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD1mRWLYHPRV
TXDOTXHUDOWHUDomRGRVFRQWUDWRVH[LVWHQWHV

2FHQiULRGDGHVYDORUL]DomRFDPELDOWDPEpPLPSDFWDQRVVRVUHVXOWDGRV5HDOL]DPRVXPDXPHQWR
GHSUHoRVHPDEULOSDUDSURGXWRVVHOHFLRQDGRVHPQRVVRe-commerceYLVDQGRUHGX]LURLPSDFWRGD
YDULDomR FDPELDO QD UHQWDELOLGDGH GD &RPSDQKLD 2V YDORUHV GH PHQVDOLGDGH GH &OXEH
SHUPDQHFHUDPLQDOWHUDGRVDWpGHVHWHPEURGHXPDYH]TXHMiVHHQFRQWUDYDPSURWHJLGRV
SHODSROtWLFDGHhedge3RUpPDSDUWLUGHRXWXEURGHPHVPRFRPDSROtWLFDGHKHGJHYLJHQWH
H VHQGR DSOLFDGD WRUQRXVH QHFHVViULR XP UHDMXVWH GR YDORU GD PHQVDOLGDGH GR &OXEH GH
DSUR[LPDGDPHQWH  3DUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV VREUH HVVD SROtWLFD YLGH LWHP  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD8PDURGDGDGHQHJRFLDo}HVHPDEULOFRPSURGXWRUHVGHYLQKRVSDUDILQV
GH H[WHQVmR GH SUD]RV GH SDJDPHQWR H REWHQomR GH GHVFRQWRV QRV DMXGRX D DOFDQoDU ERQV
UHVXOWDGRV 0DQWLYHPRV DV QHJRFLDo}HV FRP DV FRPSDQKLDV LQWHUQDFLRQDLV GHVHJXUR GH FUpGLWR
KDELWXDOPHQWHXWLOL]DGDVSHORVIRUQHFHGRUHVGHYLQKRFRPR&2)$&( VHJXURGHFUpGLWRGRPpVWLFR
HGHH[SRUWDomR &UHGLWR &DXFLyQH6RO8QLyQREWHQGRERDVFRQGLo}HVGHFREHUWXUDPHVPRQXP
FHQiULR PXQGLDO GH UHVWULomR DR FUpGLWR H VHFXULWiULD JDUDQWLQGR D FREHUWXUD HP FRPSDQKLDV GH
VHJXURVGHFUpGLWRjH[SRUWDomR

$DOWDGRGyODULPSDFWDGLUHWDPHQWHR&XVWRGD0HUFDGRULD9HQGLGD &09 HQRVVDVPDUJHQV$
FRWDomRGRGyODUHQFHUURXRPrVGHIHYHUHLURHP5HHPPDUoRGHVHJXLXVXELQGRFRP
R DJUDYDPHQWR GD SDQGHPLD IHFKDQGR HP  GH MXQKR HP 5  3RUpP D HVWUDWpJLD GD
&RPSDQKLDWHPVHPRVWUDGRHILFD]SDUDDSURWHomRFDPELDOGHIRUPDTXHQRVVDSROtWLFDSUHYrD
FRQWUDWDomR GR KHGJH HP FDPDGDV SDUD DWp  PHVHV GH SDVVLYR 2 VHJPHQWR GH &OXEH GH
$VVLQDWXUDQRVVRSULQFLSDOVHJPHQWRHSDUDRTXDOWHPRVGLILFXOGDGHSDUDUHSDVVDUDXPHQWRVGH
SUHoRVGHIRUPDFRQVWDQWHHVWiSURWHJLGRFRP1')VFRQWUDWDGDVGHDFRUGRDQRVVDSROtWLFD
GHhedge3DUDRVGHPDLVVHJPHQWRVWHPRVUHSDVVDGRDYDULDomRFDPELDOHPDXPHQWRVGHSUHoRV
DRFRQVXPLGRUJDUDQWLQGRDVPDUJHQVGHUHQWDELOLGDGHGD&RPSDQKLDGHQWURGRSUHYLVWR3DUDPDLV
LQIRUPDo}HVVREUHDSROtWLFDGHhedgeYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

2LVRODPHQWRVRFLDOFDXVDGRSHODSDQGHPLDGR&29,'IDYRUHFHXWRGRRVHWRUGHHFRPPHUFH
SRUWHUVHPRVWUDGRXPDDOWHUQDWLYDHILFD]SDUDDVSHVVRDVTXHQmRSRGLDPFRQWLQXDUFRQVXPLQGR
QRYDUHMRWUDGLFLRQDOGHSRQWRVGHYHQGDVItVLFRV$OpPGLVVRDIDOWDGHRSo}HVGHHQWUHWHQLPHQWR
RXWRIKRPHOHYRXDVSHVVRDVDEXVFDUHPDOWHUQDWLYDVHPFDVDHLVVRSURYRFRXXPFUHVFLPHQWRGR
FRQVXPRGHYLQKRFRPRGHVFULWRQRLWHPGHVWHIRUPXOiULRGHUHIHUrQFLD$:LQHVHDSURYHLWRX
GHVVDWHQGrQFLDGRPHUFDGRHUHJLVWURXIRUWHFUHVFLPHQWRQDVYHQGDVGR(FRPPHUFHHQFHUUDQGR
R VHJXQGR WULPHVWUH GH  FRP UHFHLWD OtTXLGD GH 5  PLOK}HV XP FUHVFLPHQWR GH 
TXDQGRFRPSDUDGRDRSULPHLURWULPHVWUHGH

2VHJPHQWRRSHUDFLRQDOGH1HJyFLRV2IIOLQHWDPEpPIRLLPSDFWDGRSRVLWLYDPHQWHHRDXPHQWRGD
UHFHLWDOtTXLGDHQWUHRSULPHLURHRVHJXQGRWULPHVWUHGHIRLGHHQFHUUDQGRRVHJXQGR
WULPHVWUHHP5PLOK}HVHVWHUHVXOWDGRIRLDODYDQFDGRSHODVYHQGDVGR%%SULQFLSDOPHQWHQR
VHJPHQWRoff-trade

$ GHWHULRUDomR GD HFRQRPLD H GD FRQILDQoD GR FRQVXPLGRU HP PHLR D SDQGHPLD SRGH LPSDFWDU
QHJDWLYDPHQWHRFRQVXPR(QWUHWDQWRRe-commerceYHPFDSWXUDQGRXPLPSDFWRSRVLWLYRYHUVXVRV
FDQDLVWUDGLFLRQDLV6RPDVHDLVVRDEXVFDSRUHQWUHWHQLPHQWRFRQIRUPHDVSHVVRDVSDVVHPPXLWR
WHPSR GHQWUR GH FDVD 2 YLQKR SRU PHLR GD VXD YHUVDWLOLGDGH SRGH RFXSDU HVWH HVSDoR
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2XWURV)DWRUHV&RP,QIOXrQFLD5HOHYDQWH

'HVHQYROYHPRV DODYDQFDV FRPHUFLDLV SDUD FDSLWDOL]DU D EXVFD SRU HQWUHWHQLPHQWR GXUDQWH D
SDQGHPLDHPQRVVDSODWDIRUPD:LQHHP&DVDTXHFRPELQDFRQWH~GRFRPSURPRo}HV

1R HQWHQGLPHQWR GD QRVVD DGPLQLVWUDomR DV PHGLGDV WRPDGDV DWp R PRPHQWR H TXH HVWmR HP
FRQVWDQWHUHDYDOLDomREXVFDPPDQWHURQtYHOGHVHUYLoRHTXDOLGDGHRSHUDFLRQDOTXHSUH]DPRVHP
QRVVDV RSHUDo}HV DOpP GH EXVFDU DVVHJXUDU D VD~GH H EHPHVWDU GRV QRVVRV FRODERUDGRUHV
IRUQHFHGRUHV H FOLHQWHV H GD VRFLHGDGH FRPR XP WRGR DSRLDQGR R FXPSULPHQWR GDV PHGLGDV
GHWHUPLQDGDVSHODVDXWRULGDGHVS~EOLFDV9DPRVFRQWLQXDUDWXDQGRGHPDQHLUDDSUHVHUYDUDVD~GH
GHWRGRVVHPSUHYLJLODQWHVHSURQWRVDID]HUFRUUHo}HVGHUXPRFRQIRUPHDHYROXomRGDVLWXDomR

Despesas com publicidade e parcerias

1RVVRV HVIRUoRV GH PDUNHWLQJ VmR GLUHFLRQDGRV D LQYHVWLPHQWRV IRFDGRV HP FDSWDomR GH QRYRV
VyFLRV0tGLDGLJLWDLVHPSODWDIRUPDVWDLVFRPR*RRJOHH)DFHERRNUHVSRQGHPSHODJUDQGHSDUWH
GRVQRVVRVLQYHVWLPHQWRV3DUDJDUDQWLUXPDPDLRUHILFiFLDHVWHVLQYHVWLPHQWRVVmRDFRPSDQKDGRV
SRU XPD HTXLSH GHGLFDGD H SDVVDP SRU RWLPL]Do}HV GLiULDV VHPSUH REHGHFHQGR D SDUkPHWURV
Pi[LPRVGHFXVWRGHDTXLVLomRGHFOLHQWHGHPRGRDSUHVHUYDUDUHQWDELOLGDGHGHQRVVRPRGHORGH
QHJyFLR 1D EXVFD GH DPSOLDU QRVVR DOFDQFH H DWLQJLU XPD EDVH PDLRU GH FOLHQWHV SRWHQFLDLV
GHVHQYROYHPRVSDUFHULDVFRPPDUFDVTXHWHQKDPFUHGLELOLGDGHHDGHTXDomR FRP QRVVRS~EOLFR
DOYR(VWHVFRQWUDWRVFHOHEUDPEHQHItFLRVFUX]DGRVSDUDDVEDVHVGHFOLHQWHVGDVFRPSDQKLDVH
DJUHJDPFDSLODULGDGHHSUR[LPLGDGHSDUDDVPDUFDVSRGHPRVFLWDUR,WD~3HUVRQQDOLWp/LYHORH.P
GH9DQWDJHQVGD,SLUDQJDFRPRSDUFHULDVGHGHVWDTXH

(PFRPSOHPHQWRDRVLQYHVWLPHQWRVonlineQRVEDVHDPRVHPXPDHVWUDWpJLDDQFRUDGDHPFDQDLV
SUySULRVGHFRPXQLFDomRWDLVFRPRHPDLOPDUNHWLQJ606RXDLQGDSXVKQRWLILFDWLRQVSDUDFOLHQWHV
TXHSRVVXDPRQRVVR$33(VWHVFDQDLVSUySULRVDVVHJXUDPXPFXVWRUHGX]LGRGHFRQWDWRDOpPGH
XPD JUDQGH IOH[LELOLGDGH GH VHJPHQWDomR 3DUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV VREUH RV VRIWZDUHV GH
WLWXODULGDGHGHWHUFHLURVXWLOL]DGRVSDUDH[HUFHUHVWDVDWLYLGDGHVYLGHLWHP F GHVWHIRUPXOiULRGH
UHIHUrQFLD

3DUDILQVGHFRQWUROHXPUDWHLRHDORFDomRGHGHVSHVDVSRUXQLGDGHGHQHJyFLRHHPVHJXLGDSRU
SURMHWR p SURFHVVDGD PrV D PrV GH PRGR TXH R LQYHVWLPHQWR HVWHMD FRUUHWDPHQWH DWULEXtGR H R
UHVXOWDGRFRPPDLRUSUHFLVmR

Despesas com patrocínios e convênios

6RPRVSDWURFLQDGRUHVGR,QVWLWXWR3RQWHVSRUPHLRGDFRQWULEXLomRGHXPYDORUPHQVDO2,QVWLWXWR
3RQWHpXPD26&,3 2UJDQL]DomRGD6RFLHGDGH&LYLOGH,QWHUHVVH3~EOLFR IXQGDGDHPVHWHPEUR
GH  SDUD TXH DWXD HP SURJUDPDV VRFLDLV QD iUHD GD HGXFDomR 0DLRUHV LQIRUPDo}HV HP
KWWSVZZZLQVWLWXWRSRQWHRUJEU

1RTXHWDQJHDFRQYrQLRVVRPRVDVVRFLDGRVDR6,1&$'(6 6LQGLFDWRGR&RPpUFLR$WDFDGLVWDH
'LVWULEXLGRUGR(VStULWR6DQWR $9(13(6 $VVRFLDomRGH9HQGD1mR3UHVHQFLDOGR(VStULWR6DQWR 
6,1',(; 6LQGLFDWR GR &RPpUFLR GH ([SRUWDomR H ,PSRUWDomR GR (VStULWR 6DQWR  GD $%%$
$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGH%HELGDVH$OLPHQWRV H$%22 $VVRFLDomR%UDVLOHLUD2QOLQHWR2IIOLQH 
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3URMHo}HV'LYXOJDGDV(3UHPLVVDV

3URMHo}HVGLYXOJDGDVHSUHPLVVDV
1RVWHUPRVGRDUWLJRGD,QVWUXomR&90DGLYXOJDomRGHSURMHo}HVHHVWLPDWLYDVpIDFXOWDWLYD
'HVVD IRUPD D &RPSDQKLD RSWRX SRU QmR GLYXOJDU QHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD SURMHo}HV GH
TXDOTXHUQDWXUH]D LQFOXVLYHRSHUDFLRQDLVRXILQDQFHLUDV UHODFLRQDGDVDHODRXjVVXDVDWLYLGDGHVH
jVGHVXDVFRQWURODGDV
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$FRPSDQKDPHQWR($OWHUDo}HV'DV3URMHo}HV'LYXOJDGDV

$FRPSDQKDPHQWRHDOWHUDo}HVGDVSURMHo}HVGLYXOJDGDV
1RVWHUPRVGRDUWLJRGD,QVWUXomR&90DGLYXOJDomRGHSURMHo}HVHHVWLPDWLYDVpIDFXOWDWLYD
'HVVD IRUPD D &RPSDQKLD RSWRX SRU QmR GLYXOJDU QHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD SURMHo}HV GH
TXDOTXHUQDWXUH]D LQFOXVLYHRSHUDFLRQDLVRXILQDQFHLUDV UHODFLRQDGDVDHODRXjVVXDVDWLYLGDGHVH
jVGHVXDVFRQWURODGDV
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'HVFULomRGDHVWUXWXUDDGPLQLVWUDWLYD
D  DWULEXLo}HV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GRV yUJmRV H FRPLWrV SHUPDQHQWHV TXH VH
UHSRUWDPDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRLQGLFDQGR
$&RPSDQKLDpDGPLQLVWUDGDSRUXP&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHSRUXPD'LUHWRULD
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpFRPSRVWRSRUQRPtQLPR VHLV HQRPi[LPR GH] PHPEURV
FRP PDQGDWR XQLILFDGR GH  GRLV  DQRV GHQWUH RV TXDLV XP VHUi HOHLWR SUHVLGHQWH H RXWUR
YLFHSUHVLGHQWHSHORVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD'RVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQR
PtQLPR GRLV RX YLQWHSRUFHQWR RTXHIRUPDLRUGHYHUmRVHUFRQVHOKHLURVLQGHSHQGHQWHV
FRQIRUPHDGHILQLomRGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGHYHQGRDFDUDFWHUL]DomRGRVLQGLFDGRV
DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRPR FRQVHOKHLURV LQGHSHQGHQWHV VHU GHOLEHUDGD QD $VVHPEOHLD
*HUDOTXHRVHOHJHU
2 5HJLPHQWR ,QWHUQR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR IRL DSURYDGR HP UHXQLmR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHRXWXEURGH
&RPSHWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHPSUHMXt]RGHRXWUDVFRPSHWrQFLDVIL[DGDVQD/HLGDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HVHQR(VWDWXWR6RFLDO
,
)L[DUDRULHQWDomRJHUDOGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHGHVXDV&RQWURODGDVDSURYDQGR
DVGLUHWUL]HVHVWUDWpJLFDVSROtWLFDVHPSUHVDULDLVLQFOXLQGRSROtWLFDVFRQWiEHLVHREMHWLYRVSDUD
WRGDVDViUHDVGHDWXDomRGD&RPSDQKLDHGHVXDV&RQWURODGDV
,,
DSURYDURFyGLJRGHFRQGXWDGD&RPSDQKLDHDVSROtWLFDVFRUSRUDWLYDVUHODFLRQDGDVD
L GLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HV LL QHJRFLDomRGHYDORUHVPRELOLiULRV LLL JHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
LY WUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV Y LQGLFDomR YL UHPXQHUDomRHVXDVUHYLV}HV
,,,
DSURYDURSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRSURMHo}HVSOXULDQXDLVHRUoDPHQWRDQXDOLQFOXLQGR
SURMHWRV HVWUDWpJLFRV SODQR GH H[SDQVmR H SODQR GH LQYHVWLPHQWRV GD &RPSDQKLD H GDV
VRFLHGDGHV&RQWURODGDVHVXDVUHYLV}HV
,9
DSURYDU DV PHWDV ILQDQFHLUDV H RSHUDFLRQDLV SDUD D DYDOLDomR GH GHVHPSHQKR GD
&RPSDQKLD
9
ILVFDOL]DUDJHVWmRGRV'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHGHVXDV&RQWURODGDVHH[DPLQDUD
TXDOTXHU WHPSR RV OLYURV H SDSpLV GD &RPSDQKLD VROLFLWDU LQIRUPDo}HV VREUH FRQWUDWRV
FHOHEUDGRVRXHPYLDGHFHOHEUDomRHTXDOTXHURXWURVDWRVVHQGRTXHRGLUHLWRDILVFDOL]DomR
FDEHUiDFDGDFRQVHOKHLURLQGLYLGXDOPHQWHRTXDOSRGHUiID]HUUHFRPHQGDo}HVDR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomR
9,
PDQLIHVWDUVHVREUHUHODWyULRVGDDGPLQLVWUDomRHGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHRSLQDU
VREUH DV SURSRVWDV GRV yUJmRV GH DGPLQLVWUDomR D VHUHP VXEPHWLGDV j DSURYDomR GD
$VVHPEOHLD*HUDO
9,,
VXEPHWHU j $VVHPEOHLD *HUDO 2UGLQiULD SURSRVWD GH GHVWLQDomR GR OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLREHPFRPRGHOLEHUDUVREUHROHYDQWDPHQWRGHEDODQoRVVHPHVWUDLVRXHPSHUtRGRV
PHQRUHVHRSDJDPHQWRRXFUpGLWRGHGLYLGHQGRVRXMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULRGHFRUUHQWHV
GHVVHV EDODQoRV EHP FRPR GHOLEHUDU VREUH R SDJDPHQWR GH GLYLGHQGRV LQWHUPHGLiULRV RX
LQWHUFDODUHV j FRQWD GH OXFURV DFXPXODGRV RX GH UHVHUYDV GH OXFURV H[LVWHQWHV QR ~OWLPR
EDODQoRDQXDORXVHPHVWUDO
9,,,

HOHJHUHGHVWLWXLURV'LUHWRUHVHHVWDEHOHFHUVXDVIXQo}HVHOLPLWHVGHSRGHU
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,;
 DSURYDUDUHPXQHUDomRLQGLYLGXDOIL[DHYDULiYHOEHPFRPRRVEHQHItFLRVDVHUHP
SDJRV DRV $GPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD UHVSHLWDQGR R OLPLWH JOREDO GHWHUPLQDGR SHOD
$VVHPEOHLD*HUDO
;
DSURYDU D FULDomR H D UHYRJDomR GH &RPLWrV HOHJHU H GHVWLWXLU VHXV PHPEURV EHP
FRPRIL[DUVXDVDWULEXLo}HVUHVSHLWDGDVDVGLVSRVLo}HVGR(VWDWXWR6RFLDO
;,
HVFROKHUHGHVWLWXLURVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVEHPFRPRFRQYRFiORVSDUDSUHVWDURV
HVFODUHFLPHQWRVTXHHQWHQGHUQHFHVViULRVVREUHTXDOTXHUPDWpULD
;,,
DSURYDUTXDLVTXHUGDVVHJXLQWHVRSHUDo}HVRXFRQWUDWDo}HVTXDQGRXOWUDSDVVDUHPRV
OLPLWHV GH DOoDGD GD 'LUHWRULD GHILQLGRV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR HP DWD SUySULD L 
HQGLYLGDPHQWRVLQFOXLQGRDHPLVVmRGHTXDLVTXHULQVWUXPHQWRVGHFUpGLWRSDUDDFDSWDomRGH
UHFXUVRVVHMDP³bonds´³comercial papers´RXRXWURVGHXVRFRPXPQRPHUFDGR LL UHDOL]DomR
GH LQYHVWLPHQWRV GHVSHVDV GH FDSLWDO &$3(;  RX GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV LLL  DTXLVLomR
WUDQVIHUrQFLDRXGHVLQYHVWLPHQWRGHDWLYRVUHOHYDQWHV LY DSURYDUDDTXLVLomRDOLHQDomRRX
RQHUDomRGHEHQVLQWHJUDQWHVGRDWLYRQmRFLUFXODQWHGD&RPSDQKLDRXGHVXDV&RQWURODGDV
Y DSURYDUDRXWRUJDGHJDUDQWLDVGHTXDOTXHUQDWXUH]DSHOD&RPSDQKLDGDGDDWHUFHLURVVHMD
HPEHQHItFLRGDSUySULD&RPSDQKLDRXQmRH[FHWRFRQIRUPHSUHYLVWRQRLWHP ;;,, DEDL[R
FXMDVRXWRUJDVVHUmRREULJDWRULDPHQWHREMHWRGHDSURYDomRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH
YL DSURYDUDFRQFHVVmRGHTXDOTXHUP~WXRRXILQDQFLDPHQWRSHOD&RPSDQKLDRXSRUTXDOTXHU
GHVXDV&RQWURODGDV
;,,,
DSURYDU D WUDQVIHUrQFLD D TXDOTXHU WtWXOR RX FRQVWLWXLomR GH {QXV RX JUDYDPH VRE
TXDOTXHUIRUPDVREUHGLUHLWRGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOSHUWHQFHQWHj&RPSDQKLDEHPFRPR
DSURYDUH[FHWRVHMiSUHYLVWRQRRUoDPHQWRDQXDOROLFHQFLDPHQWRGHGLUHLWRVGHSURSULHGDGH
LQWHOHFWXDORXGHGLUHLWRGHDXWRURXGHsoftwareGD&RPSDQKLD
;,9 DSURYDU D LPSOHPHQWDomR GH TXDOTXHU SODQHMDPHQWR WULEXWiULR RX DGHVmR D TXDOTXHU
SURJUDPDGHILQDQFLDPHQWRGHGpELWRVWULEXWiULRV
;9
DSURYDUDLPSODQWDomRRXGHVFRQWLQXLGDGHGHTXDOTXHUXQLGDGHGHQHJyFLRRXDWLYLGDGH
GD&RPSDQKLDLQHUHQWHDRVHXREMHWRVRFLDO
;9, DSURYDU L DSDUWLFLSDomRGD&RPSDQKLDRXGHTXDOTXHUGHVXDV&RQWURODGDVGLUHWDRX
LQGLUHWDPHQWHQRFDSLWDOVRFLDOGHRXWUDVRFLHGDGHRXSHVVRD LL DFRQVWLWXLomRGHVRFLHGDGHV
DVVRFLDo}HV MRLQW YHQWXUHV HQYROYHQGR D &RPSDQKLD RX TXDOTXHU GH VXDV &RQWURODGDV FRP
WHUFHLURV LLL  D FHOHEUDomR GH TXDOTXHU QRYR DFRUGR GH DFLRQLVWDV RX GH VyFLRV UHODWLYRV jV
VRFLHGDGHV HP TXH D &RPSDQKLD SDUWLFLSH GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH SRU PHLR GH TXDOTXHU
VRFLHGDGH&RQWURODGDRX LY DOWHUDomRGHTXDOTXHUGRVDFRUGRVGHDFLRQLVWDVRXGHVyFLRV
H[LVWHQWHV
;9,, GHOLEHUDU VREUH D QHJRFLDomR FRP Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD SDUD HIHLWR GH
FDQFHODPHQWRRXSHUPDQrQFLDHPWHVRXUDULDHUHVSHFWLYDDOLHQDomRREVHUYDGRVRVGLVSRVLWLYRV
OHJDLVSHUWLQHQWHV
;9,,, DXWRUL]DUDHPLVVmRGHDo}HVGD&RPSDQKLDQRVOLPLWHVDXWRUL]DGRVQR$UWLJRGR
(VWDWXWR6RFLDOIL[DQGRRQ~PHURRSUHoRRSUD]RGHLQWHJUDOL]DomRHDVFRQGLo}HVGHHPLVVmR
GDVDo}HVSRGHQGRDLQGDH[FOXLURGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDRXUHGX]LURSUD]RPtQLPRSDUDR
VHX H[HUFtFLR QDV HPLVV}HV GH Do}HV E{QXV GH VXEVFULomR H GHErQWXUHV FRQYHUVtYHLV FXMD
FRORFDomRVHMDIHLWDPHGLDQWHYHQGDHPEROVDRXSRUVXEVFULomRS~EOLFDRXPHGLDQWHSHUPXWD
SRUDo}HVHPRIHUWDS~EOLFDSDUDDTXLVLomRGHFRQWUROHQRVWHUPRVHVWDEHOHFLGRVHPOHL
;,; GHQWURGROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGRFRQIRUPHSUHYLVWRQR(VWDWXWR6RFLDO L GHOLEHUDU
DHPLVVmRGHE{QXVGHVXEVFULomRHGHGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLV LL GHDFRUGRFRPRSODQR
DSURYDGR SHOD $VVHPEOHLD *HUDO GHOLEHUDU D RXWRUJD GH RSomR GH FRPSUD GH Do}HV DRV
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DGPLQLVWUDGRUHVHPSUHJDGRVHSHVVRDVQDWXUDLVSUHVWDGRUDVGHVHUYLoRVGD&RPSDQKLDRXGH
VXDV FRQWURODGDV FRP H[FOXVmR GR GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD GRV DFLRQLVWDV QD RXWRUJD H QR
H[HUFtFLR GDV RSo}HV GH FRPSUD H LLL  DSURYDU DXPHQWR GR FDSLWDO VRFLDO PHGLDQWH D
FDSLWDOL]DomRGHOXFURVRXUHVHUYDVFRPRXVHPERQLILFDomRHPDo}HV
;;
GHOLEHUDUVREUHDHPLVVmRGHQRWDVSURPLVVyULDVFRPHUFLDLVSULYDGDVHRXSDUDRIHUWD
S~EOLFDGHGLVWULEXLomR
;;, DSURYDU DFRQFHVVmRGHJDUDQWLDV GHTXDOTXHUQDWXUH]DHP IDYRU GRVDFLRQLVWDV GH
HPSUHJDGRV DGPLQLVWUDGRUHV PHPEURV GRV &RPLWrV PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO GD
&RPSDQKLDEHPFRPRGDVUHVSHFWLYDVSDUWHVUHODFLRQDGDV
;;,, DSURYDUDUHDOL]DomRGHTXDOTXHUQHJyFLRLQFOXVLYHDFHOHEUDomRGHFRQWUDWRVHQWUHD
&RPSDQKLDGHXPODGRHRVDFLRQLVWDVRVDGPLQLVWUDGRUHVPHPEURVGRV&RPLWrVPHPEURV
GR &RQVHOKR )LVFDO HPSUHJDGRV GD &RPSDQKLD RX SDUWHV UHODFLRQDGDV GH WDLV SHVVRDV GH
RXWURODGREHPFRPRDPRGLILFDomRGDVFRQGLo}HVGHWDOQHJyFLR
;;,,, 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
RSRUWXQLGDGHGDRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVTXDQWRDRLQWHUHVVHGD&RPSDQKLDHGR
FRQMXQWRGRVDFLRQLVWDVLQFOXVLYHHPUHODomRDRSUHoRHDRVSRWHQFLDLVLPSDFWRVSDUDDOLTXLGH]
GDVDo}HV E RVSODQRVHVWUDWpJLFRVGLYXOJDGRVSHORRIHUWDQWHHPUHODomRj&RPSDQKLD F 
DOWHUQDWLYDV j DFHLWDomR GD RIHUWD S~EOLFD GH DTXLVLomR GLVSRQtYHLV QR PHUFDGR G  R YDORU
HFRQ{PLFR GD &RPSDQKLD H H  RXWURV SRQWRV TXH R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRQVLGHUDU
SHUWLQHQWHV EHP FRPR DV LQIRUPDo}HV H[LJLGDV SHODV UHJUDV DSOLFiYHLV HVWDEHOHFLGDV SHOD
&90
;;,9 GHFLGLU VREUH TXDOTXHU PDWpULD TXH YHQKD D VHU VROLFLWDGD SRU DR PHQRV  GRLV 
FRQVHOKHLURVH[FHWRSRUPDWHULDLVFXMDFRPSHWrQFLDVHMDH[FOXVLYDGD$VVHPEOHLD*HUDORXGD
'LUHWRULDQRVWHUPRVGR(VWDWXWR6RFLDORXGDOHJLVODomRDSOLFiYHOH
;;9 DYDOLDUDRPHQRVDQXDOPHQWHVHDHVWUXWXUDHRUoDPHQWRGDÈUHDGH$XGLWRULD,QWHUQD
H*HVWmRGH5LVFRVVmRVXILFLHQWHVDRGHVHPSHQKRGHVXDVIXQo}HV
'LUHWRULD
$ GLUHWRULD GD &RPSDQKLD SRU VXD YH] p IRUPDGD SRU QR PtQLPR  GRLV  H QR Pi[LPR  VHLV 
PHPEURV FRP PDQGDWR XQLILFDGR GH  GRLV  DQRV VHQGR XP GHOHV QRPHDGR FRPR 'LUHWRU
3UHVLGHQWH XP 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV H RV GHPDLV 'LUHWRUHV VHP GHVLJQDomR
HVSHFtILFD
&RPLWrV
2(VWDWXWR6RFLDODGPLWHDFULDomRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWR
DRVTXDLVFDEHDDQiOLVHHDGLVFXVVmRGDVPDWpULDVGHILQLGDVFRPRGHVXDFRPSHWrQFLDEHPFRPR
DIRUPXODomRGHSURSRVWDVHUHFRPHQGDo}HVSDUDGHOLEHUDomRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR$
FRPSRVLomRGHWDLVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRVHUiUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPR(VWDWXWR6RFLDOGD
&RPSDQKLD VXD 3ROtWLFD GH ,QGLFDomR GH $GPLQLVWUDGRUHV H WRGD D OHJLVODomR H UHJXODPHQWDomR
DSOLFiYHO
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSRVVXL XP FRPLWrGHDVVHVVRUDPHQWRHVWDWXWiULR
TXDOVHMD
&RPLWrGH$XGLWRULDH5LVFRVIRUPDGRSRUQRPtQLPR WUrV PHPEURVFRPPDQGDWRXQLILFDGRDRGRV
PHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHQGRTXHDRPHQRV XP pFRQVHOKHLURLQGHSHQGHQWHHDR
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PHQRV  XP  GHYH WHU UHFRQKHFLGD H[SHULrQFLD HP DVVXQWRV GH FRQWDELOLGDGH VRFLHWiULD SRGHQGR R
PHVPRPHPEURDFXPXODUDPEDVDVFDUDFWHUtVWLFDVDTXLUHIHULGDV
&RPSHWHDR&RPLWrGH$XGLWRULDH5LVFRV
•

RSLQDUVREUHDFRQWUDWDomRHGHVWLWXLomRGRVVHUYLoRVGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWH

•

DYDOLDUDVLQIRUPDo}HVWULPHVWUDLVGHPRQVWUDo}HVLQWHUPHGLiULDVHGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV

•

DFRPSDQKDUDVDWLYLGDGHVGDiUHDGHDXGLWRULDLQWHUQDHJHVWmRGHULVFRVHGDiUHDGH
FRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD

•

DYDOLDUHPRQLWRUDUDVH[SRVLo}HVGHULVFRGD&RPSDQKLD

•

DYDOLDUPRQLWRUDUHUHFRPHQGDUjDGPLQLVWUDomRDFRUUHomRRXDSULPRUDPHQWRGDV
SROtWLFDVLQWHUQDVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRDSROtWLFDGHWUDQVDo}HVHQWUHSDUWHV
UHODFLRQDGDVH

•

SRVVXLUPHLRVSDUDUHFHSomRHWUDWDPHQWRGHLQIRUPDo}HVDFHUFDGRGHVFXPSULPHQWR
GHGLVSRVLWLYRVOHJDLVHQRUPDWLYRVDSOLFiYHLVj&RPSDQKLDDOpPGHUHJXODPHQWRVH
FyGLJRVLQWHUQRVLQFOXVLYHFRPSUHYLVmRGHSURFHGLPHQWRVHVSHFtILFRVSDUDSURWHomR
GRSUHVWDGRUHGDFRQILGHQFLDOLGDGHGDLQIRUPDomR

L  VH SRVVXHP UHJLPHQWR LQWHUQR SUySULR LQIRUPDQGR HP FDVR SRVLWLYR yUJmR
UHVSRQViYHO SHOD DSURYDomR GDWD GD DSURYDomR H FDVR R HPLVVRU GLYXOJXH HVVHV
UHJLPHQWRVORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHHVVHVGRFXPHQWRVSRGHPVHU
FRQVXOWDGRV
25HJLPHQWR,QWHUQRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RPLWrGH$XGLWRULDH5LVFRV
IRUDPDSURYDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRUHDOL]DGDHPGHRXWXEURGH
LL  VH R HPLVVRU SRVVXL &RPLWr GH $XGLWRULD H 5LVFRV HVWDWXWiULR LQIRUPDQGR FDVR
SRVLWLYRVXDVSULQFLSDLVDWULEXLo}HVIRUPDGHIXQFLRQDPHQWRHVHRPHVPRDWHQGHDRV
UHTXLVLWRVGDUHJXODPHQWDomRHPLWLGDSHOD&90DUHVSHLWRGRDVVXQWR
$&RPSDQKLDSRVVXL&RPLWrGH$XGLWRULDH5LVFRVHVXDVDWULEXLo}HVHFRPSRVLomRFRQVWDPQRLWHP D 
DFLPD2&RPLWrGH$XGLWRULDH5LVFRVDWHQGHDRVUHTXLVLWRVGDUHJXODPHQWDomRHPLWLGDSHOD&90Hp
DGHUHQWHj,QVWUXomR&90Q
LLL  GH TXH IRUPD R FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR DYDOLD R WUDEDOKR GD DXGLWRULD
LQGHSHQGHQWHLQGLFDQGRVHRHPLVVRUSRVVXLXPDSROtWLFDGHFRQWUDWDomRGHVHUYLoRVGH
H[WUDDXGLWRULD FRP R DXGLWRU LQGHSHQGHQWH H LQIRUPDQGR R yUJmR UHVSRQViYHO SHOD
DSURYDomRGDSROtWLFDGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHDSROtWLFDORFDLVQD
UHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
1mRDSOLFiYHO
E HPUHODomRDRVPHPEURVGDGLUHWRULDHVWDWXWiULDVXDVDWULEXLo}HVHSRGHUHVLQGLYLGXDLV
LQGLFDQGRVHDGLUHWRULDSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRHLQIRUPDQGRHPFDVRSRVLWLYR
yUJmRUHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHRUHJLPHQWR
ORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
&RPSHWH DR 'LUHWRU D TXHP IRUHP DWULEXtGDV DV IXQo}HV GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV DOpP GH
RXWUDV DWULEXLo}HV GHILQLGDV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR D SUHVWDomR GH LQIRUPDo}HV DRV
LQYHVWLGRUHVj&90Hj%EHPFRPRPDQWHUDWXDOL]DGRRUHJLVWURIRUPXOiULRVFDGDVWURVHGHPDLV
GRFXPHQWDo}HV VRFLHWiULDV H[LJLGDV GD &RPSDQKLD HP FRQIRUPLGDGH FRP D UHJXODPHQWDomR
DSOLFiYHOGD&90HGHRXWURVyUJmRVUHJXODGRUHVRXDXWRUHJXODGRUHV
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$RV'LUHWRUHVFRPSHWHDGPLQLVWUDUHH[FOXVLYDPHQWHUHSUHVHQWDUDWLYDHSDVVLYDPHQWHD&RPSDQKLD
FRP SRGHUHV SDUD REULJiOD HP TXDLVTXHU DWRV H FRQWUDWRV GH VHX LQWHUHVVH SRGHQGR WUDQVLJLU H
UHQXQFLDUGLUHLWRVHDGTXLULUDOLHQDUHRQHUDUEHQVFRQIRUPHHVWLSXODGRQRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDO
(PUHJUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSURYDOLPLWHVGHDOoDGDVSDUD'LUHWRULDHPDWDSUySULDHD
&RPSDQKLDVyVHREULJDPHGLDQWHDVVLQDWXUDVHPFRQMXQWRGHQRPtQLPR GRLV 'LUHWRUHVVHQGR
FHUWR TXH SDUD DWRV TXH JHUHP REULJDomR SHFXQLiULD SDUD D &RPSDQKLD HP YDORU VXSHULRU D 5
 WUH]HQWRVPLOUHDLV XPGRV'LUHWRUHVGHYHUiVHUREULJDWRULDPHQWHR'LUHWRU3UHVLGHQWH
RX'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
$&RPSDQKLDSRGHUiVHUUHSUHVHQWDGDWDPEpPSRUQRPtQLPR XP 'LUHWRUHPFRQMXQWRFRP
  XP 3URFXUDGRU RX SRU QR PtQLPR  GRLV  3URFXUDGRUHV HP FRQMXQWR HVSHFLDOPHQWH
FRQVWLWXtGRVSRU GRLV 'LUHWRUHVFRQIRUPHGHVFULWRDFLPDGHYHQGRQRGRFXPHQWRGHPDQGDWR
FRQVWDURVSRGHUHVHVSHFtILFRVHRVDWRVDRVTXDLVRV3URFXUDGRUHVSRGHUmRSUDWLFDUHRUHVSHFWLYR
SUD]R
3RU ILP D &RPSDQKLD SRGHUi DLQGD VHU UHSUHVHQWDGD LVRODGDPHQWH SRU TXDOTXHU PHPEUR GD
'LUHWRULDRXSRU3URFXUDGRUFRPSRGHUHVHVSHFtILFRQRVVHJXLQWHVFDVRV L PDQGDWRVFRPFOiXVXOD
³DG MXGLFLD´ SDUD SURFHVVRV MXGLFLDLV TXH QmR HQYROYDP YDORU VXSHULRU D 5  FHP PLO
UHDLV  KLSyWHVH HP TXH D SURFXUDomR SRGHUi WHU SUD]R LQGHWHUPLQDGR H VHU VXEVWDEHOHFLGD LL 
UHSUHVHQWDomRGD&RPSDQKLDHPDWRVGHPHUDURWLQDTXHQmRJHUHPTXDOTXHUREULJDomRSHFXQLiULD
SDUDD&RPSDQKLD LLL SHUDQWHyUJmRVHUHSDUWLo}HVS~EOLFDVGHVGHTXHQmRLPSOLTXHQDDVVXQomR
GHUHVSRQVDELOLGDGHVHRXREULJDo}HVSDUDD&RPSDQKLD LY HPGHSRLPHQWRVMXGLFLDLVH Y SHUDQWH
HQWLGDGHVFHUWLILFDGRUDVSDUDREWHQomRGHFHUWLILFDGRVGLJLWDLV
F GDWDGHLQVWDODomRGRFRQVHOKRILVFDOVHHVWHQmRIRUSHUPDQHQWHLQIRUPDQGRVHSRVVXL
UHJLPHQWR LQWHUQR SUySULR H LQGLFDQGR HP FDVR SRVLWLYR GDWD GD VXD DSURYDomR SHOR
FRQVHOKR ILVFDO H FDVR R HPLVVRU GLYXOJXH R UHJLPHQWR ORFDLV QD UHGH PXQGLDO GH
FRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
1mRDSOLFiYHO
G VHKiPHFDQLVPRVGHDYDOLDomRGHGHVHPSHQKRGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGHFDGD
yUJmRRXFRPLWrTXHVHUHSRUWDDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRLQIRUPDQGRHPFDVRSRVLWLYR
L
DSHULRGLFLGDGHGDDYDOLDomRHVXDDEUDQJrQFLDLQGLFDQGRVHDDYDOLDomRpIHLWD
VRPHQWH HP UHODomR DR yUJmR RX VH LQFOXL WDPEpP D DYDOLDomR LQGLYLGXDO GH VHXV
PHPEURV
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH'LUHWRULD
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR QR PtQLPR D FDGD  GRLV  DQRV VHUi DYDOLDGR FRPR yUJmR 2V
&RQVHOKHLURV VHUmR DYDOLDGRV LQGLYLGXDOPHQWH DR PHQRV XPD YH] GXUDQWH D YLJrQFLD GH VHX
PDQGDWR
$'LUHWRULDQRPtQLPRDFDGD GRLV DQRVVHUiDYDOLDGDFRPRyUJmR2V'LUHWRUHVVHUmRDYDOLDGRV
LQGLYLGXDOPHQWHDRPHQRVXPDYH]GXUDQWHDYLJrQFLDGHVHXPDQGDWR
(VWDUiHOHJtYHOSDUDSDUWLFLSDUGRSURFHVVRGHDYDOLDomRFRPRDYDOLDGRURVPHPEURVGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRHGD'LUHWRULDTXHHVWLYHUHPQDIXQomRSRUSHORPHQRVGXDVUHXQL}HVRUGLQiULDV
GRUHVSHFWLYRyUJmR
$FRQGXomRGRSURFHVVRGHDYDOLDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGRV&RQVHOKHLURVGD'LUHWRULD
HGRV'LUHWRUHVpGHUHVSRQVDELOLGDGHGR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHSDUDWDQWRp
IDFXOWDWLYDDXWLOL]DomRGHDVVHVVRULDH[WHUQDHVSHFLDOL]DGD
2V UHVXOWDGRV FRQVROLGDGRV GDV DYDOLDo}HV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GRV &RQVHOKHLURV GD
'LUHWRULDHGRV'LUHWRUHVVHUmRGLYXOJDGRVDWRGRVRV&RQVHOKHLURVVHQGRTXHRVUHVXOWDGRVGDV
DYDOLDo}HV L  LQGLYLGXDLV GRV &RQVHOKHLURV VHUmR GLVSRQLELOL]DGRV j SHVVRD HP TXHVWmR H DR
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3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRH LL GR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRHGRV'LUHWRUHVVHUmRGLVSRQLELOL]DGRVDRV
&RQVHOKHLURV
&RPLWrVGH$VVHVVRUDPHQWR
2V&RPLWrVGH$VVHVVRUDPHQWRQRPtQLPRDFDGD GRLV DQRVVHUmRDYDOLDGRVFRPRyUJmRV2V
PHPEURV GRV &RPLWrV GH $VVHVVRUDPHQWR VHUmR DYDOLDGRV LQGLYLGXDOPHQWH DR PHQRV XPD YH]
GXUDQWHDYLJrQFLDGHVHXPDQGDWR
(VWDUiHOHJtYHOSDUDSDUWLFLSDUGRSURFHVVRGHDYDOLDomRFRPRDYDOLDGRURPHPEURGR&RPLWrGH
$VVHVVRUDPHQWR TXH HVWLYHU QD IXQomR SRU SHOR PHQRV GXDV UHXQL}HV RUGLQiULDV GR UHVSHFWLYR
yUJmR$FRQGXomRGRSURFHVVRGHDYDOLDomRpGHUHVSRQVDELOLGDGHGR&RRUGHQDGRUGHFDGDFRPLWr
FRQIRUPHDSOLFiYHO
2VUHVXOWDGRVFRQVROLGDGRVGDVDYDOLDo}HVVHUmRGLVSRQLELOL]DGRVDWRGRVRVPHPEURVGRUHVSHFWLYR
&RPLWr GH $VVHVVRUDPHQWR H DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR 2V UHVXOWDGRV GDV DYDOLDo}HV
LQGLYLGXDLVVHUmRGLVSRQLELOL]DGRVjSHVVRDHPTXHVWmRDR&RRUGHQDGRUGRUHVSHFWLYR&RPLWrGH
$VVHVVRUDPHQWRHDR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
LL 

PHWRGRORJLDDGRWDGDHRVSULQFLSDLVFULWpULRVXWLOL]DGRVQDDYDOLDomR

2 SURFHVVR GH DYDOLDomR p HVWUXWXUDGR OHYDQGR HP FRQVLGHUDomR DV FDUDFWHUtVWLFDV H
UHVSRQVDELOLGDGHV HVSHFtILFDV GH FDGD yUJmR RX FDUJR EXVFDQGR DOFDQoDU XP DOWR QtYHO GH
HVSHFLDOL]DomRHPHOKRUHVUHVXOWDGRVSDUDD&RPSDQKLD
2VSULQFLSDLVFULWpULRVXWLOL]DGRVQDDYDOLDomRLQGLYLGXDOGRV&RQVHOKHLURVHPHPEURVGRV&RPLWrV
GH $VVHVVRUDPHQWR VmR L  DVVLGXLGDGH QR H[DPH H QR GHEDWH GDV PDWpULDV GLVFXWLGDV LL 
FRQWULEXLomR DWLYD QR SURFHGLPHQWR GHFLVyULR H LLL  FRPSURPHWLPHQWR FRP R H[HUFtFLR GDV VXDV
IXQo}HV
2 GHVHPSHQKR GRV 'LUHWRUHV VHUi DYDOLDGR GH DFRUGR FRP PHWDV H LQGLFDGRUHV RSHUDFLRQDLV H
ILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDHVWDEHOHFLGRVFRPEDVHQDVSURMHo}HVSDUDFDGDDQRHUHSDVVDGDVSDUD
D'LUHWRULD
LLL  FRPR RV UHVXOWDGRV GD DYDOLDomR VmR XWLOL]DGRV SHOR HPLVVRU SDUD DSULPRUDU R
IXQFLRQDPHQWRGHVWHyUJmRH
2V UHVXOWDGRV FRQVROLGDGRV GDV DYDOLDo}HV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD 'LUHWRULD H GRV
&RPLWrVGH$VVHVVRUDPHQWRVHUmRGLYXOJDGDVDRVyUJmRVDYDOLDGRVHPTXHVWmRHDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR2VUHVXOWDGRVGDVDYDOLDo}HVLQGLYLGXDLVGRV&RQVHOKHLURVVHUmRGLVSRQLELOL]DGRVj
SHVVRD HP TXHVWmR DR 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR VHQGR TXH RV UHVXOWDGRV GDV DYDOLDo}HV GR
3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR H GRV 'LUHWRUHV VHUmR WDPEpP GLVSRQLELOL]DGRV D WRGRV FRPR IRUPD GH
ILVFDOL]DomRHHVWtPXORDRVGHPDLVPHPEURV
2VUHVXOWDGRVGDVDYDOLDo}HVGHFDGD&RQVHOKHLURHGR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
SRGHUmRVHUGLVFXWLGRVHPVHVV}HVGHfeedback LQGLYLGXDLV
2V UHVXOWDGRV GDV DYDOLDo}HV LQGLYLGXDLV GRV PHPEURV GRV &RPLWrV GH $VVHVVRUDPHQWR VHUmR
GLVSRQLELOL]DGRV j SHVVRD HP TXHVWmR DR &RRUGHQDGRU GR UHVSHFWLYR yUJmR H DR 3UHVLGHQWH GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
8PD YH] LGHQWLILFDGRV WDLV SRQWRV D &RPSDQKLD p FDSD] GH HVWDEHOHFHU SODQRV GH DomR SDUD R
FRQWtQXR DSHUIHLoRDPHQWR GRV yUJmRV FRPLWrV H PHPEURV GD DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD 2V
SODQRVGHDomRFRPSUHHQGHPSRUH[HPSORDGHILQLomRGHPHWDVSDUDRDQRVXEVHTXHQWH
LY 

VHIRUDPFRQWUDWDGRVVHUYLoRVGHFRQVXOWRULDRXDVVHVVRULDH[WHUQRV

e IDFXOWDWLYD D XWLOL]DomR GH DVVHVVRULD HVSHFLDOL]DGD &RQWXGR DWp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLDWDLVVHUYLoRVGHDVVHVVRULDH[WHUQDQmRKDYLDPVLGRFRQWUDWDGRV
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5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVjVDVVHPEOHLDVJHUDLV
D  SUD]RVGHFRQYRFDomR
$V $VVHPEOHLDV *HUDLV GD &RPSDQKLD VmR FRQYRFDGDV FRP QR PtQLPR  TXLQ]H  GLDV GH
DQWHFHGrQFLDHPSULPHLUDFRQYRFDomRHFRP RLWR GLDVGHDQWHFHGrQFLDHPVHJXQGDFRQYRFDomR
E  FRPSHWrQFLDV
$V$VVHPEOHLDV*HUDLVWrPDFRPSHWrQFLDSDUDDOpPGDVGHPDLVDWULEXLo}HVSUHYLVWDVHPOHLRXQR
(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDDSURYDURVVHJXLQWHVWHPDV
,

WRPDU DV FRQWDV GRV DGPLQLVWUDGRUHV EHP FRPR H[DPLQDU GLVFXWLU H DSURYDU DV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

,,

GHOLEHUDUGHDFRUGRFRPSURSRVWDDSUHVHQWDGDSHODDGPLQLVWUDomRVREUHDGHVWLQDomRGR
UHVXOWDGRGRH[HUFtFLRHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV

,,,

HOHJHUHGHVWLWXLURVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGR&RQVHOKR)LVFDOTXDQGR
LQVWDODGR

,9

IL[DU D UHPXQHUDomR JOREDO DQXDO GRV DGPLQLVWUDGRUHV DVVLP FRPR D GRV PHPEURV GR
&RQVHOKR)LVFDOVHLQVWDODGR

9

DSURYDUSODQRVGHFRQFHVVmRGHDo}HVRXGHRXWRUJDGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HVDRV
DGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDRXGHVXDVFRQWURODGDV

9,

DOWHUDUR(VWDWXWR6RFLDO

9,,

GHOLEHUDU VREUH D GLVVROXomR OLTXLGDomR IXVmR FLVmR LQFRUSRUDomR GD &RPSDQKLD RX GH
TXDOTXHUVRFLHGDGHQD&RPSDQKLD

9,,,

DSURYDUDDTXLVLomRSHOD&RPSDQKLDGHDo}HVGHVXDSUySULDHPLVVmRSDUDPDQXWHQomR
HPWHVRXUDULDRXVHXFDQFHODPHQWRQDVKLSyWHVHVHPTXHDUHJXODPHQWDomRH[LJLUTXHWDO
DSURYDomRVHMDGHOLEHUDGDSHOD$VVHPEOHLD*HUDO

,;

SHGLGRGHIDOrQFLDUHFXSHUDomRMXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDOHLQtFLRHFHVVDomRGRHVWDGRGH
OLTXLGDomRGD&RPSDQKLD

;

WUDQVIRUPDomRGD&RPSDQKLDHPRXWURWLSRVRFLHWiULR

;,

GHOLEHUDU VREUH TXDOTXHU RXWUD PDWpULD TXH YHQKD D VHU VXEPHWLGD SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR

;,,

GHOLEHUDUVREUHDVDtGDGD&RPSDQKLDGR1RYR0HUFDGRGD%H

;,,,

GLVSHQVDUDUHDOL]DomRGHRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRDo}HVFRPRUHTXLVLWRSDUDDVDtGDGD
&RPSDQKLDGR1RYR0HUFDGR

F  HQGHUHoRV ItVLFRRXHOHWU{QLFR QRVTXDLVRVGRFXPHQWRVUHODWLYRVjDVVHPEOHLDJHUDO
HVWDUmRjGLVSRVLomRGRVDFLRQLVWDVSDUDDQiOLVH
(QGHUHoRItVLFDVHGHGD&RPSDQKLDQD5XD&RPHQGDGRU$OFLGHV6LPmR+HORXQVDOD
%DLUUR&LYLW,,QDFLGDGHGH6HUUDHVWDGRGR(VStULWR6DQWR&(3
(QGHUHoRVHOHWU{QLFRVZZZFYPJRYEUHZZZULZLQHFRPEU
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G  LGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV
$ &RPSDQKLD DWXDOPHQWH QmR HVWDEHOHFH QHQKXP PHFDQLVPR HVSHFtILFR RX SROtWLFD SDUD ILQV GH
LGHQWLILFDomRGHHYHQWXDOFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVGHDOJXPDFLRQLVWDHPPDWpULDDVHUGHOLEHUDGDHP
$VVHPEOHLD *HUDO GHYHQGR HP WDLV FDVRV VHU REVHUYDGR R GLVSRVWR QD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU
$o}HV
1mRREVWDQWHD&RPSDQKLDWDPEpPSRVVXLRVHX&yGLJRGH&RQGXWDTXHGLVS}HTXH³&DGDXP
GHYH VHU FDSD] GH UHFRQKHFHU VLWXDo}HV HP TXH SRVVDP FRQIOLWDU FRP RV LQWHUHVVHV GD :LQH H
DVVLPVHDEVWHUGHLQIOXrQFLDRXWRPDGDGHGHFLVmR$OpPGLVVRDLQGDGHYHHYLWDUQHJRFLDo}HVTXH
FDXVHPRXSDUHoDPFDXVDUFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVPDQWHQGRVHDXVHQWHGHTXDOTXHUSURFHVVRGH
WRPDGDGHGHFLVmRTXHLQIOXHQFLHRXSRVVDVHUSHUFHELGRFRPRLQIOXHQFLiYHODVXDFDSDFLGDGHGH
WRPDUXPDGHFLVmRREMHWLYDHGRFXPSULPHQWRGHVXDVUHVSRQVDELOLGDGHV´
H  VROLFLWDomRGHSURFXUDo}HVSHODDGPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWR
$OpPGDVIRUPDOLGDGHVOHJDLVH[LJLGDVD&RPSDQKLDQmRSRVVXLUHJUDVSROtWLFDVRXSUiWLFDVSDUD
VROLFLWDomRGHSURFXUDo}HVSHODDGPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRQDVDVVHPEOHLDV
JHUDLV
I  IRUPDOLGDGHV QHFHVViULDV SDUD DFHLWDomR GH SURFXUDo}HV RXWRUJDGDV SRU DFLRQLVWDV
LQGLFDQGR VH R HPLVVRU H[LJH RX GLVSHQVD UHFRQKHFLPHQWR GH ILUPD QRWDUL]DomR
FRQVXODUL]DomRHWUDGXomRMXUDPHQWDGDHVHRHPLVVRUDGPLWHSURFXUDo}HVRXWRUJDGDV
SRUDFLRQLVWDVSRUPHLRHOHWU{QLFR
1RFDVRGHDFLRQLVWDSHVVRDItVLFDRSURFXUDGRUGHYHUiVHUDFLRQLVWDDGPLQLVWUDGRUGD&RPSDQKLD
DGYRJDGRRXLQVWLWXLomRILQDQFHLUDFRQVRDQWHSUHYLVWRQRDUWGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU
$o}HV
$FLRQLVWDV TXH VHMDP SHVVRD MXUtGLFD SRGHUmR VHU UHSUHVHQWDGRV SRU SURFXUDGRU FRQVWLWXtGR HP
FRQIRUPLGDGH FRP VHX FRQWUDWR RX HVWDWXWR VRFLDO GH DFRUGR FRP DV UHJUDV GR &yGLJR &LYLO
%UDVLOHLURVHPQHFHVVLGDGHGHWDOSHVVRDVHUDFLRQLVWDDGPLQLVWUDGRUGD&RPSDQKLDRXDGYRJDGR
3URFHVVR&905-M 
5HVVDOWDVHTXHHPREVHUYkQFLDDRDUWGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVRVLQVWUXPHQWRV
GH SURFXUDomR FRP SRGHUHV HVSHFLDLV SDUD UHSUHVHQWDomR GH DFLRQLVWDV QDV DVVHPEOHLDV JHUDLV
VHUmRFRQVLGHUDGRVYiOLGRVGHVGHTXHRSURFXUDGRUWHQKDVLGRFRQVWLWXtGRKiPHQRVGH XP DQR
$OpPGLVVRHPFXPSULPHQWRDRGLVSRVWRQRDUWHGR&yGLJR&LYLODSURFXUDomR
GHYHUiFRQWHUDLQGLFDomRGROXJDURQGHIRLSDVVDGDDTXDOLILFDomRFRPSOHWDGRRXWRUJDQWHHGR
RXWRUJDGRDGDWDHRREMHWLYRGDRXWRUJDFRPDGHVLJQDomRHDH[WHQVmRGRVSRGHUHVFRQIHULGRV
FRQWHQGRRUHFRQKHFLPHQWRGDILUPDGRRXWRUJDQWH
2 UHSUHVHQWDQWH GR DFLRQLVWD GHYHUi DSUHVHQWDU j &RPSDQKLD RV VHJXLQWHV GRFXPHQWRV L 
GRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHFRPIRWR &DUWHLUDGH,GHQWLGDGH5HJLVWUR*HUDO5*D&DUWHLUD1DFLRQDO
GH+DELOLWDomR&1+SDVVDSRUWHFDUWHLUDVGHLGHQWLGDGHH[SHGLGDVSHORVFRQVHOKRVSURILVVLRQDLVH
FDUWHLUDV IXQFLRQDLV H[SHGLGDV SHORV yUJmRV GD $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD  LL  DWRV VRFLHWiULRV H
GRFXPHQWRV SHUWLQHQWHV TXH FRPSURYHP RV SRGHUHV GRV VLJQDWiULRV GD SURFXUDomR LLL  R
LQVWUXPHQWRGHPDQGDWRFRPUHFRQKHFLPHQWRGHILUPDGRRXWRUJDQWHH LY FRPSURYDQWHH[SHGLGR
SHODLQVWLWXLomRILQDQFHLUDSUHVWDGRUDGRVVHUYLoRVGHHVFULWXUDomRGDVDo}HVGD&RPSDQKLDFRPQR
Pi[LPR FLQFR GLDVGHDQWHFHGrQFLDGDGDWDGDUHDOL]DomRGD$VVHPEOHLD*HUDOHUHODWLYDPHQWH
DRV DFLRQLVWDV SDUWLFLSDQWHV GD FXVWyGLD IXQJtYHO GH Do}HV QRPLQDWLYDV R H[WUDWR FRQWHQGR D
UHVSHFWLYDSDUWLFLSDomRDFLRQiULDHPLWLGRSHORyUJmRFRPSHWHQWH
2VGRFXPHQWRVGRVDFLRQLVWDVH[SHGLGRVQRH[WHULRUGHYHPFRQWHUUHFRQKHFLPHQWRGDVILUPDVGRV
VLJQDWiULRVSRU7DEHOLmRRX1RWiULR3~EOLFRGHYHPVHUDSRVWLODGRVRXFDVRRSDtVGHHPLVVmRGR
GRFXPHQWR QmR VHMD VLJQDWiULR GD &RQYHQomR GH +DLD &RQYHQomR GD $SRVWLOD  GHYHP VHU
OHJDOL]DGRV HP &RQVXODGR %UDVLOHLUR WUDGX]LGRV SRU WUDGXWRU MXUDPHQWDGR PDWULFXODGR QD -XQWD
&RPHUFLDOHUHJLVWUDGRVQR5HJLVWURGH7tWXORVH'RFXPHQWRVQRVWHUPRVGDOHJLVODomRHQWmRHP
YLJRU
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J  IRUPDOLGDGHVQHFHVViULDVSDUDDFHLWDomRGREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDTXDQGRHQYLDGRV
GLUHWDPHQWHj&RPSDQKLDLQGLFDQGRVHRHPLVVRUH[LJHRXGLVSHQVDUHFRQKHFLPHQWRGH
ILUPDQRWDUL]DomRHFRQVXODUL]DomR
1RVWHUPRVQD,QVWUXomR&90QGHFRQIRUPHDOWHUDGD ³,&90´ D&RPSDQKLD
GLVSRQLELOL]DUiREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDSRURFDVLmR L GDVDVVHPEOHLDVJHUDLVRUGLQiULDVH LL 
GDVDVVHPEOHLDVJHUDLVTXH D GHOLEHUDUHPVREUHHOHLomRGHPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDORXGR
FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR QDV KLSyWHVHV SUHYLVWDV QD ,&90  HRX E  VH UHDOL]DUHP QD
PHVPDGDWDGHDVVHPEOHLDJHUDORUGLQiULD
1DVDVVHPEOHLDVHPTXHREROHWLPIRUGLVSRQLELOL]DGRFDVRRDFLRQLVWDRSWHSRUH[HUFHURVHXGLUHLWR
GHYRWRDGLVWkQFLDSRUPHLRGRHQYLRGLUHWDPHQWHj&RPSDQKLDGHYHUiHQFDPLQKDURVGRFXPHQWRV
DEDL[RUHODFLRQDGRVDRVFXLGDGRVGR'HSDUWDPHQWRGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
L  EROHWLP GH YRWR D GLVWkQFLD FRP WRGRV RV FDPSRV GHYLGDPHQWH SUHHQFKLGRV UXEULFDGR HP
WRGDVDVSiJLQDVDVVLQDGRHFRPILUPDUHFRQKHFLGDH
LL FySLDVLPSOHVGRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRV
D  QR FDVR GH SHVVRDV ItVLFDV GRFXPHQWR GH LGHQWLGDGH &DUWHLUD GH ,GHQWLGDGH 5HJLVWUR
*HUDO  5* &DUWHLUD 1DFLRQDO GH +DELOLWDomR  &1+ SDVVDSRUWH FDUWHLUDV GH LGHQWLGDGH
H[SHGLGDV SHORV FRQVHOKRV SURILVVLRQDLV H FDUWHLUDV IXQFLRQDLV H[SHGLGDV SHORV yUJmRV GD
$GPLQLVWUDomR3~EOLFDGHVGHTXHFRQWHQKDPIRWRGHVHXWLWXODU HDWRVHGRFXPHQWRVTXH
FRPSURYHPDUHSUHVHQWDomROHJDOTXDQGRIRURFDVRSURFXUDomRRXWRUJDGDHPFRQIRUPLGDGH
FRPDVLQVWUXo}HVFRQWLGDVQRLWHP´I´DFLPD
E QRFDVRGHSHVVRDVMXUtGLFDVDWRVVRFLHWiULRVHGRFXPHQWRVSHUWLQHQWHVTXHFRPSURYHP
D UHSUHVHQWDomR OHJDO TXDQGR IRU R FDVR LQFOXLQGR E  ~OWLPR HVWDWXWR VRFLDO RX FRQWUDWR
VRFLDOFRQVROLGDGR E SURFXUDomRRXWRUJDGDHPFRQIRUPLGDGHFRPDVLQVWUXo}HVFRQWLGDV
QR LWHP  I  DFLPD E  DWR VRFLHWiULR GH HOHLomR GRV UHSUHVHQWDQWHV TXH DVVLQDUDP R
EROHWLP RX D SURFXUDomR H E  GRFXPHQWR GH LGHQWLGDGH FRP IRWR FRQIRUPH DFLPD  GRV
VLJQDWiULRV
F QRFDVRGHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWR F ~OWLPRUHJXODPHQWRFRQVROLGDGRGRIXQGR F 
HVWDWXWR RX FRQWUDWR VRFLDO GR VHX DGPLQLVWUDGRU RX JHVWRU FRQIRUPH R FDVR REVHUYDGD D
SROtWLFD GH YRWR GR IXQGR H GRFXPHQWRV VRFLHWiULRV TXH FRPSURYHP RV SRGHUHV GH
UHSUHVHQWDomR F DWRVVRFLHWiULRVHGRFXPHQWRVTXHFRPSURYHPRVSRGHUHVGRVLJQDWiULRV
LQFOXLQGR TXDQGR IRU R FDVR SURFXUDomR RXWRUJDGD HP FRQIRUPLGDGH FRP DV LQVWUXo}HV
FRQWLGDVQRLWHP I DFLPDH F GRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHFRPIRWR FRQIRUPHDFLPD GR
VLJQDWiULR
2VGRFXPHQWRVGRVDFLRQLVWDVH[SHGLGRVQRH[WHULRUGHYHPFRQWHUUHFRQKHFLPHQWRGDVILUPDVGRV
VLJQDWiULRVSRU7DEHOLmR3~EOLFRGHYHPVHUDSRVWLODGRVRXFDVRRSDtVGHHPLVVmRGRGRFXPHQWR
QmR VHMD VLJQDWiULR GD &RQYHQomR GH +DLD &RQYHQomR GD $SRVWLOD  GHYHP VHU OHJDOL]DGRV HP
&RQVXODGR %UDVLOHLUR WUDGX]LGRV SRU WUDGXWRU MXUDPHQWDGR PDWULFXODGR QD -XQWD &RPHUFLDO H
UHJLVWUDGRVQR5HJLVWURGH7tWXORVH'RFXPHQWRVQRVWHUPRVGDOHJLVODomRHPYLJRU
2V EROHWLQV GH YRWR D GLVWkQFLD DFRPSDQKDGRV GD UHVSHFWLYD GRFXPHQWDomR VRPHQWH VHUmR
FRQVLGHUDGRVYiOLGRVVHUHFHELGRVILVLFDPHQWHSHOD&RPSDQKLDHPSOHQDRUGHPDWp VHWH GLDV
DQWHVGDGDWDGHUHDOL]DomRGDDVVHPEOHLDJHUDOQRVHJXLQWHHQGHUHoR5XD&RPHQGDGRU$OFLGHV
6LPmR+HORXQVDOD%DLUUR&LYLW,,QDFLGDGHGH6HUUDHVWDGRGR(VStULWR6DQWR&(3

$GLFLRQDOPHQWH DV YLDV GLJLWDOL]DGDV GRV GRFXPHQWRV SRGHUmR VHU HQYLDGDV SDUD R HPDLO
UL#ZLQHFRPEUVHQGRTXHRSUD]RSDUDDVSURYLGrQFLDVUHIHULGDVDEDL[R SUHYLVWRVQRDUWLJR8
GD,&90 FRQWDUmRH[FOXVLYDPHQWHGRUHFHELPHQWRGDYLDItVLFDQRHQGHUHoRDFLPDLQGLFDGR
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1RVWHUPRVGRDUW8GD,&90HPDWp WUrV GLDVFRQWDGRVGRUHFHELPHQWRGREROHWLP
H GD UHVSHFWLYD GRFXPHQWDomR HP YLD ItVLFD FRQIRUPH DFLPD D &RPSDQKLD GHYH FRPXQLFDU DR
DFLRQLVWD L  R UHFHELPHQWR GR EROHWLP EHP FRPR TXH R EROHWLP H HYHQWXDLV GRFXPHQWRV TXH R
DFRPSDQKDP VmR VXILFLHQWHV SDUD TXH R YRWR GR DFLRQLVWD VHMD FRQVLGHUDGR YiOLGR RX LL  D
QHFHVVLGDGH GH UHWLILFDomR RX UHHQYLR GR EROHWLP GH YRWR D GLVWkQFLD RX GRV GRFXPHQWRV TXH R
DFRPSDQKDP GHVFUHYHQGR RV SURFHGLPHQWRV H SUD]RV QHFHVViULRV j UHJXODUL]DomR GR YRWR D
GLVWkQFLD
&RQIRUPH SDUiJUDIR ~QLFR GR DUW 8 GD ,&90  R DFLRQLVWD SRGH UHWLILFDU RX UHHQYLDU R
EROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDRXRVGRFXPHQWRVTXHRDFRPSDQKDPGHVGHTXHREVHUYDGRRSUD]R
SDUDRUHFHELPHQWRSHOD&RPSDQKLDDFLPDLQGLFDGR
6HUmRGHVFRQVLGHUDGRVRVYRWRVSURIHULGRVSRUDFLRQLVWDVQRVFDVRVHPTXHREROHWLPGHYRWRD
GLVWkQFLDHRXRVGRFXPHQWRVGHUHSUHVHQWDomRGRVDFLRQLVWDVHOHQFDGRVDFLPDVHMDPHQYLDGRV RX
UHHQYLDGRVHRXUHWLILFDGRVFRQIRUPHRFDVR HPLQREVHUYkQFLDDRVSUD]RVHIRUPDOLGDGHVGHHQYLR
SUHYLVWRVQHVWHLWHPGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
2 DFLRQLVWD WDPEpP SRGHUi WUDQVPLWLU DV VXDV LQVWUXo}HV GH YRWR D VHXV UHVSHFWLYRV DJHQWHV GH
FXVWyGLDREVHUYDQGRDVUHJUDVSRUHOHVGHWHUPLQDGDV L DFLRQLVWDVFRPSRVLomRDFLRQiULDHPOLYUR
HVFULWXUDO SRGHP H[HUFHU R YRWR j GLVWkQFLD SRU LQWHUPpGLR GR HVFULWXUDGRU LL  DFLRQLVWDV FRP
SRVLomRDFLRQiULDHPLQVWLWXLomRFXVWRGLDQWHFRUUHWRUDGHYHUmRYHULILFDURVSURFHGLPHQWRVSDUDYRWDU
FRP D LQVWLWXLomR FXVWRGLDQWH GD DomR H LLL  DFLRQLVWDV FRP Do}HV FXVWRGLDGDV HP PDLV GH XPD
LQVWLWXLomR SDUWHGDSRVLomRFXVWRGLDGDQRVOLYURVGRHVFULWXUDGRUHRXWUDSDUWHHPFXVWRGLDQWHRX
Do}HVFXVWRGLDGDVHPPDLVGHXPDLQVWLWXLomRFXVWRGLDQWH EDVWDHQYLDUDLQVWUXomRGHYRWRDSHQDV
SDUDXPDLQVWLWXLomRRYRWRVHUiVHPSUHFRQVLGHUDGRSHODTXDQWLGDGHWRWDOGHDo}HVGRDFLRQLVWD
$VLQVWUXo}HVHQYLDGDVSDUDRVDJHQWHVGHFXVWyGLDWDPEpPGHYHPVHUUHFHELGDVDWp VHWH GLDV
DQWHVGDGDWDGHUHDOL]DomRGDDVVHPEOHLDJHUDOQDTXDORSURFHVVRGHYRWRDGLVWkQFLDIRUXWLOL]DGR
RXRXWUDGDWDHVSHFtILFDLQGLFDGDSHORVUHVSHFWLYRVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoR
K  VH D &RPSDQKLD GLVSRQLELOL]D VLVWHPD HOHWU{QLFR GH UHFHELPHQWR GR EROHWLP GH YRWR D
GLVWkQFLDRXGHSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLD
$&RPSDQKLDQmRGLVSRQLELOL]DVLVWHPDHOHWU{QLFRGHUHFHELPHQWRGREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDRX
GHSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLD
L  LQVWUXo}HVSDUDTXHDFLRQLVWDRXJUXSRGHDFLRQLVWDVLQFOXDSURSRVWDVGHGHOLEHUDomR
FKDSDVRXFDQGLGDWRVDPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRFRQVHOKRILVFDOQR
EROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD
&DVR R DFLRQLVWD TXHLUD LQFOXLU SURSRVWDV GH GHOLEHUDomR FKDSDV RX FDQGLGDWRV D PHPEURV GR
FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR RX GR FRQVHOKR ILVFDO QR EROHWLP GH YRWR j GLVWkQFLD VHUi QHFHVViULR
DSUHVHQWDU WDLV SURSRVWDV SRU PHLR GH FRUUHVSRQGrQFLD HQYLDGD DR HQGHUHoR 5XD &RPHQGDGRU
$OFLGHV6LPmR+HORXQVDOD%DLUUR&LYLW,,QDFLGDGHGH6HUUDHVWDGRGR(VStULWR6DQWR
&(3MXQWDPHQWHFRPRVGRFXPHQWRVSHUWLQHQWHVjSURSRVWDRXSRUPHLRGRHQGHUHoR
ZZZULZLQHFRPEUQRVSUD]RVHVWDEHOHFLGRVSHODUHJXODPHQWDomRYLJHQWH
M  VH D &RPSDQKLD GLVSRQLELOL]D IyUXQV H SiJLQDV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV
GHVWLQDGRV D UHFHEHU H FRPSDUWLOKDU FRPHQWiULRV GRV DFLRQLVWDV VREUH DV SDXWDV GDV
DVVHPEOHLDV
$ &RPSDQKLD QmR GLVSRQLELOL]D IyUXQV H SiJLQDV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV GHVWLQDGRV D
UHFHEHUHFRPSDUWLOKDUFRPHQWiULRVGRVDFLRQLVWDVVREUHDVSDXWDVGDVDVVHPEOHLDV
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N  RXWUDV LQIRUPDo}HV QHFHVViULDV j SDUWLFLSDomRD GLVWkQFLDHDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGH
YRWRDGLVWkQFLD
2EROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDVHUiGLVSRQLELOL]DGRQRVSUD]RVOHJDLVDSOLFiYHLVQRVLWHGH5HODo}HV
FRP ,QYHVWLGRUHV GD&RPSDQKLD H QRVLWH GD&90 GHWDOKDQGR WRGRV RVUHTXLVLWRV QHFHVViULRV H
RULHQWDo}HVDUHVSHLWRGDYRWDomRjGLVWkQFLD
$&RPSDQKLDHPUHJUDQmRWUDQVPLWHDRYLYRRYtGHRHRXRiXGLRGDVDVVHPEOHLDV
1RVWHUPRVGRDUW4HVHJXLQWHVGD,&90RVDFLRQLVWDVWLWXODUHVGHDo}HVGHHPLVVmR
GD&RPSDQKLDTXHHVWHMDPGHSRVLWDGDVHPGHSRVLWiULDFHQWUDOSRGHUmRWUDQVPLWLUDVLQVWUXo}HVGH
YRWRSDUDSUHHQFKLPHQWRGREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDSRUPHLRGHVHXVUHVSHFWLYRVDJHQWHVGH
FXVWyGLDFDVRHVVHVSUHVWHPHVVHWLSRGHVHUYLoR2VHUYLoRGHFROHWDHWUDQVPLVVmRGHLQVWUXo}HV
GHSUHHQFKLPHQWRGHYRWRSRGHUiVHUUHDOL]DGRWDPEpPSHORVHVFULWXUDGRUHV
$ &RPSDQKLD WDPEpP HVFODUHFH TXH QRV WHUPRV GR DUW :   GD ,&90  KDYHQGR
GLYHUJrQFLDVHQWUHREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDUHFHELGRGLUHWDPHQWHSHOD&RPSDQKLDHDLQVWUXomR
GHYRWRFRQWLGDQRPDSDGHYRWDomRSURYHQLHQWHGRHVFULWXUDGRUSDUDXPPHVPRQ~PHURGH&3)
RX&13-DLQVWUXomRGHYRWRSURYHQLHQWHGRHVFULWXUDGRUGHYHSUHYDOHFHU
$GHPDLV QRV WHUPRV GR DUW :   GD ,&90  D &RPSDQKLD DVVLQDOD TXH VHUmR
GHVFRQVLGHUDGDV DV LQVWUXo}HV GH YRWR D GLVWkQFLD TXDQGR RV DFLRQLVWDV UHVSRQViYHLV SRU WDLV
LQVWUXo}HV L  FRPSDUHoDP ILVLFDPHQWH j DVVHPEOHLD JHUDO HP TXHVWmR VROLFLWDQGR H[HUFHU
DWXDOL]DGR YRWR SUHVHQFLDOPHQWH H LL  QmR VHMDP HOHJtYHLV SDUD YRWDU HP WDO DVVHPEOHLD RX QD
UHVSHFWLYDGHOLEHUDomR
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5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
D  Q~PHURGHUHXQL}HVUHDOL]DGDVQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOGLVFULPLQDQGRHQWUHQ~PHUR
GHUHXQL}HVRUGLQiULDVHH[WUDRUGLQiULDV
1RH[HUFtFLRVRFLDOGHHQWUHGHMDQHLURGHHGHGH]HPEURGHR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDVHUHXQLXRUGLQDULDPHQWH VHWH YH]HVFRQIRUPHDEDL[R
'DWD

1DWXUH]D
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2UGLQiULD

E  VHH[LVWLUHPDVGLVSRVLo}HVGRDFRUGRGHDFLRQLVWDVTXHHVWDEHOHoDPUHVWULomRRX
YLQFXODomRDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGRFRQVHOKR
1mRDSOLFiYHO

F  UHJUDVGHLGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV
'HDFRUGRFRPRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDQmRSRGHVHUHOHLWRSDUDLQWHJUDU
R&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDTXHOHTXH L RFXSHFDUJRVHPVRFLHGDGHTXHSRVVDVHUFRQVLGHUDGD
FRQFRUUHQWHGD&RPSDQKLDRXHPVXDVFRQWURODGDVRX LL WHQKDRXUHSUHVHQWHLQWHUHVVHFRQIOLWDQWH
FRP R GD &RPSDQKLD 1mR SRGHUi VHU H[HUFLGR R GLUHLWR GH YRWR SHOR PHPEUR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRFDVRVHFRQILJXUHPVXSHUYHQLHQWHPHQWHHVVHVIDWRUHVGHLPSHGLPHQWR+iDLQGD
UHJUDVTXHDERUGDPDLGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVQR&yGLJRGH&RQGXWD
HQR5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSURYDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
HPUHXQLmRGRGLDGHRXWXEURGH
G  VHRHPLVVRUSRVVXLSROtWLFDGHLQGLFDomRHGHSUHHQFKLPHQWRGHFDUJRVGRFRQVHOKRGH
DGPLQLVWUDomRIRUPDOPHQWHDSURYDGDLQIRUPDQGRHPFDVRSRVLWLYR
L yUJmR UHVSRQViYHO SHOD DSURYDomR GD SROtWLFD GDWD GD DSURYDomR H FDVR R HPLVVRU
GLYXOJXHDSROtWLFDORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHU
FRQVXOWDGR
$3ROtWLFDGH,QGLFDomRGH$GPLQLVWUDGRUHVDSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmR
GRGLDGHRXWXEURGHIRLHODERUDGDHPFRQVRQkQFLDFRPR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDR
5HJLPHQWR ,QWHUQR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR R 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR D /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV H WHP SRU REMHWLYR GHWHUPLQDU RV UHTXLVLWRV PtQLPRV SDUD LQGLFDomR GH
PHPEURVGDDGPLQLVWUDomRSUH]DQGRSHODVPHOKRUHVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD
LL SULQFLSDLV FDUDFWHUtVWLFDV GD SROtWLFD LQFOXLQGR UHJUDV UHODWLYDV DR SURFHVVR GH
LQGLFDomR GRV PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR j FRPSRVLomR GR yUJmR H j
VHOHomRGHVHXVPHPEURV
$ LQGLFDomR GRV PHPEURV GHYHUi REVHUYDU R GLVSRVWR QR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD QRV
5HJLPHQWRV,QWHUQRVYLJHQWHVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXGR&RPLWrGH$XGLWRULDH5LVFRV
FRQIRUPHRFDVRQD3ROtWLFDGH,QGLFDomRGH$GPLQLVWUDGRUHVQR&yGLJRGH&RQGXWDQR$FRUGRGH
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5HJUDV3ROtWLFDV(3UiWLFDV5HODWLYDVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$FLRQLVWDVEHPFRPRQDOHJLVODomRYLJHQWHGHIRUPDDUHIOHWLUHFRQVROLGDUDVHVWUXWXUDVH[LVWHQWHV
SDUDDSURWHomRGRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDGHVHXVDFLRQLVWDVHGRPHUFDGR
'HYHUmR VHU LQGLFDGRV SDUD R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SDUD RV &RPLWrV H SDUD D 'LUHWRULD
SURILVVLRQDLVDOWDPHQWHTXDOLILFDGRVFRPQRWiYHOH[SHULrQFLD WpFQLFDHSURILVVLRQDO HDOLQKDGRVDRV
YDORUHVHjFXOWXUDGD&RPSDQKLD
2 SURFHVVR GH LQGLFDomR WDPEpP GHYHUi FRQVLGHUDU GHQWUH RXWURV FULWpULRV FRPR
FRPSOHPHQWDULGDGH GH FRPSHWrQFLDV GLVSRQLELOLGDGH GH WHPSR SDUD R H[HUFtFLR GD IXQomR H
GLYHUVLGDGH
$SRVVHGRVPHPEURVGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHVWDUiFRQGLFLRQDGDjDVVLQDWXUDGRWHUPR
GHSRVVHjDGHVmRj3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHHj3ROtWLFDGH1HJRFLDomR
GH9DORUHV0RELOLiULRVGD&RPSDQKLDEHPFRPRDRDWHQGLPHQWRGRVUHTXLVLWRVOHJDLVDSOLFiYHLV
2V FDUJRV GH 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GH 'LUHWRU 3UHVLGHQWH RX SULQFLSDO
H[HFXWLYRGD&RPSDQKLDQmRSRGHUmRVHUDFXPXODGRVSHODPHVPDSHVVRD
'HYHUmR VHU LQGLFDGRV SDUD FRPSRU R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SURILVVLRQDLV DOWDPHQWH
TXDOLILFDGRVFRPQRWiYHOH[SHULrQFLDSURILVVLRQDOHWpFQLFDFRPUHSXWDomRLOLEDGDHFRPSRWHQFLDO
GH DWHQGHU DR LQWHUHVVH GD &RPSDQKLD GRV VHXV DFLRQLVWDV H HPSUHJDGRV EHP FRPR D
UHVSRQVDELOLGDGH VRFLDO GD &RPSDQKLD SDXWDGRV SHOD OHJDOLGDGH SHOD pWLFD H SHODV PHOKRUHV
SUiWLFDVGHJRYHUQDQoD$LQGLFDomRGRVFDQGLGDWRVREVHUYDUiDGLVSRQLELOLGDGHGHWHPSRGHVHXV
PHPEURV SDUD R H[HUFtFLR GDV IXQo}HV H SUHIHUHQFLDOPHQWH D GLYHUVLGDGH GH FRQKHFLPHQWRV
H[SHULrQFLDVFRPSRUWDPHQWRVDVSHFWRVFXOWXUDLVIDL[DHWiULDHJrQHUR
$FRPSRVLomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUiVHUDYDOLDGDDRILQDOGHFDGDPDQGDWRSDUD
EXVFDURDWHQGLPHQWRDRVFULWpULRVFRQVWDQWHVGD3ROtWLFDGH,QGLFDomRGH$GPLQLVWUDGRUHVTXDQGR
GDDSURYDomRGRVFDQGLGDWRVSURSRVWRVSHODDGPLQLVWUDomR
$SURSRVWDGHUHHOHLomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUiOHYDUHPFRQVLGHUDomR
RVHXERPGHVHPSHQKRGXUDQWHRSHUtRGRVXDH[SHULrQFLDHDDVVLGXLGDGHQDVUHXQL}HVGXUDQWHR
PDQGDWR DQWHULRU FRQIRUPH RV UHVXOWDGRV GR SURFHVVR GH DYDOLDomR SHULyGLFD GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomREHPFRPRDVFRQFOXV}HVTXDQWRjDGHTXDomRRXQHFHVVLGDGHGHDMXVWHVHPVXD
FRPSRVLomR
&RQIRUPHSUHYLVWRQRDUWGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDDHOHLomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRGDUVHiSHORVLVWHPDGHFKDSDVUHVVDOYDGRRGLVSRVWRQRGRPHVPRDUWLJRH
DSRVVLELOLGDGHGHHOHLomRHPVHSDUDGRQDVKLSyWHVHVOHJDLV
6RPHQWHSRGHUmRFRQFRUUHUDVFKDSDV L LQGLFDGDVSHOR&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RX LL  TXH
VHMDPLQGLFDGDVSRUTXDOTXHUDFLRQLVWDRXFRQMXQWRGHDFLRQLVWDVVHQGRYHGDGDDDSUHVHQWDomRGH
PDLVGHXPDFKDSDSHORPHVPRDFLRQLVWD QmRREVWDQWHXPDPHVPDSHVVRDSRGHUiLQWHJUDUGXDV
RXPDLVFKDSDVLQFOXVLYHDTXHODLQGLFDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR 
2VDFLRQLVWDVRXFRQMXQWRGHDFLRQLVWDVTXHGHVHMDUHPSURSRUFKDSDSDUDFRQFRUUHUDRVFDUJRVQR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUmRMXQWDPHQWHFRPDSURSRVWDGHFKDSDDVHUDSUHVHQWDGDQRV
WHUPRV GD UHJXODPHQWDomR YLJHQWH HQFDPLQKDU DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DV LQIRUPDo}HV
UHTXHULGDV SHOD UHJXODPHQWDomR YLJHQWH DFHUFD GH FDGD XP GRV FDQGLGDWRV TXH FRPSXVHUHP D
FKDSD
&DGDDFLRQLVWDVRPHQWHSRGHUiYRWDUHPXPDFKDSDHVHUmRGHFODUDGRVHOHLWRVRVFDQGLGDWRVGD
FKDSDTXHUHFHEHUPDLRUQ~PHURGHYRWRVQD$VVHPEOHLD*HUDO
1DKLSyWHVHGHHOHLomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSHORSURFHVVRGHYRWRP~OWLSOR
FDGDLQWHJUDQWHGDVFKDSDVDSUHVHQWDGDVQDIRUPDGRDUWGR(VWDWXWR6RFLDOVHUiғ FRQVLGHUDGR
XPFDQGLGDWRSDUDRFDUJRGHFRQVHOKHLUR
&DGD LQGLFDGR D FRQVHOKHLUR LQGHSHQGHQWH GHYHUi DSUHVHQWDU GHFODUDomR DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR DWHVWDQGR VHX HQTXDGUDPHQWR HP UHODomR DRV FULWpULRV GH LQGHSHQGrQFLD

751

3È*,1$GH

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD::(&200(5&('(9,1+266$

9HUVmR

5HJUDV3ROtWLFDV(3UiWLFDV5HODWLYDVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

HVWDEHOHFLGRV QR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR FRQWHPSODQGR D UHVSHFWLYD MXVWLILFDWLYD VH
YHULILFDGDDOJXPDGDVVLWXDo}HVSUHYLVWDVQRGRDUWLJRGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDGHYHUiDSURYDUPDQLIHVWDomRLQVHULGDQDSURSRVWDGD
DGPLQLVWUDomRUHIHUHQWHj$VVHPEOHLD*HUDOSDUDHOHLomRGHDGPLQLVWUDGRUHVFRQWHPSODQGR D D
DGHUrQFLDGHFDGDFDQGLGDWRDRFDUJRGHPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDHVWD3ROtWLFDH
E  DV UD]}HV j OX] GR GLVSRVWR QR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR H QD GHFODUDomR DFLPD
PHQFLRQDGD SHODV TXDLV VH YHULILFD R HQTXDGUDPHQWR GH FDGD FDQGLGDWR FRPR FRQVHOKHLUR
LQGHSHQGHQWH
$DVVHPEOHLDJHUDOHOHJHUiGHQWUHRVPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRVHX3UHVLGHQWHHVHX
9LFH3UHVLGHQWHGHYHQGRWDOHOHLomRRFRUUHUQDSULPHLUDUHXQLmRDSyVDSRVVHGRV&RQVHOKHLURVRX
QDSULPHLUDUHXQLmRVHJXLQWHjRFRUUrQFLDGDYDFkQFLDGHVVHFDUJR
'RVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRPtQLPR GRLV RX YLQWHSRUFHQWR RTXHIRU
PDLRU GHYHUmR VHU FRQVHOKHLURV LQGHSHQGHQWHV FRQIRUPH D GHILQLomR GR 5HJXODPHQWR GR 1RYR
0HUFDGRGHYHQGRDFDUDFWHUL]DomRGRVLQGLFDGRVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPRFRQVHOKHLURV
LQGHSHQGHQWHVVHUGHOLEHUDGDQD$VVHPEOHLD*HUDOTXHRVHOHJHU
4XDQGRHPGHFRUUrQFLDGRFiOFXORGRSHUFHQWXDORUHVXOWDGRJHUDUXPQ~PHURIUDFLRQiULRGHYH
VHSURFHGHUDRDUUHGRQGDPHQWRSDUDRQ~PHURLQWHLURLPHGLDWDPHQWHVXSHULRU
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUiLQGLFDUSDUDDFRPSRVLomRGD'LUHWRULDSURILVVLRQDLVDOWDPHQWH
TXDOLILFDGRVFRPQRWiYHOH[SHULrQFLDSURILVVLRQDOHWpFQLFDFRPUHSXWDomRLOLEDGDHFRPSRWHQFLDO
GHDWHQGHUDRLQWHUHVVHGD&RPSDQKLDGRVDFLRQLVWDVHHPSUHJDGRVEHPFRPRDUHVSRQVDELOLGDGH
VRFLDOGD&RPSDQKLDSDXWDGRVSHODOHJDOLGDGHSHODpWLFDHSHODVPHOKRUHVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoD
$'LUHWRULDGHYHUiVHUFRPSRVWDSRUXPGLUHWRUSUHVLGHQWHXPGLUHWRUGHUHODomRFRPLQYHVWLGRUHV
HRVGHPDLVQmRWHQGRGHVLJQDomRHVSHFtILFDFRPDVDWULEXLo}HVFRQIHULGDVSHOR(VWDWXWR6RFLDO
HRXSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRVWHUPRVGDOHJLVODomRYLJHQWH
$SURSRVWDGHUHHOHLomRGRVPHPEURVGD'LUHWRULDGHYHUiFRQVLGHUDUVXDDYDOLDomRSHULyGLFDSHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUiEXVFDUHOHJHUFRPR D 'LUHWRU3UHVLGHQWHXPH[HFXWLYRDSWR
DOLGHUDUDJHVWmRGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDFRPREVHUYkQFLDDRVOLPLWHVGHULVFRHjVGLUHWUL]HV
DSURYDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH E 'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVH'LUHWRUHV
VHPGHVLJQDomRHVSHFtILFDH[HFXWLYRVFRPH[SHULrQFLDHKDELOLGDGHVUHODFLRQDGDVjVXDiUHDGH
DWXDomRVHPSUHREVHUYDGRVRVFULWpULRVHVWDEHOHFLGRVDFLPD$SURSRVWDGHUHHOHLomRGRVPHPEURV
GD 'LUHWRULD GHYHUi OHYDU HP FRQVLGHUDomR R VHX ERP GHVHPSHQKR GXUDQWH R SHUtRGR VXD
H[SHULrQFLDHDDVVLGXLGDGHQDVUHXQL}HVGXUDQWHRPDQGDWRDQWHULRU
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGHUi FULDU FRPLWrV SDUD R DVVHVVRUDPHQWR GD DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDFRPREMHWLYRVUHVWULWRVHHVSHFtILFRVGHVLJQDQGRRVVHXVUHVSHFWLYRVPHPEURVHSUD]R
GHGXUDomR
$VSHVVRDVLQGLFDGDVSDUDRV&RPLWrVSRGHUmRVHUDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDRXQmRGHYHUmR
SRVVXLUFRPSURYDGDFDSDFLWDomRDFHUFDGDVFRPSHWrQFLDVHRXDWULEXLo}HVGRFRPLWrHPTXHVWmR
$LQGLFDomRGHQRPHVGRVFDQGLGDWRVSDUDPHPEURVGRV&RPLWrVGD&RPSDQKLDSRGHUiVHUIHLWD
SHOR'LUHWRU3UHVLGHQWHRXSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPDQWHFHGrQFLDGDGDWDUHXQLmRGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHQRPHDUiRVPHPEURVGRV&RPLWrV
$SURSRVWDGHUHHOHLomRGRVPHPEURVGRV&RPLWrVGHYHUiFRQVLGHUDURVUHVXOWDGRVGRSURFHVVRGH
DYDOLDomRSHULyGLFDGRV&RPLWrV


752

3È*,1$GH

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD::(&200(5&('(9,1+266$

9HUVmR

'HVFULomRGD&OiXVXOD&RPSURPLVVyULD3DUD5HVROXomRGH&RQIOLWRV3RU0HLRGH
$UELWUDJHP
  'HVFULomR GD FOiXVXOD FRPSURPLVVyULD SDUD UHVROXomR GH FRQIOLWRV SRU PHLR GH
DUELWUDJHP
1RV WHUPRV GR DUWLJR GR (VWDWXWR 6RFLDO D &RPSDQKLD VHXV DFLRQLVWDV DGPLQLVWUDGRUHV H RV
PHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOHIHWLYRVHVXSOHQWHVVHKRXYHUREULJDPVHDUHVROYHUSRUPHLRGH
DUELWUDJHPSHUDQWHD&kPDUDGH$UELWUDJHPGR0HUFDGRQDIRUPDGHVHXUHJXODPHQWRTXDOTXHU
FRQWURYpUVLDTXHSRVVDVXUJLUHQWUHHOHVUHODFLRQDGDFRPRXRULXQGDGHVXDFRQGLomRGHHPLVVRU
DFLRQLVWDVDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDOHPHVSHFLDOGHFRUUHQWHVGDVGLVSRVLo}HV
FRQWLGDVQD/HLQQD/HLQGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVQR(VWDWXWR6RFLDOQDVQRUPDV
HGLWDGDV SHOR &RQVHOKR 0RQHWiULR 1DFLRQDO SHOR %DQFR &HQWUDO GR %UDVLO H SHOD &RPLVVmR GH
9DORUHV 0RELOLiULRV EHP FRPR QDV GHPDLV QRUPDV DSOLFiYHLV DR IXQFLRQDPHQWR GR PHUFDGR GH
FDSLWDLV HP JHUDO DOpP GDTXHODV FRQVWDQWHV GR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR GRV GHPDLV
UHJXODPHQWRVGD%HGR&RQWUDWRGH3DUWLFLSDomRQR1RYR0HUFDGR
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'DWDGHSRVVH

'DWDGDHOHLomR

1~PHURGH0DQGDWRV
&RQVHFXWLYRV

6LP



26U$OH[DQGUH0DJQRGD&UX]2OLYHLUD)LOKRGHFODURXSDUDWRGRVRVILQVGHGLUHLWRTXHQRV~OWLPRVDQRVQmRHVWHYHVXMHLWRDRVHIHLWRVGHTXDOTXHUFRQGHQDomRFULPLQDOTXDOTXHUFRQGHQDomRRXDSOLFDomRGH
SHQDHPSURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRSHUDQWHD&90HTXDOTXHUFRQGHQDomRWUDQVLWDGDHPMXOJDGRQDHVIHUDMXGLFLDORXDGPLQLVWUDWLYDTXHWLYHVVHSRUHIHLWRDVXVSHQVmRRXDLQDELOLWDomRSDUDDSUiWLFDGHTXDOTXHU
DWLYLGDGHSURILVVLRQDORXFRPHUFLDO$GLFLRQDOPHQWHR6U$OH[DQGUH0DJQRGD&UX]2OLYHLUD)LOKRGHFODUDTXHQmRpFRQVLGHUDGRXPD3HVVRD([SRVWD3ROLWLFDPHQWHQRVWHUPRVGDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO

$OH[DQGUH5RGULJXHV0DOWD

3È*,1$GH

26U*HUPDQ*DUILQNHOGHFODURXSDUDWRGRVRVILQVGHGLUHLWRTXHQRV~OWLPRVDQRVQmRHVWHYHVXMHLWRDRVHIHLWRVGHTXDOTXHUFRQGHQDomRFULPLQDOTXDOTXHUFRQGHQDomRRXDSOLFDomRGHSHQDHPSURFHVVR
DGPLQLVWUDWLYRSHUDQWHD&90HTXDOTXHUFRQGHQDomRWUDQVLWDGDHPMXOJDGRQDHVIHUDMXGLFLDORXDGPLQLVWUDWLYDTXHWLYHVVHSRUHIHLWRDVXVSHQVmRRXDLQDELOLWDomRSDUDDSUiWLFDGHTXDOTXHUDWLYLGDGHSURILVVLRQDO
RXFRPHUFLDO$GLFLRQDOPHQWHR6U*HUPDQ*DUILQNHOGHFODUDTXHQmRpFRQVLGHUDGRXPD3HVVRD([SRVWD3ROLWLFDPHQWHQRVWHUPRVGDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO

26U*HUPDQ*DUILQNHOpDWXDOPHQWHR'LUHWRUGH%%226XSULPHQWRV,PSRUWDomRGD:LQH1DVFLGRHP%XHQRV$LUHVFRPPDLVGHDQRVGHH[SHULrQFLDQRPHUFDGRGH%%HORMDVItVLFDV,QLFLRXDFDUUHLUD
VHQGRFRQYLGDGRSHOR0LQLVWpULRGH5HODo}HV([WHULRUHVGD$UJHQWLQDSDUDLQWHJUDURWLPHGRSURJUDPDQDFLRQDOGHIRPHQWRGHH[SRUWDo}HV)RLPRUDUQR%UDVLODFRQYLWHGHXPDHPSUHVDSDUDJHUHQFLiODHP
VHJXLGDIXQGRX%RGHJDVLPSRUWDGRUDGHYLQKRVHVSHFLDOL]DGDQRFDQDO%%$SyVDQRVQRFRPDQGRGH%RGHJDVHPYHQGHXVXDSDUWLFLSDomRD:LQHHIRLFRQYLGDGRDOLGHUDURWLPHGH%%H22
SURMHWRGHORMDVItVLFDV

*HUPDQ*DUILQNHO

26U&OD\WRQ)UHLUHGRV6DQWRVGHFODURXSDUDWRGRVRVILQVGHGLUHLWRTXHQRV~OWLPRVDQRVQmRHVWHYHVXMHLWRDRVHIHLWRVGHTXDOTXHUFRQGHQDomRFULPLQDOTXDOTXHUFRQGHQDomRRXDSOLFDomRGHSHQDHP
SURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRSHUDQWHD&90HTXDOTXHUFRQGHQDomRWUDQVLWDGDHPMXOJDGRQDHVIHUDMXGLFLDORXDGPLQLVWUDWLYDTXHWLYHVVHSRUHIHLWRDVXVSHQVmRRXDLQDELOLWDomRSDUDDSUiWLFDGHTXDOTXHUDWLYLGDGH
SURILVVLRQDORXFRPHUFLDO$GLFLRQDOPHQWHR6U&OD\WRQ)UHLUHGRV6DQWRVGHFODUDTXHQmRpFRQVLGHUDGRXPD3HVVRD([SRVWD3ROLWLFDPHQWHQRVWHUPRVGDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO

26U&OD\WRQ)UHLUHGRV6DQWRVpDWXDOPHQWH'LUHWRU7HFQRORJLDGD:LQH7HPPDLVGHDQRVGHH[SHULrQFLDSDUWLFLSRXGHJUDQGHVSURMHWRVGHLPSOHPHQWDomRGH(53HPHPSUHVDVFRPR*UXSR&RVHQWLQR
/HYDQWLQD*UDQLWDV&DYD*UDQLWRV6KRSSLQJ9LWyULD7UDQVXLoD3URYDOH0LFURQ,WD<DUD$OLPHQWRVH$QWROLQL$OpPGHWHUVLGR*HUHQWHGHLPSOHPHQWDomRQD&RQVLVW6RIWZDUH

&OD\WRQ)UHLUHGRV6DQWRV

$6UD/DXUD*RQoDOYHV&DYDOFDQWLGH%DUURVGHFODURXSDUDWRGRVRVILQVGHGLUHLWRTXHQRV~OWLPRVDQRVQmRHVWHYHVXMHLWDDRVHIHLWRVGHTXDOTXHUFRQGHQDomRFULPLQDOTXDOTXHUFRQGHQDomRRXDSOLFDomRGH
SHQDHPSURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRSHUDQWHD&90HTXDOTXHUFRQGHQDomRWUDQVLWDGDHPMXOJDGRQDHVIHUDMXGLFLDORXDGPLQLVWUDWLYDTXHWLYHVVHSRUHIHLWRDVXVSHQVmRRXDLQDELOLWDomRSDUDDSUiWLFDGHTXDOTXHU
DWLYLGDGHSURILVVLRQDORXFRPHUFLDO$GLFLRQDOPHQWHD6UD/DXUD*RQoDOYHV&DYDOFDQWLGH%DUURVGHFODUDTXHQmRpFRQVLGHUDGDXPD3HVVRD([SRVWD3ROLWLFDPHQWHQRVWHUPRVGDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO

$6UD/DXUD*RQoDOYHV&DYDOFDQWLGH%DUURVpDWXDOPHQWH'LUHWRUDGH0DUNHWLQJHGH*RYHUQDQoDGD:LQH7HPPDLVGHDQRVGHH[SHULrQFLDDWXRXFRPR930DUNHWLQJ*OREDOGD*DOOR:RUOGZLGHFRPR
'LUHWRUDGH0DUFDQR*URXSH/¶2FFLWDQHH'LUHWRUDGH0DUNHWLQJ/¶2UpDO3URIHVVLRQQHOH'LUHWRUDGH0DUNHWLQJGD*DUQLHUQD/¶2UpDO

/DXUD*RQoDOYHV&DYDOFDQWLGH%DUURV

9HUVmR

)RLHOHLWRSHORFRQWURODGRU 3HUFHQWXDOGHSDUWLFLSDomR
QDVUHXQL}HV

3UD]RGRPDQGDWR

26U$OH[DQGUH0DJQRGD&UX]2OLYHLUD)LOKRpDWXDOPHQWH'LUHWRUGH0DUNHWLQJ(FRPPHUFHGD:LQH,QLFLRXVXDFDUUHLUDHPQDiUHDGHSODQHMDPHQWRHSULFLQJGD7HOH&HQWUR2HVWH&HOXODUHPSUHVDTXH
SRVWHULRUPHQWHIRLDGTXLULGDSHOD9LYR1D9LYRGHVHQYROYHXVXDFDUUHLUDSULQFLSDOPHQWHHPLQWHOLJrQFLDGHQHJyFLRVHQDiUHDGHPDUNHWLQJFRPR*HUHQWH6rQLRUGH0DUNHWLQJ7UDEDOKRXWDPEpPQD1H[WHO
OLGHUDQGRDiUHDGHJHVWmRGHEDVHGHFOLHQWHVHFRQWULEXLQGRSDUDUHGXomRGRFKXUQGD&RPSDQKLD

$OH[DQGUH0DJQR'D&UX]2OLYHLUD)LOKR

([SHULrQFLDSURILVVLRQDO&ULWpULRVGH,QGHSHQGrQFLD

'LUHWRU3UHVLGHQWHGD&RPSDQKLD

'HVFULomRGHRXWURFDUJRIXQomR

$GPLQLVWUDGRUGHHPSUHVDV

&RQVHOKHLUR (IHWLYR H'LU
3UHVLGHQWH

&DUJRHOHWLYRRFXSDGR



3URILVVmR

&3)

2UJmRDGPLQLVWUDomR

2XWURVFDUJRVHIXQo}HVH[HUFLGDVQRHPLVVRU

'DWDGHQDVFLPHQWR

1RPH

&RPSRVLomR(([SHULrQFLD3URILVVLRQDOGD$GPLQLVWUDomR(GR&RQVHOKR)LVFDO
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6DQWX]D3DROXFFL1%LFDOKR

3È*,1$GH

26U5RJHULR0XQL]6DOXPHpVyFLRIXQGDGRUHDWXDOPHQWHPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHFRQVXOWRUHVWUDWpJLFRGD:LQHFRPEUeWDPEpPFRQVXOWRUHVWUDWpJLFRSHODHPSUHVD$WHQDHWHPDOJXPDV
LQLFLDWLYDVHP6WDUWXSV3URIHVVRUGRFXUVRGH0%$GD38&56SDOHVWUDQWHHPHQWRU(QGHDYRU)RL&(2GD:LQHFRPEUHHPSUHHQGHGRUGDVHPSUHVDV%UDVLO7UDGHH(VWDomRGR9LQKR
26U5RJHULR0XQL]6DOXPHGHFODURXSDUDWRGRVRVILQVGHGLUHLWRTXHQRV~OWLPRVDQRVQmRHVWHYHVXMHLWRDRVHIHLWRVGHTXDOTXHUFRQGHQDomRFULPLQDOTXDOTXHUFRQGHQDomRRXDSOLFDomRGHSHQDHPSURFHVVR
DGPLQLVWUDWLYRSHUDQWHD&90HTXDOTXHUFRQGHQDomRWUDQVLWDGDHPMXOJDGRQDHVIHUDMXGLFLDORXDGPLQLVWUDWLYDTXHWLYHVVHSRUHIHLWRDVXVSHQVmRRXDLQDELOLWDomRSDUDDSUiWLFDGHTXDOTXHUDWLYLGDGHSURILVVLRQDO
RXFRPHUFLDO
$GLFLRQDOPHQWHR6U5RJHULR0XQL]6DOXPHGHFODUDTXHQmRpFRQVLGHUDGRXPD3HVVRD([SRVWD3ROLWLFDPHQWHQRVWHUPRVGDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO

5RJpULR0XQL]6DOXPH

26U(GXDUGR6LURWVN\0HO]HUGHFODURXSDUDWRGRVRVILQVGHGLUHLWRTXHQRV~OWLPRVDQRVQmRHVWHYHVXMHLWRDRVHIHLWRVGHTXDOTXHUFRQGHQDomRFULPLQDOTXDOTXHUFRQGHQDomRRXDSOLFDomRGHSHQDHP
SURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRSHUDQWHD&90HTXDOTXHUFRQGHQDomRWUDQVLWDGDHPMXOJDGRQDHVIHUDMXGLFLDORXDGPLQLVWUDWLYDTXHWLYHVVHSRUHIHLWRDVXVSHQVmRRXDLQDELOLWDomRSDUDDSUiWLFDGHTXDOTXHUDWLYLGDGH
SURILVVLRQDORXFRPHUFLDO
$GLFLRQDOPHQWHR6U(GXDUGR6LURWVN\0HO]HUGHFODUDTXHQmRpFRQVLGHUDGRXPD3HVVRD([SRVWD3ROLWLFDPHQWHQRVWHUPRVGDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO

26U(GXDUGR6LURWVN\0HO]HUpVyFLRIXQGDGRUHDWXDOPHQWH&(2GD(%&$3,7$/HPSUHVDGHLQYHVWLPHQWRIRFDGDHPORQJRSUD]RHGHGLFDGDDJURZWKHTXLW\QRPHUFDGRLQWHUPHGLiULRHpPHPEURGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRGD:LQH)RL&(2HDWXDOPHQWHp&KDLUPDQGR*UXSR5%6XPGRVPDLRUHVFRQJORPHUDGRVGHPXOWLPtGLDGR%UDVLO)XQGRXWDPEpPDH%5,&.69HQWXUHV7UDEDOKRXQD%RR]$OOHQ&RQVXOWLQJ
'HOSKLQRV(8$HIRL0DQDJLQJ'LUHFWRUQD%R[7RS0HGLDHP1<0HO]HUpJUDGXDGRSHOD38&56HSRVVXL0%$SHOD+DUYDUG%XVLQHVV6FKRROHP%RVWRQ

(GXDUGR6LURWVN\0HO]HU

26U)DELR%UXJJLRQLpDWXDOPHQWH'LUHWRU*OREDOGH&RQVXPLGRUHVGD7(/()21,&$6$3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD7&) 7HOHIRQLFD&RQVXPHU)LQDQFH HGD:LQHeWDPEpPIXQGDGRUGD
H%5,&.6'LJLWDO)DELRWUDEDOKRXQD7HOHI{QLFD%UDVLOOLGHUDQGRDXQLGDGHGHQHJyFLRV60%H&RQVXPRHQR&,7,%$1. &UHGLFDUG JHUHQFLDQGRSURGXWRVGHDTXLUHQFLDHFDUW}HVFREUDQGHGHIRLFRQVHOKHLUR
LQGHSHQGHQWHGD&9&WXULVPR6PLOHV5%60LGLDH0LOOV
26U)DELR%UXJJLRQLGHFODURXSDUDWRGRVRVILQVGHGLUHLWRTXHQRV~OWLPRVDQRVQmRHVWHYHVXMHLWRDRVHIHLWRVGHTXDOTXHUFRQGHQDomRFULPLQDOTXDOTXHUFRQGHQDomRRXDSOLFDomRGHSHQDHPSURFHVVR
DGPLQLVWUDWLYRSHUDQWHD&90HTXDOTXHUFRQGHQDomRWUDQVLWDGDHPMXOJDGRQDHVIHUDMXGLFLDORXDGPLQLVWUDWLYDTXHWLYHVVHSRUHIHLWRDVXVSHQVmRRXDLQDELOLWDomRSDUDDSUiWLFDGHTXDOTXHUDWLYLGDGHSURILVVLRQDO
RXFRPHUFLDO
$GLFLRQDOPHQWHR6U)DELR%UXJJLRQLGHFODUDTXHQmRpFRQVLGHUDGRXPD3HVVRD([SRVWD3ROLWLFDPHQWHQRVWHUPRVGDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO

)DELR%UXJJLRQL

$6UD)ODYLD%XDUTXHGH$OPHLGDpDWXDOPHQWHVyFLDGD3HQtQVXOD&DSLWDO3DUWLFLSDo}HV6$HWDPEpPpGLUHWRUDHVyFLDLQGLUHWDGD2*HVWmRGH5HFXUVRV/WGDJHVWRUDGDDFLRQLVWD3HQtQVXOD)XQGRGH
,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD±,QYHVWLPHQWRQR([WHULRUDOpPGHPHPEURGR&RQVHOKR'HOLEHUDWLYRGR,QVWLWXWR3HQtQVXOD)ODYLDpDWXDOPHQWH&(2GR*UXSR3HQtQVXOD
)ODYLDpFRQVHOKHLUDGD%5)6$FRQVHOKHLUDGR*URXSH&DUUHIRXU6$FRQVHOKHLUDGD:LQHFRPEUFRQVHOKHLUDGD9LWDPLQD&KLOH63$FRQVHOKHLUDGD8OWUDSDU3DUWLFLSDo}HV6$)ODYLDIRLFRQVHOKHLUDGH
HPSUHVDVS~EOLFDVHSULYDGDV)RLFRQVHOKHLUDQR%RDUGRI2YHUVHHUVGD8QLYHUVLGDGHGH+DUYDUGIRLFRQVHOKHLUDGR*UXSR&DPDUJR&RUUrDIRLFRQVHOKHLUDGDV/RMDV5HQQHUHWDPEpPGDÆQLPD(GXFDomR)ODYLD
IRLVyFLDGR0RQLWRU*URXSHWDPEpPGD0F.LQVH\ &RPSDQ\7DPEpPIRLGLUHWRUDJHUDOGD3DUWLFLSDo}HV0RUUR9HUPHOKR6$
)ODYLDpEDFKDUHOHPDGPLQLVWUDomRGHHPSUHVDVWHP0%$ PHVWUDGR SHOD8QLYHUVLGDGHGH+DUYDUGEHPFRPRSDUWLFLSRXGHGLYHUVRVFXUVRVGHHVSHFLDOL]DomRHSURJUDPDVH[HFXWLYRVGHQWUHHOHV,QVHDG+%6H
.HOORJJ
$6UD)ODYLD%XDUTXHGH$OPHLGDGHFODURXSDUDWRGRVRVILQVGHGLUHLWRTXHQRV~OWLPRVDQRVQmRHVWHYHVXMHLWRDRVHIHLWRVGHTXDOTXHUFRQGHQDomRFULPLQDOTXDOTXHUFRQGHQDomRRXDSOLFDomRGHSHQDHP
SURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRSHUDQWHD&90HTXDOTXHUFRQGHQDomRWUDQVLWDGDHPMXOJDGRQDHVIHUDMXGLFLDORXDGPLQLVWUDWLYDTXHWLYHVVHSRUHIHLWRDVXVSHQVmRRXDLQDELOLWDomRSDUDDSUiWLFDGHTXDOTXHUDWLYLGDGH
SURILVVLRQDORXFRPHUFLDO$GLFLRQDOPHQWHD6UD)ODYLD%XDUTXHGH$OPHLGDGHFODUDTXHQmRpFRQVLGHUDGRXPD3HVVRD([SRVWD3ROLWLFDPHQWHQRVWHUPRVGDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO

)ODYLD%XDUTXH'H$OPHLGD

2$OH[DQGUH5RGULJXHV0DOWDGHFODURXSDUDWRGRVRVILQVGHGLUHLWRTXHQRV~OWLPRVDQRVQmRHVWHYHVXMHLWRDRVHIHLWRVGHTXDOTXHUFRQGHQDomRFULPLQDOTXDOTXHUFRQGHQDomRRXDSOLFDomRGHSHQDHPSURFHVVR
DGPLQLVWUDWLYRSHUDQWHD&90HTXDOTXHUFRQGHQDomRWUDQVLWDGDHPMXOJDGRQDHVIHUDMXGLFLDORXDGPLQLVWUDWLYDTXHWLYHVVHSRUHIHLWRDVXVSHQVmRRXDLQDELOLWDomRSDUDDSUiWLFDGHTXDOTXHUDWLYLGDGHSURILVVLRQDO
RXFRPHUFLDO$GLFLRQDOPHQWHR6U$OH[DQGUH5RGULJXHV0DOWDGHFODUDTXHQmRpFRQVLGHUDGRXPD3HVVRD([SRVWD3ROLWLFDPHQWHQRVWHUPRVGDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO

2$OH[DQGUH5RGULJXHV0DOWDpDWXDOPHQWHR'LUHWRUGH)LQDQoDVGD:LQH&RPPDLVGHDQRVGHH[SHULrQFLDQDiUHD&RQWiELOHJUDQGHEDFNJURXQGHPSODQHMDPHQWRWULEXWiULRUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDHGXH
GLOLJHQFHEHPFRPRFRQWUROHRUoDPHQWiULRHLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKR7UDEDOKRXQR*UXSR5%6HIRLSURIHVVRUGHSyVJUDGXDomRGHDXGLWRULDGHWULEXWRVLPSRVWRVHWD[DVQDIDFXOGDGH6mR-XGDV7DGHX
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(GXDUGR6LURWVN\0HO]HU

1$

)DELR%UXJJLRQL

1$

)ODYLD%XDUTXH'H$OPHLGD

1$

$OH[DQGUH5RGULJXHV0DOWD

1$

*HUPDQ*DUILQNHO

1$

&OD\WRQ)UHLUHGRV6DQWRV

1$

/DXUD*RQoDOYHV&DYDOFDQWLGH%DUURV

1$

$OH[DQGUH0DJQR'D&UX]2OLYHLUD)LOKR

7LSRGH&RQGHQDomR

'HVFULomRGD&RQGHQDomR

3È*,1$GH

26U0DUFHOR*LRYDQHWWL'¶$ULHQ]Rp&(2HPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR7DPEpPpGLUHWRUHVyFLRGLUHWRGD2*HVWmRGH5HFXUVRV/WGDJHVWRUDGDDFLRQLVWD3HQtQVXOD)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP
3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD±,QYHVWLPHQWRQR([WHULRU7UDEDOKRXFRPRFRQVXOWRUQD8QLV\VDWXDQGRFRPRH[HFXWLYRVGHSUpYHQGDVFRPRDQDOLVWDHWUDLQHHQR%DQFR6DIUDHFRPR*HUHQWH6rQLRUQR0RQLWRU
*URXS$LQGDpVyFLRPLQRULWiULRGD%RGHJDV FRQWURODGDGD&RPSDQKLD GHVGHMDQHLURGH
26U0DUFHOR*LRYDQHWWL'¶$ULHQ]RGHFODURXSDUDWRGRVRVILQVGHGLUHLWRTXHQRV~OWLPRVDQRVQmRHVWHYHVXMHLWRDRVHIHLWRVGHTXDOTXHUFRQGHQDomRFULPLQDOTXDOTXHUFRQGHQDomRRXDSOLFDomRGHSHQDHP
SURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRSHUDQWHD&90HTXDOTXHUFRQGHQDomRWUDQVLWDGDHPMXOJDGRQDHVIHUDMXGLFLDORXDGPLQLVWUDWLYDTXHWLYHVVHSRUHIHLWRDVXVSHQVmRRXDLQDELOLWDomRSDUDDSUiWLFDGHTXDOTXHUDWLYLGDGH
SURILVVLRQDORXFRPHUFLDO
$GLFLRQDOPHQWHR6U0DUFHOR*LRYDQHWWL'¶$ULHQ]RGHFODUDTXHQmRpFRQVLGHUDGRXPD3HVVRD([SRVWD3ROLWLFDPHQWHQRVWHUPRVGDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO

0DUFHOR*LRYDQHWWL'DULHQ]R

0DUFHOR*LRYDQHWWL'DULHQ]R

26U(VWDQLVODX0HQGHV/OREDWHUD%DVVROVGHFODURXSDUDWRGRVRVILQVGHGLUHLWRTXHQRV~OWLPRVDQRVQmRHVWHYHVXMHLWRDRVHIHLWRVGHTXDOTXHUFRQGHQDomRFULPLQDOTXDOTXHUFRQGHQDomRRXDSOLFDomRGHSHQD
HPSURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRSHUDQWHD&90HTXDOTXHUFRQGHQDomRWUDQVLWDGDHPMXOJDGRQDHVIHUDMXGLFLDORXDGPLQLVWUDWLYDTXHWLYHVVHSRUHIHLWRDVXVSHQVmRRXDLQDELOLWDomRSDUDDSUiWLFDGHTXDOTXHUDWLYLGDGH
SURILVVLRQDORXFRPHUFLDO$GLFLRQDOPHQWHR6U(VWDQLVODX0HQGHV/OREDWHUD%DVVROVGHFODUDTXHQmRpFRQVLGHUDGRXPD3HVVRD([SRVWD3ROLWLFDPHQWHQRVWHUPRVGDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO

26U(VWDQLVODX0HQGHU/OREDWHUD%DVVROVDWXDOPHQWHp&(2GD6N\%UDVLOHPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR,QGHSHQGHQWHGD:LQH3RVVXLPDLVGHDQRVGHH[SHULrQFLDH[HFXWLYDHPHPSUHVDV1D95
%HQHItFLRVIRL&(2HPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR1D7HOHIyQLFDDGTXLULXODUJDH[SHULrQFLDHPSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRPDUNHWLQJYHQGDVHGHVHQYROYLPHQWRGHSURGXWRVDOpPGHVHUUHVSRQViYHOSHOR
3 /GHPDLVGHELOK}HVGHGyODUHVQRVQHJyFLRVGH%&H%%QDVXQLGDGHGR%UDVLO

(VWDQLVODX0HQGHV/OREDWHUD%DVVROV

$6UD6DQWX]D3DROXFFL1%LFDOKRGHFODURXSDUDWRGRVRVILQVGHGLUHLWRTXHQRV~OWLPRVDQRVQmRHVWHYHVXMHLWRDRVHIHLWRVGHTXDOTXHUFRQGHQDomRFULPLQDOTXDOTXHUFRQGHQDomRRXDSOLFDomRGHSHQDHP
SURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRSHUDQWHD&90HTXDOTXHUFRQGHQDomRWUDQVLWDGDHPMXOJDGRQDHVIHUDMXGLFLDORXDGPLQLVWUDWLYDTXHWLYHVVHSRUHIHLWRDVXVSHQVmRRXDLQDELOLWDomRSDUDDSUiWLFDGHTXDOTXHUDWLYLGDGH
SURILVVLRQDORXFRPHUFLDO$GLFLRQDOPHQWH$6UD6DQWX]D3DROXFFL1%LFDOKRGHFODUDTXHQmRpFRQVLGHUDGRXPD3HVVRD([SRVWD3ROLWLFDPHQWHQRVWHUPRVGDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO

$6UD6DQWX]D3DROXFFL1%LFDOKRDWXDOPHQWHp'LUHWRUDGH0DUNHWLQJGD/DWDPHPHPEURLQGHSHQGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD:LQH3RVVXLPDLVGHDQRVGHH[SHULrQFLDHPRUJDQL]Do}HV%&H
%%QRVVHWRUHVGHYDUHMRYLDJHQVHWXULVPRHHGXFDomR)RLUHVSRQViYHOSRUYiULRVSURMHWRVHPHVWUDWpJLDGHVHQYROYLPHQWRHSODQHMDPHQWRGHYHQGDVJOREDLV7UDEDOKRXQDVHPSUHVDV$[LDO&RQVXOW&9&&RUS
6WXG\*URXS67%6WXGHQW7UDYHO%XUHDXGHQWURRXWUDV
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1$
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1$
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1$
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1$
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(QJHQKHLUR
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'DWDHOHLomR

'DWDGH
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5LVFRV

2XWURV

&RRUGHQDGRUH0HPEURGR
&RPLWrGH$XGLWRULDH5LVFRV

2XWURV

0HPEURGR&RPLWrGH$XGLWRULDH 
5LVFRV

2XWURV

'HVFULomRRXWURVFDUJRV
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1~PHURGH
0DQGDWRV
&RQVHFXWLYRV

'DWDSRVVH
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GH
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5&$VXEVHTXHQWHj$*2
GH
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5&$VXEVHTXHQWHj$*2
GH

3HUFHQWXDOGH
SDUWLFLSDomRQDV
UHXQL}HV
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&HOVR5RFKD7RPDQLN

3È*,1$GH

26U(VWDQLVODX0HQGHV/OREDWHUD%DVVROVGHFODURXSDUDWRGRVRVILQVGHGLUHLWRTXHQRV~OWLPRVDQRVQmRHVWHYHVXMHLWRDRVHIHLWRVGHTXDOTXHUFRQGHQDomRFULPLQDOTXDOTXHUFRQGHQDomRRXDSOLFDomRGH
SHQDHPSURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRSHUDQWHD&90HTXDOTXHUFRQGHQDomRWUDQVLWDGDHPMXOJDGRQDHVIHUDMXGLFLDORXDGPLQLVWUDWLYDTXHWLYHVVHSRUHIHLWRDVXVSHQVmRRXDLQDELOLWDomRSDUDDSUiWLFDGHTXDOTXHU
DWLYLGDGHSURILVVLRQDORXFRPHUFLDO$GLFLRQDOPHQWHR6U(VWDQLVODX0HQGHV/OREDWHUD%DVVROVGHFODUDTXHQmRpFRQVLGHUDGRXPD3HVVRD([SRVWD3ROLWLFDPHQWHQRVWHUPRVGDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO

26U(VWDQLVODX0HQGHU/OREDWHUD%DVVROVDWXDOPHQWHp&(2GD6N\%UDVLOHPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR,QGHSHQGHQWHGD:LQH3RVVXLPDLVGHDQRVGHH[SHULrQFLDH[HFXWLYDHPHPSUHVDV1D95
%HQHItFLRVIRL&(2HPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR1D7HOHIyQLFDDGTXLULXODUJDH[SHULrQFLDHPSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRPDUNHWLQJYHQGDVHGHVHQYROYLPHQWRGHSURGXWRVDOpPGHVHUUHVSRQViYHOSHOR
3 /GHPDLVGHELOK}HVGHGyODUHVQRVQHJyFLRVGH%&H%%QDVXQLGDGHVGR%UDVLO

(VWDQLVODX0HQGHV/OREDWHUD%DVVROV

([SHULrQFLDSURILVVLRQDO&ULWpULRVGH,QGHSHQGrQFLD

&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULR

&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULR





2XWURV&RPLWrV

&HOVR5RFKD7RPDQLN

2XWURV&RPLWrV

&RPLWrGH$XGLWRULD(VWDWXWiULR



1L[RQ)DELDQ6DOJDGR

2XWURV&RPLWrV

(VWDQLVODX0HQGHV/OREDWHUD%DVVROV

2XWURVFDUJRVIXQo}HVH[HUFLGDVQRHPLVVRU

7LSRFRPLWr

1RPH

&RPSRVLomR'RV&RPLWrV
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1$

1L[RQ)DELDQ6DOJDGR

1$

&HOVR5RFKD7RPDQLN

1$

(VWDQLVODX0HQGHV/OREDWHUD%DVVROV

7LSRGH&RQGHQDomR

'HVFULomRGD&RQGHQDomR

3È*,1$GH

26U1L[RQ)DELDQ6DOJDGRpDWXDOPHQWH&)2QD6DJH([HFXWLYRGDiUHDGHILQDQoDVFRPPDLVGHDQRVGHH[SHULrQFLDHPDPELHQWHVHPSUHVDULDLVQDFLRQDLVHLQWHUQDFLRQDLV6XDVKDELOLGDGHVHVWUDWpJLFDVH
GHJHUHQFLDPHQWRSURSRUFLRQDUDPD1L[RQH[WHQVDYLYrQFLDHPLQLFLDWLYDVQDViUHDVGHIXVmRHDTXLVLomRHRXWURVPRGHORVGHUHHVWUXWXUDo}HVVRFLHWiULDV$LQGDIRL'LUHWRUGH)LQDQoDVGD+3QRSHUtRGRGH
MDQHLURGHDWpPDLRGH
26U1L[RQ)DELDQ6DOJDGR%LFDOKRGHFODURXSDUDWRGRVRVILQVGHGLUHLWRTXHQRV~OWLPRVDQRVQmRHVWHYHVXMHLWRDRVHIHLWRVGHTXDOTXHUFRQGHQDomRFULPLQDOTXDOTXHUFRQGHQDomRRXDSOLFDomRGHSHQDHP
SURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRSHUDQWHD&90HTXDOTXHUFRQGHQDomRWUDQVLWDGDHPMXOJDGRQDHVIHUDMXGLFLDORXDGPLQLVWUDWLYDTXHWLYHVVHSRUHIHLWRDVXVSHQVmRRXDLQDELOLWDomRSDUDDSUiWLFDGHTXDOTXHUDWLYLGDGH
SURILVVLRQDORXFRPHUFLDO$GLFLRQDOPHQWHR6U1L[RQ)DELDQ6DOJDGR%LFDOKRGHFODUDTXHQmRpFRQVLGHUDGRXPD3HVVRD([SRVWD3ROLWLFDPHQWHQRVWHUPRVGDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO

1L[RQ)DELDQ6DOJDGR

26U&HOVR5RFKD7RPDQLNGHFODURXSDUDWRGRVRVILQVGHGLUHLWRTXHQRV~OWLPRVDQRVQmRHVWHYHVXMHLWRDRVHIHLWRVGHTXDOTXHUFRQGHQDomRFULPLQDOTXDOTXHUFRQGHQDomRRXDSOLFDomRGHSHQDHPSURFHVVR
DGPLQLVWUDWLYRSHUDQWHD&90HTXDOTXHUFRQGHQDomRWUDQVLWDGDHPMXOJDGRQDHVIHUDMXGLFLDORXDGPLQLVWUDWLYDTXHWLYHVVHSRUHIHLWRDVXVSHQVmRRXDLQDELOLWDomRSDUDDSUiWLFDGHTXDOTXHUDWLYLGDGHSURILVVLRQDO
RXFRPHUFLDO$GLFLRQDOPHQWHR6U&HOVR5RFKD7RPDQLNGHFODUDTXHQmRpFRQVLGHUDGRXPD3HVVRD([SRVWD3ROLWLFDPHQWHQRVWHUPRVGDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO

26U&HOVR5RFKD7RPDQLNpVRFLRGD0RYDKXPDFRQVXOWRULDGHJHVWmRIRFDGDHPGHVHQYROYLPHQWRGHSHVVRDVQHJyFLRVHPHUFDV&HOVRWHPPDLVGHDQRVGHH[SHULrQFLDHPSRVLo}HVH[HFXWLYDVHGH
FRQVXOWRULDQDViUHDVGHILQDQoDVHVWUDWpJLD7,QRYRVQHJyFLRVUHHVWUXWXUDomRRUJDQL]DFLRQDOHGHVHQYROYLPHQWRGHOLGHUDQoDV$OpPGHFRQVXOWRULDVGHJHVWmRMiWUDEDOKRXHPLQG~VWULDVGHPtGLDVHUYLoRV
ILQDQFHLURVKXQWLQJHTXLSDPHQWRVHEHQVGHFRQVXPReWDPEpPPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD6XULGDWDGHVGHMDQHLURGH6HQLRU$GYLVRUGD2VVHU 2VVHU 2 2 GHVGHIHYHUHLURGH
$LQGDIRLGLUHWRUGD3DVVDUHOOL&RQVXOWRUHVQRSHUtRGRGHDEULOGHDWpRXWXEURGH
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([LVWrQFLDGH5HODomR&RQMXJDO8QLmR(VWiYHORX3DUHQWHVFR$Wp2*UDX5HODFLRQDGDV
$$GPLQLVWUDGRUHVGR(PLVVRU&RQWURODGDV(&RQWURODGRUHV
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
1mRKiH[LVWrQFLDGHUHODomRFRQMXJDOXQLmRHVWiYHORXSDUHQWHVFRDWpRJUDXUHODFLRQDGDVDDGPLQLVWUDGRUHVGR
HPLVVRUFRQWURODGDVHFRQWURODGRUHV
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5HODo}HVGH6XERUGLQDomR3UHVWDomRGH6HUYLoRRX&RQWUROH(QWUH$GPLQLVWUDGRUHV(
&RQWURODGDV&RQWURODGRUHV(2XWURV
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
1mRDSOLFiYHO
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$FRUGRV,QFOXVLYH$SyOLFHVGH6HJXURV3DUD3DJDPHQWRRX5HHPEROVRGH
'HVSHVDV6XSRUWDGDV3HORV$GPLQLVWUDGRUHV
$FRUGRVLQFOXVLYHDSyOLFHVGHVHJXURVSDUDSDJDPHQWRRXUHHPEROVRGHGHVSHVDV
VXSRUWDGDVSHORVDGPLQLVWUDGRUHV
$&RPSDQKLDPDQWpPYLJHQWHXPVHJXURGH5HVSRQVDELOLGDGH&LYLOGRV$GPLQLVWUDGRUHV WDPEpP
FKDPDGRGH' 2±'LUHFWRUVDQG2IILFHUV $DWXDODSyOLFHIRLFRQWUDWDGDMXQWRj$;$6HJXUDGRUD
FRPYDOLGDGHDWpGHMXOKRGHHSUHYrDFREHUWXUDQROLPLWHGHDWp5PLOK}HVFRPSUrPLR
GH 5 2 REMHWLYR GHVVH VHJXUR p R SDJDPHQWR GH LQGHQL]DomR GHYLGD jV SHVVRDV
VHJXUDGDVHPGHFRUUrQFLDGHDWRVGDQRVRVSUDWLFDGRVSRUHODV2VHJXURSRVVXLFREHUWXUDPXQGLDO
WHQGRYDOLGDGHSDUDDVUHFODPDo}HVIHLWDVGXUDQWHRSHUtRGRGHYLJrQFLDRXFDVRDSOLFiYHOGXUDQWH
SUD]RFRPSOHPHQWDUGHPHVHVHUHVXOWDQWHVGDSUiWLFDGHTXDOTXHUDWRGDQRVR
5HVSHLWDGDV DV FRQGLo}HV H OLPLWDo}HV SUHYLVWDV QR DUW  GR (VWDWXWR 6RFLDO D &RPSDQKLD
LQGHQL]DUi H PDQWHUi LQGHQHV VHXV DGPLQLVWUDGRUHV QD KLSyWHVH GH HYHQWXDO GDQR RX SUHMXt]R
HIHWLYDPHQWHVRIULGRSRUHOHVSRUIRUoDGRH[HUFtFLRUHJXODUGHVXDVIXQo}HVQD&RPSDQKLD
$GHPDLVD&RPSDQKLDQmRSUHVWDFRPSURPLVVRDGLFLRQDOGHLQGHQLGDGHFRPVHXVDGPLQLVWUDGRUHV
TXH SUHYHMD R SDJDPHQWR RX R UHHPEROVR GH GHVSHVDV VXSRUWDGDV SHORV DGPLQLVWUDGRUHV
GHFRUUHQWHV GH UHSDUDomR GH GDQRV FDXVDGRV D WHUFHLURV RX j &RPSDQKLD RX GR SDJDPHQWR GH
PXOWDVHDFRUGRVDGPLQLVWUDWLYRVTXHQmRHVWHMDPFREHUWRVSHOR' 2
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
6HJPHQWRGH/LVWDJHPGR1RYR0HUFDGR
$&RPSDQKLDXPDYH]GHIHULGRRSHGLGRGHDGPLVVmRQHJRFLDomRHOLVWDJHPSHUDQWHD%HVWDUi
VXMHLWDjVUHJUDVGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR(PD%LQWURGX]LXWUrVVHJPHQWRVGH
QHJRFLDomR FRP QtYHLV GLIHUHQWHV GH SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD GHQRPLQDGRV 1tYHO 
1tYHOH1RYR0HUFDGRFRPRREMHWLYRGHHVWLPXODUDVFRPSDQKLDVDVHJXLUPHOKRUHVSUiWLFDVGH
JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD H DGRWDU XP QtYHO GH GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV DGLFLRQDO HP UHODomR DR
H[LJLGRSHODOHJLVODomR2VVHJPHQWRVGHOLVWDJHPVmRGHVWLQDGRVjQHJRFLDomRGHDo}HVHPLWLGDV
SRU FRPSDQKLDV TXH VH FRPSURPHWDP YROXQWDULDPHQWH D REVHUYDU SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD
FRUSRUDWLYDHH[LJrQFLDVGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVDOpPGDTXHODVMiLPSRVWDVSHODOHJLVODomR
EUDVLOHLUD (P JHUDO WDLV UHJUDV DPSOLDP RV GLUHLWRV GRV DFLRQLVWDV H HOHYDP D TXDOLGDGH GDV
LQIRUPDo}HVIRUQHFLGDVDRVDFLRQLVWDV21RYR0HUFDGRpRPDLVULJRURVRGHOHVH[LJLQGRPDLRUJUDX
GHSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGHQWUHRVWUrVVHJPHQWRV
$VFRPSDQKLDVTXHLQJUHVVDPQR1RYR0HUFDGRVXEPHWHPVHYROXQWDULDPHQWHDGHWHUPLQDGDV
UHJUDVPDLVUtJLGDVGRTXHDTXHODVSUHVHQWHVQDOHJLVODomREUDVLOHLUDREULJDQGRVHSRUH[HPSORD
HPLWLU DSHQDV Do}HV RUGLQiULDV PDQWHU QR PtQLPR  GH Do}HV GR FDSLWDO GD &RPSDQKLD HP
FLUFXODomRREVHUYDGDVFHUWDVH[FHo}HVSUHYLVWDVHPOHLHHPFRQVRQkQFLDFRPR(VWDWXWR6RFLDO
FRQVWLWXLUXPFRPLWrGHDXGLWRULDDSURYDUUHJLPHQWRLQWHUQRGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGHVHXV
FRPLWrV GH DVVHVVRUDPHQWR LQVWLWXLU iUHD GH FRQWUROHV LQWHUQRV QD &RPSDQKLD HQWUH RXWURV $
DGHVmRDR1RYR0HUFDGRVHGiSRUPHLRGDDVVLQDWXUDGHFRQWUDWRHQWUHD&RPSDQKLDHD%DOpP
GDDGDSWDomRGRHVWDWXWRGD&RPSDQKLDGHDFRUGRFRPDVUHJUDVFRQWLGDVQR5HJXODPHQWRGR1RYR
0HUFDGR
$RDVVLQDURVFRQWUDWRVDVFRPSDQKLDVGHYHPDGRWDUDVQRUPDVHSUiWLFDVGR1RYR0HUFDGR$V
UHJUDV LPSRVWDV SHOR 1RYR 0HUFDGR YLVDP FRQFHGHU WUDQVSDUrQFLD FRP UHODomR jV DWLYLGDGHV H
VLWXDomRHFRQ{PLFDGDVFRPSDQKLDVDRPHUFDGREHPFRPRPDLRUHVSRGHUHVSDUDRVDFLRQLVWDV
PLQRULWiULRVGHSDUWLFLSDomRQDDGPLQLVWUDomRGDVFRPSDQKLDVHQWUHRXWURVGLUHLWRV
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

5HODo}HVGHVXERUGLQDomRSUHVWDomRGHVHUYLoRRXFRQWUROHHQWUHDGPLQLVWUDGRUHVHFRQWURODGDV
FRQWURODGRUHVHRXWURVUHODFLRQDGDVDRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH


 ,GHQWLILFDomR

&3)&13-

7LSRGHUHODomR
GR
$GPLQLVWUDGRU
FRPDSHVVRD
UHODFLRQDGD

7LSRGH
SHVVRD
UHODFLRQDGD

 &DUJR)XQomR
3HUtRGRGHD
$GPLQLVWUDGRUGR(PLVVRU

$OH[DQGUH0DJQR'D
&UX]2OLYHLUD)LOKR
'LUHWRUGH5HODo}HV
FRP,QYHVWLGRUHV
3HVVRD
5HODFLRQDGD
$00DUNHWLQJ/7'$
6yFLR

2EVHUYDomR



'LUHWRULD(VWDWXWiULD







&RQWURODGRU
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV


 ,GHQWLILFDomR

&3)&13-

7LSRGHUHODomR
GR
$GPLQLVWUDGRU
FRPDSHVVRD
UHODFLRQDGD

7LSRGH
SHVVRD
UHODFLRQDGD

 &DUJR)XQomR
3HUtRGRGHD
$GPLQLVWUDGRUGR(PLVVRU

0DUFHOR*LRYDQHWWL
'¶$ULHQ]R
'LUHWRU3UHVLGHQWHH
PHPEURGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomR
3HVVRD
5HODFLRQDGD
:LQJLQD+HULWDJH
6HUYLoRV
$GPLQLVWUDWLYRV/WGD
'LUHWRUHVyFLRGLUHWR
2EVHUYDomR



'LUHWRULD(VWDWXWiULD
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV


 ,GHQWLILFDomR

&3)&13-

7LSRGHUHODomR
GR
$GPLQLVWUDGRU
FRPDSHVVRD
UHODFLRQDGD

7LSRGH
SHVVRD
UHODFLRQDGD

 &DUJR)XQomR
3HUtRGRGHD
$GPLQLVWUDGRUGR(PLVVRU

*HUPDQ*DUILQNHO
'LUHWRUVHP
GHVLJQDomR
HVSHFtILFD
3HVVRD5HODFLRQDGD
*OLN*HVWmRGH
9HQGDV/WGD
6yFLR

2EVHUYDomR



'LUHWRULD(VWDWXWiULD







&RQWURODGD
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV


 ,GHQWLILFDomR

&3)&13-

7LSRGHUHODomR
GR
$GPLQLVWUDGRU
FRPDSHVVRD
UHODFLRQDGD

7LSRGH
SHVVRD
UHODFLRQDGD

 &DUJR)XQomR
3HUtRGRGHD
$GPLQLVWUDGRUGR(PLVVRU

/DXUD*RQoDOYHV
&DYDOFDQWLGH%DUURV
'LUHWRUDVHP
GHVLJQDomR
HVSHFtILFD
3HVVRD
5HODFLRQDGD
,QVLKWV/DE0DUNHWLQJ
/WGD
6yFLR

2EVHUYDomR



'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQWURODGD
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV


 ,GHQWLILFDomR

&3)&13-

7LSRGHUHODomR
GR
$GPLQLVWUDGRU
FRPDSHVVRD
UHODFLRQDGD

7LSRGH
SHVVRD
UHODFLRQDGD

 &DUJR)XQomR
3HUtRGRGHD
$GPLQLVWUDGRUGR(PLVVRU

&OD\WRQ)UHLUHGRV
6DQWRV
'LUHWRUVHP
GHVLJQDomR
HVSHFtILFD
3HVVRD
5HODFLRQDGD
3DWK6ROXo}HVHP
7HFQRORJLDGD
,QIRUPDomR/WGD
6yFLR

2EVHUYDomR



'LUHWRULD(VWDWXWiULD
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV


 ,GHQWLILFDomR

&3)&13-

7LSRGHUHODomR
GR
$GPLQLVWUDGRU
FRPDSHVVRD
UHODFLRQDGD

7LSRGH
SHVVRD
UHODFLRQDGD

 &DUJR)XQomR
3HUtRGRGHD
$GPLQLVWUDGRUGR(PLVVRU

5RJpULR0XQL]
6DOXPH
3UHVLGHQWHGR
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRH
&RQVXOWRU(VWUDWpJLFR
3HVVRD
5HODFLRQDGD
$WHQD&RQVXOWRULDH
3DUWLFLSDo}HV
(,5(/,
6yFLR'LUHWRU

2EVHUYDomR



'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQWURODGD
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV


 ,GHQWLILFDomR

&3)&13-

7LSRGHUHODomR
GR
$GPLQLVWUDGRU
FRPDSHVVRD
UHODFLRQDGD

7LSRGH
SHVVRD
UHODFLRQDGD

 &DUJR)XQomR
3HUtRGRGHD
$GPLQLVWUDGRUGR(PLVVRU

*HUPDQ*DUILQHO
'LUHWRUVHP
GHVLJQDomR
HVSHFtILFD
3HVVRD
5HODFLRQDGD
%RGHJDVGH/RV
$QGHV&RPpUFLRGH
9LQKRV/7'$

2EVHUYDomR



'LUHWRULD(VWDWXWiULD

















&RQWUDWRGH&HVVmRH
7UDQVIHUrQFLDGH4XRWDVH
2XWUDV$YHQoDVILUPDGR9HQGD
GH%RGHJDVSDUD:LQH
SDUFHODVSDJDVGHD
ÒOWLPDpGH
FRQWLQJrQFLDDVHUSDJRDWp

(DUQRXWD
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV


 ,GHQWLILFDomR

&3)&13-

7LSRGHUHODomR
GR
$GPLQLVWUDGRU
FRPDSHVVRD
UHODFLRQDGD

7LSRGH
SHVVRD
UHODFLRQDGD

 &DUJR)XQomR
3HUtRGRGHD
$GPLQLVWUDGRUGR(PLVVRU

0DUFHOR*LRYDQHWWL
'¶$ULHQ]R
'LUHWRU3UHVLGHQWHH
PHPEURGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomR
3HVVRD
5HODFLRQDGD
2*HVWmRGH
5HFXUVRV/WGD
'LUHWRUHVyFLRGLUHWR

2EVHUYDomR



'LUHWRULD(VWDWXWiULD

*HVWRUDGR
3HQtQVXOD
)XQGRGH
,QYHVWLPHQWR
HP
3DUWLFLSDo}HV
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV


 ,GHQWLILFDomR

&3)&13-

7LSRGHUHODomR
GR
$GPLQLVWUDGRU
FRPDSHVVRD
UHODFLRQDGD

7LSRGH
SHVVRD
UHODFLRQDGD

 &DUJR)XQomR
3HUtRGRGHD
$GPLQLVWUDGRUGR(PLVVRU

)ODYLD%XDUTXH'H
$OPHLGD
0HPEURGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomR



3HVVRD
5HODFLRQDGD



2*HVWmRGH
5HFXUVRV/WGD
'LUHWRUDHVyFLD
LQGLUHWD
2EVHUYDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD





*HVWRUDGR
3HQtQVXOD
)XQGRGH
,QYHVWLPHQWR
HP
3DUWLFLSDo}HV
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV


 ,GHQWLILFDomR

&3)&13-

7LSRGHUHODomR
GR
$GPLQLVWUDGRU
FRPDSHVVRD
UHODFLRQDGD

7LSRGH
SHVVRD
UHODFLRQDGD

 &DUJR)XQomR
3HUtRGRGHD
$GPLQLVWUDGRUGR(PLVVRU

(GXDUGR6LURWVN\
0HO]HU
0HPEURGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomR
3HVVRD
5HODFLRQDGD
2UEHDW6RPH
,PDJHQ/WGD
6yFLR'LUHWRU

2EVHUYDomR



'LUHWRULD(VWDWXWiULD







&RQWURODGRUD
GLUHWD
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'HVFULomRGD3ROtWLFDRX3UiWLFDGH5HPXQHUDomR,QFOXVLYHGD'LUHWRULD1mR
(VWDWXWiULD
'HVFULomRGDSROtWLFDRXSUiWLFDGHUHPXQHUDomRLQFOXVLYHGDGLUHWRULDQmRHVWDWXWiULD
D
REMHWLYRV GD SROtWLFD RX SUiWLFD GH UHPXQHUDomR LQIRUPDQGR VH D SROtWLFD GH
UHPXQHUDomR IRL IRUPDOPHQWH DSURYDGD yUJmR UHVSRQViYHO SRU VXD DSURYDomR GDWD GD
DSURYDomR H FDVR R HPLVVRU GLYXOJXH D SROtWLFD ORFDLV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV
RQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
$ 3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR GH $GPLQLVWUDGRUHV HVWDEHOHFH DV UHJUDV H GLUHWUL]HV D VHUHP
REVHUYDGDVHDSOLFDGDVSDUDGHWHUPLQDUDUHPXQHUDomRGRVDGPLQLVWUDGRUHVYLVDQGRDWUDLUPDQWHU
HUHFRQKHFHURVSURILVVLRQDLVGHJUDQGHTXDOLILFDomRQDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
3DUD WDQWRD 3ROtWLFD GH5HPXQHUDomR GH $GPLQLVWUDGRUHV JDUDQWHRDOLQKDPHQWRGRVLQWHUHVVHV
HVWUDWpJLFRV GD &RPSDQKLD GH VHXV DGPLQLVWUDGRUHV H GH VHXV DFLRQLVWDV EHP FRPR DGRWDU DV
PHOKRUHVSUiWLFDVHPFRPSDUDomRDPHUFDGRVGHUHIHUrQFLDHFRPSDQKLDVGHSRUWHHTXLYDOHQWH
$ UHPXQHUDomRVHUiSURSRUFLRQDODUHVSRQVDELOLGDGHGRFDUJRDRWHPSRGHGLFDGRjVIXQo}HVj
FRPSHWrQFLD H UHSXWDomR SURILVVLRQDO H DR YDORU GRV VHUYLoRV QR PHUFDGR FRP IRFR HP VXD
SHUHQLGDGHHFULDomRGHYDORUQRORQJRSUD]R
$ 3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR GH $GPLQLVWUDGRUHV DSURYDGD SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR HP
UHXQLmRGHGHRXWXEURGHHVWiGLVSRQtYHOQRVVLWHVZZZFYPJRYEUHZZZULZLQHFRPEU
E
L

FRPSRVLomRGDUHPXQHUDomRLQGLFDQGR
GHVFULomRGRVHOHPHQWRVGDUHPXQHUDomRHRVREMHWLYRVGHFDGDXPGHOHV

$ UHPXQHUDomR SRGHUi VHU FRQVWLWXtGD SHORV VHJXLQWHV HOHPHQWRV L  UHPXQHUDomR IL[D LL 
UHPXQHUDomRYDULiYHO LLL EHQHItFLRVHLQFHQWLYRVGHORQJRSUD]RVHPSUHEDVHDGDQRVSDGU}HVGH
PHUFDGRHQRVWHUPRVGDHVWUDWpJLDGHUHPXQHUDomRWRWDOGHILQLGDSHOD&RPSDQKLD
Conselho de Administração
2V0HPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUmRID]HUMXVDXPDUHPXQHUDomRIL[DTXHVHUi
GHWHUPLQDGDGHDFRUGRFRPRSDGUmRGHPHUFDGRFRPEDVHHPVRFLHGDGHVTXHWHQKDPWDPDQKR
VLPLODU DR GD &RPSDQKLD H FXMR REMHWR VRFLDO VHMD VHPHOKDQWH DR H[HUFLGR SHOD &RPSDQKLD $
UHPXQHUDomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHUiSURSRUFLRQDOjVVXDVUHVSHFWLYDV
DWULEXLo}HVUHVSRQVDELOLGDGHVHGHPDQGDGHWHPSR
Diretoria Estatutária ou Não Estatutária
$UHPXQHUDomRGRVQRVVRV'LUHWRUHVpXPDIHUUDPHQWDHIHWLYDGHDWUDomRPRWLYDomRHUHWHQomR
VHQGRHVWUXWXUDGDGHIRUPDMXVWDHFRPSDWtYHOFRPDVIXQo}HVUHVSRQVDELOLGDGHVHULVFRVLQHUHQWHV
DRFDUJRHSUiWLFDVGHPHUFDGRDVVHJXUDQGRRDOLQKDPHQWRGHVHXVLQWHUHVVHVFRPRVLQWHUHVVHV
GHORQJRSUD]RGD&RPSDQKLD'HVVDIRUPDR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRIDUiMXVj
UHPXQHUDomRHPGREURjTXHODUHFHELGDSHORVGHPDLVPHPEURV
$UHPXQHUDomRGRVQRVVRVGLUHWRUHVpFRPSRVWDSHORVVHJXLQWHVHOHPHQWRV L UHPXQHUDomRIL[D
TXHpGHWHUPLQDGDGHDFRUGRFRPDPpGLDGRPHUFDGRHULVFRVGRFDUJR LL UHPXQHUDomRYDULiYHO
HVWDEHOHFLGDDSDUWLUGRVLVWHPDGHJHVWmRGHPHWDVGD&RPSDQKLDH LLL EHQHItFLRVTXHLQFOXHP
SODQRGHVD~GHSODQRRGRQWROyJLFRYDOHUHIHLomRHVHJXURGHYLGD
1RkPELWRGDUHPXQHUDomRYDULiYHORVPHPEURVGD'LUHWRULDID]HPMXVDLQFHQWLYRVGHORQJRSUD]R
SRUPHLRGDRXWRUJDGHRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVRTXHHVWLPXODRDOLQKDPHQWRGRVLQWHUHVVHV
GHDFLRQLVWDVHPHPEURVGD$GPLQLVWUDomRQRORQJRSUD]R
2VPHPEURVGRV&RPLWrVGH$VVHVVRUDPHQWRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUmRID]HUMXVDUHPXQHUDomR
HVSHFtILFD SRU WDO IXQomR VH DVVLP GHILQLGR SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR QD UHXQLmR TXH RV
HOHJHU
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UHPXQHUDomRWRWDO
3DUDRH[HUFtFLRGHDUHPXQHUDomRJOREDOGRVDGPLQLVWUDGRUHVVHUiGHDWp5
QRYH PLOK}HV H WUH]HQWRV PLO UHDLV  FRQIRUPH DSURYDomR HP $VVHPEOHLD *HUDO GD &RPSDQKLD
UHDOL]DGDHPGHDJRVWRGHGLVWULEXtGDFRQIRUPHSUHYLVmRDEDL[R
3URSRUomRGRVHOHPHQWRVQDUHPXQHUDomR7RWDOGR([HUFtFLR6RFLDOFRUUHQWHHP
HVWLPDGR 
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

'LUHWRULDQmR
(VWDWXWiULD
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LLL

PHWRGRORJLDGHFiOFXORHGHUHDMXVWHGHFDGDXPGRVHOHPHQWRVGDUHPXQHUDomR

(PUHJUDDUHPXQHUDomRWHPVHXVYDORUHVIL[RVUHDMXVWDGRVHPOLQKDFRPRSDGUmRGHPHUFDGRGH
DFRUGRFRPD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRGH$GPLQLVWUDGRUHVYLJHQWHHGHIRUPDTXHVHPDQWHQKD
DGHTXDGDjVSUiWLFDVGHPHUFDGRSDUDRVSURILVVLRQDLVFRPH[SHULrQFLDVHPHOKDQWHHPHPSUHVDV
GRPHVPRVHWRUTXHD&RPSDQKLD
LY

UD]}HVTXHMXVWLILFDPDFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomRH

$VUD]}HVTXHMXVWLILFDPDFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomRVmRRLQFHQWLYRQDPHOKRULDGDQRVVDJHVWmR
HDUHWHQomRGRVH[HFXWLYRVYLVDQGRJDQKRVSHORFRPSURPHWLPHQWRFRPRVUHVXOWDGRVGHPpGLRH
ORQJRSUD]R3RUILPDFUHGLWDPRVTXHDFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomRWHPRREMHWLYRGHUHPXQHUDU
RV SURILVVLRQDLV GH DFRUGR FRP DV UHVSRQVDELOLGDGHV LQHUHQWHV jV VXDV IXQo}HV DOLQKDU D
UHPXQHUDomRjVSUiWLFDVGHPHUFDGRHDRQtYHOGHFRPSHWLWLYLGDGHHVWDEHOHFLGD
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DH[LVWrQFLDGHPHPEURVQmRUHPXQHUDGRVSHORHPLVVRUHDUD]mRSDUDHVVHIDWR

$Wp D SUHVHQWH GDWD RV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD TXH QmR VmR
PHPEURV LQGHSHQGHQWHV QmR UHFHEHP TXDOTXHU UHPXQHUDomR HP UD]mR GR H[HUFtFLR GH VXDV
IXQo}HVGHFRQVHOKHLURV
F
SULQFLSDLV LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR TXH VmR OHYDGRV HP FRQVLGHUDomR QD
GHWHUPLQDomRGHFDGDHOHPHQWRGDUHPXQHUDomR
$ UHPXQHUDomR IL[D p GHWHUPLQDGD SRU DOpP GD FRPSOH[LGDGH H QtYHO GH UHVSRQVDELOLGDGH GDV
IXQo}HVH[HUFLGDVDFRQWULEXLomRSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGRQHJyFLRHRGHVHPSHQKRGDVHTXLSHV
QDEXVFDGHDOWRVQtYHLVGHFRPSURPHWLPHQWRHHQWUHJD
2V LQGLFDGRUHV OHYDGRV HP FRQVLGHUDomR QD GHWHUPLQDomR GD UHPXQHUDomR YDULiYHO FRQVLGHUD
LQGLFDGRUHVID]HPSDUWHGHGHVHPSHQKRHVSHFtILFRVXPVLVWHPDGHJHVWmRGHPHWDVTXHOHYDHP
FRQVLGHUDomR L LQGLFDGRUHVHVWUDWpJLFRVGD&RPSDQKLDWDLVFRPRDXPHQWRGDEDVHGHVyFLRV
(%,7'$ VDWLVIDomR GR FOLHQWH YROXPH GH YHQGDV IDWXUDPHQWR H GHVSHVDV H LL  LQGLFDGRUHV
HVSHFtILFRVGRVPHPEURVGD$GPLQLVWUDomRLQGLYLGXDOPHQWHFRQVLGHUDGRV
$OpP GLVVR R VLVWHPD GH JHVWmR GH PHWDV XWLOL]DGR SDUD GHWHUPLQDU D SDUFHOD YDULiYHO GD
UHPXQHUDomRGDDGPLQLVWUDomRSRVVXLFRPRFULWpULRV L DWLQJLPHQWRGDVPHWDVGD&RPSDQKLDFRPR
XPWRGR LL DWLQJLPHQWRGDVPHWDVUHODFLRQDGDVDRV$GPLQLVWUDGRUHVLQGLYLGXDOPHQWHFRQVLGHUDGRV
H LLL DWLQJLPHQWRGRVFULWpULRVPtQLPRVQmRKDYHQGRTXDOTXHUSDJDPHQWRGHUHPXQHUDomRYDULiYHO
FDVRWDLVFULWpULRVQmRVHMDPDWLQJLGRV
G
FRPR D UHPXQHUDomR p HVWUXWXUDGD SDUD UHIOHWLU D HYROXomR GRV LQGLFDGRUHV GH
GHVHPSHQKR
$ SDUFHOD YDULiYHO GD UHPXQHUDomR GD $GPLQLVWUDomR QmR HVWi VXMHLWD D UHDMXVWHV PDV VLP DR
DWLQJLPHQWR GH PHWDV VHQGR HVWDEHOHFLGD SHORV SUySULRV UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD H GD
$GPLQLVWUDomRTXHGHILQLUmRRPRQWDQWHDVHUGLVWULEXtGRFRPRSDUFHODYDULiYHO'HVVHPRGRRV
LQGLFDGRUHV H PHWDV VmR UHYLVDGRV DQXDOPHQWH GH PRGR D UHIOHWLU PXGDQoDV QD HVWUDWpJLD H
SODQHMDPHQWRGHUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
H
FRPR D SROtWLFD RX SUiWLFD GH UHPXQHUDomR VH DOLQKD DRV LQWHUHVVHV GR HPLVVRU GH
FXUWRPpGLRHORQJRSUD]R
$QRVVD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRGH$GPLQLVWUDGRUHVVHDOLQKDFRPRVQRVVRVLQWHUHVVHVGHFXUWR
PpGLR H ORQJR SUD]R QD PHGLGD HP TXH EXVFD DWUDYpV GD SUiWLFD GH VDOiULRV H EHQHItFLRV
FRPSDWtYHLVFRPRPHUFDGRSDUDDWUDLUH[HFXWLYRVTXDOLILFDGRVHDMXVWDFRQWUDSDUWLGDILQDQFHLUDSDUD
UHWHQomRGHSURILVVLRQDLV3RUPHLRGRVLQFHQWLYRVGHFXUWRHORQJRSUD]RSURPRYHPXPDOLQKDPHQWR
JOREDO H LQWHUHVVH GRV DGPLQLVWUDGRV SURSRUFLRQDQGR UHVXOWDGRV VXVWHQWiYHLV H YLDELOL]DP D
H[HFXomRGDVHVWUDWpJLDVGHFUHVFLPHQWRHGRVSODQRVGHQHJyFLRV
I
H[LVWrQFLDGHUHPXQHUDomRVXSRUWDGDSRUVXEVLGLiULDVFRQWURODGDVRXFRQWURODGRUHV
GLUHWRVRXLQGLUHWRV
1mRKiUHPXQHUDomRTXHVHMDVXSRUWDGDSRUVXEVLGLiULDVFRQWURODGDVRXFRQWURODGRUHV
J
H[LVWrQFLD GH TXDOTXHU UHPXQHUDomR RX EHQHItFLR YLQFXODGR j RFRUUrQFLD GH
GHWHUPLQDGRHYHQWRVRFLHWiULRWDOFRPRDDOLHQDomRGRFRQWUROHVRFLHWiULRGRHPLVVRU
$&RPSDQKLDFHOHEURXFRPFHUWRVPHPEURVGD'LUHWRULD &(2&&2H&72 GHWHUPLQDGRV7HUPRV
GH$FRUGRHPGHVHWHPEURGHHDGLWDGRVHPGHRXWXEURGHEHPFRPRFHOHEURX
FRPRXWURPHPEURGD'LUHWRULD &62 XP7HUPRGH$FRUGRHPGHRXWXEURGHSRUPHLR
GRV TXDLV WDLV H[HFXWLYRV SDVVDUDP D WHU R GLUHLWR GH VXEVFUHYHU QRYDV Do}HV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLD VH RFRUUHU XPD GDV VHJXLQWHV KLSyWHVHV L DSUHVHQWDomR SHOD &RPSDQKLD j &90
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SHGLGR GH UHDOL]DomR GH XPD RIHUWD LQLFLDO GH Do}HV RX LL DOLHQDomR GR FRQWUROH VRFLHWiULR GD
&RPSDQKLDFRQIRUPHGHILQLGRQRDUWLJRGD/HLQ ³7HUPRVGH$FRUGR´ 
7HQGRHPYLVWDDRFRUUrQFLDGDKLSyWHVHSUHYLVWDQRLWHP L DFLPDRV7HUPRVGH$FRUGRQmRHVWmR
PDLVHPYLJRUXPDYH]TXHIRLUHDOL]DGDXPD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDGD&RPSDQKLDHP
GHVHWHPEURGHSRUPHLRGDTXDOIRLDSURYDGRRDXPHQWRGHFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDQR
YDORU WRWDO GH 5 PHGLDQWH D HPLVVmR GH  Do}HV RUGLQiULDV QRPLQDWLYDV H VHP
YDORUQRPLQDO7RGDVDVUHIHULGDVDo}HVIRUDPWRWDOPHQWHVXEVFULWDVSHORVVLJQDWiULRVGRV7HUPRV
GH $FRUGR GH PRGR TXH SDVVDUDP D VHU DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD H VHUmR LQWHJUDOL]DGDV
DQWHULRUPHQWHjFRQVXPDomRGDRIHUWDLQLFLDOGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDSHUDQWHD&90
'HVVDIRUPDRV7HUPRVGH$FRUGRQmRHVWmRPDLVHPYLJRU
3RUILPFXPSUHj&RPSDQKLDHVFODUHFHUTXHWDLVGRFXPHQWRVIRUDPLQFOXtGRVQHVVHLWHPHQRVLWHQV
HFRPR~QLFRHH[FOXVLYRREMHWLYRGHDWHQGHUjH[LJrQFLDGD&90FRPUHODomRjREULJDomR
GH disclosure QR SUHHQFKLPHQWR GR IRUPXOiULR GH UHIHUrQFLD QmR REVWDQWH R HQWHQGLPHQWR GD
&RPSDQKLDGHTXHRV7HUPRVGH$FRUGRVmRXPQHJyFLRMXUtGLFRELODWHUDOHRQHURVREHPFRPRWrP
QDWXUH]DMXUtGLFDFRPHUFLDO
K
SUiWLFDV H SURFHGLPHQWRV DGRWDGRV SHOR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR SDUD GHILQLU D
UHPXQHUDomRLQGLYLGXDOGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDLQGLFDQGR
3DUDDGHILQLomRGDUHPXQHUDomRLQGLYLGXDOGRVDGPLQLVWUDGRUHVVmRXWLOL]DGRVSDUkPHWURVVDODULDLV
GHHPSUHVDVGRPHVPRVHJPHQWRRXHPSUHVDVTXHSRVVXHPERDVSUiWLFDVGHUHFXUVRVKXPDQRV
HRX JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD $OpP GLVVR VmR OHYDGRV HP FRQVLGHUDomR R RUoDPHQWR H R
SODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRGD&RPSDQKLDDVVLPFRPRDVFRQGLo}HVGHPHUFDGR
L
RV yUJmRV H FRPLWrV GR HPLVVRU TXH SDUWLFLSDP GR SURFHVVR GHFLVyULR
LGHQWLILFDQGRGHTXHIRUPDSDUWLFLSDP
$UHPXQHUDomRJOREDOGRVDGPLQLVWUDGRUHVpGHILQLGDHPOLQKDFRPRSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRGD
&RPSDQKLDDSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHSRVWHULRUPHQWHDSURYDGRHP$VVHPEOHLD
*HUDO
&DEHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRUVXDYH]DIL[DomRGDUHPXQHUDomRLQGLYLGXDOGRVGLUHWRUHV
REVHUYDGRROLPLWHDSURYDGRHPDVVHPEOHLDV3DUWLFLSDPGRSURFHVVRGHFLVyULRVREUHUHPXQHUDomR
GRVPHPEURVGDGLUHWRULDR&RPLWrGH3HVVRDVTXHGHOLEHUDVREUHDDORFDomRGHFDGDSDUWHGD
UHPXQHUDomRGHQWUHDVTXDLV L UHPXQHUDomRIL[D LL UHPXQHUDomRYDULiYHOH LLL EHQHItFLRV
LL
FULWpULRV H PHWRGRORJLD XWLOL]DGD SDUD D IL[DomR GD UHPXQHUDomR LQGLYLGXDO
LQGLFDQGR VH Ki D XWLOL]DomR GH HVWXGRV SDUD D YHULILFDomR GDV SUiWLFDV GH PHUFDGR H HP
FDVRSRVLWLYRRVFULWpULRVGHFRPSDUDomRHDDEUDQJrQFLDGHVVHVHVWXGRVH
3DUDIL[DomRGDUHPXQHUDomRLQGLYLGXDORQRVVR&RPLWrGH3HVVRDVDQDOLVDSHVTXLVDVGHPHUFDGR
YLVDQGRDLGHQWLILFDomRGHSDGU}HVUHPXQHUDWLYRVQRQRVVRPHUFDGRGHDWXDomRHGHRXWURVVHWRUHV
TXH LPSDFWDP R QHJyFLR H FDVR QHFHVViULRFRQWUDWD HPSUHVDVGHFRQVXOWRULDHVSHFLDOL]DGDVQR
WHPDHPTXHVWmR
$UHPXQHUDomRYDULiYHOREVHUYDUiDVUHJUDVJHUDLVSUHYLVWDVQDQRVVD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRGH
$GPLQLVWUDGRUHVHVWDQGRVXMHLWDDRDWHQGLPHQWRGHPHWDVVHQGRHVWDEHOHFLGDFRQIRUPHUHVXOWDGRV
3DUDLVVRQRVVRVLQGLFDGRUHVHPHWDVVmRUHYLVDGRVSHULRGLFDPHQWHGHPRGRDUHIOHWLUPXGDQoDV
QDHVWUDWpJLDHSODQRGHUHVXOWDGRV

780

3È*,1$GH

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD::(&200(5&('(9,1+266$

9HUVmR

'HVFULomRGD3ROtWLFDRX3UiWLFDGH5HPXQHUDomR,QFOXVLYHGD'LUHWRULD1mR
(VWDWXWiULD
LLL
FRP TXH IUHTXrQFLD H GH TXH IRUPD R FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR DYDOLD D
DGHTXDomRGDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRHPLVVRU
1RVWHUPRVGD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRRDOLQKDPHQWRGDHVWUXWXUDGHUHPXQHUDomRjVHVWUDWpJLDV
GD&RPSDQKLDpUHDYDOLDGRSHULRGLFDPHQWHQR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRYLDGHUHJUDDQXDOPHQWH
QR kPELWR GD DSUHFLDomR GD SURSRVWD GH RUoDPHQWR H SODQHMDPHQWR HVWUDWpJLFR GD &RPSDQKLD
3RUpPFDVRQHFHVViULRHVVDDYDOLDomRSRGHUiVHUUHDOL]DGDHP SHUtRGRVPHQRUHVDSRLDGDSRU
PHLR GH UHDOL]DomR GH SHVTXLVDV UHIHUHQFLDLV REVHUYDQGR R FRPSRUWDPHQWR GD UHPXQHUDomR GH
FRPSDQKLDVGHSRUWHHVHJPHQWRVLPLODUDRGD&RPSDQKLD
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5HPXQHUDomRIL[DDQXDO
6DOiULRRXSUyODERUH

'HVFULomRGHRXWUDV
UHPXQHUDo}HVIL[DV

)*76
,166
VDOiULR
IpULDV
5HVFLVmR

5HPXQHUDomRYDULiYHO
%{QXV









3DUWLFLSDomRGHUHVXOWDGRV









3DUWLFLSDomRHPUHXQL}HV









&RPLVV}HV









2XWURV









3yVHPSUHJR









&HVVDomRGRFDUJR









%DVHDGDHPDo}HV LQFOXLQGR
RSo}HV

















'HVFULomRGHRXWUDV
UHPXQHUDo}HVYDULiYHLV

2EVHUYDomR

7RWDOGDUHPXQHUDomR

5HPXQHUDomRWRWDOGR([HUFtFLR6RFLDOHP9DORUHV$QXDLV
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

1WRWDOGHPHPEURV









1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV









6DOiULRRXSUyODERUH









%HQHItFLRVGLUHWRHLQGLUHWR









3DUWLFLSDo}HVHPFRPLWrV









2XWURV









5HPXQHUDomRIL[DDQXDO
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)*76,166
6DOiULR
$MXGDGH&XVWR
5HVFLVmR


5HPXQHUDomRYDULiYHO
%{QXV









3DUWLFLSDomRGHUHVXOWDGRV









3DUWLFLSDomRHPUHXQL}HV









&RPLVV}HV









2XWURV









3yVHPSUHJR









&HVVDomRGRFDUJR









%DVHDGDHPDo}HV LQFOXLQGR
RSo}HV

















'HVFULomRGHRXWUDV
UHPXQHUDo}HVYDULiYHLV

2EVHUYDomR

7RWDOGDUHPXQHUDomR

5HPXQHUDomRWRWDOGR([HUFtFLR6RFLDOHP9DORUHV$QXDLV
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

1WRWDOGHPHPEURV









1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV









6DOiULRRXSUyODERUH









%HQHItFLRVGLUHWRHLQGLUHWR









3DUWLFLSDo}HVHPFRPLWrV









2XWURV









5HPXQHUDomRIL[DDQXDO

'HVFULomRGHRXWUDV
UHPXQHUDo}HVIL[DV

)*76
,166
6DOiULR

5HPXQHUDomRYDULiYHO
%{QXV









3DUWLFLSDomRGHUHVXOWDGRV









3DUWLFLSDomRHPUHXQL}HV









&RPLVV}HV









2XWURV
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'HVFULomRGHRXWUDV
UHPXQHUDo}HVYDULiYHLV

3yVHPSUHJR









&HVVDomRGRFDUJR









%DVHDGDHPDo}HV LQFOXLQGR
RSo}HV

















2EVHUYDomR

7RWDOGDUHPXQHUDomR

5HPXQHUDomRWRWDOGR([HUFtFLR6RFLDOHP9DORUHV$QXDLV
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

1WRWDOGHPHPEURV









1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV









6DOiULRRXSUyODERUH









%HQHItFLRVGLUHWRHLQGLUHWR









3DUWLFLSDo}HVHPFRPLWrV









2XWURV









5HPXQHUDomRIL[DDQXDO

'HVFULomRGHRXWUDV
UHPXQHUDo}HVIL[DV

)*76
,166
6DOiULR
$MXGDGHFXVWR
5HVFLVmR

5HPXQHUDomRYDULiYHO
%{QXV









3DUWLFLSDomRGHUHVXOWDGRV









3DUWLFLSDomRHPUHXQL}HV









&RPLVV}HV









2XWURV









3yVHPSUHJR









&HVVDomRGRFDUJR









%DVHDGDHPDo}HV LQFOXLQGR
RSo}HV









'HVFULomRGHRXWUDV
UHPXQHUDo}HVYDULiYHLV
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5HPXQHUDomR9DULiYHOGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR'LUHWRULD(VWDWXWiULD(
&RQVHOKR)LVFDO
5HPXQHUDomRYDULiYHOGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGLUHWRULDHVWDWXWiULDHFRQVHOKR
ILVFDO
5HPXQHUDomRYDULiYHO±([HUFtFLR6RFLDODVHHQFHUUDUHP HVWLPDGR 


&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

1WRWDOGHPHPEURV









1GHPHPEURV
UHPXQHUDGRV









%{QXV
9DORUPtQLPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR



9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR



9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomRFDVR
DVPHWDVIRVVHP
DWLQJLGDV



9DORUHIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGRGR
H[HUFtFLRVRFLDO


















































5HPXQHUDomR9DULiYHOSUHYLVWDHPFRQWUDWR
9DORUPtQLPRSUHYLVWR
SDUDUHPXQHUDomR
YDULiYHOHVWDEHOHFLGD
HPFRQWUDWR

9DORUPi[LPR
SUHYLVWRSDUD
UHPXQHUDomRYDULiYHO
HVWDEHOHFLGDHP
FRQWUDWR

9DORUSUHYLVWRQR
FRQWUDWRFDVRDV
PHWDV
HVWDEHOHFLGDV
IRVVHPDWLQJLGDV
9DORUHIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGRGR
H[HUFtFLRVRFLDO
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5HPXQHUDomR9DULiYHOGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR'LUHWRULD(VWDWXWiULD(
&RQVHOKR)LVFDO
5HPXQHUDomRYDULiYHO±([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHP


&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD





1WRWDOGHPHPEURV
1GHPHPEURV
UHPXQHUDGRV








&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO
















%{QXV
9DORUPtQLPRSUHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR



9DORUPi[LPRSUHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR





































9DORUSUHYLVWRQRSODQR 
GHUHPXQHUDomRFDVR
DVPHWDVIRVVHP
DWLQJLGDV
9DORUHIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
VRFLDO














3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPRSUHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR



9DORUPi[LPRSUHYLVWR
QRSODQRGH
UHPXQHUDomR







9DORUSUHYLVWRQRSODQR 
GHUHPXQHUDomRFDVR
DVPHWDVIRVVHP
DWLQJLGDV
9DORUHIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
VRFLDO
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5HPXQHUDomR9DULiYHOGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR'LUHWRULD(VWDWXWiULD(
&RQVHOKR)LVFDO
5HPXQHUDomRYDULiYHO±([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHP


&RQVHOKRGH

'LUHWRULD

$GPLQLVWUDomR

(VWDWXWiULD





1WRWDOGHPHPEURV
1GHPHPEURV






&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO










UHPXQHUDGRV









%{QXV
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQR 



SODQRGHUHPXQHUDomR
9DORUPi[LPRSUHYLVWR
QRSODQRGH






























UHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomRFDVRDV




















PHWDVIRVVHPDWLQJLGDV
9DORUHIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGRQR












UHVXOWDGRGRH[HUFtFLR









VRFLDO
3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV


9DORUPtQLPRSUHYLVWRQR 
SODQRGHUHPXQHUDomR
9DORUPi[LPRSUHYLVWR
QRSODQRGH




























UHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomRFDVR










DVPHWDVIRVVHP










DWLQJLGDV
9DORUHIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGRQR












UHVXOWDGRGRH[HUFtFLR









VRFLDO
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5HPXQHUDomR9DULiYHOGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR'LUHWRULD(VWDWXWiULD(
&RQVHOKR)LVFDO
5HPXQHUDomRYDULiYHO±([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHP


&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR
1WRWDOGHPHPEURV
1GH
PHPEURV
UHPXQHUDG
RV

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD




&RQVHOKR)LVFDO






7RWDO













%{QXV
9DORUPtQLPR
SUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR



9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR



9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomRFDVR
DVPHWDVIRVVHP
DWLQJLGDV



9DORUHIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGRGR
H[HUFtFLRVRFLDO





















































3DUWLFLSDomRQRV5HVXOWDGRV
9DORUPtQLPR
SUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR



9DORUPi[LPR
SUHYLVWRQRSODQR
GHUHPXQHUDomR



9DORUSUHYLVWRQR
SODQRGH
UHPXQHUDomRFDVR
DVPHWDVIRVVHP
DWLQJLGDV



9DORUHIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGRQR
UHVXOWDGRGR
H[HUFtFLRVRFLDO
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3ODQRGH5HPXQHUDomR%DVHDGRHP$o}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR(
'LUHWRULD(VWDWXWiULD
  3ODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP Do}HV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GLUHWRULD
HVWDWXWiULD

1DGDWDGDDSUHVHQWDomRGHVWH)RUPXOiULRD&RPSDQKLDSRVVXLXP3ODQRGH2SomRGH&RPSUDGH
$o}HV GHVWLQDGR DRV VHXV DGPLQLVWUDGRUHV HPSUHJDGRV FRQVXOWRUHV HRX SHVVRDV QDWXUDLV TXH
SUHVWHP VHUYLoR j &RPSDQKLD RX D VXDV FRQWURODGDV TXH YHQKDP D VHU HVFROKLGRV D FULWpULR GR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD ³%HQHILFLiULRV´  R TXDO IRL DSURYDGR HP $VVHPEOHLD
*HUDO([WUDRUGLQiULDGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHPGHVHWHPEURGH ³3ODQRGH2So}HV´ 

D  7HUPRVHFRQGLo}HVJHUDLV

'DWDGH$SURYDomR$SURYDGRQD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHP
GHVHWHPEURGH

&ODVVHGHDo}HVDVHUHPH[HUFLGDV2UGLQiULDV

%HQHILFLiULRV6mRHOHJtYHLVSDUDSDUWLFLSDUGR3ODQRGH2So}HVRVDGPLQLVWUDGRUHVHPSUHJDGRV
FRQVXOWRUHVHRXSHVVRDVQDWXUDLVTXHSUHVWHPVHUYLoRj&RPSDQKLDRXDVXDVFRQWURODGDVTXH
YHQKDPDVHUHVFROKLGRVDH[FOXVLYRFULWpULRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD

/LPLWH4XDQWLWDWLYR23ODQRGH2So}HVSRGHUiFRQIHULUGLUHLWRVGHDTXLVLomRVREUHDo}HVRUGLQiULDVD
VHUHPHPLWLGDVSHOD&RPSDQKLDUHSUHVHQWDWLYDVGHDWp TXDWURSRUFHQWR GRFDSLWDOVRFLDOWRWDOGD
&RPSDQKLDQDGDWDGHOLTXLGDomRItVLFDHILQDQFHLUDGDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGD&RPSDQKLD
FRQIRUPHGHOLEHUDomRHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHPGHDJRVWR
GHREVHUYDGRROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGRGD&RPSDQKLDSUHYLVWRQR$UWLJRGR(VWDWXWR6RFLDO
2So}HV  QmR WHQGR VLGR HVWDEHOHFLGR R Q~PHUR Pi[LPR GH 2So}HV D VHUHP FRQFHGLGDV GHQWUR
GHVWHOLPLWHGH

3HUtRGRVGH&DUrQFLD vesting 6HUmRGHILQLGRVQR&RQWUDWRGH2XWRUJDGH2SomRGH&RPSUDGH
$o}HV &RQWUDWR DVHUFHOHEUDGRFRPFDGD%HQHILFLiULR

3UD]R GH 9LJrQFLD GR 3ODQR 2 3ODQR GH 2So}HV HQWURX HP YLJRU FRP D VXD DSURYDomR SHOD
$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHPGHVHWHPEURGHHSRGHUiVHU
PRGLILFDGRRXH[WLQWRDTXDOTXHUWHPSRSHODSUySULD$VVHPEOHLD*HUDORXDWpTXHDRSo}HVREMHWR
GR3ODQRGH2So}HVVHMDPH[HUFLGDV

E  3ULQFLSDLVREMHWLYRVGRSODQR


2 3ODQR GH 2So}HV WHP R REMHWLYR FRQFHGHU DRV %HQHILFLiULRV D RSRUWXQLGDGH GH VH WRUQDUHP
DFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDSURSLFLDQGRHPFRQVHTXrQFLDXPPDLRUDOLQKDPHQWRDORQJRSUD]RGRV
LQWHUHVVHV GHVWD ~OWLPD FRP RV LQWHUHVVHV GRV %HQHILFLiULRV TXDQWR jV YDULDo}HV SDWULPRQLDLV
GHFRUUHQWHVGRVUHVXOWDGRVSDUDRVTXDLVWHQKDPFRQWULEXtGR

F  )RUPDFRPRRSODQRFRQWULEXLSDUDHVVHVREMHWLYRV

2RIHUHFLPHQWRGH3ODQRGH2So}HVGHFRPSUDGHDo}HVpXPDIRUPDGHHVWtPXORDRVEHQHILFLiULRV
SRUPHLRGRVHXFRPSURPHWLPHQWRQDJHUDomRGHUHVXOWDGRVSDUDYDORUL]DomRGDVDo}HVQRPpGLR
HORQJRSUD]R$WLQJHVHDLQGDSRUPHLRGHVWHPRGHORRFRPSDUWLOKDPHQWRGHULVFRVHJDQKRVGD
&RPSDQKLD SRU PHLR GD YDORUL]DomR GDV Do}HV DGTXLULGDV D SDUWLU GR H[HUFtFLR GDV RSo}HV
RXWRUJDGDV
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3ODQRGH5HPXQHUDomR%DVHDGRHP$o}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR(
'LUHWRULD(VWDWXWiULD
G  &RPRRSODQRVHLQVHUHQDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRHPLVVRU

$ 3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR GH $GPLQLVWUDGRUHV HVWDEHOHFH DV UHJUDV H GLUHWUL]HV D VHUHP
REVHUYDGDVHDSOLFDGDVSDUDGHWHUPLQDUDUHPXQHUDomRGRVDGPLQLVWUDGRUHVYLVDQGRDWUDLUPDQWHU
HUHFRQKHFHURVSURILVVLRQDLVGHJUDQGHTXDOLILFDomRQDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD'HVVHPRGR
23ODQRGH2So}HVIRLDSURYDGRYLVDQGRDPDQXWHQomRGHXPQtYHOGHFRPSHWLYLGDGHDGHTXDGR
DRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHDRFRQWH[WRGRPHUFDGRHPTXHDWXD

H  &RPRRSODQRDOLQKDRVLQWHUHVVHVGRVDGPLQLVWUDGRUHVHGRHPLVVRUD
FXUWRPpGLRHORQJRSUD]R

23ODQRGH2So}HVSRVVXLFRPRFULWpULRSULQFLSDOSDUDH[HUFtFLRGHRSo}HVDGLYLVmRHPWUDQFKHV
DQXDLV H D H[LVWrQFLD GRV SHUtRGRV GH FDUrQFLD TXH ID]HP FRP TXH RV EHQHILFLiULRV VH
FRPSURPHWDPFRPDFRQVWDQWHYDORUL]DomRGDVDo}HVGD&RPSDQKLDQRFXUWRPpGLRHORQJRSUD]R

I  1~PHURPi[LPRGHDo}HVDEUDQJLGDV

$VDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDUHSUHVHQWDWLYDVGHDWp TXDWURSRUFHQWR GRFDSLWDO
VRFLDO GD &RPSDQKLD QD GDWD GD OLTXLGDomR ItVLFD H ILQDQFHLUD GD RIHUWD S~EOLFD LQLFLDO GH Do}HV GD
&RPSDQKLDFRQIRUPHGHOLEHUDomRHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHDJRVWRGH
REVHUYDGRROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGRGD&RPSDQKLDSUHYLVWRQR$UWLJRGRVHX(VWDWXWR6RFLDO

J  1~PHURPi[LPRGHRSo}HVDVHUHPRXWRUJDGDV

$V2So}HVSRGHUmRVHURXWRUJDGDVDWRGRVVHJXLQWHVEHQHILFLiULRVTXHIRUHPHOHJtYHLVSDUDSDUWLFLSDU
GR 3ODQR DGPLQLVWUDGRUHV HPSUHJDGRV FRQVXOWRUHV HRX SHVVRDV QDWXUDLV TXH SUHVWHP VHUYLoR j
&RPSDQKLD H TXH YHQKDP D VHU HVFROKLGRV D FULWpULR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD
GHVGHTXHOLPLWDGRDRQ~PHURPi[LPRGHDo}HVDEUDQJLGDVSHOR3ODQRFRQIRUPHSUHYLVWRDFLPD

K  &RQGLo}HVGHDTXLVLomRGHDo}HV

$V RSo}HV GH FRPSUD REMHWR GR 3ODQR GH 2So}HV GHYHUmR VHU RXWRUJDGDV PHGLDQWH FHOHEUDomR GR
&RQWUDWRRQGHVHUiGHILQLGRPDVQmRVHOLPLWDQGRDRXWUDVFRQGLo}HVHVSHFLILFDV L RQ~PHURWRWDOGH
Do}HVGD&RPSDQKLDREMHWRGHRXWRUJD LL RSUHoRGHH[HUFtFLR LLL RHYHQWXDOGLUHLWRGHYHQGDHP
FRQMXQWR LY RVSHUtRGRVGHFDUrQFLD vesting periods  Y RVSUD]RVSDUDRH[HUFtFLRGDV2So}HV YL 
HYHQWXDLVUHVWULo}HVjVDo}HVUHFHELGDVSHORH[HUFtFLRGDV2So}HVHRX YLL DHYHQWXDORXWRUJDGHXPD
RSomR GH YHQGD GR %HQHILFLiULR SDUD D &RPSDQKLD GDV Do}HV UHFHELGDV SHOR H[HUFtFLR GD RSomR GH
FRPSUD

L  &ULWpULRVSDUDIL[DomRGRSUHoRGHDTXLVLomRRXH[HUFtFLR

23ODQRGH2So}HVpXPSURJUDPDRQHURVRHPTXHDV2So}HVVRPHQWHSRGHPVHUH[HUFLGDVPHGLDQWH
R SDJDPHQWR GR SUHoR FRQVWDQWH GH FDGD &RQWUDWR VHQGR SRUWDQWR GH QDWXUH]D H[FOXVLYDPHQWH
VRFLHWiULDVHPFDUDFWHUL]DUUHPXQHUDomRRXEHQHItFLRWUDEDOKLVWD HDV2So}HVVRPHQWHSRGHUmRVHU
H[HUFLGDVSRUFDGD%HQHILFLiULRDSyVRFXPSULPHQWRGRVUHVSHFWLYRVSUD]RVGHFDUrQFLDGHILQLGRVHP
FDVD&RQWUDWRHGHVGHTXHDWLQJLGDVDVPHWDV(%,7'$DQXDOGD&RPSDQKLDIL[DGDVGHDFRUGRFRPR
RUoDPHQWRDQXDOHRSODQRGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDDSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLDSDUDFDGDDQRGHYHVWLQJPHGLDQWHRSDJDPHQWRGRSUHoRHVWDEHOHFLGRHPFDGD&RQWUDWR
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3ODQRGH5HPXQHUDomR%DVHDGRHP$o}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR(
'LUHWRULD(VWDWXWiULD
M  &ULWpULRVSDUDIL[DomRGRSUD]RGHH[HUFtFLR

$VRSo}HVGRV3ODQRVSRGHUmRVHUH[HUFLGDVGHDFRUGRFRPRVWHUPRVHFRQGLo}HVGHVFULWRVQRLWHP³D´
DFLPDREVHUYDGRVRVSUD]RVGHFDUrQFLDHRSUD]RGHYHQFLPHQWRGHFDGDXPDGHODV

N  )RUPDGHOLTXLGDomR

+DYHQGRRH[HUFtFLRGDV2So}HVRSUHoRGHH[HUFtFLRGHYHUiVHUSDJRSHOR%HQHILFLiULRHPDWp
FHQWRHYLQWH GLDVFRQWDGRVGRUHJLVWURGR%HQHILFLiULRFRPRSURSULHWiULRGDVDo}HVFRUUHVSRQGHQWHVj
2SomRH[HUFLGDQDIRUPDSUHYLVWDQR&RQWUDWRPHGLDQWHGHSyVLWRHPPRHGDFRUUHQWHQDFLRQDOQDFRQWD
FRUUHQWH GH WLWXODULGDGH GD &RPSDQKLD D VHU LQIRUPDGD DR EHQHILFLiULR TXDQGR GD FHOHEUDomR GR
&RQWUDWR

O  5HVWULo}HVjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV

8PDYH]H[HUFLGDVDV2So}HVR%HQHILFLiULRQmRSRGHUiDOLHQDUDVDo}HVDGTXLULGDVSRUXPSUD]RDVHU
GHILQLGRHPFDGD&RQWUDWR$TXDOTXHUWHPSRDSDUWLUGDGDWDHPTXHVHWRUQDUSURSULHWiULRGDV$o}HV
DSyVRUHIHULGRSHUtRGRGHORFNXSR%HQHILFLiULRWHUiRGLUHLWRGHYHQGHUTXDLVTXHUGDVDo}HVDGTXLULGDV
HPYLUWXGHGR&RQWUDWRQD%6$±%UDVLO%ROVDH%DOFmRRXTXDOTXHURXWUDEROVDGHYDORUHVQDTXDORV
YDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLDVHMDPDGPLWLGRVjQHJRFLDomR

P &ULWpULRV H HYHQWRV TXH TXDQGR YHULILFDGRV RFDVLRQDUmR D VXVSHQVmR
DOWHUDomRRXH[WLQomRGRSODQRH

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUi L HVWDEHOHFHUDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHODRVFDVRVRPLVVRV LL 
SURUURJDURXDQWHFLSDURSUD]RILQDOSDUDRH[HUFtFLRGDVRSo}HVGHFRPSUDYLJHQWHVRX LLL DQWHFLSDU
TXDOTXHUSHUtRGRGHFDUrQFLD vesting period SDUDRH[HUFtFLRGDV2So}HVGH&RPSUDYLJHQWHVVHQGR
TXHTXDOTXHUFDVRGHDQWHFLSDomRSUHYLVWRQRVLWHQV LL H LLL HVWiVXMHLWRjRFRUUrQFLDGHXPHYHQWR
GHOLTXLGH]DVVLPHQWHQGLGRFRPRDUHDOL]DomRGHHPLVVmRS~EOLFDGHDo}HVSHOD&RPSDQKLDRXDYHQGD
GRFRQWUROHGD&RPSDQKLDFRQIRUPHHVWDEHOHFLGRQRDUWLJRGD/HLGDV6$

$OpP GLVVR D $VVHPEOHLD *HUDO SRGHUi HVWLSXODU GLVSRVLWLYRV HVSHFtILFRV SDUD FHUWD FDWHJRULD GH
%HQHILFLiULRV 1HVWH FDVR WDLV GLVSRVLWLYRV HVSHFtILFRV WHUmR SUHYDOrQFLD VREUH TXDLVTXHU UHJUDV
JHQpULFDVSUpYLDVRXSRVWHULRUPHQWHHVWLSXODGDVHPUHODomRDR3ODQRGH2So}HV

Q  (IHLWRV GD VDtGD GR DGPLQLVWUDGRU GRV yUJmRV GR HPLVVRU VREUH VHXV
GLUHLWRVSUHYLVWRVQRSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV


2V &RQWUDWRV VHUmR UHVFLQGLGRV VH RFRUUHU R GHVOLJDPHQWR GR %HQHILFLiULR GD &RPSDQKLD 1HVWH
FDVRDV2So}HVFXMRVSHUtRGRVGHFDUrQFLDMiWHQKDPVLGRFXPSULGRVRXTXHHVWHMDPHPFXUVR
SRGHUmRRXQmRVHUHPH[HUFLGDVSHOR%HQHILFLiULRDGHSHQGHUGDKLSyWHVHGRVHXGHVOLJDPHQWR
GD&RPSDQKLDFRQIRUPHYLHUDVHUGHILQLGRQRV&RQWUDWRV
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5HPXQHUDomR%DVHDGDHP$o}HV

5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDHVWDWXiULD
1mRDSOLFiYHO
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2So}HVHP$EHUWR

,QIRUPDo}HVVREUHDVRSo}HVHPDEHUWRGHWLGDVSHORFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHSHOD
GLUHWRULDHVWDWXiULD
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QmR KDYLD RSo}HV HP DEHUWR GHWLGDV SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRH'LUHWRULD(VWDWXWiULDGD&RPSDQKLDDRILQDOGR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
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2So}HV([HUFLGDV($o}HV(QWUHJXHV

  2So}HV H[HUFLGDV H Do}HV HQWUHJXHV UHODWLYDV j UHPXQHUDomR EDVHDGD HP Do}HV GR
FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDHVWDWXiULD

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRIRUDPRXWRUJDGDVTXDLVTXHURSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVSHOD
&RPSDQKLDDRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD'LUHWRULD(VWDWXWiULDQRV~OWLPRV
H[HUFtFLRVVRFLDLV
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3UHFLILFDomR'DV$o}HVRSo}HV

3UHFLILFDomRGDV$o}HV2So}HV
1mR DSOLFiYHO $SHVDU GDH[LVWrQFLD GH XP 3ODQR GH 2So}HV GD &RPSDQKLD QHQKXPD RSomR GH
FRPSUD GH Do}HV IRL RXWRUJDGD SHOD &RPSDQKLDDRVVHXVDGPLQLVWUDGRUHVHQmRKRXYHTXDOTXHU
H[HUFtFLRGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HVSHORVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDQRV~OWLPRVH[HUFtFLRV
VRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH
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3DUWLFLSDo}HV'HWLGDV3RUÏUJmR

3DUWLFLSDo}HVGHWLGDVSRUyUJmR

ÏUJmRDGPLQLVWUDWLYR

$o}HVRUGLQiULDV

3DUWLFLSDomR

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR





'LUHWRULD





7RWDO
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,QIRUPDo}HV6REUH3ODQRVGH3UHYLGrQFLD&RQIHULGRV$RV0HPEURVGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR($RV'LUHWRUHV(VWDWXWiULRV
  ,QIRUPDo}HV VREUH SODQRV GH SUHYLGrQFLD FRQIHULGRV DRV PHPEURV GR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomRHDRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRV

1mR DSOLFiYHO YLVWR TXH DWp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR FRQIHULPRV SODQRV GH
SUHYLGrQFLD DRV QRVVRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RX DRV QRVVRV GLUHWRUHV
HVWDWXWiULRV
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1GHPHPEURV
UHPXQHUDGRV

9DORUGDPDLRU
UHPXQHUDomR 5HDLV

9DORUGDPHQRU
UHPXQHUDomR 5HDLV

9DORUPpGLRGD
UHPXQHUDomR 5HDLV





$PDLRUUHPXQHUDomRGD'LUHWRULDIRLSHUFHELGDSRUPHPEURTXHH[HUFHXDIXQomRGXUDQWHRVPHVHVGRH[HUFtFLR2YDORUGDPHQRUUHPXQHUDomRDQXDOLQGLYLGXDOGD'LUHWRULDIRLDSXUDGR
FRQVLGHUDQGRDVUHPXQHUDo}HVHIHWLYDPHQWHUHFRQKHFLGDVQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRHFRUUHVSRQGHPDPHVHVGRH[HUFtFLR$UHPXQHUDomRPpGLDFRQVLGHUDRWRWDOGDUHPXQHUDomRDQXDO
SHUFHELGDSHORVPHPEURVGD'LUHWRULDGLYLGLGRSHORQ~PHURGHPHPEURVUHPXQHUDGRVLQIRUPDGRV



9HUVmR

3È*,1$GH

$PDLRUUHPXQHUDomRGD'LUHWRULDIRLSHUFHELGDSRUPHPEURTXHH[HUFHXDIXQomRGXUDQWHRVPHVHVGRH[HUFtFLR2YDORUGDPHQRUUHPXQHUDomRDQXDOLQGLYLGXDOGD'LUHWRULDIRLDSXUDGR
FRQVLGHUDQGRDVUHPXQHUDo}HVHIHWLYDPHQWHUHFRQKHFLGDVQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRHFRUUHVSRQGHPDPHVHVGRH[HUFtFLR$UHPXQHUDomRPpGLDFRQVLGHUDRWRWDOGDUHPXQHUDomRDQXDO
SHUFHELGDSHORVPHPEURVGD'LUHWRULDGLYLGLGRSHORQ~PHURGHPHPEURVUHPXQHUDGRVLQIRUPDGRV



'LUHWRULD(VWDWXWiULD











$PDLRUUHPXQHUDomRGD'LUHWRULDIRLSHUFHELGDSRUPHPEURTXHH[HUFHXDIXQomRGXUDQWHRVPHVHVGRH[HUFtFLR2YDORUGDPHQRUUHPXQHUDomRDQXDOLQGLYLGXDOGD'LUHWRULDIRLDSXUDGR
FRQVLGHUDQGRDVUHPXQHUDo}HVHIHWLYDPHQWHUHFRQKHFLGDVQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRHFRUUHVSRQGHPDPHVHVGRH[HUFtFLR$UHPXQHUDomRPpGLDFRQVLGHUDRWRWDOGDUHPXQHUDomRDQXDO
SHUFHELGDSHORVPHPEURVGD'LUHWRULDGLYLGLGRSHORQ~PHURGHPHPEURVUHPXQHUDGRVLQIRUPDGRVHIRLDUUHGRQGDGDKDMDYLVWDTXHRYDORUVHULD5

2EVHUYDomR









'LUHWRULD(VWDWXWiULD

1GHPHPEURV

9DORUHVDQXDLV

5HPXQHUDomR,QGLYLGXDO0i[LPD0tQLPD(0pGLDGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULD(VWDWXWiULD(GR&RQVHOKR
)LVFDO

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD::(&200(5&('(9,1+266$

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD::(&200(5&('(9,1+266$

9HUVmR

0HFDQLVPRVGH5HPXQHUDomRRX,QGHQL]DomR3DUDRV$GPLQLVWUDGRUHVHP&DVRGH
'HVWLWXLomRGR&DUJRRXGH$SRVHQWDGRULD
  0HFDQLVPRV GH UHPXQHUDomR RX LQGHQL]DomR SDUD RV DGPLQLVWUDGRUHV HP FDVR GH
GHVWLWXLomRGRFDUJRRXGHDSRVHQWDGRULD
$&RPSDQKLDPDQWpPYLJHQWHXPVHJXURGH5HVSRQVDELOLGDGH&LYLOGRV$GPLQLVWUDGRUHV WDPEpP
FKDPDGR GH' 2 ± Directors and Officers  TXH SUHYr H[WHQVmRGH SUD]RFRPSOHPHQWDUSDUD RV
DGPLQLVWUDGRUHVTXHYLHUHPDVHDSRVHQWDURXVHGHVOLJDUHPYROXQWDULDPHQWHGD&RPSDQKLD$DWXDO
DSyOLFH IRLFRQWUDWDGD MXQWR j $;$ 6HJXUDGRUD FRP YDOLGDGHDWp  GH MXOKRGH  H SUHYrD
FREHUWXUDQROLPLWHGHDWp5PLOK}HVFRPSUrPLRGH52REMHWLYRGHVVHVHJXURpR
SDJDPHQWR GH LQGHQL]DomR GHYLGD jV SHVVRDV VHJXUDGDV HP GHFRUUrQFLD GH DWRV GDQRVRV
SUDWLFDGRVSRUHODV2VHJXURSRVVXLFREHUWXUDPXQGLDOWHQGRYDOLGDGHSDUDDVUHFODPDo}HVIHLWDV
GXUDQWH R SHUtRGR GH YLJrQFLD RX FDVR DSOLFiYHO GXUDQWH SUD]R FRPSOHPHQWDU GH  PHVHV H
UHVXOWDQWHVGDSUiWLFDGHTXDOTXHUDWRGDQRVR
5HVSHLWDGDV DV FRQGLo}HV H OLPLWDo}HV SUHYLVWDV QR DUW  GR (VWDWXWR 6RFLDO D &RPSDQKLD
LQGHQL]DUi H PDQWHUi LQGHQHV VHXV DGPLQLVWUDGRUHV QD KLSyWHVH GH HYHQWXDO GDQR RX SUHMXt]R
HIHWLYDPHQWHVRIULGRSRUHOHVSRUIRUoDGRH[HUFtFLRUHJXODUGHVXDVIXQo}HVQD&RPSDQKLD
$GHPDLV D &RPSDQKLD QmR SUHVWD FRPSURPLVVR GH LQGHQLGDGH FRP VHXV DGPLQLVWUDGRUHV TXH
SUHYHMDRSDJDPHQWRRXRUHHPEROVRGHGHVSHVDVVXSRUWDGDVSHORVDGPLQLVWUDGRUHVGHFRUUHQWHV
GHUHSDUDomRGHGDQRVFDXVDGRVDWHUFHLURVRXj&RPSDQKLDRXGRSDJDPHQWRGHPXOWDVHDFRUGRV
DGPLQLVWUDWLYRVTXHQmRHVWHMDPFREHUWRVSHOR' 2
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3HUFHQWXDOQD5HPXQHUDomR7RWDO'HWLGR3RU$GPLQLVWUDGRUHV(0HPEURVGR
&RQVHOKR)LVFDO4XH6HMDP3DUWHV5HODFLRQDGDV$RV&RQWURODGRUHV
3HUFHQWXDOQDUHPXQHUDomRWRWDOGHWLGRSRUDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGRFRQVHOKR
ILVFDOTXHVHMDPSDUWHVUHODFLRQDGDVDRVFRQWURODGRUHV
1mRKRXYHTXDOTXHUUHPXQHUDomRDPHPEURVGR&RQVHOKRRX'LUHWRULDQRV~OWLPRVH[HUFtFLRV
VRFLDLV
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9HUVmR

5HPXQHUDomRGH$GPLQLVWUDGRUHV(0HPEURVGR&RQVHOKR)LVFDO$JUXSDGRV3RU
ÏUJmR5HFHELGD3RU4XDOTXHU5D]mR4XH1mR$)XQomR4XH2FXSDP
5HPXQHUDomRGHDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDODJUXSDGRVSRUyUJmR
UHFHELGDSRUTXDOTXHUUD]mRTXHQmRDIXQomRTXHRFXSDP
1mR VH DSOLFD GDGR TXH QmR Ki YDORUHV UHFRQKHFLGRV QR UHVXOWDGR GH FRQWURODGRUHV GLUHWRV RX
LQGLUHWRV GH VRFLHGDGHV VRE FRQWUROH FRPXP H GH FRQWURODGDV GD &RPSDQKLD QRV ~OWLPRV 
H[HUFtFLRV VRFLDLV FRPR UHPXQHUDomR GH PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD 'LUHWRULD
HVWDWXWiULDRXGR&RQVHOKR)LVFDOGD&RPSDQKLD
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9HUVmR

5HPXQHUDomRGH$GPLQLVWUDGRUHV(0HPEURVGR&RQVHOKR)LVFDO5HFRQKHFLGDQR5HVXOWDGRGH
&RQWURODGRUHV'LUHWRVRX,QGLUHWRVGH6RFLHGDGHV6RE&RQWUROH&RPXP(GH&RQWURODGDVGR(PLVVRU

  5HPXQHUDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO UHFRQKHFLGD QR
UHVXOWDGR GH FRQWURODGRUHV GLUHWRV RX LQGLUHWRV GH VRFLHGDGHV VRE FRQWUROH FRPXP H GH
FRQWURODGDVGRHPLVVRU
-XVWLILFDWLYDSDUDRQmRSUHHQFKLPHQWRGRTXDGUR

1mRDSOLFiYHOSRLVQmRKRXYHGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGH
GH]HPEUR GH   H  UHPXQHUDGRV SRU FRQWURODGRUHV GLUHWRV RX LQGLUHWRV SRU
VRFLHGDGHVVREFRQWUROHFRPXPRXSRUFRQWURODGDVGD&RPSDQKLD
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2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRH[LVWHPRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVSDUDD6HomRDOpPGDTXHODV
SUHVWDGDVQRVVXELWHQVDQWHULRUHV
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'HVFULomR'RV5HFXUVRV+XPDQRV

'HVFULomRGRVUHFXUVRVKXPDQRV
D  1~PHURGHHPSUHJDGRV WRWDOSRUJUXSRVFRPEDVHQDDWLYLGDGHGHVHPSHQKDGDH
SRUORFDOL]DomRJHRJUiILFD 
$WDEHODDVHJXLULOXVWUDDTXDQWLGDGHHDGLVWULEXLomRGRVHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDSRUXQLGDGH
IHGHUDWLYD H JUXSR GH DWXDomR QR HQFHUUDPHQWR GR H[HUFtFLR VRFLDO GH   H  H QR
SHUtRGRGHVHWHPHVHVILQGRHPGHMXOKR
+&35Ï35,26
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7RWDOGH(PSUHJDGRV
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'HVFULomR'RV5HFXUVRV+XPDQRV

E  1~PHURGHWHUFHLURV WRWDOSRUJUXSRVFRPEDVHQDDWLYLGDGHGHVHPSHQKDGDHSRU
ORFDOL]DomRJHRJUiILFD 
$WDEHODDVHJXLULOXVWUDDTXDQWLGDGHHGLVWULEXLomRGRVWHUFHLUL]DGRVUHIHUHQWHVDRVFRQWUDWRVGH
HPSUHVDVHVSHFLDOL]DGDVQRHQFHUUDPHQWRGRH[HUFtFLRVRFLDOGHHHQRSHUtRGR
GHVHWHPHVHVILQGRHPGHMXOKR
+&7(5&(,5,=$'26
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'HVFULomR'RV5HFXUVRV+XPDQRV

F  ËQGLFHGHURWDWLYLGDGH
785129(5

$FXPXODGRDQR
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$OWHUDo}HV5HOHYDQWHV5HFXUVRV+XPDQRV

$OWHUDo}HVUHOHYDQWHV5HFXUVRVKXPDQRV
1mRKRXYHDOWHUDo}HVUHOHYDQWHVRFRUULGDVFRPUHODomRDRVQ~PHURVGLYXOJDGRVQRLWHPGHVWH
)RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD $V DOWHUDo}HV GHFRUUHP GH PXGDQoDV QDWXUDLV QRV QHJyFLRV GD
&RPSDQKLDFRQVLGHUDQGRDVXDHVWUDWpJLDRTXHSRGHHYHQWXDOPHQWHDXPHQWDURXUHGX]LURQ~PHUR
GHIXQFLRQiULRVHIHWLYRVRXWHUFHLUL]DGRV
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'HVFULomRGD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomR'RV(PSUHJDGRV

'HVFULomRGDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRVHPSUHJDGRV
D  3ROtWLFDGHVDOiULRVHUHPXQHUDomRYDULiYHO
$&RPSDQKLDFRQVLGHUDVXD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRGHVFULWDQR LWHPGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD FRPR SDUWH GH VXD HVWUDWpJLD HPSUHVDULDO YLVDQGR DVVHJXUDU UHPXQHUDomR DOLQKDGD
FRPDVSUiWLFDVGRPHUFDGRFRQGLo}HVGHDWUDLUHUHWHURVSURILVVLRQDLVGHILQLomRGHXPDHVWUXWXUD
GHFDUJRVH VDOiULRVDGHTXDGDDRVSURFHVVRVRUJDQL]DFLRQDLVHRIRUQHFLPHQWRGHXPDEDVHGH
FRQGXWDSDUDTXHRFRODERUDGRUFRQKHoDVXDVUHVSRQVDELOLGDGHVHDWULEXLo}HV
$UHPXQHUDomRGRVFRODERUDGRUHVpFRUULJLGDDQXDOPHQWHQRVWHUPRVGDV&RQYHQo}HV&ROHWLYDVGH
7UDEDOKR FHOHEUDGDV HP FDGD UHJLmR $OpP GLVVR VmR FRQFHGLGRV UHDMXVWHV VDODULDLV DRV
FRODERUDGRUHVSRUGHVHPSHQKRSRWHQFLDOHFRPSURPHWLPHQWRFRQIRUPHMDQHODVGHPpULWR
$ UHPXQHUDomR IL[D UHIHUHVH DR YDORU UHFHELGR PHQVDOPHQWH SHOR SDUWLFLSDQWH SDJR QD IROKD GH
SDJDPHQWRHVWiFRPSRVWDGH L VDOiULRRXSUyODERUHH LL EHQHItFLRVHYLVDDUHPXQHUiORSHODV
DWULEXLo}HVHUHVSRQVDELOLGDGHVSHUWLQHQWHVDRFDUJRH[HUFLGR3RUVXDYH]DUHPXQHUDomRYDULiYHO
pSUDWLFDGDPHQVDOPHQWHSRUPHLRGHFRPLVVmRSDUDDiUHDFRPHUFLDOHIRLHODERUDGDFRQVLGHUDQGR
R DWLQJLPHQWR GH PHWDV HVWDEHOHFLGDV TXH SURSRUFLRQD D FDGD SURILVVLRQDO UHFHEHU XPD TXDQWLD
YDULiYHO GH VXD UHPXQHUDomR EDVHDGD HP VHXV SUySULRV UHVXOWDGRV RX QRV UHVXOWDGRV GH VXDV
HTXLSHV
&RP UHODomR j UHPXQHUDomR GH FXUWR SUD]R ,&3 ± ,QFHQWLYR GH &XUWR 3UD]R  SRVVXtPRV R 335
3URJUDPD GH 3DUWLFLSDomR QRV 5HVXOWDGRV  EDVHDGR QR DWLQJLPHQWR GDV PHWDV  HVWUDWpJLFDV GD
&RPSDQKLD FRP DSXUDo}HV WULPHVWUDLV 7RGRV RV FRODERUDGRUHV SDUWLFLSDP GHVWH SODQR GH
LQFHQWLYRV H[FHWR L  FRODERUDGRUHV GDV RSHUDo}HV ORJtVWLFDV TXH SRVVXHP E{QXV EDVHDGR QR
DWLQJLPHQWR GH UHVXOWDGRV H PHWDV PHQVDLV H LL  GLUHWRUHV JHUHQWHV H +HDGV FRP DSXUDomR GH
UHVXOWDGRVDRILQDOGRH[HUFtFLRHSDJDPHQWRQRPrVVXEVHTXHQWH
20RGHORGH*HVWmRpUHYLVLWDGRDQXDOPHQWHFRPRREMHWLYRGHDOLQKDUWRGRVRVFRODERUDGRUHVDRV
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$FRUGRGH$FLRQLVWDV$UTXLYDGRQD6HGHGR(PLVVRURXGR4XDO2&RQWURODGRU6HMD
3DUWH
$FRUGRGHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRQDVHGHGRHPLVVRURXGRTXDORFRQWURODGRUVHMDSDUWH

(P  GH DJRVWR GH  RV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD 3HQtQVXOD )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP
3DUWLFLSDo}HV ³),3´ 2UEHDW6RP ,PDJHP/WGD ³2UEHDW´ 5RJpULR0XQL]6DOXPHH)HUQDQGR
2SWL] FHOHEUDUDP XP $FRUGR GH $FLRQLVWDV GD :: (&RPPHUFH GH 9LQKRV 6$ ³&RPSDQKLD´ 
SDUD UHJXODU RV GLUHLWRV H REULJDo}HV GDV SDUWHV HQTXDQWR DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD R TXDO IRL
SRVWHULRUPHQWH DGLWDGR HP  GH DJRVWR GH  ³$FRUGR GH $FLRQLVWDV *HUDO´  1RV WHUPRV GD
&OiXVXOD3DUiJUDIRGR$FRUGRGH$FLRQLVWDV*HUDOHVWHVHUiUHVFLQGLGRGHSOHQRGLUHLWRQD
GDWDHPTXHIRUUHDOL]DGDDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD

$GLFLRQDOPHQWHHPGHDJRVWRGHR),3HD2UEHDWFHOHEUDUDPXP$FRUGRGH$FLRQLVWDVGH
&RQWUROHGD&RPSDQKLDSDUDHVWDEHOHFHUFHUWRVGLUHLWRVHREULJDo}HVHPDGLomRHFRPSOHPHQWRDR
$FRUGRGH$FLRQLVWDV*HUDOHQTXDQWRFRQWURODGRUHVGD&RPSDQKLD ³$FRUGRGH&RQWUROH´ 

(PGHRXWXEURGHR),3HD2UEHDWFHOHEUDUDPXPQRYR$FRUGRGH$FLRQLVWDVGD
&RPSDQKLDFRPDILQDOLGDGHGHUHJXODURVVHXVGLUHLWRVHREULJDo}HVFRPEDVHQDVQRYDVUHJUDV
GHJRYHUQDQoDGD&RPSDQKLDHjVUHJUDVDSOLFiYHLVDFRPSDQKLDVDEHUWDV ³1RYR$FRUGRGH
$FLRQLVWDV´ 21RYR$FRUGRGH$FLRQLVWDVIRLFHOHEUDGRVREDFRQGLomRVXVSHQVLYDFRQVLVWHQWHQD
UHDOL]DomRGDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDFXMDRFRUUrQFLDLPSRUWDUi
QDDXWRPiWLFDHLPHGLDWDSURGXomRGHVHXVHIHLWRVQDGDWDGHVXDLPSOHPHQWDomRGHPRGRTXH
UHYRJDUiLQWHJUDOPHQWHR$FRUGRGH$FLRQLVWDV*HUDOHR$FRUGRGH&RQWUROH

'LDQWHGRH[SRVWRDVLQIRUPDo}HVDEDL[RUHIHUHPVHH[FOXVLYDPHQWHDR1RYR$FRUGRGH$FLRQLVWDV

D  SDUWHV

21RYR$FRUGRGH$FLRQLVWDVIRLFHOHEUDGRHQWUHR),3HD2UEHDW HPFRQMXQWRRV³$FLRQLVWDV´ 

E  GDWDGHFHOHEUDomR

21RYR$FRUGRGH$FLRQLVWDVIRLFHOHEUDGRHPGHRXWXEURGH

F  SUD]RGHYLJrQFLD

21RYR$FRUGRGH$FLRQLVWDVIRLFHOHEUDGRVREDFRQGLomRVXVSHQVLYDTXHFRQVLVWHQDUHDOL]DomR
GDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDFXMDRFRUUrQFLDLPSRUWDUiQDLPHGLDWD
SURGXomRGHVHXVHIHLWRVQDGDWDGHVXDLPSOHPHQWDomRHSHUPDQHFHUiYLJHQWHSHORSUD]RGH
PHVHV $SyV R GHFXUVR GHVVH SUD]R R 1RYR $FRUGR GH $FLRQLVWDV SDVVDUi D YLJRUDU SRU SUD]R
LQGHWHUPLQDGRSRGHQGRVHUGHQXQFLDGRSRUTXDOTXHUGRV$FLRQLVWDVFRPGLDVGHDQWHFHGrQFLD

&DVRQmRRFRUUDDFRQGLomRVXVSHQVLYDPHQFLRQDGDDFLPDDWpGHGH]HPEURGH SUD]RHVWH
TXHSRGHUiVHUSURUURJDGRPXWXDPHQWHHQWUHRV$FLRQLVWDV R1RYR$FRUGRGH$FLRQLVWDVILFDUi
DXWRPDWLFDPHQWHUHVROYLGRHR$FRUGRGH$FLRQLVWDV*HUDOHR$FRUGRGH&RQWUROHYROWDUDPDYLJRUDU

G  GHVFULomRGDVFOiXVXODVUHODWLYDVDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRHGRSRGHUGHFRQWUROH

2V $FLRQLVWDV GHYHUmR VH UHXQLU SUHYLDPHQWH j UHDOL]DomR GH TXDOTXHU $VVHPEOHLD *HUDO GD
&RPSDQKLD ³5HXQLmR 3UpYLD´  SDUD GHOLEHUDU VREUH DV PDWpULDV GD RUGHP GR GLD FRQVWDQWH GD
UHVSHFWLYD FRQYRFDomR H GHILQLU R YRWR HP EORFR D VHU SURIHULGR SHORV $FLRQLVWDV QD UHVSHFWLYD
$VVHPEOHLD *HUDO $V GHOLEHUDo}HV WRPDGDV SHORV $FLRQLVWDV QDV 5HXQL}HV 3UpYLDV VHUmR
YLQFXODQWHVHGHYHUmRFRQVWLWXLURYRWRGRV$FLRQLVWDVQDUHVSHFWLYD$VVHPEOHLD*HUDO
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$FRUGRGH$FLRQLVWDV$UTXLYDGRQD6HGHGR(PLVVRURXGR4XDO2&RQWURODGRU6HMD
3DUWH
&DVRRV$FLRQLVWDVQmRWHQKDPFKHJDGRDXPFRQVHQVRVREUHDPDWpULDREMHWRGD5HXQLmR3UpYLD
L DPDWpULDVHUiWLGDFRPRQmRDSURYDGDHRV$FLRQLVWDVVROLFLWDUmRj&RPSDQKLDVXDUHWLUDGDGH
SDXWD GD $VVHPEOHLD *HUDO RX LL  VH DVVLP VROLFLWDGR SRU TXDOTXHU GRV $FLRQLVWDV QD SUySULD
5HXQLmR3UpYLD ³5HXQLmR3UpYLDFRP,PSDVVH´ VHUiLQVWDODGRXP'LVSXWH5HYLHZ%RDUG ³'LVSXWH
%RDUG´ SDUDEXVFDUXPDVROXomRSDUDDPDWpULDREMHWRGRLPSDVVH&DVRRLPSDVVHSHUPDQHoDDWp
DUHVSHFWLYD$VVHPEOHLD*HUDORV$FLRQLVWDVQmRGHYHUmRDSURYDUWDOPDWpULD

2'LVSXWH%RDUGVHUiFRPSRVWRSRUPHPEURVHIXQFLRQDUiFRPRXPFRPLWrGHUHFRPHQGDomR
SDUDDVPDWpULDVREMHWRGHLPSDVVHHP5HXQLmR3UpYLDHQWUHRV$FLRQLVWDV$FRQVWLWXLomRGR'LVSXWH
%RDUGGHYHUiRFRUUHUQD5HXQLmR3UpYLDFRP,PSDVVHHDVXDUHFRPHQGDomRGHYHUiVHGDUDWpD
YpVSHUDGD$VVHPEOHLD*HUDO2'LVSXWH%RDUGpRSURFHGLPHQWRDVHUDGRWDGRSHORV$FLRQLVWDV
SDUD VROXFLRQDU D TXHVWmR PDWpULD GH LPSDVVH QmR VHQGR DSOLFiYHLV DV UHJUDV GR SURFHGLPHQWR
DUELWUDOSUHYLVWRQR1RYR$FRUGRGH$FLRQLVWDV

2TXyUXPGHGHOLEHUDomRQDV5HXQL}HV3UpYLDVVHUiRGDPDLRULDGRV$FLRQLVWDVSUHVHQWHVVHQGR
TXHFDGD$omRFRQIHULUi XP YRWRHPWDLVGHOLEHUDo}HV'XUDQWHDYLJrQFLDGR1RYR$FRUGRGH
$FLRQLVWDVRV$FLRQLVWDVSHUPDQHFHPHPLJXDOGDGHGHFRQGLo}HVTXDQWRDRH[HUFtFLRGHGLUHLWRGH
YRWRQD5HXQLmR3UpYLDGHVGHTXHDGLIHUHQoDHQWUHRSHUFHQWXDOGHSDUWLFLSDomRHQWUHRV$FLRQLVWDV
QmR VHMD VXSHULRU D  FRQIRUPH SUHYLVWR QD &OiXVXOD  3DUiJUDIR  GR 1RYR $FRUGR GH
$FLRQLVWDV

H  GHVFULomRGDVFOiXVXODVUHODWLYDVjLQGLFDomRGHDGPLQLVWUDGRUHVPHPEURVGHFRPLWrV
HVWDWXWiULRVRXGHSHVVRDVTXHDVVXPDPSRVLo}HVJHUHQFLDLV

2V$FLRQLVWDVGHYHUmRLQGLFDURPi[LPRSRVVtYHOGHPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGH
FRPLWrV FXMRV PHPEURV VHMDP HOHLWRV SRU DFLRQLVWDV H GR &RQVHOKR )LVFDO TXDQGR LQVWDODGR 
REVHUYDGDVDVUHJUDVGLVSRVWDVDVHJXLU

(QTXDQWRRV$FLRQLVWDVGHWLYHUHPXPDGLIHUHQoDGHDWpGHSDUWLFLSDomRQRFDSLWDOVRFLDOGD
&RPSDQKLDFRQIRUPHSUHYLVWRQD&OiXVXOD3DUiJUDIRGR1RYR$FRUGRGH$FLRQLVWDV L FDGD
$FLRQLVWDVWHUiRGLUHLWRGHLQGLFDUPHWDGHGHWDLVPHPEURVHDLQGDVHKRXYHUPHPEURtPSDUHVWH
VHUiHOHLWRHPVLVWHPDGHURGt]LRSHORV$FLRQLVWDV SDUDRFXSDURFDUJRSDUDRSULPHLURPDQGDWRTXH
YLJRUDUDWpD$VVHPEOHLD*HUDORUGLQiULDGHWDOPHPEURtPSDUVHUiLQGLFDGRSHOD2UEHDW H LL 
SDUDHOHLomRGH&RQVHOKHLUR,QGHSHQGHQWHVHWLYHUTXHVHUHOHLWRXPQ~PHURSDUFDGD$FLRQLVWD
LQGLFDUiXPPHPEURPDVVHWLYHUXPQ~PHURtPSDURUHVSHFWLYRPHPEURVHUiLQGLFDGRHPVLVWHPD
GHURGt]LRSHORV$FLRQLVWDV

3RURXWURODGRFDVRRV$FLRQLVWDVSDVVHPDWHUXPDGLIHUHQoDGHSDUWLFLSDomRVXSHULRUDGR
FDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDFRQIRUPHSUHYLVWRQD&OiXVXOD 3DUiJUDIRGR1RYR$FRUGRGH
$FLRQLVWDVDGHILQLomRGRVPHPEURVHPUHIHUrQFLDVHUiIHLWDHP5HXQLmR3UpYLDILFDQGRDVVHJXUDGR
DR$FLRQLVWDTXHGHWLYHURPHQRUQ~PHURGHDo}HVDLQGLFDomRGHXPPHPEURHQTXDQWRHOHGHWLYHU
DR PHQRV PHWDGH GH VXDV Do}HV H GHVGH TXH R $FLRQLVWD TXHGHWLYHURPDLRUQ~PHURGHDo}HV
WHQKDGLUHLWRGHHOHJHURXPDLVPHPEURV

3RUILPVHPSUHTXHXP$FLRQLVWDVVROLFLWDUDLQVWDODomRGR&RQVHOKR)LVFDORRXWUR$FLRQLVWDGHYHUi
YRWDUIDYRUDYHOPHQWHDWDOSHGLGRQDUHVSHFWLYD$VVHPEOHLD*HUDO

I  GHVFULomRGDVFOiXVXODVUHODWLYDVjWUDQVIHUrQFLDGHDo}HVHjSUHIHUrQFLDSDUDDGTXLULODV

21RYR$FRUGRGH$FLRQLVWDVSUHYrTXHRV$FLRQLVWDVQmRSRGHUmRWUDQVIHULUDVVXDVDo}HVGLUHLWR
GH SUHIHUrQFLD QD VXEVFULomR GH Do}HV HRX GH YDORUHV PRELOLiULRV FRQYHUVtYHLV HP Do}HV SDUD
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$FRUGRGH$FLRQLVWDV$UTXLYDGRQD6HGHGR(PLVVRURXGR4XDO2&RQWURODGRU6HMD
3DUWH
WHUFHLUR L DWpPHVHVDFRQWDUGDYLJrQFLDGR1RYR$FRUGRGH$FLRQLVWDVH LL HQWUHRSHUtRGR
GH  H  PHVHV D FRQWDU GD YLJrQFLD GR 1RYR $FRUGR GH $FLRQLVWDV FDGD $FLRQLVWD SRGHUi
WUDQVIHULUSDUDWHUFHLURDWpGHVXDVDo}HVYLQFXODGDVDR1RYR$FRUGRGH$FLRQLVWDV ³/RFNXS´ 

$GHPDLV FRP UHODomR jV Do}HV OLEHUDGDV HP FDGD SHUtRGR GH /RFNXS FDVR TXDOTXHU $FLRQLVWD
SUHWHQGD WUDQVIHULU ³$FLRQLVWD $OLHQDQWH´  SDUD WHUFHLURV D WRWDOLGDGH RX SDUWH GH VXDV Do}HV GR
GLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDVXEVFULomRGHDo}HVHRXGHYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVHPDo}HV HP
FRQMXQWRDV³$o}HV2IHUWDGDV´ HGHVGHTXHWDORSHUDomRQmRVHHQTXDGUHQRGLUHLWRGHSULPHLUD
RIHUWD GHVFULWR DEDL[R HQWmR R $FLRQLVWD $OLHQDQWH GHYHUi RIHUHFHU DV $o}HV 2IHUWDGDV DR RXWUR
$FLRQLVWDTXHWHUiRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDDTXLVLomRGDV$o}HV2IHUWDGDVSHORPHVPRSUHoRH
QRV PHVPRV WHUPRV H FRQGLo}HV SUHYLVWRV QD RIHUWD GR WHUFHLUR SRWHQFLDO FRPSUDGRU ³'LUHLWR GH
3UHIHUrQFLD´ 

&DVRTXDOTXHUXPGRV$FLRQLVWDVSUHWHQGDUHDOL]DGDDWUDQVIHUrQFLDGHDo}HVQRDPELHQWHGDEROVD
GHYDORUHVHGHVGHTXHHVVDRSHUDomRQmRFRQVWLWXDXP%ORFN7UDGHR'LUHLWRGH3UHIHUrQFLDQmR
VHUi DSOLFiYHO PDV R $FLRQLVWD $OLHQDQWH GHYHUi SULPHLUDPHQWH HQYLDU XPD QRWLILFDomR DRRXWUR
$FLRQLVWDSDUDTXHVWLRQDUVHWHPLQWHUHVVHHPDSUHVHQWDUDSULPHLUDRIHUWDSHODWRWDOLGDGHGDVDo}HV
³'LUHLWR GH 3ULPHLUD 2IHUWD´  3DUD ILQV GR 1RYR $FRUGR GH $FLRQLVWDV ³%ORFN 7UDGH´ VLJQLILFD D
WUDQVIHUrQFLDLQGLYLGXDOPHQWHFRQVLGHUDGDRXHPXPDVpULHGHWUDQVIHUrQFLDVFRQH[DVUHDOL]DGDVQR
PHVPRSHUtRGRGLVSRVWRQDUHVSHFWLYDRIHUWDGHDo}HVUHSUHVHQWDWLYDVGHPDLVGHGRFDSLWDO
VRFLDO GD &RPSDQKLD SDUD XPD SHVVRD RX SDUD XP FRQMXQWR GH SHVVRDV YLQFXODGDV RX QmR QR
DPELHQWHGDEROVDGHYDORUHVRXPHUFDGRGHEDOFmRRUJDQL]DGRLQFOXVLYHSRUPHLRGRPHFDQLVPR
SUHYLVWRQD,QVWUXomR&90GHGHGH]HPEURGH

$V UHJUDV UHIHUHQWHV DR /RFNXS 'LUHLWR GH 3UHIHUrQFLD H 'LUHLWR GH 3ULPHLUD 2IHUWD QmR VHUmR
DSOLFiYHLVQRFDVRGHXPDWUDQVIHUrQFLDSHUPLWLGDQDIRUPDGR1RYR$FRUGRGH$FLRQLVWDVDVDEHU
L WUDQVIHUrQFLDSDUDVXEVLGLiULDLQWHJUDOGHUHIHULGR$FLRQLVWDGHVGHTXHUHIHULGDVXEVLGLiULDQmR
VHMDFRQFRUUHQWHGD&RPSDQKLD LL WUDQVIHUrQFLDSDUDDILOLDGDGHTXDOTXHUGRV$FLRQLVWDVGHVGH
TXHUHIHULGDDILOLDGD LL QmRVHMDFRQFRUUHQWHGD&RPSDQKLDH LL QmRWHQKDQHQKXPDSHVVRD
RX HQWLGDGH HP VHX FRQWUROH TXH H[HUoD GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH DWLYLGDGH SUHSRQGHUDQWHPHQWH
FRQFRUUHQWHH LLL WUDQVIHUrQFLDSDUDIXQGRGHLQYHVWLPHQWRVFRQWURODGRGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHSRU
TXDOTXHUGRV$FLRQLVWDVGHVGHTXHRUHIHULGRIXQGRGHLQYHVWLPHQWRV LLL QmRWHQKDFRPRFRWLVWD
PDMRULWiULRSHVVRDRXHQWLGDGHTXHH[HUoDGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHDWLYLGDGHSUHSRQGHUDQWHPHQWH
FRQFRUUHQWHHRX LLL QmRVHMDJHULGRHRXDGPLQLVWUDGRSRUSHVVRDRXHQWLGDGHTXH LLL H[HUoD
DWLYLGDGH FRQFRUUHQWH HRX LLL  WHQKD VRE VXD JHVWmR VHMD FRQWURODGD RX SDUWH GH VHX JUXSR
HFRQ{PLFRXPDSHVVRDRXHQWLGDGHTXHH[HUoDDWLYLGDGHFRQFRUUHQWHFRPDGD&RPSDQKLDWXGR
FRQIRUPHSRUPHQRUL]DGRQR$FRUGRGH&RQWUROH

3RUILPVHPSUHMXt]RGRGLVSRVWRDFLPDR1RYR$FRUGRGH$FLRQLVWDVHVWDEHOHFHTXHFDVRTXDOTXHU
GRV$FLRQLVWDVSUHWHQGHWUDQVIHULUDVVXDVDo}HVHPEROVDGHYDORUHVSRGHUiSHGLUHRXWUR$FLRQLVWD
H D &RPSDQKLD GHYHUi DWHQGHU j VROLFLWDomR GH GHVYLQFXODomR GDV Do}HV DR 1RYR $FRUGR GH
$FLRQLVWDVGHVGHTXHREVHUYDGDVDVGLVSRVLo}HVGR1RYR$FRUGRGH$FLRQLVWDV

J  GHVFULomR GDV FOiXVXODV TXH UHVWULQMDP RX YLQFXOHP R GLUHLWR GH YRWR GH PHPEURV GR
FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRRXGHRXWURVyUJmRVGHILVFDOL]DomRHFRQWUROH

1mRDSOLFiYHO
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$OWHUDo}HV5HOHYDQWHV1DV3DUWLFLSDo}HV'RV0HPEURVGR*UXSRGH&RQWUROH(
$GPLQLVWUDGRUHVGR(PLVVRU
  $OWHUDo}HV UHOHYDQWHV QDV SDUWLFLSDo}HV GRV PHPEURV GR JUXSR GH FRQWUROH H
DGPLQLVWUDGRUHVGRHPLVVRU
(PIRLFHOHEUDGRHQWUHD&RPSDQKLDDFLRQLVWDVH3HQtQVXOD)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP
3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD±,QYHVWLPHQWRQR([WHULRU ³,QYHVWLGRUD´ R³&RQWUDWRGH6XEVFULomRGH
$o}HVH2XWUDV$YHQoDV´ ³&RQWUDWRGH6XEVFULomR´ SRUPHLRGRTXDOD³,QYHVWLGRUD´FRPSURPHWHX
VHDLQYHVWLUQD&RPSDQKLDRYDORUGH5 FHPPLOK}HVGHUHDLV FRQIRUPHVHJXH
 5  TXDUHQWD PLOK}HV GH UHDLV  SRU PHLR GH LQWHJUDOL]DomR GH FDSLWDO HP
FRQWUDSDUWLGD j VXEVFULomR SHOD ³,QYHVWLGRUD´ GH QRYDV Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD HP
RSHUDomRGHDXPHQWRGHFDSLWDOH
 5  VHVVHQWD PLOK}HV GH UHDLV  SRU PHLR GD VXEVFULomR SHOD ,QYHVWLGRUD GH
GHErQWXUHVDVHUHPHPLWLGDVSHOD&RPSDQKLD
$VVLPIRLDSURYDGRQRGLDHPVHGHGH$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD L RDXPHQWR
GH FDSLWDO GD &RPSDQKLD QR YDORU GH 5  TXDUHQWD PLOK}HV GH UHDLV  PHGLDQWH D
HPLVVmRGH YLQWHHWUrVPLOTXLQKHQWDVHVHWHQWDHFLQFRPLO QRYDVDo}HVRUGLQiULDVFODVVH
$QRPLQDWLYDVVHPYDORUQRPLQDOHFRQYHUVtYHLVHPDo}HVRUGLQiULDVFRUUHVSRQGHQWHVDGR
FDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDWRWDOPHQWHVXEVFULWDVHLQWHJUDOL]DGDVSHOD,QYHVWLGRUDGHDFRUGRFRP
RVWHUPRVHFRQGLo}HVGR&RQWUDWRGH6XEVFULomRH LL DHPLVVmRGHGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHP
Do}HV RUGLQiULDV &ODVVH $ QRPLQDWLYDV VHP YDORU QRPLQDO QR PRQWDQWH GH 5 
VHVVHQWD PLOK}HV GH UHDLV  VXEVFULWDV SHOD ,QYHVWLGRUD H D VHUHP LQWHJUDOL]DGDV QRV WHUPRV GD
HVFULWXUDGHHPLVVmRGHGHErQWXUHV
(PIRLILUPDGRHQWUHD&RPSDQKLDHD,QYHVWLGRUDR³,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH(VFULWXUD
GD(PLVVmRGH'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVHP$o}HV2UGLQiULDV&ODVVH$GD(VSpFLH5HDOHP
6pULHV SDUD &RORFDomR 3ULYDGD GD :: (&200(5&( '( 9,1+26 6$´ ³,QVWUXPHQWR GH
(VFULWXUD 
(PUD]mRGDFRQYHUVmRGDV'HErQWXUHVILFRXDSURYDGRRDXPHQWRGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD
GH5 TXDUHQWDHTXDWURPLOK}HVQRYHFHQWRVHFLQTXHQWDHFLQFRPLOGX]HQWRVH
WULQWD H GRLV UHDLV H RLWHQWD H FLQFR FHQWDYRV  SDUD 5  FHQWR H TXDWUR PLOK}HV
QRYHFHQWRV H FLQTXHQWD H FLQFR PLO GX]HQWRV H WULQWD H GRLV UHDLV H RLWHQWD H FLQFR FHQWDYRV 
SHUID]HQGR XP DXPHQWR SRUWDQWR GH 5  VHVVHQWD PLOK}HV GH UHDLV  PHGLDQWH D
HPLVVmRSRUSDUWHGD&RPSDQKLDGH FLQTXHQWDHWUrVPLOQRYHFHQWDVHYLQWHHGXDV Do}HV
RUGLQiULDV&ODVVH$DRSUHoRGHHPLVVmRGH5 XPPLOFHQWRHGR]HUHDLVHVHWHQWDH
GRLVFHQWDYRV FDGD
(P  DFLRQLVWDV GHOLEHUDUDP HP $VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD H DSURYDUDP SRU
XQDQLPLGDGH GH YRWRV H VHP TXDLVTXHU UHVVDOYDV D FRQYHUVmR GH  VHWHQWD H VHWH PLO
TXDWURFHQWDV H QRYHQWD H VHWH  Do}HV RUGLQiULDV FODVVH $ QRPLQDWLYDV H VHP YDORU QRPLQDO GH
HPLVVmR GD &RPSDQKLD H GH WLWXODULGDGH GD DFLRQLVWD 3HQtQVXOD )XQGR GH ,QYHVWLPHQWRV HP
3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD±,QYHVWLPHQWRQR([WHULRUHP VHWHQWDHVHWHPLOTXDWURFHQWDV
HQRYHQWDHVHWH Do}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDO
(PGHFRUUrQFLDGDGHOLEHUDomRDFLPDDVDo}HVRUGLQiULDVFODVVH$GHHPLVVmRGD&RPSDQKLDIRUDP
H[WLQWDV SDVVDQGR R FDSLWDO VRFLDO GD &RPSDQKLD D VHU FRPSRVWR DSHQDV SRU Do}HV RUGLQiULDV
QRPLQDWLYDV H VHP YDORU QRPLQDO VHP GLVWLQomR GH FODVVHV 'HVWD IRUPD R FDSLWDO VRFLDO GD
&RPSDQKLDSDVVDDVHUGH5 FHQWRHTXDWURPLOK}HVQRYHFHQWRVHFLQTXHQWDH
FLQFR PLO GX]HQWRV H WULQWD H GRLV UHDLV H RLWHQWD H FLQFR FHQWDYRV  WRWDOPHQWH VXEVFULWR H
LQWHJUDOL]DGRUHSUHVHQWDGRSRU GX]HQWRVHWUH]HPLOHFLQTXHQWDHVHLV Do}HVRUGLQiULDV
WRGDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDOVHQGRTXHFDGDDomRRUGLQiULDQRPLQDWLYDFRQIHUHDRVHX
WLWXODURGLUHLWRD XP YRWRQDVGHOLEHUDo}HVWRPDGDVSHORVDFLRQLVWDVHP$VVHPEOHLDV*HUDLV
(PRVDFLRQLVWDVGHOLEHUDUDPHP$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDHDSURYDUDPSRU
XQDQLPLGDGHGHYRWRVDUDWLILFDomRGRV7HUPRVGH$FRUGRFHOHEUDGRVHPGHVHWHPEURGH
H DGLWDGRV HP  GH RXWXEUR GH  HQWUH D &RPSDQKLD H FDGD XP GRV VHJXLQWHV H[HFXWLYRV
0DUFHOR*LRYDQHWWL'¶$ULHQ]R&OD\WRQ)UHLUHGRV6DQWRVH$OH[DQGUH0DJQRGD&UX]2OLYHLUD)LOKR
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$OWHUDo}HV5HOHYDQWHV1DV3DUWLFLSDo}HV'RV0HPEURVGR*UXSRGH&RQWUROH(
$GPLQLVWUDGRUHVGR(PLVVRU
FXMRREMHWRHUDDFRQFHVVmRGHXPGLUHLWRGHVXEVFULomRGHQRYDVDo}HVSRUWDLVH[HFXWLYRVQDV
KLSyWHVHVGHHYHQWRGHOLTXLGH]GD&RPSDQKLDSUHYLVWDVQRV7HUPRVGH$FRUGR$LQGDD&RPSDQKLD
FHOHEURXFRP*HUPiQ*DUILQNHOVHXUHVSHFWLYR7HUPRGH$FRUGRHPGHRXWXEURGH

$VVLPWHQGRHPYLVWDDRFRUUrQFLDGHXPHYHQWRGHOLTXLGH]GD&RPSDQKLDHPGHDJRVWRGH
FRPDDSURYDomRGDDSUHVHQWDomRGRSHGLGRGHUHDOL]DomRGHXPDRIHUWDLQLFLDOGHDo}HVGH
HPLVVmR GD &RPSDQKLD j &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV ³&90´  RV H[HFXWLYRV 0DUFHOR
*LRYDQHWWL'¶$ULHQ]R&OD\WRQ)UHLUHGRV6DQWRV$OH[DQGUH0DJQRGD&UX]2OLYHLUD)LOKRH*HUPiQ
*DUILQNHOLQJUHVVDUDPFRPRDFLRQLVWDVQD&RPSDQKLD

(PGHFRUUrQFLDGRHYHQWRGHOLTXLGH]GD&RPSDQKLDRVDFLRQLVWDVWDPEpPDSURYDUDPRDXPHQWR
GR FDSLWDO VRFLDO GD &RPSDQKLD GH 5  FHQWR H TXDWUR PLOK}HV QRYHFHQWRV H
FLQTXHQWD H FLQFR PLO GX]HQWRV H WULQWD H GRLV UHDLV H RLWHQWD H FLQFR FHQWDYRV  SDUD 5
 FHQWRHFLQFRPLOK}HVGX]HQWRVHFLQTXHQWDHQRYHPLOGX]HQWRVHVHWHQWDHFLQFR
UHDLVHVHVVHQWDHRLWRFHQWDYRV SRUWDQWRXPDXPHQWRGH5 WUH]HQWRVHTXDWURPLOH
TXDUHQWDHGRLVUHDLVHRLWHQWDHWUrVFHQWDYRV PHGLDQWHDHPLVVmRGH VHLVPLOTXLQKHQWDV
HQRYHQWDHXPD Do}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDODRSUHoRGHHPLVVmRGH5
 TXDUHQWD H VHLV UHDLV H WUH]H FHQWDYRV  SRU DomR IL[DGRFRP EDVH QR YDORU GR SDWULP{QLR
OtTXLGRGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHP
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3ULQFLSDLV2SHUDo}HV6RFLHWiULDV

3ULQFLSDLVRSHUDo}HVVRFLHWiULDV
Emissão de Debêntures
D

(YHQWR

(PLVVmRGH'HErQWXUHV
E

3ULQFLSDLVFRQGLo}HVGRQHJyFLR

&RQYHUVmRGDV'HErQWXUHV±VXMHLWDVjLQWHJUDOL]DomRSUpYLDGDWRWDOLGDGHGH'HErQWXUHVGHQWURGR
SUD]RSUHYLVWRQDHVFULWXUD
F

6RFLHGDGHV(QYROYLGDV

3HQtQVXOD)XQGRGH,QYHVWLPHQWRVHP3DUWLFLSDo}HVH2UEHDW6RP ,PDJHP/WGDH&RPSDQKLD
G

(IHLWRV UHVXOWDQWHV GD RSHUDomR QR TXDGUR DFLRQiULR HVSHFLDOPHQWH VREUH D
SDUWLFLSDomR GR FRQWURODGRU GH DFLRQLVWDV FRP PDLV GH  GR FDSLWDO VRFLDO H GRV
DGPLQLVWUDGRUHVGRHPLVVRU

$XPHQWR GR FDSLWDO VRFLDO GD &RPSDQKLD HP 5  VHVVHQWD PLOK}HV GH UHDLV 
PHGLDQWHDHPLVVmRGH FLQTXHQWDHWUrVPLOQRYHFHQWDVHYLQWHHGXDV Do}HVRUGLQiULDV
&ODVVH$DRSUHoRGHHPLVVmRGH5 XPPLOFHQWRHGR]HUHDLVHVHWHQWDHGRLVFHQWDYRV 
FDGDLQWHJUDOL]DGRSHOD3HQtQVXOD)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV
H

4XDGURVRFLHWiULRDQWHVHGHSRLVGDRSHUDomR

Quadro Societário ANTES da conversão das debêntures
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3ULQFLSDLV2SHUDo}HV6RFLHWiULDV

Quadro Societária APÓS a conversão das debêntures:
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I



0HFDQLVPRVXWLOL]DGRVSDUDJDUDQWLURWUDWDPHQWRHTXLWDWLYRHQWUHRVDFLRQLVWDV

3DUDILQVGRDUWGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDSDUDVXEVFULomR
GDVGHErQWXUHVIRLUHQXQFLDGRSHODWRWDOLGDGHGRVDFLRQLVWDVTXDLVVHMDP2UEHDW6RP ,PDJHP
5RJpULR0XQL]6DOXPHH)HUQDQGR2SLW]
$OpPGLVVRDV'HErQWXUHVQmRIRUDPUHJLVWUDGDVSDUDFRORFDomR QR PHUFDGR SULPiULRQHP SDUD
QHJRFLDomR QR PHUFDGR VHFXQGiULR WDPSRXFR SDUD FXVWyGLD HOHWU{QLFD WHQGR VLGR  YHGDGD D
QHJRFLDomRQRPHUFDGRVHFXQGiULRSHOD3HQtQVXOD
Conversão de Ações
D 

(YHQWR

&RQYHUVmRGDV$o}HVGD3HQtQVXODHP21&RQYHUWLGDVGHIRUPDDUHIOHWLUDH[WLQomRGDV$o}HV
2UGLQiULDV&ODVVH$HDWUDQVIHUrQFLDGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDHQWUH3HQtQVXODH2UEHDW
E 

3ULQFLSDLVFRQGLo}HVGRQHJyFLR

1mRVHDSOLFD
F 

6RFLHGDGHV(QYROYLGDV

3HQtQVXOD )XQGR GH ,QYHVWLPHQWRV HP 3DUWLFLSDo}HV 2UEHDW 6RP  ,PDJHP /7'$ :: (
&RPPHUFHGH9LQKRV6$5RJpULR0XQL]6DOXPHH)HUQDQGR2SLW]
G 

(IHLWRV UHVXOWDQWHV GD RSHUDomR QR TXDGUR DFLRQiULR HVSHFLDOPHQWH VREUH D
SDUWLFLSDomR GR FRQWURODGRU GH DFLRQLVWDV FRP PDLV GH  GR FDSLWDO VRFLDO H GRV
DGPLQLVWUDGRUHVGRHPLVVRU

2 FDSLWDO VRFLDO GD &RPSDQKLD SDVVRX D VHU GH 5  FHQWR H TXDWUR PLOK}HV
QRYHFHQWRV H FLQTXHQWD H FLQFR PLO GX]HQWRV H WULQWD H GRLV UHDLV H RLWHQWD H FLQFR FHQWDYRV 
WRWDOPHQWHVXEVFULWRHLQWHJUDOL]DGRUHSUHVHQWDGRSRU GX]HQWRVHWUH]HPLOHFLQTXHQWDH
VHLV Do}HVRUGLQiULDVWRGDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDO
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3ULQFLSDLV2SHUDo}HV6RFLHWiULDV

$OpPGLVVR3HQtQVXODH2UEHDWWUDQVIHULUDPSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDHQWUHVLPHGLDQWHDDVVLQDWXUD
GRV UHVSHFWLYRV WHUPRV GH WUDQVIHUrQFLD QR /LYUR GH 5HJLVWUR GH 7UDQVIHUrQFLD GH $o}HV GD
&RPSDQKLD (P UD]mR GH WDLV WUDQVIHUrQFLDV 3HQtQVXOD H 2UEHDW DJRUD GHWpP SDUWLFLSDo}HV
VRFLHWiULDVLJXDLVQD&RPSDQKLDVHQGRTXHFDGDXPDSRVVXtDo}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDV
H VHP YDORU QRPLQDO GD &RPSDQKLD UHSUHVHQWDQWHV GH  GR FDSLWDO VRFLDO H YRWDQWH GD
&RPSDQKLD
H 

4XDGURVRFLHWiULRDQWHVHGHSRLVGDRSHUDomR

Quadro Societário ANTES da conversão das ações e redistribuição do capital entre Península e
Orbeat:


ON

ONA

%

Orbeat

86.384

0

40,5452

Península

16.035

77.497

43,9002

Rogério

19.817

0

9,301

Fernando

13.323

0

6,2533

Total ON e ONA

135.559

77.497

100,0000

Total ON

213.056





Quadro societário APÓS a conversão das ações e redistribuição do capital entre Península e Orbeat:
Ações ON

%

Península

89.958

42,2227

Orbeat

89.958

42,2227

Rogério

19.817

9,301

Fernando

13.323

6,2533

TOTAL

213.056

100%
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3ULQFLSDLV2SHUDo}HV6RFLHWiULDV

I 

0HFDQLVPRVXWLOL]DGRVSDUDJDUDQWLURWUDWDPHQWRHTXLWDWLYRHQWUHRVDFLRQLVWDV

&RQWUDWRGH6XEVFULomRGH$o}HVH2XWUDV$YHQoDVFHOHEUDGRHPGHMXQKRGHHDGLWDGR
HPGHDJRVWRGH ³&RQWUDWRGH6XEVFULomR´ SRUPHLRGRTXDODV3DUWHVGHFLGLUDPTXHQmR
KDYHUiDMXVWHGHSDUWLFLSDomRHQWUHRV$FLRQLVWDV
1RYRDGLWLYRHP$WRFRQWtQXRWHQGRHPYLVWDTXHDV3DUWHVGHILQLUDPTXHQmRKDYHUiR
$MXVWHGH3DUWLFLSDomRSUHYLVWRQR&RQWUDWRGH6XEVFULomRFRQIRUPHR$GLWLYRDV3DUWHVGHFRPXP
DFRUGR GHFLGHP L  H[FOXLU DV GHILQLo}HV GH ³$MXVWH GH 3DUWLFLSDomR´ H GH ³'DWD GR $MXVWH GH
3DUWLFLSDomR´ FRQVWDQWHV QD &OiXVXOD GR $FRUGR GH $FLRQLVWDVHFRQVHTXHQWHPHQWHTXDOTXHU
PHQomRIHLWDDWDLVGHILQLo}HVQR$FRUGRGH$FLRQLVWDVWRUQDPVHDSDUWLUGHVWDGDWDQmRDSOLFiYHLV
SDUDDV3DUWHVH LL UHYRJDULQWHJUDOPHQWHDV&OiXVXODVHGR$FRUGRGH$FLRQLVWDVVHQGR
FHUWRTXHDSDUWLUGHVWDGDWDWDLVGLVSRVLWLYRVFRQWUDWXDLVGHL[DPGHVXUWLUTXDOTXHUHIHLWRSDUDDV
3DUWHVH LLL DOWHUDUDRFDSXWHR3DUiJUDIRGD&OiXVXODGR$FRUGRGH$FLRQLVWDV
Liquidez da Companhia
D
(YHQWR

2FRUUrQFLDGHXPHYHQWRGHOLTXLGH]GD&RPSDQKLDHPGHDJRVWRGHFRPDDSURYDomRGD
DSUHVHQWDomRGRSHGLGRGHUHDOL]DomRGHXPDRIHUWDLQLFLDOGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDj
&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV ³&90´ TXHRFDVLRQRXDFRQFHVVmRGRGLUHLWRGHVXEVFULomRGH
QRYDVDo}HVSRU0DUFHOR*LRYDQHWWL'¶$ULHQ]R&OD\WRQGRV6DQWRV)UHLUH$OH[DQGUH0DJQRGD&UX]
2OLYHLUD)LOKRH*HUPiQ*DUILQNHOHDXPHQWRGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD

E
3ULQFLSDLVFRQGLo}HVGRQHJyFLR
2FRUUrQFLDGHXPHYHQWRGHOLTXLGH]
F

6RFLHGDGHV(QYROYLGDV

3HQtQVXOD )XQGR GH ,QYHVWLPHQWRV HP 3DUWLFLSDo}HV 2UEHDW 6RP  ,PDJHP /7'$ :: (
&RPPHUFHGH9LQKRV6$5RJpULR0XQL]6DOXPH)HUQDQGR2SLW]0DUFHOR*LRYDQHWWL'¶$ULHQ]R
&OD\WRQ)UHLUHGRV6DQWRV$OH[DQGUH0DJQRGD&UX]2OLYHLUD)LOKRH*HUPiQ*DUILQNHO

G
(IHLWRV UHVXOWDQWHV GD RSHUDomR QR TXDGUR DFLRQiULR HVSHFLDOPHQWH VREUH D
SDUWLFLSDomR GR FRQWURODGRU GH DFLRQLVWDV FRP PDLV GH  GR FDSLWDO VRFLDO H GRV
DGPLQLVWUDGRUHVGRHPLVVRU

$XPHQWRGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDGH5 FHQWRHTXDWURPLOK}HVQRYHFHQWRV
H FLQTXHQWD H FLQFR PLO GX]HQWRV H WULQWD H GRLV UHDLV H RLWHQWD H FLQFR FHQWDYRV  SDUD 5
 FHQWRHFLQFRPLOK}HVGX]HQWRVHFLQTXHQWDHQRYHPLOGX]HQWRVHVHWHQWDHFLQFR
UHDLVHVHVVHQWDHRLWRFHQWDYRV SRUWDQWRXPDXPHQWRGH5 WUH]HQWRVHTXDWURPLOH
TXDUHQWDHGRLVUHDLVHRLWHQWDHWUrVFHQWDYRV PHGLDQWHDHPLVVmRGH VHLVPLOTXLQKHQWDV
H QRYHQWD H XPD  Do}HV RUGLQiULDV QRPLQDWLYDV H VHP YDORU QRPLQDO DR SUHoR GH HPLVVmR GH
5 TXDUHQWDHVHLVUHDLVHWUH]HFHQWDYRV SRUDomR

$OpP GLVVR RV H[HFXWLYRV 0DUFHOR *LRYDQHWWL '¶$ULHQ]R &OD\WRQ )UHLUH GRV 6DQWRV $OH[DQGUH
0DJQRGD&UX]2OLYHLUD)LOKRH*HUPiQ*DUILQNHOLQJUHVVDUDPQD&RPSDQKLDFRPRDFLRQLVWDV
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H

4XDGURVRFLHWiULRDQWHVHGHSRLVGDRSHUDomR

Quadro Societário ANTES da ocorrência de um ”Evento de Liquidez”
Ações ON

%

Península

89.958

42,2227

Orbeat

89.958

42,2227

Rogério

19.817

9,301

Fernando

13.323

6,2533

TOTAL

213.056

100%

Quadro societário APÓS a ocorrência de um “Evento de Liquidez”


Ações ON

%

Península

89.958

40,96

Orbeat

89.958

40,96

Rogério

19.817

9,02

Fernando

13.323

6,07

Marcelo

3.076

1,40

Clayton

1.318

0,60

Alexandre

1.318

0,60

Germán

879

0,40

TOTAL

219.647

100%

I
0HFDQLVPRVXWLOL]DGRVSDUDJDUDQWLURWUDWDPHQWRHTXLWDWLYRHQWUHRVDFLRQLVWDV

1mRVHDSOLFD
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2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV&RQWUROH(*UXSR(FRQ{PLFR

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
$V SDUWLFLSDo}HV UHSRUWDGDV FRPR GHWLGDV SHORV IXQGRV 3HQtQVXOD )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP
3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD±,QYHVWLPHQWRQR([WHULRUH2)XQGRGH,QYHVWLPHQWR0XOWLPHUFDGR
7RWDO 5HWXUQ QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD UHIHUHPVH FRQIRUPH GLVSRVWR QD
GHFLVmRHPLWLGDSHOR&ROHJLDGRGD&90HP 3URFHVVR&905- jVSRVLo}HV
GHWLGDVSRUWDLVIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRJHULGRVSRU2*HVWmRGH5HFXUVRV/WGDQRFRQWH[WRGHVXD
DWLYLGDGHGHDGPLQLVWUDomRGHUHFXUVRVGHWHUFHLURV asset management 
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'HVFULomR'DV5HJUDV3ROtWLFDV(3UiWLFDVGR(PLVVRU4XDQWR¬5HDOL]DomRGH
7UDQVDo}HV&RP3DUWHV5HODFLRQDGDV
'HVFULomRGDVUHJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVGRHPLVVRUTXDQWRjUHDOL]DomRGHWUDQVDo}HV
FRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
$ &RPSDQKLD SRVVXL 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV DSURYDGD HP UHXQLmR GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHRXWXEURGH
6HJXQGRD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVVXUJHTXDQGR
XPDSHVVRDVHHQFRQWUDHQYROYLGDHPSURFHVVRGHFLVyULRHPTXHHODWHQKDRSRGHUGHLQIOXHQFLDUR
UHVXOWDGR ILQDO DVVHJXUDQGR XP JDQKR SDUD VL DOJXP IDPLOLDU RX WHUFHLUR FRP R TXDO HVWHMD
HQYROYLGRRXDLQGDTXHSRVVDLQWHUIHULUQDVXDFDSDFLGDGHGHMXOJDPHQWR
1R FDVR GD &RPSDQKLD RV SRWHQFLDLV FRQIOLWRV GH LQWHUHVVH VmR DTXHOHV QRV TXDLV RV REMHWLYRV
SHVVRDLVGRVWRPDGRUHVGHGHFLVmRSRUTXDOTXHUUD]mRSRVVDPQmRHVWDUDOLQKDGRVDRVREMHWLYRV
GD&RPSDQKLDHPPDWpULDVHVSHFtILFDV
7HQGRHPYLVWDRSRWHQFLDOFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVQHVWDVVLWXDo}HVD&RPSDQKLDEXVFDDVVHJXUDU
TXH WRGDV DV GHFLV}HV TXH SRVVDP FRQIHULU XP EHQHItFLR SULYDGR D TXDOTXHU GH VHXV
DGPLQLVWUDGRUHV IDPLOLDUHV HQWLGDGHV RX SHVVRDV D HOHV UHODFLRQDGRV VHMDP WRPDGDV FRP WRWDO
OLVXUDUHVSHLWDQGRRLQWHUHVVHGD&RPSDQKLD
$VWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVGHYHPVHUIRUPDOL]DGDVSRUHVFULWRFRQGX]LGDVHDSURYDGDV
QRVWHUPRVGD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVREVHUYDGRVRVVHJXLQWHVFULWpULRV
L  HVWDU HP FRQGLo}HV HTXLWDWLYDV DR PHQRV LJXDOPHQWH IDYRUiYHLV j &RPSDQKLD FRPR DV
FRQGLo}HV GLVSRQtYHLV QR PHUFDGR RX RIHUHFLGDV SRU XP WHUFHLUR QmRUHODFLRQDGR FRP D
&RPSDQKLD HP FLUFXQVWkQFLDV HTXLYDOHQWHV RX SUHYHU SDJDPHQWR FRPSHQVDWyULR
DGHTXDGRVHPSUHUHVSHLWDQGRRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLD
LL  VHUHP HVSHFLILFDGDV DV SULQFLSDLV FDUDFWHUtVWLFDV H FRQGLo}HV GD WUDQVDomR LQFOXLQGR
FRQIRUPHDSOLFiYHOSUHoRSUD]RVJDUDQWLDVHUHVSRQVDELOLGDGHVUHIHUHQWHVjWUDQVDomR
LLL  VHUHP GHVFULWDV TXDLVTXHU RXWUDV LQIRUPDo}HV TXH SRVVDP VHU UHOHYDQWHV GLDQWH GDV
FLUFXQVWkQFLDVGDWUDQVDomRFRPSDUWHUHODFLRQDGDH
LY  HP FDVR GH UHHVWUXWXUDo}HV VRFLHWiULDV HQYROYHQGR 3DUWHV 5HODFLRQDGDV DV WUDQVDo}HV
GHYHPDVVHJXUDUWUDWDPHQWRHTXLWDWLYRSDUDWRGRVRVDFLRQLVWDV
&DEHUiDR&RPLWrGH$XGLWRULDH5LVFRVDYDOLDUHPRQLWRUDUDDGHTXDomRGDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHV
UHODFLRQDGDVUHDOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDEHPFRPRVXDDGHUrQFLDHFRQIRUPLGDGHFRPRVFULWpULRV
GDSROtWLFDLQFOXVLYHTXDQWRj
L  LGHQWLILFDomRGDV3DUWHV5HODFLRQDGDHFODVVLILFDomRGDVWUDQVDo}HVFRPRWUDQVDo}HVFRP
SDUWHVUHODFLRQDGDV
LL  DSOLFDELOLGDGHGRVSURFHGLPHQWRVHFRQGLo}HVSUHYLVWRVQDSROtWLFDH
LLL  HYHQWXDO H[LVWrQFLD GH 6LWXDomR HP &RQIOLWR GH ,QWHUHVVHV HP 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV
5HODFLRQDGDV
&DEHUiDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSURYDUDV7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVHD3ROtWLFD
GH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV
1DVKLSyWHVHVHPTXHVHHQWHQGHUDGHTXDGRjDQiOLVHHHPEDVDPHQWRGD7UDQVDomRFRP3DUWHV
5HODFLRQDGDVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUiVROLFLWDULQIRUPDo}HVRXDYDOLDo}HVDGLFLRQDLV
LQFOXLQGRDYDOLDo}HVHODXGRVLQGHSHQGHQWHVEHPFRPRDDSUHVHQWDomRGHDOWHUQDWLYDVGHPHUFDGR
j7UDQVDomRFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV
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'HVFULomR'DV5HJUDV3ROtWLFDV(3UiWLFDVGR(PLVVRU4XDQWR¬5HDOL]DomRGH
7UDQVDo}HV&RP3DUWHV5HODFLRQDGDV
3DUDILQVGDYHULILFDomRGDDOoDGDSUHYLVWDDFLPDGHYHPVHUFRQVLGHUDGDVUHODFLRQDGDVHQWUHVLDV
7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVTXHLQWHJUHPRPHVPRFRQMXQWRGHRSHUDo}HVFRUUHODWDVHRX
RSHUDo}HVUHFRUUHQWHVHQYROYHQGRXPDPHVPD3DUWH5HODFLRQDGD
1D DQiOLVH GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GHYHUi
FRQVLGHUDUHYHULILFDU
L  VHKiPRWLYRVFODURVSDUDDUHDOL]DomRGD7UDQVDomRFRP3DUWH5HODFLRQDGD
LL  VHRVWHUPRVGD7UDQVDomRFRP3DUWH5HODFLRQDGDDWHQGHPDRVFULWpULRVSUHYLVWRVQHVWD
3ROtWLFDGHYHQGRDUTXLYDUDGRFXPHQWDomRSHUWLQHQWHjFRPSURYDomRGDFRPXWDWLYLGDGHGD
7UDQVDomRFRP3DUWH5HODFLRQDGD
LLL  VH D 7UDQVDomR FRP 3DUWH 5HODFLRQDGD QmR VH HQTXDGUD FRPR XPD GDV KLSyWHVHV GH
WUDQVDo}HVYHGDGDVQHVWD3ROtWLFDH
LY  DDQiOLVHHUHFRPHQGDomRGR&RPLWrGH$XGLWRULDH5LVFRVQRVWHUPRVDEDL[REHPFRPR
RVUHVXOWDGRVGHDYDOLDo}HVUHDOL]DGDVRXGHRSLQL}HVHODXGRVHPLWLGRVSRUSURILVVLRQDORX
HPSUHVDHVSHFLDOL]DGDHLQGHSHQGHQWHVHKRXYHU
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGHUi FRQGLFLRQDU D DSURYDomR GD 7UDQVDomR FRP 3DUWHV
5HODFLRQDGDVjVDGHTXDo}HVTXHMXOJDUQHFHVViULDV
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&RPSUDGHTXRWDVGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDGDFRQWURODGD%RGHJDVGH/RV$QGHV&RPpUFLRGH9LQKRV/WGDWHQGRHPYLVWDRLQWHUHVVHGD
&RPSDQKLDHPH[SDQGLUVHXVQHJyFLRVLQFOXVLYHQR%%TXHHUDXPUDPRIRUWHGHDWXDomRGDFRQWURODGD%RGHJDVGH/RV$QGHV&RPpUFLRGH
9LQKRV/7'$
'HYHGRU

1DWXUH]DHUD]mRSDUDDRSHUDomR

3RVLomRFRQWUDWXDOGRHPLVVRU

(VSHFLILFDU

QD

3È*,1$GH



5HVFLVmRRXH[WLQomR

6,0

QD



*DUDQWLDHVHJXURV



&RPSUDGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD$WD[DGHMXURVFREUDGDpGHDDDWXDOL]DGRDQXDOPHQWHGHDFRUGRFRPDWXDOL]DomRGR&',DWpDHIHWLYD
GDWDGHSDJDPHQWR



2EMHWRFRQWUDWR



'LUHWRUHVWDWXWiULR

(PSUpVWLPR 7D[DGH
RXRXWURWLSR MXURV
GHGLYLGD
FREUDGRV

5HODomRFRPRHPLVVRU

'XUDomR



0RQWDQWH 5HDLV

*HUPDQ*DUILQNHO

6DOGRH[LVWHQWH

'DWD
WUDQVDomR

0RQWDQWHHQYROYLGR
5HDLV

9HUVmR

3DUWHUHODFLRQDGD

,QIRUPDo}HV6REUHDV7UDQVDo}HV&RP3DUWHV5HODFLRQDGDV

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD::(&200(5&('(9,1+266$
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,GHQWLILFDomR'DV0HGLGDV7RPDGDV3DUD7UDWDUGH&RQIOLWRVGH,QWHUHVVHV('HPRQVWUDomRGR&DUiWHU
(VWULWDPHQWH&RPXWDWLYR'DV&RQGLo}HV3DFWXDGDVRXGR3DJDPHQWR&RPSHQVDWyULR$GHTXDGR

  ,GHQWLILFDomR GDV PHGLGDV WRPDGDV SDUD WUDWDU GH FRQIOLWRV GH LQWHUHVVHV H
GHPRQVWUDomRGRFDUiWHUHVWULWDPHQWHFRPXWDWLYRGDVFRQGLo}HVSDFWXDGDVRXGRSDJDPHQWR
FRPSHQVDWyULRDGHTXDGR
3DUDDDTXLVLomRGDWRWDOLGDGHGDVTXRWDVGDFRQWURODGD%RGHJDVGH/RV$QGHV&RPpUFLRGH9LQKRV
/7'$ SHOD &RPSDQKLD D &RPSDQKLD DMXVWRX FRP R YHQGHGRU *HUPDQ *DUILQNHO R IRUPDWR GH
SDJDPHQWRTXHVHVHJXH

D  3DUFHOD)L[D
• 3ULPHLUDSDUFHODGH5 VHWHPLOK}HVHGX]HQWRVPLOUHDLV SDJDQRDWR
GDDVVLQDWXUDGRFRQWUDWRHP
• 6HJXQGD SDUFHOD GH 5  XP PLOKmR RLWRFHQWRV H VHVVHQWD H WUrV PLO
UHDLV DFUHVFLGDGHMXURVFRQIRUPHGLVSRVWRQRFRQWUDWRSDJDQRSULPHLURDQLYHUViULRGR
FRQWUDWRHP
• 7HUFHLUD SDUFHOD GH 5  XP PLOKmR RLWRFHQWRV H VHVVHQWD H WUrV PLO
UHDLV  DFUHVFLGD GH MXURV FRQIRUPH GLVSRVWR QR FRQWUDWR QR VHJXQGR DQLYHUViULR GR
FRQWUDWRHP
• 4XDUWDSDUFHODGH5 GRLVPLOK}HVRQ]HPLOGX]HQWRVHFLQTXHQWDH
FLQFRUHDLVHWULQWDFHQWDYRV UHIHUHQWHYDORUUHWLGRSDUDJDUDQWLUDVREULJDo}HVGHLQGHQL]DU
DVVXPLGDVSHORYHQGHGRUFRPSUHYLVmRSDUDSDJDPHQWRHP WUrV SDUFHODVVHQGR
GXDV  GH 5  VHLVFHQWRV GH]RLWR PLO UHDLV  H  XPD  GH 5 
VHLVFHQWRV H GH]HVVHWH PLO QRYHFHQWRV H QRYHQWD H QRYH UHDLV H QRYHQWD H QRYH
FHQWDYRV TXHVHUmRDFUHVFLGDVGHMXURVFRQIRUPHGLVSRVWRQRFRQWUDWRFRPYHQFLPHQWR
HPHUHVSHFWLYDPHQWH
• 1D GDWD  KRXYH XP GHVFRQWR GH 5  SRU &RQWLQJrQFLD
7UDEDOKLVWD
E  3DUFHOD&RQWLQJHQWH
• 5 VHLVPLOK}HVGHUHDLV UHIHUHQWHVjSDUFHODFRQWLQJHQWHGRSUHoRGH
FRPSUDDTXDOIRLH[WLQWDSRUDFRUGRILUPDGRHQWUHDVSDUWHVHPGHRXWXEURGH
QmR VHQGR SRUWDQWR GHYLGR SHOD &RPSDQKLD DR H[HFXWLYR *HUPDQ *DUILQNHO TXDOTXHU
YDORUDWtWXORGDSDUFHODFRQWLQJHQWH
F  $MXVWHGR3UHoRGH&RPSUD
• 'HDFRUGRFRPRSUHYLVWRQR&DStWXOR,9GR&RQWUDWRGH&HVVmRH7UDQVIHUrQFLDGH
4XRWDVH2XWUDV$YHQoDVQDGDWDGHD&RPSDQKLDHIHWXRXRSDJDPHQWRGH
5 TXDWURFHQWRVHVHVVHQWDHGRLVPLORLWHQWDHWUrVUHDLVHRLWHQWDHTXDWUR
FHQWDYRV  DFUHVFLGD GH MXURV FRQIRUPH GLVSRVWR QR FRQWUDWR SDUD R H[HFXWLYR *HUPDQ
*DUILQNHOUHIHUHQWHDRDMXVWHGHSUHoR
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2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV7UDQVDo}HV&RP3DUWHV5HODFLRQDGDV

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

1mRH[LVWHPRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVSDUDD6HomRDOpPGDTXHODV
SUHVWDGDVQRVVXELWHQVDQWHULRUHV
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7LSRGHFDSLWDO



7LSRGHFDSLWDO



7LSRGHFDSLWDO



7LSRGHFDSLWDO

'DWDGDDXWRUL]DomRRX
DSURYDomR



&DSLWDO$XWRUL]DGR




&DSLWDO,QWHJUDOL]DGR



&DSLWDO6XEVFULWR

&DSLWDO(PLWLGR

9DORUGRFDSLWDO 5HDLV

,QIRUPDo}HV6REUH2&DSLWDO6RFLDO

1$

1$



1$

3UD]RGHLQWHJUDOL]DomR
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4XDQWLGDGHGHDo}HV
RUGLQiULDV 8QLGDGHV









4XDQWLGDGHGHDo}HV
SUHIHUHQFLDLV 8QLGDGHV

3È*,1$GH









4XDQWLGDGHWRWDOGHDo}HV
8QLGDGHV

9HUVmR
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$VVHPEOHLD*HUDO
([WUDRUGLQiULD



6XEVFULomR
SDUWLFXODU

7LSRGH
DXPHQWR


2UGLQiULDV
8QLGDGHV


3UHIHUrQFLDLV
8QLGDGHV






7RWDODo}HV 6XEVFULomR&DSLWDO
8QLGDGHV
DQWHULRU 3UHoRHPLVVmR

5SRU8QLGDGH

)DWRUFRWDomR

6XEVFULomR
SDUWLFXODU










5SRU8QLGDGH

3È*,1$GH

,QWHJUDOL]DGRHPPRHGDFRUUHQWHQDFLRQDO



)RUPDGHLQWHJUDOL]DomR



&RQYHUVmRGDVGHErQWXUHVGDVVpULHVHDVTXDLVFRUUHVSRQGHPHPFRQMXQWRDRYDORUGH5 GR]HPLOK}HVGHUHDLV HDFRQYHUVmRGDVGHErQWXUHVGDVVpULHVHDVTXDLV
FRUUHVSRQGHPHPFRQMXQWRDRYDORUGH5 TXDUHQWDHRLWRPLOK}HVGHUHDLV HPLWLGDVSHOD&RPSDQKLDQRYDORUWRWDOSRUWDQWRGH5 VHVVHQWDPLOK}HVGHUHDLV

)RUDPHPLWLGDV QRYH GHErQWXUHVHP QRYH VpULHVQRYDORUWRWDOGH5 VHVVHQWDPLOK}HVGHUHDLV 
$VpULHFRQWRXFRPDHPLVVmRGH XPD GHErQWXUHTXHIRLLQWHJUDOL]DGDHPGHVHWHPEURGHQRYDORUGH5 RQ]HPLOK}HVGHUHDLV 
$VpULHFRQWRXFRPDHPLVVmRGH XPD GHErQWXUHTXHIRLLQWHJUDOL]DGDHPGHQRYHPEURGHQRYDORUGH5 TXDWURPLOK}HVGHUHDLV 
$VpULHFRQWRXFRPDHPLVVmRGH XPD GHErQWXUHTXHIRLLQWHJUDOL]DGDHPGHMDQHLURGHQRYDORUGH5 WUrVPLOK}HVHRLWRFHQWRVPLOUHDLV 
$VpULHFRQWRXFRPDHPLVVmRGH XPD GHErQWXUHTXHIRLLQWHJUDOL]DGDHPGHIHYHUHLURGHQRYDORUGH5 WUrVPLOK}HVGHUHDLV 
$VpULHFRQWRXFRPDHPLVVmRGH XPD GHErQWXUHTXHIRLLQWHJUDOL]DGDHPGHPDUoRGHQRYDORUGH5 GRLVPLOK}HVGHUHDLV 
$VpULHFRQWRXFRPDHPLVVmRGH XPD GHErQWXUHTXHIRLLQWHJUDOL]DGDHPGHDEULOGHQRYDORUGH5 GH]PLOK}HVHGX]HQWRVPLOUHDLV 
$VpULHFRQWRXFRPDHPLVVmRGH XPD GHErQWXUHTXHIRLLQWHJUDOL]DGDHPGHPDLRGHQRYDORUGH5 VHLVPLOK}HVHWUH]HQWRVPLOUHDLV 
$VpULHFRQWRXFRPDHPLVVmRGH XPD GHErQWXUHTXHIRLLQWHJUDOL]DGDHPGHMXQKRGHQRYDORUGH5 TXDWRU]HPLOK}HVHVHWHFHQWRVPLOUHDLV 
$VpULHFRQWRXFRPDHPLVVmRGH XPD GHErQWXUHTXHIRLLQWHJUDOL]DGDHPGHVHWHPEURGHQRYDORUGH5 FLQFRPLOK}HVGHUHDLV 

&RQIRUPHSUHYLVWRQRV7HUPRVGH$FRUGRQDKLSyWHVHGDRFRUUrQFLDGHXPHYHQWRGHOLTXLGH]GD&RPSDQKLDRSUHoRGHHPLVVmRGDVDo}HVVHULDIL[DGRFRPEDVHQRYDORUGRSDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLD
UHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHDFRUGRFRPREDODQoRSDWULPRQLDOGD&RPSDQKLDOHYDQWDGRSDUDHVVHILPHPREVHUYkQFLDj,QVWUXomRQGHGHMXQKRGHHPLWLGDSHOD&90
FRQIRUPHGLVSRVWRQRV7HUPRVGH$FRUGRHHPREVHUYkQFLDDRDUWLJRSDUiJUDIRLQFLVR,,GD/HLGDV6$

$VVHPEOHLD*HUDO
([WUDRUGLQiULD



9DORUWRWDOHPLVVmR
5HDLV

2DXPHQWRVHGHXPHGLDQWHDFRQYHUVmRGDVGHErQWXUHVGDVVpULHVDQRVWHUPRVGR,QVWUXPHQWR3DUWLFXODUGH(VFULWXUDGD(PLVVmRGH'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVHP$o}HV2UGLQiULDV&ODVVH$FHOHEUDGR
HPGHDJRVWRGHFRQIRUPHDEDL[R
&RQYHUVLELOLGDGH2EVHUYDGRVRVWHUPRVHFRQGLo}HVSUHYLVWRVQD(VFULWXUDGH(PLVVmRQRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVHFRQVLGHUDQGRTXHDWRWDOLGDGHGDV'HErQWXUHVWHQKDVLGRLQWHJUDOL]DGD
D DV'HErQWXUHVGDVVpULHVHDVTXDLVFRUUHVSRQGHPHPFRQMXQWRDRYDORUGH5 GR]HPLOK}HVGHUHDLV  ³3ULPHLUR%ORFR´ H E DVGHErQWXUHVGDVVpULHVHDVTXDLV
FRUUHVSRQGHPHPFRQMXQWRDRYDORUGH5 TXDUHQWDHRLWRPLOK}HVGHUHDLV  ³6HJXQGR%ORFR´ SRGHUmRVHUHPFRQMXQWRFRQYHUWLGDVHPDo}HVRUGLQiULDVFODVVH$QRPLQDWLYDVVHPYDORU
QRPLQDOFRQYHUVtYHLVHQmRUHVJDWiYHLVGHHPLVVmRGH(PLVVRUD ³$o}HV2UGLQiULDV&ODVVH$´ GHDFRUGRFRPRVWHUPRVHFRQGLo}HVSUHYLVWRVQD(VFULWXUDGH(PLVVmRPHGLDQWHGHFLVmRGR'HEHQWXULVWDDVHU
WRPDGDDRVHX~QLFRHH[FOXVLYRFULWpULRGR'HEHQWXULVWDDVHUWRPDGDDRVHX~QLFRHH[FOXVLYRFULWpULR



'DWDHPLVVmR

9HUVmR

&ULWpULRSDUDGHWHUPLQDomRGR
SUHoRGHHPLVVmR



)RUPDGHLQWHJUDOL]DomR

&ULWpULRSDUDGHWHUPLQDomRGR
SUHoRGHHPLVVmR

2UJmRTXH
GHOLEHURXR
DXPHQWR

'DWDGH
GHOLEHUDomR

$XPHQWRVGR&DSLWDO6RFLDO
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%RQLILFDomR

'DWD
DSURYDomR



4XDQWLGDGHDo}HV
RUGLQiULDV


4XDQWLGDGHDo}HV
SUHIHUHQFLDLV


4XDQWLGDGHWRWDODo}HV

4XDQWLGDGHGHDo}HVDQWHVGDDSURYDomR 8QLGDGHV





4XDQWLGDGHDo}HV
SUHIHUHQFLDLV

9HUVmR

3È*,1$GH



4XDQWLGDGHWRWDODo}HV

4XDQWLGDGHGHDo}HVGHSRLVGDDSURYDomR 8QLGDGHV
4XDQWLGDGHDo}HV
RUGLQiULDV

,QIRUPDo}HV6REUH'HVGREUDPHQWRV*UXSDPHQWRV(%RQLILFDo}HVGH$o}HV

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD::(&200(5&('(9,1+266$

)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD::(&200(5&('(9,1+266$

9HUVmR

,QIRUPDo}HV6REUH5HGXo}HVGR&DSLWDO6RFLDO
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
1mRKRXYHUHGXomRGRFDSLWDOVRFLDOQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHDWpDGDWDGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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9HUVmR

2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRH[LVWHPRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVSDUDD6HomRDOpPGDTXHODV
SUHVWDGDVQRVVXELWHQVDQWHULRUHV
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9HUVmR

'LUHLWRV'DV$o}HV

(VSpFLHGHDo}HVRX&'$

2UGLQiULD

7DJDORQJ



'LUHLWRDGLYLGHQGRV

'ROXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRGHVWLQDUVHi
D  FLQFRSRUFHQWR DQWHVGHTXDOTXHURXWUDGHVWLQDomRSDUDIRUPDomRGDUHVHUYDOHJDO
REVHUYDGRRGLVSRVWRQRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
E GRVDOGRUHPDQHVFHQWHHFRPDGHGXomRGHLPSRUWkQFLDVGHVWLQDGDVDUHVHUYDVSDUD
FRQWLQJrQFLDVHDFUpVFLPRGDVLPSRUWkQFLDVUHVXOWDQWHVGDUHYHUVmRQRH[HUFtFLRGHUHVHUYDVSDUD
FRQWLQJrQFLDVDQWHULRUPHQWHIRUPDGDVVHUmRGHVWLQDGRVSDUDSDJDPHQWRGRGLYLGHQGR
REULJDWyULRDWRGRVRVDFLRQLVWDVH F GRVDOGRUHPDQHVFHQWHDSyVDVGLVWULEXLo}HVSUHYLVWDVQRV
LWHQV³D´H³E´DFLPDDDVVHPEOHLDJHUDOSRGHUiGHFLGLUGHVWLQDUPRQWDQWHVjVUHVHUYDVHVWDWXWiULDV
GHLQYHVWLPHQWR&DVRDVUHVHUYDVXOWUDSDVVHPRYDORUGRFDSLWDOVRFLDOWDOH[FHVVRGHYHUiVHU
GHVWLQDGRjFRQWDGHFDSLWDOPHGLDQWHDXPHQWRVHPDHPLVVmRGHQRYDVDo}HV

'LUHLWRDYRWR

3OHQR

&RQYHUVLELOLGDGH

1mR

'LUHLWRDUHHPEROVRGHFDSLWDO

6LP

'HVFULomRGDVFDUDFWHUtVWLFDV
GRUHHPEROVRGHFDSLWDO

2EVHUYDGRRGLVSRVWRQRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVRYDORUGRUHHPEROVRDVHU
SDJRDRVDFLRQLVWDVGLVVLGHQWHVWHUiSRUEDVHRYDORUSDWULPRQLDOGD&RPSDQKLDHVHDSXUDGR
FRQIRUPHSURFHGLPHQWRSUHYLVWRQR(VWDWXWR6RFLDO

5HVWULomRDFLUFXODomR

1mR

5HVJDWiYHO

1mR

+LSyWHVHVGHUHVJDWHHIyUPXOD
GHFiOFXORGRYDORUGHUHVJDWH
&RQGLo}HVSDUDDOWHUDomRGRV
GLUHLWRVDVVHJXUDGRVSRUWDLV
YDORUHVPRELOLiULRV

'HDFRUGRFRPD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVR(VWDWXWR6RFLDODVGHOLEHUDo}HVWRPDGDVHP
DVVHPEOHLDJHUDOQmRSRGHPSULYDURVDFLRQLVWDVGRVGLUHLWRVGH L SDUWLFLSDUGRVOXFURVVRFLDLV LL 
SDUWLFLSDUGRDFHUYRGD&RPSDQKLDHPFDVRGHOLTXLGDomR LLL ILVFDOL]DUDJHVWmRGD&RPSDQKLD
QRVWHUPRVGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV LY SUHIHUrQFLDSDUDDVXEVFULomRGHDo}HV
GHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVHE{QXVGHVXEVFULomRH Y UHWLUDUVHGD&RPSDQKLD

2XWUDVFDUDFWHUtVWLFDV
UHOHYDQWHV

1mRKiRXWUDVFDUDFWHUtVWLFDVUHOHYDQWHVDOpPGDVMiDTXLGLYXOJDGDV
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9HUVmR

'HVFULomRGH(YHQWXDLV5HJUDV(VWDWXWiULDV4XH/LPLWHP2'LUHLWRGH9RWRGH
$FLRQLVWDV6LJQLILFDWLYRVRX4XHRV2EULJXHP$5HDOL]DU2IHUWD3~EOLFD
'HVFULomRGHHYHQWXDLVUHJUDVHVWDWXWiULDVTXHOLPLWHPRGLUHLWRGHYRWRGHDFLRQLVWDV
VLJQLILFDWLYRVRXTXHRVREULJXHPDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFD
2IHUWD3~EOLFDSRU$OLHQDomRGH&RQWUROH

2EVHUYDQGRDVFRQGLo}HVHRVSUD]RVSUHYLVWRVQDUHJXODPHQWDomRYLJHQWHHQR5HJXODPHQWRGR
1RYR0HUFDGRD&RPSDQKLDGHYHHQYLGDUPHOKRUHVHVIRUoRVSDUDDWLQJLUGLVSHUVmRDFLRQiULDGH
IRUPDDOKHVDVVHJXUDUWUDWDPHQWRLJXDOLWiULRjTXHOHGDGRDRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVDOLHQDQWHV

$DOLHQDomRGRFRQWUROHDFLRQiULRGD&RPSDQKLDWDQWRSRUPHLRGHXPD~QLFDRSHUDomRFRPRSRU
PHLRGHRSHUDo}HVVXFHVVLYDVGHYHUiVHUFRQWUDWDGDVREFRQGLomRVXVSHQVLYDRXUHVROXWLYDGH
TXHRDGTXLUHQWHGRFRQWUROHVHREULJXHDHIHWLYDURIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGDVDo}HVGRVGHPDLV
DFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD

1mRKiH[FHomRRXFOiXVXODVXVSHQVLYDTXHOLPLWHPRGLUHLWRGHYRWRGHDFLRQLVWDVVLJQLILFDWLYRVRX
TXHRVREULJXHPDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFD

2IHUWDV3~EOLFDVSDUD&DQFHODPHQWRGH5HJLVWURHRXSRU6DtGDGR1RYR0HUFDGR

$GLFLRQDOPHQWHHPFDVRGHFDQFHODPHQWRGHUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWDRXGHVDtGDGR1RYR
0HUFDGRVHMDSDUDTXHDVDo}HVGD&RPSDQKLDSDVVHPDWHUUHJLVWURSDUDQHJRFLDomRIRUDGR1RYR
0HUFDGRVHMDGHYLGRDUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDGDTXDOD&RPSDQKLDUHVXOWDQWHQmRVHMDDGPLWLGD
SDUDQHJRFLDomRQR1RYR0HUFDGRRDFLRQLVWDFRQWURODGRUFDVRKDMDRXD&RPSDQKLD QRFDVRGH
FDQFHODPHQWR GH UHJLVWUR  RX DLQGD RV DFLRQLVWDV D TXHP WDO UHVSRQVDELOLGDGH VHMD DWULEXtGD HP
DVVHPEOHLD JHUDO QR FDVR GH VDtGD GR 1RYR 0HUFDGR  FRQIRUPH RFDVRGHYHUmRUHDOL]DURIHUWD
S~EOLFD GH DTXLVLomR GH Do}HV GRV GHPDLV DFLRQLVWDV TXH GHYHUi WHU FRPR SUHoR PtQLPR D VHU
RIHUWDGRRFRUUHVSRQGHQWHDRYDORUHFRQ{PLFRGDVDo}HVGD&RPSDQKLD

$VDtGDYROXQWiULDGD&RPSDQKLDGR1RYR0HUFDGRSRGHRFRUUHULQGHSHQGHQWHPHQWHGDUHDOL]DomR
GHRIHUWDS~EOLFDQDKLSyWHVHGHGLVSHQVDDSURYDGDHP$VVHPEOHLD*HUDOQRVWHUPRVGR(VWDWXWR
6RFLDOHGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR

2IHUWD3~EOLFDSRU$WLQJLPHQWRGH3DUWLFLSDomR5HOHYDQWH


2EVHUYDGRRGLVSRVWRQRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDTXDOTXHUDFLRQLVWDRXJUXSRGH
DFLRQLVWDVTXHDWLQJLUGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHSRULQWHUPpGLRGHTXDOTXHUWLSRGHQHJyFLRHQYROYHQGR
Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD D WLWXODULGDGH GH Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD RX 2XWURV
'LUHLWRVGH1DWXUH]D6RFLHWiULDFRQIRUPHDOLGHILQLGR HPTXDQWLGDGHLJXDORXVXSHULRUD YLQWH
HFLQFRSRUFHQWR GRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDGHYHUiQRSUD]RPi[LPRGH VHVVHQWD GLDVD
FRQWDUGDGDWDGDDTXLVLomRRXGRHYHQWRTXHUHVXOWRXQDWLWXODULGDGHGHDo}HVRX2XWURV'LUHLWRVGH
1DWXUH]D 6RFLHWiULD HP TXDQWLGDGH LJXDO RX VXSHULRU D  YLQWH H FLQFR SRU FHQWR  GR WRWDO GH
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHIHWLYDUXPDRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGDWRWDOLGDGHGDVDo}HV
HYDORUHVPRELOLiULRVFRQYHUVtYHLVSRUDo}HVGHWLWXODULGDGHGRVGHPDLVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
REVHUYDQGRVHRGLVSRVWRQDOHJLVODomRHUHJXODPHQWDo}HVDSOLFiYHLVHRSURFHGLPHQWRSUHYLVWRQR
(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD
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9HUVmR

'HVFULomRGH([FHo}HV(&OiXVXODV6XVSHQVLYDV5HODWLYDV$'LUHLWRV3DWULPRQLDLV
RX3ROtWLFRV3UHYLVWRVQR(VWDWXWR
  'HVFULomR GH H[FHo}HV H FOiXVXODV VXVSHQVLYDV UHODWLYDV D GLUHLWRV SDWULPRQLDLV RX
SROtWLFRVSUHYLVWRVQRHVWDWXWR
$$VVHPEOHLD*HUDOSRGHUiVXVSHQGHURH[HUFtFLRGRVGLUHLWRVLQFOXVLYHRGHYRWRGRDFLRQLVWDTXH
GHL[DUGHFXPSULUREULJDomROHJDOUHJXODPHQWDURXHVWDWXWiULD
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9HUVmR

9ROXPHGH1HJRFLDo}HV(0DLRUHV(0HQRUHV&RWDo}HV'RV9DORUHV0RELOLiULRV
1HJRFLDGRV
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRSRVVXtDYDORUHVPRELOLiULRV
DGPLWLGRVjQHJRFLDomR$RIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGD&RPSDQKLDHVWiVHQGRUHTXHULGDMXQWRj&90Hj%
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9HUVmR

2XWURV9DORUHV0RELOLiULRV(PLWLGRVQR%UDVLO
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRSRVVXLRXWURVYDORUHVPRELOLiULRVHPLWLGRVTXHQmRVXDV
Do}HV
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9HUVmR

D1~PHURGH7LWXODUHVGH9DORUHV0RELOLiULRV
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRSRVVXLRXWURVYDORUHVPRELOLiULRVHPLWLGRVTXHQmRVXDV
Do}HV
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9HUVmR

0HUFDGRV%UDVLOHLURVHP4XH9DORUHV0RELOLiULRV6mR$GPLWLGRV¬1HJRFLDomR

0HUFDGRVEUDVLOHLURVHPTXHYDORUHVPRELOLiULRVVmRDGPLWLGRVjQHJRFLDomR
$RIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHVWiVHQGRUHTXHULGDMXQWRj&90Hj
%8PDYH]FRQFHGLGRRUHJLVWURDVDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDVHUmRDGPLWLGDV
jQHJRFLDomRQRVHJPHQWR1RYR0HUFDGRGD%
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9HUVmR

,QIRUPDomR6REUH&ODVVH((VSpFLHGH9DORU0RELOLiULR$GPLWLGD¬1HJRFLDomRHP
0HUFDGRV(VWUDQJHLURV
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLYDORUHVPRELOLiULRVDGPLWLGRVjQHJRFLDomRHPPHUFDGRV
HVWUDQJHLURV
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9HUVmR

7tWXORV(PLWLGRVQR([WHULRU
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLYDORUHVPRELOLiULRVDGPLWLGRVjQHJRFLDomRHPPHUFDGRV
HVWUDQJHLURV
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9HUVmR

2IHUWDV3~EOLFDVGH'LVWULEXLomR

  2IHUWDV S~EOLFDV GH GLVWULEXLomR HIHWXDGDV SHOR HPLVVRU RX SRU WHUFHLURV LQFOXLQGR
FRQWURODGRUHVHVRFLHGDGHVFROLJDGDVHFRQWURODGDVUHODWLYDVDYDORUHVPRELOLiULRVGRHPLVVRU
1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHQmRIRL
UHDOL]DGD SHOD &RPSDQKLD RX SRU WHUFHLURV LQFOXLQGR FRQWURODGRUHV VRFLHGDGHV FROLJDGDV H
FRQWURODGDVQHQKXPDRIHUWDS~EOLFDGHGLVWULEXLomRGHYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
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9HUVmR

'HVWLQDomRGH5HFXUVRVGH2IHUWDV3~EOLFDV

'HVWLQDomRGHUHFXUVRVGHRIHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRHHYHQWXDLVGHVYLRV
1mR DSOLFiYHO XPD YH] TXH D &RPSDQKLD QmR UHDOL]RX QRV WUrV ~OWLPRV H[HUFtFLRV VRFLDLV H QR
H[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHRIHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRGHYDORUHVPRELOLiULRV
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9HUVmR

2IHUWDV3~EOLFDVGH$TXLVLomR

'HVFULomRGDVRIHUWDVS~EOLFDVGHDTXLVLomRIHLWDVSHORHPLVVRUUHODWLYDVDDo}HVGH
HPLVVmRGHWHUFHLURV
1mR DSOLFiYHO XPD YH] TXH D &RPSDQKLD QmR UHDOL]RX QRV WUrV ~OWLPRV H[HUFtFLRV VRFLDLV H QR
H[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHRIHUWDVS~EOLFDVGHDTXLVLomRUHODWLYDVDDo}HVGHHPLVVmRGHWHUFHLURV
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2XWUDV,QI5HOHY9DO0RELOLiULRV

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
$&RPSDQKLDRVDFLRQLVWDVSDUWLFLSDQWHVFRPRYHQGHGRUHVQDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDO ³2IHUWD´ HRV
DGPLQLVWUDGRUHVDRTXHWXGRLQGLFDREULJDUVHmRSHUDQWHRVFRRUGHQDGRUHVGD2IHUWDHRVDJHQWHV
GH FRORFDomR LQWHUQDFLRQDO D FHOHEUDU RV DFRUGRV GH UHVWULomR j YHQGD GH Do}HV RUGLQiULDV GH
HPLVVmRGD&RPSDQKLDSRUSHUtRGRTXHVHUiGHILQLGRDWpRODQoDPHQWRGD2IHUWD
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,QIRUPDo}HV6REUH3ODQRVGH5HFRPSUDGH$o}HVGR(PLVVRU
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
$&RPSDQKLDQmRSRVVXtDSODQRVGHUHFRPSUDQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHDWpDGDWD
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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0RYLPHQWDomR'RV9DORUHV0RELOLiULRV0DQWLGRVHP7HVRXUDULD
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
1mRKRXYHTXDOTXHUPRYLPHQWDomRGHYDORUHVPRELOLiULRVHPWHVRXUDULDQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLR
VRFLDOFRUUHQWHDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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2XWUDV,QI5HOHY5HFRPSUDWHVRXUDULD

2XWUDVLQIUHOHYUHFRPSUDWHVRXUDULD

1mRH[LVWHPRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVSDUDD6HomRDOpPGDTXHODV
SUHVWDGDVQRVVXELWHQVDQWHULRUHV
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,QIRUPDo}HV6REUH$3ROtWLFDGH1HJRFLDomRGH9DORUHV0RELOLiULRV

'DWDDSURYDomR



ÏUJmRUHVSRQViYHOSHODDSURYDomR &RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
&DUJRHRXIXQomR

$3ROtWLFDGH1HJRFLDomRGH9DORUHV0RELOLiULRVDSOLFDVHD&RPSDQKLDVHXV&RQWURODGRUHV
$GPLQLVWUDGRUHV&RQVHOKHLURV)LVFDLVPHPEURVGHTXDLVTXHUÏUJmRVFRP)XQo}HV7pFQLFDVRX
&RQVXOWLYDVFULDGRVSRUGLVSRVLomRHVWDWXWiULDDV&RQWURODGDVH&ROLJDGDVGD&RPSDQKLDH
FRQIRUPHLGHQWLILFDomRUHDOL]DGDSHOR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVTXHPTXHUTXHHP
YLUWXGHGHVHXFDUJRIXQomRRXSRVLomRQR&RQWURODGRUQDV&RQWURODGDVRXQDV&ROLJDGDVWHQKD
RXSRVVDYLUDWHUDFHVVRD$WRRX)DWR5HOHYDQWHLQFOXLQGRHPSUHJDGRVFRODERUDGRUHVRX
RXWURVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDEHPFRPRWHUFHLURVTXHHPUD]mRGHUHODomRFRPHUFLDO
SURILVVLRQDORXGHFRQILDQoDFRPD&RPSDQKLDWDLVFRPRDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVDQDOLVWDVGH
YDORUHVPRELOLiULRVFRQVXOWRUHVHLQVWLWXLo}HVLQWHJUDQWHVGRVLVWHPDGHGLVWULEXLomR

3ULQFLSDLVFDUDFWHUtVWLFDVHORFDLVGHFRQVXOWD
3ROtWLFDGH1HJRFLDomRGH9DORUHV0RELOLiULRVWHPFRPRILQDOLGDGHRULHQWDUHHVWDEHOHFHUDVUHJUDVSDUDDQHJRFLDomRFRPYDORUHV
PRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHGHGHULYDWLYRVQHOHVUHIHUHQFLDGRVDVHUHPREVHUYDGDVSHODV3HVVRDV9LQFXODGDVQRVWHUPRV
GDOHJLVODomRYLJHQWHHGDUHJXODPHQWDomRGD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV
$3ROtWLFDGH1HJRFLDomRGH9DORUHV0RELOLiULRVHVWiGLVSRQtYHOQRVVLWHVZZZFYPJRYEUHZZZULZLQHFRPEU
3HUtRGRVGHYHGDomRHGHVFULomR 1RVWHUPRVGD,QVWUXomR&90QHGD3ROtWLFDGH1HJRFLDomRGH9DORUHV0RELOLiULRVp
GRVSURFHGLPHQWRVGHILVFDOL]DomR YHGDGDDQHJRFLDomRGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHGH9DORUHV0RELOLiULRVSHODV3HVVRDV9LQFXODGDVH
SHODV3HVVRDV/LJDGDVQRVVHJXLQWHVFDVRV
L DQWHVGDGLYXOJDomRDRPHUFDGRGH,QIRUPDomR5HOHYDQWHGHTXHWHQKDPFRQKHFLPHQWR
UHODFLRQDGRDRVQHJyFLRVGD:LQH
LL WUDWDQGRVHGH$GPLQLVWUDGRUHVTXDQGRVHDIDVWDUHPGHFDUJRVQDDGPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLDDQWHULRUPHQWHjGLYXOJDomRGHIDWRVUHOHYDQWHVRULJLQDGRVGXUDQWHVHXSHUtRGRGH
JHVWmRHDWp L RHQFHUUDPHQWRGRSUD]RGH VHLV PHVHVFRQWDGRGDGDWDGHVHXDIDVWDPHQWR
RX LL DGLYXOJDomRDRS~EOLFRGRUHVSHFWLYRIDWRUHOHYDQWHRTXHRFRUUHUSULPHLUR
LLL TXDQGRWRPDUHPFRQKHFLPHQWRGHLQWHQomRGD&RPSDQKLDGHSURPRYHULQFRUSRUDomRFLVmR
WRWDORXSDUFLDOIXVmRWUDQVIRUPDomRRXUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULD
LY HPUHODomRDRV&RQWURODGRUHVH$GPLQLVWUDGRUHVVHPSUHTXHHVWLYHUHPFXUVRDDTXLVLomRRX
DDOLHQDomRGH9DORUHV0RELOLiULRVSHODSUySULD&RPSDQKLDVXDV&RQWURODGDV&ROLJDGDVRXRXWUD
VRFLHGDGHVREFRQWUROHFRPXPRXVHWLYHUVLGRRXWRUJDGDRSomRRXPDQGDWRSDUDHVWD
ILQDOLGDGH
Y QRSHUtRGRGH TXLQ]H GLDVTXHDQWHFHGHUDGLYXOJDomRGH,75H')3HQRSUySULRGLDGD
GLYXOJDomRDQWHVTXHDLQIRUPDomRVHWRUQHS~EOLFDFRQIRUPHH[LJLGRSHOD&90H
YL QRV3HUtRGRVGH%ORTXHLRIL[DGRVSHOR'LUHWRUGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHV$OpPGLVVRVmR
REULJDo}HVGDV3HVVRDV9LQFXODGDVGHQWUHRXWUDV
L IRUQHFHUj:LQHDVLQIRUPDo}HVTXHHVWHMDPREULJDGDVDLQIRUPDUQRVWHUPRVHQRVSUD]RVGDV
QRUPDVDSOLFiYHLVHGD3ROtWLFD
LL QmRXWLOL]DU,QIRUPDomR3ULYLOHJLDGDFRPDILQDOLGDGHGHDXIHULUYDQWDJHPLQGHYLGDSDUDVLRX
SDUDRXWUHP
LLL FRPXQLFDULPHGLDWDPHQWHDR'LUHWRUGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHVTXDLVTXHUYLRODo}HVDHVWD
3ROtWLFDGHTXHWHQKDPFRQKHFLPHQWRH
LY QmRFRQWUDWDURXUHDOL]DURSHUDo}HVQRPHUFDGRGHHPSUpVWLPRGHWtWXORV GHQRPLQDGR
³DOXJXHOGHDo}HV´ GHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
6mRUHVSRQVDELOLGDGHVGR'LUHWRUGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHVGHQWUHRXWUDV
L GLULPLUHHVFODUHFHUG~YLGDVUHODFLRQDGDVjDSOLFDomRGD3ROtWLFDDVVLPFRPRVREUHD
LQWHUSUHWDomRGHQRUPDVDSOLFiYHLVHRXVREUHDSRVVLELOLGDGHGHUHDOL]DomRGHQHJRFLDo}HVFRP
9DORUHV0RELOLiULRV
LL DSUHFLDURV3ODQRV,QGLYLGXDLVGH,QYHVWLPHQWRHHQFDPLQKDUSDUDSURYLGrQFLDVGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRQRPtQLPRVHPHVWUDOPHQWHRUHVXOWDGRGRPRQLWRUDPHQWRGRVSODQRVTXH
HQYROYDPQHJRFLDomRGH9DORUHV0RELOLiULRV
LLL WUDQVPLWLUj&90HjV%ROVDVGH9DORUHVDVLQIRUPDo}HVUHODWLYDVjWLWXODULGDGHHQHJRFLDo}HV
GHYDORUHVPRELOLiULRVQRVWHUPRVGRVDUWLJRVHGD,QVWUXomRGD&90QHGRDUWLJR
GR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRH
LY LGHQWLILFDUDV3HVVRDV9LQFXODGDVTXHHPYLUWXGHGHVHXFDUJRIXQomRRXSRVLomRQD:LQH
VXD V FRQWURODGRUD V VXDV&RQWURODGDVRX&ROLJDGDVWHQKDPDFHVVRSHUPDQHQWHRXHYHQWXDO
D,QIRUPDo}HV3ULYLOHJLDGDV
$TXDOTXHUWHPSRpYHGDGDDQHJRFLDomRSHORV$GPLQLVWUDGRUHVGHLQVWUXPHQWRVGHULYDWLYRVGH
TXDOTXHUHVSpFLHUHIHUHQFLDGRVHP9DORUHV0RELOLiULRVLQFOXLQGRDVRSHUDo}HVTXHVHMDP
QHJRFLDGDVDWHUPRPHUFDGRVIXWXURVSRUPHLRGHRSo}HVGHFRPSUDHYHQGDHRXVZDSV
GHQWUHRXWURVTXHGHULYHPLQWHJUDORXSDUFLDOPHQWHGRYDORUGRV9DORUHV0RELOLiULRVGHHPLVVmR
GD&RPSDQKLD
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2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRH[LVWHPRXWUDVLQIRUPDo}HVFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVTXHQmRWHQKDPVLGRSUHVWDGDVQRLWHP
DFLPD
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'HVFULomR'DV1RUPDV5HJLPHQWRVRX3URFHGLPHQWRV,QWHUQRV5HODWLYRV¬
'LYXOJDomRGH,QIRUPDo}HV
'HVFULomRGDVQRUPDVUHJLPHQWRVRXSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVUHODWLYRVjGLYXOJDomR
GHLQIRUPDo}HV
([FHWRSHOD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHGHVFULWDQRLWHPD&RPSDQKLDQmR
DGRWDTXDOTXHURXWUDQRUPDUHJLPHQWRRXSURFHGLPHQWRLQWHUQRUHODWLYRjGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HV
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'HVFULomRGDSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHHGRVSURFHGLPHQWRV
UHODWLYRVjPDQXWHQomRGHVLJLORVREUHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVQmRGLYXOJDGDV
  'HVFULomR GD SROtWLFD GH GLYXOJDomR GH DWR RX IDWR UHOHYDQWH H GRV SURFHGLPHQWRV
UHODWLYRVjPDQXWHQomRGHVLJLORVREUHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVQmRGLYXOJDGDV
$&RPSDQKLDDGRWDXPD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHDSURYDGDSHOR&RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR HP UHXQLmR UHDOL]DGD HP  GH RXWXEUR GH  QRV WHUPRV GD OHJLVODomR H
UHJXODPHQWRVYLJHQWHV
2EULJDo}HVSHUDQWHR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV4XDOTXHU3HVVRD9LQFXODGDTXHWHQKD
FRQKHFLPHQWR GH DWRV RX IDWRV TXH SRVVDP FRQILJXUDU ,QIRUPDomR 5HOHYDQWH GHYHUi SURFHGHU j
FRPXQLFDomR LPHGLDWD DR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GH IRUPD D JDUDQWLU D LPHGLDWD
GLYXOJDomRGD,QIRUPDomR5HOHYDQWHRXGLUHWDPHQWHj&90VHR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
SHUPDQHFHU LQHUWH DR GHYHU GH FRPXQLFDU &DVR TXDOTXHU 3HVVRD 9LQFXODGD YHULILTXH TXH XPD
,QIRUPDomR5HOHYDQWHDLQGDQmRGLYXOJDGDDRS~EOLFRHVFDSRXDRFRQWUROHGD&RPSDQKLDRXDLQGD
QDVLWXDomRHPTXHXP$WRRX)DWR5HOHYDQWHDLQGDQmRWHQKDVLGRGLYXOJDGRWHQKDRFRUULGRRVFLODomR
DWtSLFD QD FRWDomR SUHoR RX TXDQWLGDGH QHJRFLDGD GRV 9DORUHV 0RELOLiULRV WDLV IDWRV GHYHUmR VHU
LPHGLDWDPHQWHFRPXQLFDGRVj&RPSDQKLDQDSHVVRDGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
5HVSRQVDELOLGDGHHP&DVRGH2PLVVmR4XDLVTXHUYLRODo}HVjSROtWLFDYHULILFDGDVSHODV3HVVRDV
9LQFXODGDV GHYHUmR VHU FRPXQLFDGDV LPHGLDWDPHQWH j &RPSDQKLD QD SHVVRD GR 'LUHWRU GH
5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVVHPSUHMXt]RGDVVDQo}HVFDEtYHLVQRVWHUPRVGDOHJLVODomRYLJHQWH
4XDQGR,QIRUPDUH'LYXOJDU±3UD]RV$GLYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHGHYHUiRFRUUHUVHPSUH
TXHSRVVtYHOSUHYLDPHQWHRXDSyVRHQFHUUDPHQWRGRVQHJyFLRVQDV%ROVDVGH9DORUHVORFDOL]DGDV
QR 3DtV RX QR H[WHULRU H SUHIHUHQFLDOPHQWH DSyV R HQFHUUDPHQWR GH WDLV QHJyFLRV &DVR VHMD
LPSHUDWLYRTXHDGLYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHRFRUUDGXUDQWHRKRUiULRGHQHJRFLDomRR
'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GHYHUi VROLFLWDU VHPSUH VLPXOWDQHDPHQWH jV %ROVDV GH
9DORUHVDVXVSHQVmRGDQHJRFLDomRGRV9DORUHV0RELOLiULRVSHORWHPSRQHFHVViULRjDGHTXDGD
GLVVHPLQDomRGDLQIRUPDomRUHOHYDQWHREVHUYDGRVRVSURFHGLPHQWRVSUHYLVWRVQRVUHJXODPHQWRV
HGLWDGRVSHODV%ROVDVGH9DORUHVVREUHRDVVXQWR
)RUPDVGH'LYXOJDomR±-RUQDLVH,QWHUQHW$GLYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHHQYROYHQGRD
&RPSDQKLDGHYHUiGDUVHSRUPHLRGH L GDSiJLQDQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVGRSRUWDOGH
QRWtFLDV GR 9DORU (FRQ{PLFR KWWSVYDORUJORERFRPYDORUUL  LL  GD SiJLQD QD UHGH PXQGLDO GH
FRPSXWDGRUHVGD&RPSDQKLD LLL GRVLVWHPDGHHQYLRGH,QIRUPDo}HV3HULyGLFDVH(YHQWXDLVGD
&90 6LVWHPD,3( H LY GDSiJLQDQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVGDV%ROVDVGH9DORUHVRQGH
RV YDORUHV PRELOLiULRV GD &RPSDQKLD VHMDP DGPLWLGRV j QHJRFLDomR $ &RPSDQKLD SRGHUi
DGLFLRQDOPHQWHPDVQmRGHIRUPDREULJDWyULDUHDOL]DUDGLYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHSRU
PHLRGHSXEOLFDomRQRVMRUQDLVGHJUDQGHFLUFXODomRKDELWXDOPHQWHSRUHODXWLOL]DGRVSRGHQGRR
DQ~QFLR FRQWHU D GHVFULomR UHVXPLGD GD ,QIRUPDomR 5HOHYDQWH GHVGH TXH LQGLTXH HQGHUHoR QD
,QWHUQHWRQGHHVWHMDGLVSRQtYHODGHVFULomRFRPSOHWDGD,QIRUPDomR5HOHYDQWHHPWHRUQRPtQLPR
LGrQWLFRDRWH[WRHQYLDGRj&90j%HDRXWUDVHQWLGDGHVFRQIRUPHDSOLFiYHO
,QIRUPDo}HV3ULYLOHJLDGDVHR'HYHUGH6LJLOR$V3HVVRDV9LQFXODGDVGHYHPJXDUGDUVLJLORDFHUFD
GH ,QIRUPDo}HV 5HOHYDQWHV TXH DLQGD QmR WHQKDP VLGR GLYXOJDGDV jV TXDLV WHQKDP DFHVVR HP
UD]mRGRFDUJRRXSRVLomRTXHRFXSDPDWpTXHWDLV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHVVHMDPGLYXOJDGDVDR
S~EOLFREHPFRPR]HODUSDUDTXHVXERUGLQDGRVHWHUFHLURVGHVXDFRQILDQoDWDPEpPRIDoDP$V
3HVVRDV9LQFXODGDVQmRGHYHPGLVFXWLU,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHVHPOXJDUHVS~EOLFRV'DPHVPD
IRUPD DV 3HVVRDV 9LQFXODGDV VRPHQWH GHYHUmR WUDWDU GH DVVXQWRV UHODFLRQDGRV j ,QIRUPDomR
5HOHYDQWHFRPDTXHOHVTXHWHQKDPQHFHVVLGDGHGHFRQKHFHUD,QIRUPDomR5HOHYDQWH2GHYHUGH
VLJLORSUHYLVWRQD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRVHDSOLFDWDPEpPDRVH[$GPLQLVWUDGRUHVHH[PHPEURVGR
&RQVHOKR)LVFDOHGHTXDLVTXHUyUJmRVFRPIXQo}HVWpFQLFDVRXFRQVXOWLYDVFULDGRVRXTXHYHQKDP
D VHU FULDGRV SRU GLVSRVLomR HVWDWXWiULD TXH WHQKDP VH DIDVWDGR DQWHV GD GLYXOJDomR S~EOLFD GH
QHJyFLR RX IDWR LQLFLDGR GXUDQWH VHX SHUtRGR GH JHVWmR H VH HVWHQGHUi DWp D GLYXOJDomR SHOD
&RPSDQKLDGR$WRRX)DWR5HOHYDQWHDRPHUFDGRHPJHUDO
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'HVFULomRGDSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHHGRVSURFHGLPHQWRV
UHODWLYRVjPDQXWHQomRGHVLJLORVREUHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVQmRGLYXOJDGDV
([FHomR j 5HJUD GH 'LYXOJDU 2V DWRV RX IDWRV TXH FRQVWLWXDP ,QIRUPDomR 5HOHYDQWH SRGHUmR
H[FHSFLRQDOPHQWHGHL[DUGHVHUGLYXOJDGRVVHDVXDUHYHODomRSXGHUFRORFDUHPULVFRRLQWHUHVVH
OHJtWLPRGD&RPSDQKLD$&RPSDQKLDSRGHUiRSWDUSRUVXEPHWHUjDSUHFLDomRGD&90DTXHVWmR
DFHUFDGDGLYXOJDomRGH,QIRUPDomR5HOHYDQWHTXHSRVVDFRORFDUHPULVFRVHXLQWHUHVVHOHJtWLPR
6HPSUH TXH XPD ,QIRUPDomR 5HOHYDQWH DLQGD QmR GLYXOJDGD DR S~EOLFR HVFDSH DR FRQWUROH GD
&RPSDQKLDRXQDVLWXDomRHPTXHXPD,QIRUPDomR5HOHYDQWHDLQGDQmRWHQKDVLGRGLYXOJDGDFDVR
VHYHULILTXHTXHRFRUUHXRVFLODomRDWtSLFDQDFRWDomRSUHoRRXTXDQWLGDGHQHJRFLDGDGRV9DORUHV
0RELOLiULRV R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GHYHUi SURYLGHQFLDU SDUD TXH D ,QIRUPDomR
5HOHYDQWHVHMDLPHGLDWDPHQWHGLYXOJDGDj&90jV%ROVDVGH9DORUHVHDRPHUFDGRHPJHUDO1D
KLSyWHVH GH QmR GLYXOJDomR GH $WR RX )DWR 5HOHYDQWH SRU GHFLVmR GRV &RQWURODGRUHV RX
$GPLQLVWUDGRUHVHVWHVHPFDVRGHDLQIRUPDomRHVFDSDUDRFRQWUROHRXRFRUUHURVFLODomRDWtSLFD
ILFDPREULJDGRVDUHDOL]DUDGLYXOJDomRSHUWLQHQWHGLUHWDPHQWHRXSRUPHLRGR'LUHWRUGH5HODomR
FRP,QYHVWLGRUHV
6ROLFLWDomR GH 0DQXWHQomR GH 6LJLOR MXQWR j &90 2V $GPLQLVWUDGRUHV H $FLRQLVWDV &RQWURODGRUHV
SRGHUmR VXEPHWHU j &90 D VXD GHFLVmR GH H[FHSFLRQDOPHQWH PDQWHU HP VLJLOR $WRV RX )DWRV
5HOHYDQWHVFXMDGLYXOJDomRHQWHQGDPFRQILJXUDUPDQLIHVWRULVFRDOHJtWLPRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLD
&DQDLVGH&RPXQLFDomR8WLOL]DGRVSDUD'LVVHPLQDomRGD3ROtWLFD$GLYXOJDomRGD3ROtWLFDRFRUUHQmR
VRPHQWHSHORVVLWHVHPTXHVHHQFRQWUDGLVSRQtYHOQRVVLWHVZZZFYPJRYEUHZZZULZLQHFRPEU
 PDV WDPEpP DWUDYpV GRV FDQDLV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD SRU PHLR GH HPDLOV GH &RPXQLFDomR
,QWHUQD
/RFDLVRQGHHVWDSROtWLFDSRGHVHUFRQVXOWDGD$3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWH
HVWiGLVSRQtYHOSDUDFRQVXOWDQRVVLWHVZZZFYPJRYEUHZZZULZLQHFRPEU
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$GPLQLVWUDGRUHV5HVSRQViYHLV3HOD,PSOHPHQWDomR0DQXWHQomR$YDOLDomR(
)LVFDOL]DomRGD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH,QIRUPDo}HV
  $GPLQLVWUDGRUHV UHVSRQViYHLV SHOD LPSOHPHQWDomR PDQXWHQomR DYDOLDomR H
ILVFDOL]DomRGDSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HV
&XPSUHDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLDDQDOLVDUDVVLWXDo}HVFRQFUHWDVTXH
YHQKDPDVXUJLUQRFXUVRGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDFRQVLGHUDQGRVHPSUHDVXDPDWHULDOLGDGH
HVSHFLILFLGDGH VHWRULDO FRQFUHWXGH RX LPSRUWkQFLD HVWUDWpJLFD D ILP GH YHULILFDU VH WDLV VLWXDo}HV
FRQVWLWXHPRXQmRLQIRUPDomRUHOHYDQWH
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9HUVmR

2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mR H[LVWHP RXWUDV LQIRUPDo}HV FRQVLGHUDGDV UHOHYDQWHV TXH QmR WHQKDP VLGR SUHVWDGDV QRV
GHPDLVLWHQVGHVWDVHomR
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