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

BMOB
B3 LISTING

BEMOBI MOBILE TECH S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05 | NIRE 33.3.003352-85
Rua Visconde de Ouro Preto, nº 5, sala 1001
CEP 22250-180, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ
49.732.622 Ações
Valor Total da Oferta: R$1.012.058.857,70
Código ISIN das Ações “BRBMOBACNOR7”
Código de negociação das Ações na B3: “BMOB3”
No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$17,60 e R$23,10, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação
poderá ser fixado acima ou abaixo desta Faixa Indicativa (conforme definido na página 48 deste Prospecto).
A BEMOBI MOBILE TECH S.A. (“Companhia”), a Bemobi Holding AS (“Bemobi Holding”) e os acionistas vendedores identificados na seção “Acionistas Vendedores, Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos” na página 42 deste Prospecto
(“Acionistas Vendedores Pessoas Físicas” e, em conjunto com a Bemobi Holding, “Acionistas Vendedores”) estão realizando uma oferta pública de distribuição primária e secundária de, inicialmente, 49.732.622 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor
nominal, de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), compreendendo a distribuição (i) primária de 49.732.622 ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de até
17.406.417 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, exclusivamente no âmbito da eventual colocação das Ações Adicionais (conforme abaixo definido) e das Ações do Lote Suplementar (conforme abaixo definido), nas
quantidades indicadas na seção “Informações Sobre a Oferta – Acionistas Vendedores, Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos” na página 42 deste Prospecto (“Oferta Secundária”), em ambos os casos, a ser realizada no Brasil, em mercado de
balcão não organizado, em conformidade com os procedimentos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com 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, expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA” e
“Código ANBIMA”, respectivamente), e demais normativos aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”).
A Oferta será realizada no Brasil sob coordenação do Banco BTG Pactual S.A. (“Coordenador Líder”), do Banco Morgan Stanley S.A. (“Morgan Stanley” ou “Agente Estabilizador”), da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”) e do Banco Itaú
BBA S.A. (“Itaú BBA” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Agente Estabilizador e a XP, “Coordenadores da Oferta”), observado o disposto na Instrução CVM 400, bem como os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil,
Bolsa, Balcão (“B3” e “Regulamento do Novo Mercado”, respectivamente), com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a participar da Oferta, exclusivamente, para efetuar
esforços de colocação das Ações junto aos Investidores Não Institucionais (conforme definido neste Prospecto) (“Instituições Consorciadas” e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, “Instituições Participantes da Oferta”).
Simultaneamente, no âmbito da Oferta, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital, LLC, pelo Morgan Stanley & Co. LLC, pela XP Investments US, LLC e pelo Itau BBA USA Securities, Inc., LLC (em conjunto, “Agentes 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 do U.S.
Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”) editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (“SEC”), em operações isentas de registro, previstas no Securities Act e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act,
bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, exceto os Estados Unidos e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos
Estados Unidos ou não constituídos de acordo com as leis dos Estados Unidos (non-U.S. persons), nos termos do Regulation S (“Regulamento S”), editado pela SEC, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor
(investidores descritos nas alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”), em ambos os casos, desde que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pela Resolução do
Conselho Monetário Nacional (“CMN”) n° 4.373, de 29 de setembro de 2014 (“Resolução CMN 4.373”), e pela Resolução da CVM nº 13, de 18 de novembro de 2020 (“Resolução CVM 13”), ou pela Lei n° 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada (“Lei 4.131”),
sem a necessidade, para tanto, 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 Contrato de Distribuição Internacional (conforme definido neste Prospecto).
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do Anúncio de Início (conforme definido neste Prospecto), a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote Suplementar, conforme definido abaixo),
poderá, a critério dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% do total de Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações do Lote Suplementar), ou seja, em até 9.946.524 ações ordinárias de emissão
da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, na proporção indicada na página 42 deste Prospecto, nas mesmas condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertado (sem considerar
as Ações Adicionais), ou seja, em até 7.459.893 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade da Bemobi Holding, nas mesmas condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, (“Ações do Lote Suplementar”), conforme opção a ser
outorgada pela Bemobi Holding ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Distribuição (conforme definido neste Prospecto), as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação dos serviços de estabilização de preço das Ações no âmbito da Oferta
(“Opção de Ações do Lote Suplementar”). O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive, e por um período de até 30 dias corridos contados da data de início da negociação das ações ordinárias de
emissão da Companhia na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações do Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, desde que a decisão de sobrealocação das ações ordinárias de emissão da Companhia seja tomada em comum acordo entre o
Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação (conforme definido neste Prospecto). Conforme disposto no Contrato de Distribuição, as Ações do Lote Suplementar não serão objeto de Garantia Firme de Liquidação por
parte de nenhum dos Coordenadores da Oferta.
A Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não realizaram e não realizarão nenhum registro da Oferta ou das Ações e não foi e não será realizado nenhum registro na SEC, nos Estados Unidos e nem
em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto pelos registros da Oferta a serem concedidos pela CVM para a realização da Oferta no Brasil em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400. As
Ações não poderão ser ofertadas ou subscritas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulamento S, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do Securities Act.
Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa do Preço por Ação, os Pedidos de Reserva (conforme definido na página 48 deste Prospecto) serão normalmente considerados e processados, observadas as condições de eficácia descritas
neste Prospecto, exceto no caso de eventual ocorrência de um Evento de Fixação de 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, nos termos
deste Prospecto. O Preço por Ação será fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionais (conforme definido neste Prospecto) pelos Coordenadores da Oferta, no Brasil,
conforme previsto no Contrato de Distribuição, e pelos Agentes de Colocação Internacional, no exterior, conforme previsto no Contrato de Distribuição Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1°, e no artigo 44 da Instrução CVM 400
(“Procedimento de Bookbuilding”). O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores Institucionais, durante o Procedimento
de Bookbuilding. A escolha do critério para determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que 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 nas Ações no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
Preço (R$)(1)
Preço por Ação ..................................................................................
Oferta Primária ...................................................................................
Oferta Secundária(5) ...........................................................................
Total Oferta .......................................................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Comissões (R$)(1)(2)(3)

20,35
1.012.058.857,70
1.012.058.857,70

0,92
45.542.648,60
45.542.648,60

Recursos Líquidos (R$)(1)(2)(3)(4)
19,43
966.516.209,10
966.516.209,10

Com base no Preço por Ação de R$20,35, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$17,60 e R$23,10, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.
Para informações sobre as remunerações recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 50 deste Prospecto.
Deduzidas as comissões e sem dedução de outros custos, despesas e tributos da Oferta.
Para informações sobre a quantidade de Ações a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores exclusivamente no âmbito da eventual colocação das Ações Adicionais e das Ações do Lote Suplementar e os recursos líquidos a serem recebidos, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Acionistas Vendedores, Quantidade de Ações
Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos”, constante na página 42 deste Prospecto.

A adesão da Companhia ao segmento de listagem do Novo Mercado e aprovação do novo estatuto social da Companhia (“Estatuto Social”), de forma a adequá-lo às regras do Regulamento do Novo Mercado e cuja eficácia é condicionada à disponibilização do Anúncio
de Início, a aprovação do pedido de registro e a realização da Oferta Primária, mediante aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto no 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, e seus termos e condições, foram aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 13 de outubro de 2020, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro (“JUCERJA”) em 27 de outubro de 2020, sob o nº 00003958464 e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (“DOERJ”) e no jornal “Monitor Mercantil” em 27 de outubro de 2020.
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 a definição das condições do aumento de capital da Companhia no âmbito da Oferta, a Faixa Indicativa
e a celebração de todos os documentos da Oferta, foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 13 de outubro de 2020 e rerratificada na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 30 de novembro de 2020, cujas atas foram
devidamente registradas na JUCERJA sob os nºs 00003958464, em 27 de outubro de 2020, e 00003995243, em 8 de janeiro de 2021, e publicadas no DOERJ e no jornal “Monitor Mercantil” em 27 de outubro de 2020 e em 11 de janeiro de 2021, respectivamente.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado no 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 JUCERJA e publicada no DOERJ e no jornal “Monitor Mercantil” na data de disponibilização do Anúncio de Início.
A participação da Bemobi Holding na Oferta Secundária foi aprovada em reunião de seu Conselho de Administração (Board of Directors) realizada em 19 de outubro de 2020. A fixação do Preço por Ação, incluindo a sua justificação, será aprovada em reunião do Conselho
de Administração (Board of Directors) da Bemobi Holding a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a concessão dos registros da Oferta pela CVM.
Não será necessária qualquer aprovação societária em relação aos Acionistas Vendedores Pessoas Físicas para a participação na Oferta Secundária e a fixação do Preço por Ação, incluindo a sua justificação.
Exceto pelos registros da Oferta pela CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos e nem em qualquer agência
ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
Será admitido o recebimento de reservas a partir da data indicada no Aviso ao Mercado (conforme definido neste Prospecto), para subscrição/aquisição das Ações, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor/adquirente após o início do Prazo de Distribuição
(conforme definido neste Prospecto).
A Oferta está sujeita à análise e aprovação da CVM, sendo que os registros da Oferta foram requeridos em 21 de outubro de 2020.
“OS REGISTROS DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICAM, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM
DISTRIBUÍDAS”.
Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de investimento nas Ações. Ao decidir investir nas Ações, potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação da situação financeira da
Companhia, de suas atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA” E
“FATORES DE RISCO RELACIONADOS ÀS AÇÕES E À OFERTA” DESCRITOS NAS PÁGINAS 21 E 78, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE PROSPECTO,
PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO COM RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS AÇÕES.

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder

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

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Para fins do presente Prospecto, “Companhia” ou “Bemobi” referem-se, a menos que o contexto
determine de forma diversa, à Bemobi Mobile Tech S.A. e suas subsidiárias na data deste Prospecto.
Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção
“Sumário da Oferta” na página 23 deste Prospecto. Os termos indicados abaixo terão o significado
a eles atribuídos neste Prospecto, salvo se de outra forma determinado neste Prospecto ou se o
contexto assim exigir.
Acionista Controlador

Bemobi Holding.

Acionistas Vendedores

Bemobi Holding e Acionistas Pessoas Físicas, considerados em
conjunto.

Acionistas Pessoas Físicas

Pedro Santos Ripper, Bruno Rodrigues de Mello, Clécio Radler
dos Guaranys, Flávio Eduardo Sznadjer, Felipe Mendes de
Oliveira Castro, Gabriel Raso Bastos, Felipe José Goldin,
Ricardo Bardawil Barbosa, Pedro Otávio Marques, Frances
Wagner Ferreira Malta Tanure, Geraldo Machado Costa, Flavio
Alexandre da Rocha Magacho Filho, Ricardo Toniolo Bozzetto,
Tamoyo Caldas Vitali Junior e Pedro Guimarães Gomes.

Administração

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

Administradores

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

ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro
e de Capitais.

Assembleia Geral

Assembleia geral de acionistas da Companhia.

Auditor Independente

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

B3

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Economia.

CPF/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Física do Ministério da Economia.

Código ANBIMA

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

Companhia ou Bemobi

Bemobi Mobile Tech S.A.

Conselho de Administração

O conselho de administração da Companhia.
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Conselho Fiscal

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

Contrato de Participação no
Novo Mercado

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

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Deliberação CVM 476

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

Deliberação CVM 860

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

Diretoria

A diretoria da Companhia.

DOERJ

Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

Dólar, dólar, dólares ou US$

Moeda oficial dos Estados Unidos.

Estados Unidos

Estados Unidos da América.

Estatuto Social

Estatuto social da Companhia.

Formulário de Referência

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

Grupamento

Grupamento das ações ordinárias de emissão da Companhia,
na proporção de 445,3782365 para 1, aprovado na Assembleia
Geral Extraordinária da Companhia realizada em 13 de outubro
de 2020.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Instrução CVM 400

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

Instrução CVM 480

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

Instrução CVM 505

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

Instrução CVM 539

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

Resolução CVM 13

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

IOF/Câmbio

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativos a Títulos e Valores Mobiliários incidentes sobre
o câmbio.

JUCERJA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro.

Lei 4.131

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

Lei das Sociedades por Ações Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.
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Lei do Mercado de Capitais

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

Novo Mercado

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

Offering Memoranda

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

Prospecto ou Prospecto
Preliminar

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

Prospecto Definitivo

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

Prospectos

O Prospecto Preliminar e o Prospecto Definitivo, 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 editado pela B3, que disciplina
os requisitos para a negociação de valores mobiliários de
companhias abertas no Novo Mercado, estabelecendo regras
diferenciadas para essas companhias, seus acionistas,
incluindo acionistas controladores, administradores e membros
do conselho fiscal, quando instalado.

Regulamento S

Regulamento S editado ao amparo do Securities Act.

Reorganização Societária

Aquisição pela Companhia de 100% do capital social das
empresas Bemobi International AS, Bemobi Ukraine LLC e
Open Markets AS, pelo valor de R$290.430 mil, por meio de três
contratos de compra firmados, em 30 de setembro de 2020, pela
administração da Companhia com a Bemobi Holding.

Resolução CMN 4.373

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

SEC

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

Securities Act

Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, conforme alterado.
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Identificação

Bemobi Mobile Tech S.A., sociedade por ações, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 09.042.817/0001-05, com seus atos
constitutivos
registrados
na
JUCERJA
sob
o
NIRE 33.3.003352-85.

Registro na CVM

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

Sede

Localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro, na Rua Visconde de Ouro Preto, nº 5, sala 1.001, CEP
22250-180.

Diretoria de Relações com Localizada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Investidores
Janeiro, na Rua Visconde de Ouro Preto, nº 5, sala 1.001, CEP
22250-180. O Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores é o Sr. Rodin Spielmann de Sá. O telefone da
Diretoria de Relações com Investidores da Companhia é
+55 (21) 3529-9002 e o seu endereço eletrônico é
rodin.spielmann@bemobi.com.br.
Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Auditor Independente

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.

Títulos e Valores Mobiliários As Ações serão listadas no Novo Mercado sob o código
Emitidos
“BMOB3”, a partir do primeiro dia útil imediatamente posterior
à divulgação do Anúncio de Início, sujeito à conclusão da
Oferta.
Jornais nos
informações

quais

divulga As informações referentes à Companhia são divulgadas no
DOERJ e no jornal “Monitor Mercantil”.

Formulário de Referência

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

Website

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

Informações Adicionais

Informações adicionais sobre a Companhia e a Oferta poderão
ser obtidas no Formulário de Referência anexo a este
Prospecto e junto à Companhia, às Instituições Participantes
da Oferta, à CVM e/ou à B3 nos endereços e páginas da rede
mundial de computadores indicados na seção “Informações
Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 74 deste
Prospecto.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto contém estimativas e perspectivas para o futuro, principalmente, nas seções
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de
Risco Relacionados às Ações e à Oferta”, descritos nas páginas 21 e 78, respectivamente,
deste Prospecto, e nas seções “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do Emissor” e
“10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto.
Essas considerações sobre estimativas e declarações prospectivas se basearam, principalmente,
nas expectativas atuais da Companhia sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam
ou possam afetar seu setor de atuação, sua participação de mercado, sua reputação, seus negócios,
sua situação financeira, o resultado das suas operações, suas margens e/ou seu fluxo de caixa. Elas
estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e foram efetuadas somente com base nas informações
de que a Companhia dispõe até a data deste Prospecto.
Além de outros itens discutidos em outras seções deste Prospecto, há uma série de fatores que
podem fazer com que as estimativas e declarações não ocorram como previsto ou descrito. Tais
riscos e incertezas incluem, entre outras situações, as seguintes:
•

efeitos econômicos, financeiros, políticos e relacionados à saúde decorrentes da atual pandemia
da COVID-19, ou outras pandemias, epidemias ou crises semelhantes, bem como as respostas
e reações governamentais a tais eventos, em especial na medida em que tais fatores impactem
o Brasil e o comportamento dos consumidores e continuem a causar graves efeitos
macroeconômicos negativos, que podem intensificar os impactos de outros riscos descritos na
seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência e nas seções “Sumário da Companhia
– Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados às
Ações e à Oferta”, descritos nas páginas 21 e 78, respectivamente, deste Prospecto;

•

condições gerais econômicas, políticas e comerciais, tanto no Brasil quanto no exterior,
incluindo, com relação ao Brasil, desenvolvimentos recentes e a percepção de riscos em relação
a corrupção e outras investigações e relações cada vez mais conflituosas envolvendo o governo
do Presidente Jair Bolsonaro, bem como as políticas e potenciais alterações a serem
implementadas para endereçar tais questões, incluindo reformas econômicas e fiscais, seja ou
não em resposta aos efeitos da pandemia da COVID-19, as quais podem afetar adversamente
as perspectivas de crescimento da economia brasileira como um todo;

•

capacidade da Companhia de prever e reagir, de forma eficiente, a mudanças imediatas ou de
longo prazo no comportamento dos clientes da Companhia em razão da pandemia da COVID19, mesmo após o surto ter sido suficientemente controlado;

•

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

•

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

•

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

•

rebaixamento na classificação de risco de crédito do Brasil ou da Companhia;

•

intervenções governamentais, resultando em alteração na economia, tributos, tarifas, ambiente
regulatório ou regulamentação no Brasil ou outros mercados em que a Companhia atue;
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•

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

•

alterações nas condições gerais da economia, incluindo, exemplificativamente, inflação, taxas
de juros, câmbio, (os quais apresentaram volatilidade significativa nos últimos doze meses) nível
de emprego, crescimento populacional, confiança do consumidor e liquidez dos mercados
financeiro e de capitais;

•

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

•

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

•

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

•

dificuldades no relacionamento com os atuais e futuros fornecedores, clientes e prestadores
de serviços da Companhia;

•

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

•

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

•

eventual aumento do endividamento da Companhia e/ou incapacidade de contratar novos
financiamentos e executar o seu plano de expansão;

•

efeitos de eventual reforma tributária; e

•

outros fatores de riscos eventualmente não vislumbrados pela Companhia e aqueles
apresentados na seção “Fatores de Risco Relacionados às Ações e à Oferta” e “Sumário da
Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia”, nas páginas 78 e 21,
respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência, anexo a este Prospecto.

Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados
que podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas
sobre o futuro.
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, PODERÃO AFETAR OS RESULTADOS FUTUROS DA COMPANHIA E
PODERÃO LEVAR A RESULTADOS DIFERENTES DAQUELES CONTIDOS, EXPRESSA OU
IMPLICITAMENTE, NAS DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS DESTE PROSPECTO. TAIS
ESTIMATIVAS REFEREM-SE APENAS À DATA EM QUE FORAM EXPRESSAS, SENDO QUE A
COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS COORDENADORES DA OFERTA NÃO
ASSUMEM A OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU REVISAR QUAISQUER
DESSAS ESTIMATIVAS E PROSPECTIVAS FUTURAS EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE NOVA
INFORMAÇÃO, EVENTOS FUTUROS OU DE QUALQUER OUTRA FORMA. MUITOS DOS
FATORES QUE DETERMINARÃO ESSES RESULTADOS E VALORES ESTÃO ALÉM DA
CAPACIDADE DE CONTROLE OU PREVISÃO DA COMPANHIA.

6

As palavras “acreditamos”, “podemos”, “poderemos”, “estimamos”, “continuamos”, “antecipamos”,
“pretendemos”, “esperamos” e palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e
perspectivas para o futuro. Tais estimativas referem-se apenas à data em que foram expressas,
sendo que não podemos assegurar que atualizaremos ou revisaremos quaisquer dessas estimativas
em razão da disponibilização de novas informações, de eventos futuros ou de quaisquer outros
fatores. Estas estimativas envolvem riscos e incertezas e não consistem em qualquer garantia de
desempenho futuro. Os reais resultados podem ser substancialmente diferentes das expectativas
descritas nas estimativas e declarações futuras, constantes neste Prospecto. Tendo em vista os
riscos e incertezas envolvidos, as estimativas e declarações acerca do futuro constantes deste
Prospecto e do Formulário de Referência podem não vir a ocorrer e, ainda, nossos resultados futuros
e nosso desempenho podem diferir substancialmente daqueles previstos em nossas estimativas em
razão, inclusive, mas não se limitando, aos fatores mencionados acima. Por conta dessas incertezas,
o investidor não deve se basear nestas estimativas e declarações futuras para tomar uma decisão
de investimento.
Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos
futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições da
situação financeira futura da Companhia e de seus resultados operacionais futuros, sua participação
e posição competitiva no mercado poderão apresentar diferenças significativas se comparados
àquelas expressas ou sugeridas nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos fatores que
determinarão esses resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da
Companhia. Em vista dos riscos e incertezas envolvidos, nenhuma decisão de investimento deve
ser tomada somente baseada nas estimativas e declarações prospectivas contidas neste Prospecto
e no Formulário de Referência, anexo a este Prospecto.
Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto e no Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto, podem ter sido, em alguns casos, arredondados para números inteiros.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DAS INFORMAÇÕES DA COMPANHIA. AS INFORMAÇÕES COMPLETAS SOBRE
A COMPANHIA 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 não contém todas as informações que o investidor deve considerar antes de investir em nossas Ações. Antes de tomar
sua decisão de investir em nossas Ações, o investidor deve ler cuidadosa e atenciosamente todo este Prospecto e o Formulário de
Referência anexo a este Prospecto, incluindo as informações contidas nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco
Relativos à Companhia”, “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, nas páginas 21 e 78 deste Prospecto, bem como as
seções “3. Informações Financeiras Selecionadas”, “4. Fatores de Risco” e “10. Comentários dos Diretores”, respectivamente, do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, além de nossas demonstrações financeiras. Salvo indicação em contrário, os termos
“nós”, “nos”, “nossos/nossas”, “Companhia” e “Bemobi” referem-se à Bemobi Mobile Tech S.A. e suas controladas e subsidiárias.
Visão Geral
Somos uma empresa focada na distribuição e monetização de apps, games e serviços digitais móveis para países
emergentes. Temos hoje nossos serviços integrados e em operação com 70 operadoras de telefonia móvel ao redor do
mundo. Em 30 de setembro de 2020, tínhamos 34,6 milhões de assinantes distribuídos em 37 países e, além disso, uma base
endereçável de mais de 2,3 bilhões de usuários, representando o somatório dos usuários de telefonia móvel de todas as
operadoras que temos contratos assinados e onde nossos serviços já estão disponíveis.
Nosso modelo de negócio é baseado em um modelo inovador de assinaturas de custo reduzido no setor de apps, games e serviços
digitais, que possui aderência à realidade da maior parte da população brasileira e de outros países emergentes de perfil semelhante.
Operamos em um modelo B2B2C (Business-To-Business-To-Consumer – ou seja, oferecemos nossos serviços à uma companhia
que, por sua vez, o oferece aos clientes finais) em parceria com operadoras de telefonia móvel, viabilizando a cobrança de nossos
serviços através do crédito pré-pago e/ou contas pós-pago do serviço de telefonia móvel. Oferecemos também diversas modalidades
de serviços de microfinanças como uma forma de viabilizar a popularização ainda mais à adoção de serviços digitais.
Desenvolvemos nossa própria plataforma proprietária de distribuição digital gerando um canal de aquisições de novos
usuários escalável, de baixo custo e amparada por uma arquitetura majoritariamente baseada na nuvem e utilizando recursos
de inteligência artificial para aumentar sua efetividade.

Acreditamos estar em posição de destaque para reduzir as barreiras que existem hoje para uma maior rentabilização de
serviços digitais em países emergentes.
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Cadeia de valor: Nossa plataforma “de ponta-a-ponta” conecta usuários de smartphones a aplicativos, jogos e serviços
digitais em um modelo capaz de gerar valor para todas as partes envolvidas através de acordos de compartilhamento de
receita (revenue share agreements).
As operadoras de telefonia móvel compartilham o acesso a faturamento de seus clientes, criando um modelo de cobrança digital
inclusivo e acessível para a maioria da população dos países onde operamos. Também associam suas marcas aos nossos serviços
para ajudar em sua promoção e comunicação, o que por sua vez, acreditamos que as beneficia através da oferta de um portfólio de
serviços ainda mais completo aos seus clientes, gerando novas receitas e melhorando a rentabilização de sua base atual de clientes.
Em relação aos desenvolvedores de aplicativos e jogos, esses capturam valor através das receitas incrementais recorrentes
em função de nossos canais, do nosso modelo, que acreditamos ser inovador, de precificação e habilidade de cobrança,
através do qual conseguimos acessar e rentabilizar um grupo significativo de usuários de maneira mais efetiva.

1

Receita Líquida e EBITDA não consideram a receita da Bemobi Ukraine contra partes relacionadas
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Por fim, o usuário final, principal beneficiado e foco das nossas atenções, ganha acesso a um portfólio de produtos e serviços
digitais que acreditamos ser completo e inovador, por um preço acessível e forma de pagamento facilitado, fatores que
historicamente limitam o acesso à aplicativos de entretenimento móvel.

Nossa estratégia de crescimento é baseada na combinação de dois pilares de atuação: Serviços de Assinatura e Canais de
Distribuição
Cada vez que lançamos um serviço de assinatura, respectivo serviço passa a estar ativo em uma operadora de telefonia móvel
parceira e os assinantes móveis existentes destas operadoras tornam-se parte do mercado endereçável da Bemobi. Hoje, em
função das 70 operadoras parceiras com um ou mais serviços habilitados, temos mais de 2,3 bilhões de usuários endereçáveis.
Em resumo, conforme expandimos para mais operadoras e países, nosso mercado endereçável aumenta significativamente. Por
outro lado, para converter usuários endereçáveis em assinantes pagos, utilizamos de diversos canais digitais.

Resultados financeiros recentes
Acreditamos que nosso modelo de negócios é comprovado, apresentando sólido crescimento, altamente rentável e possui
forte perfil de geração de caixa. Ademais, créditos fiscais para os próximos 4,5 anos representam diminuição do pagamento
de imposto de renda e aumento do potencial de geração de caixa. Os indicadores abaixo destacam nossos principais dados
financeiros para os exercícios sociais indicados, excluindo receitas de partes relacionadas. Em 2019, o resultado combinado
atingiu uma receita líquida de R$221,7 milhões, apresentando um crescimento de 11,2% com relação ao mesmo período do
ano anterior. Reportamos também EBITDA de R$84,5 milhões, representando uma margem EBITDA de 38,1%. De forma a
acompanhar a evolução da nossa conversão de caixa vis-à-vis os resultados operacionais, utilizamos internamente um
indicador de nossa geração de caixa ajustada medida pelo resultado da dedução do Capex frente ao EBITDA, que no período
de 2019 foi de R$53,0 milhões, o que representou uma conversão de caixa de 62,8%, definido como fluxo de caixa livre
dividido pelo EBITDA do período. Desconsiderando o efeito negativo da aquisição realizada no ano, o fluxo de caixa de 2019
atingiu R$72,0 milhões, representando uma taxa de conversão de 85,2%. No período de nove meses findo em 30 de setembro
de 2020, tivemos uma receita líquida de R$177,8 milhões e EBITDA de R$67,0 milhões, representando uma margem EBITDA
de 37,7%. Durante esse período, nossa geração de caixa ajustada foi de R$56,1 milhões, representando uma conversão de
caixa de 83,7%.
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Resultados históricos selecionados - excluindo receitas de partes relacionadas*

*

As informações de Receita Líquida, EBITDA e Geração de Caixa utilizadas nos gráficos acima desconsideram a Receita da Bemobi Ukraine
contra partes relacionadas, conforme descrito no item “10.3 Eventos com efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações
financeiras” do Formulário de Referência.

Nosso negócio se baseia em um modelo com baixo nível de imobilização (“Asset Light”). Adicionalmente, historicamente a
Companhia optou pela manutenção de um baixo nível de alavancagem em suas operações utilizando os recursos financeiros
gerados no curso normal de seus negócios como sua fonte principal. Em 30 de setembro de 2020 a Companhia não possuía
empréstimos e financiamentos, mas apresentava um passivo circulante total no valor de R$52,4 milhões. As dívidas
financeiras da Companhia com terceiros decorrem, basicamente, de contratos de locação de imóveis de terceiros sujeitos ao
Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2). Assim, a Companhia mantinha uma posição de R$1,0 milhão em parcelas de curto
prazo e de R$2,9 milhões em parcelas de longo prazo em 30 de setembro de 2020. A Companhia possuía, ainda,
contraprestações a pagar à sua controladora, Bemobi Holding AS, no valor líquido de R$244,9 milhões, decorrentes da
reorganização societária que deve ser liquidado até 31 de dezembro de 2021 este condicionado à realização da abertura de
capital em curso, conforme descrito no item “10.9 Outros Fatores Com Influência Relevante” do Formulário de Referência.
Em contrapartida, a Companhia mantinha disponibilidades de caixa e de aplicações financeiras de R$110,1 milhões e um
contas a receber de R$86,0 milhões.
A Companhia em 31 de dezembro de 2019 não possuía empréstimos e financiamentos, mas apresentava um passivo
circulante total no valor de R$19,9 milhões. As dívidas financeiras da Companhia com terceiros, basicamente, decorrentes de
contratos de locação de imóveis de terceiros era de R$0,4 milhão em parcelas de curto prazo e de R$0,7 milhão em parcelas
de longo prazo em 31 de dezembro de 2019. Em contrapartida, a Companhia tinha disponibilidades de caixa e de aplicações
financeiras de R$61,7 milhões e um contas a receber de R$49,7 milhões.
A Bemobi hoje possui três famílias principais de serviços:

Assinaturas de apps e jogos – O principal serviço da Companhia. Centenas de apps e jogos são incluídos em suas versões
premium - sem anúncios e com todas funcionalidades liberadas, em troca de uma assinatura a um preço fixo e acessível,
sem a necessidade de uso de cartão de crédito. Possibilitamos em diversas ofertas um período de gratuidade de até 7 dias
para os clientes experimentarem o serviço.
Serviços de microfinanças – Trabalhamos com as operadoras de telecomunicações através de diferentes canais digitais
suportados por uma plataforma tecnológica proprietária, para oferecer a clientes pré-pagos que ficam sem saldo de recarga,
diferentes soluções em função de seu perfil e de seu momento, tais como a venda de recarga com pagamento eletrônico,
adiantamento de crédito pré-pago, adiantamento de pacote de dados e adiantamento de chamada. Nos serviços de
microfinanças, o adiantamento do benefício é concedido imediatamente para os usuários sem saldo e o pagamento é feito no
momento de sua próxima recarga.
Serviços de mensageria & comunicações – Possuímos uma plataforma de ponta a ponta de serviço de mensageria de voz,
com acesso visual por apps e/ou integrado a sistemas de SMS/WhatsApp, anti-spam de chamadas e conversão de chamadas
de voz em texto baseado em inteligência artificial. Estes serviços são oferecidos em parceria com as operadoras de
telecomunicações como um serviço adicional ou em alguns casos incluídos nos planos de seus clientes.
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A Bemobi trabalha hoje com três tipos de canais de distribuição:
Promoções de Operadoras – As operadoras dentro do escopo da parceria comumente fazem campanhas de comunicação
de nossos serviços em seus canais, como por exemplo: envios de mensagens via SMS, Sat Push e RCS, destaque em seus
websites institucionais, em seu marketplace de serviços, em seus aplicativos de autoatendimento e por meio de vendas em
suas lojas físicas.
Campanhas online pagas – A Bemobi trabalha em parcerias com aplicativos móveis que usam sua audiência para promover
nosso serviço para seus usuários, além de fabricantes de celular que pré-carregam nossos serviços em troca do
compartilhamento da receita gerada. A Bemobi também faz campanhas pagas direcionadas em redes de publicidade móveis
digitais e DSP (Demand-Side-Platforms) para converter assinantes.
Plataforma proprietária de canais – A Bemobi desenvolveu uma plataforma proprietária chamada de Loop que representa
hoje o principal canal de distribuição para serviços digitais. O Bemobi Loop permite às operadoras de telecomunicações
aproveitarem eventos da jornada de seus usuários móveis para apresentar canais digitais personalizados, criando assim uma
melhor experiência digital e gerando oportunidades de cross-sell, venda de serviços relacionados e venda de serviços
incrementais, de forma escalável.

Presença Geográfica
Acreditamos que nossas operações internacionais vêm em um ritmo de constante crescimento. Atualmente, possuímos
operações ativas em 37 países, dos quais possuímos escritórios em 4 países (Brasil, Ucrânia, Noruega e Índia) e centros de
desenvolvimento em todos eles, com exceção da Noruega. Além destes escritórios fixos, e mesmo antes da pandemia do
novo coronavírus, a Bemobi já possuía parte de sua equipe trabalhando remotamente de qualquer lugar do mundo,
contribuindo para a diversidade da nossa equipe. Atualmente, contamos com pessoas de 18 nacionalidades diferentes e com
presença física em 15 países.
A maior parte desses funcionários (que trabalham de algum dos nossos escritórios) estão localizados no Brasil (RJ e SP),
onde atualmente temos 71% da nossa força de trabalho total e, em seguida, temos a Ucrânia com 14% e a Noruega, com
4%. O restante da força de trabalho está espalhado por diversos países tais como Índia, Filipinas, Indonésia, Bangladesh,
Vietnã e Paquistão.
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Nossa globalização faz com que os resultados internacionais aumentem consistentemente a sua participação no resultado
consolidado. No período de nove meses findo em 30 de setembro 2020, as operações internacionais representaram 42% da
nossa receita consolidada. Comparado com o mesmo período em 2017, houve um acréscimo de 20 pontos percentuais.
Base de assinantes
Acreditamos que possuímos hoje uma base relevante e crescente de assinantes dos nossos produtos de aplicativos e jogos,
e mensageria e comunicação, com 34,6 milhões de assinantes em setembro de 2020 em 37 países, o que representa um
crescimento de quase 30% com relação a 2018.

Grande parte de nossa receita decorre do nosso modelo de negócio baseado em assinaturas de aplicativos por meio de
operadoras de telefonia móvel com renovação automática, que podem ser realizadas em periodicidade semanal e mensal e
paga através do saldo de crédito do celular. Essa família de serviço representou 82% de toda a receita líquida reconhecida
pela companhia no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020. Essa característica, presente na maior parte
de nossos contratos, reduz os níveis de inadimplência de nossos clientes, o que acreditamos ser um importante propulsor do
nosso histórico consistente de crescimento.
Além disso, através dos nossos serviços de microfinanças, oferecemos diferentes soluções a clientes pré-pagos baseadas
em seu perfil e em seu momento, tais como a venda de recarga com pagamento eletrônico, adiantamento de crédito prépago, adiantamento de pacote de dados e adiantamento de chamada. Ainda nessa frente, nos serviços de microcrédito, o
adiantamento do benefício é concedido imediatamente para os usuários sem saldo e o pagamento é feito no momento de sua
próxima recarga, gerando fidelização dos clientes e colaborando para ganho de receita recorrente. A participação dessa
família na receita líquida do período de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 foi de 8%, a qual acreditamos ser
detentora de um potencial de crescimento significativo.
E por último, nossa família de serviços de comunicações disponibiliza diversos serviços de chamada e troca de mensagens
para nossos usuários, além de possuir integração com o WhatsApp, um dos aplicativos mais utilizados para troca de
mensagens de texto. Essa família representou 10% da receita do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020.
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Nosso Serviços
Nossos serviços podem ser distribuídos em três famílias: (i) Assinatura de Aplicativos e Jogos; (ii) Microfinanças; e
(iii) Comunicações.
Os serviços da família de Aplicativos e Jogos se caracterizam por serem serviços com forte foco em conteúdo e estarem
divididos em áreas como jogos, entretenimento infantil, saúde, educação e outros. Os serviços das famílias de microfinanças
e comunicação, são serviços de suporte ao usuário de telefonia móvel oferecidos em momentos específicos e
contextualizados ao seu ciclo de consumo.
(i)

Assinatura de Aplicativos e Jogos

Acreditamos que a Bemobi foi o primeiro player no mercado brasileiro e uma das primeiras empresas do mundo a oferecer,
a partir de 2013, um serviço de aplicativos e jogos através de um modelo de assinatura com acesso ilimitado a centenas de
aplicativos, o Apps Club, trazendo o modelo de assinatura já implementado e provado para os segmentos de música e vídeo
(ex. Spotify e Netflix), para o segmento de aplicativos e jogos para dispositivos móveis.

A oferta chegou com um modelo mais inclusivo, sem a necessidade de pagamento via cartão de crédito, como os serviços
dos demais segmentos começaram. O faturamento do serviço acontece via operadoras de telefonia móvel, diretamente na
conta dos usuários pré e pós-pagos. Permitindo, assim, que todo usuário com um smartphone Android, e um plano móvel de
telefonia em uma das operadoras parceiras, pudesse assinar o serviço.
A proposta de valor do serviço para os usuários é simples: acesso ilimitado a um conjunto de aplicativos, sem interrupções e sem
gastos extras, durante o período em que o assinante estiver adimplente com o pagamento da taxa de assinatura do serviço.
Complementando em termos práticos a proposta de valor acima, isso significa que apps premium (pagos para baixar) presentes em
nossa plataforma serão baixados e acessados sem qualquer custo adicional para o cliente, além do valor já pago pela assinatura. Já
para os apps sem custo para baixar (“free to play” – onde a monetização se dá via anúncios, compras dentro do aplicativo, vídeos
promocionais, etc), todas as propagandas estão removidas e os itens adicionais normalmente disponíveis apenas através de
compras (mais vidas, melhores armas, upgrades, etc.) estão totalmente liberados para o usuário sem a necessidade de nenhum
gasto adicional. Além disso, em ambos os casos, premium e “free to play”, os redirecionamentos para sites externos como, por
exemplo, o Google Play, serão removidos, garantindo uma experiência contínua e livre de interrupções para nossos usuários.
Adicionalmente, as seguintes características são destacadas:
•

A totalidade do conteúdo disponível na plataforma é mais de US$10.000,00 em apps premium e compras dentro de aplicativos;

•

Modelo complementar ao modelo existente no Google Play de aplicativos grátis e pago por download;

•

Comercialização com a marca da operadora;

•

Testes com período de gratuidade de pelo menos 7 dias;

•

Ofertas segmentadas em pacote completo, um para jogos e outro para crianças.

O Modelo de negócios envolve as operadoras de telefonia móvel, a Bemobi e desenvolvedores de aplicativos.
O conteúdo do Apps Club é composto por mais de 1.200 títulos criteriosamente selecionados e fornecidos através de cerca
de 200 parceiros, incluindo desenvolvedores e distribuidores de aplicativos.
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A qualidade do conteúdo pode ser apresentada através de indicadores como: (i) títulos que foram selecionados como
Escolhas do Editor (Editor’s Choice) pelos canais tradicionais de distribuição de aplicativos da Apple e Google; (ii) títulos que
chegaram a número 1 do ranking em suas respectivas categorias, em pelo menos um país onde estão publicados; e (iii) títulos
que atingiram marcas de mais 50 milhões de downloads no Google Play.

Nota: (1) Títulos selecionados como escolha dos editores pelo Google e Apple, em suas respectivas lojas de aplicativos, são recomendações
dos editores independentemente de sua audiência ou avaliação de usuários, baseado em consultas realizadas título a título pela companhia
(2) Títulos que alcançaram o primeiro lugar em suas respectivas categorias, em pelo menos um período e um país onde estão publicados,
baseado em consultas realizadas no serviço App Annie. (3) Títulos que ultrapassaram a marca de 50 milhões de downloads no Google Play,
baseado em informação do próprio Google play.

Parceiros de Conteúdos
Possuímos, atualmente cerca de 200 parceiros de conteúdo, incluindo desenvolvedores, editoras e distribuidores,
responsáveis pelo fornecimento de mais de 1200 títulos. Dentre eles estão presentes marcas como: Disney, Rovio, Viacom,
Square Enix, Toca Boca, Zepto Lab, dentre outras mais, além de conteúdos famosos mundialmente, como: JetpackJoyride,
CrossyRoad, AngryBirds, dentre outros mais.

(ii)

Microfinanças

Novos serviços digitais foram criados para atender as necessidades de usuários pré-pagos em sua jornada digital sem saldo
(através de Canais Sem Crédito) e para criar novas oportunidades de monetização para as operadoras.
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Portfólio de microfinanças
Os serviços de microfinanças possuem uma relação direta com a plataforma proprietária de canais de distribuição da Bemobi,
apresentados em momentos em que os usuários não possuam créditos ativos para realização de chamadas e acesso à
internet. São ótimas ferramentas de monetização para operadoras, removendo ainda a fricção de clientes “bloqueados”, ou
seja, clientes sem créditos ativos para utilizar seu plano de telefonia móvel.
Os seguintes serviços compõem o portfólio:
•

Recarga Digital - Serviço para realização de recarga por cartão de crédito ou débito.

•

Adiantamento de Saldo/Crédito - Serviço de adiantamento de saldo/crédito para pagamento na próxima recarga do
cliente. Cobrança de uma taxa adicional ao valor emprestado pela realização do serviço.

•

Adiantamento de Pacote de Dados - Serviço de adiantamento de um pacote de dados para pagamento na próxima
recarga do cliente.

•

Adiantamento de Chamada - Serviço de adiantamento de um pacote de minutos para o cliente completar uma ligação,
com pagamento na próxima recarga do cliente.

Como característica, são serviços entregues no contexto certo aos clientes, como, por exemplo, em um evento de chamada
sem crédito ou navegação sem crédito.
Nossas soluções de microfinanças configuram um pilar importante da nossa estratégia de crescimento e já apresentam sólidos
resultados. Na média mensal do 3º trimestre de 2020, nós geramos 2,4 milhões de transações de recarga, representando
R$44 milhões em volume financeiro vendidos digitalmente.

Nota: Dados referentes à média do 3º trimestre de 2020. Recarga referente às duas maiores operadoras com o serviço comercializado, e
adiantamento de crédito e chamadas referentes à operadora com o serviço em comercialização.

(iii) Comunicações
Portfólio de Comunicações
Os serviços de comunicação são relacionados ao contexto da realização e recebimento de chamadas de voz. O conceito de
Communication 2.0 entrega:
•

Visual Voice Messages (correio de voz)

•

Inteligência Artificial para a transcrição do áudio para texto

•

Integração com WhatsApp para entrega de mensagens
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•

Notificação de chamadas perdidas

•

Anti-Spam e Caller ID (By TruecallerTM)

Com isso, é possível acompanhar a jornada do cliente tanto em momentos online (Caller ID e Anti-Spam), como offline
(Mensagens de Voz e notificação de chamadas perdidas). Possuímos um novo aplicativo em desenvolvimento para integrar
as funcionalidades.

Nota: Dados referentes à média mensal do 3º Trimestre de 2020, referentes às 4 operadoras com o serviço ativo no Brasil.

Nosso Canal Proprietário de Distribuição - Bemobi Loop
A Bemobi vem se especializando na distribuição de serviços digitais ao longo dos últimos anos, através da criação de uma
plataforma proprietária de distribuição e orquestração multicanal de serviços digitais. A missão desta plataforma é a entrega
da oferta certa, no canal certo e na hora certa.
Uma plataforma escalável, com baixo custo de aquisição de usuários e suportada por armazenamento na nuvem e inteligência artificial.
Bemobi Loop - Orquestração de ofertas multicanal através de Inteligência Artificial e Análise de Dados
Análise de Dados – As plataformas de canais da Bemobi gerenciam mais de meio bilhão de interações mensais, resultando
nas vendas de assinatura de apps e jogos, serviços de mensageria e comunicações e transações de microfinanças. Dessa
forma, capturando eventos do ciclo de vida de usuários de operadoras de telefonia móvel, para promoção de serviços, com
baixo custo de aquisição.
Projetado para operadoras de telefonia móvel – O Bemobi Loop é baseado em uma plataforma de marketing e análise de
dados para uma orquestração de ofertas que antecipa as necessidades individuais, permitindo que as operadoras ofereçam
a melhor experiência possível a cada usuário de sua rede.
Conhecimento do comportamento do usuário para recomendação da melhor oferta – O Bemobi Loop identifica a melhor oferta
ao compreender o perfil e o contexto de cada interação com o cliente, oferecendo os produtos mais recomendados num contexto
específico, como recargas ou adiantamento de créditos, no momento que o usuário faz uma ligação sem possuir créditos ativos.
Experiência multicanal personalizada – Transformar os pontos de contato de navegação de voz e dados dos clientes em
canais de relacionamento e vendas de produtos digitais e de Telecom.
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O exemplo abaixo ilustra o funcionamento da plataforma:

A plataforma atualmente suporta segmentações por diferentes tipos de insumo de dados, ordenação de ofertas por regras
pré-estabelecidas e por conversões dinâmicas, assim como o gerenciamento de estoque de inventários.

Integrados diretamente ao Bemobi Loop, com objetivo de suportar a digitalização da jornada de clientes Pré-Pagos das operadoras,
quando os mesmos se encontram sem créditos ativos, estão as plataformas de portal de voz (No Credit Voice Portal, portal de voz
sem crédito) e portal web (No Data no Credit Web Portal – Portal da Web sem Crédito e Sem Dados para Navegação).
Portal de Voz - No Credit Voice Portal
Plataforma de gerenciamento de chamadas para transformar oportunidades usualmente perdidas em uma melhor experiência
de uso para o cliente final e oportunidades de receitas incrementais para as operadoras. A plataforma suporta mais de 200
milhões de chamadas por mês, transformando-as em vendas de serviços digitais e de telecomunicações.
Portal Web - No Credit No Data Web Portal
Plataforma de gerenciamento de tentativas de acesso à internet de clientes que ficam sem saldo ou excederam o limite de
seus pacotes de dados, fornecendo um portal personalizado e permitindo que os clientes tenham acesso a serviços no
momento certo, como por exemplo, venda de recargas, pacotes de dados e serviços digitais.
Experiência Digital Personalizada para Usuários Pré-Pagos - Criado para atender as demandas específicas de cada operadora.
Cada portal pode ser personalizado de acordo com a marca e o layout da operadora. São 20 operadoras móveis com as
plataformas habilitadas pela Bemobi com, aproximadamente, 500 milhões de usuários pré-pagos gerenciados todos os meses.

Nota: Informações baseadas em relatórios operacionais da companhia, referentes a Ago/20.
¹ Com base nas interações com usuários no Portal de Voz e Portal Web; ² Vendas transacionadas incluem recargas, crédito e adiantamentos
de chamada, e serviços digitais;
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Elevados níveis de governança corporativa, experiência do Management e suporte do Grupo Otello e colaboradores
capacitados e satisfeitos
Possuímos um elevado nível de governança corporativa que vem sendo aprimorado desde a nossa fundação. Em 2015
passamos a ser uma empresa parte do grupo Otello Corporation ASA, aprimorando ainda mais nossas práticas de governança
corporativa, especialmente com a implementação de diversas políticas e procedimentos internos.
A Otello Corporation ASA é uma holding, listada na Oslo Stock Exchange, com mais de 20 anos de história no mercado. Originalmente
conhecida como Opera Software ASA, é um conjunto de Companhias especializadas em criar soluções para o mundo digital.
A Companhia busca sempre desenvolver e fomentar o crescimento interno de seus funcionários, garantindo um ambiente
favorável para que consigam contribuir diretamente nos negócios, participando dos processos de decisão e melhorias de
estratégias para soluções de problemas. Como parte desse processo adotamos ferramentas capazes de gerar um
alinhamento de toda a Companhia: feedbacks 360º trimestrais, avaliação de talento vs. potencial no modelo 9BOX, eNPS
(Employee Net Promoter Score) mensal medindo o nível de satisfação e engajamento de nossos funcionários, remuneração
variável que envolve 100% dos funcionários além do nosso programa de desenvolvimento pessoal (anual).
Nosso quadro atual de administradores é composto por executivos altamente capacitados, que, em média, possuem mais de 25
anos de experiência no setor, possuindo uma cultura de excelência operacional e inovação. Além de uma equipe administrativa de
renome, uma das nossas forças é a composição do nosso Conselho de Administração, a ser formado por 5 executivos e 1 suplente,
todos com vasta experiência, dentre os quais(i) Lars Boilesen – CEO na Otello Corporation e ex-CEO na Opera Software; (ii) Pedro
Ripper – CEO / Co-Fundador Bemobi e membro do Conselho da Iguatemi; (iii) Fiamma Zarife – Managing Director no Twitter; (iv)
Carlos Piani – CEO da HPX, Chairman da Equatorial, Chairman da Brasil Brokers e membro do conselho da BR Distribuidora; (v)
Francisco Valim – ex-CEO na Oi, Net, Nextel, Experian e Via Varejo e (vi) Roger Solé - Board member na Oi, ex-CMO na Sprint,
COM na WeWork e former CMO na TIM Brasil e ex board member na Millicon.
Diversas oportunidades de aquisição identificadas para captura de valor em um grande mercado endereçável com
espaço para crescimento inorgânico
O desenvolvimento orgânico dos canais, produtos e serviços da Companhia nos últimos anos nos permitiram identificar
diversas oportunidades de elevar o potencial de escalabilidade, e retorno para nossos atuais acionistas, através de aquisições.
Aliadas à capacidade de execução e integração do nosso time, conforme demonstrado em maio de 2019 quando adquirimos
a operação do Brasil e América Central da Nuance Communications Inc. (uma das líderes globais em tecnologia de
reconhecimento de voz, listada na NASDAQ) através de um processo competitivo.
Esta aquisição, combinada com uma integração rápida e efetiva, foi capaz de acelerar nossa curva de aprendizado em
tecnologias ligados a interface de voz (e.g. SIP, VoIP, Voice-to-Text, entre outras), e, com isso, viabilizou a expansão e a
criação de novos canais e serviços, como os portais inteligentes e personalizados de voz e ofertas de microfinanças. Nessa
mesma transação, também foi feita a aquisição de ativos como hardware e software, propriedade intelectual, acordos
comerciais com grandes operadoras de telefonia móvel brasileiras e latino-americanas, além da transferência de executivos
do time original da Nuance. Entendemos que esses ativos e talentos foram rapidamente integrados na Bemobi e viabilizaram
uma maior diversificação de canais para o nosso portfólio, como o Portal de Voz - No Credit Voice Portal e aumentaram nosso
portfólio trazendo serviços que poderiam ser monetizados sobre nossa plataforma proprietária de distribuição (i.e. Loop).
Acreditamos em nosso sucesso na realização dessa transação, bem como entendemos que ele comprova nossa experiência
e a qualidade do nosso time em identificar bons ativos, concretizar aquisições a valores coerentes, mesmo em processos
competitivos, além de integralizar o alvo trazendo resultados positivos em um curto espaço de tempo.
Empenhados em explorar ainda mais essas oportunidades, criamos, em janeiro de 2020 uma área dedicada à M&A, composta
por executivos com vasta experiência de mercado em atividades de fusões e aquisições e com conhecimento específico de
nossa indústria. A equipe já possui mais de quinze empresas mapeadas no Brasil, Estados Unidos, África do Sul, Espanha,
Grécia, Chile, Polônia e Finlândia e diversas discussões em andamento. Discussões nas quais já possuímos sete acordos de
confidencialidade assinados, sendo dois com ofertas não vinculantes já em negociação.
Como exemplos de futuras possibilidades de aquisições, além de aquisições para expandir nossos produtos e serviços atuais,
podemos destacar os seguintes perfis de empresas de nosso interesse, sem a eles nos limitar: (i) empresas que nos tragam
novos canais de distribuição ou expansão daqueles já existentes; (ii) serviços complementares aos já oferecidos (pagamentos,
microfinanças, games, entre outros); e (iii) companhias localizadas em regiões ainda sub exploradas pela Bemobi.
Vantagens Competitivas
Na última década de operação, desenvolvemos uma série de vantagens competitivas que nos permitiram uma trajetória de
crescimento sustentável. Acreditamos que essas vantagens serão fundamentais para nosso futuro.
(i)

Modelo de negócios baseado em assinaturas otimizado para países emergentes:

Criamos um modelo de negócios através de nossa experiência no modelo de micro assinaturas, na precificação adequada
ao poder de compra de cada subsegmento de baixa renda, no uso do faturamento a clientes pré-pagos das operadoras
viabilizando uma forma de pagamento acessível. Somado à nossa plataforma tecnológica de ponta a ponta, acreditamos que
criamos um diferencial de oferta difícil de ser replicado.
(ii)

Extensa base de parcerias de distribuição e mercado endereçável crescente. Bemobi tem uma extensa base de
parcerias que envolvem relacionamentos históricos e integrações

Nos últimos anos construímos parcerias e integramos diretamente nossos serviços, meios de cobrança e canais de distribuição,
em 70 operadoras em 37 países. Tais parcerias nos trazem um grande nível de controle e uma escala inicial que nos facilita não
só a replicar o modelo com mais operadoras, mas também a criar novos serviços e canais com nossos parceiros atuais.
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(iii) Diversificação geográfica crescente das receitas
Através das parcerias construídas nos últimos anos, a Bemobi evoluiu de uma empresa nacional focada no mercado
doméstico, para uma empresa internacional com presença global, gerando uma diversificação de receita que acreditamos
que gradualmente se traduz em uma maior resiliência da empresa.
(iv) Plataforma proprietária de canais digitais gerando um modelo de aquisição inteligente de usuários com
escalabilidade e baixo custo
A nossa plataforma proprietária de canais digitais (Loop) permite às operadoras de telecomunicações aproveitar eventos da
jornada de seus usuários móveis para apresentar canais digitais personalizados, criando assim uma melhor experiência digital
e gerando oportunidades de cross-sell e upsell de serviços de forma escalável e de baixo custo. Esta abordagem é um
diferencial muito importante, pois permite que a Bemobi não só construa relações e integrações mais profundas com suas
operadoras parceiras, mas também viabiliza um canal de distribuição escalável, previsível e de custo relativamente baixo.
(v)

Performance financeira sólida, com receita recorrente em um modelo leve em ativos.

Nossa taxa média de crescimento anual da receita operacional líquida entre os exercícios sociais encerrados em 2012 e 2019
para o Grupo Bemobi foi de mais de 39% ao ano. Já entre os exercícios sociais encerrados em 2019 e 2018, a taxa média
de crescimento anual foi de 11,3% ao ano. Nos nove primeiros meses de 2020, a receita operacional líquida cresceu 12,2%.
Tal crescimento associado à nossa margem EBITDA de 40,5% no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020,
e nossa alta capacidade de geração de caixa, são a base da nossa performance financeira sólida e estável2.
(vi) Governança corporativa aprimorada somada a uma administração profissional e experiente no nosso setor
de atuação
Possuímos um elevado nível de governança corporativa que vem sendo aprimorado desde a nossa fundação. Nossa auditoria
independente é realizada pela PricewaterhouseCoopers (PwC) desde 2017, dois anos depois de passarmos a ser uma empresa parte
do grupo Otello Corporation ASA, após nossa aquisição em agosto de 2015. Desde então, temos aprimorado ainda mais nossas práticas
de governança corporativa, especialmente com a implementação de um novo código de ética e diversas políticas e procedimentos
internos condizentes com o de uma empresa de capital aberto, tais como políticas de transações com partes relacionadas, de
gerenciamento de riscos, de divulgação de informações e negociações de valores imobiliários, e nomeação e remuneração.
Além disso, nosso Conselho de Administração a ser formado contará com 5 membros com vasta experiência no setor, dentre
esses, CEOs e conselheiros de grandes empresas, que suportarão o time de gestão em suas tomadas de decisão. Dentre os
5 membros, ao menos 2 serão independentes.
(vii) Capacidade de adquirir e integrar novas empresas
Temos perseguido três caminhos de crescimento orgânico: (i) criação de novos canais digitais; (ii) lançamento de serviços
digitais; e (iii) expansão de nossas parcerias para novas operadoras em novos países.
Essas mesmas dimensões de crescimento orgânico podem ser materialmente aceleradas através de aquisições. Acreditamos
que existem ativos com alto potencial de sinergias de receita e/ou de custos com nossa operação atual da Bemobi.
A extensa experiência dos nossos executivos em fusões e aquisições, somada ao nosso caso de sucesso de aquisição
recente dos ativos que compunham a operação latino-americana da Nuance Communications e à nossa equipe
exclusivamente dedicada a M&A, com um processo sistemático de avaliação de ativos, nos coloca em uma posição forte para
realizar novas aquisições que agreguem valor de forma consistente.
Pontos Fracos, Obstáculos e Ameaças
Os pontos fracos, obstáculos e ameaças à nossa Companhia, nossos negócios e condição financeira estão relacionados à
concretização de um ou mais cenários adversos contemplados em nossos fatores de risco, ocorrendo de maneira combinada.
Vide os itens 4.1. e 4.2 do Formulário de Referência.
Nossa Estratégia
Acreditamos que a Bemobi desenvolveu um posicionamento forte em um mercado crescente de serviços digitais nos países
emergentes. Nos últimos anos, acreditamos que desenvolvemos um modelo simples de crescimento (playbook) que vem
sendo executado de forma consistente, buscando a geração de efeitos de rede sempre que possível e se utilizando de ganho
de escala para justificar maiores gastos em P&D como uma forma de manter um maior diferencial competitivo.
Em sua forma mais básica o “playbook” é baseado em duas dimensões principais:
Serviços de assinatura: conforme lançamos mais serviços de micro assinatura digital com aderência à demanda de usuários móveis
de países emergentes através de nosso modelo B2B2C com operadoras móveis, maior se torna nosso mercado endereçável.
Canais Digitais: em paralelo ao lançamento dos serviços integramos nossa plataforma proprietária de canais digitais Loop,
permitindo às operadoras de telecomunicações criarem e orquestrarem canais digitais personalizados, viabilizando uma
distribuição escalável e previsível para converter os usuários endereçáveis em assinantes.
Acreditamos que a combinação desses dois pilares é a base do crescimento sustentável da Bemobi nos últimos anos e sua
evolução é a base para nosso crescimento futuro.

2

Este resultado não considera os efeitos esperados decorrentes da consolidação Ucrânia, conforme descrito no item “10.3 Eventos com
efeitos relevantes, ocorridos e esperados, nas demonstrações financeiras” do Formulário de Referência.
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Quanto maior nossa escala nesses dois pilares, maior o nosso investimento em P&D de modo a aprimorar a qualidade de
nossos serviços e a efetividade de nossos canais.
Possuímos oportunidades de expansão tanto orgânica, quanto inorgânica. Essa última, por meio de aquisições que
alavanquem nossos pontos fortes e os diferenciais do nosso modelo atual (atuação digital pura, parcerias B2B2C sólidas, e
foco em países emergentes e canais digitais proprietários).
Vemos também oportunidades de crescimento adicional promissoras, como:
•

Novos Serviços: lançamento de novos serviços que alavanquem oportunidades de cross-sell e/ou upsell para nossa base
de clientes atual (i.e. mais de 30 milhões de assinaturas) e que tenham a aderência aos nossos canais digitais atuais.

•

Novos Canais: criação de novos pontos de contato digital para os clientes móveis que possam gerar novas oportunidade
de vendas de serviços.

•

Novas Geografias/Operadoras: expansão para novos países e novas parcerias com operadoras.

Tal estratégia de crescimento pode ser acelerada de forma significativa através da aquisição de ativos que trazem sinergia a
Bemobi em qualquer uma dessas três dimensões.

Nota: 1) Baseado nas assinaturas EOP 3T20, incluindo Apps e Serviços de Comunicação. 2) Baseado na Receita dos 9m20. 3) Valores
estimados baseados no Mercado Endereçável 3T20. 4) Penetração = # de Subscrições / # de clientes de operadoras móveis endereçáveis
5) Ilustrativo baseado em cada categoria de serviço vs. operadoras atuais no ecossistema da Bemobi.

Acreditamos que tal estratégia de crescimento possui um grande potencial, haja visto a comparação entre a penetração de
assinaturas que possuímos no Brasil (10,4%), a penetração de nossas operações internacionais (0,6%) e nosso mercado
endereçável (2,3 bilhões de usuários).
Impactos da COVID-19
Ao longo do ano de 2020, a pandemia da COVID-19 demandou medidas restritivas por parte de autoridades governamentais,
inclusive nos locais em que atuamos, com o objetivo de proteger a população, resultando em restrição no fluxo de pessoas,
quarentena, lockdown, restrições a viagens e transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções
na cadeia de suprimentos, fechamento do comércio e redução generalizada de consumo. As medidas descritas acima aliadas
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às incertezas provocadas pelo surto do COVID-19 tiveram um impacto adverso na economia e no mercado de capitais global,
incluindo o Brasil, inclusive causando paralisações (circuit-breakers) das negociações na B3 durante o mês de março de 2020.
Mais especificamente no que se refere ao impacto da COVID-19 nos negócios da Companhia, frisamos que face a queda da
renda dos usuários pré-pagos (particularmente os de baixa renda, nosso público maior) estes reduziram as recargas de seus
planos e, consequentemente, o saldo para o faturamento de serviços digitais pela Companhia, vide item 4.1. do Formulário
de Referência.
Além disso, o isolamento social, as restrições de viagens e reuniões presenciais impactaram o prazo de implementação de
novo projetos e serviços pela Companhia. Cabe destacar, que os impactos identificados não foram relevantes e não
acarretaram quaisquer dificuldades em relação ao fluxo de caixa (liquidez) da Companhia ou mesmo redução material das
receitas com seus clientes.
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 78 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 531.
Nossas receitas dependem da conquista contínua de novos usuários e podemos ter impactos no ritmo de captação
destes usuários em canais operacionalizados em parcerias com operadoras de telefonia móvel.
Uma parcela das captações de novos usuários é realizada através de campanhas promocionais em parceria com operadoras
de telefonia móvel. A escolha da realização destas campanhas para os nossos serviços depende das estratégias em vigor
das operadoras, que podem sofrer alterações e impactar a captação de usuários através deste tipo de campanha.
A Companhia também está sujeita ao risco de não conseguir captar ou não manter novos usuários por meio de seus canais
proprietários (e.g. Loop), operacionalizados em conjunto com as operadoras de telefonia, no caso destas resolverem:
(i) internalizar esta plataforma de canais digitais e sua operação sem alavancar os serviços de plataformas da Companhia;
(ii) usar soluções alternativas com concorrentes das Companhia; (iii) adotar modelos de negócio que não permitam a
Companhia alavancar os canais digitais proprietários como canal de vendas; e (iv) limitar a implantação dos canais digitais
por terem outras prioridades, o que pode afetar adversamente nossos resultados financeiros e operacionais.
Utilizamos campanhas pagas no modelo de CPA (Custo por Aquisição), onde se paga por venda transacionada, ou
compartilhamento de receitas que podem não ser sustentáveis devido a um aumento dos custos de aquisição ou redução da
receita gerada por usuários.
O custo de investimento em mídias qualificadas para aquisição de usuários é dinâmico, e pode sofrer oscilações ao longo do
tempo. Um aumento destes custos pode inviabilizar a utilização dos canais de distribuição de forma que seja financeiramente
saudável para a Companhia.
A qualidade dos clientes captados também pode ser impactada e, consequentemente, o tempo de permanência destes
usuários em nossa base de clientes. Quanto menor o tempo de vida destes clientes, menor a receita gerada pelos mesmos,
e com isso, é inviabilizada a utilização deste tipo de canal. Também, podem ocorrer mudanças no comportamento de uso de
nossos clientes, impactando no volume de demanda por estes serviços, e por consequência nos custos associados a estes,
o que poderá ocasionar uma queda em nossas receitas e resultados de operações
Nossos concorrentes podem ter mais recursos e gastar mais em publicidade de suas marcas e serviços. Como resultado,
podemos ser obrigados a ampliar nossos gastos em publicidade para preservar e aumentar o reconhecimento de nossa marca
e expandir nossos negócios, o que pode causar um impacto nas finanças e operações da Companhia.
Adicionalmente, caso a estratégia de marketing da Companhia seja adversamente impactada por força de obstáculos
impostos pelas operadoras de telefonia ou pelo incremento de custos, nossos negócios e resultados serão adversamente
impactados.
Podemos sofrer impactos nos acordos atuais de cobrança em conta telefônica das operadoras, que podem
diretamente impactar a monetização dos usuários.
A Companhia é parte em acordo comerciais com operadoras de telefonia móvel que objetivam incluir na conta telefônica os
serviços oferecidos pela Companhia. Nesse sentido, a Companhia pode sofrer pressão, por parte das operadoras, para
ampliar as taxas e percentuais de compartilhamento de receitas, o que pode resultar em uma redução de margem para a
Companhia. Além disso, a Companhia não pode garantir que será capaz de manter vigentes os acordos atuais, o que pode
resultar na eliminação de determinadas linhas de serviços nas operadoras em questão, afetando adversamente seus
resultados financeiros e operacionais.
Estamos sujeitos aos riscos envolvidos no relacionamento com operadoras de telefonia móvel que possam
concentrar parte relevante das receitas da Companhia.
A perda de um contrato, referente a linhas de serviços oferecidos pela Companhia, tem impacto diferenciado a depender da
operadora contraparte e também depende diretamente da participação desses contratos na receita total da Companhia. As
empresas Oi, CLARO e VIVO foram responsáveis, cada uma, por mais de 10% da nossa receita líquida total no período de
nove meses findo em 30 de setembro de 2020, somando 55% do total. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2019, as mesmas três operadoras representavam 63% do total. A Companhia não pode garantir que mudanças
organizacionais e/ou de controle acionário nas operadoras não irão impactar a revisão dos contratos atualmente vigentes, o
que pode resultar na redução das margens praticadas e na interrupção na oferta dos serviços atualmente oferecidos e
prestados. Como operamos em um modelo comercial, onde as operadoras são sempre parte integrante dos contratos antes
de chegarmos ao cliente final, a escolha das operadoras em manter ativos os contratos vigentes é um fator crítico para
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manutenção de nossas receitas, estando assim sujeitos aos efeitos mencionados acima. Para mais informações, vide item
7.4 do Formulário de Referência.
A expansão dos negócios da Companhia por meio de aquisições apresenta riscos que poderão reduzir os benefícios
que a Companhia espera obter com essas operações.
A capacidade da Companhia de ampliar seus negócios por meio de aquisições depende de diversos fatores, incluindo sua
capacidade de identificar oportunidades, existência de alternativas interessantes com preço atrativos e acesso ao mercado,
inclusive de capitais, em termos aceitáveis.
A Companhia analisa regularmente oportunidades de crescimento estratégico por meio de aquisições, fusões e joint ventures
e outros investimentos. Futuras aquisições poderão envolver uma série de riscos e desafios que poderão causar efeitos
prejudiciais relevantes sobre seus negócios, tais como: (i) as aquisições podem não contribuir com a estratégia comercial ou
com a imagem da Companhia; (ii) a Companhia pode enfrentar um passivo contingente relativo a, entre outras, questões
cíveis, tributárias, trabalhistas, previdenciárias e questões de propriedade intelectual, bem como questões regulatórias e
ambientais; (iii) a Companhia pode ter dificuldade em integrar operações, contabilidade, pessoal e sistemas de informação
gerenciais; (iv) os investimentos em aquisições podem não gerar os retornos esperados, inclusive em virtude da não
realização de sinergias esperadas; e (v) a demora ou falta de capacidade de integrar novos negócios de forma bem-sucedida
poderá ter um efeito adverso nos negócios e desempenho financeiro da Companhia.
Ademais, a Companhia pode precisar de recursos adicionais para dar continuidade à sua estratégia de expansão. Caso não
seja possível obter financiamento adequado para concluir qualquer potencial aquisição e implementar seus planos de
expansão, a Companhia pode não ter condições de implementar integralmente sua estratégia de crescimento, o que pode ter
um impacto adverso em seus planos de crescimento, nos custos operacionais e, consequentemente, em seus resultados
operacionais.
Futuras aquisições podem não ser aprovadas ou podem estar sujeitas a restrições como condição para a autorização destas
operações e obtenção da aprovação de autoridades antitruste, incluindo aquelas que reflitam na estrutura da operação, em
remédios estruturais ou que demandem desembolsos financeiros diretos ou indiretos. Assim não é possível assegurar que a
Companhia conseguirá aproveitar oportunidades de crescimento, ou, ainda, que essas oportunidades terão um resultado
positivo para a Companhia no futuro. A incapacidade da Companhia de consumar aquisições pretendidas ou a eventual
impossibilidade da Companhia em integrar suas operações com sucesso ou qualquer atraso significativo em alcançar esta
integração pode afetá-la adversamente.
Não podemos prever se ou quando realizaremos aquisições adicionais ou parcerias, tampouco conseguimos estimar a
probabilidade de concluirmos uma transação significativa em termos e condições favoráveis. Nossa capacidade de continuar
nossa expansão por meio de aquisições ou parcerias depende de diversos fatores, incluindo a disponibilidade de alvos
potenciais ou nossa capacidade de identificar aquisições e negociar, financiar e fechar as transações em termos comerciais
adequados a nós.
Adicionalmente, as aquisições também apresentam riscos de exposição à Companhia, na qualidade de sucessora, às
responsabilidades referentes a processos pré-existentes envolvendo uma empresa adquirida ou demandas judiciais relativas
a fatos ocorridos anteriormente à aquisição. O procedimento de auditoria legal realizado como parte das atividades de
aquisições, bem como garantias contratuais ou indenizações que possam receber dos vendedores, podem não existir ou
serem suficientes para proteger ou compensar a Companhia, de tal modo que a existência de tais passivos poderia afetar de
maneira adversa a reputação e desempenho financeiro da Companhia.
Dependemos da nossa capacidade de desenvolver novos produtos e serviços, internamente, por meio de parceiros,
e da nossa capacidade de adaptação às rápidas mudanças tecnológicas.
As nossas atividades dependem fundamentalmente de tecnologia e de sistemas para o funcionamento dos nossos negócios.
Nosso bom desempenho futuro depende, em parte, de nossa capacidade de prevermos e nos adaptarmos em tempo hábil
às transformações tecnológicas. A desatualização de nossos produtos, serviços e tecnologias em relação aos de nossos
concorrentes, tendo em vista as demandas de nossos clientes, poderá reduzir as receitas geradas por nossos produtos e
serviços e tornar necessário o investimento em novas tecnologias. Não podemos garantir que continuaremos desenvolvendo
ou que teremos acesso as novas tecnologias que sejam capazes de manter nossos clientes ou de atrair novos clientes, bem
como de ser bem-sucedidos na incorporação dessas tecnologias aos nossos produtos e serviços. Adicionalmente, a demanda
por nossos novos produtos e serviços pode não existir, podemos não conseguir desenvolver soluções a tempo e a preços
economicamente viáveis ou ainda podemos não ser capazes de recuperar as despesas e os investimentos que viermos a
incorrer em pesquisa e desenvolvimento de produtos ou serviços, o que pode afetar adversamente nossos negócios.
Podemos enfrentar potencial conflito de interesses envolvendo transações com partes relacionadas.
Nós possuímos ou poderemos possuir custos ou despesas decorrentes de transações com partes relacionadas. Essas
contratações com partes relacionadas podem gerar situações de potencial conflito de interesses entre as partes. Por exemplo,
no passado, a nossa acionista controladora, Bemobi Holding AS, então detentora de 100% (cem por cento) do nosso capital
social, celebrou contratos de mútuo conosco, no polo cedente, sem a cobrança de juros e, por outro lado, os débitos da
Companhia perante a Bemobi Holding AS por força da aquisição, pela Companhia, de subsidiárias na Noruega e Ucrânia
foram objeto de juros à taxa de 5% ao ano. Caso este tipo de evento volte a ocorrer, eles poderão implicar conflito de
interesses entre os acionistas, causando, eventualmente, prejuízos àqueles não participantes do negócio, assim como
causando impacto adverso nos nossos negócios, situação financeira ou valor de nossos valores mobiliários. Para mais
informações, vide item 16.2 do Formulário de Referência.
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SUMÁRIO DA OFERTA
O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar
antes de investir nas Ações. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este
Prospecto, principalmente as informações contidas nas seções “Sumário da Companhia – Principais
Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”
nas páginas 21 e 78, respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência, nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e combinadas
referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, nas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas e combinadas relativas aos períodos de nove
meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019, 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.
Acionistas Vendedores

Bemobi Holding e Acionistas Pessoas Físicas em conjunto.

Acionistas Vendedores
Pessoas Físicas

Pedro Santos Ripper, Bruno Rodrigues de Mello, Clécio Radler dos
Guaranys, Flávio Eduardo Sznadjer, Felipe Mendes de Oliveira
Castro, Gabriel Raso Bastos, Felipe José Goldin, Ricardo Bardawil
Barbosa, Pedro Otávio Marques, Frances Wagner Ferreira Malta
Tanure, Geraldo Machado Costa, Flavio Alexandre da Rocha
Magacho Filho, Ricardo Toniolo Bozzetto, Tamoyo Caldas Vitali
Junior e Pedro Guimarães Gomes.

Ações

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

Ações Adicionais

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a
data de divulgação do Anúncio de Início, a quantidade de Ações
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote
Suplementar), poderá, a critério dos Acionistas Vendedores, em
comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em
até 20% do total de Ações inicialmente ofertado (sem considerar as
Ações do Lote Suplementar), ou seja, em até 9.946.524 ações
ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas
Vendedores, na proporção indicada na página 42 deste Prospecto,
nas mesmas condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente
ofertadas.

Ações da Oferta de Varejo Montante de, no mínimo, 10% e, no máximo, 19% da totalidade das
Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar) destinado prioritariamente à colocação pública junto a
Investidores de Varejo que realizarem Pedido de Reserva.
Ações do Lote
Suplementar

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de
Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais)
poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual
equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertado (sem
considerar as Ações Adicionais), ou seja, em até 7.459.893 ações
ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade da Bemobi
Holding, nas mesmas condições e ao mesmo preço das Ações
inicialmente ofertadas, conforme Opção de Ações do Lote
Suplementar.

23

Ações em Circulação
(Free Float) após a Oferta

Na data deste Prospecto, existem em circulação 3.660.820 ações
ordinárias de emissão da Companhia, representativas de,
aproximadamente, 8,89% do seu capital social. Após a realização da
Oferta (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar), um montante de até 53.393.442 ações ordinárias de
emissão da Companhia, representativas de, aproximadamente,
58,73% do seu capital social, estarão em circulação no mercado.
Considerando a colocação das Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar, um montante de até 70.744.795 ações ordinárias de
emissão da Companhia, representativas de, aproximadamente,
77,82% do seu capital social, estarão em circulação no mercado.
Para mais informações, ver seção “Informações sobre a Oferta –
Composição do Capital Social da Companhia” na página 40 deste
Prospecto.

Agente Estabilizador ou
Morgan Stanley

Banco Morgan Stanley S.A.

Agentes de Colocação
Internacional

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

Anúncio de Encerramento Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição Primária
e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Bemobi Mobile
Tech S.A., a ser divulgado pela Companhia e pelas Instituições
Participantes da Oferta na forma do artigo 29 da Instrução CVM 400,
informando acerca do resultado final da Oferta, nos endereços
indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Divulgação de
Avisos e Anúncios da Oferta” na página 73 deste Prospecto.
Anúncio de Início

Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Bemobi Mobile Tech
S.A., a ser divulgado pela Companhia e pelas Instituições
Participantes da Oferta na forma do artigo 27 da Instrução CVM 400,
informando acerca do início do Prazo de Distribuição das Ações, nos
endereços indicados na seção “Informações Sobre a Oferta –
Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 73 deste
Prospecto.

Anúncio de Retificação

Anúncio comunicando a eventual suspensão, cancelamento,
revogação ou modificação da Oferta, a ser divulgado pela
Companhia e pelas Instituições Participantes da Oferta na rede
mundial de computadores, nos termos do artigo 27 da Instrução
CVM 400, nos endereços indicados na seção “Informações Sobre a
Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 73
deste Prospecto.
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Aprovações Societárias

A adesão da Companhia ao segmento de listagem do Novo Mercado
e aprovação do novo estatuto social da Companhia (“Estatuto
Social”), de forma a adequá-lo às regras do Regulamento do Novo
Mercado e cuja eficácia é condicionada à disponibilização do
Anúncio de Início, a aprovação do pedido de registro e a realização
da Oferta Primária, mediante aumento de capital da Companhia,
dentro do limite de capital autorizado previsto no 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, e seus termos e condições, foram aprovadas em
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 13 de
outubro de 2020, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado
do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) em 27 de outubro de 2020, sob o nº
00003958464 e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de
Janeiro (“DOERJ”) e no jornal “Monitor Mercantil” em 27 de outubro
de 2020.
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 a definição das condições
do aumento de capital da Companhia no âmbito da Oferta, a Faixa
Indicativa e a celebração de todos os documentos da Oferta, foi
aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
realizada em 13 de outubro de 2020 e rerratificada na Assembleia
Geral Extraordinária da Companhia realizada em 30 de novembro de
2020, cujas atas foram devidamente registradas na JUCERJA sob os
nºs 00003958464, em 27 de outubro de 2020, e 00003995243, em
8 de janeiro de 2021, e publicadas no DOERJ e no jornal “Monitor
Mercantil” em 27 de outubro de 2020 e em 11 de janeiro de 2021,
respectivamente.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro
do limite do capital autorizado no 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 JUCERJA e publicada no DOERJ e no jornal “Monitor
Mercantil” na data de disponibilização do Anúncio de Início.
A participação da Bemobi Holding na Oferta Secundária foi aprovada
em reunião de seu Conselho de Administração (Board of Directors)
realizada em 19 de outubro de 2020. A fixação do Preço por Ação,
incluindo a sua justificação, será aprovada em reunião do Conselho
de Administração (Board of Directors) da Bemobi Holding a ser
realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a
concessão dos registros da Oferta pela CVM.
Não será necessária qualquer aprovação societária em relação aos
Acionistas Vendedores Pessoas Físicas para a participação na Oferta
Secundária e a fixação do Preço por Ação, incluindo a sua justificação.
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Aviso ao Mercado

Aviso ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Bemobi Mobile Tech
S.A., divulgado nesta data e a ser novamente divulgado em 22 de
janeiro de 2021 pela Companhia e pelas Instituições Participantes da
Oferta, na forma do artigo 53 da Instrução CVM 400, informando
acerca de determinados termos e condições da Oferta, incluindo os
relacionados ao recebimento de Pedidos de Reserva, nos endereços
indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Divulgação de
Avisos e Anúncios da Oferta” na página 73 deste Prospecto.

Bemobi Holding

Bemobi Holding AS.

BTG Pactual ou
Coordenador Líder

Banco BTG Pactual S.A.

Características das Ações Para informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações
ordinárias de emissão da Companhia, veja item “Informações Sobre
a Oferta – Características das Ações”, na página 55 deste Prospecto.
Contrato de Distribuição

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

Contrato de Distribuição
Internacional

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

Contrato de Empréstimo

Contrato de Empréstimo de Ações Ordinárias de Emissão da Bemobi
Mobile Tech S.A., a ser celebrado entre a Bemobi Holding, na
qualidade de doador, o Agente Estabilizador, na qualidade de
tomador, e a Corretora.

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

Coordenador Líder, Morgan Stanley, XP e Itaú BBA, considerados
em conjunto.

Corretora

Morgan Stanley Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.

Cronograma Tentativo da
Oferta

Para informações acerca dos principais eventos a partir da
divulgação do Aviso ao Mercado, veja a seção “Informações sobre a
Oferta – Cronograma Tentativo da Oferta”, na página 72
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 até o último dia do Período
de Distribuição.
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Data de Liquidação das
Ações do Lote
Suplementar

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

Destinação dos Recursos A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por meio
da Oferta da seguinte forma: (i) pagamento de obrigações
decorrentes de reorganização societária; (ii) pagamento de
dividendos devidos referentes a exercícios sociais passados; e
(iii) aquisição de ativos.
Os recursos líquidos provenientes da Oferta Secundária serão
integralmente repassados, nas respectivas proporções, aos
Acionistas Vendedores, inclusive os resultantes da distribuição das
Ações Adicionais e de eventual exercício da Opção de Ações do Lote
Suplementar.
Para informações adicionais, veja a seção “Destinação dos
Recursos” na página Erro! Indicador não definido. deste
Prospecto.
Disponibilização
de anúncios e avisos
da Oferta

O Aviso ao Mercado, o Anúncio de Início, o Anúncio de
Encerramento, eventuais Anúncios de Retificação, bem como todo e
qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta, serão
disponibilizados, até o encerramento da Oferta, nas páginas na rede
mundial de computadores da Companhia e das Instituições
Participantes da Oferta, da CVM e da B3. Para informações
adicionais, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Divulgação
de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 73 deste Prospecto.

Estabilização do Preço
das Ações

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

Fixação do Preço por Ação em valor inferior ao resultado da
subtração entre o valor mínimo previsto na Faixa Indicativa e o valor
correspondente a 20% do valor máximo previsto na Faixa Indicativa,
nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do Ofício
Circular nº 1/2020-CVM/SRE, hipótese em que o Investidor Não
Institucional poderá desistir do Pedido de Reserva.

Faixa Indicativa

Faixa indicativa do Preço por Ação apresentada na capa deste
Prospecto, a ser fixada após a apuração do resultado do
Procedimento de Bookbuilding. Estima-se que o Preço por Ação
estará situado entre R$17,60 e R$23,10, podendo, no entanto, ser
fixado acima ou abaixo dessa faixa, a qual é meramente indicativa.

Fatores de Risco

Os investidores devem ler as seções “Sumário da Companhia –
Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de
Risco Relacionados às Ações e à Oferta”, descritos nas páginas 21
e 78, respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de
Risco” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, para
ciência dos riscos que devem ser considerados antes de decidir
investir nas Ações.

Garantia Firme de
Liquidação

Consiste na obrigação individual e não solidária de
integralização/liquidação, pelos Coordenadores da Oferta, na Data
de Liquidação, da totalidade das Ações (considerando as Ações
Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar) que
não forem integralizadas/liquidadas pelos investidores que as
subscreverem/adquirirem na Oferta, na proporção e até os limites
individuais de garantia firme de cada um dos Coordenadores da
Oferta, conforme indicado no Contrato de Distribuição.
Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem
considerar as Ações do Lote Suplementar) efetivamente
subscritas/adquiridas por investidores não tenham sido totalmente
integralizadas/liquidadas na Data de Liquidação, cada um dos
Coordenadores da Oferta, observado o disposto no Contrato de
Distribuição, realizará, de forma individual e não solidária, a
integralização/liquidação, na Data de Liquidação, na proporção e até
os limites individuais previstos no Contrato de Distribuição, da
totalidade do eventual saldo resultante da diferença entre (i) o
número de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada
por cada um dos Coordenadores da Oferta, multiplicado pelo Preço
por Ação, nos termos do Contrato de Distribuição e (ii) o número de
Ações efetivamente integralizadas/liquidadas por investidores no
mercado, multiplicado pelo Preço por Ação a ser definido conforme
o Procedimento de Bookbuilding. A Garantia Firme de Liquidação,
individual e não solidária, passará a ser vinculante a partir do
momento em que, cumulativamente, for concluído o Procedimento
de Bookbuilding, assinado o Contrato de Distribuição e o Contrato de
Distribuição Internacional, concedido o registro da Companhia como
companhia aberta sob a categoria “A”, deferidos os registros da
Oferta pela CVM, divulgado o Anúncio de Início e disponibilizado o
Prospecto Definitivo, sendo eficaz a partir do momento em que forem
cumpridas as condições suspensivas previstas no Contrato de
Distribuição e no Contrato de Distribuição Internacional.
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Para fins do disposto no item 5 do Anexo VI, da Instrução CVM 400,
em caso de exercício da Garantia Firme de Liquidação e posterior
revenda das Ações junto ao público pelos Coordenadores da Oferta,
por si ou por suas afiliadas, nos termos do Contrato de Distribuição,
durante o Prazo de Distribuição, o preço de revenda dessas Ações
será o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da
Companhia, limitado ao Preço por Ação, sendo certo que o disposto
nesse parágrafo não se aplica às operações realizadas em
decorrência das atividades previstas no Contrato de Estabilização,
conforme disposto na seção “Informações Sobre a Oferta –
Estabilização do Preço das Ações” na página 54 deste Prospecto.
Inadequação da Oferta

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
investimento. 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, que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do
valor investido. O investimento em Ações não é, portanto, adequado
a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do
mercado de capitais. 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.

Informações Adicionais

Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços e telefones
indicados na seção “Informações sobre a Oferta – Informações
Adicionais” na página 74 deste Prospecto.
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo
que os registros da Oferta foram requeridos junto à CVM em 27 de
outubro de 2020.
Os investidores que desejarem obter acesso a este Prospecto, ao
Formulário de Referência ou informações adicionais sobre a Oferta
deverão acessar as páginas da rede mundial de computadores da
Companhia das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e/ou da
B3 indicadas na seção “Informações Sobre a Oferta – Informações
Adicionais” na página 74 deste Prospecto.

Instituição Financeira
Escrituradora das Ações

Itaú Corretora de Valores S.A.

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

Coordenadores da Oferta e Instituições Consorciadas, considerados
em conjunto.

Investidores de Varejo

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

Investidores de Varejo
Com Lock-Up

Investidores de Varejo que terão prioridade de alocação por
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 optarem por não se comprometer com o
Lock-up da Oferta de Varejo.

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

Investidores Institucionais Locais e Investidores Estrangeiros,
considerados em conjunto.

Investidores
Institucionais Locais

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

Investidores de Varejo e os Investidores Private, considerados em
conjunto.

Investidores Private

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimentos
registrados na B3 que sejam considerados Investidores Qualificados
e que não sejam considerados Investidores Institucionais, em
qualquer caso, residentes e domiciliados ou com sede no Brasil, que
realizarem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva ou o
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme o caso,
junto a uma única Instituição Consorciada, observados, para esses
investidores, em qualquer hipótese, os Valores Mínimo e Máximo do
Pedido de Reserva da Oferta Private.

Investidores Private Com
Lock-Up

Investidores Private que terão prioridade de alocação por
concordarem, em seus respectivos Pedidos de Reserva, com o
Lock-up da Oferta Private.

Investidores Private Sem
Lock-Up

Investidores Private que optarem por não se comprometer com o
Lock-up da Oferta Private.

Investidores Qualificados Investidores qualificados, conforme definidos no artigo 9º-B da
Instrução CVM 539.
Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A.

Lock-up da Oferta de
Varejo

Os Investidores de Varejo Com Lock-up que indicarem no Pedido de
Reserva que estão de acordo com o Lock-up da Oferta de Varejo e
subscreverem/adquirirem Ações no âmbito da Oferta de Varejo Com
Lock-up não poderão, pelo prazo de 45 dias contados da data de
divulgação do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar),
contratar a venda, dar em garantia ou ceder ou alienar de outra forma
ou a qualquer título, tais Ações. Dessa forma, como condição para a
participação na Oferta de Varejo Com Lock-up, cada Investidor de
Varejo Com 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/adquiridas no âmbito da Oferta de Varejo Com 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/adquiridas no âmbito da Oferta de
Varejo Com Lock-up que foram depositadas em garantia para fins de
excussão da garantia, nos termos dos normativos da B3.
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Lock-up da Oferta Private

Os Investidores Private Com Lock-up que indicarem no Pedido de
Reserva que estão de acordo com o Lock-up da Oferta Private e
subscreverem/adquirirem Ações no âmbito da Oferta Private. Com
Lock-up não poderão, pelo prazo de 60 dias contados da data de
divulgação do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar),
contratar a venda, dar em garantia ou ceder ou alienar de outra forma
ou a qualquer título, tais Ações. Dessa forma, como condição para a
participação na Oferta Private Com Lock-up, cada Investidor Private
Com 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 Private. Não obstante o Lock-up da
Oferta Private, as Ações subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta
Private Com 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/adquiridas no
âmbito da Oferta Private que foram depositadas em garantia para fins
de excussão da garantia, nos termos dos normativos da B3.

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 “BMOB3” está
condicionada à realização da Oferta.

Oferta

Em conjunto, (i) a Oferta Primária e (ii) a Oferta Secundária.

Oferta de Varejo

Oferta de Varejo Sem Lock-Up e Oferta de Varejo Com Lock-Up,
consideradas em conjunto.

Oferta de Varejo
Com Lock-Up

O montante de, no mínimo, 8% e no máximo 9,5% das Ações
ofertadas no âmbito da Oferta (considerando as Ações Adicionais e
as Ações do Lote Suplementar), será destinado à colocação pública
para Investidores de Varejo Com Lock-Up.

Oferta de Varejo
Sem Lock-Up

O montante de, no mínimo, 2% e no máximo 9,5% das Ações
ofertadas no âmbito da Oferta (considerando as Ações Adicionais e
as Ações do Lote Suplementar), será destinado à colocação pública
para Investidores de Varejo Sem Lock-Up.
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Oferta Institucional

Após o atendimento aos Pedidos de Reserva, as Ações remanescentes
que não forem colocadas na Oferta Não Institucional, serão destinadas à
colocação pública junto a Investidores Institucionais, por meio dos
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, não
sendo admitidas para tais Investidores Institucionais reservas antecipadas
e não sendo estipulados valores mínimo ou máximo de investimento, uma
vez que cada Investidor Institucional deverá assumir a obrigação de
verificar se está cumprindo com os requisitos para participar da Oferta
Institucional, para então apresentar suas intenções de investimento
durante o Procedimento de Bookbuilding. Os Agentes de Colocação
Internacional realizarão esforços de colocação de Ações, exclusivamente
no exterior, junto a Investidores Estrangeiros, nos termos do Contrato de
Distribuição Internacional e da legislação aplicável.

Oferta Não Institucional

Oferta de Varejo e Oferta Private, consideradas em conjunto.
Compreende a distribuição pública de Ações, no âmbito da Oferta,
direcionada prioritariamente à colocação pública junto a Investidores
Não Institucionais que tenham realizado Pedido de Reserva dentro
do respectivo Período de Reserva.

Oferta Primária

A distribuição primária de 49.732.622 ações ordinárias, nominativas,
escriturais, sem valor nominal a serem emitidas pela Companhia,
todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a
ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, nos
termos da Instrução CVM 400, sob coordenação dos Coordenadores
da Oferta, com a participação das Instituições Consorciadas, junto a
Investidores Não Institucionais e Investidores Institucionais, com
esforços de colocação das Ações no exterior realizados pelos
Agentes de Colocação Internacional, exclusivamente junto a
Investidores Estrangeiros.

Oferta Private

Oferta Private Com Lock-Up e Oferta Private Sem Lock-Up,
consideradas em conjunto.

Oferta Private
Com Lock-Up

O montante de, no mínimo, 0,7% e no máximo 7% do total das Ações
ofertadas no âmbito da Oferta (considerando as Ações Adicionais e
as Ações do Lote Suplementar), será destinado à colocação pública
para os Investidores Private Com Lock-Up.

Oferta Private Sem LockUp

O montante de, no mínimo, 0,3% e no máximo 3% do total das Ações
ofertadas no âmbito da Oferta (considerando as Ações Adicionais e
as Ações do Lote Suplementar), será destinado à colocação pública
para os Investidores Private Sem Lock-Up.

Oferta Secundária

A distribuição secundária de até 17.406.417 ações ordinárias,
nominativas, escriturais, sem valor nominal de emissão da
Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, todas livres
e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a ser realizada,
exclusivamente no âmbito da eventual colocação das Ações
Adicionais e das Ações do Lote Suplementar, no Brasil, em mercado
de balcão não organizado, nos termos da Instrução CVM 400, sob
coordenação dos Coordenadores da Oferta, com a participação das
Instituições Consorciadas, junto a Investidores Não Institucionais e
Investidores Institucionais, com esforços de colocação das Ações no
exterior realizados pelos Agentes de Colocação Internacional,
exclusivamente junto a Investidores Estrangeiros.
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Opção de Ações do
Lote Suplementar

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

Pedido de Reserva

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

Período de Lock-Up

Período de 180 dias contados da data de divulgação do Anúncio de
Início em que a Companhia, os Acionistas Vendedores e os
Administradores obrigar-se-ão perante os Coordenadores da Oferta
e os Agentes de Colocação Internacional a não efetuar, direta ou
indiretamente, quaisquer das seguintes operações com relação a
quaisquer Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up.

Período de Reserva

Período compreendido entre 22 de janeiro de 2021, inclusive, e 5 de
fevereiro de 2021, inclusive, destinado à efetivação dos Pedidos de
Reserva pelos Investidores Não Institucionais.

Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas

Período compreendido entre 22 de janeiro de 2021, inclusive, e 28
de janeiro de 2021, inclusive, data esta que antecederá em pelo
menos 7 dias úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding,
destinado à formulação de Pedido de Reserva pelos Investidores
Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas.
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Pessoas Vinculadas

Para fins da presente Oferta, e nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400 e do artigo 1º, inciso VI, da Instrução CVM 505, serão
consideradas pessoas vinculadas à Oferta os investidores que sejam
(i) controladores pessoa física ou jurídica e/ou administradores da
Companhia, 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) cônjuges ou companheiros, ascendentes, descendentes e
colaterais até o 2º grau dos Acionistas Vendedores; (iii) controladores
pessoa física ou jurídica e/ou administradores das Instituições
Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação
Internacional; (iv) empregados, funcionários, operadores e demais
prepostos das Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes
de Colocação Internacional diretamente envolvidos na estruturação
e distribuição da Oferta; (v) agentes autônomos que prestem serviços
às Instituições Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de
Colocação Internacional, desde que diretamente envolvidos na
Oferta; (vi) demais profissionais que mantenham, com as Instituições
Participantes da Oferta e/ou com os Agentes de Colocação
Internacional, contrato de prestação de serviços diretamente
relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional
no âmbito da Oferta; (vii) sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelas Instituições Participantes da Oferta e/ou pelos
Agentes de Colocação Internacional, desde que diretamente
envolvidos na Oferta; (viii) sociedades controladas, direta ou
indiretamente por pessoas físicas ou jurídicas vinculadas às
Instituições Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de Colocação
Internacional desde que diretamente envolvidas na Oferta;
(ix) cônjuge ou companheiro, ascendentes, descendentes ou
colaterais até o 2º grau das pessoas mencionadas nos itens (ii) a (vi)
acima; e (x) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas
pertença a pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente
por terceiros não vinculados.

Prazo de Distribuição

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

Preço por Ação

No contexto da Oferta, estima-se que o preço de
subscrição/aquisição, conforme o caso, por ação ordinária de
emissão da Companhia estará situado entre R$17,60 e R$23,10,
ressalvado, no entanto, que o preço por ação ordinária de emissão
da Companhia poderá ser fixado acima ou abaixo desta Faixa
Indicativa. Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou
abaixo dessa Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva serão
normalmente considerados e processados, observadas as
condições de eficácia descritas neste Prospecto, exceto no caso
um Evento de Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa
Indicativa, hipótese em que o Investidor Não Institucional
poderá desistir do seus Pedido de Reserva, conforme descrito
na página 48 deste Prospecto.
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Para mais informações, veja seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – Como resultado do
Procedimento de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser
fixado abaixo da Faixa Indicativa e, nesta hipótese, os Investidores
Não Institucionais poderão exercer a opção de desistir de seus
pedidos de reserva”, na página 81 deste Prospecto.
O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro as indicações
de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por
volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores
Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do
critério para determinação do Preço por Ação é justificada na medida
em que 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 da fixação do Preço por Ação.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar
adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento
nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá reduzir a liquidez das ações ordinárias de
emissão da Companhia no mercado secundário. Para mais
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações – A participação de Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding
poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e
o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da liquidez
das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado
secundário”, na página 80 deste Prospecto.
Procedimento de
Bookbuilding

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

36

A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar
adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas
Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
poderá reduzir a liquidez das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário. Para mais informações veja a
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A
participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar
adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento
nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá promover redução da liquidez das ações
ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário”,
na página 80 deste Prospecto.
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no
artigo 48 da Instrução CVM 400 (i) para proteção (hedge) em
operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as
ações ordinárias de emissão da Companhia como referência
(incluindo operações de total return swap), desde que tais terceiros
não sejam Pessoas Vinculadas; ou (ii) que se enquadrem dentre as
outras exceções previstas no artigo 48, inciso II, da Instrução
CVM 400, são permitidos na forma do artigo 48 da
Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos
realizados por Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta para os fins
do artigo 55 da Instrução CVM 400. Para mais informações, leia 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 ordinárias
de emissão da Companhia.”, neste Prospecto Preliminar. Para mais
informações, leia a seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de
operações de total return swap e hedge podem influenciar a
demanda e o preço das Ações.”, na página 84 deste Prospecto.
Público Alvo da Oferta

Investidores de Varejo, Investidores Private
Institucionais, considerados em conjunto.

Rateio da Oferta de
Varejo

Rateio da Oferta de Varejo Com Lock-Up e Rateio da Oferta de
Varejo Sem Lock-Up, considerados em conjunto.

Rateio da Oferta de
Varejo Com Lock-Up

Rateio entre os respectivos Investidores de Varejo Com Alocação
Prioritária que apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente
ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se,
entretanto, as frações de Ações.

Rateio da Oferta de
Varejo Sem Lock-Up

Rateio entre os respectivos Investidores de Varejo Sem Alocação
Prioritária que apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente
ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se,
entretanto, as frações de Ações.

Rateio da Oferta Private

Rateio da Oferta Private Com Lock-Up e Rateio da Oferta Private
Sem Lock-Up, considerados em conjunto.

37

e

Investidores

Rateio da Oferta Private
Com Lock-Up

Rateio entre os respectivos Investidores Private Com Lock-Up a que
apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente ao valor dos
respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as
frações de Ações.

Rateio da Oferta Private
Sem Lock-Up

Rateio entre os respectivos Investidores Private Sem Lock-Up que
apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente ao valor dos
respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as
frações de Ações.

Restrições à Negociação
das Ações (Lock-up)

A Companhia, os Acionistas Vendedores e os membros do Conselho de
Administração e Diretoria da Companhia obrigar-se-ão perante os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, pelo
Período de Lock-up, a não efetuar, direta ou indiretamente, quaisquer das
seguintes operações com relação a quaisquer Valores Mobiliários Sujeitos
ao Lock-up: (a) emitir, ofertar, vender, contratar a venda, empenhar,
emprestar, outorgar qualquer opção, direito ou garantias de compra ou de
venda, realizar uma venda a descoberto ou de outro modo emprestar,
dispor ou conceder quaisquer direitos em relação aos Valores Mobiliários
Sujeitos ao Lock-up, ou qualquer opção ou garantia de comprar quaisquer
Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (b) celebrar qualquer contrato de
hedge ou qualquer outra transação ou acordo que resulte em, ou do qual
seja razoavelmente esperado que ocorra ou resulte em uma venda,
empréstimo, garantia ou outro tipo de disposição (seja pelas pessoas
sujeitas ao Período de Lock-up ou outra pessoa que não as pessoas
sujeitas ao Período de Lock-up) ou a transferência de quaisquer dos
resultados econômicos decorrentes, direta ou indiretamente, da
titularidade dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up,
independentemente caso as referidas operações ou acordos (ou
qualquer instrumentos neles previsto) sejam liquidados mediante
entrega de ações ordinárias de emissão da Companhia ou de
quaisquer outros valores mobiliários, em moeda corrente nacional ou
de qualquer outra forma; (c) arquivar ou submeter, ou causar o
arquivamento ou a submissão, incluindo qualquer envio confidencial, de
pedido de registro de oferta pública (incluindo prospectos e seus eventuais
aditamentos, complementações, erratas ou atualizações) nos termos do
Securities Act ou da legislação brasileira em vigor; ou (d) anunciar
publicamente a intenção de efetuar qualquer transação ou ação
especificada nos itens (a), (b) ou (c) acima, sem o consentimento dos
Coordenadores da Oferta e Agentes de Colocação Internacional.
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Sem prejuízo do previsto acima, ações ordinárias de emissão da
Companhia adquiridas no mercado secundário após a Data de Liquidação
das Ações do Lote Suplementar não estarão sujeitas a tais restrições.
Adicionalmente, as vedações listadas acima não se aplicarão nas
seguintes hipóteses: (a) doações de boa-fé; (b) a transferências a um trust
em benefício direto ou indireto do respectivo signatário do instrumento de
lock-up e/ou de familiares imediatos do mesmo; (c) transferências a
quaisquer afiliadas, conforme definição constante da Rule 501(b) do
Regulation D; ou (d) com o consentimento prévio por escrito dos
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional,
respectivamente, desde que, previamente a tal transferência, o respectivo
donatário, trust, destinatário ou beneficiário comprometa-se por escrito
perante os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação
Internacional a estar vinculado aos termos dos instrumentos de lock-up e
confirme que esteve em conformidade com os termos dos instrumentos de
lock-up desde a data da celebração do Contrato de Distribuição e do
Contrato de Colocação Internacional, conforme aplicável, observado,
ainda, que as hipóteses previstas nos itens (a) a (c) acima não devem
envolver uma disposição por valor e que nenhum arquivamento por
qualquer parte será exigido ou será voluntariamente realizado, nos termos
da legislação brasileira, dos Estados Unidos ou qualquer outra legislação
aplicável, em conexão com tais transferências, disposições ou
distribuições contempladas nos itens (a) a (c) acima (exceto com relação
a um arquivamento realizado após o término do Período de Lock-up).
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume
substancial das ações poderá prejudicar o valor de negociação das
ações ordinárias de emissão da Companhia.
Valor Total da Oferta

R$1.012.058.857,70, considerando o Preço por Ação, que é o ponto
médio da Faixa Indicativa, e sem considerar as Ações Adicionais e
as Ações do Lote Suplementar.

Valores Mínimo e Máximo O valor mínimo de pedido de investimento é de R$3.000,00 e o valor
do Pedido de Reserva da máximo de pedido de investimento é de R$1.000.000,00 por
Oferta de Varejo
Investidor de Varejo.
Valores Mínimo e Máximo O valor de pedido de investimento superior a R$1.000.000,00 e o
do Pedido de Reserva da valor máximo de pedido de investimento de R$10.000.000,00 por
Oferta Private
Investidor Private.
Valores Mobiliários
Sujeitos ao Lock-up

Ações ordinárias de emissão da Companhia ou quaisquer valores
mobiliários conversíveis em, ou permutáveis por, ou que representem o
direito de receber ações ordinárias de emissão da Companhia.

Veracidade das
Informações

A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder
prestaram declarações de veracidade a respeito das informações
constantes deste Prospecto, nos termos do artigo 56 da Instrução
CVM 400, as quais se encontram anexas a este Prospecto a partir
da página 201.

XP

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição do Capital Social da Companhia
Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$183.391.038,55, totalmente
subscrito e integralizado, representado por 41.176.470 ações ordinárias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal.
Nos termos do Estatuto Social, o capital social poderá ser aumentado independentemente de
reforma estatutária, até o limite de 100.000.000 ações, por deliberação do Conselho de
Administração, que fixará o preço de emissão, a quantidade de ações ordinárias a serem emitidas e
as demais condições de subscrição/integralização de tais ações dentro do capital autorizado, assim
como a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia.
Os quadros abaixo indicam a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito e
integralizado, na data deste Prospecto e a previsão após a conclusão da Oferta.
Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar:
Espécie e Classe das Ações

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)

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

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

41.176.470
41.176.470

90.909.092
90.909.092

(1)

(2)

183.391.038,55
183.391.038,55

1.140.378.453,32
1.140.378.453,32

Com base no Preço por Ação de R$20,35, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço
por Ação estará situado entre R$17,60 e R$23,10, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta
faixa, a qual é meramente indicativa.
Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar
as Ações do Lote Suplementar:
Espécie e Classe das Ações
Ordinárias .................................................
Total .........................................................
(1)

(2)

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)
41.176.470
41.176.470

183.391.038,55
183.391.038,55

Composição Após a Oferta
Quantidade
Valor(1)(2)
(em R$)
90.909.092
90.909.092

1.140.299.445,93
1.140.299.445,93

Com base no Preço por Ação de R$20,35, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço
por Ação estará situado entre R$17,60 e R$23,10, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta
faixa, a qual é meramente indicativa.
Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

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

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)

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

41.176.470
41.176.470

(1)

(2)

183.391.038,55
183.391.038,55

Composição Após a Oferta
Quantidade
Valor(1)(2)
(em R$)
90.909.092
90.909.092

1.140.319.197,78
1.140.319.197,78

Com base no Preço por Ação de R$20,35, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço
por Ação estará situado entre R$17,60 e R$23,10, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta
faixa, a qual é meramente indicativa.
Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
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Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar:
Espécie e Classe das Ações
Ordinárias .................................................
Total .........................................................
(1)

(2)

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)
41.176.470
183.391.038,55
41.176.470
183.391.038,55

Composição Após a Oferta
Quantidade
Valor(1)(2)
(em R$)
90.909.092
1.140.240.190,40
90.909.092
1.140.240.190,40

Com base no Preço por Ação de R$20,35, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço
por Ação estará situado entre R$17,60 e R$23,10, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta
faixa, a qual é meramente indicativa.
Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Acionistas e Administradores da Companhia
Os quadros abaixo indicam a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia detidas por
acionistas titulares de 5% ou mais de ações ordinárias de emissão da Companhia e pelos membros
da 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 Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar:
Acionista
Bemobi Holding .....................................................
Pedro Santos Ripper ..............................................
Administradores(1) ...................................................
Ações em circulação ..............................................
Total .......................................................................
(1)

Antes da Oferta
Ações Ordinárias
%
34.553.860
2.961.790
3.660.820
41.176.470

Após a Oferta
Ações Ordinárias

83,92
7,19
8,89
100,00

34.553.860
2.961.790
53.393.442
90.909.092

%
38,01
3,26
58,73
100,00

Sem considerar as ações ordinárias de emissão da Companhia detidas pelo Sr. Pedro Santos Ripper.

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar
as Ações do Lote Suplementar:
Acionista
Bemobi Holding .....................................................
Pedro Santos Ripper ..............................................
Administradores(1) ...................................................
Ações em circulação ..............................................
Total .......................................................................
(1)

Antes da Oferta
Ações Ordinárias
%
34.553.860
2.961.790
3.660.820
41.176.470

Após a Oferta
Ações Ordinárias

83,92
7,19
8,89
100,00

24.875.439
2.748.751
63.284.902
90.909.092

%
27,4
3,02
69,61
100,00

Sem considerar as ações ordinárias de emissão da Companhia detidas pelo Sr. Pedro Santos Ripper.

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações do Lote Suplementar, mas sem
considerar as Ações Adicionais:
Acionista
Bemobi Holding .....................................................
Pedro Santos Ripper ..............................................
Administradores(1) ...................................................
Ações em circulação ..............................................
Total .......................................................................
(1)

Antes da Oferta
Ações Ordinárias
%
34.553.860
2.961.790
3.660.820
41.176.470

Após a Oferta
Ações Ordinárias

83,92
7,19
8,89
100,00

Sem considerar as ações ordinárias de emissão da Companhia detidas pelo Sr. Pedro Santos Ripper.
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27.093.967
2.961.790
60.853.335
90.909.092

%
29,80
3,26
66,94
100,00

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar:
Acionista
Bemobi Holding .....................................................
Pedro Santos Ripper ..............................................
Administradores(1) ...................................................
Ações em circulação ..............................................
Total .......................................................................
(1)

Antes da Oferta
Ações Ordinárias
%
34.553.860
2.961.790
3.660.820
41.176.470

Após a Oferta
Ações Ordinárias

83,92
7,19
8,89
100,00

17.415.546
2.748.751
70.744.795
90.909.092

%
19,16
3,02
77,82
100,00

Sem considerar as ações ordinárias de emissão da Companhia detidas pelo Sr. Pedro Santos Ripper.

Acionistas Vendedores, Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos
Segue abaixo descrição sobre os Acionistas Vendedores:
BEMOBI HOLDING AS, sociedade estrangeira devidamente organizada e existente de acordo com
as Lei das Noruega, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 20.017.557/0001-42, com sede na cidade de Oslo,
Noruega, na Gjerdrums vei 19, 0484.
PEDRO SANTOS RIPPER, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador de Cédula de Identidade
08497980-6, expedida pela IPJ/PF, e inscrito no CPF/ME sob o nº 012.277.917-71, com domicílio
comercial na Rua Visconde de Ouro Preto, nº 5, sala 1001, CEP 22250-180, na cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
BRUNO RODRIGUES DE MELLO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 08957581-5, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no
CPF/ME sob o nº 016.791.657-20, residente e domiciliado na Rua Ministro Armando de Alencar, 35,
apto. 1104, Lagoa, CEP 22471-080, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;
CLÉCIO RADLER DOS GUARANYS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 09198079-7, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no
CPF/ME sob o nº 826.519.737-34, residente e domiciliado na Avenida Borges de Medeiros, nº 2415,
apto. 503, Lagoa, CEP 22470-002, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;
FLÁVIO EDUARDO SZNAJDER, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
engenheiro eletricista, portador da Carteira de Identidade nº 08561503-7, expedida pelo IFP/RJ, e
inscrito no CPF/ME sob o nº 016.724.717-45, residente e domiciliado na Avenida Epitácio Pessoa,
nº 3964, apto. C 03, Lagoa, CEP 22471-003, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;
FELIPE MENDES DE OLIVEIRA CASTRO, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Carteira de
Identidade nº 12655303-1, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 086.504.367-14,
residente e domiciliado na Avenida Epitácio Pessoa, nº 4310, apto. 302, Lagoa, CEP 22471-003, na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;
GABRIEL RASO BASTOS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 10886686-4, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no
CPF/ME sob o nº 084.668.597-30, residente e domiciliado na Rua Dias da Rocha, nº 30, apto. 401,
Copacabana, CEP 22051-020, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;
FELIPE JOSÉ GOLDIN, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro,
portador da Carteira de Identidade nº 11150696-0, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/ME sob
o nº 081.867.637-08, residente e domiciliado na Rua Cinco de Julho, nº 63, apto. 404, Copacabana,
CEP 22051-030, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;
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RICARDO BARDAWIL BARBOSA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 09364627-1, expedida pelo DETRAN/DIC, e
inscrito no CPF/ME sob o nº 028.389.977-85, residente e domiciliado na Praça Tele Santana, nº 85,
apto. 1502, Barra da Tijuca, CEP 22793-298, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;
PEDRO OTÁVIO MARQUES, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
engenheiro, portador da Carteira de Identidade nº 10754467-8, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no
CPF/ME sob o nº 074.311.457-48, residente e domiciliado na Estrada da Gávea, nº 681 – BL3, apto.
2103, São Conrado, CEP 22610-001, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;
FRANCES WAGNER FERREIRA MALTA TANURE, brasileira, casada sob o regime de comunhão
parcial de bens, engenheira, portadora da Carteira de Identidade nº 09401862-9, expedida pelo
IFP/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 029.283.007-67, residente e domiciliado na Av. Prefeito
Dulcídio Cardoso, nº 275, Barra da Tijuca, CEP 22631-320, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro;
GERALDO MACHADO COSTA, brasileiro, divorciado, matemático, portador da Carteira de
Identidade nº 2244857-5, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 254.604.717-53,
residente e domiciliado na Rua Visconde de Pirajá, nº 559, ap. 603, Ipanema, CEP 22410-901, na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;
FLAVIO ALEXANDRE DA ROCHA MAGACHO FILHO, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador
da Carteira de Identidade nº 0090287275-4, expedida pelo DETRAN/RJ, e inscrito no CPF/ME sob
o nº 069.622.367-86, residente e domiciliado na Avenida Afonso Arinos de Mello Franco, nº 285,
apto. 204, Barra da Tijuca, CEP 22631-455, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;
RICARDO TONIOLO BOZZETTO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
administrador, portador da Carteira de Identidade nº 503279930-5, expedida pelo SJS/RS, e inscrito
no CPF/ME sob o nº988.842.010-20, residente e domiciliado na Rua Pinheiro Machado, nº 301, apto.
1004, Laranjeiras, CEP 22231-090, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;
TAMOYO CALDAS VITALI JÚNIOR, brasileiro, casado, analista de sistemas, portador da Carteira
de Identidade nº 06329473-0, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 863.740.287-91,
residente e domiciliado na Avenida Oswaldo Cruz, nº 103, apto. 1003, Flamengo, CEP 22250-060,
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro;
PEDRO GUIMARÃES GOMES, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade
nº 020150548-4, expedida pelo DETRAN/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 025.735.167-17,
residente e domiciliado na Rua Honório de Barros, nº 41, apto. 502, Flamengo, CEP 22250-120, na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
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A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e a ser alienada por
cada um dos Acionistas Vendedores, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar:
Quantidade
Companhia .................................................
Bemobi Holding ..........................................
Pedro Santos Ripper ..................................
Ricardo Toniolo Bozzetto ...........................
Clécio Radler dos Guaranys.......................
Bruno Rodrigues de Mello ..........................
Flávio Eduardo Sznadjer ............................
Felipe Mendes de Oliveira Castro ..............
Gabriel Raso Bastos...................................
Ricardo Bardawil Barbosa ..........................
Felipe José Goldin ......................................
Pedro Otávio Marques................................
Frances Wagner Ferreira Malta Tanure .....
Geraldo Machado Costa.............................
Flavio Alexandre da Rocha
Magacho Filho .........................................
Pedro Guimarães Gomes ...........................
Tamoyo Caldas Vitali Júnior .......................
Total ...........................................................
(1)

(2)

Montante(1)
(R$)

Recursos Líquidos(1)(2)

49.732.622
-

1.012.058.857,70
-

956.987.414,77
-

49.732.622

1.012.058.857,70

956.987.414,77

Com base no Preço por Ação de R$20,35, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço
por Ação estará situado entre R$17,60 e R$23,10, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta
faixa, a qual é meramente indicativa.
Recursos líquidos de comissões e outros custos, despesas e tributos. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e a ser alienada por
cada um dos Acionistas Vendedores, considerando as Ações Adicionais, sem considerar as Ações
do Lote Suplementar:
Quantidade
Companhia .................................................
Bemobi Holding ..........................................
Pedro Santos Ripper ..................................
Ricardo Toniolo Bozzetto ...........................
Clécio Radler dos Guaranys.......................
Bruno Rodrigues de Mello ..........................
Flávio Eduardo Sznadjer ............................
Felipe Mendes de Oliveira Castro ..............
Gabriel Raso Bastos...................................
Ricardo Bardawil Barbosa ..........................
Felipe José Goldin ......................................
Pedro Otávio Marques................................
Frances Wagner Ferreira Malta Tanure .....
Geraldo Machado Costa.............................
Flavio Alexandre da Rocha
Magacho Filho .........................................
Pedro Guimarães Gomes ...........................
Tamoyo Caldas Vitali Júnior .......................
Total ...........................................................
(1)

(2)

Montante(1)
(R$)

Recursos Líquidos(1)(2)

49.732.622
9.678.421
213.039
826
21.940
21.940
6.409
1.170
1.170
206
206
206
826
51

1.012.058.857,70
196.955.867,35
4.335.343,65
16.809,10
446.479,00
446.479,00
130.423,15
23.809,50
23.809,50
4.192,10
4.192,10
4.192,10
16.809,10
1.037,85

956.908.407,38
187.146.222,60
4.119.416,19
15.971,90
424.241,53
424.241,53
123.927,25
22.623,64
22.623,64
3.983,31
3.983,31
3.983,31
15.971,90
986,16

51
51
12
59.679.146

1.037,85
1.037,85
244,20
1.214.470.621,10

986,16
986,16
232,04
1.149.238.787,99

Com base no Preço por Ação de R$20,35, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço
por Ação estará situado entre R$17,60 e R$23,10, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta
faixa, a qual é meramente indicativa.
Recursos líquidos de comissões e outros custos, despesas e tributos. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
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A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e a ser alienada por
cada um dos Acionistas Vendedores, considerando as Ações do Lote Suplementar, sem considerar
as Ações Adicionais:
Montante(1)
(R$)

Recursos Líquidos(1)(2)

49.732.622
7.459.893
-

1.012.058.857,70
151.808.822,55
-

956.928.159,23
144.247.785,46
-

57.192.515

1.163.867.680,25

1.101.175.944,68

Quantidade
Companhia .................................................
Bemobi Holding ..........................................
Pedro Santos Ripper ..................................
Ricardo Toniolo Bozzetto ...........................
Clécio Radler dos Guaranys.......................
Bruno Rodrigues de Mello ..........................
Flávio Eduardo Sznadjer ............................
Felipe Mendes de Oliveira Castro ..............
Gabriel Raso Bastos...................................
Ricardo Bardawil Barbosa ..........................
Felipe José Goldin ......................................
Pedro Otávio Marques................................
Frances Wagner Ferreira Malta Tanure .....
Geraldo Machado Costa.............................
Flavio Alexandre da Rocha
Magacho Filho .........................................
Pedro Guimarães Gomes ...........................
Tamoyo Caldas Vitali Júnior .......................
Total ...........................................................
(1)

(2)

Com base no Preço por Ação de R$20,35, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço
por Ação estará situado entre R$17,60 e R$23,10, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta
faixa, a qual é meramente indicativa.
Recursos líquidos de comissões e outros custos, despesas e tributos. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e a ser alienada por
cada um dos Acionistas Vendedores, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar:
Quantidade
Companhia .................................................
Bemobi Holding ..........................................
Pedro Santos Ripper ..................................
Ricardo Toniolo Bozzetto ...........................
Clécio Radler dos Guaranys.......................
Bruno Rodrigues de Mello ..........................
Flávio Eduardo Sznadjer ............................
Felipe Mendes de Oliveira Castro ..............
Gabriel Raso Bastos...................................
Ricardo Bardawil Barbosa ..........................
Felipe José Goldin ......................................
Pedro Otávio Marques................................
Frances Wagner Ferreira Malta Tanure .....
Geraldo Machado Costa.............................
Flavio Alexandre da Rocha
Magacho Filho .........................................
Pedro Guimarães Gomes ...........................
Tamoyo Caldas Vitali Júnior .......................
Total ...........................................................
(1)

(2)

Montante(1)
(R$)

Recursos Líquidos(1)(2)

49.732.622
17.138.314
213.039
826
21.940
21.940
6.409
1.170
1.170
206
206
206
826
51

1.012.058.857,70
348.764.689,90
4.335.343,65
16.809,10
446.479,00
446.479,00
130.423,15
23.809,50
23.809,50
4.192,10
4.192,10
4.192,10
16.809,10
1.037,85

956.849.151,85
331.394.008,06
4.119.416,19
15.971,90
424.241,53
424.241,53
123.927,25
22.623,64
22.623,64
3.983,31
3.983,31
3.983,31
15.971,90
986,16

51
51
12
67.139.039

1.037,85
1.037,85
244,20
1.366.279.443,65

986,16
986,16
232,04
1.293.427.317,91

Com base no Preço por Ação de R$20,35, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço
por Ação estará situado entre R$17,60 e R$23,10, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta
faixa, a qual é meramente indicativa.
Recursos líquidos de comissões e outros custos, despesas e tributos. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

45

Descrição da Oferta
A Oferta consistirá na distribuição pública primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado
de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400 e com o Código ANBIMA,
bem como com esforços de dispersão acionária nos termos do Regulamento do Novo Mercado e
demais normativos aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, e com a
participação de determinadas Instituições Consorciadas.
Simultaneamente, no âmbito da Oferta, serão realizados esforços de colocação das Ações no
exterior pelos Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores Estrangeiros. Os esforços de
colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados
nos termos do Contrato de Distribuição Internacional.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do Anúncio
de Início, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote
Suplementar, conforme definido abaixo), poderá, a critério dos Acionistas Vendedores, em comum
acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% do total de Ações inicialmente
ofertado (sem considerar as Ações do Lote Suplementar), ou seja, em até 9.946.524 ações ordinárias
de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, na proporção indicada na
página 42 deste Prospecto, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente
ofertadas (“Ações Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem
considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual
equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações
Adicionais), ou seja, em até 7.459.893 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade
da Bemobi Holding, nas mesmas condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas
(“Ações do Lote Suplementar”), conforme opção a ser outorgada pela Bemobi Holding ao Agente
Estabilizador, nos termos do Contrato de Distribuição, as quais serão destinadas, exclusivamente,
para prestação dos serviços de estabilização de preço das Ações no âmbito Oferta (“Opção de
Ações do Lote Suplementar”). O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, por um período de
até 30 dias corridos contados da data de início da negociação das ações ordinárias de emissão da
Companhia na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações do Lote Suplementar, no todo ou em
parte, em uma ou mais vezes, desde que a decisão de sobrealocação das ações ordinárias de
emissão da Companhia seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais
Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação. Conforme disposto no Contrato de
Distribuição, as Ações do Lote Suplementar não serão objeto de garantia firme de liquidação por
parte de nenhum dos Coordenadores 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 termos do artigo 172, inciso I, da Lei das
Sociedades por Ações e do artigo 6º, parágrafo único, do Estatuto Social, 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 do Lote Suplementar)
serão colocadas pelas Instituições Participantes da Oferta, em regime de Garantia Firme de
Liquidação, de forma individual e não solidária, a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta, na
proporção e de acordo com os limites individuais e demais disposições previstas no Contrato de
Distribuição, em conformidade com o disposto da Instrução CVM 400 e observado o esforço de
dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado e as disposições descritas abaixo.
As Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação
Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e
integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional,
nos termos do artigo 19, parágrafo 4°, da Lei do Mercado de Capitais e por meio dos mecanismos
de investimento regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e/ou pela CVM.
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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 registro ou isenção de registro nos
termos da Regra 144A do Securities Act. Exceto pelos registros da Oferta pela CVM, a Companhia,
os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional
não pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos e nem em
qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
Listagem e Negociação no Novo Mercado da B3
A Companhia voluntariamente solicitou à B3 adesão ao segmento de listagem do Novo Mercado,
segmento especial de negociação de valores mobiliários da B3 que estabelece regras diferenciadas
de governança corporativa e de divulgação de informações ao mercado mais rigorosas do que
aquelas estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações (“Novo Mercado”), condicionada à
realização da Oferta.
As ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser negociadas no Novo Mercado a partir
do dia útil seguinte à divulgação do Anúncio de Início, sob o código “BMOB3”.
A Companhia celebrará o Contrato de Participação no Novo Mercado com a B3, por meio do qual a
Companhia deverá aderir às Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa do Novo Mercado,
segmento especial de negociação de valores mobiliários 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 divulgação do Anúncio de Início. As principais regras relativas ao Regulamento do Novo
Mercado estão descritas de forma resumida no item “12.12 – Outras informações relevantes” do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto.
Para mais informações sobre a negociação das Ações na B3, consulte uma instituição autorizada a
operar na B3.
Recomenda-se a leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto, para informações adicionais sobre a Companhia, incluindo seu setor de atuação,
suas atividades e situação econômica e financeira, e os fatores de risco que devem ser
considerados antes da decisão de investimento nas Ações, em especial a seção “4. Fatores
de Risco” do Formulário de Referência da Companhia, e o item “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações”, na página 78 deste Prospecto.
Aprovações Societárias
A adesão da Companhia ao segmento de listagem do Novo Mercado e aprovação do novo estatuto
social da Companhia (“Estatuto Social”), de forma a adequá-lo às regras do Regulamento do Novo
Mercado e cuja eficácia é condicionada à disponibilização do Anúncio de Início, a aprovação do
pedido de registro e a realização da Oferta Primária, mediante aumento de capital da Companhia,
dentro do limite de capital autorizado previsto no 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, e seus termos e condições, foram aprovadas em Assembleia Geral
Extraordinária da Companhia realizada em 13 de outubro de 2020, cuja ata foi arquivada na Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro (“JUCERJA”) em 27 de outubro de 2020, sob o nº
00003958464 e publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro (“DOERJ”) e no jornal
“Monitor Mercantil” em 27 de outubro de 2020.
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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 a definição das
condições do aumento de capital da Companhia no âmbito da Oferta, a Faixa Indicativa e a
celebração de todos os documentos da Oferta, foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia realizada em 13 de outubro de 2020 e rerratificada na Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia realizada em 30 de novembro de 2020, cujas atas foram devidamente registradas na
JUCERJA sob os nºs 00003958464, em 27 de outubro de 2020, e 00003995243, em 8 de janeiro de
2021, e publicadas no DOERJ e no jornal “Monitor Mercantil” em 27 de outubro de 2020 e em 11 de
janeiro de 2021, respectivamente.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado
no 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 JUCERJA e publicada no DOERJ e no jornal
“Monitor Mercantil” na data de disponibilização do Anúncio de Início.
A participação da Bemobi Holding na Oferta Secundária foi aprovada em reunião de seu Conselho
de Administração (Board of Directors) realizada em 19 de outubro de 2020. A fixação do Preço por
Ação, incluindo a sua justificação, será aprovada em reunião do Conselho de Administração (Board
of Directors) da Bemobi Holding a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding
e a concessão dos registros da Oferta pela CVM.
Não será necessária qualquer aprovação societária em relação aos Acionistas Vendedores Pessoas
Físicas para a participação na Oferta Secundária e a fixação do Preço por Ação, incluindo a sua
justificação.
Instituições Participantes da Oferta
Os Coordenadores da Oferta, em nome da Companhia e dos Acionistas Vendedores convidarão as
Instituições Consorciadas para efetuar seus esforços de colocação das Ações, exclusivamente junto
a Investidores Não Institucionais.
Preço por Ação
No contexto da Oferta, estima-se que o preço de subscrição ou aquisição, conforme o caso, por ação
ordinária de emissão da Companhia estará situado entre R$17,60 e R$23,10 (“Faixa Indicativa”),
ressalvado, no entanto, que o preço por ação ordinária de emissão da Companhia poderá ser fixado
acima ou abaixo desta Faixa Indicativa (“Preço por Ação”). Na hipótese do Preço por Ação ser
fixado acima ou abaixo dessa Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva serão normalmente
considerados e processados, observadas as condições de eficácia descritas neste
Prospecto, exceto no caso de um Evento de Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa
Indicativa, hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu Pedido
de Reserva.
O Preço por Ação será fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de
investimento a ser realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionais pelos Coordenadores
da Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato de Distribuição, e pelos Agentes de Colocação
Internacional, no exterior, conforme previsto no Contrato de Distribuição Internacional, em
consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1°, e no artigo 44 da Instrução CVM 400
(“Procedimento de Bookbuilding”).
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O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da
qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores
Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério para determinação do
Preço por Ação é justificada na medida em que 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 nas Ações no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais
acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades
por Ações. Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento de
Bookbuilding e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no Procedimento de
Bookbuilding em até 20% da quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações
Adicionais e as Ações do Lote Suplementar). Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso
seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente
ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), não será permitida
a colocação de Ações a Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as
intenções de investimento realizadas por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
automaticamente canceladas.
As Pessoas Vinculadas às Instituições Participantes da Oferta e/ou a quaisquer dos Agentes de
Colocação Internacional poderão realizar seus respectivos Pedidos de Reserva ou ordens de
investimento, conforme o caso, somente por meio da entidade a que estiverem vinculadas.
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 (i) para
proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações
ordinárias de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de total return swap),
desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; ou (ii) que se enquadre dentre as outras
exceções previstas no artigo 48, inciso II, da Instrução CVM 400, são permitidos na forma do
artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por Pessoas
Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400. Para mais informações, veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de
operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações
ordinárias de emissão da Companhia”, na página 84 deste Prospecto.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento
de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá
reduzir a liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário.
Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A
participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento
de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá
promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado
secundário”, na página 80 deste Prospecto.
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Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta
Na data deste Prospecto, existem em circulação 3.660.820 ações ordinárias de emissão da
Companhia, representativas de, aproximadamente, 8,16% do seu capital social. Após a realização
da Oferta (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), um montante de
até 53.393.442 ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de, aproximadamente,
58,73% do seu capital social, estarão em circulação no mercado. Considerando a colocação das
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, um montante de até 70.744.795 ações ordinárias
de emissão da Companhia, representativas de, aproximadamente, 77,82% do seu capital social,
estarão em circulação no mercado. Para mais informações, ver seção “Informações sobre a Oferta
– Composição do Capital Social da Companhia” na página 40 deste Prospecto.
De acordo com o disposto no Regulamento do Novo Mercado, o percentual mínimo de ações em
circulação que deve ser mantido pelas sociedades que aderirem ao Novo Mercado é de 25% do total
do capital social de tais sociedades, de modo que, após a realização da Oferta, a Companhia deverá
manter ações representativas de, no mínimo, 25% do seu capital social em circulação (free float); ou
(ii) 15% do capital social, desde que o volume financeiro médio diário de negociação das ações das
sociedades se mantenha igual ou superior a R$25.000.000,00, considerados os negócios realizados
nos 12 doze meses.
Custos de Distribuição
As despesas com auditores, advogados, traduções, taxas de registro e outras despesas descritas
abaixo serão pagas exclusivamente pela Companhia. As comissões a serem pagas aos
Coordenadores (e os respectivos impostos, taxas e outras retenções sobre tais comissões) no
âmbito da Oferta Primária serão suportadas pela Companhia. As comissões a serem pagas aos
Coordenadores no âmbito da Oferta Secundária (e os respectivos impostos, taxas e outras retenções
sobre tais comissões) serão suportadas pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações
(considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, conforme aplicável) alienadas
por cada Acionista Vendedor. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – A Companhia arcará com as despesas relacionadas à
Oferta, bem como arcará juntamente com os Acionistas Vendedores com as comissões da
Oferta, o que impactará os valores líquidos a serem recebidos no âmbito da Oferta e poderá
afetar adversamente os resultados da Companhia no período subsequente à realização da
mesma”, na página 84 deste Prospecto.

50

A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da totalidade
das Ações da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar:
Comissões e Despesas
Comissões da Oferta
Comissão de Coordenação(2) ................................
Comissão de Colocação(3) .....................................
Comissão de Garantia Firme(4) ..............................
Comissão de Incentivo(5) .......................................
Total de Comissões.............................................
Despesas da Oferta(6)
Impostos, Taxa e Outras Retenções .....................
Taxa de Registro na CVM .....................................
Taxa de Registro na B3 .........................................
Taxa de Registro na ANBIMA ...............................
Total de Despesas com Taxas ...........................
Despesas com Advogados(7) .................................
Despesas com Auditores Independentes ..............
Outras Despesas(8) ................................................
Total de Outras Despesas ..................................
Total de Despesas ...............................................
Total de Comissões e Despesas ........................
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

% em relação ao Valor
Total da Oferta

Custo unitário
por Ação
(R$)

7.084.412,00
21.253.236,01
7.084.412,00
10.120.588,58
45.542.648,60

0,70%
2,10%
0,70%
1,00%
4,50%

0,14
0,43
0,14
0,20
0,92

4.864.267,39
634.628,72
420.081,89
40.816,33
5.959.794,34
1.500.000,00
1.669.000,00
400.000,00
3.569.000,00
9.528.794,34
55.071.442,93

0,48%
0,06%
0,04%
0,00%
0,59%
0,15%
0,16%
0,04%
0,35%
0,94%
5,44%

0,10
0,01
0,01
0,00
0,12
0,03
0,03
0,01
0,07
0,19
1,11

Valor total(1)
(R$)

Com base no Preço por Ação de R$20,35, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço
por Ação estará situado entre R$17,60 e R$23,10, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta
faixa, a qual é meramente indicativa.
Comissão de Coordenação composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Ações inicialmente ofertada, sem considerar, neste cenário, as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar; e
(ii) o Preço por Ação.
Comissão de Colocação composta de 60% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Ações inicialmente ofertada, sem considerar, neste cenário, as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar; e
(ii) o Preço por Ação.
Comissão de Garantia Firme composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Ações inicialmente ofertada, sem considerar, neste cenário, as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar; e
(ii) o Preço por Ação. Comissão a ser paga exclusivamente aos Coordenadores da Oferta (que prestarão Garantia Firme de Liquidação no
âmbito da Oferta) pela Companhia.
A Comissão de Incentivo, conforme descrito pelo Contrato de Distribuição, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a ser
paga aos Coordenadores da Oferta, que independe de parâmetros objetivos e, neste cenário, será paga a exclusivo critério da Companhia,
utilizando como parâmetro a sua percepção acerca do resultado da Oferta. A Comissão de Incentivo é de 1%, que, conforme descrita no
Contrato de Distribuição, será aplicada sobre o Valor Total da Oferta, neste cenário, incluindo a totalidade das Ações, sem considerar as
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.
Despesas estimadas da Oferta assumidas exclusivamente pela Companhia.
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) e consultores.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da totalidade
das Ações da Oferta, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote
Suplementar:
Comissões e Despesas
Comissões da Oferta
Comissão de Coordenação(2) ...............................
Comissão de Colocação(3) ....................................
Comissão de Garantia Firme(4) .............................
Comissão de Incentivo(5) ......................................
Total de Comissões............................................
Despesas da Oferta
Impostos, Taxa e Outras Retenções ....................
Taxa de Registro na CVM(6) .................................
Taxa de Registro na B3(6) .....................................
Taxa de Registro na ANBIMA(6) ............................
Total de Despesas com Taxas ..........................
Despesas com Advogados(7) ................................
Despesas com Auditores Independentes .............
Outras Despesas(8) ...............................................
Total de Outras Despesas .................................
Total de Despesas ..............................................
Total de Comissões e Despesas .......................
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

% em relação ao Valor
Total da Oferta

Custo unitário
por Ação
(R$)

8.501.294,35
25.503.883,04
8.501.294,35
12.144.706,21
54.651.177,95

0,70%
2,10%
0,70%
1,00%
4,50%

0,14
0,43
0,14
0,20
0,92

5.837.120,83
634.628,72
490.926,01
48.979,60
7.011.655,16
1.500.000,00
1.669.000,00
400.000,00
3.569.000,00
10.580.655,16
65.231.833,11

0,48%
0,05%
0,04%
0,00%
0,58%
0,12%
0,14%
0,03%
0,29%
0,87%
5,37%

0,10
0,01
0,01
0,00
0,12
0,03
0,03
0,01
0,06
0,18
1,09

Valor total(1)
(R$)

Com base no Preço por Ação de R$20,35, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço
por Ação estará situado entre R$17,60 e R$23,10, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta
faixa, a qual é meramente indicativa.
Comissão de Coordenação composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Ações inicialmente ofertada, neste cenário, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote
Suplementar; e (ii) o Preço por Ação.
Comissão de Colocação composta de 60% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Ações inicialmente ofertada, neste cenário, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote
Suplementar; e (ii) o Preço por Ação.
Comissão de Garantia Firme composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Ações inicialmente ofertada, neste cenário, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote
Suplementar; e (ii) o Preço por Ação. Comissão a ser paga exclusivamente aos Coordenadores da Oferta (que prestarão Garantia Firme
de Liquidação no âmbito da Oferta) pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações (considerando as Ações
Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar) ofertada pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores.
A Comissão de Incentivo, conforme descrito pelo Contrato de Distribuição, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a ser
paga aos Coordenadores da Oferta, que independe de parâmetros objetivos e será paga a exclusivo critério da Companhia e dos Acionistas
Vendedores, na proporção de suas Ações alocadas na Oferta, utilizando como parâmetro a sua percepção acerca do resultado da Oferta.
A Comissão de Incentivo é de 1%, que, conforme descrita no Contrato de Distribuição, será aplicada sobre o Valor Total da Oferta, neste
cenário, incluindo a totalidade das Ações, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar.
Despesas estimadas da Oferta assumidas exclusivamente pela Companhia.
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) e consultores.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da totalidade
das Ações da Oferta, considerando as Ações do Lote Suplementar, mas sem considerar as Ações
Adicionais:
Comissões e Despesas
Comissões da Oferta
Comissão de Coordenação(2) ...............................
Comissão de Colocação(3) ....................................
Comissão de Garantia Firme(4) .............................
Comissão de Incentivo(5) ......................................
Total de Comissões............................................
Despesas da Oferta
Impostos, Taxa e Outras Retenções ....................
Taxa de Registro na CVM(6) .................................
Taxa de Registro na B3(6) .....................................
Taxa de Registro na ANBIMA(6) ............................
Total de Despesas com Taxas ..........................
Despesas com Advogados(7) ................................
Despesas com Auditores Independentes .............
Outras Despesas(8) ...............................................
Total de Outras Despesas .................................
Total de Despesas ..............................................
Total de Comissões e Despesas .......................
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

% em relação ao Valor
Total da Oferta

Custo unitário
por Ação
(R$)

9.741.066,40
23.909.890,41
7.084.412,00
11.638.676,80
52.374.045,61

0,84%
2,05%
0,61%
1,00%
4,50%

0,17
0,42
0,12
0,20
0,92

5.593.907,47
634.628,72
473.214,98
46.938,78
6.748.689,95
1.500.000,00
1.669.000,00
400.000,00
3.569.000,00
10.317.689,95
62.691.735,57

0,48%
0,05%
0,04%
0,00%
0,58%
0,13%
0,14%
0,03%
0,31%
0,85%
5,39%

0,10
0,01
0,01
0,00
0,12
0,03
0,03
0,01
0,06
0,18
1,10

Valor total(1)
(R$)

Com base no Preço por Ação de R$20,35, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço
por Ação estará situado entre R$17,60 e R$23,10, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta
faixa, a qual é meramente indicativa.
Comissão de Coordenação composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Ações inicialmente ofertada, neste cenário, considerando as Ações do Lote Suplementar, mas sem considerar as Ações
Adicionais; e (ii) o Preço por Ação.
Comissão de Colocação composta de 60% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Ações inicialmente ofertada, neste cenário, considerando as Ações do Lote Suplementar, mas sem considerar as Ações
Adicionais; e (ii) o Preço por Ação.
Comissão de Garantia Firme composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Ações inicialmente ofertada, neste cenário, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar; e (ii)
o Preço por Ação. Comissão a ser paga exclusivamente aos Coordenadores da Oferta (que prestarão Garantia Firme de Liquidação no
âmbito da Oferta) pela Companhia e pela Bemobi Holding, na proporção das Ações (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do
Lote Suplementar) ofertada pela Companhia e pela Bemobi Holding.
A Comissão de Incentivo, conforme descrito pelo Contrato de Distribuição, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a ser
paga aos Coordenadores da Oferta, que independe de parâmetros objetivos e será paga a exclusivo critério da Companhia e da Bemobi
Holding, na proporção de suas Ações alocadas na Oferta, utilizando como parâmetro a sua percepção acerca do resultado da Oferta. A
Comissão de Incentivo é de 1%, que, conforme descrita no Contrato de Distribuição, será aplicada sobre o Valor Total da Oferta, neste
cenário, incluindo a totalidade das Ações, considerando as Ações do Lote Suplementar, mas sem considerar as Ações Adicionais.
Despesas estimadas da Oferta assumidas exclusivamente pela Companhia.
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) e consultores.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da totalidade
das Ações da Oferta, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar:
Comissões e Despesas
Comissões da Oferta
Comissão de Coordenação(2) ...............................
Comissão de Colocação(3) ....................................
Comissão de Garantia Firme(4) .............................
Comissão de Incentivo(5) ......................................
Total de Comissões............................................
Despesas da Oferta
Impostos, Taxa e Outras Retenções ....................
Taxa de Registro na CVM(6) .................................
Taxa de Registro na B3(6) .....................................
Taxa de Registro na ANBIMA(6) ............................
Total de Despesas com Taxas ..........................
Despesas com Advogados(7) ................................
Despesas com Auditores Independentes .............
Outras Despesas(8) ...............................................
Total de Outras Despesas .................................
Total de Despesas ..............................................
Total de Comissões e Despesas .......................
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)
(8)

% em relação ao Valor
Total da Oferta

Custo unitário
por Ação
(R$)

11.157.948,74
28.160.537,44
8.501.294,35
13.662.794,44
61.482.574,96

0,82%
2,06%
0,62%
1,00%
4,50%

0,17
0,42
0,13
0,20
0,92

6.566.760,91
634.628,72
544.059,10
55.102,05
7.800.550,78
1.500.000,00
1.669.000,00
400.000,00
3.569.000,00
11.369.550,78
72.852.125,74

0,48%
0,05%
0,04%
0,00%
0,57%
0,11%
0,12%
0,03%
0,26%
0,83%
5,33%

0,10
0,01
0,01
0,00
0,12
0,02
0,02
0,01
0,05
0,17
1,09

Valor total(1)
(R$)

Com base no Preço por Ação de R$20,35, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço
por Ação estará situado entre R$17,60 e R$23,10, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta
faixa, a qual é meramente indicativa.
Comissão de Coordenação composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Ações inicialmente ofertada, neste cenário, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar; e (ii)
o Preço por Ação.
Comissão de Colocação composta de 60% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Ações inicialmente ofertada, neste cenário, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar; e (ii)
o Preço por Ação.
Comissão de Garantia Firme composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Ações inicialmente ofertada, neste cenário, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote
Suplementar; e (ii) o Preço por Ação. Comissão a ser paga exclusivamente aos Coordenadores da Oferta (que prestarão Garantia Firme
de Liquidação no âmbito da Oferta) pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações (considerando as Ações
Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar) ofertada pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores.
A Comissão de Incentivo, conforme descrito pelo Contrato de Distribuição, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a ser
paga aos Coordenadores da Oferta, que independe de parâmetros objetivos e será paga a exclusivo critério da Companhia e dos Acionistas
Vendedores, na proporção de suas Ações alocadas na Oferta, utilizando como parâmetro a sua percepção acerca do resultado da Oferta.
A Comissão de Incentivo é de 1%, que, conforme descrita no Contrato de Distribuição, será aplicada sobre o Valor Total da Oferta, neste
cenário, incluindo a totalidade das Ações, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.
Despesas estimadas da Oferta assumidas exclusivamente pela Companhia.
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) e consultores.

Para fins da Instrução CVM 400 e do artigo 3º do Anexo II do Código ANBIMA, não há outra
remuneração devida pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores às Instituições Participantes
da Oferta ou aos Agentes de Colocação Internacional, exceto pela remuneração descrita acima e
pelos ganhos decorrentes da atividade de estabilização, bem como não existe nenhum outro tipo de
remuneração que dependa do Preço por Ação.
Estabilização do Preço das Ações
O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu exclusivo critério, conduzir
atividades de estabilização de preço das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, por um
período de até 30 dias corridos contados da data de início de negociação das Ações na B3, inclusive,
por meio de operações bursáteis de compra e venda de ações ordinárias de emissão da Companhia
na B3, observadas as disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização, o qual
foi previamente submetido à análise e aprovação da B3 e da CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo
3°, da Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476.

54

Não existe obrigação, por parte do Agente Estabilizador ou da Corretora, de realizar operações de
estabilização e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas a qualquer momento,
observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador e a Corretora
poderão escolher livremente as datas em que realizarão as operações de compra e venda das ações
ordinárias de emissão da Companhia no âmbito das atividades de estabilização, não estando
obrigados a realizá-las em todos os dias ou em qualquer data específica, podendo, inclusive,
interrompê-las e retomá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério.
A partir da divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Estabilização estará disponível para
consulta e obtenção de cópias junto ao Agente Estabilizador e à CVM, nos endereços físicos
indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 74
deste Prospecto.
Características das Ações
As Ações conferirão a seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos
atuais titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos no Estatuto
Social, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo Mercado, conforme vigentes
nesta data, dentre os quais se incluem os seguintes:
(a) direito de voto nas Assembleias Gerais da Companhia, sendo que cada ação ordinária de
emissão da Companhia corresponde a um voto;
(b) observadas as disposições aplicáveis da Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social,
direito ao recebimento de dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a
25% do lucro líquido de cada exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades
por Ações, e dividendos adicionais e demais proventos de qualquer natureza eventualmente
distribuídos por deliberação de assembleia geral ou pelo Conselho de Administração, conforme
aplicável, que a Companhia vier a declarar a partir da data de divulgação do Anúncio de Início;
(c) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições
asseguradas aos acionistas controladores da Companhia, no caso de alienação, direta ou
indireta, a título oneroso do controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação,
como por meio de operações sucessivas, observadas as condições e os prazos previstos na
legislação e regulamentação vigentes e no Regulamento do Novo Mercado, bem como no
Estatuto Social, de forma a lhe assegurar tratamento igualitário àquele dado aos acionistas
controladores (tag along);
(d) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública de aquisição
de ações a ser realizada pela Companhia ou pelos acionistas controladores da Companhia, em
caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de cancelamento de listagem das
ações ordinárias de emissão da Companhia no Novo Mercado (salvo hipóteses de dispensa
previstas no Regulamento do Novo Mercado), pelo seu valor justo, apurado mediante laudo de
avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada, de acordo com os critérios
estabelecidos no artigo 4º, parágrafo 4º da Lei das Sociedades por Ações, bem como nos
critérios aceitos pela CVM, observados os requisitos previstos nas normas legais e no
Regulamento do Novo Mercado;
(e) no caso de liquidação da Companhia, terão direito de participar do acervo da Companhia, na
proporção da sua participação no capital social, nos termos do artigo 109, inciso II, da Lei das
Sociedades por Ações;
(f) direito de preferência na subscrição de novas ações, debêntures conversíveis em ações e bônus
de subscrição emitidos pela Companhia, conforme conferido pelo artigo 109, inciso IV, e artigo
172 da Lei das Sociedades por Ações, salvo nas hipóteses expressamente previstas no Estatuto
Social;
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(g) direito integral ao recebimento de dividendos e demais distribuições pertinentes às ações
ordinárias de emissão da Companhia que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da
divulgação do Anúncio de Início, na proporção de sua participação no capital social da
Companhia; e
(h) todos os demais direitos assegurados às ações ordinárias de emissão da Companhia, nos
termos previstos no Regulamento do Novo Mercado, no Estatuto Social da Companhia e na Lei
das Sociedades por Ações.
Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias de emissão
da Companhia, veja a seção “18. Valores Mobiliários” do Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto.
Público Alvo da Oferta
As Instituições Participantes da Oferta efetuarão a colocação das Ações para (i) Investidores de
Varejo, em conformidade com os procedimentos previstos para a Oferta de Varejo, observados os
Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta de Varejo; (ii) Investidores do Private,
em conformidade com os procedimentos previstos para a Oferta Private, observados os Valores
Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta Private; e (iii) Investidores Institucionais, no
âmbito da Oferta Institucional.
Procedimento da Oferta
Após a divulgação do Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com os logotipos das
Instituições Consorciadas), a disponibilização deste Prospecto, incluindo o Formulário de Referência
anexo a este Prospecto, bem como de seus eventuais aditamentos e/ou suplementos, o
encerramento do Período de Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, a
conclusão do Procedimento de Bookbuilding, concessão do registro da Companhia como companhia
aberta sob a categoria “A”, a celebração do Contrato de Distribuição e do Contrato de Distribuição
Internacional e o cumprimento das condições suspensivas neles previstas, a concessão dos registros
da Oferta pela CVM, a divulgação do Anúncio de Início e a disponibilização do Prospecto Definitivo,
as Instituições Participantes da Oferta realizarão a distribuição pública das Ações (considerando as
Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar) em regime de Garantia Firme
de Liquidação, e observado o esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo
Mercado, por meio de duas ofertas distintas, quais sejam: (i) uma oferta destinada aos Investidores
Não Institucionais (“Oferta Não Institucional”); e (ii) uma oferta destinada aos Investidores
Institucionais (“Oferta Institucional”), conforme descritas abaixo.
Os Coordenadores da Oferta, com a expressa anuência da Companhia e dos Acionistas Vendedores
elaborarão um plano de distribuição das Ações, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução
CVM 400, e do Regulamento do Novo Mercado, no que diz respeito ao esforço de dispersão
acionária, o qual levará em conta a criação de uma base acionária diversificada de acionistas, as
relações da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta com seus
clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica, que em nenhuma hipótese
serão consideradas para alocação dos Investidores Não Institucionais, observado que os
Coordenadores da Oferta deverão assegurar: (i) a adequação do investimento ao perfil de risco de
seus clientes, (ii) o tratamento justo e equitativo aos investidores, em conformidade com o artigo 21
da Instrução CVM 400, e (iii) o recebimento prévio, pelas Instituições Participantes da Oferta, de
exemplares dos Prospectos para leitura obrigatória, assegurando o esclarecimento de eventuais
dúvidas por pessoa designada pelo Coordenador Líder.
Conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, não será admitida
distribuição parcial no âmbito da Oferta, sendo possível o cancelamento do pedido dos
registros da Oferta caso não haja investidores suficientes para subscrever/adquirir a
totalidade das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
do Lote Suplementar) até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
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Caso não existam Pedidos de Reserva e/ou intenções de investimento para a subscrição/aquisição
da totalidade das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do
Lote Suplementar) até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato de
Distribuição, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e ordens de investimento,
conforme o caso, automaticamente cancelados, e os valores eventualmente depositados serão
devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos
incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem
limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em
função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles
cuja alíquota atual venha a ser majorada), no prazo máximo de 3 dias úteis contados da comunicação
do cancelamento. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações – Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da
Oferta, é possível que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes
interessados em subscrever/adquirir a totalidade das Ações no âmbito da Oferta.”, na página
81 deste Prospecto.
Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, os Coordenadores da Oferta
recomendaram à Companhia e aos Acionistas Vendedores a contratação de instituição para
desenvolver atividades de formador de mercado, nos termos da Instrução da CVM nº 384, de
17 de março de 2003, para a realização de operações destinadas a fomentar a liquidez das
ações ordinárias emitidas pela Companhia no mercado secundário. No entanto, não houve
nem haverá contratação de formador de mercado no âmbito da Oferta.
Oferta Não Institucional
No contexto da Oferta Não Institucional e considerando que a Companhia deve envidar melhores
esforços para atingir a dispersão acionária prevista no Regulamento do Novo Mercado, o montante
de, no mínimo, 11% e, no máximo, 20% da totalidade das Ações (considerando as Ações Adicionais
e as Ações do Lote Suplementar), a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos
Acionistas Vendedores, será destinado prioritariamente à colocação pública junto a Investidores Não
Institucionais que realizarem Pedido de Reserva, nos termos do artigo 12 do Regulamento do Novo
Mercado, de acordo com as condições ali previstas e o procedimento abaixo indicado, por meio da
(i) Oferta Private, destinada aos Investidores Private; e (ii) uma Oferta de Varejo, destinada aos
Investidores de Varejo.
Os Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderão realizar
Pedido de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, sendo que aqueles
Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas que não realizarem
seus Pedidos de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas terão seus
Pedidos de Reserva cancelados em caso de excesso de demanda superior a 1/3 à quantidade de
Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar),
nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400. Investidores Não Institucionais que sejam
considerados Pessoas Vinculadas que realizarem seus Pedidos de Reserva no Período de Reserva
para Pessoas Vinculadas não terão seus Pedidos de Reserva cancelados, mesmo no caso de
excesso de demanda superior a 1/3 das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações
Adicionais e as Ações do Lote Suplementar).
A Oferta Não Institucional será realizada exclusivamente junto a Investidores Não Institucionais que
realizarem solicitações de reserva antecipada mediante o preenchimento do Pedido de Reserva junto
a uma única Instituição Consorciada durante o Período de Reserva, de acordo com as condições e
procedimentos descritos abaixo.
Os Investidores Não Institucionais deverão realizar a integralização/liquidação das Ações mediante
o pagamento à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, de
acordo com os procedimentos descritos abaixo.
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A subscrição/aquisição das Ações será formalizada, nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, 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.
Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados na realização de Pedido de
Reserva que (i) leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido de
Reserva, especialmente no que se refere aos procedimentos relativos à liquidação da Oferta
e as informações constantes neste Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência, em
especial as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” deste Prospecto
Preliminar, bem como a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência;
(ii) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar o seu
Pedido de Reserva, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá (a) a abertura ou atualização de
conta e/ou cadastro, e/ou (b) a manutenção de recursos em conta corrente nela aberta e/ou
mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva; (iii) verifiquem com a Instituição
Consorciada de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva, a possibilidade
de débito antecipado da reserva por parte da Instituição Consorciada; e (iv) entrem em contato
com a Instituição Consorciada de sua preferência para obter informações mais detalhadas
sobre o prazo estabelecido pela Instituição Consorciada para a realização do Pedido de
Reserva ou, se for o caso, para a realização do cadastro na Instituição Consorciada, tendo em
vista os procedimentos operacionais adotados por cada Instituição Consorciada.
(I)

Oferta Private

O montante de, no mínimo, 1% e, no máximo, 10% das Ações ofertadas no âmbito da Oferta
(considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, será
destinado à colocação pública no âmbito da oferta para Investidores Private que realizarem seus
investimentos de forma direta, sendo certo que:
(i) montante de, no mínimo, 0,7% e, no máximo, 7% do total das Ações ofertadas no âmbito da
Oferta (considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), será destinado à
colocação pública para os Investidores Private Com Lock-up (“Oferta do Private Com Lockup”), sendo certo que, caso haja demanda de Investidores Private Com Lock-up (a) de até 0,7%
do total de Ações ofertado no âmbito da Oferta (considerando as Ações Adicionais e as Ações
do Lote Suplementar), tais pedidos serão integralmente atendidos e terão alocação garantida; e
(b) superior a 0,7% do total de Ações ofertado no âmbito da Oferta (considerando as Ações
Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), a alocação, desde que o montante mínimo
estipulado para a Oferta Private Sem Lock-up tenha sido atendido, nos termos do item (ii) abaixo,
será definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores
e dos Coordenadores da Oferta, observado que, nesse caso, haverá Rateio da Oferta Private
Com Lock-up; e
(ii) o montante de, no mínimo, 0,3% e, no máximo, 3% do total de Ações ofertado no âmbito da
Oferta (considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), será destinado à
colocação pública para os Investidores Private Sem Lock-up (“Oferta do Private Sem Lock-up”
e, em conjunto com a Oferta Private Com Lock-up, “Oferta Private”), sendo certo que, caso haja
demanda de Investidores Private Sem Lock-up (a) de até 0,3% do total das Ações (considerando
as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), tais pedidos serão atendidos e terão
alocação garantida; e (b) superior a 0,3% do total das Ações (considerando as Ações Adicionais
e as Ações do Lote Suplementar), a alocação, desde que o montante mínimo estipulado para a
Oferta Private Com Lock-up tenha sido atendido, nos termos do item (i) acima, será definida a
exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá haver Rateio da Oferta Private
Sem Lock-up.
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A Oferta Private será realizada exclusivamente junto a Investidores Private que realizarem Pedido
de Reserva junto a uma única Instituição Consorciada, durante o Período de Reserva, ou, no caso
de Investidores Private que sejam Pessoas Vinculadas, durante o Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas, observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta Private,
observado o disposto neste item.
Os Pedidos de Reserva poderão ser efetuados pelos Investidores Private de maneira irrevogável e
irretratável, exceto pelo disposto nas alíneas (a), (c) e (e) e nas seções “Alteração das
Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e
“Violações de Normas de Conduta” nas páginas 65, 67 e 70, respectivamente, deste Prospecto,
observadas as condições do próprio instrumento de Pedido de Reserva, de acordo com as seguintes
condições:
(a) durante o Período de Reserva e o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme
aplicável, cada um dos Investidores Private interessados em participar da Oferta Private deverá
realizar a reserva de Ações, mediante o preenchimento do Pedido de Reserva junto a uma única
Instituição Consorciada, nos termos da Deliberação CVM 476, observados os Valores Mínimo e
Máximo do Pedido de Reserva da Oferta Private, sendo que tais Investidores Private poderão
estipular, no Pedido de Reserva, como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, um preço
máximo por Ação, conforme previsto no artigo 45, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, sem
necessidade de posterior confirmação. Caso o Investidor Private estipule um preço máximo por
Ação no Pedido de Reserva abaixo do Preço por Ação, o seu Pedido de Reserva será
automaticamente cancelado pela respectiva Instituição Consorciada, sendo os valores
eventualmente depositados devolvidos, no prazo máximo de 3 dias úteis contados da divulgação
do Anúncio de Início, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso
de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes
(incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os
valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados,
bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada);
(b) os Investidores Private que tenham interesse em participar diretamente da Oferta Private Com
Lock-up deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que estão de acordo com o
Lock-up da Oferta Private, sob pena de serem considerados Investidores Private Sem Lock-up
e não participarem da Oferta Private Com Lock-up;
(c) os Investidores Private deverão indicar, obrigatoriamente, no respectivo Pedido de
Reserva, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido de Reserva
ser cancelado pela respectiva Instituição Consorciada. Caso seja verificado excesso de
demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações
Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), será vedada a colocação de Ações junto a
Investidores Private que sejam Pessoas Vinculadas, com exceção daqueles que tenham
realizado Pedido de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, sendo os
Pedidos de Reserva realizados por Investidores Private que sejam Pessoas Vinculadas
automaticamente cancelados, e os valores depositados devolvidos sem qualquer remuneração,
juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer
tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre
movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e
quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha
a ser majorada), no prazo máximo de 3 dias úteis contados do pedido de cancelamento do
respectivo Pedido de Reserva;
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(d) após a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a quantidade de Ações
subscritas/adquiridas e o respectivo valor do investimento dos Investidores Private serão
informados a cada Investidor Private até às 12:00 horas do dia útil imediatamente seguinte à
data de divulgação do Anúncio de Início pela Instituição Consorciada que houver recebido o
respectivo Pedido de Reserva, por meio de mensagem enviada ao endereço eletrônico fornecido
no Pedido de Reserva ou, na sua ausência, por telefone, fac-símile ou correspondência, sendo
o pagamento a ser feito de acordo com a alínea (e) abaixo limitado ao valor do Pedido de
Reserva e ressalvada a possibilidade de Rateio da Oferta Private;
(e) cada Investidor Private deverá efetuar o pagamento do valor indicado na alínea (d) acima junto
à Instituição Consorciada com que tenha realizado o respectivo Pedido de Reserva, à vista, em
moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, até às 10:30 horas da Data
de Liquidação. Não havendo pagamento pontual, a Instituição Consorciada junto à qual o Pedido
de Reserva tenha sido realizado irá garantir a liquidação por parte do Investidor Private e o
Pedido de Reserva será automaticamente cancelado por tal Instituição Consorciada;
(f) até às 16:00 horas da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição Consorciada junto
à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado, entregará a cada Investidor de Varejo o número
de Ações correspondente à relação entre o valor do investimento pretendido constante do Pedido
de Reserva e o Preço por Ação, desde que efetuado o pagamento previsto acima, ressalvadas
as possibilidades de desistência e cancelamento previstas nas alíneas (a), (c) e (e) acima e nas
seções “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou
Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta” nas páginas 65, 67 e 70,
respectivamente, deste Prospecto e a possibilidade de Rateio da Oferta Private prevista na
alínea (h) abaixo. Caso tal relação resulte em fração de Ação, o valor do investimento será
limitado ao valor correspondente ao maior número inteiro de Ações, desprezando-se a referida
fração;
(g) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Private Com
Lock-up (i) seja igual ou inferior ao montante mínimo de Ações destinado à Oferta Com Lock-up,
não haverá Rateio da Oferta Private Com Lock-up, sendo integralmente atendidos todos os
Pedidos de Reserva realizados por Investidores Private Com Lock-up, de modo que as Ações
remanescentes, se houver, poderão ser destinadas à Oferta Private Sem Lock-up; ou (ii) exceda
o montante máximo de Ações destinadas à Oferta Private Com Lock-up, será realizado rateio
entre os respectivos Investidores Private Com Lock-up que apresentarem Pedido de Reserva
proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se,
entretanto, as frações de Ações (“Rateio da Oferta Private Com Lock-up”);
(h) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Private Sem
Lock-up (i) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinado à Oferta Private Sem Lock-up,
não haverá Rateio da Oferta Private Sem Lock-up (conforme definido abaixo), 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 à Oferta de Varejo Com Lockup; ou (ii) exceda o montante máximo de Ações destinadas à Oferta Private Sem Lock-up, será
realizado rateio entre os respectivos Investidores Private Sem Lock-up que apresentarem Pedido
de Reserva proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderandose, entretanto, as frações de Ações (“Rateio da Oferta Private Sem Lock-up” e, em conjunto com
o Rateio da Oferta Private Com Lock-up, “Rateio da Oferta Private”); e
(i) Caso haja Rateio da Oferta Private, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem
qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com
dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação,
quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função
do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja
alíquota atual venha a ser majorada), no prazo máximo de 3 dias úteis contados da Data de
Liquidação.
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Lock-up da Oferta Private. Os Investidores Private Com Lock-up que indicarem no Pedido de
Reserva que estão de acordo com o Lock-up da Oferta Private e subscreverem/adquirirem Ações no
âmbito da Oferta Private Com Lock-up não poderão, pelo prazo de 60 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 (“Lock-up da Oferta
Private”). Dessa forma, como condição para a participação na Oferta Private Com Lock-up, cada
Investidor Private Com 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
Private. Não obstante o Lock-up da Oferta Private, as Ações subscritas/adquiridas no âmbito da
Oferta Private Com 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/adquiridas no âmbito da Oferta Private que foram depositadas em garantia para fins de
excussão da garantia, nos termos dos normativos da B3.
Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores Private por quaisquer
motivos venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up da Oferta Private e tendo
em vista a impossibilidade de oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em
garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título tais Ações, referidas
restrições poderão causar-lhes perdas. Para maiores informações, veja a seção “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Os Investidores Private e os Investidores de Varejo
que se comprometerem a observar o Lock-up da Oferta Private e o Lock-up da Oferta de
Varejo, respectivamente, diante da impossibilidade de transferir, emprestar, onerar, dar em
garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de
emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em
perdas em determinadas situações” na página 82 deste Prospecto.
(II) Oferta de Varejo
O montante de, no mínimo, 10% e, no máximo, 19% das Ações ofertadas no âmbito da Oferta
(considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, será
destinado à colocação pública para Investidores de Varejo, conforme disposto a seguir:
(i) o montante de, no mínimo, 8% e, no máximo, 9,5% das Ações ofertadas no âmbito da Oferta
(considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), será destinado à
colocação pública para Investidores de Varejo Com Lock-up (“Oferta de Varejo Com Lock-up”),
sendo certo que, caso haja demanda de Investidores de Varejo Com Lock-up (a) de até 8% do
total de Ações ofertado no âmbito da Oferta (considerando as Ações Adicionais e as Ações do
Lote Suplementar), tais pedidos serão integralmente atendidos e terão alocação garantida; e (b)
superior a 8% do total de Ações ofertado no âmbito da Oferta (considerando as Ações Adicionais
e as Ações do Lote Suplementar), a alocação, desde que o montante mínimo estipulado para a
Oferta de Varejo Sem Lock-up tenha sido atendido, nos termos do item (ii) abaixo, será definida
a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta, observado que, nesse caso, poderá haver Rateio da Oferta de Varejo
Com Lock-up; e
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(ii) o montante de, no mínimo, 2% e, no máximo, 9,5% das Ações ofertadas no âmbito da Oferta
(considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), será destinado à
colocação pública para Investidores de Varejo Sem Lock-up (“Oferta de Varejo Sem Lock-up”
e, em conjunto com a Oferta de Varejo Com Lock-up, a “Oferta de Varejo”), sendo certo que,
caso haja demanda de Investidores de Varejo Sem Lock-up (a) de até 2% do total de Ações
ofertado no âmbito da Oferta (considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar), tais pedidos serão integralmente atendidos e terão alocação garantida; e
(b) superior a 2% do total de Ações ofertado no âmbito da Oferta (considerando as Ações
Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), a alocação, desde que o montante mínimo
estipulado para a Oferta de Varejo Sem Lock-up tenha sido atendido, nos termos do item (i)
acima, será definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, dos Acionistas
Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá haver Rateio
da Oferta de Varejo Sem Lock-up.
A Oferta de Varejo será realizada exclusivamente junto a Investidores de Varejo que realizarem
Pedido de Reserva junto a uma única Instituição Consorciada, durante o Período de Reserva, ou, no
caso de Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas, durante o Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas, observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta de
Varejo, observado o disposto neste item.
Os Pedidos de Reserva poderão ser efetuados pelos Investidores de Varejo de maneira irrevogável
e irretratável, exceto pelo disposto nas alíneas (a), (c) e (e) abaixo e nas seções “Alteração das
Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e
“Violações de Normas de Conduta” nas páginas 65, 67 e 70, respectivamente, deste Prospecto,
observadas as condições do próprio instrumento de Pedido de Reserva, de acordo com as seguintes
condições:
(a) durante o Período de Reserva e o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme
aplicável, cada um dos Investidores de Varejo interessados em participar da Oferta de Varejo
deverá realizar a reserva de Ações, mediante o preenchimento do Pedido de Reserva junto a
uma única Instituição Consorciada, nos termos da Deliberação CVM 476, observados os Valores
Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta de Varejo, sendo que tais Investidores de
Varejo poderão estipular, no Pedido de Reserva, como condição de eficácia de seu Pedido de
Reserva, um preço máximo por Ação, conforme previsto no artigo 45, parágrafo 3º, da Instrução
CVM 400, sem necessidade de posterior confirmação. Caso o Investidor de Varejo estipule um
preço máximo por Ação no Pedido de Reserva abaixo do Preço por Ação, o seu Pedido de
Reserva será automaticamente cancelado pela respectiva Instituição Consorciada, sendo os
valores eventualmente depositados devolvidos, no prazo máximo de 3 dias úteis contados da
divulgação do Anúncio de Início, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem
reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente
incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira
aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que
venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada);
(b) os Investidores de Varejo que tenham interesse em participar da Oferta de Varejo Com Lock-up
deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que estão de acordo com o Lock-up
da Oferta de Varejo (conforme definido abaixo), sob pena de serem considerados Investidores
de Varejo Sem Lock-up e não participarem da Oferta de Varejo Com Lock-up;
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(c) os Investidores de Varejo deverão indicar, obrigatoriamente, no respectivo Pedido de
Reserva, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido de Reserva
ser cancelado pela respectiva Instituição Consorciada. Caso seja verificado excesso de
demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações
Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), será vedada a colocação de Ações junto a
Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas, com exceção daqueles que tenham
realizado Pedido de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, sendo os
Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas
automaticamente cancelados, e os valores depositados devolvidos sem qualquer remuneração,
juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer
tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre
movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e
quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha
a ser majorada), no prazo máximo de 3 dias úteis contados do pedido de cancelamento do
respectivo Pedido de Reserva;
(d) após a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a quantidade de Ações
subscritas/adquiridas e o respectivo valor do investimento dos Investidores de Varejo, serão
informados a cada Investidor de Varejo até às 12:00 horas do dia útil imediatamente seguinte à
data de divulgação do Anúncio de Início pela Instituição Consorciada que houver recebido o
respectivo Pedido de Reserva, por meio de mensagem enviada ao endereço eletrônico fornecido
no Pedido de Reserva ou, na sua ausência, por telefone, fac-símile ou correspondência, sendo
o pagamento a ser feito de acordo com a alínea (e) abaixo limitado ao valor do Pedido de
Reserva e ressalvada a possibilidade de Rateio da Oferta de Varejo (conforme definido abaixo);
(e) cada Investidor de Varejo deverá efetuar o pagamento do valor indicado na alínea (d) acima
junto à Instituição Consorciada com que tenha realizado o respectivo Pedido de Reserva, à vista,
em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, até as 10:30 horas da
Data de Liquidação. Não havendo pagamento pontual, a Instituição Consorciada junto à qual o
Pedido de Reserva tenha sido realizado irá garantir a liquidação por parte do Investidor de Varejo
e o Pedido de Reserva será automaticamente cancelado por tal Instituição Consorciada;
(f) até às 16:00 horas da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição Consorciada junto
à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado, entregará a cada Investidor do de Varejo o
número de Ações correspondente à relação entre o valor do investimento pretendido constante
do Pedido de Reserva e o Preço por Ação, desde que efetuado o pagamento previsto acima,
ressalvadas as possibilidades de desistência e cancelamento previstas nas alíneas (a), (c) e (e)
acima e nas seções “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”,
“Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta” nas páginas 65,
67 e 70, respectivamente, deste Prospecto e a possibilidade de Rateio da Oferta de Varejo. Caso
tal relação resulte em fração de Ação, o valor do investimento será limitado ao valor
correspondente ao maior número inteiro de Ações, desprezando-se a referida fração;
(g) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo Com
Lock-up (i) seja igual ou inferior ao montante mínimo de Ações destinado à Oferta de Varejo
Com Lock-up, não haverá Rateio da Oferta de Varejo Com Lock-up (conforme definido abaixo),
sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores de
Varejo Com Lock-up, de modo que as Ações destinadas à Oferta de Varejo Com Lock-up
remanescentes, se houver, poderão ser destinadas à Oferta de Varejo Sem Lock-up; ou (ii)
exceda o montante máximo de Ações destinadas à Oferta de Varejo Com Lock-up, será realizado
rateio entre os respectivos Investidores de Varejo Com Lock-up que apresentarem Pedido de
Reserva proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se,
entretanto, as frações de Ações (“Rateio da Oferta de Varejo Com Lock-up”);
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(h) caso o total de Ações destinadas à Oferta de Varejo Sem Lock-up (após a Oferta de Varejo Com
Lock-up) objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo Sem Lock-up (i)
seja igual ou inferior ao montante mínimo de Ações destinado à Oferta de Varejo Sem Lock-up
(após a Oferta de Varejo Com Lock-up), não haverá Rateio da Oferta de Varejo Sem Lock-up
(conforme definido abaixo), sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva
realizados por Investidores de Varejo Sem Lock-up, de modo que as Ações destinadas à Oferta
de Varejo Sem Lock-up remanescentes, se houver, poderão ser destinadas à Oferta
Institucional; ou (ii) exceda o montante máximo de Ações destinadas à Oferta de Varejo Sem
Lock-up (após a Oferta de Varejo Com Lock-up), será realizado rateio entre os respectivos
Investidores de Varejo Sem Lock-up que apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente
ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de
Ações (“Rateio da Oferta de Varejo Sem Lock-up” e, em conjunto com o Rateio da Oferta de
Varejo Com Lock-up, “Rateio da Oferta de Varejo”); e
(i) caso haja Rateio da Oferta de Varejo, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem
qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com
dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação,
quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função
do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja
alíquota atual venha a ser majorada), no prazo máximo de 3 dias úteis contados da Data de
Liquidação.
Lock-up da Oferta de Varejo. Os Investidores de Varejo Com Lock-up que indicarem no Pedido de
Reserva que estão de acordo com o Lock-up da Oferta de Varejo e subscreverem/adquirirem Ações
no âmbito da Oferta de Varejo Com Lock-up não poderão, pelo prazo de 45 dias contados da data
de divulgação do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em
garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais Ações (“Lock-up da Oferta de
Varejo”). Dessa forma, como condição para a participação na Oferta de Varejo Com Lock-up, cada
Investidor de Varejo Com 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/adquiridas no âmbito
da Oferta de Varejo Com 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/adquiridas no âmbito da Oferta de Varejo Com Lock-up que foram depositadas em
garantia para fins de excussão da garantia, nos termos dos normativos da B3.
Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores de Varejo por quaisquer
motivos venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up da Oferta de Varejo
aplicável e tendo em vista a impossibilidade das Ações subscritas/adquiridas no âmbito da
Oferta Private serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou permutadas,
de forma direta ou indireta, tais restrições poderão causar-lhes perdas. Para mais
informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Os
Investidores Private e os Investidores de Varejo que se comprometerem a observar o Lockup da Oferta Private e o Lock-up da Oferta de Varejo, respectivamente, diante da
impossibilidade de transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta
ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade
após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas situações”, na
página 82 deste Prospecto.
Oferta Institucional
A Oferta Institucional será realizada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta e pelos Agentes
de Colocação Internacional junto a Investidores Institucionais.
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Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos termos da Oferta Não Institucional, as Ações
remanescentes que não forem colocadas na Oferta Não Institucional serão destinadas à colocação
junto a Investidores Institucionais, por meio dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de
Colocação Internacional, não sendo admitidas para tais Investidores Institucionais reservas
antecipadas nem sendo estipulados valores mínimo ou máximo de investimento, uma vez que cada
Investidor Institucional deverá assumir a obrigação de verificar se está cumprindo com os requisitos
para participar da Oferta Institucional, para então apresentar suas intenções de investimento durante
o Procedimento de Bookbuilding. Os Agentes de Colocação Internacional realizarão esforços de
colocação de Ações, exclusivamente no exterior, junto a Investidores Estrangeiros, nos termos do
Contrato de Distribuição Internacional e da legislação aplicável.
Caso o número de Ações objeto de intenções de investimento recebidas de Investidores
Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding, na forma do artigo 44 da Instrução CVM 400,
exceda o total de Ações remanescentes após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos termos e
condições descritos acima, terão prioridade no atendimento de suas respectivas intenções de
investimento os Investidores Institucionais que, a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores
e dos Coordenadores da Oferta, levando em consideração o disposto no plano de distribuição, nos
termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, melhor atendam ao objetivo da Oferta de
criar uma base diversificada de acionistas, formada por Investidores Institucionais com diferentes
critérios de avaliação sobre as perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e a conjuntura
macroeconômica brasileira e internacional.
Até às 16:00 horas do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início, os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional informarão aos Investidores
Institucionais, por meio de seu endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por telefone, fac-símile ou
correspondência, sobre a quantidade de Ações que cada um deverá subscrever/adquirir e o Preço
por Ação. A entrega das Ações deverá ser efetivada na Data de Liquidação, mediante a
integralização/liquidação à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente
disponíveis, do valor resultante do Preço por Ação multiplicado pela quantidade de Ações objeto das
respectivas intenções de investimento, em conformidade com os procedimentos previstos no
Contrato de Distribuição. Os Investidores Estrangeiros deverão realizar a subscrição/aquisição das
Ações por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo Banco Central
e/ou CVM.
A subscrição/aquisição das Ações será formalizada, nos termos do parágrafo 2º do artigo 85 da Lei
das Sociedades por Ações, por meio do sistema de registro da B3, sendo, portanto, 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.
Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta poderão requerer que a
CVM autorize a modificação ou a revogação da Oferta caso ocorram alterações posteriores,
relevantes e inesperadas nas circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do pedido
dos registros da Oferta ou que o fundamente, que resultem em um aumento relevante nos riscos
assumidos pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores e inerentes à própria Oferta.
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Além disso, caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do
Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
investidores, ou as suas decisões de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4°, da
Instrução CVM 400; (ii) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução
CVM 400; (iii) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400; e/ou
(iv) haja um Evento de Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, os Investidores Não
Institucionais poderão desistir dos respectivos Pedidos de Reserva, sem quaisquer ônus, devendo,
para tanto, informar sua decisão à Instituição Consorciada que tenha recebido seus respectivos
Pedidos de Reserva (por meio de mensagem eletrônica, fac-símile ou correspondência enviada ao
endereço da Instituição Consorciada) (a) até às 12:00 horas do 5° dia útil subsequente à data de
disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso do item (i) acima; (b) até às 14:00 horas do 5º dia
útil subsequente à data em que o investidor for comunicado diretamente pela Instituição
Consorciada, conforme aplicável, sobre a suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos dos
itens (ii) e (iii) acima; e (c) até às 14:00 horas do 5° dia útil subsequente à data de disponibilização
do Anúncio de Retificação ou à data de recebimento, pelo investidor, da comunicação direta pela
Instituição Consorciada acerca da suspensão, modificação da Oferta ou do Evento de Fixação de
Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, no caso do item (iv) acima.
Adicionalmente, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta poderão
modificar, a qualquer tempo, a Oferta, a fim de melhorar seus termos e condições para os
investidores, conforme disposto no artigo 25, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400.
Caso o requerimento de modificação nas condições da Oferta seja aceito pela CVM, o encerramento
do Prazo de Distribuição poderá ser adiado em até 90 dias. Se a Oferta for cancelada, os atos de
aceitação anteriores e posteriores ao cancelamento serão considerados ineficazes.
A revogação, suspensão ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgada por meio
de Anúncio de Retificação.
Em qualquer hipótese, a revogação ou cancelamento tornam ineficazes a Oferta e os atos de
aceitação anteriores ou posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos investidores
aceitantes os valores dados em contrapartida às Ações, no prazo de 3 dias úteis contados da data
de divulgação da revogação, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem
reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente
incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis,
sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser
criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada).
Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta ou em caso de Evento de Fixação de Preço em
Valor Inferior à Faixa Indicativa, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução CVM 400, as Instituições
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.
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações –
Como resultado do Procedimento de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser fixado em
valor inferior à Faixa Indicativa e, nesta hipótese, os Investidores Não Institucionais poderão
exercer a opção de desistir de seus Pedidos de Reserva”, na página 81 deste Prospecto.
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Após a divulgação do Anúncio de Retificação, os Coordenadores da Oferta só aceitarão intenções
de investimento no Procedimento de Bookbuilding e as Instituições Consorciadas só aceitarão
Pedidos de Reserva daqueles investidores que estejam cientes dos termos do Anúncio de
Retificação. Os investidores que já tiverem aderido à Oferta serão considerados cientes dos termos
do Anúncio de Retificação quando, passados 5 dias úteis do recebimento da comunicação, não
revogarem expressamente suas intenções no Procedimento de Bookbuilding ou seus Pedidos de
Reserva. Nesta hipótese, os Coordenadores da Oferta e/ou as Instituições Consorciadas presumirão
que os investidores pretendem manter a declaração de aceitação.
Suspensão ou Cancelamento da Oferta
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (a) poderá suspender ou cancelar, a qualquer
tempo, uma oferta que: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes da Instrução
CVM 400 ou do registro; ou (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou
fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro; e (b) deverá suspender qualquer oferta
quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis.
O prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 dias, durante o qual a
irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os vícios
que determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e cancelar o
respectivo registro. Ademais, a rescisão do Contrato de Distribuição importará no cancelamento dos
registros da Oferta, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400.
A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado
a Oferta, sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação
até às 16:00 horas do 5° dia útil posterior ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os
investidores que já tenham aceitado a Oferta, na hipótese de seu cancelamento, e os investidores
que tenham revogado a sua aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto acima, terão
direito à restituição integral dos valores dados em contrapartida às Ações, conforme o disposto no
parágrafo único do artigo 20 da Instrução CVM 400, no prazo de 3 dias úteis, sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de
quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos
sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e
quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a
ser majorada).
A rescisão do Contrato de Distribuição importará no cancelamento dos registros da Oferta, nos
termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400, sujeito, no entanto, ao acolhimento, pela
CVM, do pleito de revogação da Oferta.
Prazo de Distribuição
A data de início da Oferta será divulgada por meio do Anúncio de Início, com data estimada para
ocorrer em 9 de fevereiro de 2021, nos termos do artigo 52 da Instrução CVM 400. O prazo para a
distribuição das Ações será (i) de até 6 meses contados da data de divulgação do Anúncio de Início,
conforme previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400; ou (ii) até a data de divulgação do Anúncio de
Encerramento, o que ocorrer primeiro (“Prazo de Distribuição”).
O término da Oferta e seu resultado serão anunciados mediante divulgação do Anúncio de
Encerramento, com data limite para ocorrer em 9 de agosto de 2021, em conformidade com o
artigo 29 da Instrução CVM 400.
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Liquidação
A liquidação física e financeira das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar
as Ações do Lote Suplementar) deverá ser realizada dentro do prazo de até 2 dias úteis contado da
data de divulgação do Anúncio de Início (“Data de Liquidação”), de acordo com o disposto no
Contrato de Distribuição. A liquidação física e financeira das Ações do Lote Suplementar, caso haja
o exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar, ocorrerá dentro do prazo de até 2 dias úteis,
contado do exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar (“Data de Liquidação das Ações
do Lote Suplementar”).
As Ações, as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, conforme o caso, serão entregues
aos respectivos investidores até às 16:00 horas da Data de Liquidação ou da Data de Liquidação
das Ações do Lote Suplementar, conforme o caso. As Ações que forem objeto de esforços de
colocação no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, junto a Investidores Estrangeiros,
serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos
Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional, por meio dos mecanismos previstos na
Resolução CMN 4.373 e na Resolução CVM 13, ou na Lei 4.131.
Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação
A garantia firme de liquidação a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta consiste na obrigação
individual e não solidária de integralização/liquidação, pelos Coordenadores da Oferta, na Data de
Liquidação, da totalidade das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as
Ações do Lote Suplementar) que não forem integralizadas/liquidadas pelos investidores que as
subscreverem/adquirirem na Oferta, na proporção e até os limites individuais de garantia firme de
cada um dos Coordenadores da Oferta, conforme indicado no Contrato de Distribuição (“Garantia
Firme de Liquidação”).
Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote
Suplementar) efetivamente subscritas/adquiridas por investidores não tenham sido totalmente
integralizadas/liquidadas na Data de Liquidação, cada um dos Coordenadores da Oferta, observado
o disposto no Contrato de Distribuição, realizará, de forma individual e não solidária, a
integralização/liquidação, na Data de Liquidação, na proporção e até os limites individuais previstos
no Contrato de Distribuição, da totalidade do eventual saldo resultante da diferença entre (i) o
número de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos Coordenadores
da Oferta, multiplicado pelo Preço por Ação, nos termos do Contrato de Distribuição e (ii) o número
de Ações (considerando as Ações Adicionais, se houver, mas sem considerar as Ações do Lote
Suplementar) efetivamente integralizadas/liquidadas por investidores no mercado, multiplicado pelo
Preço por Ação a ser definido conforme o Procedimento de Bookbuilding. A Garantia Firme de
Liquidação, individual e não solidária, passará a ser vinculante a partir do momento em que,
cumulativamente, for concluído o Procedimento de Bookbuilding, assinado o Contrato de Distribuição
e o Contrato de Distribuição Internacional, concedido o registro da Companhia como companhia
aberta sob a categoria “A”, deferidos os registros da Oferta pela CVM, divulgado o Anúncio de Início
e disponibilizado o Prospecto Definitivo, sendo eficaz a partir do momento em que forem cumpridas
as condições suspensivas previstas no Contrato de Distribuição e no Contrato de Distribuição
Internacional.
Para fins do disposto no item 5 do Anexo VI, da Instrução CVM 400, em caso de exercício da Garantia
Firme de Liquidação e posterior revenda das Ações junto ao público pelos Coordenadores da Oferta,
por si ou por suas afiliadas, nos termos do Contrato de Distribuição, durante o Prazo de Distribuição,
o preço de revenda dessas Ações será o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da
Companhia, limitado ao Preço por Ação, sendo certo que o disposto nesse parágrafo não se aplica
às operações realizadas em decorrência das atividades previstas no Contrato de Estabilização,
conforme disposto na seção “Informações Sobre a Oferta – Estabilização do Preço das Ações” na
página 54 deste Prospecto.
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Segue abaixo relação das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações
do Lote Suplementar) objeto de Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos
Coordenadores da Oferta:
Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder .................................................
Morgan Stanley ......................................................
XP ...........................................................................
Itaú BBA .................................................................
Total .......................................................................
(1)
(2)

Quantidade de Ações(1)

Quantidade de Ações(2)

Percentual
(%)

20.887.701
14.919.787
11.935.829
11.935.829
59.679.146

35,00
25,00
20,00
20,00
100,00

17.406.418
12.433.156
9.946.524
9.946.524
49.732.622

Sem considerar a colocação das Ações Adicionais.
Considerando a colocação das Ações Adicionais.

A proporção prevista acima poderá ser realocada de comum acordo entre os Coordenadores da
Oferta.
Contrato de Distribuição e Contrato de Distribuição Internacional
O Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional estabelecem que a obrigação
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem a colocação
das Ações, bem como de suas respectivas garantias firme estarão sujeitas a determinadas
condições, não limitada (i) a entrega de opiniões legais e cartas negativas de conforto (negative
comfort letter) pelos assessores jurídicos da Companhia e dos Acionistas Vendedores, dos
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional; e (ii) a assinatura de
compromissos de restrição à negociação de Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up pela
Companhia, pelos Acionistas Vendedores e por determinados acionistas e Administradores. De
acordo com o Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional, a Companhia
obriga-se a indenizar os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional em
certas circunstâncias e contra determinadas contingências.
Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores são obrigados, nos termos do Contrato
de Distribuição Internacional, a indenizar os Agentes de Colocação Internacional na ocasião de
perdas no exterior por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes relativas às
informações de sua respectiva responsabilidade nos Offering Memoranda. O Contrato de
Distribuição Internacional determina ainda que a inobservância às leis de valores mobiliários dos
Estados Unidos pode resultar em eventuais potenciais procedimentos judiciais. A condenação em
um procedimento judicial no exterior em relação a incorreções relevantes ou omissões relevantes
nos Offering Memoranda poderá ocasionar um impacto significativo e adverso na Companhia e em
seus negócios. Para informações sobre os riscos relacionados ao Contrato de Distribuição
Internacional, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A realização desta
oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de venda no exterior, poderá deixar a
Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil, com esforços de
venda no exterior”, na página 82 deste Prospecto.
Após a divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Distribuição estará disponível para consulta
e obtenção de cópias junto aos Coordenadores da Oferta e à CVM, nos endereços físicos indicados
na seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 74 deste Prospecto.
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Violações de Normas de Conduta
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, por quaisquer das
Instituições Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas nos respectivos termos de adesão
ao Contrato de Distribuição, na carta convite disponibilizada pelo Coordenador Líder ou em qualquer
contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na
regulamentação aplicável no âmbito da Oferta, incluindo, sem limitação, as normas previstas na
Instrução CVM 400 e no Código ANBIMA, especialmente as normas referentes ao período de
silêncio, condições de negociação com as ações ordinárias de emissão da Companhia, emissão de
relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM
400, tal Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo
das demais medidas por eles julgadas cabíveis, (i) deixará de integrar o grupo de instituições
financeiras responsáveis pela colocação das Ações no âmbito da Oferta, sendo cancelados todos
os Pedidos de Reserva que tenha recebido e a Instituição Consorciada deverá informar
imediatamente aos respectivos investidores sobre referido cancelamento, devendo ser restituídos
pela Instituição Consorciada integralmente aos respectivos investidores os valores eventualmente
dados em contrapartida às Ações, no prazo máximo de 3 dias úteis contados da data de divulgação
do descredenciamento da Instituição Consorciada, sem qualquer remuneração, juros ou correção
monetária e, ainda, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou
taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação
financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos
que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada, (ii) arcará
integralmente com quaisquer custos, perdas (incluindo lucros cessantes) e prejuízos relativos à sua
exclusão como Instituição Consorciada, incluindo custos com publicações, indenizações decorrentes
de eventuais condenações judiciais em ações propostas por investidores por conta do cancelamento,
honorários advocatícios e demais custos perante terceiros, inclusive custos decorrentes de
demandas de potenciais investidores, (iii) indenizará, manterá indene e isentará os Coordenadores
da Oferta, suas afiliadas e respectivos administradores, acionistas, sócios, funcionários e
empregados, bem como os sucessores e cessionários dessas pessoas por toda e qualquer perda
que estes possam incorrer; e (iv) poderá ter suspenso, por um período de 6 meses contados da data
da comunicação da violação, o direito de atuar como instituição intermediária em ofertas públicas de
distribuição de valores mobiliários sob a coordenação de quaisquer dos Coordenadores da Oferta.
A Instituição Consorciada a que se refere esta seção deverá informar imediatamente o referido
cancelamento aos investidores de quem tenha recebido Pedido de Reserva. Os Coordenadores da
Oferta não serão, em hipótese alguma, responsáveis por quaisquer prejuízos causados aos
investidores que tiverem suas intenções de investimento, Pedidos de Reserva cancelados por força
do descredenciamento da Instituição Consorciada.
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Restrições à Negociação das Ações (Lock-up)
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os membros do Conselho de Administração e Diretoria da
Companhia obrigar-se-ão perante os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional,
pelo período de 180 dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início (“Período de Lock-up”), a
não efetuar, direta ou indiretamente, quaisquer das seguintes operações com relação a quaisquer ações
ordinárias de emissão da Companhia ou quaisquer valores mobiliários conversíveis em, ou permutáveis por,
ou que representem o direito de receber ações ordinárias de emissão da Companhia (“Valores Mobiliários
Sujeitos ao Lock-up”): (a) emitir, ofertar, vender, contratar a venda, empenhar, emprestar, outorgar qualquer
opção, direito ou garantias de compra ou de venda, realizar uma venda a descoberto ou de outro modo
emprestar, dispor ou conceder quaisquer direitos em relação aos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, ou
qualquer opção ou garantia de comprar quaisquer Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (b) celebrar
qualquer contrato de hedge ou qualquer outra transação ou acordo que resulte em, ou do qual seja
razoavelmente esperado que ocorra ou resulte em uma venda, empréstimo, garantia ou outro tipo de
disposição (seja pelas pessoas sujeitas ao Período de Lock-up ou outra pessoa que não as pessoas sujeitas
ao Período de Lock-up) ou a transferência de quaisquer dos resultados econômicos decorrentes, direta ou
indiretamente, da titularidade dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, independentemente caso as
referidas operações ou acordos (ou qualquer instrumentos neles previsto) sejam liquidados mediante
entrega de ações ordinárias de emissão da Companhia ou de quaisquer outros valores mobiliários,
em moeda corrente nacional ou de qualquer outra forma; (c) arquivar ou submeter, ou causar o
arquivamento ou a submissão, incluindo qualquer envio confidencial, de pedido de registro de oferta pública
(incluindo prospectos e seus eventuais aditamentos, complementações, erratas ou atualizações) nos termos
do Securities Act ou da legislação brasileira em vigor; ou (d) anunciar publicamente a intenção de efetuar
qualquer transação ou ação especificada nos itens (a), (b) ou (c) acima, sem o consentimento dos
Coordenadores da Oferta e Agentes de Colocação Internacional.
Sem prejuízo do previsto acima, ações ordinárias de emissão da Companhia adquiridas no mercado
secundário após a Data de Liquidação das Ações do Lote Suplementar não estarão sujeitas a tais restrições.
Adicionalmente, as vedações listadas acima não se aplicarão nas seguintes hipóteses: (a) doações de boafé; (b) a transferências a um trust em benefício direto ou indireto do respectivo signatário do instrumento de
lock-up e/ou de familiares imediatos do mesmo; (c) transferências a quaisquer afiliadas, conforme definição
constante da Rule 501(b) do Regulation D; ou (d) com o consentimento prévio por escrito dos Coordenadores
da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, respectivamente, desde que, previamente a tal
transferência, o respectivo donatário, trust, destinatário ou beneficiário comprometa-se por escrito perante os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional a estar vinculado aos termos dos
instrumentos de lock-up e confirme que esteve em conformidade com os termos dos instrumentos de lockup desde a data da celebração do Contrato de Distribuição e do Contrato de Colocação Internacional,
conforme aplicável, observado, ainda, que as hipóteses previstas nos itens (a) a (c) acima não devem
envolver uma disposição por valor e que nenhum arquivamento por qualquer parte será exigido ou será
voluntariamente realizado, nos termos da legislação brasileira, dos Estados Unidos ou qualquer outra
legislação aplicável, em conexão com tais transferências, disposições ou distribuições contempladas nos
itens (a) a (c) acima (exceto com relação a um arquivamento realizado após o término do Período de Lockup).
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das ações poderá
prejudicar o valor de negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia. Para mais
informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A emissão,
a venda, ou a percepção de uma potencial emissão ou venda, de quantidades significativas
das ações ordinárias de emissão da Companhia, inclusive pelos Acionistas Controladores,
após a conclusão da Oferta e/ou após o Período de Lock-up, poderá afetar adversamente o
preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário
ou a percepção dos investidores sobre a Companhia”, na página 79 deste Prospecto.
Instituição Financeira Escrituradora das Ações
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das ações ordinárias
de emissão da Companhia é a Itaú Corretora de Valores S.A.
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Cronograma Tentativo Estimado da Oferta
Segue, abaixo, um cronograma tentativo indicativo das etapas da Oferta, informando seus principais
eventos a partir da data de protocolo do pedido dos registros da Oferta junto à CVM:
#
1

Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM

21 de outubro de 2020

2

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

15 de janeiro de 2021

3

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

22 de janeiro de 2021

4

Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

28 de janeiro de 2021

5

Encerramento do Período de Reserva

5 de fevereiro de 2021

6

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

8 de fevereiro de 2021

7

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

9 de fevereiro de 2021

8

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

10 de fevereiro de 2021

9

Data de Liquidação

11 de fevereiro de 2021

10

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

11

Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar

14 de março de 2021

12

Término do Lock-up da Oferta de Varejo

26 de março de 2021

13

Término do Lock-up da Oferta Private

10 de abril de 2021

Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento

9 de agosto de 2021

14
(1)

Data(1)

Eventos

12 de março de 2021

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

Será admitido o recebimento de reservas a partir da nova divulgação do Aviso ao Mercado (com o
logotipo das Instituições Consorciadas), para subscrição/aquisição das Ações, as quais somente
serão confirmadas pelo subscritor/adquirente após o início do Prazo de Distribuição.
Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma
será alterado, nos termos da Instrução da CVM 400. Quaisquer comunicados ao mercado relativos
a tais eventos relacionados à Oferta serão informados por meio de anúncio divulgado nas páginas
da Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de
computadores, constantes da seção “Informações sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios
da Oferta” na página 73 deste Prospecto, mesmos meios utilizados para divulgação do Aviso ao
Mercado e do Anúncio de Início.
Para informações sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos
valores dados em contrapartida às Ações, nos casos de suspensão, cancelamento, modificação ou
revogação da Oferta, consulte este Prospecto. Para informações sobre os prazos, condições e preço
de revenda no caso de alienação das Ações integralizadas/liquidadas pelos Coordenadores da
Oferta, em decorrência do exercício da Garantia Firme de Liquidação, nos termos descritos no
Contrato de Distribuição, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Informações sobre a Garantia
Firme de Liquidação” na página 68 deste Prospecto.
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A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações
aos investidores (roadshow), no Brasil e no exterior, no período compreendido entre a data em que
este Prospecto for disponibilizado e a data em que for determinado o Preço por Ação, inclusive.
Inadequação da Oferta
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,
que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido. O investimento em Ações não é,
portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de
capitais e aos setores em que a Companhia atua. 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, uma vez que é um investimento em
renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas
patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor da economia
em que esta atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste
Prospecto e no Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, e que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento em ações é um
investimento em renda variável, não sendo, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos
relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria
de investidor que esteja proibida por lei de subscrever/adquirir Ações ou, com relação à qual o
investimento em Ações seria, no entendimento da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos
Coordenadores da Oferta, inadequado.
Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta
O Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com o logotipo das Instituições
Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios de Retificação,
bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta serão disponibilizados, até o
encerramento da Oferta, exclusivamente nas páginas na rede mundial de computadores da
Companhia das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3.
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela
CVM de divulgar o Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com logotipos das
Instituições Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios de
Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta, uma vez que os
Acionistas Vendedores não possuem página própria registrada na rede mundial de computadores
para este fim.
COMPANHIA
ri.bemobi.com.br (neste website, clicar no título do documento correspondente).
COORDENADORES DA OFERTA
Banco BTG Pactual S.A.
https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais Download”, depois clicar em “2021” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações Ordinárias da Bemobi Mobile Tech S.A.”, escolher o link específico de cada
aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).
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Banco Morgan Stanley S.A.
http://www.morganstanley.com.br/prospectos/ (neste website, no item “Comunicações ao Mercado”,
clicar no título do documento correspondente, no subitem “Bemobi Mobile Tech S.A.”).
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
Bemobi Mobile Tech S.A.” e, então, clicar no título do documento correspondente).
Banco Itaú BBA S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, acessar
“Bemobi Mobile Tech S.A.”, clicar em “2021”, em “Oferta Pública de Ações (IPO)” e, em seguida,
clicar no link específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).
INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências das
Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na página
da rede mundial de computadores da B3 (www.b3.com.br).
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
www.cvm.gov.br (neste website, na seção “Pesquisa de Dados” da página inicial, acessar “Ofertas
Públicas”, em seguida, acessar “Ofertas Públicas de Distribuição”, depois, acessar “Ofertas em
Análise”, em seguida, na tabela de “Primárias”, clicar no item “Ações”, depois, na página referente a
“Ofertas Primárias em Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link
referente à “Bemobi Mobile Tech S.A.”, no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da
Oferta).
B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ (neste
website, acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “Bemobi Mobile
Tech S.A.”, link no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta).
Informações Adicionais
Mais informações sobre a Oferta e sobre o procedimento de reserva das Ações poderão ser obtidas
junto aos Coordenadores da Oferta, nos endereços e telefones abaixo mencionados e, no caso de
Investidores Não Institucionais, também junto às Instituições Consorciadas.
É recomendada aos investidores a leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência em
especial as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, nas páginas 21 e 78,
respectivamente, deste Prospecto, bem como a seção “4. Fatores de Risco” constante do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, antes da tomada de qualquer decisão de
investimento.
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela
CVM de divulgar este Prospecto, uma vez que os Acionistas Vendedores não possuem página
própria registrada na rede mundial de computadores para este fim.
Os investidores que desejarem obter acesso a este Prospecto, ao Formulário de Referência ou
informações adicionais sobre a Oferta deverão acessar as seguintes páginas da rede mundial de
computadores da Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e/ou da B3.
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COMPANHIA
Bemobi Mobile Tech S.A.
Rua Visconde de Ouro Preto, nº 5, sala 1001
CEP 22250-180, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ
At.: Sr. Rodin Spielmann de Sá
Tel.: +55 (21) 3529-9002
ri.bemobi.com.br (neste website, acessar o título referente ao Prospecto Preliminar).
COORDENADORES DA OFERTA
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais Download”, depois clicar em “2021” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações Ordinárias da Bemobi Mobile Tech S.A.” escolher o link “Prospecto
Preliminar”).
Banco Morgan Stanley S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 6º andar e 8º andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Eduardo Mendez
Tel.: +55 (11) 3048-6000
Fax: +55 (11) 3048-6099
http://www.morganstanley.com.br/prospectos/ (neste website, no item “Prospectos Locais”, acessar
o link “Prospecto Preliminar”, no subitem “Bemobi Mobile Tech S.A.”).
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, 5º e 8º andares, Leblon
CEP 22440-032, Rio de Janeiro, RJ
At.: Sr. Vitor Saraiva
Tel: +55 (21) 3265-3700
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
Bemobi Mobile Tech S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”).
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 2º andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata Dominguez
Tel.: +55 (11) 3708-8876
Fax: +55 (11) 3708-8107
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em
“Bemobi Mobile Tech S.A.” e, posteriormente, clicar em “2021” e, em seguida, em “Oferta Pública
Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Preliminar”).
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COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM
Rua de Sete de Setembro, nº 111, 5º andar
CEP 20159-900, Rio de Janeiro, RJ
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares
CEP 01333-010, São Paulo, SP
www.cvm.gov.br (neste website, na seção “Pesquisa de Dados” da página inicial, acessar “Ofertas
Públicas”, em seguida, acessar “Ofertas Públicas de Distribuição”, depois, acessar “Ofertas em
Análise”, em seguida, na tabela de “Primárias”, clicar no item “Ações”, depois, na página referente a
“Ofertas Primárias em Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link
referente à “Bemobi Mobile Tech S.A.” e, posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto
Preliminar disponível).
B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-paraemissores/ofertas-publicas/
(neste
website, acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “Bemobi Mobile
Tech S.A.”, posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”).
INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências das
Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na página
da rede mundial de computadores da B3 (http://www.b3.com.br/).
O Aviso ao Mercado foi intencionalmente divulgado sem a indicação das Instituições Consorciadas
e será novamente divulgado em 22 de janeiro de 2021, dia de início do Período de Reserva e do
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, com a indicação das Instituições Consorciadas que
aderiram à Oferta. A partir de tal data, informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas
poderão ser obtidas na página da rede mundial de computadores da B3.
Este Prospecto não constitui uma oferta de venda das Ações nos Estados Unidos ou em
qualquer outra jurisdição em que a venda seja proibida. 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 registro sob o Securities Act, ou de acordo com uma isenção
de registro nos termos do Securities Act. Exceto pelos registros da Oferta pela CVM, a
Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de
Colocação Internacional não pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das Ações nos
Estados Unidos e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de
qualquer outro país. Qualquer informação aqui contida não deverá ser levada, transmitida,
divulgada, distribuída ou disseminada nos Estados Unidos.
Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia, os
Acionistas Vendedores e a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os
Coordenadores da Oferta recomendam que os investidores que baseiem suas decisões de
investimento nas informações constantes deste Prospecto e do Formulário de Referência.
O investimento em ações representa um investimento de risco, uma vez que é um
investimento em renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações
estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às Ações, à
Companhia, ao setor da economia em que esta atua, aos seus acionistas e ao ambiente
macroeconômico do Brasil descritos neste Prospecto e no Formulário de Referência, anexo
a este Prospecto, 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.
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LEIA ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA,
EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO
RELATIVOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS
AÇÕES”, NAS PÁGINAS 21 E 78, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO, BEM COMO A
SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANEXO A ESTE
PROSPECTO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM
SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO COM RELAÇÃO À
COMPANHIA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS AÇÕES.
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES
O investimento nas Ações envolve a exposição a determinados riscos. Antes de tomar qualquer
decisão de investimento nas Ações, os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente
todas as informações contidas neste Prospecto, incluindo os riscos mencionados abaixo, os riscos
constantes da seção “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco da Companhia” na
página 21 deste Prospecto, os riscos constantes da seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência, e as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, e respectivas notas
explicativas, anexos a este Prospecto.
As atividades da Companhia, sua situação financeira, reputação, seus resultados operacionais,
fluxos de caixa, liquidez e/ou negócios futuros podem ser afetados de maneira adversa por qualquer
dos fatores de risco descritos a seguir. O preço de mercado das ações ordinárias de emissão da
Companhia pode diminuir devido à ocorrência de quaisquer desses riscos e/ou outros fatores, e os
investidores podem vir a perder parte substancial ou a totalidade de seu investimento. Os riscos
descritos abaixo são aqueles que, atualmente, a Companhia acredita que poderão lhe afetar e afetar
os titulares de ações ordinárias de sua emissão de maneira adversa. Riscos adicionais e incertezas
atualmente não conhecidas pela Companhia ou pelos Acionistas Vendedores, ou que atualmente a
Companhia considere irrelevantes, também podem prejudicar suas atividades de maneira
significativa.
Para os fins desta seção, a indicação de que um risco, incerteza ou problema pode causar ou ter ou
causará ou terá “um efeito adverso para a Companhia” ou lhe “afetará adversamente” ou o uso de
expressões similares significa que o risco, incerteza ou problema pode ou poderá resultar em um
efeito material adverso em seus negócios, condições financeiras, resultados de operações, fluxo de
caixa e/ou perspectivas e/ou o preço de mercado de ações ordinárias de emissão da Companhia.
Expressões similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto.
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 “Sumário da Companhia – Principais
Fatores de Risco da Companhia” na página 21 deste Prospecto e a seção “4. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto.
O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual COVID-19 (causada pelo
coronavírus), pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em
pressão negativa sobre a economia mundial e a economia brasileira, impactando o mercado
de negociação das ações de emissão da Companhia.
Surtos de doenças que afetem o comportamento das pessoas, como do atual coronavírus
(“COVID-19”), o Zika, o Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a Síndrome Respiratória
no Oriente Médio ou MERS e a Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS, podem ter um impacto
adverso relevante no mercado de capitais global, nas indústrias mundiais, na economia mundial e
brasileira, nos resultados da Companhia e nas ações de sua emissão.
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia decorrente 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 às viagens e
transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de
suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela população,
o que pode resultar na volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos, fatores que
conjuntamente exercem um efeito adverso relevante na economia global e na economia brasileira.
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Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado
desses eventos mundial pode diminuir o interesse de investidores nacionais e estrangeiros em
valores mobiliários de emissores brasileiros, incluindo os valores mobiliários de emissão da
Companhia, o que pode afetar adversamente o preço de mercado de tais valores mobiliários e
também pode dificultar o acesso ao mercado de capitais e financiamento das operações da
Companhia no futuro em termos aceitáveis.
A volatilidade e a falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão limitar
substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações ordinárias de emissão
da Companhia pelo preço e na ocasião que desejarem.
As Ações nunca foram negociadas em bolsa de valores e, portanto, um mercado ativo e líquido para
as Ações poderá não se desenvolver ou, se desenvolvido, pode não se manter, e a cotação das
Ações pode ser adversamente afetada em seguida à Oferta.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, como o Brasil, envolve
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.
Essas características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a
capacidade dos investidores de vender as ações ordinárias de emissão da Companhia, de que sejam
titulares, pelo preço e na ocasião desejados, o que pode ter efeito substancialmente adverso na
liquidez e, consequentemente, no preço das ações ordinárias de emissão da Companhia. Se um
mercado ativo e líquido de negociação não for desenvolvido e mantido, o preço de negociação das
ações ordinárias de emissão da Companhia pode ser negativamente impactado.
A emissão, a venda ou a percepção de uma potencial emissão ou venda de quantidades
significativas das ações ordinárias de emissão da Companhia após a conclusão da Oferta
e/ou após o Período de Lock-up pode afetar adversamente o preço de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário ou a percepção dos
investidores sobre a Companhia.
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Administradores celebrarão acordos de restrição à
venda de ações ordinárias de emissão da Companhia (Lock-up), por meio dos quais se
comprometerão a, sujeitos tão somente às exceções previstas no Contrato de Distribuição e no
Contrato de Distribuição Internacional, durante o período de 180 dias contados da data de divulgação
do Anúncio de Início, a não transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma
direta ou indireta, até a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade
após a liquidação da Oferta.
Após tais restrições terem se extinguido, as ações ordinárias de emissão da Companhia estarão
disponíveis para venda no mercado. A ocorrência de vendas ou percepção de uma possível venda
de um número substancial de ações ordinárias de emissão da Companhia pode afetar adversamente
o valor de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia. Para informações adicionais,
ver a seção “Informações Sobre a Oferta – Restrições à Negociação de Ações (Lock-up)” na página
71 deste Prospecto.
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Eventual descumprimento por quaisquer das Instituições Consorciadas de obrigações
relacionadas à Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições
responsáveis pela colocação das Ações, com o consequente cancelamento de todos Pedidos
de Reserva feitos perante tais Instituições Consorciadas.
Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao
Contrato de Distribuição, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta,
ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta,
incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400, especialmente as normas
referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as Ações, emissão de relatórios de
pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal
Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais
medidas julgadas cabíveis pelos Coordenadores da Oferta, deixará imediatamente de integrar o
grupo de instituições responsáveis pela colocação das Ações. Caso tal desligamento ocorra, a(s)
Instituição(ões) Consorciada(s) em questão deverá(ão) cancelar todos os Pedidos de Reserva que
tenha(m) recebido e informar imediatamente os respectivos investidores sobre o referido
cancelamento, os quais não mais participarão da Oferta, sendo que os valores depositados serão
devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos
incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem
limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em
função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles
cuja alíquota atual venha a ser majorada). Para mais informações, ver a seção “Informações Sobre
a Oferta – Violações de Norma de Conduta” na página 70 deste Prospecto.
A Companhia poderá captar capital adicional no futuro, a ser obtido por meio da emissão de
ações ou valores mobiliários conversíveis em ações, o que pode resultar na diluição da
participação dos detentores das ações ordinárias de sua emissão e afetar o preço das Ações.
A Companhia poderá precisar de recursos adicionais no futuro e optar por obtê-los no mercado de
capitais, por meio de operações de emissão pública ou privada de ações ou valores mobiliários
conversíveis em ações. Qualquer captação de recursos adicionais, desde que devidamente
aprovada, por meio de distribuição de ações 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 acionistas, de acordo com as disposições legais, regulamentares e estatutárias
aplicáveis, e acarretar na diluição da participação acionária de seus acionistas no capital social da
Companhia, bem como diminuir o preço de mercado de suas ações, sendo que o grau de diluição
econômica dependerá do preço e da quantidade dos valores mobiliários emitidos.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento
de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no
mercado secundário.
O Preço por Ação será fixado com base no resultado do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos
da regulamentação em vigor, poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação
destes no Procedimento de Bookbuilding em até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada
(sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar). Nos termos do artigo 55 da
Instrução CVM 400, somente não será permitida a colocação de Ações junto a Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, caso seja verificado excesso de demanda superior em
1/3 das Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar).
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A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas
Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da
liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário.
Adicionalmente, os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da
Instrução CVM 400 (i) para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com
terceiros, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia como referência (incluindo operações
de total return swap), desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; ou (ii) que se
enquadre dentre as outras exceções previstas no artigo 48, inciso II, da Instrução CVM 400, são
permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos
realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400. Tais operações
poderão influenciar a demanda e, consequentemente, o preço das Ações e, deste modo, o Preço
por Ação poderá diferir dos preços que prevalecerão no mercado após a conclusão desta Oferta.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível que
a Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em
subscrever/adquirir a totalidade das Ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar).
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, caso as Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar) não
sejam integralmente subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta até a Data de Liquidação, nos termos
do Contrato de Distribuição, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e
intenções de investimentos automaticamente cancelados. Para informações adicionais sobre o
cancelamento da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Suspensão ou Cancelamento
da Oferta” na página 67 deste Prospecto.
Como resultado do Procedimento de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser fixado em
valor inferior à Faixa Indicativa e, nesta hipótese, os Investidores Não Institucionais poderão
exercer a opção de desistir de seus Pedidos de Reserva.
Caso o Preço por Ação seja fixado abaixo do valor resultante da subtração entre o valor mínimo da
Faixa Indicativa e o valor equivalente a 20% do valor máximo da Faixa Indicativa, os Investidores
Não Institucionais poderão desistir de seu Pedido de Reserva, o que poderá resultar em uma menor
dispersão acionária do capital social da Companhia do que aquela inicialmente esperada.
Ademais, a fixação do Preço por Ação em valor inferior à 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 Erro!
Indicador não definido. deste Prospecto, e afetar a capacidade da Companhia de executar o plano
de negócios da Companhia, o que poderá ter impactos no crescimento e nos resultados das
operações da Companhia.
Investidores que subscreverem/adquirirem Ações poderão sofrer diluição imediata e
substancial no valor contábil de seus investimentos.
O Preço por Ação poderá ser fixado em valor superior ao patrimônio líquido por ação das ações
emitidas e em circulação imediatamente após a Oferta. Como resultado desta diluição, em caso de
liquidação da Companhia, os investidores que subscreverem/adquirirem Ações por meio da Oferta
poderão receber um valor significativamente menor do que o preço que pagaram ao
subscrever/adquirir as Ações na Oferta.
Para mais informações sobre a diluição da realização da Oferta, consulte a seção “Diluição”, na
página 109 deste Prospecto.
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Os Investidores Private e os Investidores de Varejo que se comprometerem a observar o
Lock-up da Oferta Private e o Lock-up da Oferta de Varejo, respectivamente, diante da
impossibilidade de transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta
ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade
após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas situações.
Os Investidores Private e os Investidores de Varejo devem se comprometer, observadas as exceções
previstas nos demais documentos da Oferta, conforme aplicável, durante o período de 60 e 45 dias,
respectivamente, contados da data de disponibilização do Anúncio de Início, a não transferir,
emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações
ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta.
Desta forma, caso o preço de mercado das ações venha a cair e/ou os Investidores de Varejo e/ou
os Investidores Private por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de
Lock-up da Oferta de Varejo e/ou período de Lock-up da Oferta Private aplicáveis e tendo em vista
a impossibilidade das ações da Oferta de Varejo e das ações da Oferta Private serem transferidas,
emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou permutadas, de forma direta ou indireta, durante
referidos períodos, tais restrições poderão causar-lhes perdas.
A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de colocação no
exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil. Os riscos relativos a ofertas de valores mobiliários no exterior são
potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil.
A Oferta compreenderá a distribuição primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado de
balcão não organizado, incluindo esforços de colocação das Ações no exterior, exclusivamente junto
a Investidores Estrangeiros. Os esforços de colocação das Ações no exterior expõem a Companhia
a normas relacionadas à proteção dos Investidores Estrangeiros por incorreções ou omissões
relevantes nos Offering Memoranda e em outros documentos relacionados à colocação das Ações
no exterior.
Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores são parte do Contrato de Distribuição
Internacional, que regula os esforços de colocação das Ações no exterior. O Contrato de Distribuição
Internacional apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de Colocação
Internacional para que a Companhia e os Acionistas Vendedores os indenizem, caso estes venham
a sofrer perdas no exterior por conta de eventuais incorreções ou omissões relevantes nos Offering
Memoranda.
A Companhia e os Acionistas Vendedores também fazem diversas declarações e garantias
relacionadas aos negócios da Companhia e em cada um dos casos indicados acima, procedimentos
judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e os Acionistas Vendedores no exterior. Esses
procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver valores substanciais,
em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das indenizações devidas
nesses processos. Além disso, devido ao sistema processual dos Estados Unidos, as partes
envolvidas em um litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do processo, o que
penaliza companhias sujeitas a tais processos. Uma eventual condenação da Companhia em um
processo no exterior com relação a eventuais incorreções ou omissões relevantes nos Offering
Memoranda, poderá envolver valores elevados e afetar negativamente a Companhia.
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Acontecimentos e a percepção de riscos em outros países, sobretudo em países de economia
emergente e nos Estados Unidos, podem prejudicar o preço de mercado dos valores
mobiliários brasileiros, inclusive o preço de mercado de valores mobiliários da Companhia.
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em
diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, incluindo países da
América Latina, Ásia, Estados Unidos, Europa e outros. A reação dos investidores aos
acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado dos
valores mobiliários de companhias brasileiras. Crises no Brasil e nesses países podem reduzir o
interesse dos investidores nos valores mobiliários emitidos pelas companhias brasileiras, inclusive
com relação aos valores mobiliários de emissão da Companhia.
Adicionalmente, a economia brasileira é afetada pelas condições de mercado e pelas condições
econômicas internacionais, especialmente, pelas condições econômicas dos Estados Unidos. Os
preços das ações na B3, por exemplo, são altamente afetados pelas flutuações nas taxas de juros
dos Estados Unidos e pelo comportamento das principais bolsas norte-americanas. Qualquer
aumento nas taxas de juros em outros países, especialmente os Estados Unidos, poderá reduzir a
liquidez global e o interesse do investidor em realizar investimentos no mercado de capitais brasileiro.
A Companhia não pode assegurar que o mercado de capitais brasileiro estará aberto às companhias
brasileiras e que os custos de financiamento no mercado sejam favoráveis às companhias
brasileiras. Crises econômicas em mercados emergentes podem reduzir o interesse do investidor
por valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários emitidos pela
Companhia. Isso poderá afetar a liquidez e o preço de mercado das Ações, bem como poderá afetar
o futuro acesso da Companhia ao mercado de capitais brasileiros e a financiamentos em termos
aceitáveis, o que poderá afetar adversamente o preço de mercado das ações ordinárias de emissão
da Companhia.
Caso a Companhia e os Acionistas Vendedores tenham êxito na realização da oferta pública
inicial de ações, a Companhia poderá deixar de ter um acionista controlador definido, o que
poderá tornar a Companhia suscetível a alianças entre acionistas, conflitos entre acionistas
e outros eventos decorrentes da ausência de acionista controlador ou um grupo de controle.
Em razão da realização da Oferta, o atual Acionista Controlador poderá deixar de deter mais do que
50% do capital votante da Companhia. Neste sentido, caso a Companhia tenha êxito na realização
da Oferta, a Companhia poderá deixar de ter um acionista ou grupo de acionistas detentores, em
conjunto, da maioria absoluta do seu capital votante.
Assim, a Companhia estará mais suscetível ao surgimento de um grupo de acionistas agindo
conjuntamente que passe a deter o poder decisório das atividades da Companhia e, como
consequência, exercer o controle. Além disso, a Companhia poderá ficar mais vulnerável a tentativas
hostis de aquisição de controle e a conflitos daí decorrentes e certas deliberações que exigem
quórum mínimo poderão não ser atingidas, dificultando o procedimento decisório no âmbito das
atividades sociais da Companhia.
Qualquer mudança repentina ou inesperada na administração da Companhia, no seu plano de
negócios e direcionamento estratégico, tentativa de aquisição de controle ou qualquer disputa entre
acionistas concernentes aos seus respectivos direitos podem afetar adversamente os negócios e
resultados operacionais da Companhia.
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A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem
influenciar a demanda e o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Os Coordenadores da Oferta e as sociedades de seu conglomerado econômico poderão realizar
operações com derivativos para proteção (hedge) em operações contratadas com terceiros (desde
que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas), tendo ações ordinárias de emissão da Companhia
como referência (incluindo operações de total return swap) além de outras operações permitidas pelo
artigo 48, inciso II da Instrução CVM 400. Tais operações não serão consideradas investimentos
realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400. A realização de
tais operações pode constituir uma porção significativa da Oferta e poderá influenciar a demanda e,
consequentemente, o preço das Ações da Oferta.
Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre
a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e/ou os Coordenadores da Oferta poderão
gerar questionamentos por parte da CVM, B3 e/ou de potenciais investidores da Oferta, o que
poderá impactar negativamente a Oferta.
A Oferta e suas condições, incluindo o presente Prospecto, passaram a ser de conhecimento público
após a realização do protocolo do pedido dos registros da Oferta na CVM. Até a divulgação do
Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia matérias contendo informações
equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e/ou os
Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo informações que não constam dos Prospectos e/ou
do Formulário de Referência.
Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda qualquer manifestação na mídia por
parte da Companhia, dos Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta sobre a Oferta
até a divulgação do Anúncio de Encerramento, eventuais notícias sobre a Oferta poderão conter
informações que não foram fornecidas ou que não contaram com a revisão da Companhia, dos
Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta.
Assim, caso sejam divulgadas informações sobre a Oferta ou a Companhia em outros meios que
não sejam os Prospectos ou o Formulário de Referência, ou, ainda, caso haja informações
equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta divulgadas na mídia, a CVM, a B3 ou potenciais
investidores poderão questionar o conteúdo de tais matérias midiáticas, o que poderá afetar
negativamente a tomada de decisão de investimento pelos potenciais investidores, assim como a
CVM poderá a seu exclusivo critério, caso haja comprovação ou suspeita de participação de pessoas
relacionadas com a Oferta ou a Companhia em tal divulgação, suspender a Oferta, com a
consequente alteração de seu cronograma.
A Companhia arcará com as despesas relacionadas à Oferta, bem como arcará juntamente
com os Acionistas Vendedores com as comissões da Oferta, o que impactará os valores
líquidos a serem recebidos no âmbito da Oferta e poderá afetar adversamente os resultados
da Companhia no período subsequente à realização da mesma.
Por meio do Contrato de Distribuição, a Companhia arcará juntamente com os Acionistas
Vendedores com as comissões da Oferta, de acordo com suas respectivas participações na Oferta,
além de assumir a obrigação de pagamento de certas despesas relacionadas à Oferta, incluindo da
Oferta Secundária. O desembolso desses valores pela Companhia impactará os valores líquidos a
serem recebidos no âmbito da Oferta Primária e, por consequência, os valores creditados ao seu
patrimônio líquido e poderá impactar negativamente seus resultados no período de apuração
subsequente à realização da Oferta. Para mais informações sobre os custos e despesas incorridos
pela Companhia com a Oferta, veja a seção “Informações Relativas à Oferta – Custos de
Distribuição” na página 50 deste Prospecto.
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O Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional contém condições
suspensivas em relação à colocação das Ações, considerando as Ações Adicionais e as
Ações do Lote Suplementar. Caso tais condições não sejam implementadas até a Data de
Liquidação e/ou a Data de Liquidação das Ações do Lote Suplementar, conforme aplicável, o
Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional poderão ser rescindidos
e, consequentemente, o registro da Oferta pela CVM será cancelado.
O Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional condicionam a colocação das
Ações, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, à implementação de certas
condições suspensivas até a Data de Liquidação e/ou a Data de Liquidação das Ações do Lote
Suplementar, conforme aplicável. Caso as referidas condições suspensivas não sejam implementadas,
o Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional poderão ser rescindidos. Nos termos
do artigo 19, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400, a rescisão do Contrato de Distribuição importará no
cancelamento do registro da Oferta pela CVM. Para mais informações, veja a seção “Informações Sobre
a Oferta – Contrato de Distribuição e Contrato de Distribuição Internacional”, na página 69 deste
Prospecto. Após a divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Distribuição estará disponível para
consulta e obtenção de cópias junto aos Coordenadores da Oferta, nos endereços indicados na seção
“Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais”, na página 74 deste Prospecto.
O cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado a Oferta, por
meio de anúncio a ser divulgado nas páginas da Companhia, das Instituições Participantes da Oferta,
da CVM e da B3 na rede mundial de computadores, constantes da seção “Informações sobre a
Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 73 deste Prospecto, mesmos meios
utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início. Todos os investidores que
já tenham aceitado a Oferta, na hipótese de seu cancelamento, terão direito à restituição integral dos
valores dados em contrapartida às Ações, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 20 da
Instrução CVM 400, no prazo de 3 dias úteis, sem qualquer remuneração, juros ou correção
monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas
eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação
financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF e/ou do câmbio e quaisquer outros
tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada).
Para mais informações, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Suspensão ou Cancelamento
da Oferta”, na página 67 deste Prospecto.
A Companhia pode não pagar dividendos ou juros sobre o capital próprio para os titulares
das ações ordinárias
O lucro líquido para o exercício social corrente da Companhia poderá ser capitalizado, utilizado para
absorver prejuízos ou, de outra forma, retido, conforme disposto na Lei de Sociedades por Ações, e
poderá não ser disponibilzado para o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital próprio.
Além disso, a Lei de Sociedades por Ações faculta às companhias a possibilidade de suspender a
distribuição dos dividendos obrigatórios em qualquer exercício social específico, caso o Conselho de
Administração informe aos acionistas que tal distribuição seria desaconselhável, tendo em vista as
condições econômico-financeiras. Caso isto ocorra, os titulares de ações ordinárias da Companhia
poderão não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio, impactando negativamente o valor
e a liquidez de nossas ações. Adicionalmente, os dividendos podem, ainda, ser significativamente
reduzidos a depender do comportamento de variáveis de mercado, como por exemplo, taxas de juros
no mercado doméstico.
Ainda, a isenção de imposto de renda sobre a distribuição de dividendos e a tributação atualmente
incidente sob 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, impactando o valor
líquido a ser recebido pelos acionistas a título de participação nos resultados da Companhia.
Por fim, os dividendos podem, ainda, ser significativamente reduzidos a depender do comportamento
de variáveis de mercado, como por exemplo, taxas de juros no mercado doméstico.
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
Coordenador Líder
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.
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.
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Em 2011, realizou as seguintes ofertas: follow-on de Tecnisa, Ternium, Direcional, Gerdau, BR Malls,
e Kroton; e as ofertas públicas iniciais de QGEP, IMC, T4F, Magazine Luiza e Brazil Pharma. Deve-se
destacar também que o BTG Pactual atuou como coordenador líder e lead settlement agent na oferta
de Gerdau, a qual foi registrada no Brasil e SEC e coordenada apenas por bancos brasileiros.
Em 2012, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Locamérica, Unicasa e de sua própria
oferta pública inicial e do follow-on de Fibria, Brazil Pharma, Suzano, Taesa, Minerva, Equatorial e
Aliansce.
Em 2013, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Linx, Biosev, Alupar, BB Seguridade,
CPFL Renováveis, Ser Educacional e CVC e do follow-on de Multiplan, BHG, Abril Educação,
Iguatemi e Tupy.
Em 2014, o BTG Pactual atuou como coordenador líder e agente estabilizador no follow-on da Oi S.A.
Em 2015, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Par Corretora e do follow-on de
Telefônica Brasil e Metalúrgica Gerdau. Em 2016, o BTG Pactual participou das ofertas públicas de
distribuição de ações da Energisa, da Linx e da Sanepar.
Em 2017, o BTG Pactual participou das ofertas públicas iniciais de distribuição de ações da Movida,
IRB-Brasil Resseguros, Ômega Geração e Biotoscana Investments, bem como dos follow-ons da
CCR, das Lojas Americanas, da Alupar, da BR Malls, do Magazine Luiza e da Rumo e dos re-IPOs
da Eneva e da Vulcabras.
Em 2018, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de distribuição de ações da Hapvida.
Em 2019, o BTG Pactual participou do IPO da Centauro, da C&A e follow-on das seguintes
companhias: Restoque, JHSF, BR Properties, Magazine Luiza, Unidas, LPS Brasil, CCP – Cyrela
Commercial Properties, LOG Commercial Properties, Helbor, Omega Geração, EZ TEC, Banco Pan,
Sinqia, Trisul, Localiza Rent A Car, Movida, Banco Inter, Hapvida, Light, Tecnisa, BTG Pactual, CPFL
Energia, Totvs, Eneva e Burger King. Em 2020, o BTG Pactual participou dos follow-ons da Minerva,
Cogna Educação e da Positivo Tecnologia, assim como do IPO da Mitre Realty.
Em 2020, o BTG Pactual participou do follow-on das seguintes companhias: Minerva, Cogna
Educação, Positivo Tecnologia, Centauro, Via Varejo, Lojas Americanas, BTG Pactual, JHSF
Participações, Irani, IMC, Dimed, Rumo, JSL Logística, Banco PAN, Banco Inter, Santos Brasil; assim
como do IPO das seguintes companhias: Mitre Realty, Estapar, Ambipar, Lojas Quero Quero, Petz,
Plano & Plano, Cury Construtora, Hidrovias do Brasil, Melnick Even, Sequoia Logística e Grupo Mateus.
Morgan Stanley
Morgan Stanley, entidade constituída de acordo com as leis de Delaware, Estados Unidos, com sede
em Nova Iorque, Estados Unidos, foi fundado nos Estados Unidos como banco de investimento em
1935. Em meados de 1971, ingressou no mercado de sales & trading e estabeleceu uma área
dedicada a fusões e aquisições. Em 1984, Morgan Stanley passou a oferecer o serviço de
corretagem prime. Em 1986, abriu seu capital na New York Stock Exchange – NYSE. Em 1997,
uniu-se com a Dean Witter, Discover & Co. Em 2008, tornou-se um bank holding company e
estabeleceu uma aliança estratégica com o Mitsubishi UFJ Group. Em 2009, formou uma
joint venture com Smith Barney, combinando seus negócios de wealth management.
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Atualmente, Morgan Stanley atua nas áreas de (i) institutional securities, que engloba as atividades
de investment banking (serviços de captação de recursos, de assessoria financeira, incluindo fusões
e aquisições, reestruturações, real estate e project finance); empréstimos corporativos; assim como
atividades de venda, negociação, financiamento e formação de mercado em valores mobiliários de
renda fixa e variável, e produtos relacionados, incluindo câmbio e commodities; (ii) global wealth
management group, que engloba serviços de corretagem e assessoria em investimento;
planejamento financeiro; crédito e produtos de financiamento; gestão de caixa; e serviços fiduciários;
e (iii) asset management, que engloba produtos e serviços globais em investimentos em renda
variável, renda fixa, e investimentos alternativos; incluindo fundos de hedge, fundos de fundos e
merchant banking, por meio de mais de 50 escritórios estrategicamente posicionados ao redor do
globo. Em 31 de dezembro de 2019, Morgan Stanley apresentou patrimônio líquido de
US$82,7 bilhões e ativos totais no valor de US$895,4 bilhões.
No mercado de emissão de ações global, especificamente, o Morgan Stanley é líder mundial no
ranking de ofertas públicas iniciais de ações (IPO) e emissão de ações em geral entre 2010 e 2019,
de acordo com a Bloomberg. Históricamente o Morgan Stanley conquistou diversos prêmios como
reconhecimento de sua posição de destaque no mercado financeiro global. Em 2019, o Morgan
Stanley foi eleito pela revista International Financing Review (IFR) como “Global Equity House”.
Na América Latina, o Morgan Stanley também desempenhou papel de liderança em diversas
operações de destaque entre 2010 e 2019 selecionadas pela IFR: a oferta de ações no valor de
US$70 bilhões da Petrobras, selecionada como “Latin America Equity Issue of the Year” em 2010,
na qual o Morgan Stanley participou como coordenador global e agente estabilizador; a oferta inicial
de ações no valor de US$2,3 bilhões da XP Inc, na qual o Morgan Stanley participou como
coordenador global; a oferta inicial de ações da C&A, no valor de US$434 milhões, na qual o banco
atuou como líder e agente estabilizador; e também diversos outros IPOs e Follow-Ons no período.
Em 1997, Morgan Stanley estabeleceu um escritório permanente no Brasil em São Paulo e, em 2001,
fortaleceu sua posição no País ao constituir o Banco Morgan Stanley e a Morgan Stanley Corretora.
O Banco Morgan Stanley é um banco múltiplo autorizado pelo Banco Central com carteiras
comercial, de investimento e câmbio. O Banco Morgan Stanley é uma subsidiária indiretamente
controlada pelo Morgan Stanley. Atualmente, o Banco Morgan Stanley desenvolve principalmente
as atividades de banco de investimento, renda variável, renda fixa e câmbio no Brasil.
A Morgan Stanley Corretora também possui uma posição de destaque no mercado de corretagem
brasileiro. A Morgan Stanley Corretora ocupou a terceira posição em volume negociado de ações locais
durante o ano de 2019, de acordo com o Bloomberg, com uma participação de mercado de 9,5%.
XP
O Grupo XP é uma plataforma tecnológica de investimentos e serviços financeiros, que tem por
missão transformar o mercado financeiro no Brasil e melhorar a vida das pessoas.
A XP foi fundada em 2001, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, como
um escritório de agentes autônomos de investimentos com foco em investimentos em bolsa de
valores e em oferecer educação financeira para os investidores, tornando-se uma corretora de
valores no ano de 2007.
Com o propósito de oferecer educação financeira e de melhorar a vida das pessoas através de
investimentos desvinculados dos grandes bancos, a XP vivenciou uma rápida expansão.
Em 2017, o Itaú Unibanco adquiriu participação minoritária no Grupo XP, de 49,9%, reafirmando o
sucesso de seu modelo de negócios.
Em dezembro de 2019, a XP Inc., sociedade holding do Grupo XP, realizou uma oferta inicial de
ações na Nasdaq, sendo avaliada, à época, em mais de R$78 bilhões.
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O Grupo XP possui as seguintes áreas de atuação: (i) corretora de valores, que inclui serviços de
corretagem e assessoria de investimentos para clientes pessoa física e jurídica, coordenação e
estruturação de ofertas públicas e, além disso, uma plataforma de distribuição de fundos
independentes com mais de 590 fundos de 150 gestores; (ii) asset management, com mais de
R$40 bilhões de reais sob gestão, e que via XP Asset Management oferece fundos de investimentos
em renda fixa, renda variável e fundos de investimentos imobiliários; e (iii) mercado de capitais, que
engloba um portfólio completo de serviços e soluções para adequação de estrutura de capital e
assessoria financeira.
Além da marca “XP” (www.xpi.com.br), o Grupo XP ainda detém as marcas “Rico” (www.rico.com.vc)
e “Clear” (www.clear.com.br).
Em 30 de junho de 2020, o Grupo XP contava com mais de 2.360.000 (dois milhões, trezentos e
sessenta mil) clientes ativos e mais de 7.000 (sete mil) agentes autônomos em sua rede, totalizando
R$436 bilhões de ativos sob custódia, e com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Miami, Nova
Iorque, Londres e Genebra.
Atividade de Mercado de Capitais da XP
A área de mercado de capitais atua com presença global, oferecendo a clientes corporativos e
investidores uma ampla gama de produtos e serviços por meio de uma equipe altamente experiente
e dedicada aos seguintes segmentos: Dívida local (Debêntures, Debêntures de Infraestrutura, CRI,
CRA, CDCA, FIDC, LF), Dívida Internacional (Bonds), Securitização, Equity Capital Markets, M&A,
Crédito Estruturado, Project Finance e Development Finance.
No segmento de renda fixa e híbridos, a XP apresenta posição de destaque ocupando o primeiro
lugar no Ranking ANBIMA de Distribuição de Fundo de Investimento Imobiliário, tendo coordenado
11 ofertas que totalizaram R$3,7 bilhões em volume distribuído, representando 55,5% de
participação nesse segmento até junho de 2020. Ainda, no Ranking ANBIMA de Distribuição de
Renda Fixa, a XP detém a 1ª colocação nas emissões de CRA e 2ª colocação nas emissões de CRI.
Na visão consolidada, que engloba debêntures, notas promissórias e securitização, a XP está
classificada em 4º lugar, tendo distribuído R$1,8 bilhões em 16 operações.
Em renda variável, a XP oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações. A condução das operações é realizada em âmbito global com o apoio de uma
equipe de equity sales presente na América do Norte, América Latina e Europa e de uma equipe de
equity research que cobre mais de 45 empresas de diversos setores.
Em 2019, a XP atuou de forma ativa no segmento de Equity Capital Markets atuando como assessora
do Grupo CB na estruturação da operação de R$2,30 bilhões que alterou a estrutura societária da
Via Varejo; 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; 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 e no follow-on
de Unidas no valor de R$1.837 milhões.
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Em 2020, a XP atuou de forma ativa no segmento de Equity Capital Markets atuando no follow-on
da Ânima no valor de R$1.100 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$1,8 bilhões; IPO da D1000 no valor de R$400 milhões; IPO da Pague Menos no valor de
R$747 milhões; IPO da Lavvi no valor de R$1.027 milhões; IPO da Melnick Even no valor de
R$621 milhões; follow-on da Suzano no valor de R$6.910 milhões; IPO do Grupo Mateus no valor
de R$4.080 milhões; IPO da Enjoei no valor de R$987 milhões; IPO da Méliuz no valor de R$584
milhões, IPO da Aura Minerals no valor de R$87 milhões; IPO da Aeris no valor de R$982 milhões;
IPO da 3R Petroleum no valor de R$600 milhões; e IPO da Rede Dor São Luiz no valor de R$10,1
bilhões.
Ademais, nos anos de 2016, 2017 e 2018 a XP foi líder em alocação de varejo em ofertas de renda
variável, responsável por alocar o equivalente a 72,2%, 53,4% e 64,1%, respectivamente, do total
de ativos de renda variável alocados nos referidos anos.
Adicionalmente, a XP possui uma equipe especializada para a área de fusões e aquisições,
oferecendo aos clientes estruturas e soluções para assessoria, coordenação, execução e
negociação de aquisições, desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias.
Itaú BBA
O Itaú BBA é o banco de atacado do conglomerado Itaú Unibanco. O Itaú BBA é resultado da fusão
dos bancos BBA e das áreas corporate do Banco Itaú S.A. e Unibanco – União de Bancos Brasileiros
S.A. Em 31 de março de 2019, o Itaú Unibanco apresentou os seguintes resultados: ativos na ordem
de R$1,7 trilhão e uma carteira de crédito de R$647 bilhões. A história do Itaú BBA começa com o
BBA Creditanstalt, fundado em 1988 em São Paulo por Fernão Bracher e Antonio Beltran, em
parceria com o Bank Austria Creditanstalt. A atuação do banco estava voltada para operações
financeiras bancárias, com características de atacado, e destaque para underwriting, hedge, crédito
e câmbio.
Em 1991, foi a única instituição brasileira a coordenar o consórcio de bancos estrangeiros para
investimentos no programa de privatização de empresas estatais no país. Ainda no mesmo ano,
recebeu autorização do BACEN para operar subsidiária em Bahamas e atender a demanda de
clientes na área internacional.
Em 1994, assinou acordo de cooperação com a administradora de recursos Paribas Capital. No ano
seguinte, juntou-se ao Capital Group, de Los Angeles, para formar a administradora de fundos BBA
Capital. Em 1996, adquiriu a Financiadora Mappin e criou a Fináustria, especializada em
financiamento de veículos. Nessa época, já contava com sucursais em Campinas, Rio de Janeiro,
Porto Alegre e Belo Horizonte.
Em 2001, o BBA tem novo parceiro de negócios, em razão da compra do Creditanstalt pelo grupo
alemão HVB. No ano seguinte, a associação com o Grupo Icatu fez surgir duas empresas: a BBA
Icatu Corretora e a BBA Icatu Investimentos.
No final de 2002, ocorreu a associação com o Banco Itaú S.A., surgindo assim uma nova instituição:
o Itaú BBA. Com gestão autônoma para conduzir todos os negócios de clientes corporativos e banco
de investimento do grupo, passa a contar com a base de capital e liquidez do Itaú e a especialização
do BBA no segmento de atacado.
Em 2005, o Itaú BBA ampliou as atividades de banco de investimentos e, com isso, consolidou-se
como um player de mercado em fusões e aquisições, equities e renda fixa local, conforme descrito
abaixo. A partir de 2008, iniciou expansão de suas atividades em renda fixa internacional e produtos
estruturados.

90

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.
Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações e de deposit receipts (DRs), ofertas públicas para aquisição e permuta de
ações, além de assessoria na condução de processos de reestruturação societária de companhias
abertas e trocas de participações acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto
com a Itaú Corretora de Valores S.A., que tem relacionamento com investidores domésticos e
internacionais, além de contar com o apoio da melhor casa de research do Brasil e da América
Latina, segundo a Institucional Investor. Em 2018 o Itaú BBA foi líder em emissões no mercado
brasileiro em número de transações que totalizaram US$6,1 bilhões.
Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes estruturas
e soluções para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições, desinvestimentos,
fusões e reestruturações societárias. De acordo com o ranking de fusões e aquisições da Dealogic,
o Itaú BBA prestou assessoria financeira a 49 transações em 2018 na América do Sul, obtendo a
primeira colocação no ranking por quantidade de operações acumulando um total de
US$25,7 bilhões.
No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes produtos
no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures, commercial
papers, fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC), certificados
de recebíveis imobiliários (CRI) e certificados de recebíveis do agronegócio (CRA). Em 2014,
segundo o ranking da ANBIMA, o Itaú BBA foi líder em distribuição de renda fixa local, coordenando
20% do volume total distribuído, que ultrapassou os R$7 bilhões. Pelo mesmo ranking, o Itaú BBA
ficou em segundo lugar em 2015 e 2016, tendo coordenado operações cujo volume total somou mais
de US$4 bilhões em 2015, US$8 bilhões em 2016 e US$6 bilhões em 2017, equivalente a 14%, 21%
e 27% do total, respectivamente. Em 2018 o Itaú BBA foi líder obtendo 37% de participação sobre o
volume total emitido, tendo coordenado operações cujo volume total somou aproximadamente
US$8 bilhões.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA
Para fins do disposto no item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritos abaixo o
relacionamento da Companhia com os Coordenadores da Oferta.
Nenhuma das operações descritas abaixo é vinculada à Oferta e/ou ao Preço por Ação e não há, na
data deste Prospecto, quaisquer operações celebradas entre a Companhia e os Coordenadores da
Oferta e/ou outras sociedades pertencentes aos seus respectivos grupos econômicos que estejam
vinculadas à Oferta e/ou ao Preço por Ação.
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, a Companhia
e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer outro relacionamento relevante
com o Coordenador Líder e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico. Além disso, nos
últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Coordenador Líder e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta
pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o Coordenador Líder e/ou qualquer
sociedade do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações
financeiras, a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução das atividades da Companhia.
A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos geridos
ou administrados pelo Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
Adicionalmente, o Coordenador Líder e/ou sociedades de seu grupo econômico eventualmente
possuem títulos e valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela
Companhia e/ou de sociedades de seu grupo econômico, diretamente ou por meio de fundos de
investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações regulares de
mercado a preços e condições de mercado.
O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos
termos da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu grupo
econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores
mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários
de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus
certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas
Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação
do 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.
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O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no
exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão
da Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes
(operação com total return swap). O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu grupo
econômico poderão adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção
(hedge) para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das
ações ordinárias da Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante Oferta. Para mais
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual
contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações
ordinárias de emissão da Companhia” na página 84 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 50 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade
do seu grupo econômico no contexto da Oferta. Para mais informações ver seção “Informações
Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 50 deste Prospecto. Não obstante, nos termos
do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Coordenador Líder poderá fazer jus, ainda, a
eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do
Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta. A Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Coordenador Líder ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Agente Estabilizador
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, a Companhia não
tinha qualquer outro relacionamento com o Agente Estabilizador e seu respectivo grupo econômico.
A Companhia e sociedades controladas pela Companhia poderão, no futuro, vir a contratar o Agente
Estabilizador e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar acordos, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos,
emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de
mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras relacionadas com
a Companhia ou sociedades controladas pela Companhia.
O Agente Estabilizador 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 Agente
Estabilizador 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 84 deste Prospecto.
Ademais, sociedades integrantes do grupo econômico do Agente Estabilizador 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.
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O Agente Estabilizador 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 50 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Agente Estabilizador cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o Agente Estabilizador 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 Agente
Estabilizador 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 Agente Estabilizador e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e a XP
Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, a Companhia
e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer outro relacionamento relevante
com a XP e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico. Além disso, nos últimos 12 meses
que antecederam o lançamento da presente Oferta, a XP e/ou qualquer sociedade de seu
conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores
mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, a XP e/ou qualquer sociedade do seu
grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações financeiras, a serem
acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de
valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito,
consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das
atividades da Companhia.
A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos geridos
ou administrados pela XP e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
Adicionalmente, a XP e/ou sociedades de seu grupo econômico eventualmente possuem títulos e
valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela Companhia e/ou de
sociedades de seu grupo econômico, diretamente ou por meio de fundos de investimento
administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações regulares de mercado a
preços e condições de mercado.
A XP e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores mobiliários
(que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou permutáveis
nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da regulamentação
aplicável, a XP e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão (i) mediante a solicitação
de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o
fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de
realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre
índice de mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a
cumprir obrigações assumidas antes da contratação da XP no âmbito da Oferta decorrentes de
empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou
contratos de compra e venda a termo.
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A XP e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a pedido de
seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia
como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa
de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (operação com total
return swap). A XP e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão adquirir ações
ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações. Tais
operações poderão influenciar a demanda e os preços das ações ordinárias da Companhia, sem,
contudo, gerar demanda artificial durante Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de operações de
hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia” na
página 84 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 50 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia à XP e/ou qualquer sociedade do seu grupo
econômico no contexto da Oferta. Para mais informações ver seção “Informações Sobre a Oferta –
Custos de Distribuição” na página 50 deste Prospecto. Não obstante, nos termos do Contrato de
Estabilização, durante a Oferta, a XP poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos de
estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação da XP como
instituição intermediária da Oferta. A Companhia declara que, além das informações prestadas
acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e a XP ou qualquer
sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Itaú BBA
Na data deste Prospecto, a Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico
possuem relacionamento relevante com o Itaú BBA e demais sociedades do seu conglomerado
financeiro, conforme detalhado a seguir:
•

contrato de fiança nº 0095514/6 firmado com a Companhia, em 16 de janeiro de 2020 e com
prazo de validade até 26 de janeiro de 2021, sendo que tal operação possui valor de R$950 mil,
conta com taxa de 1,36% ao ano e com garantia em cash collateral (certificados de depósito
bancário de titularidade da Companhia);

•

prestação de serviços de cash management e aplicação financeira que compreendem
pagamentos a fornecedores (DOC/TED com taxa de R$5,36), salários (taxa zerada) e tributos
(taxa zerada). Tais serviços foram contratados em 17 de junho de 2011, por prazo indeterminado
e não contam com quaisquer garantias; e

•

serviço de escrituração de ações prestada contratado pela Companhia, em 14 de janeiro de
2020, por prazo indeterminado, ao qual se aplica uma taxa de instalação no valor de R$5.000,00,
uma taxa fixa mensal no valor de R$4.300,00 e taxas variáveis entre R$0,50 e R$2,00 a
depender da quantidade de acionistas cadastrados que a Companhia tenha. Tal serviço não
conta com quaisquer garantias.

Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e, pelo relacionamento decorrente da presente
Oferta, a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer outro
relacionamento relevante com o Itaú BBA e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico.
Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Itaú BBA
e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro não participaram de qualquer outra oferta
pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
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Ademais, sociedades integrantes do conglomerado financeiro do Itaú BBA 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.
A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do
seu conglomerado financeiro para celebrar acordos e para a realização de operações financeiras, a
serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões
de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado,
crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução
das atividades da Companhia.
A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos geridos
ou administrados pelo Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro.
Adicionalmente, o Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro eventualmente
possuem títulos e valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela
Companhia e/ou de sociedades de seu conglomerado financeiro, diretamente ou por meio de fundos
de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações regulares
de mercado a preços e condições de mercado.
O Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão negociar outros
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos
termos da regulamentação aplicável, o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado
financeiro poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores
mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários
de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus
certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas
Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação
do Itaú BBA no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de
opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no exterior,
a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes
(operação com total return swap). O Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado
financeiro poderão adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção
(hedge) para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das
ações ordinárias da Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante Oferta. Para mais
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual
contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações
ordinárias de emissão da Companhia” na página 84 deste Prospecto.

96

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 50 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado financeiro no contexto da Oferta. Para mais informações ver seção “Informações
Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 50 deste Prospecto. Não obstante, nos termos
do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Itaú BBA poderá fazer jus, ainda, a eventuais
ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Itaú BBA
como instituição intermediária da Oferta. A Companhia declara que, além das informações prestadas
acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o Itaú BBA ou qualquer
sociedade de seu conglomerado financeiro.
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RELACIONAMENTO ENTRE OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS
COORDENADORES DA OFERTA
Para fins do disposto no item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritos abaixo o
relacionamento dos Acionistas Vendedores com os Coordenadores da Oferta.
Nenhuma das operações descritas abaixo é vinculada à Oferta e/ou ao Preço por Ação e não há, na
data deste Prospecto, quaisquer operações celebradas entre os Acionistas Vendedores e os
Coordenadores da Oferta e/ou outras sociedades pertencentes aos seus respectivos grupos
econômicos que estejam vinculadas à Oferta e/ou ao Preço por Ação.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas
Vendedores e/ou sociedades de seu grupo econômico possuem os seguintes relacionamentos
relevante com o Coordenador Líder e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico:
•

o Sr. Geraldo Machado Costa possui aplicações financeiras realizadas em 4 (quatro) fundos de
investimento administrados por sociedade integrante do conglomerado econômico do BTG
Pactual, com saldo bruto total atual de aproximadamente R$758,6 mil, sendo que as taxas
aplicadas variam entre R$0,00 e R$4.767.49. Além disso, o Sr. Geraldo Machado Costa possui
conta ativa em sociedade corretora de títulos e valores mobiliários pertencente ao conglomerado
econômico do BTG Pactual, e a referida sociedade não recebeu nenhum valor a título de taxa
de corretagem nos últimos 12 meses. O referido relacionamento não conta com garantias;

98

•

o Sr. Ricardo Toniolo Bozzetto possui aplicações financeiras realizadas em 3 (três) fundos de investimento administrados
por sociedade integrante do conglomerado econômico do BTG Pactual, com saldo bruto total atual de aproximadamente
R$6,88 milhões, sendo que as taxas aplicadas variam entre R$0,00 e R$209.70. Além disso, o Sr. Ricardo Toniolo
Bozzetto possui conta em situação de bloqueio em sociedade corretora de títulos e valores mobiliários pertencente ao
conglomerado econômico do BTG Pactual, e a referida sociedade não recebeu nenhum valor a título de taxa de
corretagem nos últimos 12 meses. O Sr. Ricardo possui aplicações financeiras realizadas em Certificado de Depósito
Bancário de emissão do Coordenador Líder, com remuneração equivalente a 104% do CDIE, com saldo bruto, na data
deste Prospecto, correspondente a aproximadamente R$73,25 mil, sendo que a emissão de tal Certificado de Depósito
Bancário foi emitido em 30 de outubro de 2020, com vencimento em 31 de outubro de 2022 e sem garantias. O Sr.
Ricardo possui aplicações financeiras realizadas junto ao Coordenador Líder em Certificado de Recebíveis do
Agronegócio de emissão da Marfrig Global Foods S.A., com remuneração equivalente a 100% do CDIE, com saldo bruto,
na data deste Prospecto, correspondente a aproximadamente R$152,8 mil, sendo que a emissão de tal CRA foi realizada
em 14 de julho de 2020 e com vencimento em 14 de julho de 2022 e não conta com garantias. O Sr. Ricardo possui
aplicações financeiras realizadas junto ao Coordenador Líder em Certificado de Recebíveis do Agronegócio de emissão
da Agrícola Alvorada S.A., com remuneração equivalente a 100% do CDIE, com saldo bruto, na data deste Prospecto,
correspondente a aproximadamente R$106,56 mil, sendo que a emissão de tal Certificado de Recebíveis do Agronegócio
foi realizada em 10 de setembro 2019, com vencimento em 30 de agosto de 2021 e não conta com garantias. O Sr.
Ricardo possui aplicações financeiras realizadas junto ao Coordenador Líder em Certificado de Recebíveis do
Agronegócio de emissão da Minerva S.A., com remuneração equivalente a 100% do CDIE, com saldo bruto, na data
deste Prospecto, correspondente a aproximadamente R$208,47 mil, sendo que a emissão de tal CRA foi realizada em
22 de maio de 2020, com vencimento em 15 de maio de 2025 e não conta com garantias. O Sr. Ricardo possui aplicações
financeiras realizadas junto Coordenador Líder em Certificado de Recebíveis do Agronegócio de emissão da Alibem
Alimentos S.A., com remuneração equivalente a 100% do IPCA, com saldo bruto, na data deste Prospecto,
correspondente a aproximadamente R$50,36 mil, sendo que a emissão de tal Certificado de Recebíveis do Agronegócio
foi realizada em 15 de novembro de 2020, com vencimento em 19 de dezembro de 2025 e não conta com garantias. O
Sr. Ricardo possui aplicações financeiras realizadas junto Coordenador Líder em Certificado de Recebíveis do
Agronegócio de emissão da Raízen Energia S.A., com remuneração equivalente a 100% do IPCA, com saldo bruto, na
data deste Prospecto, correspondente a aproximadamente R$103,9 mil, sendo que a emissão de tal CRA foi realizada
em 15 de junho de 2020, com vencimento em 17 de junho de 2027 e não conta com garantias. O Sr. Ricardo possui
aplicações financeiras realizadas junto Coordenador Líder em debêntures de emissão da Pirapora II Solar Holding S.A.,
com remuneração equivalente a 100% do IPCA, com saldo bruto, na data deste Prospecto, correspondente a
aproximadamente R$95 mil, sendo que tal emissão de debêntures foi realizada em 15 de setembro de 2019 e com
vencimento em 15 de dezembro de 2031 e não conta com garantias. O Sr. Ricardo possui aplicações financeiras
realizadas junto Coordenador Líder em debêntures de emissão da Equatorial Transmissora 5 SPE S.A., com
remuneração equivalente a 100% do IPCA, com saldo bruto, na data deste Prospecto, correspondente a
aproximadamente R$342,4 mil, sendo que tal emissão de debêntures foi em 15 de abril de 2019, com vencimento em
15 de abril de 2039 e não conta com garantias. O Sr. Ricardo possui aplicações financeiras realizadas junto Coordenador
Líder em Certificado de Recebível Imobiliário de emissão da Even Construtora e Incorporadora S/A, com remuneração
equivalente a 100% do IPCA, com saldo bruto, na data deste Prospecto, correspondente a aproximadamente R$212,49
mil, sendo que a emissão de tal CRI foi realizada em 11 de outubro de 2018, com vencimento em 8 de outubro de 2026
e não conta com garantias. O Sr. Ricardo possui aplicações financeiras realizadas junto Coordenador Líder em
Certificado de Recebível Imobiliário de emissão da Companhia Brasileira de Distribuição, com remuneração equivalente
a 100% do IPCA, com saldo bruto, na data deste Prospecto, correspondente a aproximadamente R$467,93 mil, sendo
que a emissão de tal Certificado de Recebível Imobiliário foi realizada em 15 de julho de 2019, com vencimento em 15
de março de 2035 e não conta com garantias. O Sr. Ricardo possui aplicações financeiras realizadas junto Coordenador
Líder em Debênture de emissão da Concessionaria Aguas de Juturnaíba S/A, com remuneração equivalente a 100% do
IPCA, com saldo bruto, na data deste Prospecto, correspondente a aproximadamente R$202,64 mil, sendo que a
emissão de tais debêntures foi realizada em 15 de novembro de 2020, com vencimento em 15 de novembro de 2040 e
não conta com garantias. O Sr. Ricardo possui aplicações financeiras realizadas junto Coordenador Líder em Debênture
de emissão da EDP Transmissao S.A., com remuneração equivalente a 100% do IPCA, com saldo bruto, na data desde
Prospecto, correspondente a aproximadamente R$56 mil, sendo que tal emissão de debêntures foi realizada em 15 de
julho de 2019, com o vencimento em 15 de julho de 2039 e não conta com garantias. O Sr. Ricardo possui aplicações
financeiras realizadas junto Coordenador Líder em debêntures de emissão da ETB – Empresa de Transmissao Baiana
S.A., com remuneração equivalente a 100% do IPCA, com saldo bruto, na data deste Prospecto, correspondente a
aproximadamente R$456,28 mil, sendo que tal emissão debêntures foi realizada em 15 de dezembro de 2018, com
vencimento em 15 de fevereiro de 2029 e não conta com garantias. O Sr. Ricardo possui aplicações financeiras
realizadas junto Coordenador Líder em debêntures de emissão da Eneva S.A., com remuneração equivalente a 100%
do IPCA, com saldo bruto, na data desde Prospecto, correspondente a aproximadamente R$86,88 mil, sendo que tal
emissão de debênture foi realizada em 15 de junho de 2020, o vencimento em 15 de junho de 2030 e não conta com
garantias. O Sr. Ricardo possui aplicações financeiras realizadas junto Coordenador Líder em debênture de emissão da
CESP – Companhia Energética de São Paulo, com remuneração equivalente a 100% do IPCA, com saldo bruto, na data
deste Prospecto, correspondente a aproximadamente R$41,83 mil, sendo que tal emissão de debêntures foi realizada
em 15 de agosto de 2020, com vencimento em 15 de agosto de 2030 e não conta com garantias. Ainda, o Sr. Ricardo
possui aplicações financeiras realizadas junto Coordenador Líder em debênture de emissão da Janauba Transmissora
de Energia Eletrica S.A, com remuneração equivalente a 100% do IPCA, com saldo bruto, na data desde Prospecto,
correspondente a aproximadamente R$294,2 mil, sendo que tal emissão de debênture foi realizada em 15 de janeiro de
2019, o vencimento em 15 de julho de 2033 e não conta com garantias.

99

•

o Sr. Clécio Radler dos Guaranys possui aplicações financeiras realizadas em 2 (dois) fundos
de investimento administrados por sociedade integrante do conglomerado econômico do BTG
Pactual, com saldo bruto total atual de aproximadamente R$2,64 milhões, sendo que é aplicada
taxa 0, em favor das quais não foram constituídas garantias. Além disso, o Sr. Clécio Radler dos
Guaranys possui conta ativa em sociedade corretora de títulos e valores mobiliários pertencente
ao conglomerado econômico do BTG Pactual, e a referida sociedade não recebeu nenhum valor
a título de taxa de corretagem nos últimos 12 meses. O Sr. Clécio possui aplicações financeiras
realizadas junto Coordenador Líder em Certificado de Recebíveis do Agronegócio de emissão
da Klabin S.A., com remuneração equivalente a 95% do CDIE, com saldo bruto, na data deste
Prospecto, correspondente a aproximadamente R$749,27 mil, sendo que a emissão de tal
Certificado de Recebíveis do Agronegócio foi realizada em 28 de março de 2017, com
vencimento em 28 de março em 2022 e a operação não conta com garantias. O Sr. Clécio possui
aplicações financeiras realizadas junto Coordenador Líder em Certificado de Recebíveis do
Agronegócio de emissão da BRF S.A., com remuneração equivalente a 100% do IPCA, com
saldo bruto, na data deste Prospecto, correspondente a aproximadamente R$1,058 milhão,
sendo que a emissão de tal Certificado de Recebíveis do Agronegócio foi realizada em 14 de
julho de 2020, com vencimento em 15 de julho de 2027 e a operação não conta com garantias.
O Sr. Clécio possui aplicações financeiras realizadas junto ao Coordenador Líder em debêntures
de emissão da Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo S.A., com remuneração
equivalente a 100% do IPCA, com saldo bruto, na data deste Prospecto, correspondente a
aproximadamente R$421,64 mil, sendo que a emissão de tal Debênture foi realizada em 15 de
julho de 2020, com vencimento em 15 de julho de 2030 e a operação não conta com garantias.

•

Sr. Flávio Eduardo Sznajder possui aplicações financeiras realizadas em 1 (um) fundo de
investimento administrado por sociedade integrante do conglomerado econômico do BTG
Pactual, com saldo bruto total atual de aproximadamente R$2,88 mil, sobre o qual é aplicada
taxa 0, sem garantias. Além disso, Sr. Flávio Eduardo Sznajder realizou operações em bolsa por
meio de sociedade corretora de títulos e valores mobiliários pertencente ao conglomerado
econômico do BTG Pactual. Referida sociedade recebeu R$63,10 a título de taxa de corretagem
nos últimos 12 meses, sendo que tal relacionamento não conta com quaisquer garantias.

•

o Sr. Flavio Alexandre da Rocha Magacho Filho possui aplicações financeiras realizadas em 6
(seis) fundos de investimento administrados por sociedade integrante do conglomerado
econômico do BTG Pactual, com saldo bruto total atual de aproximadamente R$389,5 mil, sendo
que as taxas aplicadas variam entre 0% e 16,0037%, sendo que tal relacionamento não conta
com quaisquer garantias. Além disso, o Sr. Flavio Alexandre da Rocha Magacho Filho possui
conta ativa em sociedade corretora de títulos e valores mobiliários pertencente ao conglomerado
econômico do BTG Pactual, e a referida sociedade não recebeu nenhum valor a título de taxa
de corretagem nos últimos 12 meses, sendo que tal relacionamento não conta com quaisquer
garantias. O Sr. Flavio possui aplicações financeiras realizadas junto ao Coordenador Líder em
Certificado de Operações Estruturadas de emissão do Banco Morgan Stanley S.A., com
remuneração equivalente a 100% do PRE, com saldo bruto, na data deste Prospecto,
correspondente a aproximadamente R$51,9 mil, sendo que a emissão de tal Certificado de
Operações Estruturadas foi realizada em 2 de abril de 2018, com vencimento em 30 de março
de 2023, sendo que tal relacionamento não conta com quaisquer garantias. O Sr. Flavio também
possui aplicações financeiras realizadas junto ao Coordenador Líder em Certificado de
Operações Estruturadas de emissão do Banco de Investimento Credit Suisse (Brasil) S/A, com
remuneração equivalente a 100% do PRE, com saldo bruto, na data deste Prospecto,
correspondente a aproximadamente R$141,69 mil, sendo que a emissão de tal COE foi realizada
em 31 de janeiro de 2020, com vencimento em 5 de fevereiro de 2025, sendo que tal
relacionamento não conta com quaisquer garantias.

Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o
Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de
qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão os Acionistas Vendedores.
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Os Acionistas Vendedores contrataram e poderão, no futuro, contratar o Coordenador Líder e/ou
qualquer sociedade do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações
financeiras, a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução das suas atividades.
O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão dos Acionistas Vendedores.
Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder e/ou qualquer
sociedade do seu grupo econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou
alienar quaisquer valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores, com o fim de prover
liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores com o fim de realizar
arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de
mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir
obrigações assumidas antes da contratação do 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.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 50 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Coordenador Líder e/ou
qualquer sociedade do seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por
Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Coordenador Líder
poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação
do Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores declaram
que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre
os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Agente Estabilizador
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, os Acionistas
Vendedores não tinham qualquer outro relacionamento com o Agente Estabilizador e seu respectivo
grupo econômico.
Os Acionistas Vendedores e sociedades controladas pelos Acionistas Vendedores poderão, no
futuro, vir a contratar o Agente Estabilizador e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico
para celebrar acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo,
entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de
investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras relacionadas com os Acionistas Vendedores ou sociedades controladas pelos Acionistas
Vendedores.
O Agente Estabilizador e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas
públicas de valores mobiliários de emissão e/ou titularidade dos Acionistas Vendedores nos 12
meses que antecederam o pedido de registro da presente Oferta.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta — Custos de Distribuição” na página 50 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador cujo cálculo
esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização,
durante a Oferta, o Agente Estabilizador poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das
atividades de estabilização de preço das Ações.
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Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação
do Agente Estabilizador como instituição intermediária da Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionista Vendedores e o Agente Estabilizador e/ou qualquer sociedade de seu
grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e a XP
Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas
Vendedores e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer outro relacionamento
relevante com a XP e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico. Além disso, nos últimos
12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, a XP e/ou qualquer sociedade de seu
conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores
mobiliários de emissão os Acionistas Vendedores.
Os Acionistas Vendedores contrataram e poderão, no futuro, contratar a XP e/ou qualquer sociedade
do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações financeiras, a
serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões
de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado,
crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução
das suas atividades.
A XP e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores mobiliários
(que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou permutáveis
nas ações ordinárias) de emissão dos Acionistas Vendedores. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, a XP e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão (i)
mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão
dos Acionistas Vendedores, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão
dos Acionistas Vendedores com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus
certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas
Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação
da XP no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções
de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 50 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores à XP e/ou qualquer sociedade
do seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante,
nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, a Caixa poderá fazer jus, ainda, a
eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação
da XP como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores declaram que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre os Acionistas
Vendedores e a XP ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Itaú BBA
Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, os Acionistas
Vendedores e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer outro relacionamento
relevante com o Itaú BBA e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico. Além disso, nos
últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Itaú BBA e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta pública de
títulos e valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores.
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Os Acionistas Vendedores contrataram e poderão, no futuro, contratar o Itaú BBA e/ou qualquer
sociedade do seu conglomerado financeiro para celebrar acordos e para a realização de operações
financeiras, a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução das suas atividades.
O Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão negociar outros
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão dos Acionistas Vendedores.
Adicionalmente, nos termos da regulamentação aplicável, o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do
seu conglomerado financeiro poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar
quaisquer valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores, com o fim de prover liquidez;
(ii) negociar valores mobiliários de emissão dos Acionistas Vendedores com o fim de realizar
arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de
mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir
obrigações assumidas antes da contratação do Itaú BBA no âmbito da Oferta decorrentes de
empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou
contratos de compra e venda a termo.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 50 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Itaú BBA e/ou qualquer
sociedade do seu conglomerado econômico, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não
obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, a Caixa poderá fazer jus, ainda,
a eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação
do Agente Estabilizador como instituição intermediária da Oferta. Os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Itaú BBA ou qualquer sociedade de seu conglomerado
financeiro.
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INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES, OS
COORDENADORES DA OFERTA, OS CONSULTORES E OS AUDITORES
Para fins do disposto no item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a
Companhia e a Oferta, bem como este Prospecto, poderão ser obtidos com a Companhia, os
Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta nos seguintes endereços:
Companhia e Acionistas Vendedores
Bemobi Mobile Tech S.A.
At.: Sr. Rodin Spielmann de Sá
Rua Visconde de Ouro Preto, nº 5, sala 1001
CEP 22250-180, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ
Tel.: +55 (21) 3529-9002
ri.bemobi.com.br
Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477,
14º andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
www.btgpactual.com

Agente Estabilizador
Banco Morgan Stanley S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600,
6º andar e 8º andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Eduardo Mendez
Tel.: +55 (11) 3048-6000
Fax: +55 (11) 3048-6099
www.morganstanley.com.br

XP Investimentos Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Ataulfo de Paiva, nº 153, 5º e
8º andares, Leblon
CEP 22440-032, Rio de Janeiro, RJ
At.: Sr. Vitor Saraiva
Tel: +55 (21) 3265-3700
www.xpi.com.br

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 Dominguez
Tel.: +55 (11) 3708-8876
www.itau.com.br/itaubba-pt

Consultores Legais Locais
da Companhia e dos Acionistas Vendedores
BMA - Barbosa, Müssnich Aragão
Advogados
Av. Pres. Juscelino Kubitschek, nº 1.455,
10º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sra. Camila Goldberg / Sr. Felipe Prado
Tel.: +55 (11) 2179-5252
www.bmalaw.com.br

Consultores Legais Locais
dos Coordenadores da Oferta
Lefosse Advogados
Rua Tabapuã, nº 1.277, nº 14º andar
CEP 04533-014, São Paulo, SP
At.: Sr. Rodrigo Junqueira / Sr. Ricardo Prado/
Sra. Jana Araujo
Tel.: +55 (11) 3024-6100
www.lefosse.com

Consultores Legais Externos
da Companhia e dos Acionistas Vendedores
Hogan Lovells US LLP
390 Madison Avenue
Nova York, NY, 10017, Estados Unidos
At.: Sra. Isabel Costa Carvalho /
Sr. Sina Hekmat
Tel.: +55 (11) 3074-3610
www.hoganlovells.com

Consultores Legais Externos
dos Coordenadores da Oferta
Clifford Chance LLP
Rua Funchal, nº 418, 15º andar
CEP 04551-060, São Paulo, SP
At.: Sr. Anand Saha / Sr. Patrick Jackson
Tel.: +55 (11) 3019 6025 / +55 (11) 3019 6017
www.cliffordchance.com
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Auditores Independentes
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes
Rua do Russel, nº 804, 7º andar
CEP 22210-010, Rio de Janeiro, RJ
At.: Sr. Guilherme Valle
Tel.: +55 (21) 3232-6112
www.pwc.com.br
Declarações de Veracidade das Informações
A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder prestaram declarações de
veracidade das informações, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400. Estas declarações de
veracidade estão anexas a este Prospecto, a partir da página 201.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Com base no Preço por Ação de R$20,35, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, a Companhia
estima que os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, sem considerar a colocação do
Lote Adicional, serão de R$956.987.414,77, 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 50 deste Prospecto.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por meio da Oferta Primária da seguinte
forma: (i) pagamento de obrigações decorrentes de reorganização societária; (ii) pagamento de
dividendos devidos referentes a exercícios sociais passados; e (iii) aquisição de ativos.
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

Pagamento de obrigações decorrentes de
reorganização societária ........................................
Pagamento de dividendos .........................................
Aquisição de ativos....................................................
Total ..........................................................................
(1)
(2)
(3)

25,6%
19,5%
54,9%
100,0%

Valor Estimado
Líquido(1)(2)(3)
(em R$milhões)
244,9
186,7
525,4
957,0

Com base no Preço por Ação de R$20,35.
Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas para a Companhia na Oferta.
Sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, tendo em vista que os recursos decorrentes das Ações Adicionais
e das Ações Lote Suplementar serão destinados aos Acionistas Vendedores.

Pagamento de obrigações decorrentes da reorganização societária
Em 30 de setembro de 2020, a administração da Companhia firmou três contratos de compra com a
sua controladora direta Bemobi Holding AS, por meio dos quais a Companhia adquiriu 100% do
capital social das empresas Bemobi International AS, Bemobi Ukraine LLC e Open Markets AS, pelo
valor de R$290,4 milhões (“Reorganização Societária”). De acordo com os contratos da
Reorganização Societária, esse valor deve ser pago pela Companhia em 31 de dezembro de 2021,
sendo que, em caso de conclusão da Oferta, deverá ocorrer o seu pré-pagamento, em data a ser
ajustada entre as partes. Os contratos da Reorganização Societária preveem, ainda, que, após o
período de 120 dias contado a partir de 30 de setembro de 2020, o valor devido estará sujeito a juros
remuneratórios de 5% ao ano.
O preço acordado entre a Companhia e a Bemobi Holding AS para a aquisição das três sociedades
foi determinado pela administração da Companhia com base em avaliações financeiras realizadas
pela Deloitte Financial Advisory utilizando-se dos critérios de fluxo de caixa descontado e de
múltiplos comparáveis.
Nos termos dos documentos da Reorganização Societária, a Companhia e sua Controladora
acordaram a compensação parcial do valor devido em decorrência da aquisição das sociedades
acima referidas, contra créditos decorrentes de empréstimos que a Companhia havia concedido à
sua Controladora, no valor total de R$45,5 milhões. Com isso, o saldo líquido do valor a ser pago
em decorrência da Reorganização Societária é de R$244,9 milhões.
Pagamento de dividendos devidos
Em reunião de sócios da Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda. (anterior denominação da
Companhia) realizada em 14 de agosto de 2020, foi aprovada a distribuição de dividendos
intermediários pela Companhia, com base no total de lucros acumulados apurados até 31 de julho
de 2020, no valor de R$186,7 milhões. Tais dividendos deverão ser pagos pela Companhia após o
recebimento dos recursos líquidos da Oferta.
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Aquisição de ativos
Os recursos aplicados em futuras aquisições de ativos devem consumir 54,9% ou,
aproximadamente, R$525,4 milhões, em oportunidades de aquisições de empresas que
potencializem o crescimento da Companhia, através de consolidação de mercado e/ou sinergias,
tanto nos segmentos de aplicativos de jogos, microfinanças, mensageria e comunicação. Além
desses quatro segmentos de atuação, nos quais a Companhia já está presente, também podem ser
avaliadas empresas de tecnologia que possuam diferenciais que, ao serem aplicados ao
ecossistema da Companhia, possam melhorar sua proposta de valor e acelerar seu crescimento.
Na data deste Prospecto, embora a Companhia esteja avaliando potenciais negócios para aquisição,
a Companhia não havia celebrado qualquer contrato ou documento vinculante relacionado a
aquisições.
A efetiva aplicação dos recursos obtidos por meio da Oferta 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. 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 sejam inferiores à sua estimativa, sua aplicação
será de forma a dar prioridade à quitação da obrigação decorrente da reorganização societária e dos
dividendos já declarados e, na hipótese de julgar necessária a captação de recursos adicionais, a
Companhia poderá efetuar emissão de outros valores mobiliários e/ou efetuar a contratação de
linhas de financiamento junto a instituições financeiras, os quais deverão ser contratados tendo como
principal critério a melhor relação de custo benefício para a Companhia.
A Companhia não receberá qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária, que compreende a
eventual colocação das Ações Adicionais e das Ações do Lote Suplementar, por se tratar
exclusivamente de ações de titularidade dos Acionistas Vendedores. Os recursos provenientes da
Oferta Secundária e, portanto, da eventual colocação das Ações Adicionais e das Ações do Lote
Suplementar serão integralmente destinados aos Acionistas Vendedores.
Um aumento ou uma redução de R$1,00 no Preço por Ação, correspondente ao ponto médio da
Faixa Indicativa, acarretaria um aumento ou redução, conforme o caso, de R$47.495 mil nos
recursos líquidos advindos da Oferta Primária, após a dedução das comissões e das despesas
devidas por nós no âmbito da Oferta.
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 108 deste Prospecto.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta a capitalização total da Companhia, composta por contraprestações a
pagar (passivos circulante e não circulante) e patrimônio líquido da Companhia, em 30 de setembro
de 2020, indicando: (i) a posição histórica em 30 de setembro de 2020; e (ii) 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 do Lote Suplementar por se tratarem de
ações de titularidade dos Acionistas Vendedores), estimados em R$956.987.414,77, 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 nove meses findo em 30 de setembro de 2020.
Os investidores devem ler a tabela abaixo em conjunto com as seções “3. Informações Financeiras
Selecionadas” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência da Companhia, anexo
a este Prospecto, bem como as Informações Trimestrais da Companhia, as quais se encontram
anexas a este Prospecto.
Atual

Em milhares de Reais (R$ mil)
Financiamento por Arrendamento (circulante) ...................................
Financiamento por Arrendamento (não circulante) ............................

Ajustado para Oferta(1)

975
2.893
244.920

975
2.893
244.920

Patrimônio líquido ............................................................................

248.788
155.342

248.788
1.112.329

Capitalização Total(3) ........................................................................

404.130

1.361.117

Passivos com Partes Relacionadas (não circulante)(2).......................
Endividamento Total ........................................................................

(1)

(2)
(3)

Ajustado para refletir o recebimento de recursos líquidos da Oferta Primária (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar), estimados em R$957,0 milhões, após a dedução das comissões e das despesas devidas pela Companhia no âmbito da
Oferta, no montante estimado de R$55,1 milhões, calculado com base no Preço por Ação de R$20,35 que é o ponto médio da Faixa
Indicativa. Não ajustado para refletir a destinação de parcela dos recursos da Oferta Primária (sem considerar as Ações Adicionais e as
Ações do Lote Suplementar) para o pagamento dos dividendos devidos pela Companhia no valor de R$186,7 milhões.
Corresponde à soma das obrigações de pagamento do preço devido pela Companhia em decorrência da aquisição das empresas Bemobi
International AS, Bemobi Ukraine LLC e Open Markets AS no âmbito da Reorganização Societária, no valor de R$244,9 milhões.
Capitalização total corresponde à soma do Endividamento Total ao valor do Patrimônio Líquido.

Um aumento ou uma redução de R$1,00 no Preço por Ação de R$20,35, 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$47,5 milhões, após a dedução das comissões e das
despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta.
O valor do patrimônio líquido da Companhia após a conclusão da oferta está sujeito, ainda, a ajustes
decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais da oferta
que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
A 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 setembro 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 setembro de 2020, o valor do patrimônio líquido da Companhia era de R$155,3 milhões e
o valor patrimonial por ação ordinária correspondia, na mesma data, a (i) R$0,01, sem considerar o
grupamento das ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção de 445,3782365:1
(“Grupamento”), aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 13 de
outubro de 2020; e (ii) R$3,77, considerando o Grupamento. Os referidos valores patrimoniais por
ação ordinária representam o valor do patrimônio líquido da Companhia, dividido pelo número total
de ações ordinárias de sua emissão em 30 de setembro de 2020, desconsiderando e considerando,
respectivamente, o Grupamento.
Considerando o Grupamento e a emissão das Ações no âmbito da Oferta Primária, com base no Preço
por Ação de R$20,35, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, e após a dedução das comissões e
das despesas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, o patrimônio líquido da Companhia seria
de R$1.112,3 milhões, representando um valor patrimonial de R$12,24 por ação ordinária de emissão
da Companhia. Isso significaria um aumento imediato no valor do patrimônio líquido por ação ordinária
de R$8,46 para os acionistas existentes e uma diluição imediata no valor do patrimônio líquido por
ação ordinária de R$8,11 que é equivalente a 39,87% do Preço por Ação de R$20,35, que é o ponto
médio da Faixa Indicativa, para os novos investidores que subscreverem/adquirirem Ações no âmbito
da Oferta.
Essa diluição representa a diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores na Oferta e o
valor patrimonial contábil por ação ordinária imediatamente após a Oferta. Para informações
detalhadas acerca das comissões de distribuição e das despesas da Oferta, veja a Seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, página 50 deste Prospecto.
O quadro a seguir ilustra a diluição por ação ordinária de emissão da Companhia, com base em seu
patrimônio líquido em 30 de setembro de 2020, considerando o Grupamento e a realização da Oferta
Primária:
Após a Oferta(4)
(em R$, exceto percentagens)
Preço por Ação(1) .................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação ordinária em 30 de setembro de 2020,
considerando o Grupamento ............................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de setembro de 2020
ajustado para refletir a Oferta ..........................................................................................
Aumento do valor contábil patrimonial líquido por ação ordinária atribuído
aos atuais acionistas ........................................................................................................
Diluição do valor patrimonial contábil por ação ordinária para
os novos investidores(2) ....................................................................................................
Percentual de diluição dos novos investidores(3) ..........................................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

20,35
3,77
12,24
8,46
8,11
39,87%

Aumento de capital social subscrito na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nas respectivas datas.
Quantidade de ações efetivamente emitidas na data do aumento.
Quantidade de ações ajustada para refletir a proporção após o grupamento das ações ordinárias de emissão da Companhia, na proporção
de 445,3782365:1, aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 13 de 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 valor patrimonial corrente.
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$20,35, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
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O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o
valor patrimonial das ações 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 40 deste Prospecto.
Um acréscimo ou redução de R$1,00 no Preço por Ação de R$20,35, que é o ponto médio da Faixa
Indicativa, acarretaria em um aumento ou redução, após a conclusão da Oferta: (i) de
R$47,5 milhões no valor do patrimônio líquido contábil da Companhia; (ii) de R$0,52 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$8,11 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.
Planos de Remuneração Baseada em Ações
Plano de opção de compra de ações da Bemobi Holding
Em 1º de outubro de 2018, a Bemobi Holding, controladora da Companhia, instituiu um plano de
incentivo baseado em ações cujos beneficiários são seus colaboradores, inclusive colaboradores de
suas controladas. O objetivo do plano foi de atrair, reter e premiar os colaboradores, assim como
alinhar os interesses dos colaboradores e da Bemobi Holding A.S. oferecendo incentivos a longo
prazo na forma de opções que dão direito à subscrição de ações de emissão da Bemobi Holding. O
plano não implicou emissão de ações de emissão da Companhia ou na diluição de seus acionistas.
Apesar de ainda estar formalmente em vigor, com a realização da Oferta esse plano será encerrado
e as outorgas realizadas nos exercícios passados serão substituídas por outorgas no âmbito do
plano de incentivo a seguir descrito.
Plano de Incentivo de Longo Prazo e Plano de Prêmio de Superação da Companhia
Em 28 de dezembro de 2020, a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia aprovou um Plano
de Incentivo de Longo Prazo e Plano de Prêmio de Superação, que consiste em pagamentos de um
prêmio em moeda corrente aos beneficiários. O cálculo do valor do prêmio leva em consideração a
valorização do preço das ações de emissão da Companhia (phantom). O pagamento do prêmio não
implica a entrega de ações aos beneficiários ou diluição aos acionistas.
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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

Natureza da
Operação

Quantidade de
Ações(2)

5-ago-15

Aumento de
Capital Social

1.876.058,00

421.228

R$1.876.058

R$1,00

R$4,45

6,81

R$20,35

31-jan-18

Aumento de
Capital Social

25.185.267,00

5.654.804

R$25.185.267

R$1,00

R$4,45

6,07

R$20,35

20-abr-18

Aumento de
Capital Social

6.206.029,00

1.393.429

R$6.206.029

R$1,00

R$4,45

5,98

R$20,35

5-set-19

Aumento de
Capital Social e
Desdobramento

13.030.231.732,00

29.256.553

R$130.302.317

R$0,01

R$4,45

5,42

R$20,35

23-set-19

Aumento de
Capital Social

1.232.136.723,00

2.766.495

R$12.321.367

R$0,01

R$4,45

5,42

R$20,35

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

Quantidade
de Ações
Ajustada(3)

Aumento de capital social subscrito na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nas respectivas datas.
Quantidade de ações efetivamente emitidas na data do aumento.
Quantidade de ações ajustada para refletir a proporção após grupamentos.
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 valor patrimonial corrente.
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$20,35, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
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ANEXOS
ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA COMPANHIA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DA COMPANHIA REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2020
QUE APROVA A REALIZAÇÃO DA OFERTA
MINUTA DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA QUE
APROVA O PREÇO POR AÇÃO E O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (BOARD OF DIRECTORS) DA
BEMOBI HOLDING, REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2020, QUE APROVA A SUA
PARTICIPAÇÃO NA OFERTA SECUNDÁRIA
MINUTA DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (BOARD OF
DIRECTORS) DA BEMOBI HOLDING QUE APROVARÁ O PREÇO POR AÇÃO
DECLARAÇÃO DA COMPANHIA PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400
DECLARAÇÃO DOS ACIONISTAS VENDEDORES PARA FINS DO ARTIGO 56 DA
INSTRUÇÃO CVM 400
DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO
CVM 400
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA COMPANHIA REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS
ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COMBINADAS DA COMPANHIA REFERENTES AOS
EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 2018 E 2017
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA
COMPANHIA REFERENTES AOS PERÍODOS DE NOVE MESES FINDOS EM 30 DE
SETEMBRO DE 2020 E 2019
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FINANCEIRAS INTERMEDIÁRIAS COMBINADAS DA
COMPANHIA REFERENTES AOS PERÍODOS DE NOVE MESES FINDOS EM 30 DE
SETEMBRO DE 2020 E 2019
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA
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ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA COMPANHIA
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HVWDEHOHFLPHQWRVHPTXDOTXHUSDUWHGRWHUULWyULRQDFLRQDORXQRH[WHULRU

$UWLJR $&RPSDQKLDWHPSRUREMHWRVRFLDO L RGHVHQYROYLPHQWRGHWHFQRORJLDV
SDUDDSOLFDomRHPWHOHIRQHVFHOXODUHV LL DDWXDomRQRPHUFDGRGHGHVHQYROYLPHQWRGH
DSOLFDo}HV DSSV SURJUDPDV ³VRIWZDUH´ HGHIHUUDPHQWDVGHSURJUDPDVGHVHQYROYLGDV
SDUDDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHV LQWHUQHW LQFOXVLYHFRPDFHVVRYLDFRPSXWDGRUHV
WHOHIRQLDPyYHOFHOXODUHRXTXDOTXHURXWURPHLRTXHFDUDFWHUL]HRDFHVVRPyYHODWUDYpV
GD SUHVWDomR GH VHUYLoRV GH SURMHWR LQWHJUDomR GH VLVWHPDV GHVHQYROYLPHQWR H
IRUQHFLPHQWRGHVROXo}HVGRVUHIHULGRVDSSVVRIWZDUHVHIHUUDPHQWDV LLL DSUHVWDomRGH
FRQVXOWRULD UHODFLRQDGD D DSOLFDo}HV SDUD WHOHIRQHV FHOXODUHV H R GHVHQYROYLPHQWR GH
DWLYLGDGHV UHODFLRQDGDV LY  D DWLYLGDGH GH YHLFXODomR GH SXEOLFLGDGH GLJLWDO Y 
SUHVWDomRGHVHUYLoRVGHPDUNHWLQJSURPRFLRQDOSHVTXLVDGHPHUFDGRHSURVSHFomRGH
RSRUWXQLGDGHVGHQHJyFLRVUHODFLRQDGDVDVRIWZDUHVWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRHLQWHUQHW
YL  GHVHQYROYLPHQWR H PDQXWHQomR GH UHODFLRQDPHQWR FRP FOLHQWHV H SDUFHLURV
FRPHUFLDLV YLL DVVHVVRULDHPVRIWZDUHSHVTXLVDGHVHQYROYLPHQWRHVXSRUWHWpFQLFRHP
VRIWZDUH YLLL  DWLYLGDGHV GH LQWHUPHGLDomR GH QHJyFLRV YHQGD H GH OLFHQFLDPHQWR GH
VRIWZDUHV L[ GHVHQYROYLPHQWRHLQWHUPHGLDomRGHPHLRVGHSDJDPHQWRVHFUpGLWRSDUD
XWLOL]DomR GH VRIWZDUHV WHOHIRQLD PyYHO H LQWHUQHW LQFOXVLYH YHQGD RX FRQFHVVmR GH
FUpGLWRSDUDUHFDUJDGHSODQRVFHOXODUHVDVVLPFRPRSDUDDGLDQWDPHQWRGHXVRGHYR]H
GDGRV [  YHQGD H VHUYLoRV GH UHFDUJD SRU TXDOTXHU PHLR GH WHOHIRQLD PyYHO [L 
VHUYLoRVHSURGXWRVSDUDDPRQHWL]DomRGHGDGRV [LL VHUYLoRVGHWUDQVIRUPDomRGLJLWDO
[LLL FRPHUFLDOL]DomRHLQWHUPHGLDomRGHGDGRVHVHUYLoRVGHGDGRVLQFOXVLYHFRPSUDGH
GDGRV QR DWDFDGR H GDGRV SDWURFLQDGRV [LY  VHUYLoRV H VROXo}HV SDUD SDJDPHQWR H
RSHUDo}HV GH FUpGLWR SRU PHLRV HOHWU{QLFRV [Y  R GHVHQYROYLPHQWR GH DWLYLGDGHV
FRUUHODWDV jTXHODV DFLPD H [YL  D SDUWLFLSDomR HP RXWUDV VRFLHGDGHV VLPSOHV RX
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HPSUHViULDVFRPRDFLRQLVWDRXVyFLDTXDLVTXHUTXHVHMDPVHXVREMHWRVVRFLDLVQR%UDVLO
RXQRH[WHULRU

$UWLJR 2SUD]RGHGXUDomRGD&RPSDQKLDpLQGHWHUPLQDGR

&$3Ë78/2,, &$3,7$/62&,$/($d®(6

$UWLJR 2FDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDWRWDOPHQWHVXEVFULWRHLQWHJUDOL]DGRpGH
5 FHQWRHRLWHQWDHWUrVPLOK}HVWUH]HQWRVHQRYHQWDHXPPLOWULQWDH
RLWRUHDLVHFLQTXHQWDHFLQFRFHQWDYRV GLYLGLGRHP TXDUHQWDHXPDPLOK}HV
FHQWR HVHWHQWDHVHLV PLO TXDWURFHQWDV HVHWHQWD Do}HV WRGDVRUGLQiULDV QRPLQDWLYDV
HVFULWXUDLVHVHPYDORUQRPLQDO

 &DGDDomRRUGLQiULDGiGLUHLWRD XP YRWRQD$VVHPEOHLD*HUDO

 $VDo}HVGD&RPSDQKLDVHUmRHVFULWXUDLVPDQWLGDVHPFRQWDGHGHSyVLWRHPQRPH
GH VHXV WLWXODUHV HP LQVWLWXLomR ILQDQFHLUD DXWRUL]DGD SHOD &RPLVVmR GH 9DORUHV
0RELOLiULRV ³&90´  H LQGLFDGD SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR $ LQVWLWXLomR
GHSRVLWiULD SRGHUi FREUDU GRV DFLRQLVWDV R FXVWR GR VHUYLoR GH WUDQVIHUrQFLD GD
SURSULHGDGHGDVDo}HVHVFULWXUDLV

 $&RPSDQKLDQmRSRGHUiHPLWLUDo}HVSUHIHUHQFLDLVRXSDUWHVEHQHILFLiULDV

$UWLJR $&RPSDQKLDHVWiDXWRUL]DGDDDXPHQWDUVHXFDSLWDOVRFLDODWpROLPLWHGH
 FHPPLOK}HV Do}HVRUGLQiULDVLQGHSHQGHQWHPHQWHGHUHIRUPDHVWDWXWiULD
PHGLDQWHGHOLEHUDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHIL[DUiDVFRQGLo}HVGDHPLVVmR
HVWDEHOHFHQGRVHRDXPHQWR VHGDUiSRUVXEVFULomRS~EOLFDRXSDUWLFXODURSUHoRH DV
FRQGLo}HVGHLQWHJUDOL]DomR

3DUiJUDIRÒQLFR 2&RQVHOKR GH$GPLQLVWUDomRSRGHUiGHQWURGR OLPLWHGRFDSLWDO
DXWRUL]DGRHVWDEHOHFLGRQR$UWLJR L GHOLEHUDUVREUHDHPLVVmRGHE{QXVGHVXEVFULomR
LL GHDFRUGRFRPSODQRDSURYDGRSHOD$VVHPEOHLD*HUDORXWRUJDURSo}HVGHDTXLVLomR
GHDo}HVDVHXVDGPLQLVWUDGRUHVHPSUHJDGRVHRXDSHVVRDVItVLFDVTXHSUHVWHPVHUYLoRV
j&RPSDQKLDDVVLPFRPRDRVDGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRVGHRXWUDVVRFLHGDGHVTXH
VHMDPGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHFRQWURODGDVSHOD &RPSDQKLDVHP GLUHLWR GHSUHIHUrQFLD
SDUD RV DFLRQLVWDV LLL  DSURYDU DXPHQWR GR FDSLWDO VRFLDO PHGLDQWH D FDSLWDOL]DomR GH
OXFURVRXUHVHUYDVFRPRXVHPERQLILFDomRHPDo}HVH LY GHOLEHUDUVREUHDHPLVVmRGH
GHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HV
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$UWLJR 2V DFLRQLVWDV WHUmR QD SURSRUomR GR Q~PHUR GH Do}HV GH TXH IRUHP
WLWXODUHV SUHIHUrQFLD SDUD D VXEVFULomR GH QRYDV Do}HV HRX GH YDORUHV PRELOLiULRV
FRQYHUVtYHLVHPDo}HV

 2SUD]RSDUDH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDVHUiGH WULQWD GLDVFRQWDGRV
DSDUWLUGDGDWDGHSXEOLFDomRGD DWDGD$VVHPEOHLD*HUDO RXUHXQLmRGR&RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRFRQIRUPHRFDVRTXHGHOLEHUDURUHVSHFWLYRDXPHQWRRXGRFRPSHWHQWH
DYLVR2yUJmRTXHDXWRUL]DUDHPLVVmRSRGHUiDPSOLDURSUD]RPHQFLRQDGRDWpRGREUR

 'HQWURGROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGRSRGHUmRVHUHPLWLGDVPHGLDQWHDSURYDomR
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDo}HVGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVHRXE{QXVGH
VXEVFULomR$HPLVVmRSRGHUiRFRUUHUVHPGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDRXFRPUHGXomRGRSUD]R
GH SUHIHUrQFLD GH VXEVFULomR SDUD RV HQWmR DFLRQLVWDV QDV KLSyWHVHV DGPLWLGDV SHORV
$UWLJRVH$UWLJRHVHXSDUiJUDIR~QLFRGD/HLQ

 1DV KLSyWHVHV HP TXHD OHLFRQIHULUGLUHLWRGHUHWLUDGDDDFLRQLVWDGLVVLGHQWHGH
GHOLEHUDomR GD $VVHPEOHLD *HUDO R YDORU GR UHHPEROVR WHUi SRU EDVH R YDORU GH
SDWULP{QLR OtTXLGR FRQVWDQWH GR ~OWLPR EDODQoR DSURYDGR HP $VVHPEOHLD *HUDO
REVHUYDGDVDVGLVSRVLo}HVGR$UWLJRGD/HLQ

 2 DFLRQLVWD TXH QmR IL]HU R SDJDPHQWR FRUUHVSRQGHQWH jV Do}HV VXEVFULWDV QDV
FRQGLo}HV SUHYLVWDV QR UHVSHFWLYR EROHWLP GH VXEVFULomR ILFDUi GH SOHQR GLUHLWR
FRQVWLWXtGRHPPRUDQDIRUPDGR$UWLJRGD/HLQVXMHLWDQGRVH L D
PXOWDGH GH]SRUFHQWR GRYDORUGDSUHVWDomRHPDWUDVRVHPSUHMXt]RGDFRUUHomR
PRQHWiULDGHDFRUGRFRPDYDULDomRSRVLWLYDGR ËQGLFH*HUDOGH3UHoRVDR0HUFDGR ±
,*30GLYXOJDGRSHOD)XQGDomR*HW~OLR9DUJDV±)*9RXtQGLFHTXHYHQKDDVXEVWLWXt
ORHPFDVRGHVXDH[WLQomRQDPHQRUSHULRGLFLGDGHDGPLWLGD LL DRGLVSRVWRQR$UWLJR
GD/HLQH LLL DRSDJDPHQWRGHMXURVGHPRUDGH GR]HSRUFHQWR 
DRDQRSURUDWDWHPSRULV

$UWLJR 7RGRDFLRQLVWDRX*UXSRGH$FLRQLVWDVTXHVHWRUQHWLWXODUGHSDUWLFLSDomR
HTXLYDOHQWH D QR PtQLPR  YLQWH SRU FHQWR  GR FDSLWDO VRFLDO GD &RPSDQKLD p
REULJDGRDGLYXOJDUPHGLDQWHFRPXQLFDomRj&RPSDQKLDDVLQIRUPDo}HVSUHYLVWDVQR
$UWLJRGD,QVWUXomR&90QQDRFRUUrQFLDGHTXDOTXHUDTXLVLomRRXXP
FRQMXQWR GH DTXLVLo}HV GH Do}HV TXH LQFUHPHQWHP D SDUWLFLSDomR DFLRQiULD GLUHWD RX
LQGLUHWDQD&RPSDQKLDQRVSDWDPDUHVGHHDVVLPVXFHVVLYDPHQWHGRFDSLWDO
GD&RPSDQKLD

 1RVFDVRVHPTXHDDTXLVLomRUHVXOWHRXWHQKDVLGRHIHWXDGDFRPRREMHWLYRGH
DOWHUDUDFRPSRVLomRGRFRQWUROHRXDHVWUXWXUDDGPLQLVWUDWLYDGD&RPSDQKLDEHPFRPR
QRV FDVRV HP TXH HVWD DTXLVLomR JHUH D REULJDomR GH UHDOL]DomR GH RIHUWD S~EOLFD GH
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DTXLVLomR GH Do}HV QRV WHUPRV GHVWH (VWDWXWR 6RFLDO GD OHJLVODomR H UHJXODPHQWDomR
YLJHQWHV R DFLRQLVWD RX *UXSR GH $FLRQLVWDV DGTXLUHQWH GHYHUi DLQGD SURPRYHU D
GLYXOJDomRSHORVFDQDLVGHFRPXQLFDomRKDELWXDOPHQWHXWLOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDGH
DYLVRFRQWHQGRDVLQIRUPDo}HVSUHYLVWDVQR$UWLJRGD,QVWUXomR&90Q

 $V REULJDo}HV SUHYLVWDV QHVWH $UWLJR WDPEpP VH DSOLFDP DRV WLWXODUHV GH
GHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVE{QXVGHVXEVFULomRHRSomRGHFRPSUDGHDo}HVTXH
DVVHJXUHPDVHXVWLWXODUHVDDTXLVLomRGHDo}HVQRVSHUFHQWXDLVDTXLSUHYLVWRV

 3DUD HIHLWRV GHVWH (VWDWXWR 6RFLDO ³*UXSR GH $FLRQLVWDV´ VLJQLILFD R JUXSR GH
SHVVRDV L YLQFXODGDVSRUFRQWUDWRVRXDFRUGRVGHTXDOTXHUQDWXUH]DLQFOXVLYHDFRUGRV
GHDFLRQLVWDVRUDLVRXHVFULWRVVHMDGLUHWDPHQWHRXSRUPHLRGHVRFLHGDGHVFRQWURODGDV
FRQWURODGRUHVRXVREFRQWUROHFRPXPRX LL HQWUHDVTXDLVKDMDUHODomRGHFRQWUROHRX
LLL VREFRQWUROHFRPXPRX LY TXHDWXHPUHSUHVHQWDQGRXPLQWHUHVVHFRPXP,QFOXHP
VHGHQWUHRV H[HPSORV GHSHVVRDVUHSUHVHQWDQGR XP LQWHUHVVHFRPXP Y XPDSHVVRD
WLWXODU GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH GH SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD LJXDO RX VXSHULRU D  GR
FDSLWDOVRFLDOGDRXWUDSHVVRDH YL GXDVSHVVRDVTXHWHQKDPXPWHUFHLURLQYHVWLGRUHP
FRPXP TXH VHMD WLWXODU GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH GH SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD LJXDO RX
VXSHULRUDGRFDSLWDOGHFDGDXPDGDVGXDVSHVVRDV4XDLVTXHUMRLQWYHQWXUHVIXQGRV
RX FOXEHV GH LQYHVWLPHQWR IXQGDo}HV DVVRFLDo}HV WUXVWV FRQGRPtQLRV FRRSHUDWLYDV
FDUWHLUDV GH WtWXORV XQLYHUVDOLGDGHV GH GLUHLWRV RX TXDLVTXHU RXWUDV IRUPDV GH
RUJDQL]DomR RX HPSUHHQGLPHQWR FRQVWLWXtGRV QR %UDVLO RX QR H[WHULRU VHUmR
FRQVLGHUDGRVSDUWHGHXPPHVPR*UXSRGH$FLRQLVWDVVHPSUHTXHGXDVRXPDLVHQWUH
WDLV HQWLGDGHV IRUHP L  DGPLQLVWUDGDV RX JHULGDV SHOD PHVPD SHVVRD MXUtGLFD RX SRU
SDUWHVUHODFLRQDGDVDXPDPHVPDSHVVRDMXUtGLFDRX LL WHQKDPHPFRPXPDPDLRULDGH
VHXV DGPLQLVWUDGRUHV VHQGR FHUWR TXH QR FDVR GH IXQGRV GH LQYHVWLPHQWRV FRP
DGPLQLVWUDGRU FRPXP VRPHQWH VHUmR FRQVLGHUDGRV FRPR LQWHJUDQWHV GH XP *UXSR GH
$FLRQLVWDVDTXHOHVFXMDGHFLVmRVREUHRH[HUFtFLRGHYRWRVHP$VVHPEOHLDV*HUDLVQRV
WHUPRV GRV UHVSHFWLYRV UHJXODPHQWRV IRU GH UHVSRQVDELOLGDGH GR JHVWRU HP FDUiWHU
GLVFULFLRQiULR

&$3Ë78/2,,, $66(0%/(,$*(5$/

$UWLJR $ $VVHPEOHLD *HUDO UHXQLUVHi RUGLQDULDPHQWH GHQWUR GRV  TXDWUR 
PHVHV VHJXLQWHV DR WpUPLQR GR H[HUFtFLR VRFLDO SDUD GHOLEHUDU VREUH DV PDWpULDV
FRQVWDQWHV GR $UWLJR  GD /HL Q  H H[WUDRUGLQDULDPHQWH VHPSUH TXH RV
LQWHUHVVHVVRFLDLVHVWH(VWDWXWR6RFLDOHRXDOHLH[LJLUHP

 $ $VVHPEOHLD *HUDO p FRPSHWHQWH SDUD GHFLGLU VREUH WRGRV RV DWRV UHODWLYRV j
&RPSDQKLDEHPFRPRSDUDWRPDUDVGHFLV}HVTXHMXOJDUFRQYHQLHQWHjGHIHVDGHVHXV
LQWHUHVVHV
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 $ $VVHPEOHLD *HUDO 2UGLQiULD H D $VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD SRGHP VHU
FXPXODWLYDPHQWHFRQYRFDGDVHUHDOL]DGDVQRPHVPR ORFDO RXYLUWXDOPHQWHQDPHVPD
GDWDHKRUDHLQVWUXPHQWDGDVHPDWD~QLFDQDIRUPDGDUHJXODPHQWDomRHPYLJRUVHQGR
SHUPLWLGDDSDUWLFLSDomRHYRWDomRjGLVWkQFLD

$UWLJR $ $VVHPEOHLD *HUDO RUGLQiULD RX H[WUDRUGLQiULD VHUi FRQYRFDGD SHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRPHGLDQWHGHOLEHUDomRGDPDLRULDGHVHXVPHPEURVRXDLQGD
QDV KLSyWHVHV SUHYLVWDV QR SDUiJUDIR ~QLFR GR $UWLJR  GD /HL Q  H VHUi
LQVWDODGDHSUHVLGLGD SHOR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKR GH$GPLQLVWUDomRRXSRUTXHP HVWH
LQGLFDUVHMDQRPRPHQWRGD$VVHPEOHLDVHMDSUHYLDPHQWHSRUPHLRGHLQVWUXPHQWRGH
SURFXUDomR FRP SRGHUHV HVSHFtILFRV 1D DXVrQFLD GR 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR RX GH LQGLFDomR SRU HVWH GH XP VXEVWLWXWR D $VVHPEOHLD *HUDO VHUi
LQVWDODGDHSUHVLGLGDSRUTXDOTXHURXWURPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXGD
'LUHWRULD SUHVHQWH 2 3UHVLGHQWH GD $VVHPEOHLD HVFROKHUi GHQWUH RV SUHVHQWHV R
VHFUHWiULRGD0HVD

 2V GRFXPHQWRV SHUWLQHQWHV j PDWpULD D VHU GHOLEHUDGD QDV $VVHPEOHLDV *HUDLV
GHYHUmR VHU FRORFDGRV j GLVSRVLomR GRV DFLRQLVWDV QD GDWD GD SXEOLFDomR GR SULPHLUR
DQ~QFLR GH FRQYRFDomR UHVVDOYDGDV DV KLSyWHVHV HP TXH D OHL RX D UHJXODPHQWDomR
YLJHQWHH[LJLUHPVXDGLVSRQLELOL]DomRHPSUD]RPDLRU

 $ $VVHPEOHLD *HUDO LQVWDODUVHi HP SULPHLUD FRQYRFDomR FRP D SUHVHQoD GH
DFLRQLVWDV UHSUHVHQWDQGR DR PHQRV  GR FDSLWDO VRFLDO VDOYR TXDQGR D OHL H[LJLU
TXyUXPPDLVHOHYDGRHHPVHJXQGDFRQYRFDomRFRPTXDOTXHUQ~PHURGHDFLRQLVWDV

 $QWHV GH VH LQVWDODU D $VVHPEOHLD *HUDO RV DFLRQLVWDV DVVLQDUmR R /LYUR GH
3UHVHQoDFRQVLGHUDQGRVHSUHVHQWHRDFLRQLVWDTXHUHJLVWUDUDGLVWkQFLDVXDSUHVHQoDQD
IRUPDGDUHJXODPHQWDomRHPYLJRU

 $OLVWDGRVDFLRQLVWDVSUHVHQWHVVHUiHQFHUUDGDSHOR3UHVLGHQWHGD0HVDORJRDSyV
DLQVWDODomRGD$VVHPEOHLD

$UWLJR 6RPHQWHSRGHUmRSDUWLFLSDUHYRWDUQDV$VVHPEOHLDV*HUDLVRVDFLRQLVWDV
TXHFRPSURYDUHPVXDTXDOLGDGHGHDFLRQLVWDVPHGLDQWHRFRPSURYDQWHH[SHGLGRSHOD
LQVWLWXLomRILQDQFHLUDGHSRVLWiULDGDVDo}HVHVFULWXUDLVHGRFXPHQWRVGHLGHQWLILFDomRGR
DFLRQLVWDRXFRQIRUPHRFDVRGRSURFXUDGRUMXQWDPHQWHFRPRLQVWUXPHQWRGHPDQGDWR
1R FDVR GH DFLRQLVWD TXH VHMD SHVVRD MXUtGLFD RX IXQGR GH LQYHVWLPHQWR GHYHUmR VHU
DSUHVHQWDGRV DLQGD RV GRFXPHQWRV FRPSUREDWyULRV GRV SRGHUHV H GRFXPHQWR GH
LGHQWLILFDomRGRVUHVSHFWLYRVUHSUHVHQWDQWHVSUHVHQWHVjDVVHPEOHLD
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3DUiJUDIR ÒQLFR 2 DFLRQLVWD SRGHUi VHU UHSUHVHQWDGR QDV $VVHPEOHLDV *HUDLV SRU
PDQGDWiULR FRQVWLWXtGR Ki PHQRV GH  XP  DQR TXH VHMD DFLRQLVWD DGPLQLVWUDGRU GD
&RPSDQKLDDGYRJDGRRXLQVWLWXLomRILQDQFHLUDFDEHQGRDRDGPLQLVWUDGRUGHIXQGRVGH
LQYHVWLPHQWRUHSUHVHQWDUVHXVFRQG{PLQRV

$UWLJR $VGHOLEHUDo}HVGD$VVHPEOHLD*HUDOUHVVDOYDGDVDVH[FHo}HVSUHYLVWDVHP
OHLHQHVWH(VWDWXWR6RFLDOVHUmRWRPDGDVSRUPDLRULDGHYRWRVGRVDFLRQLVWDVSUHVHQWHVj
$VVHPEOHLD*HUDOQmRVHFRPSXWDQGRDVDEVWHQo}HV

 'RV WUDEDOKRV H GHOLEHUDo}HV GD $VVHPEOHLD *HUDO VHUi ODYUDGD DWD D TXDO VHUi
DVVLQDGD SHORV LQWHJUDQWHV GD PHVD H SHORV DFLRQLVWDV SUHVHQWHV VHQGR FRQVLGHUDGRV
DVVLQDQWHV GD DWD RV DFLRQLVWDV TXH WHQKDP SDUWLFLSDGR j GLVWkQFLD QD IRUPD GD
UHJXODPHQWDomRHPYLJRU

 $DWDSRGHUiVHUODYUDGDQDIRUPDGHVXPiULRGRVIDWRVLQFOXVLYHGLVVLGrQFLDH
SURWHVWRV6DOYRGHOLEHUDomRHPFRQWUiULRGD$VVHPEOHLD*HUDODVDWDVVHUmRSXEOLFDGDV
FRPRPLVVmRGDVDVVLQDWXUDVGRVDFLRQLVWDV

$UWLJR &RPSHWHj$VVHPEOHLD*HUDODOpPGDVDWULEXLo}HVSUHYLVWDVHPOHL

L  WRPDUDVFRQWDVGRVDGPLQLVWUDGRUHVH[DPLQDUGLVFXWLUHYRWDUDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV

LL  GHOLEHUDU GH DFRUGR FRP SURSRVWD DSUHVHQWDGD SHOD DGPLQLVWUDomR VREUH D
GHVWLQDomRGROXFURGRH[HUFtFLRHDVXDGLVWULEXLomRDRVDFLRQLVWDV

LLL  HOHJHUHGHVWLWXLURVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGR&RQVHOKR)LVFDO
VHLQVWDODGR

LY  IL[DU D UHPXQHUDomR JOREDO GRV DGPLQLVWUDGRUHV DVVLP FRPR D GRV PHPEURV GR
&RQVHOKR)LVFDOVHLQVWDODGR

Y  DXWRUL]DURVDGPLQLVWUDGRUHVDFRQIHVVDUIDOrQFLDDUHTXHUHUUHFXSHUDomRMXGLFLDO
RXDSURSRUUHFXSHUDomRMXGLFLDO

YL  GHOLEHUDUVREUHDLQFRUSRUDomRGD&RPSDQKLDRXGDVDo}HVGHVXDHPLVVmRHP
RXWUD VRFLHGDGH VXD IXVmR FLVmR WUDQVIRUPDomR RX GLVVROXomR RX RXWUD IRUPD GH
UHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDGD&RPSDQKLD

YLL  DSURYDUQRVWHUPRVGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRDGLVSHQVDGHUHDOL]DomR
GH2IHUWD3~EOLFDGH$TXLVLomRGH$o}HVHPFDVRGHVDtGDGR1RYR0HUFDGRH
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YLLL GHOLEHUDU VREUH TXDOTXHU PDWpULD TXH OKH VHMD VXEPHWLGD SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR

&$3Ë78/2,9 $'0,1,675$d2

6HomR,
1RUPDV*HUDLV

$UWLJR $DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDFRPSHWLUiDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
Hj'LUHWRULD

 2V FDUJRV GH 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GH 3UHVLGHQWH RX
SULQFLSDOH[HFXWLYRGD&RPSDQKLDQmRSRGHUmRVHUDFXPXODGRVSHODPHVPDSHVVRD

 2V DGPLQLVWUDGRUHV VHUmR LQYHVWLGRV HP VHXV UHVSHFWLYRV FDUJRV PHGLDQWH
DVVLQDWXUDGHWHUPRGHSRVVHQROLYURSUySULRGHQWURGRV WULQWD GLDVTXHVHVHJXLUHP
jVXDHOHLomRRFDVLmRHPTXHGHYHUmRGHFODUDURQ~PHURGHDo}HVE{QXVGHVXEVFULomR
RSomRGHFRPSUDGHDo}HVGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVHRXWURVYDORUHVPRELOLiULRV
GHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHGHVRFLHGDGHVFRQWURODGDVRXGRPHVPRJUXSRGHTXHVmR
WLWXODUHV EHP FRPR LQIRUPDU DV DOWHUDo}HV GH VXDV SRVLo}HV QD IRUPD GD OHJLVODomR
DSOLFiYHO2WHUPRGHSRVVHGRVDGPLQLVWUDGRUHVWDPEpPGHYHFRQWHPSODULQFOXVLYHDVXD
VXMHLomRjFOiXVXODFRPSURPLVVyULDSUHYLVWDQR$UWLJRGR(VWDWXWR6RFLDO

 2VDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDGHYHUmRDGHULUjV3ROtWLFDVGH'LYXOJDomRGH
,QIRUPDo}HV H GH 1HJRFLDomR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD
PHGLDQWHDVVLQDWXUDGR7HUPRUHVSHFWLYR

 2SUD]RGHJHVWmRGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD'LUHWRULDVH
HVWHQGHUiDWpDLQYHVWLGXUDGRVUHVSHFWLYRVVXEVWLWXWRV

$UWLJR $$VVHPEOHLD*HUDOIL[DUiDUHPXQHUDomRJOREDOGRVDGPLQLVWUDGRUHVGD
&RPSDQKLD FDEHQGR DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GHILQLU RV YDORUHV D VHUHP SDJRV
LQGLYLGXDOPHQWHHQWUHRVDGPLQLVWUDGRUHV&DEHUiWDPEpPDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
GLVWULEXLUDSDUWLFLSDomRQRVOXFURVIL[DGDSHOD$VVHPEOHLD*HUDO

6HomR,,
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$UWLJR 2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpFRPSRVWRSRUQRPtQLPR WUrV HQR
Pi[LPR FLQFR PHPEURVWLWXODUHVHDWpLJXDOQ~PHURGHVXSOHQWHVWRGRVHOHLWRVH
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GHVWLWXtYHLV SHOD$VVHPEOHLD*HUDO FRP RSUD]R GHJHVWmRXQLILFDGRGH GRLV DQRV
SHUPLWLGDDUHHOHLomR

 'RVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRPtQLPR GRLV RX YLQWH
SRUFHQWR RTXHIRUPDLRUGHYHUmRVHUFRQVHOKHLURVLQGHSHQGHQWHVFRQIRUPHRVFULWpULRV
H UHJUDV SUHYLVWRV QR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR GHYHQGR D FDUDFWHUL]DomR GRV
LQGLFDGRVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPRFRQVHOKHLURVLQGHSHQGHQWHVVHUGHOLEHUDGD
QD$VVHPEOHLD*HUDOTXHRVHOHJHU

 4XDQGR HP GHFRUUrQFLD GD REVHUYkQFLD GR SHUFHQWXDO UHIHULGR QR   DFLPD
UHVXOWDU Q~PHUR IUDFLRQiULR GH FRQVHOKHLURV SURFHGHUVHi DR DUUHGRQGDPHQWR SDUD R
Q~PHURLQWHLURLPHGLDWDPHQWHVXSHULRU

 2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDGRWDUiXP5HJLPHQWR,QWHUQRTXHGLVSRUiGHQWUH
RXWUDV PDWpULDV TXH IRUHP MXOJDGDV FRQYHQLHQWHV VREUH VHX SUySULR IXQFLRQDPHQWR
GLUHLWRV H GHYHUHV GRV VHXV PHPEURV H VHX UHODFLRQDPHQWR FRP D 'LUHWRULD H FRP RV
GHPDLVyUJmRVVRFLDLV

 1DSULPHLUDUHXQLmRGR &RQVHOKR GH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDDSyVDHOHLomRGH
VHXVPHPEURVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHOHJHUiSRUPDLRULDGHYRWRVHQWUHVHXV
PHPEURVR3UHVLGHQWHHR9LFH3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$UWLJR 5HVVDOYDGRRGLVSRVWRQR$UWLJRGHVWH(VWDWXWRDHOHLomRGRVPHPEURV
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGDUVHiSHORVLVWHPDGHFKDSDV

 2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GHYHUi DWp D RX QD GDWD GD FRQYRFDomR GD
$VVHPEOHLD*HUDOGHVWLQDGDDHOHJHURVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGLYXOJDU
SURSRVWD GD DGPLQLVWUDomR FRP D LQGLFDomR GRV LQWHJUDQWHV GD FKDSD SURSRVWD H
GLVSRQLELOL]DUQDVHGHGD&RPSDQKLDGHFODUDomRDVVLQDGDSRUFDGDXPGRVLQWHJUDQWHVGD
FKDSDSRUHOHLQGLFDGDFRQWHQGR D VXDTXDOLILFDomRFRPSOHWD E GHVFULomRFRPSOHWD
GHVXDH[SHULrQFLDSURILVVLRQDOPHQFLRQDQGRDVDWLYLGDGHVSURILVVLRQDLVDQWHULRUPHQWH
GHVHPSHQKDGDVEHPFRPRTXDOLILFDo}HVSURILVVLRQDLVHDFDGrPLFDVH F LQIRUPDo}HV
VREUH SURFHVVRV GLVFLSOLQDUHV H MXGLFLDLV WUDQVLWDGRV HP MXOJDGR HP TXH WHQKD VLGR
FRQGHQDGR FRPR WDPEpP LQIRUPDomR VH IRU R FDVR GD H[LVWrQFLD GH KLSyWHVHV GH
LPSHGLPHQWRRXFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVSUHYLVWDVQR$UWLJR3DUiJUDIRGD/HLQ


 2V DFLRQLVWDV RX FRQMXQWR GH DFLRQLVWDV TXH GHVHMDUHP SURSRU RXWUD FKDSD SDUD
FRQFRUUHUDRVFDUJRVQR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUmRFRPDQWHFHGrQFLDGHSHOR
PHQRV  YLQWH H FLQFR  GLDV HP UHODomR j GDWD PDUFDGD SDUD D $VVHPEOHLD *HUDO
HQFDPLQKDUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHFODUDo}HVDVVLQDGDVLQGLYLGXDOPHQWHSHORV
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FDQGLGDWRV SRU HOHV LQGLFDGRV FRQWHQGR DV LQIRUPDo}HV PHQFLRQDGDV QR 3DUiJUDIR
DQWHULRUFDEHQGRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSURYLGHQFLDUDGLYXOJDomRLPHGLDWDSRU
PHLR GH DYLVR LQVHULGR QD SiJLQD GD &RPSDQKLD QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV H
HQFDPLQKDGRSRUPHLRHOHWU{QLFRSDUDD&90HSDUDD%GDLQIRUPDomRGHTXHRV
GRFXPHQWRV UHIHUHQWHV jV GHPDLV FKDSDV DSUHVHQWDGDV HQFRQWUDPVH j GLVSRVLomR GRV
DFLRQLVWDVQDVHGHGD&RPSDQKLD

 2VQRPHVLQGLFDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXSRUDFLRQLVWDVGHYHUmR
VHU LGHQWLILFDGRV HP VHQGR R FDVR FRPR FDQGLGDWRV D FRQVHOKHLURV LQGHSHQGHQWHV
REVHUYDGRRGLVSRVWRQR$UWLJRDFLPD

 &DGD DFLRQLVWD VRPHQWH SRGHUi YRWDU D IDYRU GH XPD FKDSD VHQGR GHFODUDGRV
HOHLWRVRVFDQGLGDWRVGDFKDSDTXHUHFHEHUPDLRUQ~PHURGHYRWRVQD$VVHPEOHLD*HUDO

$UWLJR 1D HOHLomR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR p IDFXOWDGR DRV
DFLRQLVWDVUHTXHUHUQDIRUPDGDOHLDDGRomRGRSURFHVVRGHYRWRP~OWLSORGHVGHTXHR
IDoDPQRPtQLPR TXDUHQWDHRLWR KRUDVDQWHVGDUHDOL]DomRGD$VVHPEOHLD*HUDO
REVHUYDGRVRVUHTXLVLWRVSUHYLVWRVHPOHLHQDUHJXODPHQWDomRHPYLJRU

 $&RPSDQKLDLPHGLDWDPHQWHDSyVRUHFHELPHQWRGRSHGLGRGHYHUiGLYXOJDUSRU
PHLRGHDYLVRLQVHULGRHPVXDSiJLQDQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVHHQFDPLQKDGR
SRUPHLRHOHWU{QLFRj&90Hj%DLQIRUPDomRGHTXHDHOHLomRVHGDUiSHORSURFHVVR
GRYRWRP~OWLSOR

 1DKLSyWHVHGHHOHLomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSHORSURFHVVR
GHYRWRP~OWLSORGHL[DUiGHKDYHUDHOHLomRSRUFKDSDVHVHUmRFDQGLGDWRVDPHPEURVGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRVLQWHJUDQWHVGDVFKDSDVGHTXHWUDWDR$UWLJREHPFRPR
RV FDQGLGDWRV TXH YLHUHP D VHU LQGLFDGRV SRU DFLRQLVWD SUHVHQWH GHVGH TXH VHMDP
DSUHVHQWDGDVj$VVHPEOHLD*HUDODVGHFODUDo}HVDVVLQDGDVSRUHVWHVFDQGLGDWRVFRPR
FRQWH~GRUHIHULGRQRGR$UWLJRGHVWH(VWDWXWR

 &DGDDFLRQLVWDWHUiRGLUHLWRGHFXPXODURVYRWRVDHOHDWULEXtGRVHPXP ~QLFR
FDQGLGDWRRXGLVWULEXtORVHQWUHYiULRVVHQGRGHFODUDGRVHOHLWRVDTXHOHVTXHUHFHEHUHP
PDLRUTXDQWLGDGHGHYRWRV2VFDUJRVTXHHPYLUWXGHGHHPSDWHQmRIRUHPSUHHQFKLGRV
VHUmRREMHWRGHQRYDYRWDomRSHORPHVPRSURFHVVRDMXVWDQGRVHRQ~PHURGHYRWRVTXH
FDEHUiDFDGDDFLRQLVWDHPIXQomRGRQ~PHURGHFDUJRVDVHUHPSUHHQFKLGRV

 6HPSUH TXH D HOHLomR WLYHU VLGR UHDOL]DGD SHOR SURFHVVR GH YRWR P~OWLSOR D
GHVWLWXLomRGHTXDOTXHUPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSHOD$VVHPEOHLD*HUDO
LPSRUWDUiDGHVWLWXLomRGRVGHPDLVPHPEURVSURFHGHQGRVHDQRYDHOHLomR1RVGHPDLV
FDVRV GH YDFkQFLD D SULPHLUD $VVHPEOHLD *HUDO SURFHGHUi j QRYD HOHLomR GH WRGR R
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&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VDOYR VH KRXYHU VXSOHQWH QRV WHUPRV GR $UWLJR 
SDUiJUDIRGD/HLQ

$UWLJR &DVR D &RPSDQKLD YHQKD D HVWDU VRE FRQWUROH GH DFLRQLVWD RX JUXSR
FRQWURODGRUFRQIRUPHGHILQLGRQR$UWLJRGD/HLQDFLRQLVWDVPLQRULWiULRV
GHWHQWRUHVGHDo}HVRUGLQiULDVSRGHUmRQDIRUPDSUHYLVWDQRSDUiJUDIRGR$UWLJR
GD/HLQUHTXHUHUTXHDHOHLomRGHXPPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
VHMDIHLWDHPVHSDUDGRQmRVHQGRDSOLFiYHLVDWDOHOHLomRDVUHJUDVSUHYLVWDVQR$UWLJR
DFLPD

$UWLJR eIDFXOWDGRDTXDOTXHUFRQVHOKHLURHIHWXDUSRUHVFULWRLQGLFDomRHVSHFtILFD
GHRXWURPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXGHVXSOHQWHVSDUDVXEVWLWXtORHPVXDV
DXVrQFLDVRXLPSHGLPHQWRVWHPSRUiULRVFDEHQGRDRVXEVWLWXWRDOpPGRSUySULRYRWRR
YRWRGRVXEVWLWXtGR

 1RFDVRGHYDFkQFLDGRFDUJRGHFRQVHOKHLURRVVXEVWLWXWRVVHUmRQRPHDGRVSHORV
FRQVHOKHLURV UHPDQHVFHQWHV SRGHQGR LQFOXVLYH VHU XP GRV VXSOHQWHV H FRPSOHWDUmR R
PDQGDWRGRVFRQVHOKHLURVVXEVWLWXtGRV&DVRR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRSWHSRUXP
VXSOHQWH FRPR VXEVWLWXWR GR PHPEUR HIHWLYR D RUGHP GH SULRULGDGH SUHYLVWD QR  
DEDL[RGHYHUiVHUREVHUYDGD2FRUUHQGRYDFkQFLDGDPDLRULDGRVFDUJRVVHUiFRQYRFDGD
$VVHPEOHLD*HUDOSDUDSURFHGHUDQRYDHOHLomR

 (PFDVRGHYDFkQFLDGRFDUJRGH3UHVLGHQWHRXGH9LFH3UHVLGHQWHGR&RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR R QRYR 3UHVLGHQWH VHUi LQGLFDGR SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
GHQWUHVHXVPHPEURVHPUHXQLmRHVSHFLDOPHQWHFRQYRFDGDSDUDHVWHILP

 &DEHUi j $VVHPEOHLD *HUDO TXH HOHJHU RV PHPEURV VXSOHQWHV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR LQGLFDU D RUGHP GH SULRULGDGH HQWUH RV VXSOHQWHV SDUD VXEVWLWXLomR GRV
PHPEURVHIHWLYRVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPVXDVDXVrQFLDVHLPSHGLPHQWRV

 8PPHPEURVXSOHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSHQDVSRGHUiSDUWLFLSDUH
YRWDU QDV UHXQL}HV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR QDV VLWXDo}HV GH DXVrQFLD RX
LPSHGLPHQWRGRPHPEURHIHWLYRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRREVHUYDGRRGLVSRVWR
QRDFLPD

$UWLJR 2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHXQLUVHiRUGLQDULDPHQWH XPD YH]D
FDGD WUrV PHVHVHH[WUDRUGLQDULDPHQWHVHPSUHTXHFRQYRFDGRSRUVHX3UHVLGHQWH
SHOR9LFH3UHVLGHQWHRXSRUTXDLVTXHU GRLV GHVHXVPHPEURVHPFRQMXQWRPHGLDQWH
FRQYRFDomRHVFULWD±DWUDYpVGHFDUWDFRUUHLRHOHWU{QLFRRXRXWURPHLRGHFRPXQLFDomR
FRPFRPSURYDQWHGHUHFHELPHQWR±FRQWHQGRDOpPGRORFDOGDWDHKRUDGDUHXQLmRD
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RUGHPGRGLD$VFRQYRFDo}HVGHYHUmRVHPSUHTXHSRVVtYHOHQFDPLQKDUDVSURSRVWDVRX
GRFXPHQWRVDVHUHPGLVFXWLGRVRXDSUHFLDGRV

 $VUHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHUmRFRQYRFDGDVFRPQRPtQLPR
RLWR  GLDV GH DQWHFHGrQFLD VHQGR FHUWR TXH HP FDVRV GH PDQLIHVWD XUJrQFLD D
FRQYRFDomR SRGHUi VHU H[FHSFLRQDOPHQWH IHLWD FRP DQWHFHGrQFLD GH  GRLV  GLDV
REVHUYDGDVDVGHPDLVIRUPDOLGDGHV$SUHVHQoDGDWRWDOLGDGHGRVPHPEURVGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRGLVSHQVDUiTXDOTXHUIRUPDOLGDGHGHFRQYRFDomR

 $VUHXQL}HVGR &RQVHOKR GH$GPLQLVWUDomRVHUmRLQVWDODGDV FRP DSUHVHQoDGD
PDLRULDGHVHXVPHPEURVHPH[HUFtFLR&RQVLGHUDVHSUHVHQWHjUHXQLmRRFRQVHOKHLUR
TXHHVWLYHUQDRFDVLmR L UHSUHVHQWDGRSRUVHXVXEVWLWXWRLQGLFDGRQDIRUPDGR$UWLJR
DFLPD LL SDUWLFLSDQGRGDUHXQLmRSRUFRQIHUrQFLDWHOHI{QLFDYtGHRFRQIHUrQFLDRX
TXDOTXHU RXWUR PHLR GH FRPXQLFDomR TXH SHUPLWD D LGHQWLILFDomR GR FRQVHOKHLUR H D
FRPXQLFDomRVLPXOWkQHDFRPDVGHPDLVSHVVRDVSUHVHQWHVjUHXQLmRVHQGRSHUPLWLGRDR
FRQVHOKHLURDVVLQDUDUHVSHFWLYDDWDGD5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHIRUPD
HOHWU{QLFDRX LLL TXHWLYHUHQYLDGRVHXYRWRSRUHVFULWRILFDQGRRSUHVLGHQWHGDUHXQLmR
LQYHVWLGR GRV SRGHUHV SDUD DVVLQDU D UHVSHFWLYD DWD GD 5HXQLmR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHPQRPHGRFRQVHOKHLURTXHQmRHVWHMDSUHVHQWHILVLFDPHQWH

 $VGHOLEHUDo}HVGR &RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHUmRWRPDGDVPHGLDQWH RYRWR
IDYRUiYHO GD PDLRULD GRV PHPEURV SUHVHQWHV 2 SUHVLGHQWH GH TXDOTXHU UHXQLmR GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQmRGHYHUiOHYDUHPFRQVLGHUDomRHQmRFRPSXWDUiRYRWR
SURIHULGR FRP LQIUDomR DRV WHUPRV GH TXDOTXHU DFRUGR GH DFLRQLVWDV TXH SRVVD HVWDU
GHYLGDPHQWHDUTXLYDGRQDVHGHGD&RPSDQKLDFRQIRUPHGLVSRVWRQR$UWLJRGD/HL
Q

 7RGDVDVGHOLEHUDo}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRQVWDUmRGHDWDVODYUDGDV
QRUHVSHFWLYROLYURGHDWDVGHUHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHDVVLQDGDVSHORV
PHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHHVWLYHUHPSUHVHQWHVREVHUYDGRRGLVSRVWR
QRVLWHQV LL H LLL GRDFLPD

 1HQKXPPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUiSDUWLFLSDUGHGHOLEHUDo}HV
HGLVFXVV}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXGHTXDLVTXHUyUJmRVGDDGPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLDRXGDVVRFLHGDGHVSRUHODFRQWURODGDVH[HUFHURYRWRRXGHTXDOTXHUIRUPD
LQWHUYLU QRV DVVXQWRV HP TXH HVWHMD GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH HP VLWXDomR GH LQWHUHVVH
FRQIOLWDQWHFRPRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDRXGHVXDVFRQWURODGDVQRVWHUPRVGDOHL

$UWLJR 6HP SUHMXt]R GDV GHPDLV DWULEXLo}HV SUHYLVWDV HP OHL H QHVWH (VWDWXWR
6RFLDOFRPSHWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
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L
IL[DU D RULHQWDomR JHUDO GRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD H GH VXDV FRQWURODGDV
LQFOXLQGR D DSURYDomR H DOWHUDomR GR RUoDPHQWR DQXDO H R SODQR GH QHJyFLRV GD
&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDVEHPFRPRTXDLVTXHUHYHQWXDLVDOWHUDo}HVGRVPHVPRV
VHQGR FHUWR TXH HQTXDQWR QmR IRU DSURYDGR R RUoDPHQWR RX SODQR UHIHUHQWH D XP
GHWHUPLQDGRH[HUFtFLRVRFLDORRUoDPHQWRRXSODQRGRH[HUFtFLRDQWHULRUVHUiXWLOL]DGR
SURYLVRULDPHQWH  HDGHWHUPLQDomRGDV PHWDV H HVWUDWpJLDV GHQHJyFLRV SDUDRSHUtRGR
VXEVHTXHQWH]HODQGRSRUVXDERDH[HFXomR

LL  HOHJHUGHVWLWXLUGHILQLUDUHPXQHUDomRHDVDWULEXLo}HVGRVPHPEURVGD'LUHWRULD
GD&RPSDQKLDREVHUYDGRVRVOLPLWHVHVWDEHOHFLGRVSHOD$VVHPEOHLD*HUDO

LLL  ILVFDOL]DUDJHVWmRGRV'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDH[DPLQDUDTXDOTXHUWHPSRRV
OLYURVHSDSpLVGD&RPSDQKLDHVROLFLWDULQIRUPDo}HVVREUHTXDLVTXHUDWRVFHOHEUDGRVRX
HPYLDGHFHOHEUDomRSHOD&RPSDQKLD

LY  SURSRU H DGPLQLVWUDU SODQRV GH RSomR GH FRPSUD GH Do}HV RX RXWUDV IRUPDV GH
UHPXQHUDomR EDVHDGD HP Do}HV SDUD DGPLQLVWUDGRUHV HPSUHJDGRV SUHVWDGRUHV GH
VHUYLoRV DVVLP FRPR DGPLQLVWUDGRUHV H RXWURV HPSUHJDGRV GH RXWUDV VRFLHGDGHV TXH
VHMDPFRQWURODGDVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHSHOD&RPSDQKLD

Y  DSURYDUSUHYLDPHQWHDLPSOHPHQWDomRRXDDOWHUDomREHPFRPRDDGPLQLVWUDomR
GH SODQR GH LQFHQWLYR GH UHPXQHUDomR GH ORQJRSUD]R DRV HPSUHJDGRV GD &RPSDQKLD
HRXGHVRFLHGDGHVFRQWURODGDVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHSHOD&RPSDQKLD

YL  QRPHDUHGHVWLWXLURVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVGD&RPSDQKLDTXDQGRIRURFDVR

YLL  PDQLIHVWDUVHVREUHR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRHDVFRQWDVGD'LUHWRULD

YLLL  VXEPHWHUj$VVHPEOHLD*HUDODSURSRVWDGHGHVWLQDomRDVHUGDGDDROXFUROtTXLGR
GD&RPSDQKLDGHFDGDH[HUFtFLRVRFLDO

L[  DXWRUL]DU D 'LUHWRULD D DGTXLULU DOLHQDU H FRQVWLWXLU {QXV UHDLV RX JUDYDPHV GH
TXDOTXHUQDWXUH]DVREUHRVEHQVGRDWLYRSHUPDQHQWHSUHVWDUJDUDQWLDVHPJHUDOFHOHEUDU
FRQWUDWRVGHTXDOTXHUQDWXUH]DUHQXQFLDUDGLUHLWRVHWUDQVDo}HVGHTXDOTXHUQDWXUH]DGD
&RPSDQKLD H GH VXDV FRQWURODGDV HP YDORUHV TXH VXSHUHP  GH] SRU FHQWR  GR
SDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLD

[  GHOLEHUDUVREUHDFRQWUDWDomRGHILQDQFLDPHQWRVHHPSUpVWLPRVEHPFRPRVREUH
TXDLVTXHURSHUDo}HVTXHUHVXOWHPHPFULDomRGHHQGLYLGDPHQWRSDUDD&RPSDQKLDHP
YDORUVXSHULRUD GH]SRUFHQWR GRSDWULP{QLROtTXLGRFRQVROLGDGRGD&RPSDQKLD
DSXUDGR QR ~OWLPR %DODQoR 3DWULPRQLDO GD &RPSDQKLD SRU RSHUDomR LVRODGD RX HP
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FRQMXQWR GH RSHUDo}HV GHQWUR GR PHVPR H[HUFtFLR VRFLDO LQFOXLQGR D HPLVVmR GH
TXDLVTXHULQVWUXPHQWRVGHFUpGLWRSDUDDFDSWDomRGHUHFXUVRVVHMDPQRWDVSURPLVVyULDV
FRPHUFLDLVERQGVQRWHVFRPPHUFLDOSDSHUVRXRXWURVGHXVRFRPXPQRPHUFDGREHP
FRPRSDUDIL[DUDVVXDVFRQGLo}HVGHHPLVVmRHUHVJDWHSRGHQGRQRVFDVRVTXHGHILQLU
H[LJLUDSUpYLDDXWRUL]DomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPRFRQGLomRGHYDOLGDGHGR
DWR

[L  GHOLEHUDU VREUH R DXPHQWR GR FDSLWDO GD &RPSDQKLD DWp R OLPLWH GR FDSLWDO
DXWRUL]DGR SRGHQGR GHQWUR GH WDO OLPLWH DXWRUL]DU D HPLVVmR GH Do}HV RX E{QXV GH
VXEVFULomR

[LL  GHOLEHUDUVREUHDHPLVVmRGHGHErQWXUHVVLPSOHVQRVWHUPRVGR$UWLJRGD
/HLQEHPFRPRVREUHDHPLVVmRGHGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVHVWDV
~OWLPDVGHQWURGROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGRQRVWHUPRVGR$UWLJRGD/HLQ


[LLL  GHFLGLU VREUH R SDJDPHQWR RX FUpGLWR GH MXURV VREUH R FDSLWDO SUySULR DRV
DFLRQLVWDVQRVWHUPRVGDOHJLVODomRDSOLFiYHO

[LY  DXWRUL]DU R OHYDQWDPHQWR GH EDODQoRV VHPHVWUDLV RX HP SHUtRGRV PHQRUHV H D
GLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVLQWHUPHGLiULRVFRPEDVHQROXFURDSXUDGRHPWDLVEDODQoRV
REVHUYDGDVDVOLPLWDo}HVHGLVSRVLo}HVHVWDWXWiULDVHOHJDLV

[Y  GHOLEHUDUTXDOTXHURSHUDomRWUDQVDomRFRQWUDWRRXDFRUGRGHTXDOTXHUQDWXUH]D
TXHHQYROYDYDORUVXSHULRUD GH]SRUFHQWR GRSDWULP{QLROtTXLGRFRQVROLGDGRGD
&RPSDQKLDDSXUDGRQR~OWLPR%DODQoR3DWULPRQLDOGD&RPSDQKLDSRURSHUDomRLVRODGD
RXHPFRQMXQWRGHRSHUDo}HVGHQWURGRPHVPRH[HUFtFLRVRFLDO

[YL  DXWRUL]DUDDPRUWL]DomRUHVJDWHRXUHFRPSUDGHDo}HVGDSUySULD&RPSDQKLDEHP
FRPR GHOLEHUDU VREUH R HYHQWXDO FDQFHODPHQWR RX DOLHQDomR GDV Do}HV SRUYHQWXUD HP
WHVRXUDULD

[YLL  GHOLEHUDU VREUH D GLVWULEXLomR DRV DGPLQLVWUDGRUHV HRX HPSUHJDGRV GH
SDUWLFLSDomRQRVOXFURVGD&RPSDQKLDREVHUYDGRVRVOLPLWHVHFRQGLo}HVIL[DGRVSHOD
$VVHPEOHLD*HUDO

[YLLL GHOLEHUDUVREUHDFHOHEUDomRPRGLILFDomRHRXWpUPLQRGHFRQWUDWRVEHPFRPR
UHDOL]DomRGHRSHUDo}HVGHTXDOTXHUQDWXUH]DHQWUHGHXPODGRD&RPSDQKLDRXTXDOTXHU
GHVXDVFRQWURODGDV±FRPH[FHomRGDVVXEVLGLiULDVLQWHJUDLVGD&RPSDQKLD±HGHRXWUR
ODGR DFLRQLVWD FRQWURODGRU VRFLHGDGH FROLJDGD RX DGPLQLVWUDGRU GD &RPSDQKLD RX
UHVSHFWLYRVF{QMXJHVRXSDUHQWHVDWpVHJXQGRJUDXHRXHPSUHVDVFRQWURODGDVFROLJDGDV
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RXFRQWURODGRUDVGRVPHVPRVTXHHQYROYDPYDORUHVVXSHULRUHVD XPSRUFHQWR GR
SDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLD

[L[  LQGLFDU R 'LUHWRU RX 'LUHWRUHV TXH UHSUHVHQWDUmR D &RPSDQKLD QDV DVVHPEOHLDV
JHUDLV UHXQL}HV GH VyFLRV RX DOWHUDo}HV FRQWUDWXDLV GDV VRFLHGDGHV FRQWURODGDV RX
FROLJDGDVGD&RPSDQKLD

[[  GHOLEHUDUVREUHDSDUWLFLSDomRGD&RPSDQKLDHPRXWUDVVRFLHGDGHVFRPRVyFLDRX
DFLRQLVWD PHGLDQWH VXEVFULomR RX DTXLVLomR GH Do}HV RX TXRWDV EHP FRPR D VXD
SDUWLFLSDomRHPDFRUGRVGHDVVRFLDomRHRXDFRUGRVGHDFLRQLVWDVHVREUHDFRQVWLWXLomR
GH VRFLHGDGHV QR %UDVLO RX QR H[WHULRU SHOD &RPSDQKLD UHVVDOYDGR TXDQGR D /HL
RX(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDGHRXWUDIRUPDGLVSXVHU

[[L  FRQVWLWXLUHLQVWDODURFRPLWrGHDXGLWRULDGD&RPSDQKLDREVHUYDGRVRVUHTXLVLWRV
HVWDEHOHFLPHQWRVQDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO

[[LL  FRQVWLWXLURXWURVFRPLWrVWpFQLFRVRXFRQVXOWLYRVGHFDUiWHUQmRGHOLEHUDWLYRQRV
WHUPRVHFRQGLo}HVGHILQLGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHOHJHUHGHVWLWXLURVVHXV
PHPEURVHDSURYDUVHXVUHJLPHQWRVLQWHUQRV2VFRPLWrVSRGHUmRDWXDUHQWUHRXWUDVQDV
VHJXLQWHViUHDV L HVWUDWpJLFDHILQDQFHLUD LL JRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDFRQGXWDHpWLFD
H LLL UHPXQHUDomRGHDGPLQLVWUDGRUHVHGHVHQYROYLPHQWRH[HFXWLYR

[[LLL H[HUFHU DV GHPDLV DWULEXLo}HV FRQIHULGDV HP $VVHPEOHLD *HUDO RX SRU HVWH
(VWDWXWRH

[[LY UHVROYHURVFDVRVRPLVVRVQHVWH(VWDWXWRHH[HUFHURXWUDVDWULEXLo}HVTXHDOHLRX
HVWH(VWDWXWRQmRFRQILUDPDRXWURyUJmRGD&RPSDQKLD

6HomR,,,
'LUHWRULD
LD

$UWLJR $'LUHWRULDVHUiFRPSRVWDGH GRLV D TXDWUR PHPEURVUHVLGHQWHVQR
%UDVLO DFLRQLVWDV RX QmR HOHLWRV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRU XP SUD]R GH
PDQGDWRGH GRLV DQRVSHUPLWLGDDUHHOHLomRVHQGRXP'LUHWRU3UHVLGHQWHXP'LUHWRU
)LQDQFHLUR XP 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV H XP 'LUHWRU VHP GHVLJQDomR
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HVSHFtILFD WRGRV HOHLWRV H GHVWLWXtYHLV D TXDOTXHU WHPSR SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR

 2FDUJRGH'LUHWRUGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHVSRGHUiVHUFXPXODGRFRPRGH
'LUHWRU3UHVLGHQWHRXGH'LUHWRU)LQDQFHLURQHVWDKLSyWHVHD'LUHWRULDSRGHUiWHUDWpGRLV
'LUHWRUHVVHPGHVLJQDomRHVSHFtILFD

$UWLJR $ 'LUHWRULD UHXQLUVHi VHPSUH TXH RV LQWHUHVVHV GD &RPSDQKLD DVVLP R
H[LJLUHPHPYLUWXGHGHFRQYRFDomRGR'LUHWRU3UHVLGHQWHHVXDVGHFLV}HVVHUmRWRPDGDV
SRUPDLRULDVLPSOHVGHYRWRVREVHUYDGRRTXRUXPGHLQVWDODomRGHPHWDGHGRVPHPEURV
HOHLWRV

3DUiJUDIR ÒQLFR 7RGDV DV GHOLEHUDo}HV GD 'LUHWRULD FRQVWDUmR GH DWDV ODYUDGDV QR
UHVSHFWLYROLYURGHDWDVGHUHXQL}HVGD'LUHWRULDHDVVLQDGDVSHORV'LUHWRUHVTXHHVWLYHUHP
SUHVHQWHVVHQGRSHUPLWLGRDR'LUHWRUTXHSDUWLFLSDUGDUHXQLmRUHPRWDPHQWH DVVLQDUD
UHVSHFWLYDDWDGHIRUPDHOHWU{QLFD

$UWLJR &RPSHWHDRV'LUHWRUHVJHULUD&RPSDQKLDHH[HUFHUDVDWULEXLo}HVTXHD
$VVHPEOHLD*HUDO R&RQVHOKR GH$GPLQLVWUDomRHHVWH(VWDWXWR 6RFLDO OKHFRQIHULUHP
SDUDDSUiWLFDGRVDWRVQHFHVViULRVDRIXQFLRQDPHQWRUHJXODUGD&RPSDQKLDLQFXPELQGR
OKHVDDGPLQLVWUDomRHJHVWmRGRV QHJyFLRV HDWLYLGDGHV GD&RPSDQKLDREVHUYDGRVRV
OLPLWHVIL[DGRVSRUHVWH(VWDWXWR6RFLDOLQFOXVLYH

L  FRQGX]LUDSROtWLFDJHUDOHGHDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDFRQIRUPHGHWHUPLQDGR
SHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

LL  H[HFXWDUHFRRUGHQDURDQGDPHQWRGDVDWLYLGDGHVQRUPDLVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGR
R FXPSULPHQWR GDV GHOLEHUDo}HV WRPDGDV HP $VVHPEOHLDV *HUDLV HP UHXQL}HV GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHQDVVXDVSUySULDVUHXQL}HV

LLL  HODERUDU RV SODQRV GH QHJyFLRV H RV RUoDPHQWRV GD &RPSDQKLD DQXDLV HRX
SOXULDQXDLVHVXEPHWrORVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

LY  H[HFXWDU RV SODQRV GH QHJyFLRV H RV RUoDPHQWRV GD &RPSDQKLD DSURYDGRV SHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

Y  VXEPHWHUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSURSRVWDGHGHVWLQDomRGROXFUROtTXLGR
GHFDGDH[HUFtFLRVRFLDO

YL  GHWHUPLQDUROHYDQWDPHQWRGHEDODQoRVVHPHVWUDLVRXLQWHUPHGLiULRV





131

YLL  HODERUDURUHODWyULRHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGHFDGDH[HUFtFLRVRFLDO

YLLL DEULUPRYLPHQWDUHHQFHUUDUFRQWDVEDQFiULDV

L[  REVHUYDGDVDVFRPSHWrQFLDVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHRGLVSRVWRQR(VWDWXWR
6RFLDOGD&RPSDQKLDWUDQVLJLUUHQXQFLDUGHVLVWLUID]HUDFRUGRVILUPDUFRPSURPLVVRV
FRQWUDLU REULJDo}HV ID]HU DSOLFDo}HV GH UHFXUVRV DGTXLULU KLSRWHFDU HPSHQKDU RX GH
TXDOTXHU IRUPD RQHUDU EHQV PyYHLV RX LPyYHLV H FRQFHGHU JDUDQWLDV DVVLQDQGR RV
UHVSHFWLYRVWHUPRVHFRQWUDWRVH

[  UHSUHVHQWDU D &RPSDQKLD HP MXt]R RX IRUD GHOH DWLYD H SDVVLYDPHQWH SHUDQWH
TXDLVTXHU UHSDUWLo}HV S~EOLFDV RX DXWRULGDGHV IHGHUDLV HVWDGXDLV RX PXQLFLSDLV
REVHUYDGRRGLVSRVWRQHVWH(VWDWXWR6RFLDO

 &DEHUiDR'LUHWRU3UHVLGHQWHFRQYRFDUGHRItFLRRXDSHGLGRGH GRLV RXPDLV
'LUHWRUHVHSUHVLGLUDVUHXQL}HVGD'LUHWRULD

 $UHXQLmRGD'LUHWRULDLQVWDODUVHiFRPDSUHVHQoDGDPDLRULDGHVHXVPHPEURV
HDVGHOLEHUDo}HVVHUmRWRPDGDVSRUPDLRULDGHYRWRVGRVSUHVHQWHV

 1D DXVrQFLD GR 'LUHWRU 3UHVLGHQWH FDEHUi DR 'LUHWRU LQGLFDGR QRV WHUPRV GR
$UWLJR  GHVWH (VWDWXWR SUHVLGLU D UHXQLmR GH 'LUHWRULD REVHUYDGR TXH R 'LUHWRU
3UHVLGHQWHVXEVWLWXWRQmRWHUiYRWRGHTXDOLGDGH

$UWLJR &RPSHWHDR'LUHWRU3UHVLGHQWH

L
GLULJLURULHQWDUHFRRUGHQDUDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD

LL  VXSHUYLVLRQDUDVIXQo}HVGRVGHPDLV'LUHWRUHV

LLL  FRQYRFDUHSUHVLGLUDVUHXQL}HVGD'LUHWRULD

LY  UHSRUWDUVHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSUHVWDQGRDVLQIRUPDo}HVUHODWLYDVDR
GHVHQYROYLPHQWRGD&RPSDQKLDTXHYHQKDPDVHID]HUQHFHVViULDV

Y  HODERUDUHDSUHVHQWDUDQXDOPHQWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRSODQRDQXDO
GHQHJyFLRVHRRUoDPHQWRDQXDOGD&RPSDQKLD

YL  HODERUDUHDFRPSDQKDURVSODQRVGHQHJyFLRVRSHUDFLRQDLVHGHLQYHVWLPHQWRVGD
&RPSDQKLDHFRQWURODGDVFROLJDGDVH
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YLL  UHSUHVHQWDUD&RPSDQKLDHPMXt]RDWLYDRXSDVVLYDPHQWH

$UWLJR &RPSHWHDR'LUHWRU)LQDQFHLURGHQWUHRXWUDVDWULEXLo}HVTXHOKHYHQKDP
D VHU FRPSHOLGDV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H QRV WHUPRV GDV 3ROtWLFDV GD
&RPSDQKLD

L
SODQHMDU FRRUGHQDU RUJDQL]DU VXSHUYLVLRQDU H GLULJLU DV DWLYLGDGHV UHODWLYDV jV
RSHUDo}HVGHQDWXUH]DILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDHFRQWURODGDV

LL 
SURSRU DOWHUQDWLYDV GH ILQDQFLDPHQWR H DSURYDU FRQGLo}HV ILQDQFHLUDV GRV
QHJyFLRVGD&RPSDQKLDHFRQWURODGDV

LLL  HP FRQMXQWR FRP R 'LUHWRU 3UHVLGHQWH HODERUDU H DSUHVHQWDU DQXDOPHQWH DR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR R SODQR DQXDO GH QHJyFLRV H R RUoDPHQWR DQXDO GD
&RPSDQKLD

LY  HP FRQMXQWR FRP R 'LUHWRU 3UHVLGHQWH HODERUDU H DFRPSDQKDU RV SODQRV GH
QHJyFLRVRSHUDFLRQDLVHGHLQYHVWLPHQWRVGD&RPSDQKLDHFRQWURODGDVFROLJDGDV

Y
FRRUGHQDU D HODERUDomR SDUD DSUHFLDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVFROLJDGDVGR
UHODWyULR GD DGPLQLVWUDomR H GDV FRQWDV GD 'LUHWRULD DFRPSDQKDGRV GR UHODWyULR GRV
DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV EHP FRPR D SURSRVWD GH DSOLFDomR GRV OXFURV DSXUDGRV QR
H[HUFtFLRDQWHULRUGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVHFROLJDGDVGHIRUPDFRQVROLGDGD

YL  DSUHVHQWDUWULPHVWUDOPHQWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRREDODQFHWHHFRQ{PLFR
ILQDQFHLUR H SDWULPRQLDO ± ,75 GHWDOKDGR GD &RPSDQKLD FRQVROLGDGR FRP VXDV
FRQWURODGDVHFROLJDGDV

YLL  DGPLQLVWUDURFDL[DHDVFRQWDVDSDJDUHDUHFHEHUGD&RPSDQKLDHFRQWURODGDVH

YLLL  GLULJLU DV iUHDV FRQWiELO GH SODQHMDPHQWR ILQDQFHLUR H ILVFDOWULEXWiULD GD
&RPSDQKLDHFRQWURODGDV

$UWLJR &RPSHWH DR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GHQWUH RXWUDV
DWULEXLo}HV TXH OKH YHQKDP D VHU FRPSHOLGDV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H QRV
WHUPRVGDV3ROtWLFDVGD&RPSDQKLD

L
UHSUHVHQWDUD&RPSDQKLDSHUDQWHRVyUJmRVGHFRQWUROHHGHPDLVLQVWLWXLo}HVTXH
DWXDPQRPHUFDGRGHFDSLWDLV LQFOXLQGR&90%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO%LQVWLWXLomR
HVFULWXUDGRUDGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD 
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LL 
SUHVWDULQIRUPDo}HVDRS~EOLFRLQYHVWLGRUj&90DR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOjV
%ROVDVGH9DORUHVQDVTXDLVD&RPSDQKLDYHQKDDWHUVHXVYDORUHVPRELOLiULRVQHJRFLDGRV
H GHPDLV yUJmRV UHODFLRQDGRV jV DWLYLGDGHV GHVHQYROYLGDV QR PHUFDGR GH FDSLWDLV
FRQIRUPHOHJLVODomRDSOLFiYHOQR%UDVLOHQRH[WHULRUH

LLL  WRPDUSURYLGrQFLDVSDUDPDQWHUDWXDOL]DGRRUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWDSHUDQWH
D&90

$UWLJR &RPSHWHDRV'LUHWRUHVVHPGHVLJQDomRHVSHFtILFDH[HUFHUDVDWLYLGDGHVTXH
OKHV IRUHP LQGLFDGDV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H SUDWLFDU RV DWRV GH JHVWmR
DXWRUL]DGRVSRUHVWH(VWDWXWR6RFLDO

$UWLJR &RPSHWH DRV 'LUHWRUHV DVVLVWLU H DX[LOLDU R 'LUHWRU 3UHVLGHQWH QD
DGPLQLVWUDomRGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHVREDRULHQWDomRHFRRUGHQDomRGR'LUHWRU
3UHVLGHQWH H[HUFHU DV IXQo}HV TXH OKHV WHQKDP VLGR DWULEXtGDV SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR

 1DV DXVrQFLDV H LPSHGLPHQWRV WHPSRUiULRV GR 'LUHWRU 3UHVLGHQWH HVWH VHUi
VXEVWLWXtGRSRUTXDOTXHU'LUHWRUSRUHOHGHVLJQDGR

 1RVFDVRVGHDXVrQFLDVHLPSHGLPHQWRVWHPSRUiULRVGR'LUHWRU3UHVLGHQWHHGR
'LUHWRUSRUHOHGHVLJQDGRD3UHVLGrQFLDVHUiH[HUFLGDSRURXWUR'LUHWRUGHVLJQDGRSHOR
'LUHWRUDXVHQWHRXLPSHGLGRTXHHVWLYHUQDIRUPDGRFDSXWGHVWH$UWLJRH[HUFHQGRDV
IXQo}HVGR'LUHWRU3UHVLGHQWH

 2V GHPDLV PHPEURV GD 'LUHWRULD VHUmR VXEVWLWXtGRV QDV VXDV DXVrQFLDV H
LPSHGLPHQWRVWHPSRUiULRVSRUXPRXWUR'LUHWRULQGLFDGRSHOD'LUHWRULD2'LUHWRUTXH
HVWLYHUVXEVWLWXLQGRRXWUR'LUHWRUDXVHQWHDOpPGHVHXSUySULRYRWRH[SUHVVDUiRYRWRGR
'LUHWRUDXVHQWH

 2V 'LUHWRUHV SRGHUmR SDUWLFLSDU GDV UHXQL}HV GR yUJmR DWUDYpV GH FRQIHUrQFLD
WHOHI{QLFDYtGHRFRQIHUrQFLDRXSRUTXDOTXHURXWURPHLRGHFRPXQLFDomRTXHSHUPLWD
TXHWRGRVRV'LUHWRUHVSRVVDPYHUHRXRXYLUXQVDRVRXWURV1HVVHFDVRRV'LUHWRUHV
VHUmRFRQVLGHUDGRVSUHVHQWHVjUHXQLmRGHYHQGRVHUODYUDGDDWDHDVVLQDGDSRUWRGRVRV
SUHVHQWHVDWpDSUy[LPD UHXQLmRVHQGRSHUPLWLGRDR 'LUHWRUTXHSDUWLFLSDUGDUHXQLmR
UHPRWDPHQWHDVVLQDUDUHVSHFWLYDDWDGHIRUPDHOHWU{QLFD

$UWLJR (PFDVRGHYDFkQFLDGRFDUJRGH'LUHWRU3UHVLGHQWHHDWpTXHR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRGHOLEHUHDUHVSHLWRGDHOHLomRSDUDRFDUJRYDJRDVIXQo}HVUHODWLYDVDR
FDUJRYDJRVHUmRFXPXODGDVSRU'LUHWRUGHVLJQDGRSHOD'LUHWRULD
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$UWLJR &RPDVH[FHo}HVSUHYLVWDVQHVWH(VWDWXWRTXDOTXHUDWRRXQHJyFLRMXUtGLFR
TXH LPSOLTXH UHVSRQVDELOLGDGH RX REULJDomR GD &RPSDQKLD SHUDQWH WHUFHLURV RX D
H[RQHUDomR GHVWHV SHUDQWH HOD VHUmR REULJDWRULDPHQWH DVVLQDGRV L  SRU TXDLVTXHU 
GRLV 'LUHWRUHVDJLQGRHPFRQMXQWR LL SRU XP 'LUHWRUDJLQGRHPFRQMXQWRFRP
XP SURFXUDGRU FRQVWLWXtGR QD IRUPD GR   DEDL[R RX DLQGD LLL  SRU  GRLV 
SURFXUDGRUHVFRPSRGHUHVHVSHFLDLVREVHUYDGRRGLVSRVWRQRDEDL[R

 $ &RPSDQKLD SRGHUi SRU TXDLVTXHU  GRLV  GH VHXV 'LUHWRUHV FRQVWLWXLU
PDQGDWiULRV HVSHFLILFDQGR QR LQVWUXPHQWR D ILQDOLGDGH GR PDQGDWR RV SRGHUHV
FRQIHULGRVHRSUD]RGHYDOLGDGHTXHQmRH[FHGHUi XP DQRVDOYRTXDQGRDSURFXUDomR
IRURXWRUJDGDFRPSRGHUHVDGMXGLFLDRXSDUDDGHIHVDGHSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVFDVR
HPTXHVXDYLJrQFLDSRGHUiVHUSRUSUD]RLQGHWHUPLQDGR

 3RGHUiDLQGDD&RPSDQKLDVHULQGLYLGXDOPHQWHUHSUHVHQWDGDSRUXP~QLFR'LUHWRU
RXPDQGDWiULRFRQVWLWXtGRQDIRUPDSUHYLVWDQHVWH(VWDWXWRGHVGHTXHKDMDDXWRUL]DomR
HVFULWDGR'LUHWRU3UHVLGHQWHRXTXHHVWHVHMDXPGRVVLJQDWiULRVGDSURFXUDomRDTXHVH
UHIHUHRDFLPD

 $&RPSDQKLDSRGHUiVHUUHSUHVHQWDGDSRUDSHQDVXP'LUHWRUQRVVHJXLQWHVFDVRV
D SUiWLFDGHDWRVSHUDQWHUHSDUWLo}HVS~EOLFDVIHGHUDLVHVWDGXDLVPXQLFLSDLVDXWDUTXLDV
HPSUHVDV S~EOLFDV RX VRFLHGDGHV GH HFRQRPLD PLVWD H RXWUDV HQWLGDGHV GH QDWXUH]D
VLPLODU E  ILUPD GH FRUUHVSRQGrQFLDV TXH QmR FULHP REULJDo}HV SDUD D &RPSDQKLD H
SUiWLFD GH DWRV GH VLPSOHV URWLQD DGPLQLVWUDWLYD F  UHSUHVHQWDomR GD &RPSDQKLD HP
DVVHPEOHLDVHUHXQL}HVGHVyFLRVGHVRFLHGDGHVGDTXDOSDUWLFLSHGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWH
G TXDQGRRDWRDVHUSUDWLFDGRLPSXVHUUHSUHVHQWDomRVLQJXODUSRUGLVSRVLomROHJDORX
RUGHPGHyUJmRFRPSHWHQWHHI UHSUHVHQWDomRGD&RPSDQKLDHPMXt]RHRXHPSURFHVVRV
DGPLQLVWUDWLYRVH[FHWRSDUDDSUiWLFDGHDWRVTXHLPSRUWHPHPUHQ~QFLDDGLUHLWRV

$UWLJR 6HP SUHMXt]R GR GLVSRVWR QR $UWLJR  DFLPD HP FDVR GH YDFkQFLD GR
FDUJRGHTXDOTXHU'LUHWRUR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHOHJHUiRVXEVWLWXWRTXHH[HUFHUi
RFDUJRSHORWHPSRUHPDQHVFHQWHGRPDQGDWRGRVXEVWLWXtGR

$UWLJR eH[SUHVVDPHQWHYHGDGDDRV'LUHWRUHVDSUiWLFDHPQRPHGD&RPSDQKLD
GHTXDOTXHUDWRUHODWLYRDQHJyFLRVRXRSHUDo}HVHVWUDQKDVDRREMHWRVRFLDO

&$3Ë78/29 &216(/+2),6&$/

$UWLJR $&RPSDQKLDWHUiXP&RQVHOKR)LVFDOGHIXQFLRQDPHQWRQmRSHUPDQHQWH
FRPSRVWRSRUQRPtQLPR WUrV HQRPi[LPR FLQFR PHPEURVHLJXDOQ~PHUR
GHVXSOHQWHVDFLRQLVWDVRXQmRHOHLWRVSHOD$VVHPEOHLD*HUDOWRGRVUHVLGHQWHVQRSDtV
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REVHUYDGRVRVUHTXLVLWRVHLPSHGLPHQWRVSUHYLVWRVQD/HLQFRPDVDWULEXLo}HV
SRGHUHVHFRPSHWrQFLDVSUHYLVWDVHPOHL

 2 &RQVHOKR )LVFDO VHUi LQVWDODGR SHOD $VVHPEOHLD *HUDO SRU VROLFLWDomR GH
DFLRQLVWDVTXHDWHQGDP DRVUHTXLVLWRV OHJDLV SDUDWDQWRHQFHUUDQGRVHVHXPDQGDWR QD
$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULDTXHVHVHJXLUjVXDLQVWDODomR

 2V PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO VHUmR LQYHVWLGRV HP VHXV FDUJRV PHGLDQWH
DVVLQDWXUDGHWHUPRGHSRVVHQROLYURSUySULRGHQWURGRV WULQWD GLDVTXHVHVHJXLUHP
j VXD HOHLomR R TXDO GHYHUi FRQWHPSODU LQFOXVLYH D VXD VXMHLomR j FOiXVXOD
FRPSURPLVVyULDSUHYLVWDQR$UWLJRGR(VWDWXWR6RFLDO

 $ UHPXQHUDomR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO VHUi IL[DGD SHOD $VVHPEOHLD
*HUDO TXH RV HOHJHU GHYHQGR DLQGD D &RPSDQKLD UHHPEROViORV SHODV GHVSHVDV GH
ORFRPRomRHHVWDGLDQHFHVViULDVDRGHVHPSHQKRGHVXDVIXQo}HV

 7RGDVDVGHOLEHUDo}HVGR&RQVHOKR)LVFDOFRQVWDUmRGHDWDVODYUDGDVQRUHVSHFWLYR
OLYURGHDWDVGHUHXQL}HVGR&RQVHOKR)LVFDOHDVVLQDGDVSHORVPHPEURVGHWDOyUJmRTXH
HVWLYHUHPSUHVHQWHV

&$3Ë78/29, (;(5&Ë&,262&,$/('(67,1$d2'(5(68/7$'26

$UWLJR 2 H[HUFtFLR VRFLDO WHP LQtFLR HP  GH MDQHLUR H HQFHUUDVH HP  GH
GH]HPEURGHFDGDDQR$RWpUPLQRGHFDGDH[HUFtFLRVRFLDOHGHFDGDWULPHVWUHFLYLOVHUmR
HODERUDGDV FRP EDVH QD HVFULWXUDomR PHUFDQWLO GD &RPSDQKLD DV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVH[LJLGDVSHODOHJLVODomRYLJHQWH

$UWLJR 'R OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR  FLQFR SRU FHQWR  VHUmR GHVWLQDGRV j
UHVHUYDOHJDO DWpTXHDWLQJLGRVRVOLPLWHVOHJDLV 'RVDOGR D  YLQWHHFLQFRSRU
FHQWR  VHUmR GHVWLQDGRV DR SDJDPHQWR GH GLYLGHQGR REULJDWyULR H E  R OXFUR
UHPDQHVFHQWH SRGHUi VHU L  UHWLGR FRP EDVH HP RUoDPHQWR GH FDSLWDO QRV WHUPRV GR
$UWLJR  GD /HL Q  HRX LL  GHVWLQDGR j UHVHUYD HVWDWXWiULD GHQRPLQDGD
³5HVHUYD GH ,QYHVWLPHQWRV´ TXH WHUi SRU ILP DVVHJXUDU D PDQXWHQomR GR QtYHO GH
FDSLWDOL]DomR D H[SDQVmR GDV DWLYLGDGHV VRFLDLV HRX R UHIRUoR GR FDSLWDO GH JLUR GD
&RPSDQKLD VXDV FRQWURODGDV HRX FROLJDGDV 2 VDOGR GDV UHVHUYDV GH OXFURV FRP DV
H[FHo}HVOHJDLVQmRH[FHGHUiRYDORUGRFDSLWDOVRFLDO2VDOGRGROXFUROtTXLGRDMXVWDGR
VHKRXYHUTXHQmRVHMDGHVWLQDGRQDIRUPDGHVWH$UWLJRVHUiFDSLWDOL]DGRRXGLVWULEXtGR
DRVDFLRQLVWDVFRPRGLYLGHQGR

$UWLJR 2V GLYLGHQGRV DWULEXtGRV DRV DFLRQLVWDV VHUmR SDJRV QRV SUD]RV
HVWDEHOHFLGRVSHOD$VVHPEOHLD*HUDOUHVSHLWDGRVRVSUD]RVPi[LPRVSUHYLVWRVHPOHLH




136

VHQmRUHFODPDGRVGHQWURGH WUrV DQRVFRQWDGRVGDSXEOLFDomRGRDWRTXHDXWRUL]RX
VXDGLVWULEXLomRSUHVFUHYHUmRHPIDYRUGD&RPSDQKLD

$UWLJR $ &RPSDQKLD SRGHUi OHYDQWDU EDODQoRV VHPHVWUDLV WULPHVWUDLV RX HP
SHUtRGRV PHQRUHV FDVR R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RSWH SRU GHFODUDU GLYLGHQGRV j
FRQWDGROXFURDSXUDGRHPWDLVEDODQoRVREHGHFLGRVRVOLPLWHVOHJDLVEHPFRPRGHFODUDU
GLYLGHQGRV LQWHUPHGLiULRV j FRQWD GH UHVHUYDV GH OXFURV H[LVWHQWHV QR ~OWLPR EDODQoR
DQXDO RX VHPHVWUDO 2V GLYLGHQGRV DVVLP GHFODUDGRV FRQVWLWXLUmR DQWHFLSDomR GR
GLYLGHQGRREULJDWyULRDTXHVHUHIHUHR$UWLJRDOtQHD³D´GHVWH(VWDWXWR6RFLDO

$UWLJR $ &RPSDQKLD PHGLDQWH GHOLEHUDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
SRGHUi FUHGLWDU RX SDJDU DRV DFLRQLVWDV MXURV VREUH R FDSLWDO SUySULR QRV WHUPRV GD
OHJLVODomRDSOLFiYHO

3DUiJUDIRÒQLFR2VMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULRGHFODUDGRVHPFDGDH[HUFtFLRVRFLDO
VHUmR FRPSXWDGRV SRU VHX YDORU OtTXLGR SDUD VDWLVIDomR GR GLYLGHQGR REULJDWyULR GR
H[HUFtFLR VRFLDO HP TXH IRUHP GLVWULEXtGRV H VHUmR FUHGLWDGRV FRPR DQWHFLSDomR GR
GLYLGHQGRREULJDWyULR

$UWLJR $&RPSDQKLDSRGHUiSDJDUSDUWLFLSDomRQRVOXFURVHRXUHVXOWDGRVDVHXV
HPSUHJDGRVHDGPLQLVWUDGRUHVPHGLDQWHGHOLEHUDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRV
PRQWDQWHVPi[LPRVIL[DGRVSHOD$VVHPEOHLD*HUDOREVHUYDGRVRVOLPLWHVOHJDLV

&$3Ë78/29,, 
$/,(1$d2'(&21752/((3527(d2'(',63(562'$%$6(
$&,21È5,$

6HomR,
$OLHQDomRGH&RQWUROH

$UWLJR $DOLHQDomRGLUHWDRXLQGLUHWDGHFRQWUROHGD&RPSDQKLDWDQWRSRUPHLRGH
XPD~QLFDRSHUDomRFRPRSRUPHLRGHRSHUDo}HVVXFHVVLYDVGHYHUiVHUFRQWUDWDGDVRE
D FRQGLomR GH TXH R DGTXLUHQWH GR FRQWUROH VH REULJXH D HIHWLYDU RIHUWD S~EOLFD GH
DTXLVLomRGHDo}HVWHQGRSRUREMHWRDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDGHWLWXODULGDGH
GRV GHPDLV DFLRQLVWDV REVHUYDQGR DV FRQGLo}HV H RV SUD]RV SUHYLVWRV QD OHJLVODomR H
UHJXODPHQWDomRYLJHQWHVHQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGHIRUPDDOKHVDVVHJXUDU
WUDWDPHQWRLJXDOLWiULRjTXHOHGDGRDRDOLHQDQWH
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6HomR,,
3URWHomRGD'LVSHUVmRGD%DVH$FLRQiULD

$UWLJR &DVRTXDOTXHUDFLRQLVWDRX*UXSRGH$FLRQLVWDV ³$FLRQLVWD$GTXLUHQWH´ 
DGTXLUD RX VH WRUQH WLWXODU GH IRUPD GLUHWD RX LQGLUHWD D  GH SDUWLFLSDomR LJXDO RX
VXSHULRUDGRWRWDOGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDRX E GHRXWURVGLUHLWRVGH
VyFLRLQFOXVLYHXVXIUXWRTXDQGRDGTXLULGRVGHIRUPDRQHURVDTXHOKHDWULEXDPRGLUHLWR
GH YRWR VREUH Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD TXH UHSUHVHQWHP PDLV GH  GR VHX
FDSLWDO ³3DUWLFLSDomR5HOHYDQWH´ R$FLRQLVWD$GTXLUHQWHGHYHUiQRSUD]RPi[LPRGH
GLDVDFRQWDUGDGDWDHPTXHR$FLRQLVWD$GTXLUHQWHDWLQJLUD3DUWLFLSDomR5HOHYDQWH
UHDOL]DURXVROLFLWDURUHJLVWURFRQIRUPHRFDVRGHXPDRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGD
WRWDOLGDGH GDV Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD SHUWHQFHQWHV DRV GHPDLV DFLRQLVWDV
REVHUYDQGRVHRGLVSRVWRQD/HLQQDUHJXODPHQWDomRH[SHGLGDSHOD&90
SHODVEROVDVGHYDORUHVQDVTXDLVRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDVHMDP
DGPLWLGRVjQHJRFLDomRHDVUHJUDVHVWDEHOHFLGDVQHVWH(VWDWXWR

3DUDHIHLWRGRFiOFXORGD3DUWLFLSDomR5HOHYDQWHGHYHUmRVHUFRQVLGHUDGDVDVDo}HV
REMHWRGHFRQWUDWRVGHRSomRHGHFRQWUDWRVGHULYDWLYRVFRPOLTXLGDomRItVLFDRXILQDQFHLUD
HH[FOXtGDVDVDo}HVHPWHVRXUDULD

$UWLJR 2 SUHoR SRU DomR GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD REMHWR GD RIHUWD S~EOLFD
³3UHoRGD2IHUWD´ GHYHUiFRUUHVSRQGHUDRPDLRUYDORUGHQWUH L FRWDomRXQLWiULDPDLV
DOWDDWLQJLGDSHODVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDGXUDQWHRSHUtRGRGH GR]H PHVHV
TXHDQWHFHGHUHPRDWLQJLPHQWRGHSHUFHQWXDOLJXDORXVXSHULRUj3DUWLFLSDomR5HOHYDQWH
QRVWHUPRVGR$UWLJRDFLPDRX LL  FHQWRHYLQWHSRUFHQWR GRSUHoRXQLWiULR
PDLV DOWR SDJR SHOR $FLRQLVWD $GTXLUHQWH QRV  VHLV  PHVHV TXH DQWHFHGHUHP R
DWLQJLPHQWR GH SHUFHQWXDO LJXDO RX VXSHULRU j 3DUWLFLSDomR 5HOHYDQWH QRV WHUPRV GR
$UWLJRDFLPDDMXVWDGRSRUHYHQWRVVRFLHWiULRVWDLVFRPRDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
RX MXURV VREUH R FDSLWDO SUySULR JUXSDPHQWRV GHVGREUDPHQWRV ERQLILFDo}HV H[FHWR
DTXHOHVUHODFLRQDGRVDRSHUDo}HVGHUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULD

 $ RIHUWD S~EOLFD GHYHUi REVHUYDU REULJDWRULDPHQWH RV VHJXLQWHV SULQFtSLRV H
SURFHGLPHQWRVDOpPGHQRTXHFRXEHURXWURVH[SUHVVDPHQWHSUHYLVWRVQR$UWLJRGD
,QVWUXomR &90 Q  RX QRUPD TXH YHQKD D VXEVWLWXtOD D  VHU GLULJLGD
LQGLVWLQWDPHQWH D WRGRV RV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD E  VHU HIHWLYDGD HP OHLOmR D VHU
UHDOL]DGR QD % H F  VHU UHDOL]DGD GH PDQHLUD D DVVHJXUDU WUDWDPHQWR HTXLWDWLYR DRV
GHVWLQDWiULRVSHUPLWLUOKHVDDGHTXDGDLQIRUPDomRTXDQWRj&RPSDQKLDHDRRIHUWDQWHH
GRWiORV GRV HOHPHQWRV QHFHVViULRV j WRPDGD GH XPD GHFLVmR UHIOHWLGD H LQGHSHQGHQWH
TXDQWRjDFHLWDomRGDRIHUWDS~EOLFD
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 2HGLWDOGDRIHUWDS~EOLFDGHYHUiLQFOXLUDREULJDomRGR$FLRQLVWD$GTXLUHQWHGH
DGTXLULU QRV  WULQWD  GLDV VXEVHTXHQWHV j OLTXLGDomR ILQDQFHLUD GD RIHUWD DWp D
WRWDOLGDGHGDVDo}HVGHWLWXODULGDGHGRVDFLRQLVWDVUHPDQHVFHQWHVTXHQmRWLYHUHPDGHULGR
jRIHUWDSHORPHVPRSUHoRSDJRQROHLOmRDWXDOL]DGRSHOD6(/,&ILFDQGRWDOREULJDomR
FRQGLFLRQDGDDTXHFRPDOLTXLGDomRGDRIHUWDR$FLRQLVWD$GTXLUHQWHWHQKDDWLQJLGR
SDUWLFLSDomRDFLRQiULDVXSHULRUD FLQTXHQWDSRUFHQWR GRFDSLWDOVRFLDO

 $ H[LJrQFLD GH RIHUWD S~EOLFD SUHYLVWD QR FDSXW GR $UWLJR  QmR H[FOXLUi D
SRVVLELOLGDGHGHRXWURDFLRQLVWDGD&RPSDQKLDRXVHIRURFDVRGHDSUySULD&RPSDQKLD
IRUPXODU RXWUD RIHUWD S~EOLFD FRQFRUUHQWH RX LVRODGD QRV WHUPRV GD UHJXODPHQWDomR
DSOLFiYHO

 $VREULJDo}HVFRQVWDQWHVGR$UW$GD/HLQHQR$UWLJRGR
(VWDWXWR6RFLDOQmRH[FOXHPRFXPSULPHQWRSHOR$FLRQLVWD$GTXLUHQWHGDVREULJDo}HV
FRQVWDQWHVGHVWH$UWLJR

 $H[LJrQFLDGDRIHUWDS~EOLFDSUHYLVWDQR$UWLJRQmRVHDSOLFDQDKLSyWHVHGH
XPDSHVVRDVHWRUQDUWLWXODUGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHPTXDQWLGDGHLJXDORX
VXSHULRUj3DUWLFLSDomR5HOHYDQWHHPGHFRUUrQFLD L GHDTXLVLo}HVIHLWDVSRURFDVLmRGD
UHDOL]DomRGHRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVHPFRQIRUPLGDGHFRPR5HJXODPHQWR
GR1RYR0HUFDGRRXOHJLVODomRYLJHQWHGHVGHTXHWHQKDWLGRSRUREMHWRWRGDVDVDo}HV
GHHPLVVmRGD&RPSDQKLD LL GHRSHUDomRGHIXVmRLQFRUSRUDomRRXLQFRUSRUDomRGH
Do}HV HQYROYHQGR D &RPSDQKLD RX LLL  GH DWLQJLPHQWR LQYROXQWiULR GD 3DUWLFLSDomR
5HOHYDQWH GHVGH TXH R DFLRQLVWD RX *UXSR GH $FLRQLVWDV TXH KRXYHU DWLQJLGR D
3DUWLFLSDomR5HOHYDQWHLQYROXQWDULDPHQWHWRPHDVVHJXLQWHVSURYLGrQFLDV D HQYLRGH
QRWLILFDomRj&RPSDQKLDHPDWp FLQFR GLDVFRQWDGRVGDGDWDHPTXHKRXYHUVHWRUQDGR
WLWXODUGH3DUWLFLSDomR5HOHYDQWHFRQILUPDQGRVHXFRPSURPLVVRGHDOLHQDUQD%Do}HV
GHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHPTXDQWLGDGHVXILFLHQWHSDUDUHGX]LUVXDSDUWLFLSDomRSDUD
SHUFHQWXDOLQIHULRUD3DUWLFLSDomR5HOHYDQWHH E DOLHQDomRQD%GHWDQWDVDo}HVTXDQWDV
IRUHPQHFHVViULDVSDUDID]HUFRPTXHGHL[HGHVHUWLWXODUGH3DUWLFLSDomR5HOHYDQWHHP
DWp TXLQ]H GLDV~WHLVFRQWDGRVGDGDWDGDQRWLILFDomRj&RPSDQKLD

 3XEOLFDGRTXDOTXHUHGLWDOGHRIHUWDS~EOLFDSDUDDTXLVLomRGDWRWDOLGDGHGDVDo}HV
GD&RPSDQKLDIRUPXODGRQRVWHUPRVGHVWH$UWLJRLQFOXLQGRDGHWHUPLQDomRGR3UHoRGD
2IHUWDRXIRUPXODGRQRVWHUPRVGDUHJXODPHQWDomRYLJHQWHFRPOLTXLGDomRHPPRHGD
FRUUHQWHRXPHGLDQWHSHUPXWDSRUYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGHFRPSDQKLDDEHUWDR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUiUHXQLUVHQRSUD]RGHGLDVDILPGHDSUHFLDURV
WHUPRV H FRQGLo}HV GD RIHUWD IRUPXODGD REHGHFHQGR DRV VHJXLQWHV SULQFtSLRV D  R
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGHUi FRQWUDWDU DVVHVVRULD H[WHUQD HVSHFLDOL]DGD FRP R
REMHWLYR GH SUHVWDU DVVHVVRULD QD DQiOLVH GD FRQYHQLrQFLD H RSRUWXQLGDGH GD RIHUWD QR
LQWHUHVVHJHUDOGRVDFLRQLVWDVHGRVHJPHQWRHFRQ{PLFRHPTXHDWXDD&RPSDQKLDHGD
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OLTXLGH] GRV YDORUHV PRELOLiULRV RIHUWDGRV VH IRU R FDVR H E  FDEHUi DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRPDQLIHVWDUVHDUHVSHLWRGDRIHUWDH F DRIHUWDS~EOLFDVHUiLPXWiYHOH
LUUHYRJiYHO

 3DUD ILQV GR FiOFXOR GR SHUFHQWXDO GD 3DUWLFLSDomR 5HOHYDQWH QmR VHUmR
FRPSXWDGRV VHP SUHMXt]R GR GLVSRVWR QR   RV DFUpVFLPRV LQYROXQWiULRV GH
SDUWLFLSDomR DFLRQiULD UHVXOWDQWHV GH FDQFHODPHQWR GH Do}HV HP WHVRXUDULD UHVJDWH GH
Do}HVRXGHUHGXomRGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDFRPRFDQFHODPHQWRGHDo}HV

$UWLJR 8PD YH] OLTXLGDGD D RIHUWD S~EOLFD SUHYLVWD QR $UWLJR  VHP TXH R
$FLRQLVWD$GTXLUHQWHWHQKDDWLQJLGRSDUWLFLSDomRDFLRQiULDVXSHULRUD FLQTXHQWDSRU
FHQWR GRFDSLWDOVRFLDOHQWmR L R$FLRQLVWD$GTXLUHQWHVRPHQWHSRGHUiUHDOL]DUQRYDV
DTXLVLo}HVGHDo}HVSRUPHLRGHQRYDRIHUWDREVHUYDGRVRVWHUPRVGR$UWLJRHGR
$UWLJRH LL TXDOTXHUQRYDRIHUWDS~EOLFDTXHYHQKDDVHUODQoDGDSHOR$FLRQLVWD
$GTXLUHQWHQRSUD]RGH GR]H PHVHVDFRQWDUGDOLTXLGDomRGDRIHUWDDQWHULRUGHYHUi
WHUSRUSUHoRPtQLPRRPDLRUYDORUHQWUH L RSUHoRSRUDomRGD23$DQWHULRUDWXDOL]DGR
SHOD6(/,&DFUHVFLGRGH GH]SRUFHQWR  DMXVWDGRSRUHYHQWRVVRFLHWiULRVWDLVFRPR
D GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV RX MXURV VREUH R FDSLWDO SUySULR JUXSDPHQWRV
GHVGREUDPHQWRVERQLILFDo}HVH[FHWRDTXHOHVUHODFLRQDGRVDRSHUDo}HVGHUHRUJDQL]DomR
VRFLHWiULD RX LL RSUHoRPpGLRGHQHJRFLDomRGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDQD
%SRQGHUDGRSHORYROXPHQRV VHLV PHVHVDQWHULRUHVDWXDOL]DGRSHOD7D[D6(/,&
DWp D GDWD HP TXH IRU WRUQDGD S~EOLFD D GHFLVmR GH ODQoDU D QRYD RIHUWD DMXVWDGR SRU
HYHQWRV VRFLHWiULRV WDLV FRPR D GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV RX MXURV VREUH R FDSLWDO
SUySULR JUXSDPHQWRV GHVGREUDPHQWRV ERQLILFDo}HV H[FHWR DTXHOHV UHODFLRQDGRV D
RSHUDo}HVGHUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULD

6HomR,,,
'LVSRVLo}HV*HUDLV

$UWLJR 1DKLSyWHVHGHR$FLRQLVWD$GTXLUHQWHQmRFXPSULUDVREULJDo}HVLPSRVWDV
SRU HVWH &DStWXOR LQFOXVLYH QR TXH FRQFHUQH DR DWHQGLPHQWR GRV SUD]RV L  SDUD D
UHDOL]DomR RX VROLFLWDomR GR UHJLVWUR GD RIHUWD S~EOLFD RX LL  SDUD DWHQGLPHQWR GDV
HYHQWXDLV VROLFLWDo}HV RX H[LJrQFLDV GD &90 R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDFRQYRFDUi$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDQDTXDOR$FLRQLVWD$GTXLUHQWH
QmRSRGHUiYRWDUSDUDGHOLEHUDUVREUHDVXVSHQVmRGRH[HUFtFLRGRVGLUHLWRVGR$FLRQLVWD
$GTXLUHQWHFRQIRUPHGLVSRVWRQR$UWLJRGD/HLQ

$UWLJR $VGLVSRVLo}HVGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRSUHYDOHFHUmRVREUHDV
GLVSRVLo}HV HVWDWXWiULDV QDV KLSyWHVHV GH SUHMXt]R DRV GLUHLWRV GRV GHVWLQDWiULRV GDV
RIHUWDVS~EOLFDVSUHYLVWDVQHVWH(VWDWXWR
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$UWLJR eIDFXOWDGDDIRUPXODomRGHXPD~QLFDRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRYLVDQGR
D PDLV GH XPD GDV ILQDOLGDGHV SUHYLVWDV QHVWH &DStWXOR QR 5HJXODPHQWR GR 1RYR
0HUFDGRQD/HLQRXQDUHJXODPHQWDomRHPLWLGDSHOD&90GHVGHTXHVHMD
SRVVtYHOFRPSDWLELOL]DURVSURFHGLPHQWRVGHWRGDVDVPRGDOLGDGHVGHRIHUWDS~EOLFDQmR
KDMDSUHMXt]RSDUDRVGHVWLQDWiULRVGDRIHUWDHVHMDREWLGDDDXWRUL]DomRGD&90TXDQGR
H[LJLGDSHODOHJLVODomRDSOLFiYHO

&$3Ë78/29,,, $5%,75$*(0

$UWLJR $&RPSDQKLDVHXVDFLRQLVWDV$GPLQLVWUDGRUHVHRVPHPEURVGR&RQVHOKR
)LVFDO HIHWLYRV H VXSOHQWHV VH LQVWDODGR ILFDP REULJDGRV D UHVROYHU SRU PHLR GH
DUELWUDJHPSHUDQWHD&kPDUDGH$UELWUDJHPGR0HUFDGRQDIRUPDGHVHXUHJXODPHQWR
WRGDHTXDOTXHUFRQWURYpUVLDTXHSRVVDVXUJLUHQWUHHOHVUHODFLRQDGDFRPRXRULXQGDGD
VXD FRQGLomR GH HPLVVRU DFLRQLVWD DGPLQLVWUDGRU RX PHPEUR GR &RQVHOKR )LVFDO
FRQIRUPHRFDVRHPHVSHFLDOGHFRUUHQWHVGDVGLVSRVLo}HVFRQWLGDVQHVWH(VWDWXWRQDV
GLVSRVLo}HV GDV /HLV Q  H Q  QDV QRUPDV HGLWDGDV SHOR &RQVHOKR
0RQHWiULR 1DFLRQDO SHOR %DQFR &HQWUDO GR %UDVLO H SHOD &RPLVVmR GH 9DORUHV
0RELOLiULRVEHPFRPRQDVGHPDLVQRUPDVDSOLFiYHLVDRIXQFLRQDPHQWRGRPHUFDGRGH
FDSLWDLV HP JHUDO DOpP GDTXHODV FRQVWDQWHV GR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR GRV
GHPDLVUHJXODPHQWRVGD%HGR&RQWUDWRGH3DUWLFLSDomRGR1RYR0HUFDGR

&$3Ë78/2,; /,48,'$d2

$UWLJR $ &RPSDQKLD HQWUDUi HP GLVVROXomR OLTXLGDomR H H[WLQomR QRV FDVRV
SUHYLVWRVHPOHLRXHPYLUWXGHGHGHOLEHUDomRGD$VVHPEOHLD*HUDO

 2 PRGR GH OLTXLGDomR VHUi GHWHUPLQDGR HP $VVHPEOHLD *HUDO TXH HOHJHUi
WDPEpPR&RQVHOKR)LVFDOTXHGHYHUiIXQFLRQDUQRSHUtRGRGHOLTXLGDomR

 $$VVHPEOHLD*HUDOQRPHDUiROLTXLGDQWHIL[DUiRVVHXVKRQRUiULRVHHVWDEHOHFHUi
DVGLUHWUL]HVSDUDRVHXIXQFLRQDPHQWR

&$3Ë78/2; ',6326,d®(6*(5$,6

$UWLJR $&RPSDQKLDREVHUYDUiRVDFRUGRVGHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRVHPVXDVHGH
FDEHQGRjDGPLQLVWUDomRDEVWHUVHGHUHJLVWUDUWUDQVIHUrQFLDVGHDo}HVFRQWUiULDVjVVXDV
GLVSRVLo}HV H DR 3UHVLGHQWH GDV $VVHPEOHLDV *HUDLV H GDV UHXQL}HV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRDEVWHUVHGHFRPSXWDURVYRWRVODQoDGRVHPLQIUDomRDWDLVDFRUGRVEHP
FRPRWRPDUDVGHPDLVSURYLGrQFLDVGRVHGR$UWLJRGD/HLQ
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$UWLJR $VGLVSRVLo}HVGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRSUHYDOHFHUmRVREUHDV
GLVSRVLo}HVHVWDWXWiULDVQDVKLSyWHVHVGHSUHMXt]RDRVGLUHLWRVGRVGHVWLQDWiULRVGDVRIHUWDV
S~EOLFDVSUHYLVWDVQHVWH(VWDWXWR
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DA COMPANHIA REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2020
QUE APROVA A REALIZAÇÃO DA OFERTA
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(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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BEMOBI MOBILE TECH S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05
NIRE 33.3.003352-85
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2020, LAVRADA NA FORMA DE
SUMÁRIO.
1.
Data, Hora e Local: No dia 13 de outubro de 2020, às 10hs, os acionistas da
Bemobi Mobile Tech
Companhia
Praia
de Botafogo nº 518, 9º andar, Botafogo, CEP 22.250-040, na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro.
2.
Convocação: Convocação dispensada em virtude da presença de acionistas
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme permitido pelo
artigo 124, §4º,
Lei das S.A.
constam do Livro de Presença de Acionistas.
3.
Presença: Compareceram à Assembleia Geral Extraordinária acionistas
representando 100% do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes
do Livro de Registro de Presença de Acionistas.
4.

Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a submissão pela Companhia do pedido de

Valores Mobiliários (CVM) e o registro de emissor perante a B3 S.A. Brasil, Bolsa,
B3 , bem como sua adesão ao segmento especial de listagem designado Novo
Mercado para a negociação de suas ações; (ii) a proposta de grupamento das ações de
emissão da Companhia; (iii) a ampla reforma e consolidação do Estatuto Social da
Companhia, adequando-o às regras do segmento de listagem do Novo Mercado da B3;
(iv) a criação do Conselho de Administração; e (v) a eleição dos membros do Conselho
de Administração da Companhia.
5.

Mesa: Presidente: Pedro Santos Ripper; Secretário: Atademes Branco Pereira.

6.
Deliberações: As seguintes deliberações foram tomadas pela unanimidade dos
acionistas presentes, sem quaisquer ressalvas ou reservas:
6.1. Preliminarmente, autorizar a lavratura da ata que se refere a esta Assembleia Geral
Extraordinária na forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, §1º da Lei das S.A.,
bem como a publicação da ata desta Assembleia Geral Extraordinária com a omissão das
assinaturas dos acionistas presentes, na forma do artigo 130, § 2º, da Lei das S.A.
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6.2.

Observado o disposto no item 6.4 abaixo, aprovar e autorizar a submissão, pela

perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nos termos da Instrução CVM nº
480/2009.
6.3. Observado o disposto no item 6.4 abaixo, aprovar e autorizar a submissão do
pedido de registro e listagem da Companhia como emissor na 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 da Companhia autorizada a tomar as medidas necessárias
junto à B3 com vistas à formalização da adesão.
6.4.

Aprovar a realização de oferta pública de distribuição primária e secundária de
Oferta
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:
a.

A Oferta será realizada, no Brasil, em conformidade com a Instrução da CVM nº
400/2003 e demais normativos aplicáveis, sob a coordenação do Banco BTG
Pactual S.A. Coordenador Líder XP Investimentos Corretora de Câmbio,
Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Itaú BBA S.A. e Banco Morgan Stanley
Coordenadores da Oferta
S.A.
a participação de outras instituições financeiras integrantes do sistema de
distribuição de valores mobiliários
ão de determinadas
instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores
Oferta
Internacional
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
operações isentas de registro, previstas no U.S. Securities Act de 1933, conforme
Securities Act
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
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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
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 agência ou órgão regulador do mercado de capitais de
qualquer outro país além do Brasil.
b.

Nos termos do artigo 14, §2º da Instrução CVM 400/2003, até a data da divulgação
do anúncio de início da Oferta, a quantidade de ações ordinárias inicialmente
ofertada (sem considerar as Ações do Lote Suplementar, conforme a seguir
definidas) poderá, a critério da Companhia e/ou dos acionistas vendedores no
âmbito da Oferta Acionistas Vendedores
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 400/2003, 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 .

d.

Nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das S.A., não será observado o direito
de preferência dos acionistas da Companhia no aumento de capital decorrente da
Oferta.

6.5. Aprovar, nos termos do artigo 12 da Lei das S.A., o grupamento da totalidade das
18.339.103.855 (dezoito bilhões, trezentas e trinta e nove milhões, cento e três mil,
oitocentas e cinquenta e cinco) ações de emissão da Companhia, à proporção de
445,3782365 (quatrocentas e quarenta e cinco vírgula três milhões, setecentas e oitenta e
dois mil trezentas e sessenta e cinco décimos de milionésimo) ações para 1 (uma) ação
após o grupamento, sem alteração do valor do capital social, consolidando o número de
ações em que se divide o capital social da Companhia em 41.176.470 (quarenta e uma
milhões, cento e setenta e seis mil quatrocentas e setenta) ações ordinárias, sem valor
nominal, desconsideradas quaisquer frações.
6.6. Aprovar a ampla reforma e consolidação do Estatuto Social da Companhia,
adequando-o às regras necessárias para atender às exigências legais e regulamentares
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aplicáveis a companhias abertas e às exigências do Regulamento de Listagem do Novo
Mercado da B3, passando o Estatuto Social a vigorar com a redação constante do Anexo
I à ata que se refere a esta Assembleia Geral Extraordinária.
6.7. Em virtude da aprovação constante do item 6.6 acima, aprovar, ainda, a criação do
Conselho de Administração da Companhia, que será composto por composto por, no
mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros, com o prazo de gestão unificado
de 2 (dois) anos.
6.8. Aprovar a eleição da chapa de membros do Conselho composta pelos seguintes
candidatos: (i) Lars Boilesen, dinamarquês, casado, empresário, portador do passaporte
nº 206629874, residente e domiciliado em Nedre Berglia 21, 1353 Bærums Verk,
Noruega; (ii) Pedro Santos Ripper, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da carteira
de identidade de nº 08497980-6, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF sob nº
012277917-71, residente e domiciliado na Avenida Delfim Moreira 232 apto 701, Leblon,
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22441-000; (iii) Fiamma
Zarife, brasileira, casada, publicitária, portadora da carteira de identidade de nº
08598605-7, expedida por IFP, inscrita no CPF sob nº 018.508.457-51, residente e
domiciliada na Rua Conde de Porto Alegre, nº 869/11, Campo Belo, na Cidade e Estado
de São Paulo, CEP 04608-001; e (iv) Carlos Augusto Leone Piani, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da carteira de identidade de nº 09578876-6, expedida
por DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob nº 025.323.737-84, residente e domiciliado na
Avenida das Américas, nº 10333, Bloco 1, Apto. 701, na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro, CEP 22793-082, para os cargos de membros titulares do Conselho de
Administração.
6.8.1. Os Conselheiros ora eleitos terão mandatos unificados de 2 (dois) anos, até
a realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar acerca das
demonstrações financeiras do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro
de 2021 e, tomarão posse dentro do prazo de até 30 (trinta) dias contados desta
Assembleia Geral Extraordinária, declarando nos respectivos termos de posse,
consoante o disposto no artigo 147 da Lei das S.A. e as regras constantes da
Instrução CVM nº 367/2002 e do Estatuto Social, para os devidos fins de direito,
sob as penas da lei, que (i) não estão impedidos de assumir os cargos para o qual
foram eleitos, nos termos do artigo 37, inciso II, da Lei nº 8.934/1994, bem como
não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou
a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos;
(ii) não estão condenados a penas de suspensão ou inabilitação temporária,
aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os tornem inelegíveis para
cargo de administração de companhia aberta; (iii) atendem ao requisito de
reputação ilibada estabelecido pelo artigo 147, §3º, da Lei das S.A.; e (iv) não
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ocupam cargos em sociedade que possa ser considerada concorrente da
Companhia e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da
Companhia. Os membros do Conselho de Administração assumirão, ainda, o
compromisso de sujeitar-se à cláusula compromissória prevista no Artigo 50 do
Estatuto Social da Companhia. Os membros do Conselho de Administração
declararão, também, em documento próprio, estarem integralmente cientes da
Política de Divulgação de Informações e Negociação de Valores Mobiliários de
Emissão da Companhia , nos termos da Instrução CVM nº 358/2002.
6.8.2. Foi aprovado e anuído entre os acionistas presentes que, nada obstante o
disposto no Erro! Fonte de referência não encontrada., Erro! Fonte de
referência não encontrada., o conselheiro Lars Boilesen ocupará o cargo de
Presidente do Conselho de Administração e o conselheiro Pedro Santos Ripper
ocupará o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração.
6.8.3. Foi registrado e anuído entre os acionistas presentes que, conforme
declaração fornecida pelos membros do Conselho de Administração ora eleitos,
os Srs. Fiamma Zarife e Carlos Augusto Leone Piani se enquadram na
qualidade de conselheiros independentes conforme o Regulamento de Listagem
do Novo Mercado da B3 e o Estatuto Social da Companhia.
6.9. Rerratificar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para
o exercício social de 2020, no valor de até R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil
reais), 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.
6.10. 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 Extraordinária.
7.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos
e lavrada esta ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos
presentes.
8.
Assinaturas: Mesa: Pedro Santos Ripper (presidente) e Atademes Branco Pereira
(secretário). Acionistas Presentes: Bemobi Holding AS.

[Intencionalmente deixado em branco. Página de assinaturas na folha seguinte.]
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BEMOBI MOBILE TECH S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05
NIRE 33.3.003352-85

ANEXO I À ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE OUTUBRO DE 2020
ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO I

- DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Artigo 1º.
A Bemobi Mobile Tech S.A. (“Companhia”)
”) é uma sociedade anônima,
que se rege por este Estatuto Social e legislação aplicável.
vel.
§ 1º 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 sua sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, podendo, por deliberação da Diretoria, criar, transferir e extinguir filiais,
sucursais, agências, depósitos e escritórios de representação ou quaisquer outros
estabelecimentos em qualquer parte do território nacional ou no exterior.
Artigo 3º.
A Companhia tem por objeto social: (i) o desenvolvimento de tecnologias
para aplicação em telefones celulares; (ii) a atuação no mercado de desenvolvimento de
aplicações (apps), programas (“software”) e de ferramentas de programas desenvolvidas
para a rede mundial de computadores (internet), inclusive com acesso via computadores,
telefonia móvel celular e/ou qualquer outro meio que caracterize o acesso móvel, através
da prestação de serviços de projeto, integração de sistemas, desenvolvimento e
fornecimento de soluções dos referidos apps, softwares e ferramentas; (iii) a prestação de
consultoria relacionada a aplicações para telefones celulares e o desenvolvimento de
atividades relacionadas; (iv) a atividade de veiculação de publicidade digital; (v)
prestação de serviços de marketing promocional, pesquisa de mercado e prospecção de
oportunidades de negócios relacionadas a softwares, tecnologia da informação e internet,
(vi) desenvolvimento e manutenção de relacionamento com clientes e parceiros
comerciais, (vii) assessoria em software, pesquisa, desenvolvimento e suporte técnico em
software, (viii) atividades de intermediação de negócios, venda e de licenciamento de
softwares; (ix) desenvolvimento e intermediação de meios de pagamentos e crédito para
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utilização de softwares, telefonia móvel e internet, inclusive venda ou concessão de
crédito para recarga de planos celulares, assim como para adiantamento de uso de voz e
dados; (x) venda e serviços de recarga, por qualquer meio, de telefonia móvel; (xi)
serviços e produtos para a monetização de dados; (xii) serviços de transformação digital;
(xiii) comercialização e intermediação de dados e serviços de dados, inclusive compra de
dados no atacado e dados patrocinados; (xiv) serviços e soluções para pagamento e
operações de crédito por meios eletrônicos; (xv) o desenvolvimento de atividades
correlatas àquelas acima; e (xvi) a participação em outras sociedades, simples ou
empresárias, como acionista ou sócia, quaisquer que sejam seus objetos sociais, no Brasil
ou no exterior.
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$ 183.391.038,55 (cento e oitenta e três milhões, trezentos e noventa e um mil, trinta e
oito reais e cinquenta e cinco centavos), dividido em 41.176.470 (quarenta e uma milhões,
cento e setenta e seis mil quatrocentas e setenta) ações, todas ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal.
§ 1º

Cada ação ordinária dá direito a 1 (um) voto na Assembleia Geral.

§ 2º As ações da Companhia serão escriturais, mantidas em conta de depósito em nome
de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) e indicada pelo Conselho de Administração. A instituição
depositária poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço de transferência da
propriedade das ações escriturais.
§ 3º

A Companhia não poderá emitir ações preferenciais ou partes beneficiárias.

Artigo 6º.
A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social até o limite de
100.000.000 (cem milhões) ações ordinárias, independentemente de reforma estatutária,
mediante deliberação do Conselho de Administração, que fixará as condições da emissão,
estabelecendo se o aumento se dará por subscrição pública ou particular, o preço e as
condições de integralização.
Parágrafo Único. O Conselho de Administração poderá, dentro do limite do capital
autorizado estabelecido no Artigo 6º: (i) deliberar sobre a emissão de bônus de subscrição;
(ii) de acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, outorgar opções de aquisição
de ações a seus administradores, empregados e/ou a pessoas físicas que prestem serviços
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à Companhia, assim como aos administradores e empregados de outras sociedades que
sejam direta ou indiretamente controladas pela Companhia, sem direito de preferência
para os acionistas; (iii) aprovar aumento do capital social mediante a capitalização de
lucros ou reservas, com ou sem bonificação em ações; e (iv) deliberar sobre a emissão de
debêntures conversíveis em ações.
Artigo 7º.
Os acionistas terão, na proporção do número de ações de que forem
titulares, preferência para a subscrição de novas ações e/ou de valores mobiliários
conversíveis em ações.
§ 1º O prazo para exercício do direito de preferência será de 30 (trinta) dias, contados
a partir da data de publicação da ata da Assembleia Geral ou reunião do Conselho de
Administração, conforme o caso, que deliberar o respectivo aumento, ou do competente
aviso. O órgão que autorizar a emissão poderá ampliar o prazo mencionado até o dobro.
§ 2º Dentro do limite do capital autorizado, poderão ser emitidas, mediante aprovação
do Conselho de Administração, ações, debêntures conversíveis em ações e/ou bônus de
subscrição. A emissão poderá ocorrer sem direito de preferência ou com redução do prazo
de preferência de subscrição para os então acionistas, nas hipóteses admitidas pelos
Artigos 171, §3º, e Artigo 172 e seu parágrafo único da Lei nº 6.404/76.
§ 3º Nas hipóteses em que a lei conferir direito de retirada a acionista dissidente de
deliberação da Assembleia Geral, o valor do reembolso terá por base o valor de
patrimônio líquido constante do último balanço aprovado em Assembleia Geral,
observadas as disposições do Artigo 45 da Lei nº 6.404/76.
§ 4º O acionista que não fizer o pagamento correspondente às ações subscritas nas
condições previstas no respectivo boletim de subscrição ficará de pleno direito
constituído em mora, na forma do Artigo 106, §2º, da Lei nº 6.404/76, sujeitando-se (i) a
multa de 10% (dez por cento) do valor da prestação em atraso, sem prejuízo da correção
monetária de acordo com a variação positiva do Índice Geral de Preços ao Mercado –
IGP-M, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou índice que venha a substituílo, em caso de sua extinção, na menor periodicidade admitida; (ii) ao disposto no Artigo
107 da Lei nº 6.404/76; e (iii) ao pagamento de juros de mora de 12% (doze por cento)
ao ano, pro rata temporis.
Artigo 8º.
Todo acionista ou Grupo de Acionistas que se torne titular de participação
equivalente a, no mínimo, 20% (vinte por cento) do capital social da Companhia, é
obrigado a divulgar, mediante comunicação à Companhia, as informações previstas no
Artigo 12 da Instrução CVM nº 358/2002, na ocorrência de qualquer aquisição ou um
conjunto de aquisições de ações que incrementem a participação acionária direta ou
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indireta na Companhia, nos patamares de 1%, 2%, 3%, e assim sucessivamente, do capital
da Companhia.
§ 1º Nos casos em que a aquisição resulte ou tenha sido efetuada com o objetivo de
alterar a composição do controle ou a estrutura administrativa da Companhia, bem como
nos casos em que esta aquisição gere a obrigação de realização de oferta pública de
aquisição de ações, nos termos deste Estatuto Social, da legislação e regulamentação
vigentes, o acionista ou Grupo de Acionistas adquirente deverá ainda promover a
divulgação, pelos canais de comunicação habitualmente utilizados pela Companhia, de
aviso contendo as informações previstas no Artigo 12 da Instrução CVM nº 358/2002.
§ 2º As obrigações previstas neste Artigo também se aplicam aos titulares de
debêntures conversíveis em ações, bônus de subscrição e opção de compra de ações que
assegurem a seus titulares a aquisição de ações nos percentuais aqui previstos.
§ 3º Para efeitos deste Estatuto Social, “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,
controladores ou sob controle comum; ou (ii) entre as quais haja relação de controle; ou
(iii) sob controle comum; ou (iv) que atuem representando um interesse comum. Incluemse dentre os exemplos de pessoas representando um interesse comum: (v) uma pessoa
titular, direta ou indiretamente, de participação societária igual ou superior a 20% do
capital social da outra pessoa; e (vi) duas pessoas que tenham um terceiro investidor em
comum que seja titular, direta ou indiretamente, de participação societária igual ou
superior a 20% 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: (i) administradas ou geridas pela mesma pessoa jurídica ou por
partes relacionadas a uma mesma pessoa jurídica; ou (ii) 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 gestor, em caráter
discricionário.
CAPÍTULO III - ASSEMBLEIA GERAL
Artigo 9º.
A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 04 (quatro)
meses seguintes ao término do exercício social, para deliberar sobre as matérias
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constantes do Artigo 132 da Lei nº 6.404/76, e, extraordinariamente, sempre que os
interesses sociais, este Estatuto Social e/ou a lei exigirem.
§ 1º A Assembleia Geral é competente para decidir sobre todos os atos relativos à
Companhia, bem como para tomar as decisões que julgar conveniente à defesa de seus
interesses.
§ 2º A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária podem ser
cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local ou virtualmente, na mesma
data e hora, e instrumentadas em ata única, na forma da regulamentação em vigor, sendo
permitida a participação e votação à distância.
Artigo 10º. A Assembleia Geral, ordinária ou extraordinária, será convocada pelo
Conselho de Administração, mediante deliberação da maioria de seus membros ou, ainda,
nas hipóteses previstas no parágrafo único do Artigo 123 da Lei nº 6.404/76, e será
instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou por quem este
indicar, seja no momento da Assembleia, seja previamente, por meio de instrumento de
procuração com poderes específicos. Na ausência do Presidente do Conselho de
Administração ou de indicação por este de um substituto, a Assembleia Geral será
instalada e presidida por qualquer outro membro do Conselho de Administração ou da
Diretoria presente. O Presidente da Assembleia escolherá, dentre os presentes, o
secretário da Mesa.
§ 1º Os documentos pertinentes à matéria a ser deliberada nas Assembleias Gerais
deverão ser colocados à disposição dos acionistas, na data da publicação do primeiro
anúncio de convocação, ressalvadas as hipóteses em que a lei ou a regulamentação
vigente exigirem sua disponibilização em prazo maior.
§ 2º A Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de
acionistas representando ao menos 25% do capital social, salvo quando a lei exigir
quórum mais elevado; e, em segunda convocação, com qualquer número de acionistas.
§ 3º Antes de se instalar a Assembleia Geral, os acionistas assinarão o Livro de
Presença, considerando-se presente o acionista que registrar a distância sua presença, na
forma da regulamentação em vigor.
§ 4º A lista dos acionistas presentes será encerrada pelo Presidente da Mesa, logo após
a instalação da Assembleia.
Artigo 11º. Somente poderão participar e votar nas Assembleias Gerais os acionistas
que comprovarem sua qualidade de acionistas, mediante o comprovante expedido pela
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instituição financeira depositária das ações escriturais e documentos de identificação do
acionista ou, conforme o caso, do procurador, juntamente com o instrumento de mandato.
No caso de acionista que seja pessoa jurídica ou fundo de investimento, deverão ser
apresentados, ainda, os documentos comprobatórios dos poderes e documento de
identificação dos respectivos representantes presentes à assembleia.
Parágrafo Único. O acionista poderá ser representado nas Assembleias Gerais por
mandatário constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, administrador da
Companhia, advogado ou instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de
investimento representar seus condôminos.
Artigo 12º. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em
lei e neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria de votos dos acionistas presentes à
Assembleia Geral, não se computando as abstenções.
§ 1º Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata, a qual será
assinada pelos integrantes da mesa e pelos acionistas presentes, sendo considerados
assinantes da ata os acionistas que tenham participado à distância, na forma da
regulamentação em vigor.
§ 2º A ata poderá ser lavrada na forma de sumário dos fatos, inclusive dissidência e
protestos. Salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, as atas serão publicadas
com omissão das assinaturas dos acionistas.
Artigo 13º.

Compete à Assembleia Geral, além das atribuições previstas em lei:

(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras;
(ii) deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a
destinação do lucro do exercício e a sua distribuição aos acionistas;
(iii) eleger e destituir os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal,
se instalado;
(iv) fixar a remuneração global dos administradores, assim como a dos membros do
Conselho Fiscal, se instalado;
(v) autorizar os administradores a confessar falência, a requerer recuperação judicial
ou a propor recuperação judicial;
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(vi) deliberar sobre a incorporação da Companhia - ou das ações de sua emissão - em
outra sociedade, sua fusão, cisão, transformação ou dissolução ou outra forma de
reorganização societária da Companhia;
(vii) aprovar, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, a dispensa de realização
de Oferta Pública de Aquisição de Ações em caso de saída do Novo Mercado; e
(viii) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de
Administração.
CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO
Seção I
Normas Gerais
Artigo 14º. A administração da Companhia competirá ao Conselho de Administração
e à Diretoria.
§ 1º Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Presidente ou
principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma pessoa.
§ 2º Os administradores serão investidos em seus respectivos cargos mediante
assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que se seguirem
à sua eleição, ocasião em que deverão declarar o número de ações, bônus de subscrição,
opção de compra de ações, debêntures conversíveis em ações e outros valores mobiliários
de emissão da Companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que são
titulares, bem como informar as alterações de suas posições, na forma da legislação
aplicável. O termo de posse dos administradores também deve contemplar inclusive a sua
sujeição à cláusula compromissória prevista no Artigo 51 do Estatuto Social.
§ 3º Os administradores da Companhia deverão aderir às Políticas de Divulgação de
Informações e de Negociação de Valores Mobiliários de emissão da Companhia,
mediante assinatura do Termo respectivo.
§ 4º O prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria se
estenderá até a investidura dos respectivos substitutos.
Artigo 15º. A Assembleia Geral fixará a remuneração global dos administradores da
Companhia, cabendo ao Conselho de Administração definir os valores a serem pagos
individualmente entre os administradores. Caberá também ao Conselho de Administração
distribuir a participação nos lucros fixada pela Assembleia Geral.
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Seção II
Conselho de Administração
Artigo 16º. O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 03 (três) e, no
máximo, 05 (cinco) membros titulares, e até igual número de suplentes, todos eleitos e
destituíveis pela Assembleia Geral, com o prazo de gestão unificado de 2 (dois) anos,
permitida a reeleição.
§ 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 os critérios
e regras previstos no Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização dos
indicados ao Conselho de Administração como conselheiros independentes ser deliberada
na Assembleia Geral que os eleger.
§ 2º Quando, em decorrência da observância do percentual referido no §1º acima,
resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o
número inteiro imediatamente superior.
§ 3º O Conselho de Administração adotará um Regimento Interno que disporá, dentre
outras matérias que forem julgadas convenientes, sobre seu próprio funcionamento,
direitos e deveres dos seus membros e seu relacionamento com a Diretoria e com os
demais órgãos sociais.
§ 4º Na primeira reunião do Conselho de Administração realizada após a eleição de
seus membros, o Conselho de Administração elegerá, por maioria de votos, entre seus
membros, o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração.
Artigo 17º. Ressalvado o disposto no Artigo 18 deste Estatuto, a eleição dos membros
do Conselho de Administração dar-se-á pelo sistema de chapas.
§ 1º O Conselho de Administração deverá, até a ou na data da convocação da
Assembleia Geral destinada a eleger os membros do Conselho de Administração, divulgar
proposta da administração com a indicação dos integrantes da chapa proposta e
disponibilizar na sede da Companhia declaração assinada por cada um dos integrantes da
chapa por ele indicada, contendo: (a) sua qualificação completa; (b) descrição completa
de sua experiência profissional, mencionando as atividades profissionais anteriormente
desempenhadas, bem como qualificações profissionais e acadêmicas; e (c) informações
sobre processos disciplinares e judiciais transitados em julgado em que tenha sido
condenado, como também informação, se for o caso, da existência de hipóteses de
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impedimento ou conflito de interesses previstas no Artigo 147, Parágrafo 3° da Lei nº
6.404/76.
§ 2º Os acionistas ou conjunto de acionistas que desejarem propor outra chapa para
concorrer aos cargos no Conselho de Administração deverão, com antecedência de, pelo
menos, 25 (vinte e cinco) dias em relação à data marcada para a Assembleia Geral,
encaminhar ao Conselho de Administração declarações assinadas individualmente pelos
candidatos por eles indicados, contendo as informações mencionadas no Parágrafo
anterior, cabendo ao Conselho de Administração providenciar a divulgação imediata, por
meio de aviso inserido na página da Companhia na rede mundial de computadores e
encaminhado, por meio eletrônico, para a CVM e para a B3, da informação de que os
documentos referentes às demais chapas apresentadas encontram-se à disposição dos
acionistas na sede da Companhia.
§ 3º Os nomes indicados pelo Conselho de Administração ou por acionistas deverão
ser identificados, em sendo o caso, como candidatos a conselheiros independentes,
observado o disposto no Artigo 16, §1º acima.
§ 4º Cada acionista somente poderá votar a favor de uma chapa, sendo declarados
eleitos os candidatos da chapa que receber maior número de votos na Assembleia Geral.
Artigo 18º. Na eleição dos membros do Conselho de Administração é facultado aos
acionistas requerer, na forma da lei, a adoção do processo de voto múltiplo, desde que o
façam, no mínimo, 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia Geral,
observados os requisitos previstos em lei e na regulamentação em vigor.
§ 1º A Companhia, imediatamente após o recebimento do pedido, deverá divulgar, por
meio de aviso inserido em sua página na rede mundial de computadores e encaminhado,
por meio eletrônico, à CVM e à B3, a informação de que a eleição se dará pelo processo
do voto múltiplo.
§ 2º Na hipótese de eleição dos membros do Conselho de Administração pelo processo
de voto múltiplo, deixará de haver a eleição por chapas e serão candidatos a membros do
Conselho de Administração os integrantes das chapas de que trata o Artigo 17, bem como
os candidatos que vierem a ser indicados por acionista presente, desde que sejam
apresentadas à Assembleia Geral as declarações assinadas por estes candidatos, com o
conteúdo referido no § 2º do Artigo 17 deste Estatuto.
§ 3º Cada acionista terá o direito de cumular os votos a ele atribuídos em um único
candidato ou distribuí-los entre vários, sendo declarados eleitos aqueles que receberem
maior quantidade de votos. Os cargos que, em virtude de empate, não forem preenchidos,
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serão objeto de nova votação, pelo mesmo processo, ajustando-se o número de votos que
caberá a cada acionista em função do número de cargos a serem preenchidos.
§ 4º Sempre que a eleição tiver sido realizada pelo processo de voto múltiplo, a
destituição de qualquer membro do Conselho de Administração pela Assembleia Geral
importará a destituição dos demais membros, procedendo-se a nova eleição. Nos demais
casos de vacância, a primeira Assembleia Geral procederá à nova eleição de todo o
Conselho de Administração, salvo se houver suplente, nos termos do Artigo 141,
parágrafo 3º da Lei das Sociedades por Ações.
Artigo 19º. Caso a Companhia venha a estar sob controle de acionista ou grupo
controlador, conforme definido no Artigo 116 da Lei nº 6.404/76, acionistas minoritários
detentores de ações ordinárias poderão, na forma prevista no parágrafo 4º do Artigo 141
da Lei nº 6.404/76, requerer que a eleição de um membro do Conselho de Administração
seja feita em separado, não sendo aplicáveis a tal eleição as regras previstas no Artigo 17
acima.
Artigo 20º. É facultado a qualquer conselheiro efetuar, por escrito, indicação específica
de outro membro do Conselho de Administração ou de suplentes para substituí-lo em suas
ausências ou impedimentos temporários, cabendo ao substituto, além do próprio voto, o
voto do substituído.
§ 1º No caso de vacância do cargo de conselheiro, os substitutos serão nomeados pelos
conselheiros remanescentes, podendo inclusive ser um dos suplentes, e completarão o
mandato dos conselheiros substituídos. Ocorrendo vacância da maioria dos cargos, será
convocada Assembleia Geral para proceder a nova eleição.
§ 2º Em caso de vacância do cargo de Presidente ou de Vice-Presidente do Conselho
de Administração, o novo Presidente será indicado pelo Conselho de Administração
dentre seus membros, em reunião especialmente convocada para este fim.
Artigo 21º. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, 01 (uma) vez a
cada 03 (três) meses e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu Presidente,
pelo Vice-Presidente ou por quaisquer 02 (dois) de seus membros em conjunto, mediante
convocação escrita – através de carta, correio eletrônico ou outro meio de comunicação
com comprovante de recebimento – contendo, além do local data e hora da reunião, a
ordem do dia. As convocações deverão, sempre que possível, encaminhar as propostas ou
documentos a serem discutidos ou apreciados.
§ 1º As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas com, no mínimo, 8
(oito) dias de antecedência, sendo certo que, em casos de manifesta urgência, a
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convocação poderá ser, excepcionalmente, feita com antecedência de 2 (dois) dias,
observadas as demais formalidades. A presença da totalidade dos membros do Conselho
de Administração dispensará qualquer formalidade de convocação.
§ 2º As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a presença da
maioria de seus membros em exercício. Considera-se presente à reunião o conselheiro
que estiver, na ocasião, (i) representado por seu substituto indicado na forma do Artigo
20 acima, (ii) participando da reunião por conferência telefônica, vídeo conferência ou
qualquer outro meio de comunicação que permita a identificação do conselheiro e a
comunicação simultânea com as demais pessoas presentes à reunião, sendo permitido ao
conselheiro assinar a respectiva ata da Reunião do Conselho de Administração de forma
eletrônica, ou (iii) que tiver enviado seu voto por escrito, ficando o presidente da reunião
investido dos poderes para assinar a respectiva ata da Reunião do Conselho de
Administração em nome do conselheiro que não esteja presente fisicamente.
§ 3º As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas mediante o voto
favorável da maioria dos membros presentes. 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.
§ 4º Todas as deliberações do Conselho de Administração constarão de atas lavradas
no respectivo livro de atas de reuniões do Conselho de Administração e assinadas pelos
membros do Conselho de Administração que estiverem presentes, observado o disposto
nos itens (ii) e (iii) do §2º acima.
§ 5º Nenhum membro do Conselho de Administração poderá participar de deliberações
e discussões do Conselho de Administração ou de quaisquer órgãos da administração da
Companhia ou das sociedades por ela controladas, exercer o voto ou, de qualquer forma,
intervir nos assuntos em que esteja, direta ou indiretamente, em situação de interesse
conflitante com os interesses da Companhia ou de suas controladas, nos termos da lei.
Artigo 22º. Sem prejuízo das demais atribuições previstas em lei e neste Estatuto
Social, compete ao Conselho de Administração:
(i)
fixar a orientação geral dos negócios da Companhia e de suas controladas,
incluindo a aprovação e alteração do orçamento anual e o plano de negócios da
Companhia e de suas controladas, bem como quaisquer eventuais alterações dos mesmos
(sendo certo que, enquanto não for aprovado o orçamento ou plano referente a um
determinado exercício social, o orçamento ou plano do exercício anterior será utilizado
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provisoriamente) e a determinação das metas e estratégias de negócios para o período
subsequente, zelando por sua boa execução;
(ii)
eleger, destituir, definir a remuneração e as atribuições dos membros da Diretoria
da Companhia, observados os limites estabelecidos pela Assembleia Geral;
(iii) fiscalizar a gestão dos Diretores da Companhia, examinar, a qualquer tempo, os
livros e papéis da Companhia e solicitar informações sobre quaisquer atos celebrados, ou
em via de celebração, pela Companhia;
(iv) propor e administrar planos de opção de compra de ações ou outras formas de
remuneração baseada em ações para administradores, empregados, prestadores de
serviços, assim como administradores e outros empregados de outras sociedades que
sejam controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia;
(v)
aprovar previamente a implementação ou a alteração, bem como a administração
de plano de incentivo de remuneração de longo-prazo aos empregados da Companhia
e/ou de sociedades controladas direta ou indiretamente pela Companhia;
(vi)

nomear e destituir os auditores independentes da Companhia, quando for o caso;

(vii)

manifestar-se sobre o Relatório da Administração e as contas da Diretoria;

(viii) submeter à Assembleia Geral a proposta de destinação a ser dada ao lucro líquido
da Companhia de cada exercício social;
(ix) autorizar a Diretoria a adquirir, alienar e constituir ônus reais ou gravames de
qualquer natureza sobre os bens do ativo permanente, prestar garantias em geral, celebrar
contratos de qualquer natureza, renunciar a direitos e transações de qualquer natureza da
Companhia e de suas controladas, em valores que superem 10% (dez por cento) do
patrimônio líquido da Companhia;
(x)
deliberar sobre a contratação de financiamentos e empréstimos, bem como sobre
quaisquer operações que resultem em criação de endividamento para a Companhia em
valor superior a 10% (dez por cento) do patrimônio líquido consolidado da Companhia,
apurado no último Balanço Patrimonial da Companhia, por operação isolada ou em
conjunto de operações dentro do mesmo exercício social, incluindo a emissão de
quaisquer instrumentos de crédito para a captação de recursos, sejam notas promissórias
comerciais, bonds, notes, commercial papers, ou outros de uso comum no mercado, bem
como para fixar as suas condições de emissão e resgate, podendo, nos casos que definir,
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exigir a prévia autorização do Conselho de Administração como condição de validade do
ato;
(xi) deliberar sobre o aumento do capital da Companhia até o limite do capital
autorizado, podendo, dentro de tal limite, autorizar a emissão de ações ou bônus de
subscrição;
(xii) deliberar sobre a emissão de debêntures simples, nos termos do Artigo 59, § 1º, da
Lei nº 6.404/76, bem como sobre a emissão de debêntures conversíveis em ações, estas
últimas dentro do limite do capital autorizado, nos termos do Artigo 59, § 2º, da Lei nº
6.404/76;

(xiii) decidir sobre o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio aos
acionistas, nos termos da legislação aplicável;
(xiv) autorizar o levantamento de balanços semestrais ou em períodos menores e a
distribuição de dividendos intermediários com base no lucro apurado em tais balanços,
observadas as limitações e disposições estatutárias e legais;
(xv) deliberar qualquer operação, transação, contrato ou acordo, de qualquer natureza,
que envolva valor superior a 10% (dez por cento) do patrimônio líquido consolidado da
Companhia, apurado no último Balanço Patrimonial da Companhia, por operação isolada
ou em conjunto de operações dentro do mesmo exercício social;
(xvi) autorizar a amortização, resgate ou recompra de ações da própria Companhia, bem
como deliberar sobre o eventual cancelamento ou alienação das ações porventura em
tesouraria;
(xvii) deliberar sobre a distribuição aos administradores e/ou empregados de
participação nos lucros da Companhia, observados os limites e condições fixados pela
Assembleia Geral;
(xviii) deliberar sobre a celebração, modificação e/ou término de contratos, bem como
realização de operações de qualquer natureza entre, de um lado, a Companhia ou qualquer
de suas controladas – com exceção das subsidiárias integrais da Companhia – e, de outro
lado, acionista controlador, sociedade coligada ou administrador da Companhia, ou
respectivos cônjuges ou parentes até segundo grau e/ou empresas controladas, coligadas
ou controladoras dos mesmos, que envolvam valores superiores a 1% (um por cento) do
patrimônio líquido da Companhia;
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(xix) indicar o Diretor ou Diretores que representarão a Companhia nas assembleias
gerais, reuniões de sócios ou alterações contratuais das sociedades controladas ou
coligadas da Companhia;
(xx) deliberar sobre a participação da Companhia em outras sociedades, como sócia ou
acionista, bem como a sua participação em acordos de associação e/ou acordos de
acionistas e sobre a constituição de sociedades, no Brasil ou no exterior, pela Companhia;
(xxi) constituir e instalar o comitê de auditoria da Companhia, observados os requisitos
estabelecimentos na regulamentação aplicável;
(xxii) constituir outros comitês técnicos ou consultivos, de caráter não deliberativo, nos
termos e condições definidas pelo Conselho de Administração, eleger e destituir os seus
membros e aprovar seus regimentos internos. Os comitês poderão atuar, entre outras, nas
seguintes áreas: (i) estratégica e financeira, (ii) governança corporativa, conduta e ética,
e (iii) remuneração de administradores e desenvolvimento executivo;
(xxiii) exercer as demais atribuições conferidas em Assembleia Geral ou por este
Estatuto; e
(xxiv) resolver os casos omissos neste Estatuto e exercer outras atribuições que a lei ou
este Estatuto não confiram a outro órgão da Companhia.
Seção III
Diretoria
ria
Artigo 23º. A Diretoria será composta por 3 (três) membros, residentes no Brasil,
acionistas ou não, eleitos pelo Conselho de Administração, por um prazo de mandato de
3 (três) anos, permitida a reeleição, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Financeiro
e de Relações com Investidores (cujo cargo poderá ser cumulado pelo Diretor Financeiro)
e um Diretor de Vendas e Marketing, todos eleitos e destituíveis, a qualquer tempo, pelo
Conselho de Administração. Na hipótese de o cargo de Diretor de Relações com
Investidores não ser cumulado com o de Diretor Financeiro, a Diretoria será composta
por 4 (quatro) membros.
Artigo 24º. A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses da Companhia assim o
exigirem, em virtude de convocação do Diretor Presidente, e suas decisões serão tomadas
por maioria simples de votos, observado o quorum de instalação de metade dos membros
eleitos.
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Parágrafo Único. Todas as deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas no
respectivo livro de atas de reuniões da Diretoria e assinadas pelos Diretores que estiverem
presentes, sendo permitido ao Diretor que participar da reunião remotamente assinar a
respectiva ata de forma eletrônica.
Artigo 25º. Compete aos Diretores gerir a Companhia e exercer as atribuições que a
Assembleia Geral, o Conselho de Administração e este Estatuto Social lhe conferirem
para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Companhia, incumbindolhes a administração e gestão dos negócios e atividades da Companhia, observados os
limites fixados por este Estatuto Social, inclusive:
(i) conduzir a política geral e de administração da Companhia, conforme determinado
pelo Conselho de Administração;
(ii) executar e coordenar o andamento das atividades normais da Companhia, incluindo
o cumprimento das deliberações tomadas em Assembleias Gerais, em reuniões do
Conselho de Administração e nas suas próprias reuniões;
(iii) elaborar os planos de negócios e os orçamentos da Companhia, anuais e/ou
plurianuais, e submetê-los ao Conselho de Administração;
(iv) executar os planos de negócios e os orçamentos da Companhia, aprovados pelo
Conselho de Administração;
(v) submeter ao Conselho de Administração a proposta de destinação do lucro líquido
de cada exercício social;
(vi) determinar o levantamento de balanços semestrais ou intermediários;
(vii) elaborar o relatório e as demonstrações financeiras de cada exercício social;
(viii) abrir, movimentar e encerrar contas bancárias;
(ix) observadas as competências do Conselho de Administração e o disposto no Estatuto
Social da Companhia, transigir, renunciar, desistir, fazer acordos, firmar compromissos,
contrair obrigações, fazer aplicações de recursos, adquirir, hipotecar, empenhar ou de
qualquer forma onerar bens móveis ou imóveis e conceder garantias assinando os
respectivos termos e contratos; e
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(x) representar a Companhia, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, perante
quaisquer repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais,
observado o disposto neste Estatuto Social.
§ 1º Caberá ao Diretor Presidente convocar, de ofício, ou a pedido de 2 (dois) ou mais
Diretores, e presidir, as reuniões da Diretoria.
§ 2º A reunião da Diretoria instalar-se-á com a presença da maioria de seus membros
e as deliberações serão tomadas por maioria de votos dos presentes.
§ 3º Na ausência do Diretor Presidente, caberá ao Diretor indicado nos termos do
Artigo 31 deste Estatuto, presidir a reunião de Diretoria, observado que o Diretor
Presidente substituto não terá voto de qualidade.
Artigo 26º.

Compete ao Diretor Presidente:

(i)

dirigir, orientar e coordenar as atividades da Companhia;

(ii)

supervisionar as funções dos demais Diretores;

(iii)

convocar e presidir as reuniões da Diretoria;

(iv) reportar-se ao Conselho de Administração, prestando as informações relativas ao
desenvolvimento da Companhia que venham a se fazer necessárias;
(v)
elaborar e apresentar, anualmente, ao Conselho de Administração, o plano anual
de negócios e o orçamento anual da Companhia;
(vi) elaborar e acompanhar os planos de negócios, operacionais e de investimentos da
Companhia e controladas/coligadas; e
(vii)

representar a Companhia em juízo, ativa ou passivamente.

Artigo 27º. Compete ao Diretor Financeiro, dentre outras atribuições que lhe venham
a ser compelidas pelo Conselho de Administração e nos termos das Políticas da
Companhia:
(i)
planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades relativas às
operações de natureza financeira da Companhia e controladas;

166

(ii)
propor alternativas de financiamento e aprovar condições financeiras dos
negócios da Companhia e controladas;
(iii) em conjunto com o Diretor Presidente, elaborar e apresentar, anualmente, ao
Conselho de Administração o plano anual de negócios e o orçamento anual da
Companhia;
(iv)
em conjunto com o Diretor Presidente, elaborar e acompanhar os planos de
negócios, operacionais e de investimentos da Companhia e controladas/coligadas;
(v)
coordenar a elaboração, para apreciação do Conselho de Administração, das
demonstrações financeiras consolidadas da Companhia e suas controladas/coligadas, do
relatório da administração e das contas da Diretoria, acompanhados do relatório dos
auditores independentes, bem como a proposta de aplicação dos lucros apurados no
exercício anterior da Companhia e suas controladas e coligadas de forma consolidada;
(vi)
apresentar trimestralmente ao Conselho de Administração o balancete econômicofinanceiro e patrimonial – ITR detalhado da Companhia consolidado com suas
controladas e coligadas;
(vii)

administrar o caixa e as contas a pagar e a receber da Companhia e controladas; e

(viii) dirigir as áreas contábil, de planejamento financeiro e fiscal/tributária da
Companhia e controladas.
Artigo 28º. Compete ao Diretor de Relações com Investidores, dentre outras
atribuições que lhe venham a ser compelidas pelo Conselho de Administração e nos
termos das Políticas da Companhia:
(i)
representar a Companhia perante os órgãos de controle e demais instituições que
atuam no mercado de capitais (incluindo CVM, Banco Central do Brasil, B3, instituição
escrituradora das ações de emissão da Companhia);
(ii)
prestar informações ao público investidor, à CVM, ao Banco Central do Brasil, às
Bolsas de Valores nas quais a Companhia venha a ter seus valores mobiliários negociados
e demais órgãos relacionados às atividades desenvolvidas no mercado de capitais,
conforme legislação aplicável, no Brasil e no exterior; e
(iii) tomar providências para manter atualizado o registro de companhia aberta perante
a CVM.
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Artigo 29º. Compete ao Diretor de Vendas e Marketing, dentre outras atribuições que
lhe venham a ser compelidas pelo Conselho de Administração:
(i)

gerir as atividades e coordenar as políticas de marketing da Companhia;

(ii)
elaborar os planos de mídia e comunicação e os meios de divulgação e
comercialização dos produtos e serviços da Companhia;

(iii) definir e supervisionar as políticas de comercialização dos produtos e serviços da
Companhia;
(iv)
planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades comerciais
relativas à introdução de novos produtos e serviços;
(v)
em conjunto com o Diretor Presidente, dirigir a área de relação com os clientes da
Companhia; e
(vi)
avaliar e acompanhar as políticas e estratégias de comercialização de produtos e
serviços da Companhia.
Artigo 30º. Compete aos Diretores assistir e auxiliar o Diretor Presidente na
administração dos negócios da Companhia e, sob a orientação e coordenação do Diretor
Presidente, exercer as funções que lhes tenham sido atribuídas pelo Conselho de
Administração.
§ 1º Nas ausências e impedimentos temporários do Diretor Presidente, este será
substituído por qualquer Diretor por ele designado.
§ 2º Nos casos de ausências e impedimentos temporários do Diretor Presidente e do
Diretor por ele designado, a Presidência será exercida por outro Diretor designado pelo
Diretor ausente ou impedido que estiver, na forma do caput deste Artigo, exercendo as
funções do Diretor Presidente.
§ 3º Os demais membros da Diretoria serão substituídos, nas suas ausências e
impedimentos temporários, por um outro Diretor indicado pela Diretoria. O Diretor que
estiver substituindo outro Diretor ausente, além de seu próprio voto, expressará o voto do
Diretor ausente.
§ 4º Os Diretores poderão participar das reuniões do órgão através de conferência
telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro meio de comunicação que permita
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que todos os Diretores possam ver e/ou ouvir uns aos outros. Nesse caso, os Diretores
serão considerados presentes à reunião, devendo ser lavrada ata e assinada por todos os
presentes até a próxima reunião, sendo permitido ao Diretor que participar da reunião
remotamente assinar a respectiva ata de forma eletrônica.
Artigo 31º. Em caso de vacância do cargo de Diretor Presidente e até que o Conselho
de Administração delibere a respeito da eleição para o cargo vago, as funções relativas ao
cargo vago serão cumuladas por Diretor designado pela Diretoria.
Artigo 32º. Com as exceções previstas neste Estatuto, qualquer ato ou negócio jurídico
que implique responsabilidade ou obrigação da Companhia perante terceiros ou a
exoneração destes perante ela, serão obrigatoriamente assinados: (i) por quaisquer 02
(dois) Diretores agindo em conjunto; (ii) por 01 (um) Diretor agindo em conjunto com
um procurador constituído na forma do § 2º abaixo; ou, ainda, (iii) por 02 (dois)
procuradores, com poderes especiais, observado o disposto no §1º abaixo.
§ 1º A Companhia poderá, por quaisquer 02 (dois) de seus Diretores, constituir
mandatários, especificando no instrumento a finalidade do mandato, os poderes
conferidos e o prazo de validade, que não excederá 1 (um) ano, salvo quando a procuração
for outorgada com poderes ad judicia, ou para a defesa de processos administrativos, caso
em que sua vigência poderá ser por prazo indeterminado.
§ 2º Poderá ainda a Companhia ser individualmente representada por um único Diretor
ou mandatário, constituído na forma prevista neste Estatuto, desde que haja autorização
escrita do Diretor Presidente, ou que este seja um dos signatários da procuração a que se
refere o §1º acima.
Artigo 33º. Sem prejuízo do disposto no Artigo 31º acima, em caso de vacância do
cargo de qualquer Diretor, o Conselho de Administração elegerá o substituto que exercerá
o cargo pelo tempo remanescente do mandato do substituído.
Artigo 34º. É expressamente vedada aos Diretores a prática, em nome da Companhia,
de qualquer ato relativo a negócios ou operações estranhas ao objeto social.
CAPÍTULO V - CONSELHO FISCAL
Artigo 35º. A Companhia terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente,
composto por, no mínimo, 03 (três) e, no máximo, 05 (cinco) membros e igual número
de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, todos residentes no país,
observados os requisitos e impedimentos previstos na Lei nº 6.404/76, com as atribuições,
poderes e competências previstas em lei.
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§ 1º O Conselho Fiscal será instalado pela Assembleia Geral por solicitação de
acionistas que atendam aos requisitos legais para tanto, encerrando-se seu mandato na
Assembleia Geral Ordinária que se seguir à sua instalação.
§ 2º Os membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante
assinatura de termo de posse no livro próprio, dentro dos 30 (trinta) dias que se seguirem
à sua eleição, o qual deverá contemplar inclusive a sua sujeição à cláusula
compromissória prevista no Artigo 51 do Estatuto Social.
§ 3º A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia
Geral que os eleger, devendo ainda a Companhia reembolsá-los pelas despesas de
locomoção e estadia necessárias ao desempenho de suas funções.
§ 4º Todas as deliberações do Conselho Fiscal constarão de atas lavradas no respectivo
livro de atas de reuniões do Conselho Fiscal e assinadas pelos membros de tal órgão que
estiverem presentes.
CAPÍTULO VI - EXERCÍCIO SOCIAL E DESTINAÇÃO DE RESULTADOS
Artigo 36º. O exercício social tem início em 1º de janeiro e encerra-se em 31 de
dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social e de cada trimestre civil, serão
elaboradas, com base na escrituração mercantil da Companhia, as demonstrações
financeiras exigidas pela legislação vigente.
Artigo 37º. Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão destinados à
reserva legal até que atingidos os limites legais. Do saldo: (a) 25% (vinte e cinco por
cento), serão destinados ao pagamento de dividendo obrigatório; e (b) o lucro
remanescente poderá ser (i) retido com base em orçamento de capital, nos termos do
Artigo 196 da Lei nº 6.404/76; e/ou (ii) destinado à reserva estatutária denominada
“Reserva de Investimentos”, que terá por fim assegurar a manutenção do nível de
capitalização, a expansão das atividades sociais e/ou o reforço do capital de giro da
Companhia, suas controladas e/ou coligadas. O saldo das reservas de lucros, com as
exceções legais, não excederá o valor do capital social. O saldo do lucro líquido ajustado,
se houver, que não seja destinado na forma deste Artigo, será capitalizado ou distribuído
aos acionistas como dividendo.
Artigo 38º. Os dividendos atribuídos aos acionistas serão pagos nos prazos
estabelecidos pela Assembleia Geral, respeitados os prazos máximos previstos em lei, e,
se não reclamados dentro de 03 (três) anos contados da publicação do ato que autorizou
sua distribuição, prescreverão em favor da Companhia.
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Artigo 39º. A Companhia poderá levantar balanços semestrais, trimestrais ou em
períodos menores, caso o Conselho de Administração opte por declarar dividendos à
conta do lucro apurado em tais balanços, obedecidos os limites legais, bem como declarar
dividendos intermediários à conta de reservas de lucros existentes no último balanço
anual ou semestral. Os dividendos assim declarados constituirão antecipação do
dividendo obrigatório a que se refere o Artigo 37, alínea “a”, deste Estatuto Social.
Artigo 40º. A Companhia, mediante deliberação do Conselho de Administração,
poderá creditar ou pagar aos acionistas juros sobre o capital próprio, nos termos da
legislação aplicável.
Parágrafo Único. 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.
Artigo 41º. A Companhia poderá pagar participação nos lucros e/ou resultados a seus
empregados e administradores, mediante deliberação do Conselho de Administração, nos
montantes máximos fixados pela Assembleia Geral, observados os limites legais.
CAPÍTULO VII
ALIENAÇÃO DE CONTROLE, SAÍDA DO NOVO MERCADO E PROTEÇÃO
DE DISPERSÃO DA BASE ACIONÁRIA
Seção I
Alienação de Controle
Artigo 42º. 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 efetivar oferta pública de
aquisição de ações tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de titularidade
dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na legislação e
regulamentação vigentes e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar
tratamento igualitário àquele dado ao alienante.
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Seção II
Saída do Novo Mercado
Artigo 43º. A saída da Companhia do Novo Mercado, seja por ato voluntário,
compulsório ou em virtude de reorganização societária, deve observar as regras
constantes do Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 44º. Sem prejuízo do disposto no Regulamento do Novo Mercado, a saída
voluntária do Novo Mercado deverá ser precedida de oferta pública de aquisição de ações
que observe os procedimentos previstos na regulamentação editada pela CVM sobre
ofertas públicas de aquisição de ações 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 6.404/76;
(ii)
acionistas titulares de mais de 1/3 das ações em circulação deverão aceitar a oferta
pública de aquisição de ações 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.
Artigo 45º. É facultada a formulação de uma única oferta pública de aquisição, visando
a mais de uma das finalidades previstas neste Capítulo, no Regulamento do Novo
Mercado, na Lei nº 6.404/1976 ou na regulamentação emitida pela CVM, desde que seja
possível compatibilizar os procedimentos de todas as modalidades de oferta pública, não
haja prejuízo para os destinatários da oferta e seja obtida a autorização da CVM, quando
exigida pela legislação aplicável.
Seção IV
Proteção da Dispersão da Base Acionária
Artigo 46º. Caso qualquer acionista ou Grupo de Acionistas (“Acionista Adquirente”)
adquira ou se torne titular, de forma direta ou indireta: (a) de participação igual ou
superior a 25% do total de ações de emissão da Companhia; ou (b) de outros direitos de
sócio, inclusive usufruto, quando adquiridos de forma onerosa, que lhe atribuam o direito
de voto sobre ações de emissão da Companhia que representem mais de 25% do seu
capital (“Participação Relevante”), o Acionista Adquirente deverá, no prazo máximo de
30 dias a contar da data em que o Acionista Adquirente atingir a Participação Relevante,
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realizar ou solicitar o registro, conforme o caso, de uma oferta pública de aquisição da
totalidade das ações de emissão da Companhia pertencentes aos demais acionistas,
observando-se o disposto na Lei nº 6.404/1976, na regulamentação expedida pela CVM,
pelas bolsas de valores nas quais os valores mobiliários de emissão da Companhia sejam
admitidos à negociação, e as regras estabelecidas neste Estatuto.
§1º - Para efeito do cálculo da Participação Relevante deverão ser consideradas as ações
objeto de contratos de opção e de contratos derivativos com liquidação física ou financeira
e excluídas as ações em tesouraria.
Artigo 47º. O preço por ação de emissão da Companhia objeto da oferta pública
(“Preço da Oferta”) deverá corresponder ao maior valor dentre (i) cotação unitária mais
alta atingida pelas ações de emissão da Companhia durante o período de 12 (doze) meses
que antecederem o atingimento de percentual igual ou superior à Participação Relevante,
nos termos do Artigo 46 acima; ou (ii) 120% (cento e vinte por cento) do preço unitário
mais alto pago pelo Acionista Adquirente nos 6 (seis) meses que antecederem o
atingimento de percentual igual ou superior à Participação Relevante, nos termos do
Artigo 46 acima, 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.
§ 1º A oferta pública deverá observar obrigatoriamente os seguintes princípios e
procedimentos, além de, no que couber, outros expressamente previstos no Artigo 4º da
Instrução CVM nº 361/02 ou norma que venha a substituí-la: (a) ser dirigida
indistintamente a todos os acionistas da Companhia; (b) ser efetivada em leilão a ser
realizado na B3; e (c) ser realizada de maneira a assegurar tratamento equitativo aos
destinatários, permitir-lhes a adequada informação quanto à Companhia e ao ofertante, e
dotá-los dos elementos necessários à tomada de uma decisão refletida e independente
quanto à aceitação da oferta pública.
§ 2º O edital da oferta pública deverá incluir a obrigação do Acionista Adquirente de
adquirir, nos 30 (trinta) dias subsequentes à liquidação financeira da oferta, até a
totalidade das ações de titularidade dos acionistas remanescentes que não tiverem aderido
à oferta, pelo mesmo preço pago no leilão, atualizado pela SELIC, ficando tal obrigação
condicionada a que, com a liquidação da oferta, o Acionista Adquirente tenha atingido
participação acionária superior a 50% (cinquenta por cento) do capital social.
§ 3º A exigência de oferta pública prevista no caput do Artigo 46 não excluirá a
possibilidade de outro acionista da Companhia, ou, se for o caso, de a própria Companhia,
formular outra oferta pública concorrente ou isolada, nos termos da regulamentação
aplicável.
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§ 4º As obrigações constantes do Art. 254-A da Lei nº 6.404/76, e no Artigo 42 do
Estatuto Social não excluem o cumprimento pelo Acionista Adquirente das obrigações
constantes deste Artigo.
§ 5º A exigência da oferta pública prevista no Artigo 46 não se aplica na hipótese de
uma pessoa se tornar titular de ações de emissão da Companhia em quantidade igual ou
superior à Participação Relevante, em decorrência: (i) de aquisições feitas por ocasião da
realização de oferta pública de aquisição de ações, em conformidade com o Regulamento
do Novo Mercado ou legislação vigente, desde que tenha tido por objeto todas as ações
de emissão da Companhia; (ii) de operação de fusão, incorporação ou incorporação de
ações envolvendo a Companhia; ou (iii) de atingimento involuntário da Participação
Relevante, desde que o acionista ou Grupo de Acionistas que houver atingido a
Participação Relevante involuntariamente tome as seguintes providências: (a) envio de
notificação à Companhia, em até 5 (cinco) dias contados da data em que houver se tornado
titular de Participação Relevante, confirmando seu compromisso de alienar na B3 ações
de emissão da Companhia em quantidade suficiente para reduzir sua participação para
percentual inferior a Participação Relevante; e (b) alienação na B3 de tantas ações quantas
forem necessárias para fazer com que deixe de ser titular de Participação Relevante, em
até 15 (quinze) dias úteis contados da data da notificação à Companhia.
§ 6º Publicado qualquer edital de oferta pública para aquisição da totalidade das ações
da Companhia, formulado nos termos deste Artigo, incluindo a determinação do Preço da
Oferta, ou formulado nos termos da regulamentação vigente, com liquidação em moeda
corrente ou mediante permuta por valores mobiliários de emissão de companhia aberta, o
Conselho de Administração deverá reunir-se, no prazo de 10 dias, a fim de apreciar os
termos e condições da oferta formulada, obedecendo aos seguintes princípios: (a) o
Conselho de Administração poderá contratar assessoria externa especializada, com o
objetivo de prestar assessoria na análise da conveniência e oportunidade da oferta, no
interesse geral dos acionistas e do segmento econômico em que atua a Companhia e da
liquidez dos valores mobiliários ofertados, se for o caso; e (b) caberá ao Conselho de
Administração manifestar-se a respeito da oferta; e (c) a oferta pública será imutável e
irrevogável.
§ 7º Para fins do cálculo do percentual da Participação Relevante, não serão
computados, sem prejuízo do disposto no Parágrafo 3º, os acréscimos involuntários de
participação acionária resultantes de cancelamento de ações em tesouraria, resgate de
ações ou de redução do capital social da Companhia com o cancelamento de ações.
Artigo 48º. Uma vez liquidada a oferta pública prevista no Artigo 46 sem que o
Acionista Adquirente tenha atingido participação acionária superior a 50% (cinquenta por
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cento) do capital social, então: (i) o Acionista Adquirente somente poderá realizar novas
aquisições de ações por meio de nova oferta, observados os termos dos Artigos 46 e 47;
e (ii) qualquer nova oferta pública que venha a ser lançada pelo Acionista Adquirente no
prazo de 12 (doze) meses, a contar da liquidação da oferta anterior, deverá ter por preço
mínimo o maior valor entre (i) o preço por ação da OPA anterior atualizado pela SELIC,
acrescido de 10% (dez por cento) (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), ou (ii) o preço médio de negociação das ações de emissão da Companhia na
B3, ponderado pelo volume, nos 6 (seis) meses anteriores, atualizado pela Taxa SELIC
até a data em que for tornada pública a decisão de lançar a nova oferta, 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.
Artigo 49º. Na hipótese de o Acionista Adquirente não cumprir as obrigações impostas
por este Capítulo, inclusive no que concerne ao atendimento dos prazos: (i) para a
realização ou solicitação do registro da oferta pública; ou (ii) para atendimento das
eventuais solicitações ou exigências da CVM, o Conselho de Administração da
Companhia convocará Assembleia Geral Extraordinária, na qual o Acionista Adquirente
não poderá votar, para deliberar sobre a suspensão do exercício dos direitos do Acionista
Adquirente, conforme disposto no Artigo 120 da Lei nº 6.404/76.
Artigo 50º. As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as
disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das
ofertas públicas previstas neste Estatuto.
CAPÍTULO VIII - ARBITRAGEM
Artigo 51º. A Companhia, seus acionistas, Administradores e os membros do Conselho
Fiscal, se instalado, ficam obrigados a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara
de Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, toda e qualquer controvérsia
que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor,
acionista, administrador ou membro do Conselho Fiscal, conforme o caso, em especial,
decorrentes das disposições contidas neste Estatuto, nas disposições das Leis nº 6.385/76
e nº 6.404/76, 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 do Novo Mercado.
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CAPÍTULO IX - LIQUIDAÇÃO
Artigo 52º. A Companhia entrará em dissolução, liquidação e extinção nos casos
previstos em lei, ou em virtude de deliberação da Assembleia Geral.
§1º O modo de liquidação será determinado em Assembleia Geral, que elegerá
também o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação.
§ 2º A Assembleia Geral nomeará o liquidante, fixará os seus honorários e estabelecerá
as diretrizes para o seu funcionamento.
CAPÍTULO X

- DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 53º. A Companhia observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede,
cabendo à administração abster-se de registrar transferências de ações contrárias às suas
disposições e ao Presidente das Assembleias Gerais e das reuniões do Conselho de
Administração, abster-se de computar os votos lançados em infração a tais acordos, bem
como tomar as demais providências dos §§ 8º e 9º do Artigo 118 da Lei nº 6.404/76.
Artigo 54º. As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as
disposições estatutárias nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das ofertas
públicas previstas neste Estatuto.
[Intencionalmente deixado em branco. Página de assinaturas na folha seguinte.]
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MINUTA DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA QUE
APROVA O PREÇO POR AÇÃO E O AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL
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BEMOBI MOBILE TECH S.A.
CNPJ/ME nº 09.042.817/0001-05
NIRE 33.3.003352-85
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM [...], LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO.
1.
Data, Horário e Local: No dia [...] de [...] de 2020, às [...] horas, reuniram-se os
membros do Conselho de Administração da Bemobi Mobile Tech S.A. (“Companhia”)
na sede da Companhia, localizada na Rua Visconde de Ouro Preto nº 5, sala 1.001,
Botafogo, CEP 22.250-180, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.
2.
Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação,
considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da
Companhia, a saber: Francisco Tosta Valim Filho, Fiamma Zarife, Carlos Augusto Leone
Piani, Pedro Santos Ripper e Lars Boilesen.
3.

Mesa: Presidente: Lars Boilesen. Secretário: Pedro Santos Ripper.

4.
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
7º, §2º 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 5º 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; e (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.
5.
Deliberações: Os membros do Conselho de Administração da Companhia
tomaram, por unanimidade, as seguintes deliberações:
5.1. [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
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procedimento de coleta de intenções de investimento conduzido por instituições junto a
investidores institucionais, integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários,
em conformidade com o disposto no artigo 44 da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários nº 400, de 29 de dezembro de 2003 (“Instrução CVM 400/2003”)
(“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 Bemobi Mobile Tech S.A.]” (“Contrato
de Colocação”) e no exterior, pelo BTG Pactual US Capital, LLC, pelo Morgan Stanley
& Co. LLC, pela XP Investments US, LLC e pelo Itau BBA USA Securities, Inc. (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 400/2003 (“Procedimento de
Bookbuilding”), 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;]
5.2. 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, 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 7º, §2º 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 partir da publicação do “Anúncio de Início da Oferta Pública de
Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias da Bemobi Mobile Tech S.A.”;
5.3. 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;
5.4. Face à homologação do aumento de capital objeto da deliberação dos itens 5.2 e 5.3
acima, aprovar, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, a reforma
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do caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o aumento de capital
social da Companhia que passará a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado,
é de R$ [...] ([...] reais), dividido em [...] ([...]) ações, todas ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal.”;
5.5. Aprovar o prospecto definitivo e o final offering memorandum a serem utilizados
na Oferta; e
5.6. Autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências, celebrar todos
os documentos relacionados à Oferta, incluindo, mas não se limitando ao: (a) Contrato de
Colocação; (b) o Contrato de Colocação Internacional; (c) “Instrumento Particular de
Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de
Emissão da Bemobi Mobile Tech S.A.”; (d) “Contrato de Empréstimo de Ações
Ordinárias da Bemobi Mobile Tech 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, e praticar todos os atos necessários
para a implementação das deliberações aqui consubstanciadas, bem como a ratificar todos
os atos já praticados para realização da Oferta.
6.
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.
7.
Assinaturas: Mesa: Lars Boilesen (presidente); Pedro Santos Ripper (secretário).
Conselheiros presentes: Francisco Tosta Valim Filho, Fiamma Zarife, Carlos Augusto
Leone Piani, Pedro Santos Ripper e Lars Boilesen.
A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.
[Local], [data].
Mesa:

_________________________________
Lars Boilesen Presidente

_________________________________
Pedro Santos Ripper Secretário
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (BOARD OF DIRECTORS) DA
BEMOBI HOLDING, REALIZADA EM 19 DE OUTUBRO DE 2020, QUE APROVA A SUA
PARTICIPAÇÃO NA OFERTA SECUNDÁRIA
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---------------------------------------------------------ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA -----------BEMOBI HOLDING AS ----------------------------------------No dia 19 de outubro de 2020, o Conselho de Administração
da BEMOBI HOLDING AS, reg. nº 991 203 672 (“Companhia”),
deliberou

as

circulação
abaixo.

da

O

matérias

aqui

presente

ata

Presidente

documentos

como

estabelecidas
e

da

documentação

considerou

satisfatória,

mediante

tal

levando

a

referida

circulação
em

conta

de
a

familiaridade dos conselheiros e a natureza das matérias a
serem deliberadas pelo Conselho de Administração, conforme
seções 6-19 da Lei das Sociedades Limitadas da Noruega
(Lov om aksjeselskaper). ---------------------------------1. CONTEXTO ----------------------------------------------A

Companhia

Brasil.
Conselho

Os

tem

se

preparado

assessores
de

da

para

Companhia

Administração

realizar

o

circularam

informações

IPO

no

para

o

sobre

o

procedimento, incluindo o primeiro arquivamento, em 17 de
outubro de 2020. -----------------------------------------Foram

mencionadas

discussões

anteriores

relacionadas

ao

possível IPO da Bemobi Mobile Tech S.A., uma subsidiária
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constituída no Brasil. Antes da reunião, os membros do
Conselho

de

Administração

receberam

um

memorando

descrevendo o possível procedimento a ser seguido, assim
como trechos da minuta de uma declaração de registro que
deve ser protocolada na Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”). O primeiro passo na CVM seria o de realizar o
primeiro

arquivamento

das

minutas

da

declaração

de

registro completa e de um prospecto da oferta, de acordo
com

as

leis

brasileiras

(“Minutas

dos

Documentos

da

Oferta”), de forma que este arquivamento é previsto para
poucos dias após a reunião do Conselho. ------------------O Conselho foi informado de que as Minutas dos Documentos
da

Oferta

não

incluirão

nenhuma

informação

sobre

a

avaliação ou preço, nem sobre o tamanho da oferta. Além
disso,

as

disponíveis

Minutas

dos

no

da

site

Documentos
Comissão

de

da

Oferta

Valores

ficarão

Mobiliários

Brasileira (CVM) e as Minutas dos Documentos da Oferta não
representam nenhum lançamento oficial ou irreversível do
IPO no Brasil. A diligência legal adicional está pendente
e espera-se que várias alterações e adições às Minutas dos
Documentos da Oferta terão que ser feitas. Além disso, o
Contrato de Distribuição a ser celebrado com os agentes de
colocação da oferta, e que também incluirá cláusulas de
lock-up

para

a

Otello,

não

foi

finalizado

e

está

em

negociação. ----------------------------------------------Por fim, o Conselho foi lembrado de que o arquivamento das
Minutas dos Documentos da Oferta não implica em início de
qualquer roadshow aos investidores. Isto somente ocorrerá
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no

segundo

arquivamento

a

quatro

semanas

aproximadamente

ser

feito
após

na

o

CVM,

primeiro

arquivamento das Minutas dos Documentos da Oferta. -------Neste momento, a administração solicitou a aprovação do
Conselho para fazer o primeiro arquivamento na CVM por
meio do arquivamento das Minutas dos Documentos da Oferta.
Se o procedimento continuar com o segundo arquivamento e
lançamento oficial do roadshow, a administração voltará ao
Conselho no devido tempo para solicitar mais aprovações e
esclarecimentos,

inclusive

com

relação

à

quantidade

e

preço por ação a ser vendida na oferta secundária. -------O

Presidente

do

Conselho

de

Administração

da

Otello

recomendou que o Conselho da Bemobi Holding AS aprovasse o
arquivamento, mencionando que se trata de um arquivamento
inicial, que ainda deverá ser revisto e alterado. --------2. Deliberações ------------------------------------------O Conselho aprovou por unanimidade: ----------------------O arquivamento das Minutas dos Documentos da Oferta na
Comissão de Valores Mobiliários Brasileira está aprovado. *** ------------------------------------------------------Se você concorda com o acima exposto, por favor, assine
abaixo. A deliberação será considerada aprovada quando a
maioria dos membros do Conselho tiver assinado. ----------Aceito o procedimento de circulação dos documentos e voto
a favor das deliberações propostas: ----------------------(Nada consta) --------------------------------------------Lars Boilesen --------------------------------------------Presidente do Conselho de Administração ------------------191
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(Nada consta) --------------------------------------------Roar Olbergsveen -----------------------------------------Membro do Conselho de Administração ----------------------(Nada consta) --------------------------------------------Pedro Ripper ---------------------------------------------Membro do Conselho de Administração -------------------------------------------------------------------------------E NADA MAIS HAVENDO A SER TRADUZIDO DESTE DOCUMENTO ACIMA,
ENCERRO A MESMA TRADUÇÃO, APONDO COM MINHA MÃO DIREITA
MINHA ASSINATURA NESTA DATA. -----------------------------21 de outubro de 2020. ------------------------------------
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MINUTA DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (BOARD OF
DIRECTORS) DA BEMOBI HOLDING QUE APROVARÁ O PREÇO POR AÇÃO
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BOARD RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
BEMOBI HOLDING AS

On [date/time] a meeting of the Board of Directors in Bemobi Holding AS was held by phone
conference.
Present were:
Lars Rahbæk Boilesen, chairman of the board
Roar Olbergsveen, member of the board
Pedro Santos Ripper, member of the board
More than half of the board was in attendance; hence the board formed a quorum, cf. the Norwegian
Companies Act section 6-24.
The notice of the meeting and the agenda were approved.
The following agenda was presented and conducted:
1.

APPROVE THE PRICING AND NUMBER OF SHARES TO BE SOLD IN THE IPO

Regarding the IPO of Bemobi Mobile Tech S.A. (the “Bemobi”), a subsidiary company incorporated
in Brazil, the Board has been informed that the Offering Documents will include information on
pricing and the size of the offering.
Management has requested Board approval with respect of:
(i) the sale, by the Company, of [=] shares issued by Bemobi of its ownership, within the scope
of the IPO, at a placement price of R$ [=] ([=] Brazilian reais) per share (the “Price per
Share”). The Price per Share was fixed after the completion of the bookbuilding procedure,
during which investment intentions were collected from institutional investors, conducted
by institutions that are part of the Brazilian securities distribution system, in accordance with
the provisions of article 44 of the CVM’s Instruction No. 400, of December 29, 2003 (“the
“Bookbuilding” and “CVM ‘s Instruction 400”, ), under the coordination of Banco BTG
Pactual SA (the “Leading Underwriter”), XP Investimentos Corretora de Câmbio, Titulos e
Valores Mobiliários SA , Banco Itaú BBA SA and Banco Morgan Stanley SA (together with the
Leading Underwriter the “Offer Underwriters”), under the terms of the Placement
Facilitation Agreement for the IPO of common shares issued by Bemobi (the “Placement
Agreement”), in accordance with the CVM ‘s Instruction 400, and that the market value of
the shares to be sold under the IPO was measured by carrying out the Bookbuilding, which
reflects the amount of institutional investors that have submitted their investment orders for
actions in the context of the IPO; and
(ii) all acts performed and to be performed by the Company, for the execution of the of the
corporate acts of Bemobi, documents and agreements related to the IPO and the sale of the
shares, as well as to ratify all acts previously performed and documents signed in connection
with the IPO.
Page 1 of 2

195

The Chairman of the Otello board has recommended to the Bemobi Holding AS board to approve
the closing and settlement of the IPO.
2.

RESOLUTIONS

The Board passed the following, unanimous resolution:
The Price per Share and the sale of the shares in connection with the IPO is hereby approved, as well as
all acts referred to in item (ii) above. Each of [ ] and [ [ (each an "Attorney-in-fact"), acting alone and
not jointly, is hereby authorized by the Company to negotiate, sign, execute and deliver any document,
instrument and agreement on behalf of the Company, and further to do all such things, as deemed
necessary by the Attorney-in-Fact for the consummation and completion of the IPO.
No further business to be conducted.
The meeting was closed and the minutes signed.

***

Lars Boilesen
Chairman of the Board

Roar Olbergsveen
Board member

Pedro Ripper
Board member
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Tradução simples

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
BEMOBI HOLDING AS

No dia [·] de [·] de 2020, às [·]h, foi realizada reunião do Conselho de Administração da Bemobi
Holding AS por vídeo conferência.
Presença:
Lars Rahbæk Boilesen, Presidente do Conselho de Administração
Roar Olbergsveen, membro do Conselho de Administração
Pedro Santos Ripper, membro do Conselho de Administração
Mais da metade dos membros do Conselho estavam presentes; portanto, o Conselho atingiu o
quórum necessário, conforme as seções 6-24 da Lei das Companhias Norueguesas (Norwegian
Companies Act).
A convocação da reunião e a ordem do dia foram aprovadas.
A seguinte ordem do dia foi apresentada e conduzida:
1.

APROVAÇÃO DO PREÇO E QUANTIDADE DE AÇÕES QUE SERÃO EMITIDAS NO
IPO

Com relação ao IPO da Bemobi Mobile Tech S.A. (“Bemobi”), uma subsidiária constituída no Brasil,
o Conselho foi informado de que os Documentos da Oferta incluirão as informações sobre o preço e
o tamanho da oferta.
A administração solicitou a aprovação do Conselho em relação:
(i) à venda, pela Companhia, de [=] ações de emissão da Bemobi de sua titularidade, no
âmbito do IPO, a um preço de colocação de R$ [=] ([=] reais) por ação (o “Preço por Ação").
O Preço por Ação foi definido após a conclusão do procedimento de bookbuilding, no qual
foram coletadas as intenções de investimento dos investidores institucionais, conduzido por
instituições que fazem parte do Sistema de distribuição de valores mobiliários brasileiro,
conforme as provisões do artigo 44 da Instrução CVM No. 400, de 29 de dezembro de 2003
(“Bookbuilding” e “Instrução CVM 400”), sob a coordenação do Banco BTG Pactual SA (o
“Coordenador Líder”), XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários SA , Banco Itaú BBA SA e Banco Morgan Stanley SA (em conjunto com o
Coordenador Líder, os “Coordenadores da Oferta”), com base nos termos do Contrato de
Distribuição para o IPO das ações ordinárias emitidas pela Bemobi (o “Contrato de
Distribuição”), de acordo com a Instrução CVM 400, e que o valor de mercado das ações a
serem vendidas no IPO foi mensurado por meio do Bookbuilding, o que acaba por refletir a
quantidade de investidores institucionais que submeteram suas ordens de investimento no
contexto do IPO; e
(ii) a todos os atos realizados e a serem realizados pela Companhia, para a execução dos atos
societários da Bemobi, documentos e contratos relacionados ao IPO e a venda das ações, bem
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como para ratificar todos os atos realizados anteriormente e todos os documentos assinados
relacionados ao IPO.
O Presidente do Conselho de Administração da Otello recomendou que o Conselho de
Administração da Bemobi Holding AS aprovasse o fechamento e a liquidação do IPO.]
2.

DELIBERAÇÕES

O Conselho aprovou por unanimidade:
Ficam aprovados o Preço por Ação e a venda das ações no âmbito do IPO, bem como todos os atos
referidos no item (ii) acima. Cada um [·] e [·] (cada qual “Procurador”), agindo sozinho e não em
conjunto, está autorizado pela Companhia a negociar, assinar, executar e entregar qualquer
documento, instrumento e contrato em nome da Companhia, e ainda fazer todas as demais coisas
julgadas necessárias pelo Procurador para a realização e conclusão do IPO.
Nada mais havendo a ser tratado.
A reunião foi encerrada e a ata assinada.

***

Lars Boilesen
Presidente do Conselho de Administração

Roar Olbergsveen
Membro do Conselho de Administração

Pedro Ripper
Membro do Conselho de Administração
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DECLARAÇÃO
PARA ANS DO ARTlGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400

FLÁVIO EDUARDO SZNAJDER, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens.
engenheiro eletricista, portador da cédula de identiô~<;fe RG nº 08561503-7, expedida pelo IFP/RJ.
inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 016.724.717-45,
residente e domiciliado na Avenida Epitácio Pessoa, nº 3964, ap. C 03, Lagoa. CEP: 22471-003, na
cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro ("Sr. flavio Sznajder" e, em conjunto com os
demais acionistas vendedores identificados no Prospecta Preliminar {conforme abaixo definido).
"Acionistas Vendedores"), vem. no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de
ações ordinárias de emissão da BEMOBI MOBILE TECH SA, sociedade anônima. com sede na
cidade do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo. nº 518, 9° andar, CEP
22250-040, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministério da Economia r cNPJ/MEl
sob o nº 09.042.817/0001-05 ("Companhia"), todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou
gravames ("Ações"). compreendendo a distribuição (i) primária de ações ordinárias a serem emitidas

pela Companhia; e (ii) secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos
Acionistas Vendedores, a serem alienadas no âmbito da eventual colocação das Ações Adicionais
(conforme definido no Prospecto Preliminar) e/ou das Ações do Lote Suplementar (conforme definido
no Prospecto Preliminar), a ser rearizada na República Federativa do Brasil, em mercado de balcão
não organizado, sob a coordenação do Banco BTG Pactuai S.A. ("Coordenador líderl. do Banco
Morgan Stanley S.A. ("Morgan Stanley" ou "Agente Estabilizador"), da XP Investimentos Corretora
de cambio, Títulos e Valores Mobiliários SA ("XP"} e do Banco ltaú BBA S.A. {"ltaú BBA' e, em
conjunto com o Coordenador líder, o Agente Estabiíizador e a XP, "Coordenadores da Oferta1. com
esforços de colocação das Ações no exterior, nos termos da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários c•cvM") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("lnstr\l~Q CVM 400" e
"Oferta", respectivamente), apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400.
O Sr. F!avio Sznajder, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que:

(i}

disponibilizou para análise dos Cooráenadores da Oferta e de seus assessores legais lodos os
documentos e informações relevantes relacionados à Oferta;

(ii)

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

(iii)

tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência para assegurar que:

a) as informações prestadas no "Prospecto Prelimínar da Oferta Pubíica de Distribuição Primária
e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Bemobi Mobile Tech S.A." C-Prospecto
Preliminar") e no ªProspecto Definitivo da Oferta Pública de Distnbuição Primária e Secundária
de Ações Ordinárias de Emissão da Bemobi Mobile Tech SA ("Prospecto Definitivo•).
incluindo seus respectivos anexos e documentos que integram o Prospecto Preliminar são,
e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo serão, nas datas de suas respectivas
divulgações, bem como aquelas fornecidas ao mercado durante todo o período da Oferta,
suficientes, pennitindo aos investidores uma tomada de de.cisão fundamentada a respeito da
Oferta;
,/\,

215

b}

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

(iv)

o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as
normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao "Código
ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação. Coordenação e Distribuição de
Ofertas Públlcas de Vatores Mobifrários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores
Mobiliários•. atualmente em vigor, expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA.

Rio de Janeiro, 15_ de janeiro de 2021.

lfcnw,v {dmiiáv 1'.W'JdA,,.__
FtÁVtO EDUARDO SZNAJDER
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BEMOBI
Relatório da Administração/Comentário do Desempenho
Destaques do Negócio em 2019
Introdução
A Bemobi Mobile Tech S.A. (“Empresa” ou “Bemobi”) é uma empresa chamada B2B2C (modelo
de Business to Business to Consumer). Ao invés de vender seus serviços diretamente para o
consumidor final, o chamado B2C tradicional, a Bemobi tem parceria com grandes empresas,
principalmente operadoras de celular ou, em alguns casos, OEMs (Original Equipment
Manufacturer) de smartphones. Por meio de parcerias com essas empresas, a Bemobi oferece
seu serviço aos consumidores. Em música e vídeo, existem empresas líderes como o Spotify e o
Netflix, que oferecem modelos baseados em assinatura. No entanto, em aplicativos e jogos,
até pouco tempo atrás não se tinha o mesmo tipo de oferta. É um mercado global e, com
pouca concorrência dos grandes players de tecnologia até agora, a Bemobi tem uma vantagem
de pioneirismo combinada com um foco claro em mercados emergentes.
Em 2019, a Bemobi obteve um crescimento em receita e lucro. O crescimento de receita foi
superior a 8% e o EBITDA se manteve no mesmo patamar que o valor de 2018 com uma
variação de 0.2%.
Durante o ano, alcançamos um aumento de 7,8 milhões de assinantes, bem como adicionamos
novos serviços, como:(i) Serviços de microfinanças, oferecidos a clientes pré-pagos que ficam
sem saldo de recarga, tais como: a venda de recarga com pagamento eletrônico, adiantamento
de crédito pré-pago e adiantamento de chamada. (ii) Serviços de comunicação, tais como:
serviços de caixa postal e de notificação de chamadas perdidas, oferecidos em parceria com as
operadoras de telecomunicações como um upsell ou em alguns casos incluídos nos planos de
seus clientes. No final de 2019, a Bemobi manteve sua posição de contratos com as 4 maiores
operadoras de telefonia no Brasil.
Novos produtos
Como parte do crescimento contínuo dos acordos de Bundles, a Bemobi fechou um novo
contrato e lançou uma versão de nossa oferta Games Club para assinantes pós-pagos da
operadora móvel Claro. Ao longo de 2019, a Bemobi fechou novas parcerias com editores de
jogos e conteúdo de alto padrão para a plataforma de distribuição, incluindo marcas líderes
como Disney e Viacom. Além disso, a Bemobi expandiu as lojas especializadas que atendem à
crianças e à públicos de saúde e fitness. Durante 2019, foram estabelecidas as bases para
serviços adicionais a serem lançados durante 2020 em áreas como segurança, descontos e
esportes.
Aquisição de ativos
Durante 2019, a Bemobi adquiriu certos ativos, entre eles servidores, computadores da
empresa brasileira Nuance. Com a compra destes ativos a Bemobi passou a ter a possibilidade
de assinar novos acordos comerciais relacionados ao desenvolvimento, implantação,
manutenção e suporte técnico com as principais operadoras de telecomunicações brasileiras e
centro-americanas. A Bemobi considera que esta é uma aquisição estratégica importante em
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muitos aspectos. Aprimora nossa oferta de canal e nossa plataforma de distribuição atual,
trazendo um conjunto mais diversificado de canais para nosso portfólio além dos portais NCND
(No Credit & No Data), adicionando um Portal NoCredit baseado em voz. Além disso, aumenta
consideravelmente nossa escala de distribuição para nossos próprios serviços.
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Relatório da Administração/comentário do Desempenho
Resumo dos Indicadores
Bemobi Mobile Tech SA - BRL M

2019

Receita Líquida
Lucro Bruto
Margem Bruta Ajustada

1

Margem Bruta Ajustada (%)

8,2%

91.397

83.312

9,7%

102.289

14,3%

116.879

81.311

Margem EBITDA (%)

2019 vs 2018

142.838

75,6%

EBITDA

2018

154.586

52,6%

71,6%
81.159
56,8%

4 p.p.
0,2%
-4,2 p.p.

Lucro Antes do Imposto de Renda (LAIR)

58.146

62.590

-7,1%

Lucro Líquido

36.436

89.103

-59,1%

Margem Lucro Líquido (%)
Geração de Caixa

23,6%

2

Conversão de Caixa

54.539
2

67,1%

62,4%

-38,8 p.p.

76.471
94,2%

¹ A Margem Bruta Ajustada refere-se ao Lucro Bruto ajustado pelo valor da Depreciação e Amortização e Pessoal no Custo de Serviços Prestados.
2

Geração de Caixa é o resultado do EBITD menos o Capex. Já a Conversão de Caixa é composto pela divisão do “EBITDA – Capex” pelo "EBITDA"

Receita Líquida
Bemobi Mobile Tech SA - BRL M
Receita Líquida

2019
154.586

2018
142.838

2019 vs 2018
8,2%

A Receita Líquida da Bemobi Brasil totalizou R$ 154,6 milhões em 2019, um aumento de 8,2% quando
comparado com 2018. O crescimento se deu em função do início de operação em 2 novas linhas de
negócios – Serviços de Comunicação e Serviços Financeiros – ocasionado após a aquisição dos ativos da
Nuance em maio de 2019.

Custos e Despesas Operacionais
Bemobi Mobile Tech SA - BRL M
Custos de Licenciamento e Aquisição

2019
37.707

2018
40.102

Despesas Operacionais
Pessoal (inclusive Custo)
Serviços de Terceiros
Outros

35.568
26.915
4.429
4.224

21.577
16.041
1.939
3.597

64,8%
67,8%
128,4%
17,4%

Depreciação

16.565

11.920

39,0%

Custos e Despesas Operacionais Totais

89.840

73.599

22,1%

61.679

18,8%

73.275

Custos e Despesas Operacionais Totais (ex-Depreciação)
% sobre ROL

47,4%

2019 vs 2018
-6,0%

43,2%

Os custos e despesas operacionais totais da Bemobi apresentaram um crescimento de 22,1% em 2019
quando comparado com 2018, também em função da aquisição dos ativos da Nuance e início de
atividade em duas novas linhas de negócios. Desconsiderando o valor de depreciação, houve um
crescimento de gastos de 18,8% que representou um crescimento do percentual sobre a Receita Líquida
de 43,2% para 47,4%.

Custo de Licenciamento e Aquisição
Os principais custos para a linha de negócio Apps & Games vem do Custo de Licenciamento de
desenvolvedores parceiros e o Custo de Aquisição de novos assinantes do serviço. O valor para 2019 foi
de R$ 37,7 milhões, um decréscimo de 6,0% quando comparado com 2018.
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Custo e Despesa de Pessoal
Consolidamos o custo e despesa com Pessoal de forma que consigamos analisar o comportamento
destes gastos de maneira sintética. O valor de 2019 foi R$ 26,9 milhões, 67,8% acima de 2018. O
crescimento foi devido à aquisição de ativos da Nuance em maio de 2019, com posterior início de
operações de Serviços de Comunicação e Financeiros.

EBITDA
Bemobi Mobile Tech SA - BRL M
Lucro (Prejuízo) Líquido

2019
36.436

2018
89.103

(+) Resultado Financeiro Líquido
(+) Imposto de Renda e Contribuição Social
(+) Depreciação e Amortização

6.600
21.710
16.565

6.649
(26.513)
11.920

-0,7%
-181,9%
39,0%

EBITDA

81.311

81.159

0,2%

Margem EBITDA

52,6%

2019 vs 2018
-59,1%

-4,2 p.p.

56,8%

O EBITDA da Bemobi para o ano de 2019 de R$ 81,3 milhões permaneceu no mesmo patamar do
atingido em 2018 no valor R$ 81,1 milhões. Um crescimento de 0,2% no valor nominal, porém uma
queda de 4.2 p.p. na margem percentual.

Lucro Líquido
Bemobi Mobile Tech SA - BRL M
Lucro (Prejuízo) Líquido

2019
36.436

2018
89.103

Margem Lucro Líquido

23,6%

62,4%

2019
58.146

2018
62.590

2019 vs 2018
-59,1%
-38,8 p.p.

Fluxo de Caixa
Bemobi Mobile Tech SA - BRL M
Resultado antes do IRPJ e CSLL
Itens que não afetam caixa
Variação de Capital de Giro
IRPJ e CSLL

2019 vs 2018
-7,1%

27.938
(13.399)
(4.455)

19.690
(10.504)
(18.743)

68.230

53.033

28,7%

(26.772)
(275)

(4.688)
(36.441)
(6.496)

471,1%
-100,0%
-95,8%

(27.047)

(47.625)

-43,2%

(77)
(2.925)

652

NA
-548,6%

Caixa Líquido gerado pelas atividades de financiamento

(3.002)

652

-560,4%

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

38.181

6.060

530,0%

Caixa Líquido gerado nas atividades operacionais
Capex - Imobilizado e Intangível
Pagamento de contraprestações
Outros Investimentos

Caixa Líquido aplicado nas atividades de investimento
Pagamento de arrendamentos
Recebimentos de empréstimos de partes relacionadas

41,9%
27,6%
-76,2%

Houve um aumento de caixa líquido no valor de R$ 38,1 milhões, 530% acima do valor de 2018 que
atingiu R$ 6,0 milhões.
Tal crescimento foi gerado principalmente por conta de uma maior geração de caixa líquido nas
atividades operacionais – R$ 15,2 milhões acima do valor em 2018, aliado à menor utilização de caixa
para atividades de investimento. Por um lado, houve a aquisição dos ativos da Nuance em 2019, mas
por outro lado não houve o pagamento das contraprestações ocorrido em 2018, gerando assim um
valor R$ 20 milhões abaixo do pago em 2018.
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Geração de Caixa (EBITDA– Capex)
Bemobi Mobile Tech SA - BRL M
EBITDA

2019
81.311

2018
81.159

26.772
9.471
17.301

4.688
151
4.537

471,1%
6172,2%
281,3%

Geração de Caixa
Conversão de Caixa (%)

54.539
67,1%

76.471
94,2%

-28,7%
-27,1 p.p.

Geração de Caixa (ex-Nuance)
Conversão de Caixa (%)

73.515
90,4%

76.471
94,2%

-3,9%
-3,8 p.p.

CAPEX
Imobilizado
Intangível

2019 vs 2018
0,2%

A geração de caixa operacional da Companhia, medida pelo EBITDA menos o Capex, decresceu
28,5% de R$ 75,4 milhões para R$ 54,0 milhões basicamente por conta da aquisição ocorrida
dentro de 2019. Excluindo o efeito da aquisição dos ativos da Nuance o valor da geração de
caixa seria R$ 73,0 milhões atingindo um percentual de 89,7%, 3,3 p.p. abaixo do atingido em
2018.
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Relatório do auditor independente
sobre as demonstrações contábeis
Aos Administradores e Acionistas
Bemobi Mobile Tech S.A.
(anteriormente denominada Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda.)

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Bemobi Mobile Tech S.A. (anteriormente denominada
“Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda.”) ("Empresa"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Bemobi Mobile Tech S.A. (anteriormente
denominada “Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda.”) em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas
operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil 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 contábeis ". Somos independentes em
relação à Empresa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional
do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos
com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Principais Assuntos de Auditoria
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do
exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa
auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação
de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto,
não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

Assuntos

Por que
é um PAA?

Como o
assunto foi
conduzido

PricewaterhouseCoopers, Rua do Russel 804, 6º e 7º, Edifício Manchete, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 22210-907,
T: +55 (21) 3232 6112, www.pwc.com.br
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Como o assunto foi conduzido em nossa
auditoria

Porque é um PAA
Avaliação do valor recuperável do ágio
fundamentado em rentabilidade futura
(Notas 3.1 e 8)
A Empresa possui saldo relevante de ágio
fundamentado em rentabilidade futura. A avaliação
do valor recuperável (teste de impairment) é
realizada ao menos uma vez por ano através de uma
estimativa dos fluxos de caixa futuros para a
unidade geradora de caixa ('UGC') à qual o ágio se
relaciona.
A projeção de fluxos de caixa futuros é preparada
com base nos orçamentos aprovados pela
administração e considera informações internas e
externas projetadas, os quais são sensíveis às
seguintes premissas significativas: (i) taxa de
desconto e (ii) crescimento da receita e custos.
Sendo que condições econômicas adversas podem
fazer com que essas premissas apresentem
alterações significativas às projetadas pela
Empresa, com consequente impacto nas
demonstrações contábeis.
Em razão dos aspectos acima mencionados esse
assunto foi considerado como um tema de foco em
nossa auditoria.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre
outros, o confronto das premissas significativas
utilizadas no teste de impairment com o Plano
Orçamentário aprovado pela Empresa, avaliação da
razoabilidade do modelo de cálculo e teste da
exatidão matemática dos cálculos.
Também efetuamos avaliação da razoabilidade das
premissas significativas utilizadas nas projeções de
fluxo de caixa, incluindo a análise retrospectiva das
projeções preparadas pela administração, e teste de
sensibilidade sobre essas premissas significativas
utilizadas pela administração.
Por fim, efetuamos leitura das divulgações sobre o
teste de impairment nas notas explicativas.
Como resultado dos procedimentos descritos
acima, consideramos que o modelo de mensuração
e as premissas adotadas pela administração da
Empresa para fins de avaliação do valor recuperável
do ágio são razoáveis, e que as divulgações nas
demonstrações contábeis são consistentes com as
informações obtidas em nossos trabalhos.

3
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Outros assuntos
Demonstração do Valor Adicionado
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019,
elaborada sob a responsabilidade da administração da Empresa e apresentada como informação
suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a
auditoria das demonstrações contábeis da Empresa. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa
demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e
se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 "Demonstração do Valor Adicionado". Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi
adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse
Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A administração da Empresa é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da
Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as
demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a
relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração da Empresa é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de
relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não
ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto,
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
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auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações contábeis.
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 contábeis,
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 Empresa.

•

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 Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis
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 Empresa a não mais se manter em continuidade
operacional.

•

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as
divulgações e se essas demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
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.

5
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Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do
exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os Principais Assuntos de Auditoria. Descrevemos
esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação
pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não
deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem,
dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
Rio de Janeiro, 2 de outubro de 2020

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Guilherme Naves Valle
Contador CRC 1MG070614/O-5
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BEMOBI MOBILE TECH S.A. (anteriormente denominada “Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda.”)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 de DEZEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais (R$)

Notas explicativas

2019

2018

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Tributos a recuperar
Adiantamentos a terceiros
Empréstimo a parte relacionada
Total do ativo circulante
NÃO CIRCULANTE
Outros valores a receber
Tributos diferidos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

4
5
19.2

6
7
8

TOTAL DO ATIVO

61.746
49.700
3.084
4.866
8.040
127.436

23.565
37.517
1.108
3.073
7.789
73.052

38
33.657
10.011
201.752
245.458

20
49.254
1.140
199.203
249.617

372.894

322.669

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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BEMOBI MOBILE TECH S.A. (anteriormente denominada “Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda.”)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 de DEZEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais (R$)

Notas explicativas

2019

2018

PASSIVO
CIRCULANTE
Obrigações com pessoal
Tributos a recolher
Contas a pagar
Arrendamentos
Total do passivo circulante
NÃO CIRCULANTE
Empréstimo com parte relacionada
Arrendamentos
Total do passivo não circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reserva de capital
Lucros acumulados
Total do patrimônio líquido

9
10
11
12

9.404
2.964
7.082
421
19.871

19.2
12

6.449
1.413
7.359
15.221
138.331

723
723

13
13

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

183.391
4.123
164.786
352.300

128.350
169.117

372.894

322.669

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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138.331
40.767

BEMOBI MOBILE TECH S.A. (anteriormente denominada “Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda.”)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 de DEZEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma

Notas explicativas
Receita líquida
Custos dos serviços prestados

2019

15
16

Lucro bruto
Despesas gerais e administrativas

17

Lucro operacional
Receitas financeiras
Despesas financeiras

18
18

Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social

20

Lucro líquido do exercício
Quantidade média de quotas no exercício
(em milhares de quotas)

13

Lucro básico e diluído por quota
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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2018

154.586
(63.189)

142.838
(59.526)

91.397

83.312

(26.651)

(14.073)

64.746

69.239

2.435
(9.035)
(6.600)

1.406
(8.055)
(6.649)

58.146

62.590

(21.710)

26.513

36.436

89.103

5.895.631

36.844

0,006

2,418

BEMOBI MOBILE TECH S.A. (anteriormente denominada “Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda.”)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 de DEZEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma

Notas explicativas
Lucro líquido do exercício

2019

2018

36.436

89.103

36.436

89.103

Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente do exercício

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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BEMOBI MOBILE TECH S.A. (anteriormente denominada “Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda.”)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Valores expressos em milhares de Reais (R$)
Notas
explicativ
as

Capital
social

SALDOS EM 31 de DEZEMBRO DE 2017

9.376

Aumento de capital social mediante
incorporação de controladora
Lucros acumulados decorrentes de
incorporação de controladora
Aumento de capital social mediante
conversão de empréstimo com parte
relacionada
Lucro líquido do exercício

Lucros
acumulados
32.745

25.185

40.767
13

Total
42.121
25.185

6.502

6.502

89.103

6.206
89.103

128.350

169.117

6.206

SALDOS EM 31 de DEZEMBRO DE 2018
Aumento de capital social mediante
conversão de mútuo com controladora
Constituição de reserva de capital Opções de ações da controladora a
empregados da Empresa
Lucro líquido do exercício

Reserva de
capital

142.624

142.624

13
4.123

SALDOS EM 31 de DEZEMBRO DE 2019

183.391

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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4.123

36.436

4.123
36.436

164.786

352.300

BEMOBI MOBILE TECH S.A. (anteriormente denominada “Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda.”)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 de DEZEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais (R$)
Notas
Atividades operacionais
Lucro antes dos tributos sobre o lucro
Ajuste do lucro antes dos tributos sobre o lucro pelos efeitos de:
Depreciação e amortização
Juros sobre empréstimo com parte relacionada
Variações cambiais sobre empréstimo com parte relacionada
Contraprestações a pagar por aquisição da Empresa
Juros sobre arrendamentos
Opções de ações da controladora a empregados da Empresa

7e8

2019

2018

58.146

62.590

16.564
3
7.239

11.920
133
2.608
5.029

1.1
9
4.123

(Aumento) redução dos ativos operacionais
Contas a receber de clientes
Tributos a recuperar
Adiantamentos a terceiros
Outros valores a receber

(12.183)
(1.976)
(1.790)
(21)

(6.439)
(199)
(878)
214

Aumento (redução) dos passivos operacionais
Obrigações com pessoal
Tributos a recolher
Contas a pagar
Caixa gerado nas operações

2.955
(107)
(277)
72.685

52
(3.063)
(191)
71.776

Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais

(4.455)
68.230

(18.743)
53.033

(26.772)
(275)

1.258
(4.688)
(7.754)
(36.441)

(27.047)

(47.625)

(77)
(2.925)

652

(3.002)

652

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

38.181

6.060

Caixa e equivalentes de caixa:
Saldo inicial
Saldo final

23.565
61.746

17.505
23.565

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

38.181

6.060

Atividades de investimento
Caixa líquido recebido em incorporação de controladora
Aquisição de imobilizado e intangível
Pagamentos e recebimentos de empréstimos a parte relacionada
Pagamento de contraprestações a pagar por aquisição da Empresa

7e8
19.2

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
Atividades de financiamento
Pagamento de arrendamentos
Recebimentos e pagamentos de empréstimos de parte relacionada
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de
financiamento

12
14 e 19.2

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Notas
Receitas
Vendas de serviços
Receitas relativas à construção de ativos próprios

15

Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos serviços prestados
Materiais, energia e serviços de terceiros
Outros insumos adquiridos de terceiros
Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização

16 e 17

Valor adicionado líquido produzido
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras

18

Valor adicionado total a distribuir

2019

2018

171.507
7.521

156.364
4.537

(38.496)
(6.398)
(1.279)

(40.549)
(3.651)
(204)

132.855

116.497

(16.565)

(11.920)

116.290

104.577

2.435

1.406

118.725

105.983

(25.933)
(2.904)
(1.379)
(30.216)

(14.717)
(2.109)
(927)
(17.753)

(34.558)
(1)

17.203

(8.621)
(43.180)

(7.843)
9.360

(7.643)
(1.250)
(8.893)

(7.787)
(700)
(8.487)

(36.436)
(36.436)

(89.103)
(89.103)

(118.725)

(105.983)

Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
FGTS
Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais
Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Aluguéis

17

Remuneração de capitais próprios
Dividendos
Lucros retidos

Valor adicionado distribuído

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Bemobi Mobile Tech S.A. (anteriormente denominada “Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda.”) ou
(“Empresa” ou “Bemobi”) foi constituída em 28 de agosto de 2007 e tem sede na Praia de Botafogo, 518, 9º
andar – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ. A Empresa possui uma filial constituída em 13 de maio de 2019,
localizada na Rua Correia Dias, 184, 1º, 2º e 7º andares – Paraíso – São Paulo/SP.
Em 21 de agosto de 2020 (evento subsequente), concluiu-se o processo de conversão da Empresa de uma
sociedade limitada para uma sociedade anônima. Desta forma, diferentemente da sociedade limitada, que
tem seu capital social formado por quotas e como ato constitutivo o Contrato Social, a Empresa, agora como
sociedade anônima, passa a ter seu capital social formado por ações e como ato constitutivo o Estatuto Social.
Como parte desse processo a Empresa teve a sua razão social alterada para Bemobi Mobile Tech S.A. Em
decorrencia desse processo de conversão as quotas da Empresa foram convertidas para ações ordinárias na
proporção de uma quota por uma ação ordinária, todas nominativas e sem valor nominal.
A controladora em última instância da Empresa é a Otello Corporation ASA, com sede em Oslo, Noruega,
listada na bolsa de valores de Oslo. A Bemobi Holding AS que é a controladora direta da Empresa, também é
controlada pela Otello Corporation ASA.
A Empresa é uma sociedade empresarial de responsabilidade limitada e tem como objeto social: (i) o
desenvolvimento de tecnologias para aplicação em telefones celulares; (ii) a atuação no mercado de
desenvolvimento de programas de computador ("softwares") e de ferramentas de programas de computador
especificamente desenvolvidas para a rede mundial de computadores (internet) com acesso via telefonia
móvel celular ou qualquer outro meio que caracterize o acesso móvel, através da prestação de serviços de
projeto, integração de sistemas, desenvolvimento e fornecimento de soluções dos referidos softwares; (iii) a
prestação de consultoria relacionada a aplicações para telefones celulares e o desenvolvimento de atividades
correlatas; (iv) a atividade de veiculação de publicidade digital; e (v) a participação em outras sociedades,
simples ou empresárias, como acionista ou sócia, quaisquer que sejam seus objetos sociais, no Brasil ou no
exterior.
1.1. Reorganização societária do acionista controlador
(a) Em 30 de setembro de 2020 (evento subsequente), a administração da Empresa firmou três contratos
de compra com a sua controladora direta Bemobi Holding AS, e adquiriu 100% do capital social das
empresas Bemobi International AS, Bemobi Ukraine LLC e Open Markets AS. Em decorrência dessa
transação, a Bemobi registrou no passivo não circulante o valor de R$ 290.430 com a sua controladora
Bemobi Holding AS, já que de acordo com os documentos assinados entre as partes esse valor deverá ser
liquidado em 31 de dezembro de 2021. Esse valor de R$ 290.430 está sujeito a juros a uma taxa de 5%
a.a.
Como a Empresa possuía até 30 de setembro de 2020 o valor total de R$ 45.511 de empréstimos a
receber com a Bemobi Holding AS, em 30 de setembro de 2020, o saldo registrado no passivo com esta
sociedade é de R$ 244.920, já que o valor de R$ 45.511 foi compensado do valor a pagar pela aquisição
de empresas de R$ 290.430.
Por se tratar de combinação de negócios envolvendo entidades sob controle comum, não foram
registrados, no ativo da Empresa, mais valia e ágio decorrentes da negociação a valor justo. A diferença
entre a contraprestação acordada no valor de R$ 290.430 e o valor contábil dos ativos líquidos
adquiridos de R$ 65.004, foi registrada em conta específica do patrimônio líquido no valor de R$
225.426.
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Mediante esta transação, as empresas controladas diretamente pela Bemobi Holding AS passaram a
estar sob o controle direto e indireto da Empresa, sendo que a Bemobi Holding AS continua com o
controle direto da Empresa. Atualmente a Bemobi Holding AS possui controle direto das seguintes
entidades:
Participação
Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda. (Brasil) - Empresa

100,00%

Open Markets AS (Noruega) (*)

100,00%

Bemobi Ukraine LLC (Ucrânia)

100,00%

Bemobi International AS (Noruega)

100,00%

(*) A Open Markets AS controla diretamente a Tulari Spain Sociedad Limitada, que por sua vez controla
diretamente a Apps Club Del Mexico Sociedad Anonima Promotora de Capital Variable, a Apps Club de
Chile SPA, a Apps Club de Colombia S.A.S e a Apps Club de Argentina.
(b) Em 31 de janeiro de 2018, foram aprovados pelas sócias da Empresa os termos e condições do Protocolo
e Justificação de Incorporação (“Protocolo”), assinado em 30 de janeiro de 2018, que tratou da
incorporação pela Empresa da sua controladora Opera Software Brasil Ltda. (“Opera”).
A Opera era uma sociedade empresarial de responsabilidade limitada e tinha como objeto social: (i) a
prestação de serviços de marketing promocional, pesquisa de mercado e prospecção de oportunidades
de negócios relacionadas a software e tecnologia da informação; (ii) o desenvolvimento e manutenção
de relacionamento com clientes e parceiros comerciais; (iii) a assessoria em software, pesquisa,
desenvolvimento e suporte técnico em software; e (iv) a participação em outras sociedades, como sócia
ou acionista, bem como participação em joint ventures, parcerias e/ou consórcios.
A Opera foi constituida em 06 de agosto de 2014 e desde sua constiuição as principais operações da
Opera diziam respeito a venda de serviços de Mobile Marketing no territória brasileiro, sendo o foco de
suas operações as principais operadoras de telefonia do Brasil.
O principal objetivo de a Empresa ter incorporado a sua controladora foi o de reduzir os custos
operacionais e otimizar a organização administrativa e financeira, e o fluxo de informações,
simplificando as estruturas de gerenciamento e administração.
Portanto, a administração da Empresa procedeu à incorporação em 31 de janeiro de 2018 mediante
acervo líquido contábil da Opera, no montante de R$ 25.185, conforme Laudo de Avaliação emitido por
peritos independentes com data-base de 31 de dezembro de 2017.
Conforme previsto no Protocolo, as variações do patrimônio da Opera entre a data do laudo (31 de
dezembro de 2017) e a do ato societário de incorporação (31 de janeiro de 2018) foram absorvidas e
escrituradas no resultado operacional da Opera. Ainda, como resultado da incorporação, a Empresa
sucedeu todas as operações da Opera, bem como seus bens, direitos e obrigações, a título universal e
para todos os fins de direito.
O acervo líquido contábil em 31 de dezembro de 2017 da Opera está sumariado a seguir:
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Ativo
Circulante
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Investimentos
Mais-valia de ativos (i)
Ágio (i)
Total do Ativo
(i)

1.448
238.727
209
42.121
41.464
154.933
240.175

Passivo
Circulante
Contraprestações a pagar (i)
Outros
Não Circulante
Contraprestações a pagar (i)

42.666
36.586
6.080
130.203
130.203

Patrimônio líquido avaliado (ii)

67.306

Total Passivo

240.175

Em 07 de agosto de 2015 a Opera adquiriu 100,00% das quotas da Empresa. A contraprestação por esta
aquisição foi no valor total de aproximadamente R$ 278.036, definida da seguinte forma: (i) pagamento
de R$ 110.080 no ato da aquisição; e (ii) pagamentos futuros no montante de R$ 167.956 (que na data
da incorporação pela Empresa totalizavam R$ 166.789), atualizados trimestralmente, condicionados ao
desempenho financeiro da Empresa nos exercícios seguintes (contraprestação a pagar ou “earn-out”).
Maiores detalhes sobre esse valor a pagar registrado na Empresa estão detalhados na Nota 19.2.
Ainda, na aquisição foi constatado que o valor justo dos ativos intangíveis identificados era superior ao
valor contábil no montante de R$ 101.737 (que na data da incorporação pela Empresa totalizavam R$
41.464). Esses ativos foram identificados da seguinte forma:

Valor justo
17.722

Vida útil remanescente
5 anos

Contratos com clientes

37.366

2 anos

Relacionamento com clientes

45.271

8 anos

1.378

5 anos

Tecnologia

Marca
Total

101.737

Dessa forma, quando do processo de aquisição, a Opera registrou ágio por expectativa de rentabilidade
futura no valor de R$ 154.933, que corresponde ao excesso entre o valor justo dos ativos e passivos
identificados na data da aquisição em relação ao valor pago pela aquisição do controle da Empresa. O
ágio foi registrado em razão da expectativa de rentabilidade futura que, conforme avaliação da
administração, viria em consequência aos outros ativos intangíveis que não se qualificavam para
reconhecimento em separado na data da transação, principalmente aqueles que se referem ao
crescimento das operações e das margens dos serviços prestados pela Empresa aos seus clientes atuais e
potenciais clientes futuros, dentre outros. Maiores detalhes sobre o ágio que está registrado na Empresa
estão detalhados na Nota 8.
(ii) O montante avaliado do patrimônio líquido da Opera na data-base do Laudo inclui parcela do
investimento de R$ 42.121, que é reflexo da equivalência patrimonial da Empresa. Portanto, no processo
de incorporação, o saldo dessa conta de investimento foi eliminado com o correlato acervo refletido na
Empresa. Assim, o acervo líquido incorporado na Empresa foi de R$ 25.185.
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2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
2.1. Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis foram preparadas e estão sendo apresentadas em conformidade com os
Pronunciamentos Técnicos, Interpretações e Orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e
as normas internacionais de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards - IFRS),
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), com aplicação obrigatória para os
exercícios apresentados, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações
contábeis, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.
A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o
exercício de julgamento por parte da administração da Empresa no processo de aplicação das políticas
contábeis. 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 contábeis, estão divulgadas
na Nota 3.
2.2. Bases de mensuração
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, exceto no caso de ativos e
passivos financeiros ajustados para refletir a mensuração ao valor justo.
2.3. Políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão apresentadas
abaixo ou nos respectivos itens destas notas explicativas. As políticas contábeis aplicadas na preparação das
demonstrações contábeis são consistentes em todos os exercícios apresentados, exceto pela adoção dos novos
pronunciamentos contábeis que entraram em vigor a partir de 1° de janeiro de 2019, conforme descritos na
Nota 2.4.
a) Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da Empresa são mensurados usando a moeda do principal
ambiente econômico no qual a Empresa atua ("moeda funcional"). As demonstrações contábeis estão
apresentadas em Reais ("R$"), que é a moeda funcional e de apresentação da Empresa.
b) Demonstração dos fluxos de caixa
Os fluxos de caixa das atividades operacionais são apresentados pelo método indireto, conforme o item 18.b
do Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2)/IAS 7.
c) Informações por segmento
Segmentos operacionais são componentes da entidade que desenvolvem atividades de negócio das quais
pode-se obter receitas e incorrer em despesas. Seus resultados operacionais são regularmente revistos pelo
principal gestor das operações da entidade, que toma as decisões sobre alocação de recursos e avalia o
desempenho do segmento. Para a existência do segmento, é necessário haver informação financeira
individualizada do mesmo.
O principal tomador de decisões operacionais na Empresa, responsável pela alocação de recursos e pela
avaliação periódica de desempenho, é a Diretoria-Executiva, que é responsável pela tomada das decisões
estratégicas da Empresa e por sua gestão. Apesar de haver atividades diversas, o principal tomador de

264

BEMOBI MOBILE TECH S.A. (anteriormente denominada “Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda.”)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma.

decisão entende que a Empresa representa apenas um segmento de negócio. Todas as decisões relativas a
planejamento estratégico, financeiro, compras, investimentos e aplicação de recursos são efetuadas em bases
únicas e pensando na Empresa como um todo.
d) Aprovação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis da Empresa foram aprovadas pela administração em 21 de outubro de 2020.
2.4. Normas novas e interpretações de normas que entraram em vigor a partir de 1° janeiro de 2019
CPC 06 (R2)/IFRS 16 - Arrendamentos
A partir dessa norma, os arrendatários deverão reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de
uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de arrendamento, 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 contábeis
dos arrendadores ficam substancialmente mantidos. O CPC 06 (R2)/IFRS 16 passa a vigorar para exercícios
iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019.
A administração avaliou o impacto da adoção da referida norma, e concluiu que basicamente os efeitos da
adoção dizem respeito ao contrato de arrendamento relativo à locação de imóvel da filial em São Paulo/SP.
A Sociedade adotou inicialmente o CPC 06 (R2)/IFRS 16 a partir de 1º de janeiro de 2019, utilizando a
abordagem retrospectiva com o efeito cumulativo reconhecida na data da aplicação inicial. Dessa forma, a
informação comparativa não foi reapresentada e continua a ser divulgada de acordo com o CPC 06 (R1)/IAS
17 e interpretações relacionadas. Esse contrato foi classificado como arrendamento e foi reconhecido no
balanço patrimonial. O montante reconhecido foi mensurado descontando os pagamentos mínimos
contratuais remanescentes ao valor presente, usando a taxa incremental de captação de 8,86% ao ano, de
acordo com o período contratual remanescente.
O saldo em 31 de dezembro de 2019 e a movimentação relativa ao ativo e ao passivo estão apresentados na
Nota 12.
A Empresa adotou os seguintes expedientes práticos na aplicação do CPC 06 (R2)/IFRS 16: aplicação da
isenção de não reconhecimento dos ativos de direito de uso e passivos de arrendamentos (i) com um período
inferior a 12 meses; e (ii) de baixo valor. Os pagamentos associados a esses contratos são reconhecidos como
uma despesa em base linear durante o prazo contratual, conforme evidenciado na Nota 17.
ICPC 22/IFRIC 23 – Incertezas sobre o tratamento dos impostos sobre a renda
A interpretação explica como considerar a incerteza na contabilização do imposto de renda.
O CPC32/IAS 12 - Imposto de Renda, especifica como contabilizar os impostos de renda correntes e
diferidos, mas não como refletir os efeitos da incerteza. Por exemplo, pode não estar claro:
x
x

Como aplicar a legislação tributária a transações ou circunstâncias específicas;
Ou se as autoridades tributárias aceitarão determinado tratamento tributário adotado pela entidade.
Se a entidade concluir que não é provável que um tratamento tributário específico seja aceito, a
entidade deve usar estimativas (valor mais provável ou valor esperado) para determinar o
tratamento tributário (lucro tributável, bases tributárias, prejuízos fiscais não utilizados, créditos
fiscais não usados) taxas de imposto e assim por diante. A decisão deve basear-se em qual método
fornece melhores previsões da resolução da incerteza.
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Após a adoção da Interpretação, a Empresa considerou se possui posições tributárias incertas,
particularmente aquelas relacionadas à dedução fiscal do ágio gerado pela combinação de negócio ocorrida
em 2015, e determinou que, apesar de haver uma incerteza em relação a essa dedutibilidade, é avaliado como
provável que os tratamentos da Empresa sejam aceitos pela autoridade fiscal brasileira. Detalhes adicionais
em relação a essa posição tributária incerta está divulgado na Nota 6.
2.5. Surto de coronavírus
Os casos de coronavírus (“COVID-19”) foram reportados pela primeira vez em dezembro de 2019 e desde
então se espalharam por diversos países, incluindo o Brasil. O surto de COVID-19 se desenvolveu
rapidamente em 2020 e as medidas tomadas para conter o vírus afetaram a atividade econômica, sendo que
o impacto final na economia global e nos mercados financeiros ainda é incerto.
A administração da Empresa não identificou quaisquer incertezas relevantes relacionadas a eventos ou
condições que possam lançar dúvidas significativas sobre a capacidade da entidade de continuar como uma
empresa em andamento. Até este momento a Empresa não apresenta quaisquer dificuldades em relação ao
seu fluxo de caixa (liquidez) ou mesmo redução material das receitas com seus clientes. Não há indicação de
redução ao valor recuperável de ativos ou riscos associados ao cumprimento de obrigações.
Até o momento, os impactos nos negócios ou nas metas financeiras em razão da pandemia não foram
significativos, no entanto, a administração ainda está avaliando as respostas governamentais e o avançar da
crise de saúde e da crise econômica originadas pelo surto, pois caso haja uma prolongada desaceleração nas
condições econômicas locais e regionais, pode vir a afetar os negócios da Empresa.
Adicionalmente, a Empresa ressalta que está cumprindo os protocolos de saúde e segurança estabelecidos
pelas autoridades e agências.

3. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS
A preparação das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas críticas e também o exercício
de julgamento por parte da administração da Empresa no processo de aplicação das políticas contábeis.
As áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior complexidade, com risco significativo de
provocar ajuste material nos valores contábeis de ativos e passivos ao longo do próximo exercício social,
estão relacionadas a seguir.
3.1. Ágio por expectativa de rentabilidade futura
O ágio por expectativa de rentabilidade futura, mencionado na Nota 8, é testado anualmente para avaliação
do seu valor recuperável (teste de impairment), ou com maior frequência se eventos ou alterações nas
circunstâncias indicarem um possível impairment. O valor recuperável é definido com base em cálculo do
valor em uso, efetuado com base em estimativas da administração. Nenhuma perda por impairment foi
contabilizada no exercício.
Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam
fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Para fins desse teste, o
ágio é alocado para as UGC ou para os grupos de UGC que devem se beneficiar da combinação de negócios da
qual o ágio se originou. Neste caso, a única UCG identificada é a própria Empresa.
Neste caso, a administração da Empresa entende que a menor unidade geradora de caixa para teste de
impairment do ágio abrange o negócio como um todo e, portanto, a avaliação está no nível da Empresa. Essa
metodologia está alinhada com o direcionamento estratégico da Empresa, no qual avalia o negócio como um
todo, ou seja, os resultados operacionais são regularmente avaliados pelo principal gestor das operações da
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entidade, que toma as decisões sobre alocação de recursos e avalia o desempenho das operações do ponto de
vista da Empresa como um todo.
3.2. Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido)
O imposto de renda e a contribuição social (corrente e diferido) são calculados de acordo com interpretações
da legislação em vigor. Este processo normalmente envolve estimativas complexas para determinar o lucro
tributável e as diferenças temporárias. Em particular, eventuais créditos fiscais diferidos sobre prejuízos
fiscais, base negativa de contribuição social e diferenças temporárias que são reconhecidos na proporção da
probabilidade de que o lucro tributável futuro esteja disponível e possa ser utilizado. A mensuração da
recuperabilidade do imposto de renda diferido sobre prejuízos fiscais, base negativa de contribuição social e
diferenças temporárias leva em consideração a estimativa de lucro tributável. Os tributos sobre o lucro e
outros tributos são apurados e registrados com base na interpretação da legislação por parte da
administração.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2019

2018

Caixa e contas bancárias

4.273

88

Aplicações financeiras (*)

57.473

23.477

Total

61.746

23.565

(*) As aplicações financeiras se referem de Certificados de Depósitos Bancários – CDBs, de curto prazo e alta
liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um
insignificante risco de mudança de valor. Essas aplicações possuem rendimento de aproximadamente 100%
(2018 – 100%) do CDI – Certificado de Depósito Interbancário e estão investidas em bancos de primeira
linha.
5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela prestação de serviços no decurso
normal das atividades da Empresa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos (ou outro
que atenda ao ciclo normal da Empresa), as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso
contrário, são apresentadas no ativo não circulante.
As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente,
mensurados pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros, menos a provisão para
perdas de créditos esperada (impairment).
2019
26.847
22.853

Serviços faturados
Serviços a faturar
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12.855

BEMOBI MOBILE TECH S.A. (anteriormente denominada “Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda.”)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma.

A idade das contas a receber apresenta-se como segue:
2019
49.700
49.700

Total
A vencer

2018
37.517
37.517

A Empresa não possui valores vencidos a receber nos exercícios apresentados, bem como não identificou
informações ou fatos prospectivos que possam impactar a expectativa da administração em relação ao
recebimento desses valores. Por isso, a administração entende que não é necessária a constituição de uma
provisão para perdas por impairment.

6. TRIBUTOS DIFERIDOS
Os tributos diferidos compreendem a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) e o imposto sobre a
renda (IRPJ) recuperáveis em período futuro, relacionados, substancialmente, a diferenças temporárias
dedutíveis.
As alíquotas, para cálculo dos tributos diferidos, são de 9% para a CSLL e de aproximadamente 25% para o
IRPJ.
Tributos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o lucro futuro tributável
esteja disponível para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias, com base em projeções de
resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que
podem, portanto, sofrer alterações. Tributos diferidos passivos são reconhecidos integralmente.
Os saldos de tributos diferidos ativos e passivos são apresentados pelo valor líquido no balanço quando há o
direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em geral relacionados
com a mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal.
Os prejuízos fiscais acumulados das operações não possuem prazo de prescrição, porém a sua compensação é
limitada em anos futuros em até 30% do montante do lucro tributável de cada exercício.
O prazo esperado para recuperação dos tributos diferidos está relacionado a seguir.
2019

2018

Prazo estimado para recuperação:
Até 1 ano

13.005

6.019

Até 2 anos

11.334

12.089

Até 3 anos

11.334

11.334

Até 4 anos

10.436

11.334

Até 5 anos

7.245

10.436

53.354

51.212

(19.697)

(1.958)

33.657

49.254

Diferença temporária - amortização fiscal do ágio
Total
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A movimentação dos tributos diferidos no exercício está demonstrada a seguir:
Saldo em 31 de dezembro de 2017

2.015

Efeitos decorrentes da incorporação de controladora (i)

56.300

Efeitos sobre amortização de mais valia (i.a)

(1.989)

Efeitos sobre amortização de ágio (ii)

(9.222)

Efeitos sobre variações e amortização da contraprestação a pagar (i.b)

1.170

Diferenças temporárias dedutíveis

980

Saldo em 31 de dezembro de 2018

49.254

Efeitos sobre amortização de mais valia (i.a)

(2.177)

Efeitos sobre amortização de ágio (ii)

(10.475)

Efeitos sobre variações e amortização da contraprestação a pagar (i.b)

(866)

Diferenças temporárias dedutíveis

(2.079)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

33.657

(i)

Em 31 de janeiro de 2018, a Opera Software Brasil, que era a controladora da Empresa, foi incorporada
pela Empresa. Assim, em decorrência dessa incorporação, os tributos diferidos ativos da Opera foram
integralmente registrados na Empresa. Na data da incorporação reversa, o valor de R$ 56.300 de
tributos diferidos ativos era substancialmente referente ao seguinte:
(a) R$ 8.042 decorrentes da amortização da mais valia reconhecida na Opera em razão do processo
de aquisição da Empresa em 2015, no qual foi constatado que o valor justo dos ativos intangíveis
identificados era superior ao valor contábil no montante de R$ 101.737 (R$ 21.366 – valor
contábil líquido dos ativos e passivos na data da aquisição). Esses ativos foram identificados
conforme divulgado na Nota 1.1, letra “b”.
(b) R$ 48.258 decorrentes das variações na contraprestação a pagar pela aquisição da Empresa em
2015, que desde sua contabilização inicial eram atualizadas trimestralmente, condicionadas ao
desempenho financeiro da Empresa nos exercícios seguintes (contraprestação a pagar ou “earnout”). A administração da Empresa, com o apoio dos seus consultores jurídicos, avaliou que as
variações na contraprestação a pagar são dedutíveis para fins fiscais quando do seu efetivo
pagamento. Após essa avaliação e considerando a projeção de resultados futuros, o referido
crédito tributário foi reconhecido e será aproveitado fiscalmente no período de cinco anos.

(ii) A partir dessa incorporação, o ágio passou a ser aproveitado fiscalmente no período de cinco anos.
Cabe ressaltar que a Empresa apresenta histórico de lucros tributáveis, bem como possui expectativa que nos
anos seguintes estarão disponíveis lucros tributáveis para serem compensados com esses créditos ativos.
Essas projeções foram realizadas levando-se em consideração os fluxos de caixa operacionais e financeiros,
assim como a alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social que dariam origem a lucros
tributáveis futuros a serem compensados.
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Posições fiscais incertas
Após a incorporação ocorrida em janeiro de 2018, a Empresa passou a deduzir fiscalmente o ágio gerado pela
combinação de negócios ocorrida em 2015, por um período de cinco anos. A administração entende que a
dedutibilidade do ágio para fins fiscais é adequada perante a legislação atual, e está suportada pelo
entendimento dos seus assessores jurídicos.
Em 31 de dezembro de 2019, as incertezas associadas à dedução do ágio para fins fiscais totalizam o valor de
R$ 19.775 e não estão provisionadas. Com base na posição de seus assessores jurídicos internos e externos, a
Empresa entende que essas posições incertas serão provavelmente aceitas pela autoridade fiscal.
A Empresa não identificou outros tratamentos tributários incertos que possam resultar em um passivo
relevante para a Empresa. Contudo, a Empresa permanece sujeita à fiscalização para seus tributos sobre o
lucro em geral para os exercícios de 2014 a 2019.

7. IMOBILIZADO
Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de aquisição ou construção, líquido da depreciação
acumulada e perdas por redução do valor recuperável.
Os ativos são depreciados pelo método linear, conforme o item 62 do Pronunciamento Técnico CPC 27/IAS
16, considerando a vida útil estimada pela administração, e seus valores residuais são considerados iguais a
zero.
A administração concluiu que, para os exercícios apresentados, não há indicação de que os ativos possam ter
sofrido desvalorização. A vida útil dos ativos estimada pela administração é a seguinte:
Vida útil
Equipamentos de informática

5 anos

Benfeitorias em imóveis de terceiros

(*)

Móveis e utensílios

10 anos

Equipamentos eletrônicos

5 anos

Equipamentos telefônicos

5 anos

Direitos de uso de imóveis de terceiros

3 anos

* Vida útil de acordo com a estimativa da administração e os prazos contratuais, que variam de 5 a 10 anos.
Os saldos líquidos do imobilizado são:
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2019
Equipamentos de informática

2018
7.802

512

Benfeitorias em imóveis de terceiros

559

454

Móveis e utensílios

392

132

40

37

40

5

Equipamentos eletrônicos
Equipamentos telefônicos
Direitos de uso de imóveis de terceiros

1.178

Total

10.011

1.140

As movimentações do imobilizado são:

2018

2019

Saldo

Adição

Baixa

Transferência

Saldo

Custo
Equipamentos de informática

1.895

8.929

10.824

Benfeitorias em imóveis de terceiros

637

173

810

Móveis e utensílios

265

305

570

Equipamentos eletrônicos

83

19

102

Equipamentos telefônicos

46

45

91

1.212

1.212

2.926

10.683

13.609

(1.383)

(1.639)

(3.022)

Benfeitorias em imóveis de terceiros

(183)

(68)

(251)

Móveis e utensílios

(133)

(45)

(178)

Equipamentos eletrônicos

(46)

(16)

(62)

Equipamentos telefônicos

(41)

Direitos de uso de imóveis de terceiros
Subtotal
Depreciação acumulada
Equipamentos de informática

(10)

(51)

(34)

(34)

(1.786)

(1.812)

(3.598)

1.140

8.871

10.011

Direitos de uso de imóveis de terceiros
Subtotal
Total líquido

A aquisição de ativos relevantes em 2019 se refere à constituição da filial em São Paulo/SP.
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2017

2018

Saldo

Adição

Baixa

Transferência

Saldo

Custo
Equipamentos de informática

1.754

141

1.895

Benfeitorias em imóveis de terceiros

637

Móveis e utensílios

263

2

265

Equipamentos eletrônicos

75

8

83

Equipamentos telefônicos

46

Subtotal

637

46

2.775

151

2.926

Depreciação acumulada
Equipamentos de informática

(1.131)

(252)

(1.383)

Benfeitorias em imóveis de terceiros

(130)

(53)

(183)

Móveis e utensílios

(103)

(30)

(133)

Equipamentos eletrônicos

(32)

(14)

(46)

Equipamentos telefônicos

(37)

(4)

(41)

(1.433)

(353)

(1.786)

1.342

(202)

1.140

Subtotal
Total líquido

8. INTANGÍVEL
Os ativos intangíveis são reconhecidos pelo custo de aquisição, líquidos da amortização acumulada e perdas
por redução ao valor recuperável.
Os ativos são amortizados pelo método linear, considerando a vida útil estimada pela administração, e seus
valores residuais são considerados iguais a zero.
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.
A administração concluiu que, para os exercícios apresentados, o valor recuperável dos ativos é maior ou
igual ao valor contábil. Por isso, a administração entende que não é necessário o reconhecimento de uma
perda por desvalorização (impairment).
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Os saldos líquidos do intangível são:
2019
Mais valia de ativos intangíveis (i)
Tecnologia
Relacionamento com clientes
Marca
Ágio por expectativa de rentabilidade futura
Plataformas desenvolvidas (ii)
Softwares adquiridos de terceiros
Total
(i)

2018

22.506

31.985

2.067

5.612

20.278

25.937

161

436

154.933

154.933

15.954

12.096

8.359

189

201.752

199.203

Conforme a Nota 1.1, em 2015, no processo de aquisição da Empresa pela Opera, que foi incorporada
pela Empresa em 31 de janeiro de 2018, foram identificados os determinados ativos intangíveis:
Tecnologia - Os ativos de tecnologia são compostos pela plataforma de aplicativos da Empresa, que
estão sob constante desenvolvimento. A tecnologia é utilizada em todos os serviços prestados pela
Empresa e, portanto, garantirá uma vantagem competitiva para os próximos anos.
Contratos e relacionamento com clientes - Inclui: (i) Contratos com clientes, principalmente aqueles
com as quatro grandes operadoras de telefonia, firmados e renovados automaticamente a cada 3 anos.
Dentre eles, o maior contrato é com a operadora Oi Participações e que tem sido renovado nos últimos
anos, sendo amortizado em 2 anos (em 31 de dezembro de 2019 esse saldo já está integralmente
amortizado); (ii) Relacionamento com clientes existe quando a entidade tem informações e mantém
contatos regulares com seus clientes. Como esses relacionamentos são formalizados mediante
contratos de prestação de serviços, se consolida uma carteira de clientes ativa. Dessa forma,
relacionamento com clientes foi considerado como um ativo intangível adquirido na transação e
segregado dos contratos com clientes, sendo amortizado em 8 anos.
Marca - Considerando o reconhecimento da marca pelo mercado, principalmente, em relação aqueles
clientes atuais, bem como os benefícios econômicos relacionados a marca “Bemobi”, esta foi
considerado como um ativo intangível.

(ii)

Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme
incorridos. Os custos de desenvolvimento de novas aplicações e aprimoramentos que são diretamente
atribuíveis às plataformas e softwares são reconhecidos como ativos intangíveis quando os critérios de
capitalização são atendidos. Os custos diretamente atribuíveis que são capitalizados como parte do
software estão relacionados substancialmente a custos com empregados diretamente alocados em seu
desenvolvimento.
Esses intangíveis em desenvolvimento e/ou adições em plataformas desenvolvidas representam o
custo dos projetos em desenvolvimento até o momento em que entrarem em operação, quando serão
transferidos para as contas correspondentes desses bens em operação. Neste momento, esses ativos
passam a ser amortizados com base na vida útil respectiva. Inclusive, esses ativos intangíveis em
desenvolvimento foram avaliados para fins de impairment em 31 de dezembro de 2019 e 2018, não
sendo necessário nenhum ajuste.
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 não existiam ativos em desenvolvimento.
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As movimentações do intangível são:
2018

2019

Saldo

Adição

Baixa

Transferência

Saldo

Custo
Mais valia de ativos intangíveis
Ágio por expectativa de rentabilidade futura
Plataformas desenvolvidas
Softwares adquiridos de terceiros

40.674

40.674

154.933

154.933

18.311

7.520

25.831

950

9.781

10.731

214.868

17.301

232.169

(8.689)

(9.479)

(18.168)

(6.215)

(3.662)

(9.877)

(761)

(1.611)

(2.372)

Subtotal

(15.665)

(14.752)

(30.417)

Total líquido

199.203

2.549

201.752

Subtotal

Amortização acumulada
Mais valia de ativos intangíveis
Ágio por expectativa de rentabilidade futura
Plataformas desenvolvidas
Softwares adquiridos de terceiros

A aquisição de ativos relevantes em 2019 se refere à aquisição de novos servidores utilizados na filial em São
Paulo/SP.
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2017

2018

Saldo

Adição

Baixa

Transferência

Saldo

Custo
Mais valia de ativos intangíveis
Ágio por expectativa de rentabilidade futura
Plataformas desenvolvidas
Softwares adquiridos de terceiros
Subtotal

13.774

40.674

40.674

154.933

154.933

4.537

18.311

950
14.724

950
200.144

214.868

(8.689)

(8.689)

(3.460)

(2.755)

(6.215)

(638)

(123)

(761)

(4.098)

(11.567)

(15.665)

10.626

188.577

199.203

Amortização acumulada
Mais valia de ativos intangíveis
Ágio por expectativa de rentabilidade futura
Plataformas desenvolvidas
Softwares adquiridos de terceiros
Subtotal

Total líquido

Conforme exigido pela norma contábil, a Empresa realiza anualmente teste de impairment para o ágio. A
administração entende que a menor unidade geradora de caixa para teste de impairment está no nível da
própria entidade. Essa metodologia está alinhada com o direcionamento estratégico da Empresa em termos
de investimentos e ações comerciais, bem como alinhado em relação às fontes de receitas e custos.
A metodologia para o cálculo foi o valor em uso, estando as principais premissas utilizadas sumariadas a
seguir:
x

Crescimento da receita e margem em aproximadamente 3% ao ano (3% ao ano em 2018), que está
alinhado com o plano de negócios da Empresa e expectativas de crescimento da demanda dos
clientes e que foi preparado para 5 anos;

x

Crescimento das despesas gerais e administrativas que está alinhado com a projeção de inflação do
país e crescimento das despesas com base no plano de negócios da Empresa. A taxa de inflação
esperada pela Empresa para esses gastos operacionais foi de 4% ao ano em média (4% ao ano em
2018), e que se encontra alinhada com as projeções preparadas por instituições representativas do
mercado;

x

Por tratar-se de um negócio sem expectativa de término, foi estimada uma perpetuidade de
crescimento nominal dos fluxos de caixa de 2,5% ao ano (2,5% ao ano em 2018) relacionados ao nível
de conhecimento do negócio dos últimos anos e baseado nas experiências passadas da
administração;

x

Investimentos de capital (Capital expenditure - “CAPEX”), na ordem de R$ 13 milhões por ano, o
que está alinhado com o plano de negócios da Empresa;
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x

A taxa de desconto para os fluxos de caixa projetados foi de 16,3% ao ano (20,3% ao ano em 2018). A
taxa de desconto equivalente para o mesmo valor em uso sem o efeito de fluxo de pagamento de
impostos sobre a renda, é de 24,7% ao ano (27,2% ao ano em 2018).

O resultado do teste de impairment realizado em 31 de dezembro de 2019 não indicou nenhuma necessidade
de provisão para perdas.
A vida útil dos ativos estimada pela administração é a seguinte:
Vida útil
Mais valia de ativos intangíveis

2 a 8 anos

Plataformas desenvolvidas (*)

5 anos

Softwares adquiridos de terceiros

5 anos

* Plataformas desenvolvidas internamente pela Empresa. A vida útil desses ativos é reavaliada anualmente
pela administração da Empresa.

9. OBRIGAÇÕES COM PESSOAL
Os saldos correspondem às obrigações usuais da Empresa referentes a remunerações de empregados e
respectivos encargos sociais. Não há valores vencidos a pagar nos exercícios apresentados.
2019
Provisão de férias
Provisão para participação nos resultados
Salários a pagar
Instituto Nacional da Seguridade Social a recolher
Fundo de Garantia por Tempo de Serviços a recolher
Imposto de Renda Retido na Fonte a recolher
Outros
Total

2018

1.563
4.716
993
861
288
681
302
9.404

1.082
2.951
592
561
160
290
813
6.449

10. TRIBUTOS A RECOLHER
Os saldos correspondem às obrigações usuais da Empresa referentes a tributos a recolher, exceto os encargos
sociais classificados no item anterior. Não há valores vencidos a pagar nos exercícios apresentados.
2019
Imposto de renda e contribuição social (IRPJ e CSLL)
Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins)
Programa de Integração Social (PIS)
Imposto Sobre Serviços (ISS)
Outros
Total
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827

108

155
1.951
31
2.964

23
1.263
19
1.413
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11. CONTAS A PAGAR
Os saldos correspondem às obrigações usuais da Empresa referentes, substancialmente, a valores a pagar a
fornecedores. Não há valores vencidos a pagar nos exercícios apresentados.
2019
Provisão para direitos autorais (*)
Fornecedores de serviços e materiais
Outros
Total

2018

3.563
3.034
485
7.082

4.608
2.245
506
7.359

(*) Valores devidos a título de direitos autorais para os desenvolvedores dos aplicativos e softwares. Esses
valores são pagos com base em percentual definido nos contratos.

12. ARRENDAMENTOS
Em 31 de dezembro de 2019, a Empresa possui um contrato de locação de imóvel de terceiros sujeito ao
Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2)/IFRS 16, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2019. O contrato foi
firmado em novembro de 2019, com prazo de 3 anos, sem opção de compra. Os valores reconhecidos no
período referentes a esse contrato foram os seguintes:

31/12/2019
Direito de uso de imóvel de terceiros (imobilizado)
Depreciação acumulada de direito de uso de imóvel de terceiros (imobilizado)
Total do ativo

1.212
(34)
1.178

Arrendamentos a pagar (passivo circulante)
Arrendamentos a pagar (passivo não circulante)
Total do passivo

421
723
1.144

Depreciação de direito de uso (despesa)
Juros de arrendamentos (despesa)
Total do resultado

34
9
43

Pagamento de principal de arrendamentos
Pagamento de juros de arrendamentos
Total de pagamentos

68
9
77
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13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
13.1. Capital Social
O capital social da Empresa em 31 de dezembro de 2019, totalmente subscrito e integralizado, é representado
por 18.339.103.855 quotas com valor nominal de R$ 0,01 cada uma (40.767.354 quotas com valor nominal
de R$ 1,00 cada uma em 2018). A composição do capital social é da seguinte forma:
2019
Quotas
Bemobi Holding AS
Hunt Mobile ADS Apl. Internet
Ltda
Total

Participação

18.339.103.855
18.339.103.855

100,00%
100,00%

2018
Participação

Quotas
40.767.353

100,00%

1

0,00%

40.767.354

100,00%

Em 23 de setembro de 2019, a Empresa realizou um aumento de capital social mediante conversão de um
mútuo que possuía com a Bemobi Holding AS, no valor atualizado de R$ 142.624.
13.2. Reserva de Capital
Em 2019, a Empresa constituiu reserva de capital no valor de R$ 4.123. Este valor é referente aos serviços
prestados pelos empregados da Empresa, mas que serão pagos por meio de opções de ações da controladora
da Empresa.
O programa de ações, aprovado pelos controladores em 1° de outubro de 2018, permite que os funcionários
da Empresa adquiram ações da controladora da Empresa. O valor justo das opções concedidas é reconhecido
como uma despesa com empregados com um aumento correspondente no patrimônio líquido. O valor justo
foi mensurado em 31 de dezembro de 2019 e é atualizado em todas as datas de emissão dos relatórios
financeiros considerando inclusive o período em que os empregados se tornaram incondicionalmente
elegíveis às opções.
O valor justo das opções concedidas é mensurado pelo modelo “Black & Scholes”, levando em consideração
os termos e condições em que as opções foram outorgadas. O valor reconhecido como despesa é ajustado
para refletir o número real de opções de ações adquiridas, exceto quando a perda for devida apenas aos
preços das ações que não atingem o limite de aquisição.
O total de ações concedidas no plano relacionado à Empresa é de 1.152, com preço de exercício de NOK
9.988/BRL 4.914, sendo o mesmo para todas as “tranches”.
O prazo das opções é de cinco anos, ou seja, desde a da data da outorga em 1º de outubro de 2018 até 1º de
outubro de 2023.
O período de aquisição (“vesting period”) é de 4 anos, sendo este período contado a partir da data da outorga
do plano até a data limite de 1º de outubro de 2022, durante o qual as condições para obter o direito às
opções devem ser satisfeitas. O vesting period das opções ocorrerá respeitando o limite de 25% no primeiro
ano, 25% no segundo ano, 25% no terceiro ano e 25% no quarto ano.
Cabe considerar que em 2019 não foram realizadas novas outorgas.
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13.3. Lucro por Quotas
A quantidade média de quotas (em milhares de quotas) nos exercícios apresentados é a seguinte:
Quantidade de quotas em 31 de dezembro de 2017

9.376

Emissão de quotas em 31 de janeiro de 2018 (aumento de capital social)

25.185

Emissão de quotas em 20 de abril de 2018 (aumento de capital social)

6.206

Quantidade de quotas em 31 de dezembro de 2018

40.767

Emissão de quotas em 05 de setembro de 2019 (aumento de capital social)

17.066.200

Emissão de quotas em 23 de setembro de 2019 (aumento de capital social)

1.232.137

Quantidade de quotas em 31 de dezembro de 2019

18.339.104

Quantidade média de quotas em 2018

36.844

Quantidade média de quotas em 2019

5.895.631

O lucro básico e diluído por quota nos exercícios apresentados é o seguinte:
2019
Lucro líquido do exercício
Quantidade média de quotas (em milhares de
quotas)
Lucro básico e diluído por quota

2018

36.436
5.895.631

89.103
36.844

0,006

2,418

14. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Identificação
Os ativos e passivos financeiros relevantes da Empresa são: Caixa e equivalentes de caixa (vide Nota 4),
contas a receber de clientes (vide Nota 5), contas a pagar (vide Nota 11) e empréstimo com parte relacionada
(vide Nota 19.2).
Classificação
Conforme definição do Pronunciamento Técnico CPC 48/IFRS 9, os instrumentos financeiros relevantes da
Empresa são classificados entre ativos financeiros subsequentemente mensurados ao custo amortizado e
passivos financeiros subsequentemente mensurados ao custo amortizado, vide quadro mais abaixo.
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Valor justo
Os valores contábeis dos instrumentos financeiros da Empresa classificados como subsequentemente
mensurados ao custo a amortizado se aproximam, substancialmente, do valor justo.
O resumo dos saldos está relacionado abaixo.
2019

2018

Ativos financeiros mensurados
pelo custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa

61.746

23.565

Contas a receber de clientes

49.700

37.517

8.040

7.789

Mútuos com partes relacionadas
Passivos financeiros mensurados
pelo custo amortizado
Contas a pagar

7.082

7.359

Obrigações com pessoal

9.404

6.449

Empréstimo com parte relacionada

138.331

Arrendamentos

1.144

Gestão de riscos financeiros
As atividades da Empresa a expõem a certos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco cambial e
risco de taxa de juros), risco de crédito e risco de liquidez. A gestão de risco é realizada pela diretoria
financeira da Empresa, segundo as políticas aprovadas pela diretoria em relação ao risco cambial, risco de
taxa de juros, risco de crédito, risco de liquidez e investimento de excedentes de caixa.
Os principais riscos associados às operações da Empresa estão relacionados abaixo:
a) Risco de crédito
Está relacionado à possibilidade de a Empresa incorrer em prejuízos decorrentes do não recebimento por
parte dos seus clientes. Conforme mencionando anteriormente, as atividades operacionais da Empresa são
mantidas substancialmente no segmento de telefonia móvel, portanto, a Empresa possui certa concentração
de suas receitas e contas a receber com poucos clientes, sendo que com as quatro principais operadoras de
telefonia móvel do país, a Oi Móvel S.A. , Telefônica Brasil S.A. e CLARO S.A. representam juntas 93% das
receitas da Empresa em 31 de dezembro de 2019 (em 31 de dezembro de 2018 – 90%).
A administração da Empresa entende que, nos exercícios apresentados, esse risco não é relevante, pois seus
principais clientes são grandes operadoras de telefonia do Brasil.
b) Risco de liquidez
As necessidades de caixa e exigências de liquidez da Empresa são monitoradas pela diretoria financeira,
sendo as necessidades de caixa definidas com base nos compromissos futuros assumidos com fornecedores,
funcionários e outros, bem como para manutenção de um nível de capital de giro adequado às operações.
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Esse risco está relacionado à possibilidade de a Empresa incorrer em prejuízos decorrentes da necessidade de
liquidar seus ativos em situações desfavoráveis.
A administração da Empresa entende que, nos exercícios apresentados, esse risco não é relevante, pois o
capital da Empresa é gerido de modo adequado às suas operações e os saldos de caixa e equivalentes de caixa
são mantidos junto a grandes instituições financeiras do Brasil.
c) Risco de mercado
Está relacionado à possibilidade de a Empresa incorrer em prejuízos decorrentes da oscilação dos valores de
mercado dos instrumentos financeiros, devido a variações cambiais, alterações na taxa de juros, dentre
outros.
A administração da Empresa entende que, nos exercícios apresentados, os riscos aos quais a Empresa está
exposta decorrem, substancialmente, de fatores de risco relacionados a taxas de juros, principalmente
decorrentes da oscilação da taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que remunera as aplicações
financeiras. E também riscos relacionados a variações cambiais do Dólar americano frente ao Real que
incidem sobre os empréstimos a receber com partes relacionadas e incidem sobre os empréstimos a pagar
com partes relacionadas. A avaliação desse potencial impacto, oriundo da volatilidade da taxa de juros e da
variação cambial, é realizada periodicamente para apoiar o processo de tomada de decisão a respeito da
estratégia de gestão do risco.
A Empresa não possui instrumentos financeiros derivativos nos exercícios apresentados.
A tabela abaixo analisa os passivos financeiros não derivativos da Empresa referentes ao período
remanescente do balanço patrimonial até a data contratual do vencimento.
Menos
de
1 ano
Em 31 de dezembro de 2019
Fornecedores e outras obrigações
Arrendamentos
Em 31 de dezembro de 2018
Fornecedores e outras obrigações
Empréstimo com parte relacionada (*)
Arrendamentos

16.486
421

Entre 1 e
5 anos

Acima
de
5 anos

Total

723

16.486
1.144

138.331

13.808
138.331

13.808

(*) Em 23 de setembro de 2019, o mútuo foi convertido em aumento de capital social (vide Nota 13.1).
Em 31 de dezembro de 2019, o principal risco de mercado originado por instrumentos financeiros da
Empresa é relativo ao empréstimo a receber com partes relacionadas (vide Nota 19.2) e é referente à
desvalorização do Dólar americano frente ao Real. Conforme disposições da Instrução CVM nº 475, de 17 de
dezembro de 2008, o quadro demonstrativo de análise de sensibilidade é demonstrado a seguir:
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Operação
Empréstimo a parte
relacionada

Risco
Desvalorização do Dólar
Americano

Cenário Provável
152

Cenário II

Cenário III

(1.896)

(3.944)

Cenário Provável: Considera a cotação de contratos futuros de Dólar Americano negociados na bolsa de
valores em 31 de dezembro de 2019.
Cenário II: Considera uma deterioração de 25% em relação ao cenário provável.
Cenário III: Considera uma deterioração de 50% em relação ao cenário provável.

Operação
Aplicações
financeiras

Risco

Cenário Provável

Queda do CDI

3.425

Cenário II

Cenário III

2.569

Cenário Provável: Considera que o CDI anual acumulado nos últimos 12 meses, para esta data base,
permaneça estável (CDI: 5,96% a.a.), os efeitos que seriam registrados nas demonstrações financeiras para
os próximos 12 meses seria uma receita financeira de cerca de R$ 3.425.
Cenário II: Considera uma deterioração de 25% em relação ao cenário provável.
Cenário III: Considera uma deterioração de 50% em relação ao cenário provável.
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A reconciliação da dívida com os fluxos de caixa decorrentes das atividades de financiamento é como segue:
Empréstimos com partes
relacionadas
31 de dezembro de 2017
Adições
Pagamentos
Juros pagos
Fluxo de caixa das atividades de financiamento

10.044
(9.295)
(97)
652

Efeito de taxa de câmbio
Juros provisionados
Variação não caixa (*)

133
137.546

31 de dezembro de 2018

138.331

Adições
Pagamentos
Juros pagos
Fluxo de caixa das atividades de financiamento

(2.925)
(2.925)

Efeito de taxa de câmbio
Juros provisionados
Variação não caixa (*)

3
(135.409)

31 de dezembro de 2019

(*) Detalhes em relação a essas variações sem efeito caixa, vide Nota 22, letra “b”.

15. RECEITA LÍQUIDA
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no
curso normal das atividades da Empresa. A receita é apresentada líquida dos tributos, das devoluções, dos
abatimentos e dos descontos.
A Empresa reconhece a receita quando o controle do serviço é transferido ao cliente, o valor da receita pode
ser mensurado com segurança e é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade. A
Empresa baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o tipo
de transação e as especificações de cada venda.
A Empresa tem como principais clientes as quatro grandes operadoras de telefonia móvel que atuam no
mercado brasileiro. Os principais serviços oferecidos pela Empresa são decorrentes de aplicativos e serviços
diversos para uso em aparelhos de celular, tais como: Apps Club, Mobile Couponing e plataformas digitais
diversas. Destes, o principal produto da Empresa é o Apps Club, uma plataforma que funciona como um
clube de aplicativos que permite ao usuário ter acesso a um catálogo de aplicativos pagos do segmento
premium a partir de uma assinatura semanal ou mensal.
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Esses contratos permitem às empresas de telecomunicações o direito de oferecer a seus clientes os aplicativos
de celular desenvolvidos pela Empresa, concedendo a eles o direito de acessar o IP dos aplicativos através de
uma assinatura. Apesar de esses contratos incluírem outros serviços vendidos juntamente com o direito de
acessar o IP, esses outros serviços não são distintos e, portanto, não representam uma obrigação de
desempenho separada.
Portanto, avaliando os critérios para reconhecimento da obrigação de desempenho de acordo como o CPC
47/IFRS 15, a administração concluiu que a receita deve ser reconhecida ao longo do tempo, pois é ao longo
do tempo que a Empresa transfere o controle do serviço prestado. As receitas a faturar entre a data de
faturamento e o final do mês (receitas não faturadas) são identificadas, processadas e reconhecidas no mês
em que o serviço foi prestado.
2019

2018

Prestação de serviços

171.507

156.364

Receita bruta

171.507

156.364

Tributos sobre a receita (*)

(16.921)

(13.526)

Receita líquida

154.586

142.838

(*) Os tributos incidentes sobre a receita são ISS - Imposto sobre Serviços, contribuição para o PIS Programa de Integração Social e COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social.
Sendo que com as quatro principais operadoras de telefonia móvel do país, a Oi Móvel S.A. , Telefônica Brasil
S.A. e CLARO S.A. representam juntas 93% das receitas da Empresa em 31 de dezembro de 2019 (em 31 de
dezembro de 2018 – 90%).

16. CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS
2019
Comissões, direitos autorais e aquisição de mídia

37.707

40.102

Custos com pessoal (i)

12.341

7.533

Depreciação e amortização

13.141

11.444

Outros custos

447

Total
(i)

2018

63.189

59.526

O aumento no custo com pessoal é decorrente da expansão que a Empresa está fazendo, inclusive com
a inauguração da nova filial em São Paulo/SP, bem como em decorrência da internalização de certos
processos operacionais que antes eram prestados por empresas terceiras.
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17. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
2019
Depreciação e amortização
Despesas com pessoal

2018
3.424

476

14.574

8.508

Serviços de terceiros

4.429

1.939

Despesas com viagens

1.313

902

Aluguéis (*)

1.637

700

Outros tributos
Outras despesas
Total

239

750

1.035

798

26.651

14.073

(*) Refere-se ao pagamento de contratos de arrendamentos com período inferior a 12 meses ou de baixo valor
(inferior a R$ 20).

18. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
2019

2018

Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras
Outras receitas

2.313

1.364

122

42

2.435

1.406

Despesas financeiras
Variações nas contraprestações a pagar (i)

(5.029)

Variações cambiais

(7.499)

(2.564)

Outras despesas

(1.536)

(462)

(9.035)

(8.055)

(6.600)

(6.649)

Total

(i)

Conforme mencionado na Nota 1.1, letra “b”, quando da aquisição da Empresa pela Opera em 2015,
parte da contraprestação para aquisição da Empresa foi relacionada a pagamentos futuros no
montante de R$ 167.956, atualizados trimestralmente, condicionados ao desempenho financeiro da
Empresa nos exercícios seguintes (contraprestação a pagar ou “earn-out”). Ainda, conforme
mencionado nessa mesma Nota, em 31 de janeiro de 2018 a Empresa realizou a incorporação reversa
da Opera, de modo que o saldo das contraprestações a pagar foi transferido para a Empresa a partir
dessa data. Por fim, conforme mencionado na Nota 19.2, em 29 de maio de 2018 a contraprestação a
pagar foi convertida em um mútuo entre a Empresa e sua controladora, e em 23 de setembro de 2019

285

BEMOBI MOBILE TECH S.A. (anteriormente denominada “Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda.”)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma.

esse mútuo foi convertido em aumento de capital social na Empresa, no valor atualizado de R$
142.624.

19. PARTES RELACIONADAS
19.1. Pessoal-chave da administração
A remuneração total da Diretoria da Empresa em 2019 foi de R$ 2.350 (R$ 3.265 em 2018).
19.2. Transações com partes relacionadas
Nos exercícios apresentados a Empresa manteve transações com as seguintes partes relacionadas:

31 de dezembro de 2019
Bemobi Holding AS

Ativo
8.040
8.040

Passivo

Receitas
123
123

31 de dezembro de 2018
Otello Corporation ASA
Bemobi Holding AS

Ativo
7.789

Passivo
135.377
2.954
138.331

Receitas

7.789

35
35

Custos e
despesas

Custos e
despesas
(5.075)
(1.273)
(6.348)

2019
Em 31 de dezembro de 2019, a Empresa possui três mútuos a receber da Bemobi Holding AS no valor total de
USD 2.000, sem taxa de juros prevista, com atualização apenas com base na variação cambial e com
vencimento até 31 de dezembro de 2020. O valor atualizado desses mútuos é de R$ 8.040. Em 2019, a
Empresa reconheceu no resultado variações cambiais ativas de R$ 123, referentes a esses mútuos. A Empresa
irá compensar esses mútuos com lucros que serão distribuídos e pagos até 31 de dezembro de 2020 para a
Bemobi Holding AS.
2018
Em 03 de dezembro de 2018, a Otello Corporation ASA, contratou um mútuo com a Empresa no valor de R$
7.725, com taxa de juros mensal prevista em contrato de 96% do CDI. Em 31 de dezembro de 2018, o valor
atualizado desse mútuo era de R$ 7.789. Em 2018, a Empresa reconheceu no resultado juros ativos de R$ 35,
referentes a esse mútuo. Esse mútuo foi recebido no decorrer do ano de 2019.
Em 29 de maio de 2018, em decorrência de uma renegociação entre os sócios da Empresa, que incorporou a
Opera, e os ex-sócios administradores desta sociedade, a contraprestação a pagar mencionada na Nota 1.1 foi
convertida em um mútuo entre a Empresa e sua controladora em última instância, a Otello Corporation ASA,
no valor de R$ 130.302, equivalentes a USD 34.895 na data da transação. Portanto, essa dívida foi
transferida à sua controladora, que concedeu ações da Otello Corporation ASA aos ex-sócios e
administradores da Empresa. Em 31 de dezembro de 2018, o valor atualizado desse passivo era de R$
135.377. Em 2018, a Empresa reconheceu no resultado variações cambiais passivas de R$ 5.075, referentes a
esse mútuo. Conforme a Nota 13.1, em 23 de setembro de 2019 esse mútuo foi convertido em aumento de
capital social na Empresa, no valor atualizado de R$ 142.624.
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Em 17 de abril de 2018, a Empresa contratou um mútuo com a Bemobi Holding AS no valor de R$ 4.013,
equivalentes a USD 1.191 na data da transação, com taxa de juros mensal igual à taxa LIBOR mais 130
pontos-base. A Empresa efetuou liquidações parciais em 21 de setembro de 2018 no valor de R$ 625 e em 28
de novembro de 2018 no valor de R$ 1.166. Em 31 de dezembro de 2018, o valor atualizado desse mútuo era
de R$ 2.954. Em 2018, a Empresa reconheceu no resultado juros de R$ 39 e variações cambiais passivas de
R$ 1.234, referentes a esse mútuo. Esse mútuo foi pago pela Empresa no decorrer do ano de 2019.
A movimentação do passivo com a Otello Corporation ASA está demonstrada abaixo.
Empréstimos com partes
relacionadas
31 de dezembro de 2017
Saldo de contraprestações a pagar recebido por
incorporação da Opera (i)
Variação cambial

166.789
(46)

Pagamento de contraprestações a pagar
Conversão de contraprestações a pagar em mútuo com a
Otello Corporation ASA
Variação cambial

(36.441)
130.302
5.075

31 de dezembro de 2018

135.377

Variação cambial
Conversão de mútuo em aumento de capital social (ii)

7.247
(142.624)

31 de dezembro de 2019

(i) Saldo de contraprestações a pagar a terceiros, recebido por incorporação da Opera em 31 de janeiro de
2018.
(ii) Conforme detalhes na Nota 13.1.
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20. TRIBUTOS SOBRE O LUCRO
A Empresa apura seus tributos sobre o lucro com base no regime do lucro real.
A conciliação da despesa com IRPJ e CSLL está demonstrada a seguir.
2019
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
Alíquota combinada de CSLL e IRPJ

Ajustes à alíquota combinada:
Efeito das adições e exclusões temporárias das variações
cambiais nas contraprestações
Efeito líquido sobre saldos fiscais recebidos na incorporação
de controladora
Outros ajustes

2018

58.146

62.590

34%

34%

19.770

21.281

2.464
(48.912)
(524)

1.118

21.710

(26.513)

CSLL e IRPJ correntes

6.113

12.938

CSLL e IRPJ diferidos

15.597

(39.451)

21.710

(26.513)

CSLL e IRPJ

21. SEGUROS
A Empresa mantém apólices de seguro contratadas junto a conceituadas seguradoras do país e que levam em
consideração a natureza e o grau de risco envolvido. As coberturas destas apólices são emitidas de acordo
com os objetivos definidos pela Empresa, a prática de gestão de risco corporativo e as limitações impostas
pelo mercado de seguro. Os ativos da empresa diretamente relacionados às suas operações estão
contemplados na cobertura dos seguros contratados.

22. TRANSAÇÕES QUE NÃO ENVOLVEM CAIXA OU EQUIVALENTES DE CAIXA
a) Atividades de investimento
Em 2019, a Empresa contratou um arrendamento de R$ 1.212 (vide Nota 12). Este valor não foi considerado
como aquisição de imobilizado na elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, pois não representou a
saída de caixa ou de equivalentes de caixa.
Em 2018, mediante incorporação da Opera (vide Nota 1.1, letra “b”), a Empresa recebeu ativos intangíveis no
valor total de R$ 195.607 (vide Nota 8), sendo R$ 40.674 referentes a mais valia de ativos e R$ 154.933
referentes a ágio por expectativa de rentabilidade futura. Este valor não foi considerado como aquisição de
intangível na elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, pois não representou a saída de caixa ou de
equivalentes de caixa.
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b) Atividades de financiamento
Em 2019, a Empresa quitou um mútuo que possuía com a Bemobi Holding AS, no valor de R$ 142.624,
mediante conversão do mútuo em aumento de capital social (vide Nota 13.1). Este valor não foi considerado
como pagamento de mútuos na elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, pois não representou a
saída de caixa ou de equivalentes de caixa.
Em 2018, a Empresa, mediante incorporação da Opera (vide Nota 1.1, letra “b”), assumiu um passivo no valor
total de R$ 136.115, sendo R$ 5.813 referentes a um mútuo a pagar à Bemobi Holding AS e R$ 130.302
referentes a contraprestações a pagar, que em 2018 foram convertidas em um mútuo a pagar à Bemobi
Holding AS. Adicionalmente, o valor de R$ 6.206 foi quitado mediante conversão de mútuo em aumento de
capital social. Estes valores não foram considerados como recebimento ou pagamento de mútuos na
elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, pois não representaram a entrada ou a saída de caixa ou de
equivalentes de caixa.

23. EVENTOS SUBSEQUENTES
Reorganização societária do acionista controlador
Conforme divulgado na 1.1., em 30 de setembro de 2020, a administração da Empresa firmou três contratos
de compra com a sua controladora direta Bemobi Holding AS, e adquiriu 100% do capital social das
empresas Bemobi International AS, Bemobi Ukraine LLC e Open Markets AS pelo valor de R$ 290.430. Por
se tratar de combinação de negócios envolvendo entidades sob controle comum, não foram registrados, no
ativo da Empresa, mais valia e ágio decorrentes da negociação a valor justo. A diferença entre a
contraprestação acordada no valor de R$ 290.430 e o valor contábil dos ativos líquidos adquiridos de R$
65.004, foi registrada em conta específica do patrimônio líquido no valor de R$ 225.426.
Mútuos com Partes relacionadas
Até 30 de setembro de 2020, a Empresa concedeu mais cinco mútuos à Bemobi Holding AS, no valor total de
R$ 45.511. Sobre esses mútuos não há incidência de juros, nem de variação cambial. Conforme divulgado na
nota 1.1., esse valor de R$ 45.511 foi compensado do valor a pagar pela aquisição de empresas de R$ 290.430.
Distribuição de lucros acumulados
Em 14 de agosto de 2020, a Empresa deliberou sobre a proposta de distribuição do total de lucros
acumulados apurados até 31 de julho de 2020. O efetivo pagamento desses dividendos está estritamente
condicionado à Oferta Pública de Ações (“IPO”) que a Empresa pretende realizar até 31 de dezembro de
2020. Dessa forma, como a realização do IPO não está no controle da administração, o valor de R$ 186.718
ficará registrado em uma conta de reserva especial de dividendos a pagar, no patrimônio líquido.
Contrato de arrendamento
No terceiro trimestre de 2020, a Empresa concluiu o processo de assinatura e registro de um contrato de
locação de imóvel de terceiros a ser utilizado pela matriz da Empresa, na cidade do Rio de Janeiro, sendo o
início efetivo de utilização desse imóvel a partir de setembro de 2020 e vencimento em novembro de 2026,
sem renovação automática. Esse contrato está sujeito ao Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2)/IFRS 16. Em
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decorrência desse contrato a Empresa reconheceu, em 30 de setembro de 2020, um ativo e um passivo no
valor de R$ 2.963 referente a esse contrato. Esse montante reconhecido foi mensurado descontando os
pagamentos mínimos contratuais remanescentes ao valor presente, usando a taxa incremental de captação
de 8,86% ao ano, de acordo com o período contratual remanescente.

***
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Relatório do auditor independente
sobre as demonstrações contábeis
Aos Administradores e Acionistas
Bemobi Mobile Tech S.A.

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Bemobi Mobile Tech S.A. (anteriormente denominada
“Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda.”) ("Empresa"), 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, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Bemobi Mobile Tech S.A. em 31 de dezembro de
2018, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em
relação à Empresa, 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.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração da Empresa é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não
ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações contábeis.

2
PricewaterhouseCoopers, Rua do Russel 804, 6º e 7º, Edifício Manchete, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 22210-907,
T: +55 (21) 3232 6112, www.pwc.com.br
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto,
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações contábeis.
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 contábeis,
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 Empresa.

•

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 Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis
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 Empresa a não mais se manter em continuidade
operacional.

•

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as
divulgações e se essas demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

3
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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.
Rio de Janeiro, 2 de outubro de 2020

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Guilherme Naves Valle
Contador CRC 1MG070614/O-5
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais (R$)

Notas explicativas

2018

2017

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Tributos a recuperar
Adiantamentos a terceiros
Empréstimo a parte relacionada
Total do ativo circulante
NÃO CIRCULANTE
Adiantamentos a terceiros
Outros valores a receber
Tributos diferidos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

4
5
18

6
7
8

TOTAL DO ATIVO

23.565
37.517
1.108
3.073
7.789
73.052

17.505
31.045
844
2.203

20
49.254
1.140
199.203
249.617

9
5
2.015
1.342
10.626
13.997

322.669

65.594

51.597

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DC2 - Informação de distribuição restrita
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Notas explicativas

2018

2017

PASSIVO
CIRCULANTE
Obrigações com pessoal
Tributos a recolher
Contas a pagar
Total do passivo circulante
NÃO CIRCULANTE
Empréstimo com parte relacionada
Total do passivo não circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Lucros acumulados
Total do patrimônio líquido

9
10
11

6.449
1.413
7.359
15.221

6.373
10.280
6.820
23.473

18.28

138.331
138.331

12

40.767
128.350
169.117

9.376
32.745
42.121

322.669

65.594

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma
Notas explicativas
Receita líquida
Custos dos serviços prestados

14
15

Lucro bruto
Despesas gerais e administrativas

16

Lucro operacional
Receitas financeiras
Despesas financeiras

17
17

Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social

19

Lucro líquido do exercício
Quantidade média de quotas no exercício
(em milhares de quotas)

12

Lucro básico e diluído por quota

2018

2017

142.838
(59.526)

126.669
(44.724)

83.312

81.945

(14.073)

(12.261)

69.239

69.684

2.428
(9.077)

2.481
(336)

62.590

71.829

26.513

(24.454)

89.103

47.375

36.758

9.376

2,42

5,05

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais (R$)

Notas explicativas
Lucro líquido do exercício

2018

2017

89.103

47.375

89.103

47.375

Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente do exercício

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais (R$)

Notas
explicativas
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
Dividendos propostos e distribuídos
Lucro líquido do exercício
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Aumento de capital social mediante incorporação
de controladora
Lucros acumulados decorrentes de incorporação
de controladora
Aumento de capital social mediante conversão de
empréstimo com parte relacionada
Lucro líquido do exercício

Capital
social

Lucros
acumulados

Total

9.376

41.365

50.741

9.376

(55.995)
47.375
32.745

(55.995)
47.375
42.121

12

12

12

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

25.185

25.185
6.502

6.502

89.103

6.206
89.103

128.350

169.117

6.206

40.767

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais (R$)
Notas

2018

2017

62.590

71.829

11.920
133
2.608
5.029

2.407

(Aumento) redução dos ativos operacionais
Contas a receber de clientes
Tributos a recuperar
Adiantamentos a terceiros
Outros valores a receber

(6.439)
(199)
(878)
214

3.393
97
(1.367)

Aumento (redução) dos passivos operacionais
Obrigações com pessoal
Tributos a recolher
Contas a pagar
Caixa gerado nas operações

52
(3.063)
(191)
71.776

481
(3.631)
(1.275)
71.934

(18.743)
53.033

(23.320)
48.614

Atividades operacionais
Lucro antes dos tributos sobre o lucro
Ajuste do lucro antes dos tributos sobre o lucro pelos efeitos de:
Depreciação e amortização
Juros sobre empréstimo com parte relacionada
Variações cambiais sobre empréstimo com parte relacionada
Variação nas contraprestações a pagar por aquisição de empresa

7e8

1

Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
Atividades de investimento
Caixa líquido recebido em incorporação de controladora
Aquisição de imobilizado e intangível
Pagamentos e recebimentos de empréstimo a parte relacionada
Pagamento de contraprestações por aquisição de empresa

7e8
18
1

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
Atividades de financiamento
Dividendos propostos e distribuídos
Recebimentos e pagamentos de empréstimos recebido de parte
relacionada
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de
financiamento

1.258
(4.688)
(7.754)
(36.441)
(47.625)

(4.467)

(4.467)

(55.995)
18

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa:
Saldo inicial
Saldo final
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa

652
652

(55.995)

6.060

(11.848)

17.505
23.565

29.353
17.505

6.060

(11.848)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma.

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Bemobi Mobile Tech S.A. (anteriormente denominada “Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda.”) ou
(“Empresa” ou “Bemobi”), foi constituída em 28 de agosto de 2007 e tem sede na Praia de Botafogo, 518, 9º
andar – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ. A controladora em última instância da Empresa é a Otello
Corporation ASA, com sede em Oslo, Noruega, listada na bolsa de valores de Oslo.
Em 21 de agosto de 2020 (evento subsequente), concluiu-se o processo de conversão da Empresa de uma
sociedade limitada para uma sociedade anônima. Desta forma, diferentemente da sociedade limitada, que
tem seu capital social formado por quotas e como ato constitutivo o Contrato Social, a Empresa, agora como
sociedade anônima, passa a ter seu capital social formado por ações e como ato constitutivo o Estatuto Social.
Como parte desse processo a Empresa teve a sua razão social alterada para Bemobi Mobile Tech S.A. Em
decorrência desse processo de conversão as quotas da Empresa foram convertidas para ações ordinárias na
proporção de uma quota por uma ação ordinária, todas nominativas e sem valor nominal.
A controladora em última instância da Empresa é a Otello Corporation ASA (anteriormente Opera Software
ASA), com sede em Oslo, Noruega, listada na bolsa de valores de Oslo. A Bemobi Holding AS que é a
controladora direta da Empresa, também é controlada pela Otello Corporation ASA.
A Empresa é uma sociedade empresarial de responsabilidade limitada e tem como objeto social: (i) o
desenvolvimento de tecnologias para aplicação em telefones celulares; (ii) a atuação no mercado de
desenvolvimento de programas de computador ("softwares") e de ferramentas de programas de computador
especificamente desenvolvidas para a rede mundial de computadores (internet) com acesso via telefonia
móvel celular ou qualquer outro meio que caracterize o acesso móvel, através da prestação de serviços de
projeto, integração de sistemas, desenvolvimento e fornecimento de soluções dos referidos softwares; (iii) a
prestação de consultoria relacionada a aplicações para telefones celulares e o desenvolvimento de atividades
correlatas; (iv) a atividade de veiculação de publicidade digital; e (v) a participação em outras sociedades,
simples ou empresárias, como acionista ou sócia, quaisquer que sejam seus objetos sociais, no Brasil ou no
exterior.
1.a Reorganização societária do acionista controlador
(a) Em 30 de setembro de 2020 (evento subsequente), a administração da Empresa firmou três contratos
de compra com a sua controladora direta Bemobi Holding AS, e adquiriu 100% do capital social das
empresas Bemobi International AS, Bemobi Ukraine LLC e Open Markets AS. Em decorrência dessa
transação, a Bemobi registrou no passivo não circulante o valor de R$ 290.430 com a sua controladora
Bemobi Holding AS, já que de acordo com os documentos assinados entre as partes esse valor deverá ser
liquidado em 31 de dezembro de 2021. Esse valor de R$ 290.430 está sujeito a juros a uma taxa de 5%
a.a.
Como a Empresa possuía até 30 de setembro de 2020 o valor total de R$ 45.511 de empréstimos a
receber com a Bemobi Holding AS, em 30 de setembro de 2020, o saldo registrado no passivo com esta
sociedade é de R$ 244.920, já que o valor de R$ 45.511 foi compensado do valor a pagar pela aquisição
de empresas de R$ 290.430.
Por se tratar de combinação de negócios envolvendo entidades sob controle comum, não foram
registrados, no ativo da Empresa, mais valia e ágio decorrentes da negociação a valor justo. A diferença
entre a contraprestação acordada no valor de R$ 290.430 e o valor contábil dos ativos líquidos
adquiridos de R$ 65.004, foi registrada em conta específica do patrimônio líquido no valor de R$
225.426.
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Mediante esta transação, as empresas controladas diretamente pela Bemobi Holding AS passaram a estar sob
o controle direto e indireto da Empresa, sendo que a Bemobi Holding AS continua com o controle direto da
Empresa. Atualmente a Bemobi Holding AS possui controle direto das seguintes entidades:
Participação
Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda. (Brasil) - Empresa

100,00%

Open Markets AS (Noruega) (*)

100,00%

Bemobi Ukraine LLC (Ucrânia)

100,00%

Bemobi International AS (Noruega)

100,00%

(*) A Open Markets AS controla diretamente a Tulari Spain Sociedad Limitada, que por sua vez controla
diretamente a Apps Club Del Mexico Sociedad Anonima Promotora de Capital Variable, a Apps Club de
Chile SPA, a Apps Club de Colombia S.A.S e a Apps Club de Argentina.

(b) Em 31 de janeiro de 2018, foi aprovado pelas sócias da Empresa, os termos e condições do Protocolo e
Justificação de Incorporação (“Protocolo”), assinado em 30 de janeiro de 2018, que tratou da
incorporação pela Empresa da sua controladora Opera Software Brasil Ltda. (“Opera”).
A Opera era uma sociedade empresarial de responsabilidade limitada e tinha como objeto social: (i) a
prestação de serviços de marketing promocional, pesquisa de mercado e prospecção de oportunidades
de negócios relacionadas a software e tecnologia da informação; (ii) o desenvolvimento e manutenção
de relacionamento com clientes e parceiros comerciais; (iii) a assessoria em software, pesquisa,
desenvolvimento e suporte técnico em software; e (iv) a participação em outras sociedades, como sócia
ou acionista, bem como participação em joint ventures, parcerias e/ou consórcios.
O principal objetivo da Empresa ter incorporado a sua controladora foi o de reduzir os custos
operacionais e otimizar a organização administrativa e financeira, e o fluxo de informações,
simplificando as estruturas de gerenciamento e administração.
Portanto, administração da Empresa procedeu a incorporação em 31 de janeiro de 2018 mediante
acervo líquido contábil da Opera, no montante de R$ 25.185, conforme Laudo de Avaliação emitido por
peritos independentes com data base de 31 de dezembro de 2017.
Conforme previsto no Protocolo, as variações do patrimônio da Opera entre a data do laudo (31 de
dezembro de 2017) e do ato societário de incorporação (31 de janeiro de 2018), foram absorvidas e
escrituradas ao resultado operacional da Opera. Ainda, como resultado da incorporação, a Empresa
sucedeu todas as operações da Opera, bem como seus bens, direitos e obrigações, a título universal e
para todos os fins de direito.
O acervo líquido contábil em 31 de dezembro de 2017 da Opera, está sumariado a seguir:
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Ativo
Circulante
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Investimentos
Mais-valia de ativos (i)
Ágio (i)
Total do Ativo
(i)

1.448
238.727
209
42.121
41.464
154.933
240.175

Passivo
Circulante
Contraprestações a pagar (i)
Outros
Não Circulante
Contraprestações a pagar (i)

42.666
36.586
6.080
130.203
130.203

Patrimônio líquido avaliado (ii)

67.306

Total Passivo

240.175

Em 07 de agosto de 2015 a Opera adquiriu 100,00% das quotas da Empresa. A contraprestação por esta
aquisição foi no valor total de aproximadamente R$ 278.036, definida da seguinte forma: (i) pagamento
de R$ 110.080 no ato da aquisição; e (ii) pagamentos futuros no montante de R$ 167.956 (que na data
da incorporação pela Empresa totalizavam R$ 166.789), atualizados trimestralmente, condicionados ao
desempenho financeiro da Empresa nos exercícios seguintes (contraprestação a pagar ou “earn-out”).
Maiores detalhes sobre esse valor a pagar registrado na Empresa estão detalhados na Nota 19.2
Ainda, na aquisição foi constatado que o valor justo dos ativos intangíveis identificados era superior ao
valor contábil no montante de R$ 101.737 (que na data da incorporação pela Empresa totalizavam R$
41.464). Esses ativos foram identificados da seguinte forma:
Valor justo
17.722

Vida útil remanescente
5 anos

Contratos com clientes

37.366

2 anos

Relacionamento com clientes

45.271

8 anos

1.378

5 anos

Tecnologia

Marca
Total

101.737

Dessa forma, quando do processo de aquisição, a Opera registrou ágio por expectativa de rentabilidade
futura no valor de R$ 154.933, que corresponde ao excesso entre o valor justo dos ativos e passivos
identificados na data da aquisição em relação ao valor pago pela aquisição do controle da Empresa. O
ágio foi registrado em razão da expectativa de rentabilidade futura que, conforme avaliação da
administração, viria em consequência aos outros ativos intangíveis que não se qualificavam para
reconhecimento em separado na data da transação, principalmente aqueles que se referem ao
crescimento das operações e das margens dos serviços prestados pela Empresa aos seus clientes atuais e
potenciais clientes futuros, dentre outros. Maiores detalhes sobre o ágio que está registrado na Empresa
estão detalhados na Nota 8.
(ii) O montante avaliado do patrimônio líquido da Opera na data-base do Laudo inclui parcela do
investimento de R$ 42.121, que é reflexo da equivalência patrimonial da Empresa. Portanto, no processo
de incorporação, o saldo dessa conta de investimento foi eliminado com o correlato acervo refletido na
Empresa. Assim, o acervo líquido incorporado na Empresa foi de R$ 25.185.
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2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
2.1. Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com os Pronunciamentos Técnicos,
Interpretações e Orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) com aplicação obrigatória
para os exercícios apresentados, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações
contábeis, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.
A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o
exercício de julgamento por parte da administração da Empresa no processo de aplicação das políticas
contábeis. 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 contábeis, estão divulgadas
na Nota 3.
2.2. Bases de mensuração
As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico (item 4.55 da Estrutura
Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro (R1) – “CPC 00”), exceto no caso
de ativos e passivos financeiros ajustados para refletir a mensuração ao valor justo.
2.3. Políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão apresentadas
abaixo ou nos respectivos itens destas notas explicativas, conforme permitido pelos itens 24 e 25 da
Orientação Técnica OCPC 07.
a) Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da Empresa são mensurados usando a moeda do principal
ambiente econômico no qual a Empresa atua ("moeda funcional"). As demonstrações contábeis estão
apresentadas em Reais ("R$"), que é a moeda funcional e de apresentação da Empresa.
b) Demonstração dos fluxos de caixa
Os fluxos de caixa das atividades operacionais são apresentados pelo método indireto, conforme o item 18.b
do Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2) – “CPC 03”.
c) Aprovação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis da Empresa foram aprovadas pela Administração em 21 de outubro de 2020.
2.4. Normas novas e interpretações de normas que ainda não estão em vigor
As alterações das normas existentes a seguir foram publicadas e são obrigatórias para períodos contábeis
subsequentes, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2019. A adoção antecipada de normas, embora encorajada
pelo IASB, não foi permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil
A partir dessa norma, os arrendatários deverão reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de
uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de arrendamento, incluindo os operacionais,
podendo ficar fora do escopo dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou de pequenos
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montantes. Os critérios de reconhecimento e mensuração dos arrendamentos nas demonstrações contábeis
dos arrendadores ficam substancialmente mantidos. O CPC 06 (R2) passou a vigorar para exercícios
iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019.
A administração avaliou o impacto da adoção da referida norma, e concluiu que basicamente os efeitos da
adoção dizem respeito ao contrato de arrendamento relativo à locação de imóvel da filial em São Paulo/SP.
A Sociedade adotou inicialmente o CPC 06 (R2) a partir de 1º de janeiro de 2019, utilizando a abordagem
retrospectiva com o efeito cumulativo reconhecida na data da aplicação inicial. Dessa forma, a informação
comparativa não foi reapresentada e continua a ser divulgada de acordo com o CPC 06 (R1) e interpretações
relacionadas. Esse contrato foi classificado como arrendamento e foi reconhecido no balanço patrimonial. O
montante reconhecido foi mensurado descontando os pagamentos mínimos contratuais remanescentes ao
valor presente, usando a taxa incremental de captação de 8,86% ao ano, de acordo com o período contratual
remanescente.
A Empresa adotou os seguintes expedientes práticos na aplicação do CPC 06 (R2)/IFRS 16: aplicação da
isenção de não reconhecimento dos ativos de direito de uso e passivos de arrendamentos (i) com um período
inferior a 12 meses; e (ii) de baixo valor.
Em 31 de dezembro de 2018, os pagamentos associados a esses contratos são reconhecidos como uma
despesa em base linear durante o prazo contratual, conforme evidenciado na Nota 16.
ICPC 22 – Incertezas sobre o tratamento dos impostos sobre a renda
A interpretação explica como considerar a incerteza na contabilização do imposto de renda.
O CPC32 - Imposto de Renda, especifica como contabilizar os impostos de renda correntes e diferidos, mas
não como refletir os efeitos da incerteza. Por exemplo, pode não estar claro:
x
x

Como aplicar a legislação tributária a transações ou circunstâncias específicas;
Ou se as autoridades tributárias aceitarão determinado tratamento tributário adotado pela entidade.
Se a entidade concluir que não é provável que um tratamento tributário específico seja aceito, a
entidade deve usar estimativas (valor mais provável ou valor esperado) para determinar o
tratamento tributário (lucro tributável, bases tributárias, prejuízos fiscais não utilizados, créditos
fiscais não usados) taxas de imposto e assim por diante. A decisão deve basear-se em qual método
fornece melhores previsões da resolução da incerteza.

A empresa adotou a referida Interpretação a partir de 1° de janeiro de 2019, sendo que a Empresa considerou
se possui posições tributárias incertas, particularmente aquelas relacionadas à dedução fiscal do ágio gerado
pela combinação de negócio ocorrida em 2015, e determinou que, apesar de haver uma incerteza em relação
a essa dedutibilidade, é avaliado como provável que os tratamentos da Empresa sejam aceitos pela
autoridade fiscal brasileira.
Em 30 de setembro de 2020 (evento subsequente), as incertezas associadas à dedução do ágio para fins
fiscais totalizam o valor de R$ 27.677 e não estão provisionadas. Com base na posição de seus assessores
jurídicos internos e externos, a Empresa entende que essas posições incertas serão provavelmente aceitas
pela autoridade fiscal.
A Empresa não identificou outros tratamentos tributários incertos que possam resultar em um passivo
relevante para a Empresa. Contudo, a Empresa permanece sujeita à fiscalização para seus tributos sobre o
lucro em geral para os exercícios de 2014 a 2019.
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2.4.1 Normas novas e interpretações de normas que entraram em vigor a partir de 1° janeiro de 2018
CPC 47 - Receita de contratos com clientes
Essa norma disciplina os princípios que uma entidade aplicará para determinar a mensuração da receita e
quando ela é reconhecida. A referida norma passou a vigorar em 1º de janeiro de 2018 e substituiu a ICPC 02
- "Contratos de Construção" e a CPC 30 - "Receitas" e suas correspondentes interpretações.
A Bemobi adotou o novo pronunciamento a partir de 1° de janeiro de 2018, utilizando o método retrospectivo
modificado, o qual não requer a reapresentação de informações comparativas. A Administração avaliou suas
receitas e a natureza e efeito das mudanças resultantes da adoção do CPC 47, sendo que com base nos
contratos com clientes existentes, concluiu que não há impacto relevante trazido pela norma.
Atualmente, a Bemobi possui basicamente quatro contratos firmados com as principais empresas de
telecomunicações do Brasil, sendo elas: Telefonica (Vivo), TIM, Claro e Oi. Esses contratos permitem às
empresas de telecomunicações o direito de oferecer a seus clientes os aplicativos de celular desenvolvidos
pela Bemobi, concedendo a eles o direito de acessar o IP dos aplicativos. Apesar desses contratos incluírem
outros serviços vendidos juntamente com o direito de acessar o IP, esses outros serviços não são distintos e,
portanto, não são uma obrigação de desempenho separada.
Portanto, avaliando os critérios para reconhecimento da obrigação de desempenho de acordo como o CPC 47,
a Administração concluiu que a receita deve ser reconhecida ao longo do tempo, pois é ao longo do tempo
que a Empresa transfere o controle do serviço prestado.
As alterações introduzidas pelo CPC 47 não apresentaram um impacto significativo para as demonstrações
contábeis da Empresa no exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
CPC 48 - Instrumentos Financeiros
Essa norma abrange a classificação, mensuração e reconhecimento de ativos e passivos financeiros. A
referida norma passou a vigorar em 1º de janeiro de 2018 e substituiu a orientação da CPC 38, que diz
respeito à classificação e à mensuração de instrumentos financeiros. A administração avaliou o impacto da
adoção da referida norma, e concluiu que não houve impactos relevantes nas demonstrações contábeis
combinadas em razão da aplicação dessa norma, principalmente em relação à provisão para perdas sobre as
contas a receber, já que o histórico de inadimplência e valores em aberto são próximos ou iguais a zero.
Entretanto, a administração passou a considerar também as informações presentes sobre eventos futuros, de
modo a incluir no cálculo da provisão os elementos prospectivos, assim como previsto na nova norma.
A tabela a seguir apresenta as categorias de mensuração originais no CPC 38 e as novas categorias de
mensuração do CPC 48 para cada classe de ativos e passivos financeiros da Empresa:
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CPC 38

CPC 48

Categoria

Categoria

Caixa e equivalentes de caixa

Empréstimos e recebíveis

Custo amortizado

Contas a receber de clientes

Empréstimos e recebíveis

Custo amortizado

Contas a pagar

Empréstimos e recebíveis

Custo amortizado

Obrigações com pessoal

Empréstimos e recebíveis

Custo amortizado

Ativos financeiros

Passivos financeiros

2.5. Surto de coronavírus
Os casos de coronavírus (“COVID-19”) foram reportados pela primeira vez em dezembro de 2019 e desde
então se espalharam por diversos países, incluindo o Brasil. O surto de COVID-19 se desenvolveu
rapidamente em 2020 e as medidas tomadas para conter o vírus afetaram a atividade econômica, sendo que
o impacto final na economia global e nos mercados financeiros ainda é incerto.
A administração da Empresa não identificou quaisquer incertezas relevantes relacionadas a eventos ou
condições que possam lançar dúvidas significativas sobre a capacidade da entidade de continuar como uma
empresa em andamento. Até este momento a Empresa não apresenta quaisquer dificuldades em relação ao
seu fluxo de caixa (liquidez) ou mesmo redução material das receitas com seus clientes. Não há indicação de
redução ao valor recuperável de ativos ou riscos associados ao cumprimento de obrigações.
Até o momento, os impactos nos negócios ou nas metas financeiras em razão da pandemia não foram
significativos, no entanto, a administração ainda está avaliando as respostas governamentais e o avançar da
crise de saúde e da crise econômica originadas pelo surto, pois caso haja uma prolongada desaceleração nas
condições econômicas locais e regionais, pode vir a afetar os negócios da Empresa.
Adicionalmente, a Empresa ressalta que está cumprindo os protocolos de saúde e segurança estabelecidos
pelas autoridades e agências.

3. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS
A preparação das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas críticas e também o exercício
de julgamento por parte da administração da Empresa no processo de aplicação das políticas contábeis.
As áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior complexidade, com risco significativo de
provocar ajuste material nos valores contábeis de ativos e passivos ao longo do próximo exercício social,
estão relacionadas a seguir.
3.1. Ágio por expectativa de rentabilidade futura
O ágio por expectativa de rentabilidade futura, mencionado na Nota 8, é testado anualmente para avaliação
do seu valor recuperável (teste de impairment), ou com maior frequência se eventos ou alterações nas
circunstâncias indicarem um possível impairment. O valor recuperável é definido com base em cálculo do

309

DC2 - Informação de distribuição restrita

BEMOBI MOBILE TECH S.A. (anteriormente denominada “Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda.”)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma.

valor em uso, efetuado com base em estimativas da administração. Conforme mencionado na Nota 8
nenhuma perda por impairment foi contabilizada no exercício.
Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam
fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Para fins desse teste, o
ágio é alocado para as UGC ou para os grupos de UGC que devem se beneficiar da combinação de negócios da
qual o ágio se originou.
Neste caso, a Administração da Empresa entende que a menor unidade geradora de caixa para teste de
impairment do ágio abrange o negócio como um todo e, portanto, a avaliação está no nível da Empresa. Essa
metodologia está alinhada com o direcionamento estratégico da Empresa, no qual avalia o negócio como um
todo, ou seja, os resultados operacionais são regularmente avaliados pelo principal gestor das operações da
entidade, que toma as decisões sobre alocação de recursos e avalia o desempenho das operações do ponto de
vista da Empresa como um todo.
3.2. Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido)
O imposto de renda e a contribuição social (corrente e diferido) são calculados de acordo com interpretações
da legislação em vigor. Este processo normalmente envolve estimativas complexas para determinar o lucro
tributável e as diferenças temporárias. Em particular, eventuais créditos fiscais diferidos sobre prejuízos
fiscais, base negativa de contribuição social e diferenças temporárias que são reconhecidos na proporção da
probabilidade de que o lucro tributável futuro esteja disponível e possa ser utilizado. A mensuração da
recuperabilidade do imposto de renda diferido sobre prejuízos fiscais, base negativa de contribuição social e
diferenças temporárias leva em consideração a estimativa de lucro tributável. Os tributos sobre o lucro e
outros tributos são apurados e registrados com base na interpretação da legislação por parte da
administração.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2018
Caixa e contas bancárias

2017
88

52

Aplicações financeiras (*)

23.477

17.453

Total

23.565

17.505

(*) As aplicações financeiras se referem a Certificados de Depósitos Bancários – CDBs, de curto prazo e alta
liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um
insignificante risco de mudança de valor. Essas aplicações possuem rendimento de aproximadamente 100%
(2017 – 100%) do CDI – Certificado de Depósito Interbancário e estão investidos em bancos de primeira
linha.

5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela prestação de serviços no decurso
normal das atividades da Empresa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos (ou outro
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que atenda ao ciclo normal da Empresa), as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso
contrário, são apresentadas no ativo não circulante.
As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente,
mensurados pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros, menos a provisão para
perdas de créditos esperada (impairment).
A Empresa não possui valores vencidos a receber nos exercícios apresentados, bem como não identificou
informações ou fatos prospectivos que possam impactar a expectativa da administração em relação ao
recebimento desses valores. Por isso, a administração entende que não é necessária a constituição de uma
provisão para perdas por impairment.

6. TRIBUTOS DIFERIDOS
Os tributos diferidos compreendem a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) e o imposto sobre a
renda (IRPJ) recuperáveis em período futuro, relacionados, substancialmente, a diferenças temporárias
dedutíveis.
As alíquotas, para cálculo dos tributos diferidos, são de 9% para a CSLL e de aproximadamente 25% para o
IRPJ.
Tributos diferidos passivos são reconhecidos integralmente. Tributos diferidos ativos são reconhecidos na
extensão em que seja provável que o lucro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado na
compensação das diferenças temporárias, com base em projeções de resultados futuros elaboradas e
fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer
alterações.
Os saldos de tributos diferidos ativos e passivos são apresentados pelo valor líquido no balanço quando há o
direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em geral relacionados
com a mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal.
Os prejuízos fiscais acumulados das operações não possuem prazo de prescrição, porém a sua compensação é
limitada em anos futuros em até 30% do montante do lucro tributável de cada exercício.
O prazo esperado para recuperação dos tributos diferidos está relacionado a seguir.
2018

2017

Prazo estimado para recuperação:
Em até 12 meses

16.484

Após 12 meses

32.770

Total

49.254
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A movimentação dos tributos diferidos no exercício está demonstrada a seguir:
Saldo em 31 de dezembro de 2017

2.015

Efeitos decorrentes da incorporação de controladora (i)

56.300

Efeitos sobre amortização de mais valia (i.a)

(1.989)

Efeitos sobre amortização de ágio (ii)

(9.222)

Efeitos sobre variações e amortização da contraprestação a pagar (i.b)

1.170

Diferenças temporárias dedutíveis

980

Saldo em 31 de dezembro de 2018

49.254

(i)

Em 31 de janeiro de 2018, a Opera Software Brasil, que era a controladora da Empresa, foi incorporada
pela Empresa. Assim, em decorrência dessa incorporação, os tributos diferidos ativos da Opera foram
integralmente registrados na Empresa. Na data da incorporação reversa, o valor de R$ 56.300 de
tributos diferidos ativos era substancialmente referente ao seguinte:
(a) R$ 8.042 decorrentes da amortização da mais valia reconhecida na Opera em razão do processo
de aquisição da Empresa em 2015, no qual foi constatado que o valor justo dos ativos intangíveis
identificados era superior ao valor contábil no montante de R$ 101.737 (R$ 21.366 – valor
contábil líquido dos ativos e passivos na data da aquisição). Esses ativos foram identificados
conforme divulgado na Nota 1, letra “b”.
(b) R$ 48.258 decorrentes das variações na contraprestação a pagar pela aquisição da Empresa em
2015, que desde sua contabilização inicial eram atualizadas trimestralmente, condicionadas ao
desempenho financeiro da Empresa nos exercícios seguintes (contraprestação a pagar ou “earnout”). A administração da Empresa, com o apoio dos seus consultores jurídicos, avaliou que as
variações na contraprestação a pagar são dedutíveis para fins fiscais quando do seu efetivo
pagamento. Após essa avaliação e considerando a projeção de resultados futuros, o referido
crédito tributário foi reconhecido e será aproveitado fiscalmente no período de cinco anos.

(ii) A partir dessa incorporação, o ágio passou a ser aproveitado fiscalmente no período de cinco anos.
Cabe ressaltar que a Empresa apresenta histórico de lucros tributáveis, bem como possui expectativa que nos
anos seguintes estarão disponíveis lucros tributáveis para serem compensados com esses créditos ativos.
Essas projeções foram realizadas levando-se em consideração os fluxos de caixa operacionais e financeiros,
assim como a alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social que dariam origem a lucros
tributáveis futuros a serem compensados.

7. IMOBILIZADO
Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de aquisição ou construção, líquido da depreciação
acumulada e perdas por redução do valor recuperável.
Os ativos são depreciados pelo método linear, conforme o item 62 do Pronunciamento Técnico CPC 27,
considerando a vida útil estimada pela administração, e seus valores residuais são considerados iguais a zero.
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A administração concluiu que, para os exercícios apresentados, não há indicação de que os ativos possam ter
sofrido desvalorização. A vida útil dos ativos estimada pela administração é a seguinte:
Vida útil
Equipamentos de informática

5 anos

Benfeitorias em imóveis de terceiros

(*)

Móveis e utensílios

10 anos

Equipamentos eletrônicos

5 anos

Equipamentos telefônicos

5 anos

* Vida útil de acordo com a estimativa da administração e os prazos contratuais.
Os saldos líquidos do imobilizado são:

2018

2017

Equipamentos de informática

512

623

Benfeitorias em imóveis de terceiros

454

507

Móveis e utensílios

132

160

Equipamentos eletrônicos

37

43

Equipamentos telefônicos

5

9

1.140

1.342

Total
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As movimentações do imobilizado são:

2017

2018

Saldo

Adição

Baixa

Transferência

Saldo

Custo
Equipamentos de informática

1.754

141

1.895

Benfeitorias em imóveis de terceiros

637

Móveis e utensílios

263

2

265

Equipamentos eletrônicos

75

8

83

Equipamentos telefônicos

46

Subtotal

637

46

2.775

151

2.926

Depreciação acumulada
Equipamentos de informática

(1.131)

(252)

(1.383)

Benfeitorias em imóveis de terceiros

(130)

(53)

(183)

Móveis e utensílios

(103)

(30)

(133)

Equipamentos eletrônicos

(32)

(14)

(46)

Equipamentos telefônicos

(37)

(4)

(41)

(1.433)

(353)

(1.786)

1.342

(202)

1.140

Subtotal
Total líquido
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2016

2017

Saldo

Adição

Baixa

Transferência

Saldo

Custo
Equipamentos de informática

1.556

198

1.754

Benfeitorias em imóveis de terceiros

630

7

637

Móveis e utensílios

261

2

263

Equipamentos eletrônicos

61

14

Equipamentos telefônicos

46

Subtotal

75
46

2.554

221

2.775

Depreciação acumulada
Equipamentos de informática

(863)

(268)

(1.131)

Benfeitorias em imóveis de terceiros

(77)

(53)

(130)

Móveis e utensílios

(76)

(27)

(103)

Equipamentos eletrônicos

(20)

(12)

(32)

Equipamentos telefônicos

(29)

(8)

(37)

(1.065)

(368)

(1.433)

1.489

(147)

1.342

Subtotal
Total líquido

8. INTANGÍVEL
Os ativos intangíveis são reconhecidos pelo custo de aquisição, líquidos da amortização acumulada e perdas
por redução ao valor recuperável.
Os ativos são amortizados pelo método linear, considerando a vida útil estimada pela administração, e seus
valores residuais são considerados iguais a zero.
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.
A administração concluiu que, para os exercícios apresentados, o valor recuperável dos ativos é maior ou
igual ao valor contábil. Por isso, a administração entende que não é necessário o reconhecimento de uma
perda por desvalorização (impairment).
Os saldos líquidos do intangível são:
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2018
Mais valia de ativos intangíveis (i)

2017
31.985

Ágio por expectativa de rentabilidade futura

154.933

Plataformas desenvolvidas

12.096

10.314

189

312

199.203

10.626

Outros ativos adquiridos
Total
(i)

Conforme nota 1.a, no processo de aquisição da Empresa, foram identificados os determinados ativos
intangíveis:
Tecnologia - Os ativos de tecnologia são compostos pela plataforma de aplicativos da Bemobi, que
estão sob constante desenvolvimento. A tecnologia é utilizada em todos os serviços prestados pela
Bemobi e, portanto, garantirá uma vantagem competitiva para os próximos anos.
Contratos e relacionamento com clientes - Inclui: (i) Contratos com clientes, principalmente aqueles
com as quatro grandes operadoras de telefonia, firmados e renovados automaticamente a cada 3 anos.
Dentre eles, o maior contrato é com a operadora Oi Participações e que tem sido renovado nos últimos
anos, sendo amortizado em 2 anos; (ii) Relacionamento com clientes existe quando a entidade tem
informações e mantém contatos regulares com seus clientes. Como esses relacionamentos são
formalizados mediante contratos de prestação de serviços, se consolida uma carteira de clientes ativa.
Dessa forma, relacionamento com clientes foi considerado como um ativo intangível adquirido na
transação e segregado dos contratos com clientes, sendo amortizado em 8 ano.
Marca - Considerando o reconhecimento da marca pelo mercado, principalmente, em relação aqueles
clientes atuais, bem como os benefícios econômicos relacionados a marca “Bemobi”, esta foi
considerado como um ativo intangível.

As movimentações do intangível são:
2017

2018

Saldo

Adição

Baixa

Transferência

Saldo

Custo
Mais valia de ativos intangíveis
Ágio por expectativa de rentabilidade futura
Plataformas desenvolvidas
Outros ativos adquiridos
Subtotal

13.774

40.674

40.674

154.933

154.933

4.537

18.311

950
14.724

950
200.144

214.868

(8.689)

(8.689)

(3.460)

(2.755)

(6.215)

(638)

(123)

(761)

(4.098)

(11.567)

(15.665)

10.626

188.577

199.203

Amortização acumulada
Mais valia de ativos intangíveis
Plataformas desenvolvidas
Outros ativos adquiridos
Subtotal

Total líquido
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2016

2017

Saldo

Adição

Baixa

Transferência

Saldo

Custo
Plataformas desenvolvidas
Outros ativos adquiridos
Subtotal

12.447

4.246

(2.919)

950

13.774
950

13.397

4.246

(2.919)

14.724

(4.474)

(1.905)

2.919

(3.460)

(504)

(134)

(4.978)

(2.039)

8.419

2.207

Amortização acumulada
Plataformas desenvolvidas
Outros ativos adquiridos
Subtotal

Total líquido

(638)
2.919

(4.098)

10.626

Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os
custos de desenvolvimento de novas aplicações e aprimoramentos que são diretamente atribuíveis às
plataformas e softwares são reconhecidos como ativos intangíveis quando os critérios de capitalização são
atendidos. Os custos diretamente atribuíveis que são capitalizados como parte do software estão relacionados
substancialmente a custos com empregados diretamente alocados em seu desenvolvimento.
Esses intangíveis em desenvolvimento e/ou adições em plataformas desenvolvidas representam o custo dos
projetos em desenvolvimento até o momento em que entrarem em operação, quando serão transferidos para
as contas correspondentes desses bens em operação. Neste momento, esses ativos passam a ser amortizados
com base na vida útil respectiva.
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 não existiam ativos em desenvolvimento.
Conforme exigido pela norma contábil, a Empresa realiza anualmente teste de impairment para o ágio. A
administração entende que a menor unidade geradora de caixa para teste de impairment está no nível da
própria entidade. Essa metodologia está alinhada com o direcionamento estratégico da Empresa em termos
de investimentos e ações comerciais, bem como alinhado em relação às fontes de receitas e custos.
A metodologia para o cálculo foi o valor em uso, estando as principais premissas utilizadas sumariadas a
seguir:
x

Crescimento da receita e margem em aproximadamente 3% ao ano, que está alinhado com o plano de
negócios da Empresa e expectativas de crescimento da demanda dos clientes e que foi preparado
para 5 anos;
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x

Crescimento das despesas gerais e administrativas que está alinhado com a projeção de inflação do
país e crescimento das despesas com base no plano de negócios da Empresa. A taxa de inflação
esperada pela Empresa para esses gastos operacionais foi de 4% ao ano em média, e que se encontra
alinhada com as projeções preparadas por instituições representativas do mercado;

x

Por tratar-se de um negócio sem expectativa de término, a partir do quinto ano de projeção foi
estimada uma perpetuidade de crescimento nominal dos fluxos de caixa de 2,5% ao ano;

x

Novos investimentos da Empresa em CAPEX na ordem de R$ 5 milhões ao ano, o que está alinhado
com o plano de negócios da Empresa;

x

A taxa de desconto para os fluxos de caixa projetados foi de 20,3% ao ano. A taxa de
desconto equivalente para o mesmo valor em uso sem o efeito de fluxo de pagamento de impostos
sobre a renda, é de 27,2% ao ano.

O resultado do teste de impairment realizado em 31 de dezembro de 2018 não indicou nenhuma necessidade
de provisão para perdas.

A vida útil dos ativos estimada pela administração é a seguinte:
Vida útil
Mais valia de ativos intangíveis

2 a 8 anos

Plataformas desenvolvidas (**)

5 anos

Outros ativos adquiridos

5 anos

* Plataformas desenvolvidas internamente pela Empresa. A vida útil desses ativos é reavaliada anualmente
pela administração da Empresa.

9. OBRIGAÇÕES COM PESSOAL
Os saldos correspondem às obrigações usuais da Empresa referentes a remunerações de empregados e
respectivos encargos sociais. Não há valores vencidos a pagar nos exercícios apresentados.
2018
Provisão de férias
Provisão para participação nos resultados
Salários a pagar
Instituto Nacional da Seguridade Social a recolher
Fundo de Garantia por Tempo de Serviços a recolher
Imposto de Renda Retido na Fonte a recolher
Outros
Total

1.082
2.951
592
561
160
290
813
6.449

2017
923
3.404
542
507
140
269
588
6.373

10. TRIBUTOS A RECOLHER
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Os saldos correspondem às obrigações usuais da Empresa referentes a tributos a recolher, exceto os encargos
sociais classificados no item anterior. Não há valores vencidos a pagar nos exercícios apresentados.
2018
Imposto de renda e contribuição social (IRPJ e CSLL)
Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins)
Programa de Integração Social (PIS)
Imposto Sobre Serviços (ISS)

Outros
Total

2017

108

9.124
61

23
1.263
19
1.413

13
1.076
6
10.280

11. CONTAS A PAGAR
Os saldos correspondem às obrigações usuais da Empresa referentes, substancialmente, a valores a pagar a
fornecedores. Não há valores vencidos a pagar nos exercícios apresentados.
2018
Provisão para direitos autorais (*)
Fornecedores de serviços e materiais
Outros
Total

2017
4.608
2.245
506
7.359

4.941
1.347
532
6.820

(*) Valores devidos a título de direitos autorais para os desenvolvedores dos aplicativos e softwares. Esses
valores são pagos com base em percentual definido nos contratos.

12. CAPITAL SOCIAL
O capital social da Empresa em 31 de dezembro de 2018, totalmente subscrito e integralizado, é representado
por 40.767.353 quotas (2107 – 9.376.058 quotas) com valor nominal de R$ 1,00 cada uma. A composição do
capital social é da seguinte forma:
2018
Quotas
Bemobi Holding AS

2017

Participação

40.767.353

Total

Participação

100,00%

Opera Software Brasil Ltda
Hunt Mobile ADS Apl. Internet Ltda

Quotas

9.376.057

100,00%

1

0,00%

1

0,00%

40.767.354

100,00%

9.376.058

100,00%

Em 31 de janeiro de 2018, a Empresa realizou um aumento de capital social no valor de R$ 25.185, referente
ao patrimônio líquido da Opera recebido na incorporação mencionada na Nota 1.
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Em 20 de abril de 2018, a Empresa realizou um aumento de capital social mediante conversão de um mútuo
que a Opera possuía com a Bemobi Holding AS, no valor atualizado de R$ 6.206.

13. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Identificação
Os ativos e passivos financeiros relevantes da Empresa são: Caixa e equivalentes de caixa (vide Nota 4),
contas a receber de clientes (vide Nota 5), contas a pagar (vide Nota 11) e empréstimo com parte relacionada
(vide Nota 18).

Classificação
a) Conforme definição do Pronunciamento Técnico CPC 48, os instrumentos financeiros relevantes da
Empresa são classificados entre ativos financeiros subsequentemente mensurados ao custo amortizado e
passivos financeiros subsequentemente mensurados ao custo amortizado, vide quadro mais abaixo.
Valor justo
Os valores contábeis dos instrumentos financeiros da Empresa classificados como subsequentemente
mensurados ao custo a amortizado se aproximam, substancialmente, do valor justo.
O resumo dos saldos está relacionado abaixo.
2018

2017

Ativos financeiros mensurados
pelo custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa

23.565

17.505

Contas a receber de clientes

37.517

31.045

Mútuos com partes relacionadas

7.789

Passivos financeiros mensurados
pelo custo amortizado
Contas a pagar

7.359

6.820

Obrigações com pessoal

6.449

6.373

Empréstimo com parte relacionada

138.331

Gestão de riscos financeiros
As atividades da Empresa a expõem a certos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco cambial e
risco de taxa de juros), risco de crédito e risco de liquidez. A gestão de risco é realizada pela diretoria
financeira da Empresa, segundo as políticas aprovadas pela diretoria em relação ao risco cambial, risco de
taxa de juros, risco de crédito, risco de liquidez e investimento de excedentes de caixa.
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Os principais riscos associados às operações da Empresa estão relacionados abaixo:
a) Risco de crédito
Está relacionado à possibilidade de a Empresa incorrer em prejuízos decorrentes do não recebimento por
parte dos seus clientes. Conforme mencionando anteriormente, as atividades operacionais da Empresa são
mantidas substancialmente no segmento de telefonia móvel, portanto, a Empresa possui certa concentração
de suas receitas e contas a receber com poucos clientes, sendo que com as quatro principais operadoras de
telefonia móvel do país, a Oi Móvel S.A. , Telefônica Brasil S.A. e CLARO S.A. representam juntas 90% das
receitas da Empresa em 31 de dezembro de 2018 (em 31 de dezembro de 2017 – 89%).
A administração da Empresa entende que, nos exercícios apresentados, esse risco não é relevante, pois seus
principais clientes são grandes operadoras de telefonia do Brasil.
b) Risco de liquidez
As necessidades de caixa e exigências de liquidez da Empresa são monitoradas pela diretoria financeira,
sendo as necessidades de caixa definidas com base nos compromissos futuros assumidos com fornecedores,
funcionários e outros, bem como para manutenção de um nível de capital de giro adequado às operações.
Esse risco está relacionado à possibilidade de a Empresa incorrer em prejuízos decorrentes da necessidade de
liquidar seus ativos em situações desfavoráveis.
A administração da Empresa entende que, nos exercícios apresentados, esse risco não é relevante, pois o
capital da Empresa é gerido de modo adequado às suas operações e os saldos de caixa e equivalentes de caixa
são mantidos junto a grandes instituições financeiras do Brasil.
c) Risco de mercado
Está relacionado à possibilidade de a Empresa incorrer em prejuízos decorrentes da oscilação dos valores de
mercado dos instrumentos financeiros, devido a variações cambiais, alterações na taxa de juros, dentre
outros.
A administração da Empresa entende que, nos exercícios apresentados, esse risco não é relevante, pois a
Empresa não possui ativos ou passivos relevantes em moeda estrangeira ou sujeitos a alterações na taxa de
juros.
A Empresa não possui instrumentos financeiros derivativos nos exercícios apresentados.
A tabela abaixo analisa os passivos financeiros não derivativos da Empresa em 31 de dezembro de 2018
referentes ao período remanescente do balanço patrimonial até a data contratual do vencimento.
Menos
de
1 ano
Em 31 de dezembro de 2018
Fornecedores e outras obrigações
Empréstimo com parte relacionada

13.808

Em 31 de dezembro de 2017
Fornecedores e outras obrigações
Empréstimo com parte relacionada

13.193

Entre 1 e
5 anos

138.331

321

Acima
de
5 anos

Total
13.808
138.331

13.193
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BEMOBI MOBILE TECH S.A. (anteriormente denominada “Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda.”)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma.

14. RECEITA LÍQUIDA
2018

2017

Prestação de serviços

156.364

138.665

Receita bruta

156.364

138.665

Tributos sobre a receita

(13.526)

(11.996)

Receita líquida

142.838

126.669

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no
curso normal das atividades da Empresa. A receita é apresentada líquida dos tributos, das devoluções, dos
abatimentos e dos descontos.
A Empresa reconhece a receita quando o controle do serviço é transferido ao cliente, o valor da receita pode
ser mensurado com segurança e é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade. A
Empresa baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o tipo
de transação e as especificações de cada venda.
Sendo que com as quatro principais operadoras de telefonia móvel do país, a Oi Móvel S.A., Telefônica Brasil
S.A. e CLARO S.A. representam juntas 90% das receitas da Empresa em 31 de dezembro de 2018 (em 31 de
dezembro de 2017 – 89%).
15. CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS
2018
Comissões e direitos autorais
Custos com pessoal
Depreciação e amortização
Outros custos
Total
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2017
40.102

35.031

7.533

7.350

11.444

1.906

447

437

59.526

44.724
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma.

16. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
2018
Depreciação e amortização

2017
476

501

Despesas com pessoal

8.508

7.940

Serviços de terceiros

1.939

1.404

Despesas com viagens

902

677

Aluguéis

700

689

Outros tributos

750

187

Outras despesas

798

863

14.073

12.261

Total

17. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
2018

2017

Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras

1.365

Variações cambiais

1.021

7

42

10

2.428

2.481

Outras receitas

2.464

Despesas financeiras
Variações nas contraprestações a pagar

(5.029)

Variações cambiais

(3.586)

(8)

(462)

(328)

(9.077)

(336)

(6.649)

2.145

Outras despesas

Total
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma.

18. PARTES RELACIONADAS
18.1

Pessoal-chave da administração

A remuneração total da Diretoria da Empresa em 2018 foi de R$ 3.265 (R$ 2.544 em 2017).
18.2 Transações com partes relacionadas
Nos exercícios apresentados a Empresa manteve transações com as seguintes partes relacionadas:

31 de dezembro de 2018
Otello Corporation ASA
Bemobi Holding AS

Ativo
7.789
7.789

Passivo
135.377
2.954
138.331

Receitas

Custos e
despesas

Em 03 de dezembro de 2018, a Otello Corporation ASA contratou um mútuo com a Empresa no valor de R$
7.725, com taxa de juros mensal prevista em contrato de 96% do CDI. Em 31 de dezembro de 2018, o valor
atualizado desse mútuo é de R$ 7.789. Em 2018, a Empresa reconheceu no resultado juros ativos de R$ 35,
referentes a esse mútuo. Esse mútuo foi recebido no decorrer do ano de 2019.
Em 29 de maio de 2018, em decorrência de uma renegociação entre os sócios da Empresa, que incorporou a
Opera, e os ex-sócios administradores desta sociedade, a contraprestação a pagar mencionada na Nota 1 foi
convertida em um mútuo entre a Empresa e sua controladora em última instância, a Otello Corporation ASA,
no valor de R$ 130.302, equivalentes a USD 34.895 na data da transação. Portanto, essa dívida foi
transferida à sua controladora, que concedeu ações da Otello Corporation ASA aos ex-sócios e
administradores da Empresa. Em 31 de dezembro de 2018, o valor atualizado desse passivo era de R$
135.377. Em 2018, a Empresa reconheceu no resultado variações cambiais passivas de R$ 5.075, referentes a
esse mútuo. Em 23 de setembro de 2019 (evento subsequente) esse mútuo foi convertido em aumento de
capital social na Empresa, no valor atualizado de R$ 142.624.
Em 17 de abril de 2018, a Empresa contratou um mútuo com a Bemobi Holding AS no valor de R$ 4.013,
equivalentes a USD 1.191 na data da transação, com taxa de juros mensal igual à taxa LIBOR mais 130
pontos-base. A Empresa efetuou liquidações parciais em 21 de setembro de 2018 no valor de R$ 625 e em 28
de novembro de 2018 no valor de R$ 1.166. Em 31 de dezembro de 2018, o valor atualizado desse mútuo era
de R$ 2.954. Em 2018, a Empresa reconheceu no resultado juros de R$ 39 e variações cambiais passivas de
R$ 1.234, referentes a esse mútuo. Esse mútuo foi pago pela Empresa no decorrer do ano de 2019.
A movimentação do passivo com a Otello Corporation ASA está demonstrada abaixo.
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Empréstimos com partes
relacionadas
31 de dezembro de 2017
Saldo de contraprestações a pagar recebido por
incorporação da Opera (i)
Variação cambial

166.789
(46)

Pagamento de contraprestações a pagar
Conversão de contraprestações a pagar em mútuo com a
Otello Corporation ASA

(36.441)
130.302

Variação cambial

5.075

31 de dezembro de 2018

135.377

Variação cambial
Conversão de mútuo em aumento de capital social (ii)

7.247
(142.624)

31 de dezembro de 2019

(i) Saldo de contraprestações a pagar a terceiros, recebido por incorporação da Opera em 31 de janeiro de
2018.
(ii) Em 23 de setembro de 2019 (evento subsequente) esse mútuo foi convertido em aumento de capital social
na Empresa, no valor atualizado de R$ 142.624.
19. TRIBUTOS SOBRE O LUCRO
A Empresa apura seus tributos sobre o lucro com base no regime do lucro real.
A conciliação da despesa com IRPJ e CSLL está demonstrada a seguir.
2018
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
Alíquota combinada de CSLL e IRPJ

2017

62.590

71.829

34%

34%

21.281

24.422

Ajustes à alíquota combinada:
Efeito líquido sobre saldos fiscais recebidos na incorporação de controladora
Outros ajustes

(48.912)
1.118

32

(26.513)

24.454

CSLL e IRPJ correntes

12.938

23.980

CSLL e IRPJ diferidos

(39.451)

474

(26.513)

24.454

CSLL e IRPJ
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20. SEGUROS
A Empresa mantém apólices de seguro contratadas junto a conceituadas seguradoras do país e que levam em
consideração a natureza e o grau de risco envolvido. As coberturas destas apólices são emitidas de acordo
com os objetivos definidos pela empresa, a prática de gestão de risco corporativo e as limitações impostas
pelo mercado de seguro. Os ativos da empresa diretamente relacionados as suas operações estão
contempladas na cobertura dos seguros contratados.
21. TRANSAÇÕES QUE NÃO ENVOLVEM CAIXA OU EQUIVALENTES DE CAIXA
a) Atividades de investimento
Em 2018, mediante incorporação da Opera (vide Nota 1, letra “b”), a Empresa recebeu ativos intangíveis no
valor total de R$ 195.607 (vide Nota 1) sendo R$ 40.674 referentes a mais valia de ativos e R$ 154.933
referentes a ágio por expectativa de rentabilidade futura. Este valor não foi considerado como aquisição de
intangível na elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, pois não representou a saída de caixa ou de
equivalentes de caixa.
b) Atividades de financiamento
Em 2018, a Empresa, mediante incorporação da Opera (vide Nota 1, letra “b”), assumiu um passivo no valor
total de R$ 136.115, sendo R$ 5.813 referentes a um mútuo a pagar à Bemobi Holding AS e R$ 130.302
referentes a contraprestações a pagar, que em 2018 foram convertidas em um mútuo a pagar à Bemobi
Holding AS. Adicionalmente, o valor de R$ 6.206 foi quitado mediante conversão de mútuo em aumento de
capital social. Estes valores não foram considerados como recebimento ou pagamento de mútuos na
elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, pois não representaram a entrada ou a saída de caixa ou de
equivalentes de caixa.
22. EVENTOS SUBSEQUENTES
Reorganização societária do acionista controlador
Conforme divulgado na 1.1., em 30 de setembro de 2020, a administração da Empresa firmou três contratos
de compra com a sua controladora direta Bemobi Holding AS, e adquiriu 100% do capital social das
empresas Bemobi International AS, Bemobi Ukraine LLC e Open Markets AS pelo valor de R$ 290.430. Por
se tratar de combinação de negócios envolvendo entidades sob controle comum, não foram registrados, no
ativo da Empresa, mais valia e ágio decorrentes da negociação a valor justo. A diferença entre a
contraprestação acordada no valor de R$ 290.430 e o valor contábil dos ativos líquidos adquiridos de
R$ 65.004, foi registrada em conta específica do patrimônio líquido no valor de R$ 225.426.
Mútuos com Partes relacionadas
Até 30 de setembro de 2020, a Empresa concedeu mais cinco mútuos à Bemobi Holding AS, no valor total de
R$ 45.511. Sobre esses mútuos não há incidência de juros, nem de variação cambial. Conforme divulgado na
nota 1.1., esse valor de R$ 45.511 foi compensado do valor a pagar pela aquisição de empresas de R$ 290.430.
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Distribuição de lucros acumulados
Em 14 de agosto de 2020, a Empresa deliberou sobre a proposta de distribuição do total de lucros
acumulados apurados até 31 de julho de 2020. O efetivo pagamento desses dividendos está estritamente
condicionado à Oferta Pública de Ações (“IPO”) que a Empresa pretende realizar até 31 de dezembro de
2020. Dessa forma, como a realização do IPO não está no controle da administração, o valor de R$ 186.718
ficará registrado em uma conta de reserva especial de dividendos a pagar, no patrimônio líquido.
Contrato de arrendamento
No terceiro trimestre de 2020, a Empresa concluiu o processo de assinatura e registro de um contrato de
locação de imóvel de terceiros a ser utilizado pela matriz da Empresa, na cidade do Rio de Janeiro, sendo o
início efetivo de utilização desse imóvel a partir de setembro de 2020 e vencimento em novembro de 2026,
sem renovação automática. Esse contrato está sujeito ao Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2)/IFRS 16. Em
decorrência desse contrato a Empresa reconheceu, em 30 de setembro de 2020, um ativo e um passivo no
valor de R$ 2.963 referente a esse contrato. Esse montante reconhecido foi mensurado descontando os
pagamentos mínimos contratuais remanescentes ao valor presente, usando a taxa incremental de captação
de 8,86% ao ano, de acordo com o período contratual remanescente.

***
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Relatório do auditor independente
sobre as demonstrações contábeis
Aos Administradores e Acionistas
Bemobi Mobile Tech S.A.

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Bemobi Mobile Tech S.A. (anteriormente denominada
“Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda.”) ("Empresa"), 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, bem como as correspondentes
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Bemobi Mobile Tech S.A. em 31 de dezembro de
2017, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em
relação à Empresa, 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.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A administração da Empresa é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade
de a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não
ser que a administração pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações contábeis.

2
PricewaterhouseCoopers, Rua do Russel 804, 6º e 7º, Edifício Manchete, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 22210-907,
T: +55 (21) 3232 6112, www.pwc.com.br
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto,
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro
de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações contábeis.
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 contábeis,
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 Empresa.

•

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 Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis
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 Empresa a não mais se manter em continuidade
operacional.

•

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as
divulgações e se essas demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

3
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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.
Rio de Janeiro, 2 de outubro de 2020

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Guilherme Naves Valle
Contador CRC 1MG070614/O-5

4

333

BEMOBI MOBILE TECH S.A. (anteriormente denominada “Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda.”)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais (R$)

Notas explicativas

2017

2016

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Tributos a recuperar
Adiantamentos a terceiros
Total do ativo circulante
NÃO CIRCULANTE
Adiantamentos a terceiros
Outros valores a receber
Tributos diferidos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

4
5

6
7
8

TOTAL DO ATIVO

17.505
31.045
844
2.203
51.597

29.353
34.439
941
803
65.536

9
5
2.015
1.342
10.626
13.997

42
5
2.489
1.489
8.419
12.444

65.594

77.980

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais (R$)

Notas explicativas

2017

2016

PASSIVO
CIRCULANTE
Obrigações com pessoal
Tributos a recolher
Contas a pagar
Total do passivo circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Lucros acumulados
Total do patrimônio líquido

9
10
11

6.373
10.280
6.820
23.473

5.892
13.251
8.096
27.239

12

9.376
32.745
42.121

9.376
41.365
50.741

65.594

77.980

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma
Notas explicativas
Receita líquida
Custos dos serviços prestados

14
15

Lucro bruto
Despesas gerais e administrativas

16

Lucro operacional
Receitas financeiras
Despesas financeiras

17
17

Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social

19

Lucro líquido do exercício
Quantidade média de quotas no exercício
(em milhares de quotas)
Lucro básico e diluído por quota

2017

2016

126.669
(44.724)

133.970
(53.722)

81.945

80.248

(12.261)

(11.336)

69.684

68.912

2.481
(336)

3.770
(292)

71.829

72.390

(24.454)

(24.436)

47.375

47.954

9.376

9.376

5,05

5,11

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais (R$)

Notas explicativas
Lucro líquido do exercício

2017

2016

47.375

47.954

47.375

47.954

Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente do exercício

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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BEMOBI MOBILE TECH S.A. (anteriormente denominada “Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda.”)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais (R$)

Notas
explicativas
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
Dividendos propostos e distribuídos
Lucro líquido do exercício
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Capital
social
subscrito

Lucros
acumulados

Total

9.376

30.325

39.701

9.376

(36.914)
47.954
41.365

(36.914)
47.954
50.741

(55.995)
47.375

(55.995)
47.375

32.745

42.121

Dividendos propostos e distribuídos
Lucro líquido do exercício
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

9.376

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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BEMOBI MOBILE TECH S.A. (anteriormente denominada “Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda.”)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais (R$)
Notas

2017

2016

71.829

72.390

2.407

1.596

3.393
97
(1.367)

(3.575)
(937)
(438)
(5)

481
(3.631)
(1.275)
71.934

1.478
(2.751)
(2.315)
65.443

(23.320)
48.614

(17.122)
48.321

(4.467)

(4.728)

(4.467)

(4.728)

(55.995)

(36.914)

(55.995)

(36.914)

(11.848)

6.679

29.353
17.505

22.674
29.353

(11.848)

6.679

Atividades operacionais
Lucro antes dos tributos sobre o lucro
Ajuste do lucro antes dos tributos sobre o lucro pelos efeitos de:
Depreciação e amortização

7e8

(Aumento) redução dos ativos operacionais
Contas a receber de clientes
Tributos a recuperar
Adiantamentos a terceiros
Outros valores a receber
Aumento (redução) dos passivos operacionais
Obrigações com pessoal
Tributos a recolher
Contas a pagar
Caixa gerado nas operações
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
Atividades de investimento
Aquisição de imobilizado e intangível

7e8

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
Atividades de financiamento
Dividendos propostos e distribuídos
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de
financiamento
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa:
Saldo inicial
Saldo final
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Bemobi Mobile Tech S.A. (anteriormente denominada “Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda.”) ou
(“Empresa” ou “Bemobi”) foi constituída em 28 de agosto de 2007 e tem sede na Praia de Botafogo, 518, 9º
andar – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ.
Em 21 de agosto de 2020 (evento subsequente) concluiu-se o processo de conversão da Empresa de uma
sociedade limitada para uma sociedade anônima. Desta forma, diferentemente da sociedade limitada, que
tem seu capital social formado por quotas e como ato constitutivo o Contrato Social, a Empresa, agora como
sociedade anônima, passa a ter seu capital social formado por ações e como ato constitutivo o Estatuto Social.
Como parte desse processo a Empresa teve a sua razão social alterada para Bemobi Mobile Tech S.A. Em
decorrencia desse processo de conversão as quotas da Empresa foram convertidas para ações ordinárias na
proporção de uma quota por uma ação ordinária, todas nominativas e sem valor nominal.
A controladora em última instância da Empresa é a Otello Corporation ASA (anteriormente Opera Software
ASA), com sede em Oslo, Noruega, listada na bolsa de valores de Oslo. A Bemobi Holding AS que é a
controladora direta da Empresa, também é controlada pela Otello Corporation ASA.
A Empresa é uma sociedade empresarial de responsabilidade limitada e tem como objeto social: (i) o
desenvolvimento de tecnologias para aplicação em telefones celulares; (ii) a atuação no mercado de
desenvolvimento de programas de computador ("softwares") e de ferramentas de programas de computador
especificamente desenvolvidas para a rede mundial de computadores (internet) com acesso via telefonia
móvel celular ou qualquer outro meio que caracterize o acesso móvel, através da prestação de serviços de
projeto, integração de sistemas, desenvolvimento e fornecimento de soluções dos referidos softwares; (iii) a
prestação de consultoria relacionada a aplicações para telefones celulares e o desenvolvimento de atividades
correlatas; (iv) a atividade de veiculação de publicidade digital; e (v) a participação em outras sociedades,
simples ou empresárias, como acionista ou sócia, quaisquer que sejam seus objetos sociais, no Brasil ou no
exterior.
1.1. Reorganização societária do acionista controlador
(a) Em 30 de setembro de 2020 (evento subsequente), a administração da Empresa firmou três contratos
de compra com a sua controladora direta Bemobi Holding AS, e adquiriu 100% do capital social das
empresas Bemobi International AS, Bemobi Ukraine LLC e Open Markets AS. Em decorrência dessa
transação, a Bemobi registrou no passivo não circulante o valor de R$ 290.430 com a sua controladora
Bemobi Holding AS, já que de acordo com os documentos assinados entre as partes esse valor deverá ser
liquidado em 31 de dezembro de 2021. Esse valor de R$ 290.430 está sujeito a juros a uma taxa de 5%
a.a.
Como a Empresa possuía até 30 de setembro de 2020 o valor total de R$ 45.511 de empréstimos a
receber com a Bemobi Holding AS, em 30 de setembro de 2020, o saldo registrado no passivo com esta
sociedade é de R$ 244.920, já que o valor de R$ 45.511 foi compensado do valor a pagar pela aquisição
de empresas de R$ 290.430.
Por se tratar de combinação de negócios envolvendo entidades sob controle comum, não foram
registrados, no ativo da Empresa, mais valia e ágio decorrentes da negociação a valor justo. A diferença
entre a contraprestação acordada no valor de R$ 290.430 e o valor contábil dos ativos líquidos
adquiridos de R$ 65.004, foi registrada em conta específica do patrimônio líquido no valor de R$
225.426.
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Mediante esta transação, as empresas controladas diretamente pela Bemobi Holding AS passaram a
estar sob o controle direto e indireto da Empresa, sendo que a Bemobi Holding AS continua com o
controle direto da Empresa. Atualmente a Bemobi Holding AS possui controle direto das seguintes
entidades:
Participação
Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda. (Brasil) - Empresa

100,00%

Open Markets AS (Noruega) (*)

100,00%

Bemobi Ukraine LLC (Ucrânia)

100,00%

Bemobi International AS (Noruega)

100,00%

(*) A Open Markets AS controla diretamente a Tulari Spain Sociedad Limitada, que por sua vez controla
diretamente a Apps Club Del Mexico Sociedad Anonima Promotora de Capital Variable, a Apps Club de
Chile SPA, a Apps Club de Colombia S.A.S e a Apps Club de Argentina.
(b) Em 31 de janeiro de 2018 (evento subsequente), foram aprovados pelas sócias da Empresa os termos e
condições do Protocolo e Justificação de Incorporação (“Protocolo”), assinado em 30 de janeiro de 2018,
que tratou da incorporação pela Empresa da sua controladora Opera Software Brasil Ltda. (“Opera”).
A Opera era uma sociedade empresarial de responsabilidade limitada e tinha como objeto social: (i) a
prestação de serviços de marketing promocional, pesquisa de mercado e prospecção de oportunidades
de negócios relacionadas a software e tecnologia da informação; (ii) o desenvolvimento e manutenção
de relacionamento com clientes e parceiros comerciais; (iii) a assessoria em software, pesquisa,
desenvolvimento e suporte técnico em software; e (iv) a participação em outras sociedades, como sócia
ou acionista, bem como participação em joint ventures, parcerias e/ou consórcios.
A Opera foi constituida em 06 de agosto de 2014 e desde sua constiuição as principais operações da
Opera diziam respeito a venda de serviços de Mobile Marketing no territória brasileiro, sendo o foco de
suas operações as principais operadoras de telefonia do Brasil.
O principal objetivo de a Empresa ter incorporado a sua controladora foi o de reduzir os custos
operacionais e otimizar a organização administrativa e financeira, e o fluxo de informações,
simplificando as estruturas de gerenciamento e administração.
Portanto, a administração da Empresa procedeu à incorporação em 31 de janeiro de 2018 mediante
acervo líquido contábil da Opera, no montante de R$ 25.185, conforme Laudo de Avaliação emitido por
peritos independentes com data-base de 31 de dezembro de 2017.
Conforme previsto no Protocolo, as variações do patrimônio da Opera entre a data do laudo (31 de
dezembro de 2017) e a do ato societário de incorporação (31 de janeiro de 2018) foram absorvidas e
escrituradas no resultado operacional da Opera. Ainda, como resultado da incorporação, a Empresa
sucedeu todas as operações da Opera, bem como seus bens, direitos e obrigações, a título universal e
para todos os fins de direito.
O acervo líquido contábil em 31 de dezembro de 2017 da Opera está sumariado a seguir:

341

2. DC2 - Informação de distribuição restrita

BEMOBI MOBILE TECH S.A. (anteriormente denominada “Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda.”)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma.

Ativo
Circulante
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Investimentos
Mais-valia de ativos (i)
Ágio (i)
Total do Ativo
(i)

1.448
238.727
209
42.121
41.464
154.933
240.175

Passivo
Circulante
Contraprestações a pagar (i)
Outros
Não Circulante
Contraprestações a pagar (i)

42.666
36.586
6.080
130.203
130.203

Patrimônio líquido avaliado (ii)

67.306

Total Passivo

240.175

Em 07 de agosto de 2015 a Opera adquiriu 100,00% das quotas da Empresa. A contraprestação por esta
aquisição foi no valor total de aproximadamente R$ 278.036, definida da seguinte forma: (i) pagamento
de R$ 110.080 no ato da aquisição; e (ii) pagamentos futuros no montante de R$ 167.956 (que na data
da incorporação pela Empresa totalizavam R$ 166.789), atualizados trimestralmente, condicionados ao
desempenho financeiro da Empresa nos exercícios seguintes (contraprestação a pagar ou “earn-out”).
Maiores detalhes sobre esse valor a pagar registrado na Empresa estão detalhados na Nota 18.2.
Ainda, na aquisição foi constatado que o valor justo dos ativos intangíveis identificados era superior ao
valor contábil no montante de R$ 101.737 (que na data da incorporação pela Empresa totalizavam R$
41.464). Esses ativos foram identificados da seguinte forma:

Valor justo
17.722

Tecnologia

Vida útil remanescente
5 anos

Contratos com clientes

37.366

2 anos

Relacionamento com clientes

45.271

8 anos

1.378

5 anos

Marca
Total

101.737

Dessa forma, quando do processo de aquisição, a Opera registrou ágio por expectativa de rentabilidade
futura no valor de R$ 154.933, que corresponde ao excesso entre o valor justo dos ativos e passivos
identificados na data da aquisição em relação ao valor pago pela aquisição do controle da Empresa. O
ágio foi registrado em razão da expectativa de rentabilidade futura que, conforme avaliação da
administração, viria em consequência aos outros ativos intangíveis que não se qualificavam para
reconhecimento em separado na data da transação, principalmente aqueles que se referem ao
crescimento das operações e das margens dos serviços prestados pela Empresa aos seus clientes atuais e
potenciais clientes futuros, dentre outros. Maiores detalhes sobre o ágio que está registrado na Empresa
estão detalhados na Nota 8.
(ii) O montante avaliado do patrimônio líquido da Opera na data-base do Laudo inclui parcela do
investimento de R$ 42.121, que é reflexo da equivalência patrimonial da Empresa. Portanto, no processo
de incorporação, o saldo dessa conta de investimento foi eliminado com o correlato acervo refletido na
Empresa. Assim, o acervo líquido incorporado na Empresa foi de R$ 25.185.

342

2. DC2 - Informação de distribuição restrita

BEMOBI MOBILE TECH S.A. (anteriormente denominada “Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda.”)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
2.1. Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com os Pronunciamentos Técnicos,
Interpretações e Orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) com aplicação obrigatória
para os exercícios apresentados, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações
contábeis, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.
A preparação de demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o
exercício de julgamento por parte da administração da Empresa no processo de aplicação das políticas
contábeis. 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 contábeis, estão divulgadas
na Nota 3.
2.2. Bases de mensuração
As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico (item 4.55 da Estrutura
Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro (R1) – “CPC 00”), exceto no caso
de ativos e passivos financeiros ajustados para refletir a mensuração ao valor justo.
2.3. Políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão apresentadas
abaixo ou nos respectivos itens destas notas explicativas, conforme permitido pelos itens 24 e 25 da
Orientação Técnica OCPC 07.
a) Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações contábeis da Empresa são mensurados usando a moeda do principal
ambiente econômico no qual a Empresa atua ("moeda funcional"). As demonstrações contábeis estão
apresentadas em Reais ("R$"), que é a moeda funcional e de apresentação da Empresa.
b) Demonstração dos fluxos de caixa
Os fluxos de caixa das atividades operacionais são apresentados pelo método indireto, conforme o item 18.b
do Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2) – “CPC 03”.
c) Aprovação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis da Empresa foram aprovadas pela administração em 21 de outubro de 2020.
2.4. Normas novas e interpretações de normas que ainda não estão em vigor
As alterações das normas existentes a seguir foram publicadas e são obrigatórias para períodos contábeis
subsequentes. A adoção antecipada de normas, embora encorajada pelo IASB, não foi permitida, no Brasil,
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
CPC 47 - Receita de contratos com clientes
Essa norma disciplina os princípios que uma entidade aplicará para determinar a mensuração da receita e
quando ela é reconhecida. A referida norma passou a vigorar em 1º de janeiro de 2018 e substituiu a ICPC 02
- "Contratos de Construção" e a CPC 30 - "Receitas" e suas correspondentes interpretações.
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A Bemobi adotou o novo pronunciamento a partir de 1° de janeiro de 2018, utilizando o método retrospectivo
modificado, o qual não requer a reapresentação de informações comparativas. A Administração avaliou suas
receitas e a natureza e efeito das mudanças resultantes da adoção do CPC 47, sendo que com base nos
contratos com clientes existentes, concluiu que não há impacto relevante trazido pela norma.
Atualmente, a Bemobi possui basicamente quatro contratos firmados com as principais empresas de
telecomunicações do Brasil, sendo elas: Telefonica (Vivo), TIM, Claro e Oi. Esses contratos permitem às
empresas de telecomunicações o direito de oferecer a seus clientes os aplicativos de celular desenvolvidos
pela Bemobi, concedendo a eles o direito de acessar o IP dos aplicativos. Apesar desses contratos incluírem
outros serviços vendidos juntamente com o direito de acessar o IP, esses outros serviços não são distintos e,
portanto, não são uma obrigação de desempenho separada.
Portanto, avaliando os critérios para reconhecimento da obrigação de desempenho de acordo como o CPC 47,
a Administração concluiu que a receita deve ser reconhecida ao longo do tempo, pois é ao longo do tempo
que a Empresa transfere o controle do serviço prestado.
As alterações introduzidas pelo CPC 47, adotadas pela Bemobi a partir do exercício iniciado em 1° de outubro
de 2019 (evento subsequente), não apresentaram um impacto significativo para as demonstrações contábeis
da Empresa no exercício findo em 31 de dezembro de 2018.

CPC 48 - Instrumentos Financeiros
Essa norma abrange a classificação, mensuração e reconhecimento de ativos e passivos financeiros. A
referida norma passou a vigorar em 1º de janeiro de 2018 e substituiu a orientação da CPC 38, que diz
respeito à classificação e à mensuração de instrumentos financeiros. A administração avaliou o impacto da
adoção da referida norma, e concluiu que não houve impactos relevantes nas demonstrações contábeis
combinadas em razão da aplicação dessa norma, principalmente em relação à provisão para perdas sobre as
contas a receber, já que o histórico de inadimplência e valores em aberto são próximos ou iguais a zero.
Entretanto, a administração passou a considerar também as informações presentes sobre eventos futuros, de
modo a incluir no cálculo da provisão os elementos prospectivos, assim como previsto na nova norma.
As alterações introduzidas pelo CPC 48, adotadas pela Bemobi a partir do exercício iniciado em 1° de outubro
de 2019 (evento subsequente), não apresentaram um impacto significativo para as demonstrações contábeis
da Empresa no exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
A tabela a seguir apresenta as categorias de mensuração originais no CPC 38 e as novas categorias de
mensuração do CPC 48 para cada classe de ativos e passivos financeiros da Empresa:
CPC 38

CPC 48

Categoria

Categoria

Caixa e equivalentes de caixa

Empréstimos e recebíveis

Custo amortizado

Contas a receber de clientes

Empréstimos e recebíveis

Custo amortizado

Contas a pagar

Empréstimos e recebíveis

Custo amortizado

Obrigações com pessoal

Empréstimos e recebíveis

Custo amortizado

Ativos financeiros

Passivos financeiros

344

2. DC2 - Informação de distribuição restrita

BEMOBI MOBILE TECH S.A. (anteriormente denominada “Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda.”)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma.

CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil
A partir dessa norma, os arrendatários deverão reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o direito de
uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos de arrendamento, 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 contábeis
dos arrendadores ficam substancialmente mantidos. O CPC 06 (R2) passou a vigorar para exercícios
iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019.
A administração avaliou o impacto da adoção da referida norma, e concluiu que basicamente os efeitos da
adoção dizem respeito ao contrato de arrendamento relativo à locação de imóvel da filial em São Paulo/SP.
A Sociedade adotou inicialmente o CPC 06 (R2) a partir de 1º de janeiro de 2019, utilizando a abordagem
retrospectiva com o efeito cumulativo reconhecida na data da aplicação inicial. Dessa forma, a informação
comparativa não foi reapresentada e continua a ser divulgada de acordo com o CPC 06 (R1) e interpretações
relacionadas. Esse contrato foi classificado como arrendamento e foi reconhecido no balanço patrimonial. O
montante reconhecido foi mensurado descontando os pagamentos mínimos contratuais remanescentes ao
valor presente, usando a taxa incremental de captação de 8,86% ao ano, de acordo com o período contratual
remanescente.
A Empresa adotou os seguintes expedientes práticos na aplicação do CPC 06 (R2)/IFRS 16: aplicação da
isenção de não reconhecimento dos ativos de direito de uso e passivos de arrendamentos (i) com um período
inferior a 12 meses; e (ii) de baixo valor.
Em 31 de dezembro de 2017, os pagamentos associados a esses contratos são reconhecidos como uma
despesa em base linear durante o prazo contratual, conforme evidenciado na Nota 16.
ICPC 22 – Incertezas sobre o tratamento dos impostos sobre a renda
A interpretação explica como considerar a incerteza na contabilização do imposto de renda.
O CPC32 - Imposto de Renda, especifica como contabilizar os impostos de renda correntes e diferidos, mas
não como refletir os efeitos da incerteza. Por exemplo, pode não estar claro:
x
x

Como aplicar a legislação tributária a transações ou circunstâncias específicas;
Ou se as autoridades tributárias aceitarão determinado tratamento tributário adotado pela entidade.
Se a entidade concluir que não é provável que um tratamento tributário específico seja aceito, a
entidade deve usar estimativas (valor mais provável ou valor esperado) para determinar o
tratamento tributário (lucro tributável, bases tributárias, prejuízos fiscais não utilizados, créditos
fiscais não usados) taxas de imposto e assim por diante. A decisão deve basear-se em qual método
fornece melhores previsões da resolução da incerteza.

A empresa adotou a referida Interpretação a partir de 1° de janeiro de 2019, sendo que a Empresa considerou
se possui posições tributárias incertas, particularmente aquelas relacionadas à dedução fiscal do ágio gerado
pela combinação de negócio ocorrida em 2015, e determinou que, apesar de haver uma incerteza em relação
a essa dedutibilidade, é avaliado como provável que os tratamentos da Empresa sejam aceitos pela
autoridade fiscal brasileira.
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Em 30 de setembro de 2020 (evento subsequente), as incertezas associadas à dedução do ágio para fins
fiscais totalizam o valor de R$ 27.677 e não estão provisionadas. Com base na posição de seus assessores
jurídicos internos e externos, a Empresa entende que essas posições incertas serão provavelmente aceitas
pela autoridade fiscal.
A Empresa não identificou outros tratamentos tributários incertos que possam resultar em um passivo
relevante para a Empresa. Contudo, a Empresa permanece sujeita à fiscalização para seus tributos sobre o
lucro em geral para os exercícios de 2014 a 2019.
2.5. Surto de coronavírus
Os casos de coronavírus (“COVID-19”) foram reportados pela primeira vez em dezembro de 2019 e desde
então se espalharam por diversos países, incluindo o Brasil. O surto de COVID-19 se desenvolveu
rapidamente em 2020 e as medidas tomadas para conter o vírus afetaram a atividade econômica, sendo que
o impacto final na economia global e nos mercados financeiros ainda é incerto.
A administração da Empresa não identificou quaisquer incertezas relevantes relacionadas a eventos ou
condições que possam lançar dúvidas significativas sobre a capacidade da entidade de continuar como uma
empresa em andamento. Até este momento a Empresa não apresenta quaisquer dificuldades em relação ao
seu fluxo de caixa (liquidez) ou mesmo redução material das receitas com seus clientes. Não há indicação de
redução ao valor recuperável de ativos ou riscos associados ao cumprimento de obrigações.
Até o momento, os impactos nos negócios ou nas metas financeiras em razão da pandemia não foram
significativos, no entanto, a administração ainda está avaliando as respostas governamentais e o avançar da
crise de saúde e da crise econômica originadas pelo surto, pois caso haja uma prolongada desaceleração nas
condições econômicas locais e regionais, pode vir a afetar os negócios da Empresa.
Adicionalmente, a Empresa ressalta que está cumprindo os protocolos de saúde e segurança estabelecidos
pelas autoridades e agências.

3. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS
A preparação das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas críticas e também o exercício
de julgamento por parte da administração da Empresa no processo de aplicação das políticas contábeis.
As áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior complexidade, com risco significativo de
provocar ajuste material nos valores contábeis de ativos e passivos ao longo do próximo exercício social,
estão relacionadas a seguir.
3.1. Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido)
O imposto de renda e a contribuição social (corrente e diferido) são calculados de acordo com interpretações
da legislação em vigor. Este processo normalmente envolve estimativas complexas para determinar o lucro
tributável e as diferenças temporárias. Em particular, eventuais créditos fiscais diferidos sobre prejuízos
fiscais, base negativa de contribuição social e diferenças temporárias que são reconhecidos na proporção da
probabilidade de que o lucro tributável futuro esteja disponível e possa ser utilizado. A mensuração da
recuperabilidade do imposto de renda diferido sobre prejuízos fiscais, base negativa de contribuição social e
diferenças temporárias leva em consideração a estimativa de lucro tributável. Os tributos sobre o lucro e
outros tributos são apurados e registrados com base na interpretação da legislação por parte da
administração.
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4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2017
Caixa e contas bancárias

2016
52

16

Aplicações financeiras (*)

17.453

29.337

Total

17.505

29.353

(*) As aplicações financeiras se referem de Certificados de Depósitos Bancários – CDBs, de curto prazo e alta
liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um
insignificante risco de mudança de valor. Essas aplicações possuem rendimento de aproximadamente 100%
(2016 – 100%) do CDI – Certificado de Depósito Interbancário e estão investidos em bancos de primeira
linha.
5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela prestação de serviços no decurso
normal das atividades da Empresa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos (ou outro
que atenda ao ciclo normal da Empresa), as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso
contrário, são apresentadas no ativo não circulante.
As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente,
mensurados pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros, menos a provisão para
perdas de créditos esperada (impairment).
A Empresa não possui valores vencidos a receber nos exercícios apresentados, bem como não identificou
informações ou fatos que possam impactar a expectativa da administração em relação ao recebimento desses
valores. Por isso, a administração entende que não é necessária a constituição de uma provisão para perdas
por impairment.

6. TRIBUTOS DIFERIDOS
Os tributos diferidos compreendem a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) e o imposto sobre a
renda (IRPJ) recuperáveis em período futuro, relacionados, substancialmente, a diferenças temporárias
dedutíveis.
As alíquotas, para cálculo dos tributos diferidos, são de 9% para a CSLL e de aproximadamente 25% para o
IRPJ.
Tributos diferidos passivos são reconhecidos integralmente. Tributos diferidos ativos são reconhecidos na
extensão em que seja provável que o lucro futuro tributável esteja disponível para ser utilizado na
compensação das diferenças temporárias, com base em projeções de resultados futuros elaboradas e
fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer
alterações.
Os prejuízos fiscais acumulados das operações não possuem prazo de prescrição, porém a sua compensação é
limitada em anos futuros em até 30% do montante do lucro tributável de cada exercício.
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O prazo esperado para recuperação dos tributos diferidos está relacionado a seguir.
2017

2016

Prazo estimado para recuperação:
Em até 12 meses

2.015

2.489

2.015

2.489

Após 12 meses
Total

A movimentação dos tributos diferidos no exercício está demonstrada a seguir:
Saldo em 31 de dezembro de 2016

2.489

Diferenças temporárias dedutíveis

(474)

Saldo em 31 de dezembro de 2017

2.015

Cabe ressaltar que a Empresa apresenta histórico de lucros tributáveis, bem como possui expectativa que nos
anos seguintes estarão disponíveis lucros tributáveis para serem compensados com esses créditos ativos.
Essas projeções foram realizadas levando-se em consideração os fluxos de caixa operacionais e financeiros,
assim como a alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social que dariam origem a lucros
tributáveis futuros a serem compensados.

7. IMOBILIZADO
Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de aquisição ou construção, líquido da depreciação
acumulada e perdas por redução do valor recuperável.
Os ativos são depreciados pelo método linear, conforme o item 62 do Pronunciamento Técnico CPC 27,
considerando a vida útil estimada pela administração, e seus valores residuais são considerados iguais a zero.
A administração concluiu que, para os exercícios apresentados, não há indicação de que os ativos possam ter
sofrido desvalorização. A vida útil dos ativos estimada pela administração é a seguinte:
Vida útil
Equipamentos de informática

5 anos

Benfeitorias em imóveis de terceiros

(*)

Móveis e utensílios

10 anos

Equipamentos eletrônicos

5 anos

Equipamentos telefônicos

5 anos

* Vida útil de acordo com a estimativa da administração e os prazos contratuais.
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Os saldos líquidos do imobilizado são:
2017

2016

Equipamentos de informática

623

693

Benfeitorias em imóveis de terceiros

507

553

Móveis e utensílios

160

185

Equipamentos eletrônicos

43

41

Equipamentos telefônicos

9

17

1.342

1.489

Total

As movimentações do imobilizado são:
2016

2017

Saldo

Adição

Baixa

Transferência

Saldo

Custo
1.556

198

1.754

Benfeitorias em imóveis de terceiros

630

7

637

Móveis e utensílios

261

2

263

Equipamentos eletrônicos

61

14

Equipamentos telefônicos

46

Equipamentos de informática

75
46

2.554

221

2.775

(863)

(268)

(1.131)

Benfeitorias em imóveis de terceiros

(77)

(53)

(130)

Móveis e utensílios

(76)

(27)

(103)

Equipamentos eletrônicos

(20)

(12)

(32)

Subtotal
Depreciação acumulada
Equipamentos de informática

Equipamentos telefônicos
Subtotal
Total líquido

(29)

(8)

(37)

(1.065)

(368)

(1.433)

1.489

(147)

1.342
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2015

2016

Saldo

Adição

Baixa

Transferência

Saldo

Custo
1.297

259

1.556

Benfeitorias em imóveis de terceiros

269

361

630

Móveis e utensílios

152

109

261

Equipamentos eletrônicos

25

36

61

Equipamentos telefônicos

43

3

46

1.786

768

2.554

(604)

(259)

(863)

(48)

(29)

(77)

Equipamentos de informática

Subtotal
Depreciação acumulada
Equipamentos de informática
Benfeitorias em imóveis de terceiros
Móveis e utensílios

(51)

(25)

(76)

Equipamentos eletrônicos

(13)

(7)

(20)

Equipamentos telefônicos

(21)

(8)

(29)

Subtotal

(737)

(328)

(1.065)

Total líquido

1.049

440

1.489

8. INTANGÍVEL
Os ativos intangíveis são reconhecidos pelo custo de aquisição, líquidos da amortização acumulada e perdas
por redução ao valor recuperável.
Os ativos são amortizados pelo método linear, considerando a vida útil estimada pela administração, e seus
valores residuais são considerados iguais a zero.
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.
A administração concluiu que, para os exercícios apresentados, o valor recuperável dos ativos é maior ou
igual ao valor contábil. Por isso, a administração entende que não é necessário o reconhecimento de uma
perda por desvalorização (impairment).
Os saldos líquidos do intangível são:
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2017
Plataformas desenvolvidas

2016
10.314

7.973

312

446
8.419

Outros ativos adquiridos

10.626

Total

Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os
custos de desenvolvimento de novas aplicações e aprimoramentos que são diretamente atribuíveis às
plataformas e softwares são reconhecidos como ativos intangíveis quando os critérios de capitalização são
atendidos. Os custos diretamente atribuíveis que são capitalizados como parte do software estão relacionados
substancialmente a custos com empregados diretamente alocados em seu desenvolvimento.
Esses intangíveis em desenvolvimento e/ou adições em plataformas desenvolvidas representam o custo dos
projetos em desenvolvimento até o momento em que entrarem em operação, quando serão transferidos para
as contas correspondentes desses bens em operação. Neste momento, esses ativos passam a ser amortizados
com base na vida útil respectiva.
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 não existiam ativos em desenvolvimento.

As movimentações do intangível são:
2016

2017

Saldo
Custo
Plataformas desenvolvidas
Outros ativos adquiridos
Subtotal

Amortização acumulada
Plataformas desenvolvidas
Outros ativos adquiridos
Subtotal
Total líquido

Adição
12.447

Baixa

Transferência

Saldo

4.246

(2.919)

13.774

13.397

4.246

(2.919)

14.724

(4.474)

(1.905)

2.919

(3.460)

(504)

(134)

(4.978)

(2.039)

8.419

2.207

950
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2015

2016

Saldo

Adição

Baixa

Transferência

Saldo

Custo
Plataformas desenvolvidas
Outros ativos adquiridos
Subtotal

8.501

3.946

936

14

9.437

3.960

(3.357)

(1.117)

(353)

(151)

(3.710)

(1.268)

5.727

2.692

12.447
950
13.397

Amortização acumulada
Plataformas desenvolvidas
Outros ativos adquiridos
Subtotal
Total líquido

(4.474)
(504)
(4.978)

8.419

A vida útil dos ativos estimada pela administração é a seguinte:
Vida útil
Plataformas desenvolvidas (*)

5 anos

Outros ativos adquiridos

5 anos

* Plataformas desenvolvidas internamente pela Empresa. A vida útil desses ativos é reavaliada anualmente
pela administração da Empresa.

9. OBRIGAÇÕES COM PESSOAL
Os saldos correspondem às obrigações usuais da Empresa referentes a remunerações de empregados e
respectivos encargos sociais. Não há valores vencidos a pagar nos exercícios apresentados.
2017
Provisão de férias
Provisão para participação nos resultados
Salários a pagar
Instituto Nacional da Seguridade Social a recolher
Fundo de Garantia por Tempo de Serviços a recolher
Imposto de Renda Retido na Fonte a recolher
Outros
Total

923
3.404
542
507
140
269
588
6.373
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10. TRIBUTOS A RECOLHER
Os saldos correspondem às obrigações usuais da Empresa referentes a tributos a recolher, exceto os encargos
sociais classificados no item anterior. Não há valores vencidos a pagar nos exercícios apresentados.
2017
Imposto de renda e contribuição social (IRPJ e CSLL)
Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins)
Programa de Integração Social (PIS)
Imposto Sobre Serviços (ISS)

Outros
Total

2016

9.124
61

11.490
390

13
1.076
6
10.280

84
1.283
4
13.251

11. CONTAS A PAGAR
Os saldos correspondem às obrigações usuais da Empresa referentes, substancialmente, a valores a pagar a
fornecedores. Não há valores vencidos a pagar nos exercícios apresentados.
2017
Provisão para direitos autorais (*)
Fornecedores de serviços e materiais
Outros
Total

2016
4.941
1.347
532
6.820

6.395
842
859
8.096

(*) Valores devidos a título de direitos autorais para os desenvolvedores dos aplicativos e softwares. Esses
valores são pagos com base em percentual definido nos contratos.

12. CAPITAL SOCIAL
O capital social da Empresa em 31 de dezembro de 2017, totalmente subscrito e integralizado, é representado
por 9.376.058 quotas (2016 – 9.376.058 quotas) com valor nominal de R$ 1,00 cada uma. A composição do
capital social é da seguinte forma:
2017
Quotas
Opera Software Brasil Ltda
Hunt Mobile ADS Apl. Internet Ltda
Total

2016

Participação

9.376.057

100,00%

Quotas

Participação

9.376.057

100,00%

1

0,00%

1

0,00%

9.376.058

100,00%

9.376.058

100,00%
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13. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Identificação
Os ativos e passivos financeiros relevantes da Empresa são: Caixa e equivalentes de caixa (vide Nota 4),
contas a receber de clientes (vide Nota 5) e contas a pagar (vide Nota 11).

Classificação
Conforme definição do Pronunciamento Técnico CPC 38, os instrumentos financeiros relevantes da Empresa
são classificados da seguinte forma:
a) Empréstimos e recebíveis: Caixa e equivalentes de caixa e contas a receber de clientes.
b) Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado: Obrigações com pessoal e contas a pagar.

Valor justo
Os valores contábeis dos instrumentos financeiros da Empresa se aproximam, substancialmente, do valor
justo.
O resumo dos saldos está relacionado abaixo.
2017

2016

Empréstimos e recebíveis
Caixa e equivalentes de caixa

17.505

29.353

Contas a receber de clientes

31.045

34.439

Passivos financeiros mensurados
pelo custo amortizado
Obrigações com pessoal

6.373

5.892

Contas a pagar

6.820

8.096

Gestão de riscos financeiros
As atividades da Empresa a expõem a certos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco cambial e
risco de taxa de juros), risco de crédito e risco de liquidez. A gestão de risco é realizada pela diretoria
financeira da Empresa, segundo as políticas aprovadas pela diretoria em relação ao risco cambial, risco de
taxa de juros, risco de crédito, risco de liquidez e investimento de excedentes de caixa.
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Os principais riscos associados às operações da Empresa estão relacionados abaixo:
a) Risco de crédito
Está relacionado à possibilidade de a Empresa incorrer em prejuízos decorrentes do não recebimento por
parte dos seus clientes. Conforme mencionando anteriormente, as atividades operacionais da Empresa são
mantidas substancialmente no segmento de telefonia móvel, portanto, a Empresa possui certa concentração
de suas receitas e contas a receber com poucos clientes, sendo que com as quatro principais operadoras de
telefonia móvel do país, a Oi Móvel S.A. , Telefônica Brasil S.A. e CLARO S.A. representam juntas 89% das
receitas da Empresa em 31 de dezembro de 2017 (em 31 de dezembro de 2016 – 91%).
A administração da Empresa entende que, nos exercícios apresentados, esse risco não é relevante, pois seus
principais clientes são grandes operadoras de telefonia do Brasil.
b) Risco de liquidez
As necessidades de caixa e exigências de liquidez da Empresa são monitoradas pela diretoria financeira,
sendo as necessidades de caixa definidas com base nos compromissos futuros assumidos com fornecedores,
funcionários e outros, bem como para manutenção de um nível de capital de giro adequado às operações.
Esse risco está relacionado à possibilidade de a Empresa incorrer em prejuízos decorrentes da necessidade de
liquidar seus ativos em situações desfavoráveis.
A administração da Empresa entende que, nos exercícios apresentados, esse risco não é relevante, pois o
capital da Empresa é gerido de modo adequado às suas operações e os saldos de caixa e equivalentes de caixa
são mantidos junto a grandes instituições financeiras do Brasil.
c) Risco de mercado
Está relacionado à possibilidade de a Empresa incorrer em prejuízos decorrentes da oscilação dos valores de
mercado dos instrumentos financeiros, devido a variações cambiais, alterações na taxa de juros, dentre
outros.
A administração da Empresa entende que, nos exercícios apresentados, esse risco não é relevante, pois a
Empresa não possui ativos ou passivos relevantes em moeda estrangeira ou sujeitos a alterações na taxa de
juros.
A Empresa não possui instrumentos financeiros derivativos nos exercícios apresentados.
A tabela abaixo analisa os passivos financeiros não derivativos da Empresa em 31 de dezembro de 2017
referentes ao período remanescente do balanço patrimonial até a data contratual do vencimento.
Menos
de
1 ano

Entre 1 e
5 anos

Acima
de
5 anos

Total

Em 31 de dezembro de 2017
Fornecedores e outras obrigações

13.193

13.193

Em 31 de dezembro de 2016
Fornecedores e outras obrigações

13.988

13.988
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14. RECEITA LÍQUIDA
2017

2016

Prestação de serviços

138.665

146.658

Receita bruta

138.665

146.658

Tributos sobre a receita

(11.996)

(12.688)

Receita líquida

126.669

133.970

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no
curso normal das atividades da Empresa. A receita é apresentada líquida dos tributos, das devoluções, dos
abatimentos e dos descontos.
A Empresa reconhece a receita quando o controle do serviço é transferido ao cliente, o valor da receita pode
ser mensurado com segurança e é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade. A
Empresa baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o tipo
de transação e as especificações de cada venda.
Sendo que com as quatro principais operadoras de telefonia móvel do país, a Oi Móvel S.A. , Telefônica Brasil
S.A. e CLARO S.A. representam juntas 89% das receitas da Empresa em 31 de dezembro de 2017 (em 31 de
dezembro de 2016 – 91%).
15. CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS
2017

2016
35.031

45.322

Custos com pessoal

7.350

6.883

Depreciação e amortização

1.906

1.116

437

401

44.724

53.722

Comissões e direitos autorais

Outros custos
Total
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16. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
2017

2016
501

480

7.940

7.301

1.404

1.366

Despesas com viagens

677

708

Aluguéis

689

777

Outros tributos

187

110

863

594

12.261

11.336

Depreciação e amortização
Despesas com pessoal
Serviços de terceiros

Outras despesas
Total

17. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
2017

2016

Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras
Variações cambiais
Outras receitas

2.464

3.730

7

6

10

34

2.481

3.770

(8)

(8)

(328)

(284)

(336)

(292)

2.145

3.478

Despesas financeiras
Variações cambiais
Outras despesas

Total

18. PARTES RELACIONADAS
18.1

Pessoal-chave da administração

A remuneração total da Diretoria da Empresa em 2017 foi de R$ 2.544 (R$ 2.101 em 2016).

357

2. DC2 - Informação de distribuição restrita

BEMOBI MOBILE TECH S.A. (anteriormente denominada “Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda.”)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma.

19. TRIBUTOS SOBRE O LUCRO
A Empresa apura seus tributos sobre o lucro com base no regime do lucro real.
A conciliação da despesa com IRPJ e CSLL está demonstrada a seguir.
2017
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
Alíquota combinada de CSLL e IRPJ

2016

71.829

72.390

34%

34%

24.422

24.613

Ajustes à alíquota combinada:
Outros ajustes

32

(177)

CSLL e IRPJ

24.454

24.436

CSLL e IRPJ correntes

23.980

26.925

CSLL e IRPJ diferidos

474

(2.489)

24.454

24.436
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BEMOBI MOBILE TECH S.A. (anteriormente denominada “Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda.”)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma.

20. SEGUROS
A Empresa mantém apólices de seguro contratadas junto a conceituadas seguradoras do país e que levam em
consideração a natureza e o grau de risco envolvido. As coberturas destas apólices são emitidas de acordo
com os objetivos definidos pela empresa, a prática de gestão de risco corporativo e as limitações impostas
pelo mercado de seguro. Os ativos da empresa diretamente relacionados as suas operações estão
contempladas na cobertura dos seguros contratados.
21. EVENTOS SUBSEQUENTES
Reorganização societária do acionista controlador
Conforme divulgado na 1.1., em 30 de setembro de 2020, a administração da Empresa firmou três contratos
de compra com a sua controladora direta Bemobi Holding AS, e adquiriu 100% do capital social das
empresas Bemobi International AS, Bemobi Ukraine LLC e Open Markets AS pelo valor de R$ 290.430. Por
se tratar de combinação de negócios envolvendo entidades sob controle comum, não foram registrados, no
ativo da Empresa, mais valia e ágio decorrentes da negociação a valor justo. A diferença entre a
contraprestação acordada no valor de R$ 290.430 e o valor contábil dos ativos líquidos adquiridos de R$
65.004, foi registrada em conta específica do patrimônio líquido no valor de R$ 225.426.
Mútuos com Partes relacionadas
Até 30 de setembro de 2020, a Empresa concedeu mais cinco mútuos à Bemobi Holding AS, no valor total de
R$ 45.511. Sobre esses mútuos não há incidência de juros, nem de variação cambial. Conforme divulgado na
nota 1.1., esse valor de R$ 45.511 foi compensado do valor a pagar pela aquisição de empresas de R$ 290.430.
Distribuição de lucros acumulados
Em 14 de agosto de 2020, a Empresa deliberou sobre a proposta de distribuição do total de lucros
acumulados apurados até 31 de julho de 2020. O efetivo pagamento desses dividendos está estritamente
condicionado à Oferta Pública de Ações (“IPO”) que a Empresa pretende realizar até 31 de dezembro de
2020. Dessa forma, como a realização do IPO não está no controle da administração, o valor de R$ 186.718
ficará registrado em uma conta de reserva especial de dividendos a pagar, no patrimônio líquido.
Contrato de arrendamento
No terceiro trimestre de 2020, a Empresa concluiu o processo de assinatura e registro de um contrato de
locação de imóvel de terceiros a ser utilizado pela matriz da Empresa, na cidade do Rio de Janeiro, sendo o
início efetivo de utilização desse imóvel a partir de setembro de 2020 e vencimento em novembro de 2026,
sem renovação automática. Esse contrato está sujeito ao Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2)/IFRS 16. Em
decorrencia desse contrato a Empresa reconheceu, em 30 de setembro de 2020, um ativo e um passivo no
valor de R$ 2.963 referente a esse contrato. Esse montante reconhecido foi mensurado descontando os
pagamentos mínimos contratuais remanescentes ao valor presente, usando a taxa incremental de captação
de 8,86% ao ano, de acordo com o período contratual remanescente.
***
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Demonstrações contábeis combinadas em
31 de dezembro de 2019
e relatório do auditor independente
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Relatório do auditor independente
sobre as demonstrações contábeis combinadas
Aos Administradores e Acionistas
Bemobi Mobile Tech S.A.
(anteriormente denominada Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda.)

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis combinadas das entidades mencionadas na Nota 2.1 (no
conjunto denominadas “Grupo Bemobi”), que compreendem o balanço patrimonial combinado em 31 de
dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações combinadas 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 contábeis combinadas acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira combinada do Grupo Bemobi em 31 de
dezembro de 2019, o desempenho combinado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa
combinados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis combinadas". Somos
independentes em relação ao Grupo Bemobi, 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
Demonstrações contábeis combinadas
Chamamos a atenção para a Nota 2.1 às demonstrações contábeis combinadas, que descreve que os
negócios incluídos nessas demonstrações contábeis combinadas não operaram como uma única entidade
e, portanto, as demonstrações contábeis combinadas não necessariamente indicam os resultados que
teriam sido apurados se eles tivessem operados como uma única entidade durante o exercício
apresentado, ou ainda, que não são um indicativo de resultados futuros. Nossa opinião não está ressalvada
em relação a esse assunto.

PricewaterhouseCoopers, Rua do Russel 804, 6º e 7º, Edifício Manchete, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 22210-907,
T: +55 (21) 3232 6112, www.pwc.com.br
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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 contábeis combinadas como um todo e na
formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis combinadas
e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

Assuntos

Por que
é um PAA?

Como o
assunto foi
conduzido

Como o assunto foi conduzido em nossa
auditoria

Porque é um PAA

Avaliação do valor recuperável do ágio
fundamentado em rentabilidade futura
(Notas 3.1 e 8)
O Grupo Bemobi possui saldo relevante de ágio
fundamentado em rentabilidade futura. A avaliação
do valor recuperável (teste de impairment) é
realizada ao menos uma vez por ano através de uma
estimativa dos fluxos de caixa futuros para a
unidade geradora de caixa ('UGC') à qual o ágio se
relaciona.
A projeção de fluxos de caixa futuros é preparada
com base nos orçamentos aprovados pela
administração e considera informações internas e
externas projetadas, os quais são sensíveis às
seguintes premissas significativas: (i) taxa de
desconto e (ii) crescimento da receita e custos.
Sendo que condições econômicas adversas podem
fazer com que essas premissas apresentem
alterações significativas às projetadas pelo Grupo
Bemobi, com consequente impacto nas
demonstrações contábeis combinadas.
Em razão dos aspectos acima mencionados esse
assunto foi considerado como um tema de foco em
nossa auditoria.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre
outros, o confronto das premissas significativas
utilizadas no teste de impairment com o Plano
Orçamentário aprovado pelo Grupo Bemobi,
avaliação da razoabilidade do modelo de cálculo e
teste da exatidão matemática dos cálculos.
Também efetuamos avaliação da razoabilidade das
premissas significativas utilizadas nas projeções de
fluxo de caixa, incluindo a análise retrospectiva das
projeções preparadas pela administração e teste de
sensibilidade sobre essas premissas significativas
utilizadas pela administração.
Por fim, efetuamos leitura das divulgações sobre o
teste de impairment nas notas explicativas.
Como resultado dos procedimentos descritos
acima, consideramos que o modelo de mensuração
e as premissas adotadas pela administração do
Grupo Bemobi para fins de avaliação do valor
recuperável do ágio são razoáveis, e que as
divulgações nas demonstrações contábeis
combinadas são consistentes com as informações
obtidas em nossos trabalhos.

3
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Outros assuntos
Demonstração do Valor Adicionado
A demonstração combinada do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2019, elaborada sob a responsabilidade da administração do Grupo Bemobi, cuja apresentação é
requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, foi submetida a procedimentos de
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis combinadas do Grupo
Bemobi. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as
demonstrações contábeis combinadas e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e
conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração
do Valor Adicionado". Em nossa opinião, essa demonstração combinada do valor adicionado foi
adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse
Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações contábeis combinadas tomadas
em conjunto.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
combinadas
A administração do Grupo Bemobi é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis combinadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis combinadas, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade do Grupo Bemobi continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
contábeis combinadas, a não ser que a administração pretenda liquidar o Grupo Bemobi ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança do Grupo Bemobi são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis combinadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis combinadas, tomadas
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
com base nas referidas demonstrações contábeis combinadas.
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:
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•

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis combinadas,
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 do Grupo Bemobi.

•

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração.

•

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional do Grupo Bemobi. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
contábeis combinadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas.
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Grupo Bemobi a não mais se manter em
continuidade operacional.

•

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis combinadas,
inclusive as divulgações e se essas demonstrações contábeis combinadas 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 Bemobi para expressar uma opinião sobre as
demonstrações contábeis combinadas. 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.

5
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Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis
combinadas do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os Principais Assuntos de Auditoria.
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha
proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras,
determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências
adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da
comunicação para o interesse público.
Rio de Janeiro, 2 de outubro de 2020

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Guilherme Naves Valle
Contador CRC 1MG070614/O-5
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BALANÇO PATRIMONIAL COMBINADO EM 31 de DEZEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais (R$)

Notas explicativas

2019

2018

2017

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Tributos a recuperar
Adiantamentos a terceiros
Empréstimo a parte relacionada
Outros valores a receber
Total do ativo circulante
NÃO CIRCULANTE
Outros valores a receber
Empréstimo a parte relacionada
Tributos diferidos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

4
5
19.2

19.2
6
7
8

TOTAL DO ATIVO

73.914
90.390
4.197
5.662
8.040
1.543
183.746

33.962
65.254
1.709
3.461
7.789
1.911
114.086

3
83.893

38
260
34.205
10.023
208.716
253.242

20
171
50.867
1.164
203.466
255.688

223
160
10.424
1.375
210.592
222.774

436.988

369.774

306.667

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis combinadas.
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27.592
52.540
1.321
2.437
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BALANÇO PATRIMONIAL COMBINADO EM 31 de DEZEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais (R$)

Notas explicativas

2019

2018

2017

PASSIVO
CIRCULANTE
Obrigações com pessoal
Tributos a recolher
Contas a pagar
Arrendamentos
Empréstimo com parte relacionada
Contraprestações a pagar
Total do passivo circulante
NÃO CIRCULANTE
Tributos diferidos
Empréstimo com parte relacionada
Arrendamentos
Contraprestações a pagar
Total do passivo não circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de capital
Lucros acumulados
Ajustes acumulados de conversão
Total do patrimônio líquido

9
10
11
12
19.2

13.171
5.967
30.055
421

6
19.2
12

13.1
13.2

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

8.823
3.224
29.518

6.953
11.797
26.034

49.614

41.565

5.992
36.586
87.362

18
7.409
723

24
138.566

15
8.581

8.150

138.590

130.203
138.799

203.705
10.296
165.391
(168)
379.224

60.589
1.472
128.201
(643)
189.619

160.413
128
(80.036)
1
80.506

436.988

369.774

306.667

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis combinadas.
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DEMONSTRAÇÃO COMBINADA DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 de DEZEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma

Notas explicativas
Receita líquida
Custos dos serviços prestados

15
16

Lucro bruto
Despesas gerais e administrativas

17

Lucro operacional
Receitas financeiras
Despesas financeiras

18
18

Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social

20

Lucro líquido (prejuízo) do exercício

2019

2018

229.090
(97.727)

205.760
(85.178)

162.911
(61.481)

131.363

120.582

101.430

(58.088)

(49.237)

(52.135)

73.275

71.345

49.295

2.605
(9.879)
(7.274)

1.516
(7.160)
(5.644)

2.573
(21.513)
(18.940)

66.001

65.701

30.355

(28.811)

20.880

(30.988)

37.190

86.581

(633)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis combinadas.
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DEMONSTRAÇÃO COMBINADA DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 de DEZEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma

Notas explicativas
Lucro líquido do exercício
Ajustes acumulados de conversão
Total do resultado abrangente do exercício

2019

2018

37.190

86.581

(633)

475

(644)

6

37.665

85.937

(627)

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis combinadas.
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DEMONSTRAÇÃO COMBINADA DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Valores expressos em milhares de Reais (R$)
Notas
explicati
vas
SALDOS EM 31 de DEZEMBRO DE 2016

Capital
social
156.306

Aumento de capital social
Constituição de reserva de capital
Lucro líquido do exercício
Ajustes acumulados de conversão

4.107

160.413
1.1

(121.656)

13

21.832

SALDOS EM 31 de DEZEMBRO DE 2019

76.898

6

4.107
128
(633)
6

1

80.506

(644)

21.832
1.344
86.581
(644)

(643)

189.619

128

128

(80.036)
121.656

86.581
60.589
13

1.472

128.201

142.624

142.624

492
13

475

492
8.824
37.190
475

(168)

379.224

8.824
37.190
203.705

10.296

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis combinadas.
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Total

(5)

1.344

SALDOS EM 31 de DEZEMBRO DE 2018
Aumento de capital social mediante conversão de
mútuo com controladora
Aumento de capital social
Constituição de reserva de capital
Lucro líquido do exercício
Ajustes acumulados de conversão

(79.403)

Ajustes
acumulado
s de
conversão

(633)

SALDOS EM 31 de DEZEMBRO DE 2017
Efeito decorrente da incorporação da Opera pela
Empresa
Aumento de capital social
Constituição de reserva de capital
Lucro líquido do exercício
Ajustes acumulados de conversão

Reserva de
capital

Lucros
acumulados
(prejuízos)

165.391

GRUPO BEMOBI

DEMONSTRAÇÃO COMBINADA DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 de DEZEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais (R$)
Notas
Atividades operacionais
Lucro antes dos tributos sobre o lucro

2019

2018

2017

66.001

65.701

30.355

18.574
91
7.239

14.013
263
2.608
5.029

23.290
40

9
8.824

1.344

128

(25.136)
(2.488)
(2.201)
350

(12.714)
(388)
(1.024)
(1.705)

(15.524)
(347)
(1.538)
40

Aumento (redução) dos passivos operacionais
Obrigações com pessoal
Tributos a recolher
Contas a pagar
Caixa gerado nas operações

4.348
(4.957)
537
71.191

1.870
(9.384)
3.484
69.097

695
(3.992)
15.382
68.807

Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais

(4.455)
66.736

(18.743)
50.354

(23.320)
45.487

(32.683)
(36.950)
36.610

(6.676)
(7.960)
160
(36.441)

(8.486)
(160)
391
(61.216)

(33.023)

(50.917)

(69.471)

(77)
7.409
(1.461)
492
6.363

10.514
(24.272)
21.832
8.074

14.573
(1.065)
4.107
17.615

(124)

(1.141)

(34)

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

39.952

6.370

(6.403)

Caixa e equivalentes de caixa:
Saldo inicial
Saldo final

33.962
73.914

27.592
33.962

33.995
27.592

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

39.952

6.370

(6.403)

Ajuste do lucro antes dos tributos sobre o lucro pelos efeitos de:
Depreciação e amortização
Juros sobre empréstimo com parte relacionada
Variações cambiais sobre empréstimo com parte relacionada
Contraprestações a pagar por aquisição da Empresa
Juros sobre arrendamentos
Opções de ações da controladora a empregados da Empresa

7e8

1.1.b
12

(Aumento) redução dos ativos operacionais
Contas a receber de clientes
Tributos a recuperar
Adiantamentos a terceiros
Outros valores a receber

Atividades de investimento
Aquisição de imobilizado e intangível
Empréstimos a parte relacionada
Recebimentos de empréstimos a parte relacionada
Pagamento de contraprestações a pagar por aquisição da Empresa

7e8
19.2
19.2

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
Atividades de financiamento
Pagamento de arrendamentos
Empréstimos de parte relacionada
Pagamentos de empréstimos de parte relacionada
Aumento de capital social em caixa e equivalentes de caixa
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento

12
19.2
19.2

Efeitos da variação das taxas de câmbio sobre caixa e equivalentes de
caixa

20.278

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis combinadas.
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Valores expressos em milhares de Reais (R$)
Notas
Receitas
Vendas de serviços
Receitas relativas à construção de ativos próprios

15

2019

2018

2017

246.011
7.521

219.286
4.537

174.950
4.246

Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos serviços vendidos
Materiais, energia e serviços de terceiros
Outros insumos adquiridos de terceiros

(73.033)
(19.925)
(1.754)

(65.411)
(25.725)
(620)

(51.820)
(18.061)
(402)

Valor adicionado bruto

158.820

132.067

108.913

(18.574)

(14.013)

(23.290)

140.246

118.054

85.623

2.605

1.516

2.573

142.851

119.570

88.196

(40.459)
(3.496)
(1.379)
(45.429)

(25.310)
(2.646)
(928)
(28.947)

(17.713)
(2.094)
(946)
(20.753)

(42.240)
(1)

11.090

(39.227)

(8.644)
(50.885)

(7.860)
3.230

(7.002)
(46.229)

(8.012)
(1.430)
(9.442)

(6.476)
(859)
(7.335)

(21.013)
(834)
(21.847)

(37.190)
(37.190)

(86.581)
(86.581)

633
633

(142.851)

(119.570)

(88.196)

Depreciação e amortização

16 e 17

Valor adicionado líquido produzido
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras

18

Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
FGTS
Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais
Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Aluguéis

17

Remuneração de capitais próprios
Lucros retidos

Valor adicionado distribuído

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis combinadas.

377

GRUPO BEMOBI

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COMBINADAS
Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma.

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Bemobi Mobile Tech S.A. (anteriormente denominada “Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda.”) ou
(“Empresa” ou “Bemobi”) foi constituída em 28 de agosto de 2007 e tem sede na Praia de Botafogo, 518, 9º
andar – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ. A Empresa possui uma filial constituída em 13 de maio de 2019,
localizada na Rua Correia Dias, 184, 1º, 2º e 7º andares – Paraíso – São Paulo/SP.
Em 21 de agosto de 2020 (evento subsequente), concluiu-se o processo de conversão da Empresa de uma
sociedade limitada para uma sociedade anônima. Desta forma, diferentemente da sociedade limitada, que
tem seu capital social formado por quotas e como ato constitutivo o Contrato Social, a Empresa, agora como
sociedade anônima, passa a ter seu capital social formado por ações e como ato constitutivo o Estatuto Social.
Como parte desse processo a Empresa teve a sua razão social alterada para Bemobi Mobile Tech S.A. Em
decorrencia desse processo de conversão as quotas da Empresa foram convertidas para ações ordinárias na
proporção de uma quota por uma ação ordinária, todas nominativas e sem valor nominal.
A controladora em última instância da Empresa é a Otello Corporation ASA, com sede em Oslo, Noruega,
listada na bolsa de valores de Oslo. A Bemobi Holding AS que é a controladora direta da Empresa, também é
controlada pela Otello Corporation ASA.
A Empresa é uma sociedade empresarial de responsabilidade limitada e tem como objeto social: (i) o
desenvolvimento de tecnologias para aplicação em telefones celulares; (ii) a atuação no mercado de
desenvolvimento de programas de computador ("softwares") e de ferramentas de programas de computador
especificamente desenvolvidas para a rede mundial de computadores (internet) com acesso via telefonia
móvel celular ou qualquer outro meio que caracterize o acesso móvel, através da prestação de serviços de
projeto, integração de sistemas, desenvolvimento e fornecimento de soluções dos referidos softwares; (iii) a
prestação de consultoria relacionada a aplicações para telefones celulares e o desenvolvimento de atividades
correlatas; (iv) a atividade de veiculação de publicidade digital; e (v) a participação em outras sociedades,
simples ou empresárias, como acionista ou sócia, quaisquer que sejam seus objetos sociais, no Brasil ou no
exterior.
Essas demonstrações contábeis combinadas contemplam as empresas: Bemobi Mídia e Entretenimento
Ltda., Bemobi International AS, Bemobi Ukraine LLC e Open Markets AS e empresas controladas. Maiores
detalhes sobre a apresentação dessas demonstrações contábeis combinadas, bem como sobre os principais
saldos dessas empresas foram apresentados na nota 2.1.
1.1. Reorganização societária do acionista controlador
(a) Em 30 de setembro de 2020 (evento subsequente), a administração da Empresa firmou três contratos
de compra com a sua controladora direta Bemobi Holding AS e adquiriu 100% do capital social das
empresas Bemobi International AS, Bemobi Ukraine LLC e Open Markets AS. Em decorrência dessa
transação, a Bemobi registrou no passivo não circulante o valor de R$ 290.430 com a sua controladora
Bemobi Holding AS, já que de acordo com os documentos assinados entre as partes esse valor deverá ser
liquidado em 31 de dezembro de 2021. Esse valor de R$ 290.430 está sujeito a juros a uma taxa de 5%
a.a.
Como a Empresa possuía até 30 de setembro de 2020 o valor total de R$ 45.511 de empréstimos a
receber com a Bemobi Holding AS, em 30 de setembro de 2020, o saldo registrado no passivo com esta
sociedade é de R$ 244.920, já que o valor de R$ 45.511 foi compensado do valor a pagar pela aquisição
de empresas de R$ 290.430.
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Esse valor de R$ 290.430 foi determinado pela administração da Empresa através de avaliações
financeiras realizados por seus consultores externos, a partir de técnicas de fluxo de caixa descontado
(valuation). Essas empresas atuam no mesmo segmento de negócio da Empresa, que é substancialmente
o de desenvolver tecnologias para aplicação em telefones celulares. A administração da Empresa
entende que através dessas empresas adquiridas a Bemobi poderá consolidar e expandir suas operações
em outros países do mundo, bem como se beneficiar de sinergias na operação e no gerenciamento das
atividades, a partir do conceito de One Bemobi. Ainda, conforme as avaliações financeiras realizados por
seus consultores externos, a administração da Empresa espera obter fluxos de caixa positivos advindos
dessas empresas adquiridas.
Por se tratar de combinação de negócios envolvendo entidades sob controle comum, não foram
registrados, no ativo da Empresa, mais valia e ágio decorrentes da negociação a valor justo. A diferença
entre a contraprestação acordada no valor de R$ 290.430 e o valor contábil dos ativos líquidos
adquiridos de R$ 65.004, foi registrada em conta específica do patrimônio líquido no valor de R$
225.426.
Mediante esta transação, as empresas controladas diretamente pela Bemobi Holding AS passaram a
estar sob o controle direto e indireto da Empresa, sendo que a Bemobi Holding AS continua com o
controle direto da Empresa. Em 31 dezembro de 2019, a Bemobi Holding AS possuía controle direto das
seguintes entidades:

Participação
Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda. (Brasil) - Empresa

100,00%

Bemobi International AS (Noruega)

100,00%

Bemobi Ukraine LLC (Ucrânia)

100,00%

Open Markets AS (Noruega) (*)

100,00%

(*) Em 30 de setembro de 2020 (evento subsequente), a Open Markets AS passou controlar
diretamente a Tulari Spain Sociedad Limitada, que por sua vez controla diretamente a Apps Club
Del Mexico Sociedad Anonima Promotora de Capital Variable, a Apps Club de Chile SPA, a Apps
Club de Colombia S.A.S e a Apps Club de Argentina.

(b) Em 31 de janeiro de 2018, foram aprovados pelas sócias da Empresa os termos e condições do Protocolo
e Justificação de Incorporação (“Protocolo”), assinado em 30 de janeiro de 2018, que tratou da
incorporação pela Empresa da sua controladora Opera Software Brasil Ltda. (“Opera”).
A Opera era uma sociedade empresarial de responsabilidade limitada e tinha como objeto social: (i) a
prestação de serviços de marketing promocional, pesquisa de mercado e prospecção de oportunidades
de negócios relacionadas a software e tecnologia da informação; (ii) o desenvolvimento e manutenção
de relacionamento com clientes e parceiros comerciais; (iii) a assessoria em software, pesquisa,
desenvolvimento e suporte técnico em software; e (iv) a participação em outras sociedades, como sócia
ou acionista, bem como participação em joint ventures, parcerias e/ou consórcios.
A Opera foi constituída em 06 de agosto de 2014 e desde sua constituição as principais operações da
Opera diziam respeito a venda de serviços de Mobile Marketing no território brasileiro, sendo o foco de
suas operações as principais operadoras de telefonia do Brasil.
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O principal objetivo de a Empresa ter incorporado a sua controladora foi o de reduzir os custos
operacionais e otimizar a organização administrativa e financeira, e o fluxo de informações,
simplificando as estruturas de gerenciamento e administração.
Portanto, a administração da Empresa procedeu à incorporação em 31 de janeiro de 2018 mediante
acervo líquido contábil da Opera, no montante de R$ 25.185, conforme Laudo de Avaliação emitido por
peritos independentes com data-base de 31 de dezembro de 2017.
Conforme previsto no Protocolo, as variações do patrimônio da Opera entre a data do laudo (31 de
dezembro de 2017) e a do ato societário de incorporação (31 de janeiro de 2018) foram absorvidas e
escrituradas no resultado operacional da Opera. Ainda, como resultado da incorporação, a Empresa
sucedeu todas as operações da Opera, bem como seus bens, direitos e obrigações, a título universal e
para todos os fins de direito.
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O acervo líquido contábil em 31 de dezembro de 2017 da Opera está sumariado a seguir:
Ativo
Circulante
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Investimentos
Mais-valia de ativos (i)
Ágio (i)

1.448
238.727
209
42.121
41.464
154.933

Total do Ativo

240.175

Passivo
Circulante
Contraprestações a pagar (i)
Outros
Não Circulante
Contraprestações a pagar (i)
Patrimônio líquido avaliado (ii)

(i)

Total Passivo

42.666
36.586
6.080
130.203
130.203
67.306
240.175

Em 07 de agosto de 2015, a Opera adquiriu 100,00% das quotas da Empresa. A contraprestação por esta
aquisição foi no valor total de aproximadamente R$ 278.036, definida da seguinte forma: (i) pagamento
de R$ 110.080 no ato da aquisição; e (ii) pagamentos futuros no montante de R$ 167.956 (que na data
da incorporação pela Empresa totalizavam R$ 166.789), atualizados trimestralmente, condicionados ao
desempenho financeiro da Empresa nos exercícios seguintes (contraprestação a pagar ou “earn-out”).
Maiores detalhes sobre esse valor a pagar registrado na Empresa estão detalhados na Nota 19.2.
Ainda, na aquisição foi constatado que o valor justo dos ativos intangíveis identificados era superior ao
valor contábil no montante de R$ 101.737 (que na data da incorporação pela Empresa totalizavam R$
41.464). Esses ativos foram identificados da seguinte forma:
Valor justo
17.722

Tecnologia

Vida útil remanescente
5 anos

Contratos com clientes

37.366

2 anos

Relacionamento com clientes

45.271

8 anos

1.378

5 anos

Marca
Total

101.737

Dessa forma, quando do processo de aquisição, a Opera registrou ágio por expectativa de rentabilidade
futura no valor de R$ 154.933, que corresponde ao excesso entre o valor justo dos ativos e passivos
identificados na data da aquisição em relação ao valor pago pela aquisição do controle da Empresa. O
ágio foi registrado em razão da expectativa de rentabilidade futura que, conforme avaliação da
administração, viria em consequência aos outros ativos intangíveis que não se qualificavam para
reconhecimento em separado na data da transação, principalmente aqueles que se referem ao
crescimento das operações e das margens dos serviços prestados pela Empresa aos seus clientes atuais e
potenciais clientes futuros, dentre outros. Maiores detalhes sobre o ágio que está registrado na Empresa
estão detalhados na Nota 8.
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(ii) O montante avaliado do patrimônio líquido da Opera na data-base do Laudo inclui parcela do
investimento de R$ 42.121, que é reflexo da equivalência patrimonial da Empresa. Portanto, no processo
de incorporação, o saldo dessa conta de investimento foi eliminado com o correlato acervo refletido na
Empresa. Assim, o acervo líquido incorporado na Empresa foi de R$ 25.185.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COMBINADAS E PRINCIPAIS POLÍTICAS
CONTÁBEIS
2.1. Combinação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis combinadas do Grupo Bemobi (“Grupo”), que são de responsabilidade da
administração do Grupo, estão sendo apresentadas exclusivamente com o objetivo de fornecer, por meio de
uma única demonstração contábil, informações relativas à totalidade das atividades do Grupo,
independentemente da disposição de sua estrutura societária. As demonstrações contábeis combinadas estão
apresentadas para fornecimento de informações e análises adicionais sobre as operações do Grupo, e não
representam as demonstrações contábeis individuais das empresas listadas acima na Nota 1.1, e não devem
ser tomadas como base para fins de cálculo de dividendos, tributos ou para quaisquer outros fins societários
ou análise de rentabilidade ou sobre performance. Portanto, os negócios incluídos nessas demonstrações
contábeis combinadas não operaram como uma única entidade e, portanto, as demonstrações contábeis
combinadas não necessariamente indicam os resultados que teriam sido apurados se eles tivessem operados
por uma única entidade durante o exercício apresentado, ou ainda, que não são um indicativo de resultados
futuros.
Ainda, cabe destacar que essas demonstrações contábeis combinadas consideram como se a reestruturação
mencionada na Nota 1.1, letra (a) estivesse ocorrido desde 01 de janeiro de 2017 e que tem como objetivo
apresentar as informações históricas em conexão com o processo de abertura de capital da empresa, no
mercado de capitais brasileiro.

O resumo dos saldos apresentados por cada empresa considerada nas demonstrações contábeis combinadas
está relacionado abaixo:
2019
Ativo
Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda. (Brasil)
– Empresa
Bemobi International AS (Noruega)

Patrimônio
líquido

Receita
líquida

Lucro
líquido
(prejuízo)

372.894

352.300

154.586

36.436

48.558

17.284

59.134

(840)

Bemobi Ukraine LLC (Ucrânia)

2.554

2.238

7.348

144

Tulari Spain Sociedad Limitada (Espanha)

7.437

7.410

1.663

38

(8)

(22)

4.033

1.948

2.294

651

Apps Club de Chile SPA (Chile)

3.655

2.143

1.753

24

Apps Club de Colombia S.A.S (Colômbia)

4.665

3.037

3.732

1.269

197

(85)

243

(129)

Open Markets AS (Noruega)
Apps Club Del Mexico Sociedad Anonima
Promotora de Capital Variable (México)

Apps Club de Argentina (Argentina)
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2018
Ativo
Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda. (Brasil)
– Empresa
Bemobi International AS (Noruega)

Patrimônio
líquido

Receita
líquida

Lucro
líquido
(prejuízo)

322.669

169.117

142.838

89.103

33.465

13.146

49.571

(4.425)

Bemobi Ukraine LLC (Ucrânia)

1.900

1.703

6.283

29

Tulari Spain Sociedad Limitada (Espanha)

5.680

5.655

223

2.024

44

(2)

3.589

1.184

1.754

559

Apps Club de Chile SPA (Chile)

4.081

2.165

2.304

696

Apps Club de Colombia S.A.S (Colômbia)

3.023

1.757

2.415

788

467

38

372

(42)

Open Markets AS (Noruega)
Apps Club Del Mexico Sociedad Anonima
Promotora de Capital Variable (México)

Apps Club de Argentina (Argentina)

(6)

2017
Ativo
Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda. (Brasil)
– Empresa
Bemobi International AS (Noruega)

Patrimônio
líquido

Receita
líquida

Lucro
líquido
(prejuízo)

65.594

42.121

126.669

47.375

24.753

1.655

24.532

(2.499)

Bemobi Ukraine LLC (Ucrânia)

1.333

1.220

4.621

244

Tulari Spain Sociedad Limitada (Espanha)

3.390

2.533

276

1.723

12

4

2.154

579

Apps Club de Chile SPA (Chile)

3.748

1.377

1.881

589

Apps Club de Colombia S.A.S (Colômbia)

1.952

916

2.109

832

934
247.964

174
75.094

578
812

156
(146)

Open Markets AS (Noruega)
Apps Club Del Mexico Sociedad Anonima
Promotora de Capital Variable (México)

Apps Club de Argentina (Argentina)
Opera Software Brasil Ltda. (*)

(8)
1.433

389

(*) Incorporada pela Empresa em 31 de janeiro de 2018, vide Nota 1.1, letra “b”.
2.2. Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis combinadas do Grupo Bemobi foram preparadas e estão sendo apresentadas em
conformidade com os Pronunciamentos Técnicos, Interpretações e Orientações do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pelo
Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). Todas as informações relevantes próprias das demonstrações
contábeis combinadas, e apenas essas informações, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas
na gestão da administração do Grupo.
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As demonstrações contábeis combinadas do Grupo Bemobi foram elaboradas com o objetivo de apresentar as
informações contábeis como se as empresas do Grupo Bemobi fossem apenas uma única entidade, utilizando
os mesmos conceitos quando da elaboração de demonstrações contábeis consolidadas, no que for aplicável, e
seguem, adicionalmente, o Pronunciamento Técnico CPC 44 – Demonstrações Combinadas, aprovado pela
Deliberação CVM nº 708, de 02 de maio de 2013. A diferença básica entre o processo de combinação e de
consolidação nos termos do CPC 36 é que as demonstrações consolidadas são preparadas para uma
controladora e incluem as demonstrações de suas controladas, enquanto para as demonstrações combinadas
não há uma controladora, mas sim um grupo de entidades sob controle comum.
A preparação de demonstrações contábeis combinadas requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e
também o exercício de julgamento por parte da administração do Grupo no processo de aplicação das
políticas contábeis. 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 contábeis
combinadas, estão divulgadas na Nota 3.
As demonstrações contábeis combinadas estão sendo apresentadas apenas para fornecimento de análises
adicionais, e não representam as demonstrações contábeis individuais ou consolidadas das empresas.
As demonstrações contábeis combinadas não devem ser tomadas por base para fins de cálculo de dividendos,
tributos ou quaisquer outros fins societários ou estatutários. Por isso, não estão sendo apresentas as
informações sobre o lucro básico e diluído por quotas ou ações.
2.3. Bases de mensuração
As demonstrações contábeis combinadas foram preparadas com base no custo histórico, exceto no caso de
ativos e passivos financeiros ajustados para refletir a mensuração ao valor justo.
Adicionalmente, essas demonstrações contábeis combinadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas
em conexão com o processo de registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e
com a abertura de capital da Empresa que irá ocorrer até o fim de 2020.
2.4. Políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis combinadas estão
apresentadas abaixo ou nos respectivos itens destas notas explicativas. As políticas contábeis aplicadas na
preparação das demonstrações contábeis combinadas são consistentes em todos os exercícios apresentados,
exceto pela adoção dos novos pronunciamentos contábeis que entraram em vigor a partir de 1° de janeiro de
2019 (vide Nota 5) e a partir de 1º de janeiro de 2018 (vide Nota 6).
a) Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações contábeis combinadas do Grupo são mensurados usando a moeda do
principal ambiente econômico no qual o Grupo atua ("moeda funcional"). As demonstrações contábeis
combinadas estão apresentadas em Reais ("R$"), que é a moeda funcional e de apresentação do Grupo.
As demonstrações contábeis combinadas das empresas do exterior são convertidas para a moeda de
apresentação do Grupo conforme o Pronunciamento Técnico CPC 02 (R2).
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b) Demonstração dos fluxos de caixa
Os fluxos de caixa das atividades operacionais são apresentados pelo método indireto, conforme o item 18.b
do Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2).
c) Informações por segmento
Segmentos operacionais são componentes da entidade que desenvolvem atividades de negócio das quais
pode-se obter receitas e incorrer em despesas. Seus resultados operacionais são regularmente revistos pelo
principal gestor das operações da entidade, que toma as decisões sobre alocação de recursos e avalia o
desempenho do segmento. Para a existência do segmento, é necessário haver informação financeira
individualizada do mesmo.
O principal tomador de decisões operacionais no Grupo, responsável pela alocação de recursos e pela
avaliação periódica de desempenho, é a Diretoria-Executiva, que é responsável pela tomada das decisões
estratégicas do Grupo e por sua gestão. Apesar de haver atividades diversas, o principal tomador de decisão
entende que o Grupo representa apenas um segmento de negócio. Todas as decisões relativas a planejamento
estratégico, financeiro, compras, investimentos e aplicação de recursos são efetuadas em bases únicas e
pensando no Grupo como um todo.
Os saldos de ativo, patrimônio líquido, receita líquida e lucro líquido (prejuízo) por empresa e área geográfica
foram apresentados na nota 2.1.
d) Aprovação das demonstrações contábeis combinadas
As demonstrações contábeis combinadas do Grupo foram aprovadas pela administração em 21 de outubro
de 2020.
2.5. Normas novas e interpretações de normas que entraram em vigor a partir de 1° janeiro de 2019
CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil
A partir dessa norma, os arrendatários deverão 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
contábeis combinadas dos arrendadores ficam substancialmente mantidos. O CPC 06 (R2) passa a vigorar
para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2019.
A administração avaliou o impacto da adoção da referida norma, e concluiu que basicamente os efeitos da
adoção dizem respeito ao contrato de arrendamento relativo à locação de imóvel da filial em São Paulo/SP.
O Grupo adotou inicialmente o CPC 06 (R2) a partir de 1º de janeiro de 2019, utilizando a abordagem
retrospectiva com o efeito cumulativo, reconhecida na data da aplicação inicial. Dessa forma, a informação
comparativa não foi reapresentada e continua a ser divulgada de acordo com o CPC 06 e interpretações
relacionadas. Esse contrato foi classificado como arrendamento e foi reconhecido no balanço patrimonial. O
montante reconhecido foi mensurado descontando os pagamentos mínimos contratuais remanescentes ao
valor presente, usando a taxa incremental de captação de 8,86% ao ano, de acordo com o período contratual
remanescente.
O saldo em 31 de dezembro de 2019 e a movimentação relativa ao ativo e ao passivo estão apresentados na
Nota 12.

385

GRUPO BEMOBI

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COMBINADAS
Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma.

A Empresa adotou os seguintes expedientes práticos na aplicação do CPC 06 (R2): aplicação da isenção de
não reconhecimento dos ativos de direito de uso e passivos de arrendamentos (i) com um período inferior a
12 meses; e (ii) de baixo valor. Os pagamentos associados a esses contratos são reconhecidos como uma
despesa em base linear durante o prazo contratual, conforme evidenciado na Nota 17.
ICPC 22 – Incertezas sobre o tratamento dos impostos sobre a renda
A interpretação explica como considerar a incerteza na contabilização do imposto de renda.
O CPC32 - Imposto de Renda, especifica como contabilizar os impostos de renda correntes e diferidos, mas
não como refletir os efeitos da incerteza. Por exemplo, pode não estar claro:
x
x

Como aplicar a legislação tributária a transações ou circunstâncias específicas;
Ou se as autoridades tributárias aceitarão determinado tratamento tributário adotado pela entidade.
Se a entidade concluir que não é provável que um tratamento tributário específico seja aceito, a
entidade deve usar estimativas (valor mais provável ou valor esperado) para determinar o
tratamento tributário (lucro tributável, bases tributárias, prejuízos fiscais não utilizados, créditos
fiscais não usados) taxas de imposto e assim por diante. A decisão deve basear-se em qual método
fornece melhores previsões da resolução da incerteza.

Após a adoção da Interpretação, a Empresa considerou se possui posições tributárias incertas,
particularmente aquelas relacionadas à dedução fiscal do ágio gerado pela combinação de negócio ocorrida
em 2015, e determinou que, apesar de haver uma incerteza em relação a essa dedutibilidade, é avaliado como
provável que os tratamentos da Empresa sejam aceitos pela autoridade fiscal brasileira. Detalhes adicionais
em relação a essa posição tributária incerta estão divulgados na Nota 6.
2.6. Normas novas e interpretações de normas que entraram em vigor a partir de 1° janeiro de 2018
CPC 47 - Receita de contratos com clientes
Essa norma disciplina os princípios que uma entidade aplicará para determinar a mensuração da receita e
quando ela é reconhecida. A referida norma passou a vigorar em 1º de janeiro de 2018 e substituiu a ICPC 02
- "Contratos de Construção" e a CPC 30 - "Receitas" e suas correspondentes interpretações.
O Grupo adotou o novo pronunciamento utilizando o método retrospectivo modificado, o qual não requer a
reapresentação de informações comparativas. A administração avaliou suas receitas e a natureza e efeito das
mudanças resultantes da adoção do CPC 47, sendo que com base nos contratos com clientes existentes,
concluiu que não houve impacto relevante trazido pela norma.
Atualmente, as receitas da Empresa no Brasil, que representam cerca de 67% das receitas do Grupo em 2019
(69% em 2018 e 78% em 2017), refere-se substancialmente a quatro contratos firmados com as principais
empresas de telecomunicações do Brasil, sendo elas: Telefonica (Vivo), TIM, Claro e Oi. Esses contratos
permitem às empresas de telecomunicações o direito de oferecer a seus clientes os aplicativos de celular
desenvolvidos pela Empresa, concedendo a eles o direito de acessar o IP dos aplicativos. Apesar desses
contratos incluírem outros serviços vendidos juntamente com o direito de acessar o IP, esses outros serviços
não são distintos e, portanto, não são uma obrigação de desempenho separada.
Portanto, avaliando os critérios para reconhecimento da obrigação de desempenho de acordo com o CPC 47,
a administração concluiu que a receita deve ser reconhecida ao longo do tempo, pois é ao longo do tempo que
o Grupo transfere o controle do serviço prestado.
As alterações introduzidas pelo CPC 47 não apresentaram um impacto significativo para as demonstrações
combinadas do Grupo no exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
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CPC 48 - Instrumentos Financeiros
Essa norma abrange a classificação, mensuração e reconhecimento de ativos e passivos financeiros. A
referida norma passou a vigorar em 1º de janeiro de 2018 e substituiu a orientação da CPC 38, que diz
respeito à classificação e à mensuração de instrumentos financeiros. A administração avaliou o impacto da
adoção da referida norma, e concluiu que não houve impactos relevantes nas demonstrações contábeis
combinadas em razão da aplicação dessa norma, principalmente em relação à provisão para perdas sobre as
contas a receber, já que o histórico de inadimplência e valores em aberto são próximos ou iguais a zero.
Entretanto, a administração passou a considerar também as informações presentes sobre eventos futuros, de
modo a incluir no cálculo da provisão os elementos prospectivos, assim como previsto na nova norma.
A tabela a seguir apresenta as categorias de mensuração originais no CPC 38 e as novas categorias de
mensuração do CPC 48 para cada classe de ativos e passivos financeiros das Empresas:

CPC 38

CPC 48

Categoria

Categoria

Caixa e equivalentes de caixa

Empréstimos e recebíveis

Custo amortizado

Contas a receber de clientes

Empréstimos e recebíveis

Custo amortizado

Empréstimo com parte relacionada

Empréstimos e recebíveis

Custo amortizado

Contas a pagar

Empréstimos e recebíveis

Custo amortizado

Obrigações com pessoal

Empréstimos e recebíveis

Custo amortizado

Empréstimo com parte relacionada

Empréstimos e recebíveis

Custo amortizado

Arrendamentos

Empréstimos e recebíveis

Custo amortizado

Ativos financeiros

Passivos financeiros

2.7. Surto de coronavírus
Os casos de coronavírus (“COVID-19”) foram reportados pela primeira vez em dezembro de 2019 e desde
então se espalharam por diversos países do mundo. O surto de COVID-19 se desenvolveu rapidamente em
2020 e as medidas tomadas para conter o vírus afetaram a atividade econômica, sendo que o impacto final na
economia global e nos mercados financeiros ainda é incerto.
A administração do Grupo não identificou quaisquer incertezas relevantes relacionadas a eventos ou
condições que possam lançar dúvidas significativas sobre a capacidade das empresas do Grupo de
continuarem suas operações. Até este momento, o Grupo não apresenta quaisquer dificuldades em relação ao
seu fluxo de caixa (liquidez) ou mesmo redução material das receitas com seus clientes. Não há indicação de
redução ao valor recuperável de ativos ou riscos associados ao cumprimento de obrigações.
Até o momento, os impactos nos negócios ou nas metas financeiras em razão da pandemia não foram
significativos, no entanto, a administração ainda está avaliando as respostas governamentais e o avançar da
crise de saúde e da crise econômica originadas pelo surto, pois caso haja uma prolongada desaceleração nas
condições econômicas locais e regionais, pode vir a afetar os negócios das empresas do Grupo.
Adicionalmente, o Grupo ressalta que está cumprindo os protocolos de saúde e segurança estabelecidos pelas
autoridades e agências.
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3. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS
A preparação das demonstrações contábeis combinadas requer o uso de certas estimativas críticas e também
o exercício de julgamento por parte da administração do Grupo no processo de aplicação das políticas
contábeis.
As áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior complexidade, com risco significativo de
provocar ajuste material nos valores contábeis de ativos e passivos ao longo do próximo exercício social,
estão relacionadas a seguir.
3.1. Ágio por expectativa de rentabilidade futura
O ágio por expectativa de rentabilidade futura registrado pela Empresa, mencionado na Nota 8, é testado
anualmente para avaliação do seu valor recuperável (teste de impairment), ou com maior frequência se
eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem um possível impairment. O valor recuperável é definido
com base em cálculo do valor em uso, efetuado com base em estimativas da administração. Nenhuma perda
por impairment foi contabilizada no exercício.
Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam
fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Para fins desse teste, o
ágio é alocado para as UGC ou para os grupos de UGC que devem se beneficiar da combinação de negócios da
qual o ágio se originou. Neste caso, a única UCG identificada é a própria Empresa.
Neste caso, a administração do Grupo entende que a menor unidade geradora de caixa para teste de
impairment do ágio abrange o negócio como um todo e, portanto, a avaliação está no nível da Empresa. Essa
metodologia está alinhada com o direcionamento estratégico do Grupo, no qual avalia o negócio como um
todo, ou seja, os resultados operacionais são regularmente avaliados pelo principal gestor das operações da
entidade, que toma as decisões sobre alocação de recursos e avalia o desempenho das operações do ponto de
vista da Empresa como um todo.

3.2. Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido)
O imposto de renda e a contribuição social (corrente e diferido) são calculados de acordo com interpretações
da legislação em vigor. Este processo normalmente envolve estimativas complexas para determinar o lucro
tributável e as diferenças temporárias. Em particular, eventuais créditos fiscais diferidos sobre prejuízos
fiscais, base negativa de contribuição social e diferenças temporárias que são reconhecidos na proporção da
probabilidade de que o lucro tributável futuro esteja disponível e possa ser utilizado. A mensuração da
recuperabilidade do imposto de renda diferido sobre prejuízos fiscais, base negativa de contribuição social e
diferenças temporárias leva em consideração a estimativa de lucro tributável. Os tributos sobre o lucro e
outros tributos são apurados e registrados com base na interpretação da legislação por parte da
administração.
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4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
2019

2018

2017

Caixa e contas bancárias

16.441

10.485

8.795

Aplicações financeiras (*)

57.473

23.477

18.797

Total

73.914

33.962

27.592

(*) As aplicações financeiras se referem substancialmente a Certificados de Depósitos Bancários – CDBs, de
curto prazo e alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão
sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Essas aplicações possuem rendimento de
aproximadamente 100% do CDI – Certificado de Depósito Interbancário (2018 – 100% do CDI e 2017 –
100% do CDI) e estão investidos em bancos de primeira linha.

5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela prestação de serviços no decurso
normal das atividades do Grupo. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos (ou outro que
atenda ao ciclo normal do Grupo), as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário,
são apresentadas no ativo não circulante.
As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente,
mensurados pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros, menos a provisão para
perdas de créditos esperada (impairment).

Serviços faturados
Serviços a faturar

2019
44.959
45.431

2018
42.337
22.917

2017
30.186
22.354

2018
65.254
65.254

2017
52.540
52.540

A idade das contas a receber apresenta-se como segue:

Total
A vencer

2019
90.390
90.390

O Grupo não possui valores vencidos a receber nos exercícios apresentados, bem como não identificou
informações ou fatos prospectivos que possam impactar a expectativa da administração em relação ao
recebimento desses valores. Por isso, a administração entende que não é necessária a constituição de uma
provisão para perdas por impairment.
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6. TRIBUTOS DIFERIDOS
Os tributos diferidos correspondem, substancialmente, aos tributos aplicáveis à Empresa no Brasil, e
compreendem a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) e o imposto sobre a renda (IRPJ)
recuperáveis em período futuro, relacionados, substancialmente, a diferenças temporárias dedutíveis.
As alíquotas, para cálculo dos tributos diferidos, são de 9% para a CSLL e de aproximadamente 25% para o
IRPJ.
Tributos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o lucro futuro tributável
esteja disponível para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias, com base em projeções de
resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que
podem, portanto, sofrer alterações. Tributos diferidos passivos são reconhecidos integralmente.
Os saldos de tributos diferidos ativos e passivos são apresentados pelo valor líquido no balanço quando há o
direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em geral relacionados
com a mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal.
Os prejuízos fiscais acumulados das operações não possuem prazo de prescrição, porém a sua compensação é
limitada em anos futuros em até 30% do montante do lucro tributável de cada exercício.
O prazo esperado para recuperação dos tributos diferidos ativos está relacionado a seguir.
2019

2018

2017

Prazo estimado para recuperação:
Até 1 ano

13.553

7.632

4.562

Até 2 anos

11.334

12.089

2.101

Até 3 anos

11.334

11.334

1.578

Até 4 anos

10.436

11.334

845

Até 5 anos

7.245

10.436

1.338

53.902

52.825

10.424

(19.697)

(1.958)

34.205

50.867

Diferença temporária - amortização fiscal do ágio
Total
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A movimentação dos tributos diferidos ativos nos exercícios está demonstrada a seguir:
Saldo em 31 de dezembro de 2016

16.083

Efeitos sobre mais valia totalmente amortizada

(12.705)

Efeitos sobre amortização de mais valia

6.928

Diferenças temporárias dedutíveis

118

Saldo em 31 de dezembro de 2017

10.424

Efeitos decorrentes da incorporação de controladora (i)

56.300

Efeitos sobre amortização de mais valia (i.a)

(1.989)

Efeitos sobre amortização de ágio (ii)

(9.222)

Efeitos sobre variações e amortização da contraprestação a pagar (i.b)

1.170

Diferenças temporárias dedutíveis

1.973

Saldo em 31 de dezembro de 2018

50.867

Efeitos sobre amortização de mais valia (i.a)

(2.177)

Efeitos sobre amortização de ágio (ii)

(10.475)

Efeitos sobre variações e amortização da contraprestação a pagar (i.b)

(866)

Diferenças temporárias dedutíveis

(3.144)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

34.205

(i)

Em 31 de janeiro de 2018, a Opera Software Brasil, que era a controladora da Empresa, foi incorporada
pela Empresa. Assim, em decorrência dessa incorporação, os tributos diferidos ativos da Opera foram
integralmente registrados na Empresa. Na data da incorporação reversa, o valor de R$ 56.300 de
tributos diferidos ativos era substancialmente referente ao seguinte:
(a) R$ 8.042 decorrentes da amortização da mais valia reconhecida na Opera em razão do processo
de aquisição da Empresa em 2015, no qual foi constatado que o valor justo dos ativos intangíveis
identificados era superior ao valor contábil no montante de R$ 101.737 (R$ 21.366 – valor
contábil líquido dos ativos e passivos na data da aquisição). Esses ativos foram identificados
conforme divulgado na Nota 1.1, letra “b”.
(b) R$ 48.258 decorrentes das variações na contraprestação a pagar pela aquisição da Empresa em
2015, que desde sua contabilização inicial eram atualizadas trimestralmente, condicionadas ao
desempenho financeiro da Empresa nos exercícios seguintes (contraprestação a pagar ou “earnout”). A administração da Empresa, com o apoio dos seus consultores jurídicos, avaliou que as
variações na contraprestação a pagar são dedutíveis para fins fiscais quando do seu efetivo
pagamento. Após essa avaliação e considerando a projeção de resultados futuros, o referido
crédito tributário foi reconhecido e será aproveitado fiscalmente no período de cinco anos.

(ii) A partir dessa incorporação, o ágio passou a ser aproveitado fiscalmente no período de cinco anos.
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Os tributos diferidos passivos, no valor de R$ 18 em 31 de dezembro de 2019 (R$ 24 em 2018 e R$ 15 em
2017, apresentados no balanço patrimonial do Grupo, são referentes à Apps Club de Colombia S.A.S, e não
são compensáveis com os tributos diferidos ativos, pois não estão relacionados à mesma entidade legal.
Cabe ressaltar que o Grupo apresenta histórico de lucros tributáveis, bem como possui expectativa que nos
anos seguintes estarão disponíveis lucros tributáveis para serem compensados com esses créditos ativos.
Essas projeções foram realizadas levando-se em consideração os fluxos de caixa operacionais e financeiros,
assim como a alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social que dariam origem a lucros
tributáveis futuros a serem compensados.
Posições fiscais incertas
Após a incorporação ocorrida em janeiro de 2018, a Empresa passou a deduzir fiscalmente o ágio gerado pela
combinação de negócios ocorrida em 2015, por um período de cinco anos. A administração entende que a
dedutibilidade do ágio para fins fiscais é adequada perante a legislação atual, e está suportada pelo
entendimento dos seus assessores jurídicos.
Em 31 de dezembro de 2019, as incertezas associadas à dedução do ágio para fins fiscais totalizam o valor de
R$ 19.775 e não estão provisionadas. Com base na posição de seus assessores jurídicos internos e externos, o
Grupo entende que essas posições incertas serão provavelmente aceitas pela autoridade fiscal.
O Grupo não identificou outros tratamentos tributários incertos que possam resultar em um passivo
relevante para o Grupo. Contudo, o Grupo permanece sujeito à fiscalização para seus tributos sobre o lucro
em geral para os exercícios de 2014 a 2019.

7. IMOBILIZADO
Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de aquisição ou construção, líquido da depreciação
acumulada e perdas por redução do valor recuperável.
Os ativos são depreciados pelo método linear, conforme o item 62 do Pronunciamento Técnico CPC 27,
considerando a vida útil estimada pela administração, e seus valores residuais são considerados iguais a zero.
A administração concluiu que, para os exercícios apresentados, não há indicação de que os ativos possam ter
sofrido desvalorização. A vida útil dos ativos estimada pela administração é a seguinte:
Vida útil
Equipamentos de informática

3 a 5 anos

Benfeitorias em imóveis de terceiros

(*)

Móveis e utensílios

5 a 10 anos

Equipamentos eletrônicos

3 a 5 anos

Equipamentos telefônicos

3 a 5 anos

Direitos de uso de imóveis de terceiros

3 anos

* Vida útil de acordo com a estimativa da administração e os prazos contratuais, que variam de 5 a 10 anos.
Os saldos líquidos do imobilizado são:
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2019
Equipamentos de informática

2018

2017

7.813

535

655

Benfeitorias em imóveis de terceiros

559

454

507

Móveis e utensílios

393

133

161

40

37

43

40

5

9

1.164

1.375

Equipamentos eletrônicos
Equipamentos telefônicos
Direitos de uso de imóveis de terceiros

1.178

Total

10.023

As movimentações do imobilizado são:

2018

2019

Saldo

Adição

Baixa

Transferência

Saldo

Custo
Equipamentos de informática

2.013

8.954

10.967

Benfeitorias em imóveis de terceiros

637

173

810

Móveis e utensílios

266

305

571

Equipamentos eletrônicos

83

19

102

Equipamentos telefônicos

46

45

91

1.212

1.212

3.045

10.708

13.753

(1.478)

(1.676)

(3.154)

Benfeitorias em imóveis de terceiros

(183)

(68)

(251)

Móveis e utensílios

(133)

(45)

(178)

Equipamentos eletrônicos

(46)

(16)

(62)

Equipamentos telefônicos

(41)

Direitos de uso de imóveis de terceiros
Subtotal
Depreciação acumulada
Equipamentos de informática

(10)

(51)

(34)

(34)

(1.881)

(1.849)

(3.730)

1.164

8.859

10.023

Direitos de uso de imóveis de terceiros
Subtotal
Total líquido

A aquisição de ativos relevantes em 2019 se refere à constituição da filial em São Paulo/SP.
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2017

2018

Saldo

Adição

Baixa

Transferência

Saldo

Custo
Equipamentos de informática

1.850

163

2.013

Benfeitorias em imóveis de terceiros

637

Móveis e utensílios

264

2

266

Equipamentos eletrônicos

75

8

83

Equipamentos telefônicos

46

Subtotal

637

46

2.872

173

3.045

Depreciação acumulada
Equipamentos de informática

(1.195)

(283)

(1.478)

Benfeitorias em imóveis de terceiros

(130)

(53)

(183)

Móveis e utensílios

(103)

(30)

(133)

Equipamentos eletrônicos

(32)

(14)

(46)

Equipamentos telefônicos

(37)

(4)

(41)

(1.497)

(384)

(1.881)

1.375

(211)

1.164

Subtotal
Total líquido

2016

2017

Saldo

Adição

Baixa

Transferência

Saldo

Custo
Equipamentos de informática

1.651

199

1.850

Benfeitorias em imóveis de terceiros

630

7

637

Móveis e utensílios

262

2

264

Equipamentos eletrônicos

61

14

Equipamentos telefônicos

46

Subtotal

75
46

2.650

222

2.872

Depreciação acumulada
Equipamentos de informática

(911)

(284)

(1.195)

Benfeitorias em imóveis de terceiros

(77)

(53)

(130)

Móveis e utensílios

(76)

(27)

(103)

Equipamentos eletrônicos

(20)

(12)

(32)

Equipamentos telefônicos
Subtotal
Total líquido

(29)

(8)

(37)

(1.113)

(384)

(1.497)

1.537

(162)

1.375
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8. INTANGÍVEL
Os ativos intangíveis são reconhecidos pelo custo de aquisição, líquidos da amortização acumulada e perdas
por redução ao valor recuperável.
Os ativos são amortizados pelo método linear, considerando a vida útil estimada pela administração, e seus
valores residuais são considerados iguais a zero.
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.
A administração concluiu que, para os exercícios apresentados, o valor recuperável dos ativos é maior ou
igual ao valor contábil. Por isso, a administração entende que não é necessário o reconhecimento de uma
perda por desvalorização (impairment).
Os saldos líquidos do intangível são:
2019
Mais valia de ativos intangíveis (i)

2018

2017

22.506

31.985

41.464

2.067

5.612

9.157

20.278

25.937

31.595

161

436

712

154.933

154.933

154.933

Plataformas desenvolvidas (ii)

21.188

13.540

10.314

Softwares adquiridos de terceiros

10.089

3.008

3.881

208.716

203.466

210.592

Tecnologia
Relacionamento com clientes
Marca
Ágio por expectativa de rentabilidade futura

Total
(i)

Conforme a Nota 1.1, em 2015, no processo de aquisição da Empresa pela Opera, que foi incorporada
pela Empresa em 31 de janeiro de 2018, foram identificados os determinados ativos intangíveis:
Tecnologia - Os ativos de tecnologia são compostos pela plataforma de aplicativos da Empresa, que
estão sob constante desenvolvimento. A tecnologia é utilizada em todos os serviços prestados pela
Empresa e, portanto, garantirá uma vantagem competitiva para os próximos anos.
Contratos e relacionamento com clientes - Inclui: (i) Contratos com clientes, principalmente aqueles
com as quatro grandes operadoras de telefonia, firmados e renovados automaticamente a cada 3 anos.
Dentre eles, o maior contrato é com a operadora Oi Participações e que tem sido renovado nos últimos
anos, sendo amortizado em 2 anos (em 31 de dezembro de 2019 esse saldo já está integralmente
amortizado); (ii) Relacionamento com clientes existe quando a entidade tem informações e mantém
contatos regulares com seus clientes. Como esses relacionamentos são formalizados mediante
contratos de prestação de serviços, se consolida uma carteira de clientes ativa. Dessa forma,
relacionamento com clientes foi considerado como um ativo intangível adquirido na transação e
segregado dos contratos com clientes, sendo amortizado em 8 anos.
Marca - Considerando o reconhecimento da marca pelo mercado, principalmente, em relação aqueles
clientes atuais, bem como os benefícios econômicos relacionados a marca “Bemobi”, esta foi
considerado como um ativo intangível.
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(ii)

Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme
incorridos. Os custos de desenvolvimento de novas aplicações e aprimoramentos que são diretamente
atribuíveis às plataformas e softwares são reconhecidos como ativos intangíveis quando os critérios de
capitalização são atendidos. Os custos diretamente atribuíveis que são capitalizados como parte do
software estão relacionados substancialmente a custos com empregados diretamente alocados em seu
desenvolvimento.
Esses intangíveis em desenvolvimento e/ou adições em plataformas desenvolvidas representam o
custo dos projetos em desenvolvimento até o momento em que entrarem em operação, quando serão
transferidos para as contas correspondentes desses bens em operação. Neste momento, esses ativos
passam a ser amortizados com base na vida útil respectiva. Inclusive, esses ativos intangíveis em
desenvolvimento foram avaliados para fins de impairment em 31 de dezembro de 2019 e 2018, não
sendo necessário nenhum ajuste.
Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 não existiam ativos em desenvolvimento.

As movimentações do intangível são:
2018

2019

Saldo

Adição

Baixa

Transferência

Saldo

Custo
Mais valia de ativos intangíveis
Ágio por expectativa de rentabilidade futura
Plataformas desenvolvidas
Softwares adquiridos de terceiros

64.371

64.371

154.933

154.933

19.844

12.091

31.935

5.461

9.884

15.345

244.609

21.975

266.584

(32.386)

(9.479)

(41.865)

Plataformas desenvolvidas

(6.304)

(4.443)

(10.747)

Softwares adquiridos de terceiros

(2.453)

(2.803)

(5.256)

Subtotal

(41.143)

(16.725)

(57.868)

Total líquido

203.466

5.250

208.716

Subtotal

Amortização acumulada
Mais valia de ativos intangíveis
Ágio por expectativa de rentabilidade futura

A aquisição de ativos relevantes em 2019 se refere à aquisição de novos servidores utilizados na filial em São
Paulo/SP.
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2017

2018

Saldo

Adição

Baixa

Transferência

Saldo

Custo
Mais valia de ativos intangíveis
Ágio por expectativa de rentabilidade futura

64.371

64.371

154.933

154.933

Plataformas desenvolvidas

13.774

6.070

19.844

Softwares adquiridos de terceiros

5.028

433

5.461

238.106

6.503

244.609

(22.907)

(9.479)

(32.386)

(3.460)

(2.844)

(6.304)

(1.147)

(1.306)

(2.453)

Subtotal

(27.514)

(13.629)

(41.143)

Total líquido

210.592

(7.126)

203.466

Subtotal

Amortização acumulada
Mais valia de ativos intangíveis
Ágio por expectativa de rentabilidade futura
Plataformas desenvolvidas
Softwares adquiridos de terceiros

2016

2017

Saldo

Adição

Baixa

Transferência

Saldo

Custo
Mais valia de ativos intangíveis

101.737

Ágio por expectativa de rentabilidade futura

154.933

Plataformas desenvolvidas
Outros ativos adquiridos
Subtotal

(37.366)

64.371
154.933

12.447

4.246

(2.919)

13.774

955

4.073

270.072

8.319

(40.285)

238.106

(39.896)

(20.377)

37.366

(22.907)

(4.474)

(1.905)

2.919

(3.460)

(505)

(642)

(44.875)

(22.924)

225.197

(14.605)

5.028

Amortização acumulada
Mais valia de ativos intangíveis
Ágio por expectativa de rentabilidade futura
Plataformas desenvolvidas
Outros ativos adquiridos
Subtotal

Total líquido
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Conforme exigido pela norma contábil, a Empresa realiza anualmente teste de impairment para o ágio. A
administração entende que a menor unidade geradora de caixa para teste de impairment está no nível da
própria entidade. Essa metodologia está alinhada com o direcionamento estratégico do Grupo em termos de
investimentos e ações comerciais, bem como alinhado em relação às fontes de receitas e custos.
A metodologia para o cálculo foi o valor em uso, estando as principais premissas utilizadas sumariadas a
seguir:
x

Crescimento da receita e margem em aproximadamente 3% ao ano (3% ao ano em 2018), que está
alinhado com o plano de negócios da Empresa e expectativas de crescimento da demanda dos
clientes e que foi preparado para 5 anos;

x

Crescimento das despesas gerais e administrativas que está alinhado com a projeção de inflação do
país e crescimento das despesas com base no plano de negócios da Empresa. A taxa de inflação
esperada pela Empresa para esses gastos operacionais foi de 4% ao ano em média (4% ao ano em
2018), e que se encontra alinhada com as projeções preparadas por instituições representativas do
mercado;

x

Por tratar-se de um negócio sem expectativa de término, foi estimada uma perpetuidade de
crescimento nominal dos fluxos de caixa de 2,5% ao ano (2,5% ao ano em 2018) relacionados ao nível
de conhecimento do negócio dos últimos anos e baseado nas experiências passada da administração;

x

Investimentos de capital (Capital expenditure - “CAPEX”), na ordem de R$ 13 milhões por ano, o
que está alinhado com o plano de negócios da Empresa;

x

A taxa de desconto para os fluxos de caixa projetados foi de 16,3% ao ano (20,3% ao ano em 2018). A
taxa de desconto equivalente para o mesmo valor em uso sem o efeito de fluxo de pagamento de
impostos sobre a renda, é de 24,7% ao ano (27,2% ao ano em 2018).

O resultado do teste de impairment realizado em 31 de dezembro de 2019 não indicou nenhuma necessidade
de provisão para perdas.
A vida útil dos ativos estimada pela administração é a seguinte:
Vida útil
Mais valia de ativos intangíveis

2 a 8 anos

Plataformas desenvolvidas (*)

3 a 5 anos

Softwares adquiridos de terceiros

3 a 5 anos

* Plataformas desenvolvidas internamente pelo Grupo. A vida útil desses ativos é reavaliada anualmente pela
administração do Grupo.
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9. OBRIGAÇÕES COM PESSOAL
Os saldos correspondem às obrigações usuais do Grupo referentes a remunerações de empregados e
respectivos encargos sociais. Não há valores vencidos a pagar nos exercícios apresentados.
2019
Provisão de férias
Provisão para participação nos resultados
Salários a pagar
Instituto Nacional da Seguridade Social a recolher
Fundo de Garantia por Tempo de Serviços a recolher
Imposto de Renda Retido na Fonte a recolher
Outros
Total

2018

2.022
7.630
1.040
861
288
1.028
302
13.171

2017

1.434
4.629
631
561
160
596
812
8.823

1.015
3.601
673
510
141
424
589
6.953

10. TRIBUTOS A RECOLHER
Os saldos correspondem às obrigações usuais do Grupo referentes a tributos a recolher, exceto os encargos
sociais classificados no item anterior. Não há valores vencidos a pagar nos exercícios apresentados.
2019
Tributos a recolher no exterior
Imposto de renda e contribuição social (IRPJ e CSLL)
Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins)
Programa de Integração Social (PIS)
Imposto Sobre Serviços (ISS)

Outros
Total

2018

2017

3.003

1.811

827

108

1.513
9.124
61

155
1.951
31
5.967

23
1.263
19
3.224

13
1.076
10
11.797

11. CONTAS A PAGAR
Os saldos correspondem às obrigações usuais do Grupo referentes, substancialmente, a valores a pagar a
fornecedores. Não há valores vencidos a pagar nos exercícios apresentados.
2019
Provisão para direitos autorais (i)
Fornecedores de serviços e materiais (ii)
Outros
Total

19.444
10.129
482
30.055

2018
9.092
19.920
506
29.518

2017
9.845
15.656
533
26.034

(i) Valores devidos a título de direitos autorais para os desenvolvedores dos aplicativos e softwares. Esses
valores são pagos com base em percentual definido nos contratos.
(ii) Referem-se substancialmente a contas a pagar com serviços de terceiros para a operação das empresas no
exterior.
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12. ARRENDAMENTOS
Em 31 de dezembro de 2019, a Empresa possui um contrato de locação de imóvel de terceiros sujeito ao
Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2) – “CPC 06 (R2)”, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2019. O
contrato foi firmado em novembro de 2019, com prazo de 3 anos, sem opção de compra. Os valores
reconhecidos no período referentes a esse contrato foram os seguintes:

31/12/2019

Direito de uso de imóvel de terceiros (imobilizado)
Depreciação acumulada de direito de uso de imóvel de terceiros (imobilizado)
Total do ativo

1.212
(34)
1.178

Arrendamentos a pagar (passivo circulante)

421

Arrendamentos a pagar (passivo não circulante)

723

Total do passivo

1.144

Depreciação de direito de uso (despesa)

34

Juros de arrendamentos (despesa)

9

Total do resultado

43

Pagamento de principal de arrendamentos

68

Pagamento de juros de arrendamentos

9

Total de pagamentos

77
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13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
13.1. Capital Social
O capital social apresentado do Grupo representa o somatório do capital social subscrito e integralizado de
todas as empresas combinadas.
A Bemobi Holding AS possui 100% do capital social combinado das empresas nos exercícios apresentados.
Em 23 de setembro de 2019, a Empresa realizou um aumento de capital social mediante conversão de um
mútuo que possuía com a Bemobi Holding AS, no valor atualizado de R$ 142.624.
Em 20 de abril de 2018, a Empresa realizou um aumento de capital social mediante conversão de um mútuo
que a Opera possuía com a Bemobi Holding AS, no valor atualizado de R$ 21.832.

13.2. Reserva de Capital
Em 2019, o Grupo constituiu reserva de capital no valor de R$ 8.824 (R$ 1.344 em 2018 e R$ 128 em 2017).
Este valor é referente aos serviços prestados pelos empregados do Grupo, mas que serão pagos por meio de
opções de ações da controladora da Empresa.
O programa de ações, aprovado pelos controladores em 1° de outubro de 2018, permite que os funcionários
do Grupo adquiram ações da controladora da Empresa. O valor justo das opções concedidas é reconhecido
como uma despesa com empregados com um aumento correspondente no patrimônio líquido. O valor justo é
mensurado em 31 de dezembro de cada exercício e é atualizado em todas as datas de emissão dos relatórios
financeiros considerando inclusive o período em que os empregados se tornaram incondicionalmente
elegíveis às opções.
O valor justo das opções concedidas é mensurado pelo modelo “Black & Scholes”, levando em consideração
os termos e condições em que as opções foram outorgadas. O valor reconhecido como despesa é ajustado
para refletir o número real de opções de ações adquiridas, exceto quando a perda for devida apenas aos
preços das ações que não atingem o limite de aquisição.
Em 31 de dezembro de 2019, o total de ações concedidas no plano relacionado à Empresa é de 3.619 (1.807
em 31 de dezembro de 2018), com preço de exercício de NOK 9.988/BRL 4.914, sendo o mesmo para todas
as “tranches”.
O prazo das opções é de cinco anos, ou seja, desde a da data da outorga em 1º de outubro de 2018 até 1º de
outubro de 2023.
O período de aquisição (“vesting period”) é de 4 anos, sendo este período contado a partir da data da outorga
do plano até a data limite de 1º de outubro de 2022, durante o qual as condições para obter o direito às
opções devem ser satisfeitas. O vesting period das opções ocorrerá respeitando o limite de 25% no primeiro
ano, 25% no segundo ano, 25% no terceiro ano e 25% no quarto ano.
Ainda, cabe considerar que em 2019 não foram realizadas novas outorgas.
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14. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Identificação
Os ativos e passivos financeiros relevantes do Grupo são: Caixa e equivalentes de caixa (vide Nota 4), contas
a receber de clientes (vide Nota 5), contas a pagar (vide Nota 11) e empréstimo com parte relacionada (vide
Nota 19.2).
Classificação
Conforme definição do Pronunciamento Técnico CPC 48, os instrumentos financeiros relevantes do Grupo
são classificados entre ativos financeiros subsequentemente mensurados ao custo amortizado e passivos
financeiros subsequentemente mensurados ao custo amortizado, vide quadro mais abaixo.
Valor justo
Os valores contábeis dos instrumentos financeiros do Grupo classificados como subsequentemente
mensurados ao custo a amortizado se aproximam, substancialmente, do valor justo.
O resumo dos saldos está relacionado abaixo.
2019

2018

2017

Ativos financeiros mensurados
pelo custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa

73.914

33.962

27.592

Contas a receber de clientes

90.390

65.254

52.540

8.300

7.960

160

30.055

29.518

26.034

Obrigações com pessoal

13.171

8.823

6.953

Empréstimo com parte relacionada

7.409

138.566

14.573

Arrendamentos

1.144

Mútuos com partes relacionadas
Passivos financeiros mensurados
pelo custo amortizado
Contas a pagar

Contraprestações a pagar

166.789

Gestão de riscos financeiros
As atividades do Grupo o expõem a certos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco cambial e
risco de taxa de juros), risco de crédito e risco de liquidez. A gestão de risco é realizada pela diretoria
financeira do Grupo, segundo as políticas aprovadas pela diretoria em relação ao risco cambial, risco de taxa
de juros, risco de crédito, risco de liquidez e investimento de excedentes de caixa.
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Os principais riscos associados às operações do Grupo estão relacionados abaixo:
a) Risco de crédito
Está relacionado à possibilidade de o Grupo incorrer em prejuízos decorrentes do não recebimento por parte
dos seus clientes. Conforme mencionando anteriormente, as atividades operacionais do Grupo são mantidas
substancialmente no segmento de telefonia móvel, portanto, o Grupo possui certa concentração de suas
receitas e contas a receber com poucos clientes, sendo que com as quatro principais operadoras de telefonia
móvel do país, a Oi Móvel S.A., Telefônica Brasil S.A. e CLARO S.A. representam juntas 63% das receitas do
Grupo em 31 de dezembro de 2019 (em 31 de dezembro de 2018 – 62% e 31 de dezembro de 2017 – 69%).
A administração do Grupo entende que, nos exercícios apresentados, esse risco não é relevante, pois seus
principais clientes são grandes operadoras de telefonia.
b) Risco de liquidez
As necessidades de caixa e exigências de liquidez do Grupo são monitoradas pela diretoria financeira, sendo
as necessidades de caixa definidas com base nos compromissos futuros assumidos com fornecedores,
funcionários e outros, bem como para manutenção de um nível de capital de giro adequado às operações.
Esse risco está relacionado à possibilidade de o Grupo incorrer em prejuízos decorrentes da necessidade de
liquidar seus ativos em situações desfavoráveis.
A administração do Grupo entende que, nos exercícios apresentados, esse risco não é relevante, pois o capital
do Grupo é gerido de modo adequado às suas operações e os saldos de caixa e equivalentes de caixa são
mantidos junto a grandes instituições financeiras.
c) Risco de mercado
Está relacionado à possibilidade de o Grupo incorrer em prejuízos decorrentes da oscilação dos valores de
mercado dos instrumentos financeiros, devido a variações cambiais, alterações na taxa de juros, dentre
outros.
A administração do Grupo entende que, nos exercícios apresentados, os riscos aos quais o Grupo está exposto
decorrem, substancialmente, de fatores de risco relacionados a taxas de juros, principalmente decorrentes da
oscilação da taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que remunera as aplicações financeiras. E
também riscos relacionados a variações cambiais do Dólar americano frente ao Real que incidem sobre os
empréstimos a receber com partes relacionadas e incidem sobre os empréstimos a pagar com partes
relacionadas. A avaliação desse potencial impacto, oriundo da volatilidade da taxa de juros e da variação
cambial, é realizada periodicamente para apoiar o processo de tomada de decisão a respeito da estratégia de
gestão do risco.
O Grupo não possui instrumentos financeiros derivativos nos exercícios apresentados.
A tabela abaixo analisa os passivos financeiros não derivativos do Grupo referentes ao período remanescente
do balanço patrimonial até a data contratual do vencimento.
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Menos
de
1 ano
Em 31 de dezembro de 2019
Fornecedores e outras obrigações
Empréstimo com parte relacionada
Arrendamentos
Em 31 de dezembro de 2018
Fornecedores e outras obrigações
Empréstimo com parte relacionada (*)
Arrendamentos
Em 31 de dezembro de 2017
Fornecedores e outras obrigações
Empréstimo com parte relacionada
Contraprestações a pagar

Entre 1 e
5 anos

Acima
de
5 anos

43.227
421

Total

7.409
723

43.227
7.409
1.144

138.566

38.341
138.566

38.341

32.987

32.987
14.573
166.789

14.573
166.789

(*) Em 23 de setembro de 2019, um mútuo com valor de R$ 138.331 em 31 de dezembro de 2018 foi
convertido em aumento de capital social na Empresa (vide Nota 13.1).
Em 31 de dezembro de 2019, o principal risco de mercado originado por instrumentos financeiros do Grupo é
relativo ao empréstimo a receber da Empresa com partes relacionadas (vide Nota 19.2) e é referente à
desvalorização do Dólar americano frente ao Real. Os saldos passivos de empréstimos com partes
relacionadas apresentados no balanço patrimonial do Grupo são entre outras empresas do Grupo e não têm
incidência de variação cambial, já que são estipulados em Dólar americano.
Conforme disposições da Instrução CVM nº 475, de 17 de dezembro de 2008, o quadro demonstrativo de
análise de sensibilidade é demonstrado a seguir:

Operação
Empréstimo a parte
relacionada

Risco
Desvalorização do Dólar
Americano

Cenário Provável
152

Cenário II

Cenário III

(1.896)

Cenário Provável: Considera a cotação de contratos futuros de Dólar Americano negociados na bolsa de
valores em 31 de dezembro de 2019.
Cenário II: Considera uma deterioração de 25% em relação ao cenário provável.
Cenário III: Considera uma deterioração de 50% em relação ao cenário provável.
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Operação
Aplicações
financeiras

Risco

Cenário Provável

Queda do CDI

Cenário II

3.425

Cenário III

2.569

Cenário Provável: Considera que o CDI anual acumulado nos últimos 12 meses, para esta data base,
permaneça estável (CDI: 5,96% a.a.), os efeitos que seriam registrados nas demonstrações financeiras para
os próximos 12 meses seria uma receita financeira de cerca de R$ 3.425.
Cenário II: Considera uma deterioração de 25% em relação ao cenário provável.
Cenário III: Considera uma deterioração de 50% em relação ao cenário provável.

A reconciliação da dívida com os fluxos de caixa decorrentes das atividades de financiamento é como segue:
Empréstimos com partes
relacionadas
31 de dezembro de 2017
Adições
Pagamentos
Juros pagos
Fluxo de caixa das atividades de financiamento

14.573
10.514
(24.852)
(97)
(14.435)

Efeito de taxa de câmbio
Juros provisionados
Variação não caixa (*)

133
138.295

31 de dezembro de 2018

138.566

Adições
Pagamentos
Juros pagos
Fluxo de caixa das atividades de financiamento

7.409
(235)
7.174

Efeito de taxa de câmbio
Juros provisionados
Variação não caixa (*)

3
(138.334)

31 de dezembro de 2019

7.409

(*) Detalhes em relação a essas variações sem efeito caixa, vide Nota 22, letra “b”.
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15. RECEITA LÍQUIDA
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no
curso normal das atividades do Grupo. A receita é apresentada líquida dos tributos, das devoluções, dos
abatimentos e dos descontos.
O Grupo reconhece a receita quando o controle do serviço é transferido ao cliente, o valor da receita pode ser
mensurado com segurança e é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade. O Grupo
baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de
transação e as especificações de cada venda.
No Brasil, o Grupo tem como principais clientes as quatro grandes operadoras de telefonia móvel que atuam
no mercado brasileiro. Os principais serviços oferecidos pelo Grupo são decorrentes de aplicativos e serviços
diversos para uso em aparelhos de celular, tais como: Apps Club, Mobile Couponing e plataformas digitais
diversas. Destes, o principal produto do Grupo é o Apps Club, uma plataforma que funciona como um clube
de aplicativos que permite ao usuário ter acesso a um catálogo de aplicativos pagos do segmento premium a
partir de uma assinatura semanal ou mensal.
Esses contratos permitem às empresas de telecomunicações o direito de oferecer a seus clientes os aplicativos
de celular desenvolvidos pelo Grupo, concedendo a eles o direito de acessar o IP dos aplicativos através de
uma assinatura. Apesar de esses contratos incluírem outros serviços vendidos juntamente com o direito de
acessar o IP, esses outros serviços não são distintos e, portanto, não representam uma obrigação de
desempenho separada.
Portanto, avaliando os critérios para reconhecimento da obrigação de desempenho de acordo como o CPC
47/IFRS 15, a administração concluiu que a receita deve ser reconhecida ao longo do tempo, pois é ao longo
do tempo que o Grupo transfere o controle do serviço prestado. As receitas a faturar entre a data de
faturamento e o final do mês (receitas não faturadas) são identificadas, processadas e reconhecidas no mês
em que o serviço foi prestado.
2019

2018

2017

Prestação de serviços (i)

246.011

219.286

174.950

Receita bruta

246.011

219.286

174.950

Tributos sobre a receita (ii)

(16.921)

(13.526)

(12.039)

Receita líquida

229.090

205.760

162.911

(i) Do total de receitas de prestação de serviços em 31 de dezembro de 2019, o valor de R$ 7.348 refere-se a
receitas da Bemobi Ukraine LLC com a Bemobi Holding AS (R$ 6.283 em 31 de dezembro de 2018 e R$
4.621 em 31 de dezembro de 2017). A partir da reorganização societária, conforme divulgado na nota 1.1.,
essas receitas da Bemobi Ukraine LLC passaram a ser com a Bemobi International AS, sendo deste modo
eliminadas nas demonstrações contábeis consolidadas da Bemobi Mobile Tech S.A. a partir de 30 de
setembro de 2020.
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(ii) Os tributos incidentes sobre a receita são substancialmente o ISS - Imposto sobre Serviços, contribuição
para o PIS - Programa de Integração Social e COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social.
Sendo que com as quatro principais operadoras de telefonia móvel do país, a Oi Móvel S.A., Telefônica Brasil
S.A. e CLARO S.A. representam juntas 63% das receitas do Grupo em 31 de dezembro de 2019 (em 31 de
dezembro de 2018 – 62% e 31 de dezembro de 2017 – 69%).
O quadro abaixo demonstra a receita bruta de prestação de serviços do Grupo por área geográfica:
2019

2018

2017

Brasil

171.507

156.364

139.520

Demais países (i)

74.504

62.922

35.430

246.011

219.286

174.950

Receita bruta
(i)

O Grupo possui operações na maioria dos países emergentes, sendo que em nenhum deles a receita
bruta de prestação de serviços atinge 10% do total da receita bruta do Grupo.

16. CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS
2019

2018

2017

Comissões, direitos autorais e aquisição de mídia

72.245

64.964

51.374

Custos com pessoal

12.341

7.533

7.764

Depreciação e amortização

13.141

12.234

1.906

447

437

85.178

61.481

Outros custos
Total

97.727

O aumento no custo com pessoal é decorrente da expansão que a Empresa está fazendo, inclusive com a
inauguração da nova filial em São Paulo/SP, bem como em decorrência da internalização de certos processos
operacionais que antes eram prestados por empresas terceiras.
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17. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
2019
Depreciação e amortização

2018

2017

5.433

1.779

21.384

Despesas com pessoal

30.390

20.196

11.694

Serviços de terceiros

15.605

21.928

15.709

Despesas com viagens

3.197

2.426

1.104

Aluguéis (*)

1.817

859

834

510

1.105

341

1.136

944

1.069

58.088

49.237

52.135

Outros tributos
Outras despesas
Total

(*) Refere-se ao pagamento de contratos de arrendamentos com período inferior a 12 meses ou de baixo valor
(inferior a R$ 20).
O aumento na despesa com pessoal é decorrente da expansão que a Empresa está fazendo, inclusive com a
inauguração da nova filial em São Paulo/SP, bem como em decorrência da internalização de certos processos
operacionais que antes eram prestados por empresas terceiras.
18. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
2019

2018

2017

Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras

2.313

Outras receitas

1.371

2.527

292

145

46

2.605

1.516

2.573

(5.029)

(20.278)

Despesas financeiras
Variações nas contraprestações a pagar (*)
Variações cambiais

(7.771)

(1.109)

(467)

Outras despesas

(2.108)

(1.022)

(768)

(9.879)

(7.160)

(21.513)

(7.274)

(5.644)

(18.940)

Total

(*) Conforme mencionado na Nota 1.1, letra “b”, quando da aquisição da Empresa pela Opera em 2015, parte
da contraprestação para aquisição da Empresa foi relacionada a pagamentos futuros no montante de R$
167.956, atualizados trimestralmente, condicionados ao desempenho financeiro da Empresa nos exercícios
seguintes (contraprestação a pagar ou “earn-out”). Ainda, conforme mencionado nessa mesma Nota, em 31
de janeiro de 2018 a Empresa realizou a incorporação reversa da Opera, de modo que o saldo das
contraprestações a pagar foi transferido para a Empresa a partir dessa data. Por fim, conforme mencionado
na Nota 19.2, em 29 de maio de 2018 a contraprestação a pagar foi convertida em um mútuo entre a Empresa
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e sua controladora, e em 23 de setembro de 2019 esse mútuo foi convertido em aumento de capital social na
Empresa, no valor atualizado de R$ 142.624.
19. PARTES RELACIONADAS
19.1. Pessoal-chave da administração
A remuneração total da Diretoria do Grupo em 2019 foi de R$ 2.350 (R$ 3.265 em 2018 e R$ 2.544 em
2017).
19.2. Transações com partes relacionadas
Nos exercícios apresentados o Grupo manteve transações com as seguintes partes relacionadas:

31 de dezembro de 2019
Bemobi Holding AS

Ativo
8.300
8.300

Passivo
7.409
7.409

Receitas
123
123

31 de dezembro de 2018
Otello Corporation ASA
Bemobi Holding AS

Ativo
7.789
171
7.960

Passivo
135.377
3.189
138.566

Receitas

Ativo

Passivo
14.573
14.573

Receitas

31 de dezembro de 2017
Bemobi Holding AS

160
160

35
35

Custos e
despesas
(88)
(88)

Custos e
despesas
(5.075)
(1.403)
(6.478)

Custos e
despesas
(40)
(40)

2019
Em 31 de dezembro de 2019, a Empresa possui três mútuos a receber da Bemobi Holding AS no valor total de
USD 2.000, sem taxa de juros prevista, com atualização apenas com base na variação cambial e com
vencimento até 31 de dezembro de 2020. O valor atualizado desses mútuos é de R$ 8.040. Em 2019, a
Empresa reconheceu no resultado variações cambiais ativas de R$ 123, referentes a esses mútuos. A Empresa
irá compensar esses mútuos com lucros que serão distribuídos e pagos até 31 de dezembro de 2020 para a
Bemobi Holding AS.
Adicionalmente, a Bemobi International AS e a Tulari Spain Sociedad Limitada possuem, juntas, um mútuo a
receber da Bemobi Holding AS no valor total de R$ 260, sem taxa de juros prevista e sem atualização com
base na variação cambial.
Além disso, a Bemobi International AS, a Open Markets AS e a Apps Club de Argentina possuem, juntas, um
mútuo a pagar à Bemobi Holding AS no valor total de R$ 7.409, sem atualização com base na variação
cambial e vencimento em 2021. Em 2019 essas empresas reconheceram no resultado juros de R$ 88.
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2018
Em 03 de dezembro de 2018, a Otello Corporation ASA, contratou um mútuo com a Empresa no valor de R$
7.725, com taxa de juros mensal prevista em contrato de 96% do CDI. Em 31 de dezembro de 2018, o valor
atualizado desse mútuo era de R$ 7.789. Em 2018, a Empresa reconheceu no resultado juros ativos de R$ 35,
referentes a esse mútuo. Esse mútuo foi recebido no decorrer do ano de 2019.
Em 29 de maio de 2018, em decorrência de uma renegociação entre os sócios da Empresa, que incorporou a
Opera, e os ex-sócios administradores desta sociedade, a contraprestação a pagar mencionada na Nota 1.1 foi
convertida em um mútuo entre a Empresa e sua controladora em última instância, a Otello Corporation ASA,
no valor de R$ 130.302, equivalentes a USD 34.895 na data da transação. Portanto, essa dívida foi
transferida à sua controladora, que concedeu ações da Otello Corporation ASA aos ex-sócios e
administradores da Empresa. Em 31 de dezembro de 2018, o valor atualizado desse passivo era de R$
135.377. Em 2018, a Empresa reconheceu no resultado variações cambiais passivas de R$ 5.075, referentes a
esse mútuo. Conforme a Nota 13.1, em 23 de setembro de 2019 esse mútuo foi convertido em aumento de
capital social na Empresa, no valor atualizado de R$ 142.624.
Em 17 de abril de 2018, a Empresa contratou um mútuo com a Bemobi Holding AS no valor de R$ 4.013,
equivalentes a USD 1.191 na data da transação, com taxa de juros mensal igual à taxa LIBOR mais 130
pontos-base. A Empresa efetuou liquidações parciais em 21 de setembro de 2018 no valor de R$ 625 e em 28
de novembro de 2018 no valor de R$ 1.166. Em 31 de dezembro de 2018, o valor atualizado desse mútuo era
de R$ 2.954. Em 2018, a Empresa reconheceu no resultado juros de R$ 39 e variações cambiais passivas de
R$ 1.234, referentes a esse mútuo. Esse mútuo foi pago pela Empresa no decorrer do ano de 2019.
Adicionalmente, a Tulari Spain Sociedad Limitada possuía um mútuo a receber da Bemobi Holding AS no
valor total de R$ 171, sem taxa de juros prevista e sem atualização com base na variação cambial.
Além disso, a Bemobi International AS, a Open Markets AS, a Tulari Spain Sociedad Limitada e a Apps Club
de Argentina possuíam, juntas, um mútuo a pagar à Bemobi Holding AS no valor total de R$ 235. Em 2018
essas empresas reconheceram no resultado juros de R$ 130.
2017
A Tulari Spain Sociedad Limitada possuía um mútuo a receber da Bemobi Holding AS no valor total de R$
160, sem taxa de juros prevista e sem atualização com base na variação cambial.
Além disso, a Opera Software Brasil Ltda., a Bemobi International AS, a Tulari Spain Sociedad Limitada e a
Apps Club de Argentina possuíam, juntas, um mútuo a pagar à Bemobi Holding AS no valor total de R$
14.573. Em 2017 essas empresas reconheceram no resultado juros de R$ 40.
A movimentação do passivo da Empresa com a Otello Corporation ASA está demonstrada abaixo.
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Empréstimos com partes
relacionadas
31 de dezembro de 2017
Saldo de contraprestações a pagar recebido por
incorporação da Opera (i)
Variação cambial

166.789
(46)

Pagamento de contraprestações a pagar
Conversão de contraprestações a pagar em mútuo com a
Otello Corporation ASA

(36.441)
130.302

Variação cambial

5.075

31 de dezembro de 2018

135.377

Variação cambial
Conversão de mútuo em aumento de capital social (ii)

7.247
(142.624)

31 de dezembro de 2019

(i)

Saldo de contraprestações a pagar a terceiros, recebido por incorporação da Opera em 31 de
janeiro de 2018.

(ii)

Conforme detalhes na Nota 13.1.

20. TRIBUTOS SOBRE O LUCRO
O Grupo apura seus tributos sobre o lucro com base no regime do lucro real.
A conciliação da despesa com IRPJ e CSLL está demonstrada a seguir.
2019
Resultado antes dos tributos sobre o lucro

66.001

Alíquota combinada de CSLL e IRPJ

Ajustes à alíquota combinada:
Efeito das adições e exclusões temporárias das variações
cambiais nas contraprestações
Efeito líquido sobre saldos fiscais recebidos na incorporação
de controladora
Efeitos fiscais sobre amortização de mais valia
Outras adições e exclusões (*)

2018
65.701

2017
30.355

34%

34%

34%

22.440

22.338

10.321

2.464

6.895
(48.912)
13.772

3.907

5.694

CSLL e IRPJ

28.811

(20.880)

30.988

CSLL e IRPJ correntes

12.115

19.511

25.323

CSLL e IRPJ diferidos

16.696

(40.391)

5.665

28.811

(20.880)

30.988
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(*) Refere-se a adições e exclusões permanentes e temporárias das empresas do Grupo no exterior.
Os lucros e prejuízos das empresas do Grupo são mensurados de acordo com as legislações tributárias locais
de cada jurisdição onde essas empresas são domiciliadas. Visto que está é uma demonstração contábil
combinada, não foi realizado o cálculo de impostos aplicando o diferencial entre a alíquota em vigor no Brasil
e a alíquota local de cada jurisdição onde as empresas do Grupo operam e geram lucro tributável, o que teria
ocorrido caso essas demonstrações contábeis tivessem sido consolidadas, conforme pronunciamento técnico
CPC 36 (R3).
21. SEGUROS
O Grupo mantém apólices de seguro contratadas junto a conceituadas seguradoras e que levam em
consideração a natureza e o grau de risco envolvido. As coberturas destas apólices são emitidas de acordo
com os objetivos definidos pelo Grupo, a prática de gestão de risco corporativo e as limitações impostas pelo
mercado de seguro. Os ativos do Grupo diretamente relacionados às suas operações estão contemplados na
cobertura dos seguros contratados.
22. TRANSAÇÕES QUE NÃO ENVOLVEM CAIXA OU EQUIVALENTES DE CAIXA
a) Atividades de investimento
Em 2019, a Empresa contratou um arrendamento de R$ 1.212 (vide Nota 12). Este valor não foi considerado
como aquisição de imobilizado na elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, pois não representou a
saída de caixa ou de equivalentes de caixa.
Em 2018, mediante incorporação da Opera (vide Nota 1.1, letra “b”), a Empresa recebeu ativos intangíveis no
valor total de R$ 195.607 (vide Nota 8), sendo R$ 40.674 referentes a mais valia de ativos e R$ 154.933
referentes a ágio por expectativa de rentabilidade futura. Este valor não foi considerado como aquisição de
intangível na elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, pois não representou a saída de caixa ou de
equivalentes de caixa.
b) Atividades de financiamento
Em 2019, a Empresa quitou um mútuo que possuía com a Bemobi Holding AS, no valor de R$ 142.624,
mediante conversão do mútuo em aumento de capital social (vide Nota 13.1). Este valor não foi considerado
como pagamento de mútuos na elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, pois não representou a
saída de caixa ou de equivalentes de caixa.
Em 2018, a Empresa, mediante incorporação da Opera (vide Nota 1.1, letra “b”), assumiu um passivo no valor
total de R$ 136.115, sendo R$ 5.813 referentes a um mútuo a pagar à Bemobi Holding AS e R$ 130.302
referentes a contraprestações a pagar, que em 2018 foram convertidas em um mútuo a pagar à Bemobi
Holding AS. Adicionalmente, o valor de R$ 6.206 foi quitado mediante conversão de mútuo em aumento de
capital social. Estes valores não foram considerados como recebimento ou pagamento de mútuos na
elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, pois não representaram a entrada ou a saída de caixa ou de
equivalentes de caixa.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COMBINADAS
Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma.

23. EVENTOS SUBSEQUENTES
Mútuos com Partes relacionadas
Até 30 de setembro de 2020, a Empresa concedeu mais cinco mútuos à Bemobi Holding AS, no valor total de
R$ 45.511. Sobre esses mútuos não há incidência de juros, nem de variação cambial. Conforme divulgado na
nota 1.1., esse valor de R$ 45.511 foi compensado do valor a pagar pela aquisição de empresas de R$ 290.430.
Distribuição de lucros acumulados
Em 14 de agosto de 2020, a Empresa deliberou sobre a proposta de distribuição do total de lucros
acumulados apurados até 31 de julho de 2020. O efetivo pagamento desses dividendos está estritamente
condicionado à Oferta Pública de Ações (“IPO”) que a Empresa pretende realizar até 31 de dezembro de
2020. Dessa forma, como a realização do IPO não está no controle da administração, o valor de R$ 186.718
ficará registrado em uma conta de reserva especial de dividendos a pagar, no patrimônio líquido.
Reorganização societária do acionista controlador
Conforme divulgado na 1.1., em 30 de setembro de 2020, a administração da Empresa firmou três contratos
de compra com a sua controladora direta Bemobi Holding AS, e adquiriu 100% do capital social das
empresas Bemobi International AS, Bemobi Ukraine LLC e Open Markets AS pelo valor de R$ 290.430. Por
se tratar de combinação de negócios envolvendo entidades sob controle comum, não foram registrados, no
ativo da Empresa, mais valia e ágio decorrentes da negociação a valor justo. A diferença entre a
contraprestação acordada no valor de R$ 290.430 e o valor contábil dos ativos líquidos adquiridos de R$
65.004, foi registrada em conta específica do patrimônio líquido no valor de R$ 225.426.
A Open Markets AS passou a controlar diretamente a Tulari Spain Sociedad Limitada, que controla
diretamente a Apps Club Del Mexico Sociedad Anonima Promotora de Capital Variable, a Apps Club de Chile
SPA, a Apps Club de Colombia S.A.S e a Apps Club de Argentina.
Contrato de arrendamento
No terceiro trimestre de 2020, a Empresa concluiu o processo de assinatura e registro de um contrato de
locação de imóvel de terceiros a ser utilizado pela matriz da Empresa, na cidade do Rio de Janeiro, sendo o
início efetivo de utilização desse imóvel a partir de setembro de 2020 e vencimento em novembro de 2026,
sem renovação automática. Esse contrato está sujeito ao Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2)/IFRS 16. Em
decorrência desse contrato a Empresa reconheceu, em 30 de setembro de 2020, um ativo e um passivo no
valor de R$ 2.963 referente a esse contrato. Esse montante reconhecido foi mensurado descontando os
pagamentos mínimos contratuais remanescentes ao valor presente, usando a taxa incremental de captação
de 8,86% ao ano, de acordo com o período contratual remanescente.
***
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BEMOBI
Relatório da Administração/Comentário do Desempenho
Destaques do Negócio do 3º trimestre de 2020
Introdução
A Bemobi Mobile Tech S.A. (“Empresa” ou “Bemobi”) é uma empresa chamada B2B2C (modelo
de Business to Business to Consumer). Ao invés de vender seus serviços diretamente para o
consumidor final, o chamado B2C tradicional, a Bemobi tem parceria com grandes empresas,
principalmente operadoras de celular ou, em alguns casos, OEMs (Original Equipment
Manufacturer) de smartphones. Por meio de parcerias com essas empresas, a Bemobi oferece
seu serviço aos consumidores. Em música e vídeo, existem empresas líderes como o Spotify e o
Netflix, que oferecem modelos baseados em assinatura. No entanto, em aplicativos e jogos,
até pouco tempo atrás não se tinha o mesmo tipo de oferta. É um mercado global e, com
pouca concorrência dos grandes players de tecnologia até agora, a Bemobi tem uma vantagem
de pioneirismo combinada com um foco claro em mercados emergentes.
No período de nove meses em 2020, a receita líquida da Bemobi reduziu 3,3%, passando de R$
111,9 milhões para R$ 108,2 milhões. O EBITDA reduziu em aproximadamente 4%, passando
de R$ 61,1 milhões para R$ 58,8 milhões, porém a Empresa teve melhora na margem bruta
ajustada (lucro bruto desconsiderando o impacto de depreciação, amortização e Custo de
Pessoal) em 3,5%, passando de R$ 83,0 milhões para R$ 85,9 milhões (que representa 5.2
p.p.). No 3º trimestre de 2020 a Bemobi apresentou queda de 14,3% na receita líquida quando
comparado com o mesmo período do ano anterior, e uma queda de 12,2% no EBITDA.

Reorganização societária
Em 30 de setembro de 2020, a Bemobi adquiriu da sua controladora direta Bemobi Holding AS,
100% das empresas Bemobi International AS, Bemobi Ukraine LLC e Open Markets AS pelo
valor total de R$ 290.430, a ser liquidado em caixa no período de até seis meses a partir da
data da transação. O valor das empresas foi obtido através de avaliações financeiras realizadas
por consultores externos, a partir de técnicas de fluxo de caixa descontado.
A operação acima visa organizar a estrutura societária a fim de consolidar e expandir sua
atuação em outros países do mundo, bem como se beneficiar de sinergias na operação e no
monitoramento das atividades, a partir do conceito do One Bemobi.
Mediante essa transação, as empresas antes controladas diretamente pela Bemobi Holding AS
passaram a estar sob o controle direto e indireto da Bemobi Mobile Tech SA.
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Relatório da Administração/comentário do Desempenho
Resumo dos Indicadores
Bemobi Mobile Tech SA - BRL M
Receita Líquida
Lucro Bruto
Margem Bruta Ajustada

1

Margem Bruta Ajustada (%)

9M20

9M19

9M20 vs 9M19

3T20

3T19

108.217

111.861

-3,3%

35.569

41.502

-14,3%

64.122

64.326

-0,3%

21.505

24.078

-10,7%

85.876

82.950

3,5%

28.624

31.484

80,5%

75,9%

79,4%

EBITDA

58.756

Margem EBITDA (%)

54,3%

74,2%
61.142
54,7%

5,2 p.p.
-3,9%
-0,4 p.p.

19.643
55,2%

22.381
53,9%

Lucro Antes do Imposto de Renda (LAIR)

43.799

43.551

0,6%

14.588

9.734

Lucro Líquido

28.468

28.264

0,7%

9.278

6.101

Margem Lucro Líquido (%)

26,3%

Geração de Caixa

2

Conversão de Caixa

48.224
2

82,1%

25,3%
41.939

1 p.p.

26,1%

15,0%

16.174

68,6%

82,3%

14,7%
20.357

3T20 vs 3T19

-9,1%
4,6 p.p.
-12,2%
1,3 p.p.
49,9%
52,1%
11,4 p.p.
-20,5%

91,0%

¹ A Margem Bruta Ajustada refere-se ao Lucro Bruto ajustado pelo valor da Depreciação e Amortização e Pessoal no Custo de Serviços Prestados.
2

Geração de Caixa é o resultado do EBITD menos o Capex. Já a Conversão de Caixa é composto pela divisão do “EBITDA – Capex” pelo "EBITDA"

Receita Líquida
Bemobi Mobile Tech SA - BRL M
Receita Líquida

9M20

9M19

9M20 vs 9M19

108.217

111.861

-3,3%

3T20

3T19

35.569

41.502

3T20 vs 3T19
-14,3%

A Receita Líquida da Bemobi totalizou R$ 108,2 milhões nos primeiros nove meses de 2020,
uma queda de 3,3% quando comparado com o mesmo período de 2019. Quando comparamos
apenas o 3º trimestre houve uma queda mais acentuada de 14%, ainda seguindo o reflexo dos
impactos do Covid-19.
As receitas da Bemobi são concentradas principalmente em usuários de telefonia móvel prépagos mais presentes no público de baixa renda, os quais foram economicamente mais
impactados pelo lockdown (bloqueio), pois perdem a maior parte de sua renda. Com isso seu
saldo de recarga disponível foi reduzido quando comparado com o ano anterior.
Por outro lado, a Bemobi tem um modelo de negócios com entrega totalmente digital que a
torna mais resiliente aos desafios da Covid-19, como o distanciamento social. Apesar do
impacto negativo na receita no curto prazo, a demanda não foi afetada negativamente.
A recarga de pré-pagos deve ser uma das primeiras despesas a se recuperar, uma vez que o
bloqueio total diminua, o que é reforçado ao perceber a recuperação parcial quando da
liberação do auxílio emergencial do Governo.
Custos e Despesas Operacionais
Bemobi Mobile Tech SA - BRL M

9M20

9M19

Depreciação

15.261

11.609

9M20 vs 9M19
31,5%

3T20
4.678

3T19
4.465

3T20 vs 3T19
4,8%

Custos e Despesas Operacionais Totais

64.722

62.328

3,8%

20.604

23.586

-12,6%

Custos e Despesas Operacionais Totais (ex-Depreciação)
% sobre ROL

49.461

50.719

-2,5%

15.926

19.121

-16,7%

45,7%

45,3%

44,8%

46,1%

Os custos e despesas operacionais totais da Bemobi apresentaram um crescimento de 31,5%
em 9M20 quando comparado com 9M19, quando se compara apenas os 3º trimestres o
crescimento é de 4,8%. Até maio de 2019 a aquisição dos ativos da Nuance ainda não havia
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ocorrido, portanto está sendo comparado um período de nove meses de 2019 que foi
impactado com as duas novas linhas de negócios por cinco meses com um período de nove
meses de 2020 que contou com o período integral desses custos e despesas. A comparação
entre o 3º trimestre de 2020 e 2019 já considera mesma base, e a queda de 12,6% nos custos
e despesas operacionais é ocasionado diretamente pela queda da receita líquida de 14,3%.

Desconsiderando o valor de Depreciação, houve uma queda de gastos de 2,5% quando
comparamos os nove primeiros meses do ano de 2020 com o mesmo período de 2019,
mantendo a média do percentual sobre a Receita Líquida em 45,5%. Porém quando se
compara os valores apenas relativos ao 3º trimestre uma queda mais acentuada, em 16,7%.

EBITDA
Bemobi Mobile Tech SA - BRL M

9M20

9M19

Lucro (Prejuízo) Líquido

28.468

28.264

0,7%

9.278

6.101

52,1%

(+) Resultado Financeiro Líquido
(+) Imposto de Renda e Contribuição Social
(+) Depreciação e Amortização

(304)
15.331
15.261

5.982
15.287
11.609

-105,1%
0,3%
31,5%

377
5.310
4.678

8.183
3.632
4.465

-95,4%
46,2%
4,8%

EBITDA

58.756

61.142

Margem EBITDA

54,3%

54,7%

9M20 vs 9M19

-3,9%
-0,4 p.p.

3T20

3T19

3T20 vs 3T19

19.643

22.381

-12,2%

55,2%

53,9%

1,3 p.p.

O EBITDA da Bemobi para o período acumulado dos 9 primeiros meses de 2020 ficou R$ 58,8
milhões frente aos R$ 61,1 milhões do mesmo período de 2019, aproximadamente 4% abaixo.
A queda foi mais acentuada comparando apenas os valores referentes ao 3º trimestre. Ambas
as quedas de EBITDA são explicadas pela queda proporcional na receita líquida em cada
período respectivo.
Lucro Líquido

Bemobi Mobile Tech SA - BRL M

9M20

9M19

Lucro (Prejuízo) Líquido

28.468

28.264

9M20 vs 9M19
0,7%

Margem Lucro Líquido

26,3%

25,3%

1 p.p.

3T20
9.278
26,1%

3T19
6.101
14,7%

3T20 vs 3T19
52,1%
11,4 p.p.

O Lucro Líquido referente ao período de 9 meses de 2020 foi 0,7% superior quando comparado
ao mesmo período em 2019. O lucro líquido do 3º trimestre de 2020 cresceu 52% comparado
com o mesmo período de 2019, principalmente devido à redução substancial das despesas
financeiras com variação cambial nas contraprestações neste período e posterior aumento de
capital.
Fluxo de Caixa
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Bemobi Mobile Tech SA - BRL M

9M20

9M19

Resultado antes do IRPJ e CSLL

43.799

43.551

0,6%

15.430
23.285
(1.267)
81.247

18.728
(15.095)
(1.825)
45.359

-17,6%
-254,3%
-30,6%

(10.532)
(37.698)
(48.230)

(19.203)
1.846
(17.357)

-45,2%
-2142,1%
-

(344)
(344)

(2.943)
(2.943)

-100,0%

25.059

30,4%

Itens que não afetam caixa
Variação de Capital de Giro
IRPJ e CSLL

Caixa Líquido gerado nas atividades operacionais
Capex - Imobilizado e Intangível
Empréstimo com parte relacionada
Outros Investimentos

Caixa Líquido aplicado nas atividades de investimento
Pagamento de arrendamentos
Pagamento de empréstimos de partes relacionadas

Caixa Líquido gerado pelas atividades de financiamento
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

32.673

9M20 vs 9M19

79,1%

177,9%

-88,3%

Nos primeiros nove meses de 2020, a Empresa teve uma melhora na geração de caixa advindo
de atividades operacionais em cerca de 79%, por outro lado houve um aumento importante de
caixa aplicado nas atividades de investimento, decorrentes de uma saída de caixa para
empréstimo com parte relacionada no valor de R$ 37,7 milhões, ocasionando um aumento de
caixa líquido de R$ 32,7 milhões.
Geração de Caixa (EBITDA – Capex)
Bemobi Mobile Tech SA - BRL M

9M20

9M19

EBITDA

58.756

61.142

9M20 vs 9M19

CAPEX
Imobilizado
Intangível

10.532
3.412
7.120

19.203
3.486
15.717

Geração de Caixa
Conversão de Caixa (%)

48.224
82,1%

41.939
68,6%

15,0%
13,5 p.p.

Geração de Caixa (ex-Nuance)
Conversão de Caixa (%)

49.309
83,9%

53.419
87,4%

-7,7%
-3,4 p.p.

-3,9%

A geração de caixa da Empresa, medida pelo EBITDA menos o Capex, cresceu 15% de R$ 41,9
milhões para R$ 48,2 milhões em 9M20 vs 9M19, mas quando desconsideramos tanto em
2019 quanto em 2020 os valores que foram pagos na aquisição dos ativos da Nuance o valor
sofre uma queda de aproximadamente 8%, porém com um percentual acima de 83%.
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Relatório do auditor independente
sobre as demonstrações contábeis intermediárias
individuais e consolidadas
Aos Administradores e Acionistas
Bemobi Mobile Tech S.A.

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis intermediárias individuais da Bemobi Mobile Tech S.A.
("Companhia") que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2020 e as respectivas
demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e nove meses findos nessa
data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo nessa
data, assim como as demonstrações contábeis intermediárias consolidadas da Bemobi Mobile Tech S.A. e
suas controladas (“Consolidado”), que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 30 de
setembro de 2020 e as respectivas demonstrações consolidadas das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o período de nove meses findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Bemobi Mobile Tech S.A. e da Bemobi Mobile Tech S.A. e suas controladas em 30 de setembro de 2020, o
desempenho de suas operações para o período de três e nove meses findos nessa data e os seus respectivos
fluxos de caixa, bem como os seus fluxos de caixa consolidados para o período de nove meses 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 contábeis intermediárias individuais e
consolidadas". Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.
Principais Assuntos de Auditoria
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do
período corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa
auditoria das demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas
como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações
contábeis intermediárias individuais e consolidadas e, portanto, não
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

Assuntos

Por que
é um PAA?

Como o
assunto foi
conduzido

PricewaterhouseCoopers, Rua do Russel 804, 6º e 7º, Edifício Manchete, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 22210-907,
T: +55 (21) 3232 6112, www.pwc.com.br
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Bemobi Mobile Tech S.A.

Como o assunto foi conduzido em nossa
auditoria

Porque é um PAA
Avaliação do valor recuperável do ágio
fundamentado em rentabilidade futura
(Notas 3.1 e 9)
A Companhia possui saldo relevante de ágio
fundamentado em rentabilidade futura. A avaliação
do valor recuperável (teste de impairment) é
realizada ao menos uma vez por ano através de uma
estimativa dos fluxos de caixa futuros para a
unidade geradora de caixa ('UGC') à qual o ágio se
relaciona.
A projeção de fluxos de caixa futuros é preparada
com base nos orçamentos aprovados pela
administração e considera informações internas e
externas projetadas, os quais são sensíveis às
seguintes premissas significativas: (i) taxa de
desconto e (ii) crescimento da receita e custos.
Sendo que condições econômicas adversas podem
fazer com que essas premissas apresentem
alterações significativas às projetadas pela
Companhia, com consequente impacto nas
demonstrações contábeis intermediárias
individuais e consolidadas.
Em razão dos aspectos acima mencionados esse
assunto foi considerado como um tema de foco em
nossa auditoria.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre
outros, o confronto das premissas significativas
utilizadas no teste de impairment com o Plano
Orçamentário aprovado pela Companhia, avaliação
da razoabilidade do modelo de cálculo e teste da
exatidão matemática dos cálculos.
Também efetuamos avaliação da razoabilidade das
premissas significativas utilizadas nas projeções de
fluxo de caixa, incluindo a análise retrospectiva das
projeções preparadas pela administração, e teste de
sensibilidade sobre essas premissas significativas
utilizadas pela administração.
Por fim, efetuamos leitura das divulgações sobre o
teste de impairment nas notas explicativas.
Como resultado dos procedimentos descritos
acima, consideramos que o modelo de mensuração
e as premissas adotadas pela administração da
Companhia para fins de avaliação do valor
recuperável do ágio são razoáveis, e que as
divulgações nas demonstrações contábeis
intermediárias individuais e consolidadas são
consistentes com as informações obtidas em nossos
trabalhos.

3
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Bemobi Mobile Tech S.A.

Como o assunto foi conduzido em nossa
auditoria

Porque é um PAA
Aquisição de controladas (Nota 1.1)
Conforme mencionado na nota 1.1., em 30 de
setembro de 2020, a administração da Companhia
adquiriu o controle das empresas Bemobi
International AS, Bemobi Ukraine LLC e Open
Markets AS, junto à sua controladora direta Bemobi
Holding AS.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre
outros, reuniões com os principais executivos da
Companhia e do acionista controlador com o
objetivo de obter entendimento sobre a transação e
seus impactos, bem como leitura dos contratos e
demais documentos referentes a transação.

Por se tratar de combinação de negócios
envolvendo entidades sob controle comum, não
foram registrados, no ativo da Companhia, mais
valia e ágio decorrentes da negociação a valor justo.
A diferença entre a contraprestação acordada, no
valor de R$ 290.430 mil, e o valor contábil dos
ativos líquidos adquiridos, de R$ 65.004 mil, foi
registrada em conta específica do patrimônio
líquido, no valor de R$ 225.426 mil.

Efetuamos, também, conciliação dos valores
firmados nos contratos com os registros contábeis
das empresas relevantes adquiridas.
Por fim, efetuamos leitura das divulgações
efetuadas nas notas explicativas.

Consideramos que os critérios adotados pela
administração para o registro da combinação de
negócios envolvendo entidades sob controle comum
Em razão da relevância dos valores envolvidos e da são razoáveis e as divulgações em notas explicativas
natureza da transação, esse assunto foi considerado são consistentes com dados e informações obtidos.
como um tema de foco em nossa auditoria.

Outros assuntos
Demonstração do Valor Adicionado
A demonstração individual do valor adicionado (DVA) referente ao período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2020, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentada como
informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em
conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da
Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as
demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de
acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor
Adicionado". Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em
todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente
em relação às demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis intermediárias
individuais e consolidadas e o relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório
da Administração.

4
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Bemobi Mobile Tech S.A.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas não abrange o
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas,
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
intermediárias individuais e consolidadas
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis intermediárias 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 contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das
operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis intermediárias
individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis intermediárias
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é
um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
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 contábeis intermediárias
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
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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
contábeis intermediárias 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 contábeis intermediárias
individuais e consolidadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações contábeis 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 contábeis
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.
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Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis do
exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os Principais Assuntos de Auditoria. Descrevemos
esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação
pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não
deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem,
dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
Rio de Janeiro, 2 de outubro de 2020

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Guilherme Naves Valle
Contador CRC 1MG070614/O-5
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BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em milhares de Reais (R$)

Controladora
Notas explicativas

30/09/2020

Consolidado

31/12/2019

30/09/2020

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Tributos a recuperar
Adiantamentos a terceiros
Empréstimo a parte relacionada
Total do ativo circulante
NÃO CIRCULANTE
Outros valores a receber
Tributos diferidos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
TOTAL DO ATIVO

4
5

94.419
24.107
6.460
4.370

20.2
129.356

6
7
8
9

61.746
49.700
3.084
4.866
8.040
127.436

110.116
86.029
8.025
6.959
211.129

46
19.234
65.004
13.548
196.448
294.280

38
33.657

387
19.992

10.011
201.752
245.458

13.554
210.483
244.416

423.636

372.894

455.545

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.
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BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em milhares de Reais (R$)

Controladora
Notas explicativas

30/09/2020

Consolidado

31/12/2019

30/09/2020

PASSIVO
CIRCULANTE
Obrigações com pessoal
Tributos a recolher
Contas a pagar
Arrendamentos
Total do passivo circulante
NÃO CIRCULANTE
Arrendamentos
Contraprestações a pagar
Total do passivo não circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reserva de capital
Reserva de lucros
Lucros acumulados
Ajuste de avaliação patrimonial
Total do patrimônio líquido

10
11
12
13

13
1.1 e 20.2

14.1
14.2
14.3
14.4

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

11.091
3.229
5.186
975
20.481

9.404
2.964
7.082
421
19.871

14.740
4.902
31.773
975
52.390

2.893
244.920
247.813

723

2.893
244.920
247.813

183.391
4.123
186.718
6.536
(225.426)
155.342

183.391
4.123

352.300

183.391
4.123
186.718
6.536
(225.426)
155.342

423.636

372.894

455.545

723

164.786

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PERÍODOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma
Controladora
Notas
Explicativas
Receita líquida
Custos dos serviços prestados

01/07/2020
a
30/09/2020

16
17

108.217
(44.095)

111.861
(47.535)

21.505

24.078

64.122

64.326

(6.539)

(6.161)

(20.627)

(14.793)

14.966

17.917

43.495

49.533

1.047
(1.425)
(378)

555
(8.738)
(8.183)

2.217
(1.913)
304

1.881
(7.863)
(5.982)

14.588

9.734

43.799

43.551

(5.310)

(3.633)

(15.331)

(15.287)

9.278

6.101

28.468

28.264

18.339.104

4.970.966

18.339.104

1.702.226

0,001

0,001

0,002

0,017

18

19
19

Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social

21

Lucro líquido do período
Quantidade média de ações/quotas no
período
(em milhares de ações/quotas)

14.5

01/01/2019
a
30/09/2019

41.502
(17.424)

Lucro operacional
Receitas financeiras
Despesas financeiras

01/01/2020
a
30/09/2020

35.569
(14.064)

Lucro bruto
Despesas gerais e administrativas

01/07/2019
a
30/09/2019

Lucro básico e diluído por ação/quota

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
PERÍODOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais (R$)

Controladora
Notas Explicativas

Lucro líquido do período

01/07/2020
a
30/09/2020

01/07/2019
a
30/09/2019

01/01/2020
a
30/09/2020

01/01/2019
a
30/09/2019

9.278

6.101

28.468

28.264

9.278

6.101

28.468

28.264

Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente do período

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Valores expressos em milhares de Reais (R$)

Notas
explicativas
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Reserva
De lucros

Lucros
acumulados

Ajuste de
avaliação
patrimonial

128.350

142.624

183.391

Notas
explicativas
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Capital
social
183.391

Reserva
de capital

Reserva
De lucros

4.123

14

28.264

28.264

156.614

340.005

Lucros
acumulados

Ajuste de
avaliação
patrimonial

164.786
186.718

352.300

(225.426)
28.468
4.123

186.718

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.
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Total

(186.718)

1.1 e 20.2

183.391

Total
169.117

142.624

SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2019

SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2020

Reserva
de capital

40.767

Aumento de capital social mediante
conversão de mútuo com controladora
Lucro líquido do período

Constituição de reserva especial de
dividendos
Ajuste referente ao ágio em aquisição de
empresas sob controle comum
Lucro líquido do período

Capital
social

6.536

(225.426)
28.468

(225.426)

155.342

BEMOBI MOBILE TECH S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais (R$)
Controladora
2020
2019

Notas
Atividades operacionais
Lucro antes dos tributos sobre o lucro
Ajuste do lucro antes dos tributos sobre o lucro pelos
efeitos de:
Depreciação e amortização
Juros sobre empréstimo com parte relacionada
Variações cambiais sobre empréstimo com parte
relacionada
Juros sobre arrendamentos

8e9
20.2

Consolidado
2020

43.799

43.551

43.799

15.261
101

11.609
3

15.261
101

7.116
68

68

(Aumento) redução dos ativos operacionais
Contas a receber de clientes
Tributos a recuperar
Adiantamentos a terceiros
Outros valores a receber

25.593
(3.211)
496
(8)

(15.308)
(4.039)
(2.509)
4

25.593
(3.211)
496
(8)

Aumento (redução) dos passivos operacionais
Obrigações com pessoal
Tributos a recolher
Contas a pagar
Caixa gerado nas operações

1.687
624
(1.896)
82.514

1.562
4.449
746
47.184

1.687
624
(1.896)
82.514

(1.267)

(1.825)

(1.267)

81.247

45.359

81.247

(10.532)
(52.657)
14.959

(19.203)
(35.273)
37.119

15.697
(10.532)
(52.657)
14.959

(48.230)

(17.357)

(32.533)

Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido gerado nas atividades
operacionais
Atividades de investimento
Caixa e equivalentes de caixa recebidos em aquisição
de controle
Aquisição de imobilizado e intangível
Empréstimos a parte relacionada
Recebimentos de empréstimos a parte relacionada
Caixa líquido aplicado nas atividades de
investimento
Atividades de financiamento
Pagamento de arrendamentos
Pagamentos de empréstimos de parte relacionada
Caixa líquido aplicado nas atividades de
financiamento

8e9
20.2
20.2

13
20.2

(344)

(344)
(2.943)

(344)

(2.943)

(344)

Aumento líquido de caixa e equivalentes de
caixa

32.673

25.059

48.370

Caixa e equivalentes de caixa:
Saldo inicial
Saldo final

61.746
94.419

23.565
48.624

61.746
110.116

Aumento líquido de caixa e equivalentes de
caixa

32.673

25.059

48.370

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias.
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DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
PERÍODOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais (R$)
Controladora
Notas
Receitas
Vendas de serviços
Receitas relativas à construção de ativos próprios

2020

16

Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos serviços prestados
Materiais, energia e serviços de terceiros
Outros insumos adquiridos de terceiros
Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização

17 e 18

Valor adicionado líquido produzido
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras

19

Valor adicionado total a distribuir

2019

120.388
6.902

123.910
4.714

(23.047)
(5.651)
(1.543)

(29.447)
(4.264)
(268)

97.049

94.645

(15.261)

(11.609)

81.788

83.036

2.217

1.881

84.005

84.917

(18.761)
(2.655)
(1.203)
(22.619)

(14.770)
(2.020)
(959)
(17.749)

(25.875)

(24.232)

(5.776)
(31.651)

(6.244)
(30.476)

(296)
(971)
(1.267)

(7.509)
(919)
(8.428)

(28.468)
(28.468)

(28.264)
(28.264)

(84.005)

(84.917)

Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
FGTS

Impostos, taxas e contribuições
Federais
Municipais

Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Aluguéis

18

Remuneração de capitais próprios
Lucros retidos

Valor adicionado distribuído

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis
intermediárias.

434

BEMOBI MOBILE TECH S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS
Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma.

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Bemobi Mobile Tech S.A. (“Companhia” ou “Bemobi”) foi constituída em 28 de agosto de 2007 e tem sede
na Praia de Botafogo, 518, 9º andar – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ. A Companhia possui uma filial
constituída em 13 de maio de 2019, localizada na Rua Correia Dias, 184, 1º, 2º e 7º andares – Paraíso – São
Paulo/SP.
Em 21 de agosto de 2020, concluiu-se o processo de conversão da Companhia de uma sociedade limitada
para uma sociedade anônima. Desta forma, diferentemente da sociedade limitada, que tem seu capital social
formado por quotas e como ato constitutivo o Contrato Social, a Companhia, agora como sociedade anônima,
passa a ter seu capital social formado por ações e como ato constitutivo o Estatuto Social. Em decorrencia
desse processo de conversão as quotas da Companhia foram convertidas para ações ordinárias na proporção
de uma quota por uma ação ordinária, todas nominativas e sem valor nominal.
A controladora em última instância da Companhia é a Otello Corporation ASA, com sede em Oslo, Noruega,
listada na bolsa de valores de Oslo. A Bemobi Holding AS que é a controladora direta da Companhia, também
é controlada pela Otello Corporation ASA.
A Companhia é uma sociedade anônima e tem como objeto social: (i) o desenvolvimento de tecnologias para
aplicação em telefones celulares; (ii) a atuação no mercado de desenvolvimento de programas de computador
("softwares") e de ferramentas de programas de computador especificamente desenvolvidas para a rede
mundial de computadores (internet) com acesso via telefonia móvel celular ou qualquer outro meio que
caracterize o acesso móvel, através da prestação de serviços de projeto, integração de sistemas,
desenvolvimento e fornecimento de soluções dos referidos softwares; (iii) a prestação de consultoria
relacionada a aplicações para telefones celulares e o desenvolvimento de atividades correlatas; (iv) a
atividade de veiculação de publicidade digital; e (v) a participação em outras sociedades, simples ou
empresárias, como acionista ou sócia, quaisquer que sejam seus objetos sociais, no Brasil ou no exterior.
1.1. Reorganização societária do acionista controlador
Em 30 de setembro de 2020, a administração da Companhia firmou três contratos de compra com a sua
controladora direta Bemobi Holding AS, e adquiriu 100% do capital social das empresas Bemobi
International AS, Bemobi Ukraine LLC e Open Markets AS. Em decorrência dessa transação, a Bemobi
registrou no passivo não circulante o valor de R$ 290.430 com a sua controladora Bemobi Holding AS, já que
de acordo com os documentos assinados entre as partes esse valor deverá ser liquidado em 31 de dezembro
de 2021. Esse valor de R$ 290.430 está sujeito a juros a uma taxa de 5% a.a.
Como a Companhia possuía até 30 de setembro de 2020 o valor total de R$ 45.511 de empréstimos a receber
com a Bemobi Holding AS, em 30 de setembro de 2020, o saldo registrado no passivo com esta sociedade é
de R$ 244.920, já que o valor de R$ 45.511 foi compensado do valor a pagar pela aquisição de empresas de
R$ 290.430.
Esse valor de R$ 290.430 foi determinado pela administração da Companhia através de avaliações
financeiras realizados por seus consultores externos, a partir de técnicas de fluxo de caixa descontado
(valuation). Essas empresas atuam no mesmo segmento de negócio da Companhia, que é substancialmente o
de desenvolver tecnologias para aplicação em telefones celulares. A administração da Companhia entende
que através dessas empresas adquiridas a Bemobi poderá consolidar e expandir suas operações em outros
países do mundo, bem como se beneficiar de sinergias na operação e no gerenciamento das atividades, a
partir do conceito de One Bemobi. Ainda, conforme as avaliações financeiras realizados por seus consultores
externos, a administração da Companhia espera obter fluxos de caixa positivos advindos dessas empresas
adquiridas.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS
Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma.

Por se tratar de combinação de negócios envolvendo entidades sob controle comum, não foram registrados,
no ativo da Companhia, mais valia e ágio decorrentes da negociação a valor justo. A diferença entre a
contraprestação acordada no valor de R$ 290.430 e o valor contábil dos ativos líquidos adquiridos de R$
65.004, foi registrada em conta específica do patrimônio líquido no valor de R$ 225.426.
Mediante essa transação, as empresas controladas diretamente pela Bemobi Holding AS passaram a estar
sob o controle direto e indireto da Companhia, conforme o quadro abaixo, sendo que a Bemobi Holding AS
continua com o controle direto da Companhia.
Empresas adquiridas e que passam a ser controladas diretamente pela Companhia:
Participação
Bemobi International AS (Noruega)

100,00%

Bemobi Ukraine LLC (Ucrânia)

100,00%

Open Markets AS (Noruega)

100,00%

Empresa controlada indiretamente pela Companhia e diretamente pela Open Markets AS:
Participação
Tulari Spain Sociedad Limitada (Espanha)

100,00%

Empresas controladas indiretamente pela Companhia e diretamente pela Tulari Spain Sociedad Limitada:
Participação
Apps Club Del Mexico Sociedad Anonima Promotora de Capital Variable (México)

100,00%

Apps Club de Chile SPA (Chile)

100,00%

Apps Club de Colombia S.A.S (Colômbia)

100,00%

Apps Club de Argentina (Argentina)

100,00%

Os principais saldos dessas empresas foram apresentados na nota 7.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS E PRINCIPAIS POLÍTICAS
CONTÁBEIS
2.1. Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas foram preparadas e estão sendo
apresentadas de acordo com o IAS 34 - Interim Financial Reporting (CPC 21 (R1) – Demonstração
Intermediária), nos padrões internacionais de relatórios financeiros (International Financial Reporting
Standards - “IFRS”), implementados no Brasil através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”),
aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”).
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis intermediárias individuais e
consolidadas, e apenas essas informações, estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão
da administração da Companhia.
A preparação de demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas requer o uso de certas
estimativas contábeis críticas e o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no
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processo de aplicação das políticas contábeis. 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 contábeis intermediárias estão divulgadas na Nota 3.
2.2. Bases de mensuração
As demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo
histórico, exceto no caso de ativos e passivos financeiros ajustados para refletir a mensuração ao valor justo.

2.3. Consolidação de demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis intermediárias consolidadas consideram os saldos das controladas direta e
indiretamente pela Companhia na mesma data base e de acordo com as mesmas políticas contábeis. Quando
necessário, as demonstrações contábeis intermediárias das controladas são ajustadas para adequar suas
políticas contábeis àquelas adotadas pela Companhia.
Todas as transações, saldos, receitas, custos e despesas entre as empresas consideradas nas demonstrações
contábeis intermediárias consolidadas são eliminados integralmente para fins de consolidação. Sendo que
como a data da transação de aquisição das empresas ocorreu em 30 de setembro de 2020, somente os saldos
de balanço patrimonial e dos fluxos de caixa estão sendo consolidados nesta data. Também, em razão de que
a transação de aquisição das empresas ocorreu em 30 de setembro de 2020, os saldos consolidados do
exercício comparativo de 31 de dezembro de 2019 são zerados.
2.4. Políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis intermediárias
individuais e consolidadas estão apresentadas abaixo ou nos respectivos itens destas notas explicativas. As
políticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações contábeis intermediárias individuais e
consolidadas são consistentes em todos os períodos apresentados. As políticas contábeis significativas
aplicadas na preparação dessas demonstrações contábeis foram incluídas nas respectivas notas explicativas.
As políticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações contábeis são consistentes em todos os
períodos apresentados.
a) Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da Companhia são
mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Companhia atua ("moeda
funcional"). As demonstrações contábeis intermediárias estão apresentadas em Reais ("R$"), que é a moeda
funcional e de apresentação da Companhia.
As informações contábeis intermediárias das empresas do exterior são convertidas para a moeda de
apresentação da Companhia conforme o Pronunciamento Técnico CPC 02 (R2)/IAS 21.
b) Demonstração dos fluxos de caixa
Os fluxos de caixa das atividades operacionais são apresentados pelo método indireto, conforme o item 18.b
do Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2)/IAS 7.
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c) Informações por segmento
Segmentos operacionais são componentes da entidade que desenvolvem atividades de negócio das quais
pode-se obter receitas e incorrer em despesas. Seus resultados operacionais são regularmente revistos pelo
principal gestor das operações da entidade, que toma as decisões sobre alocação de recursos e avalia o
desempenho do segmento. Para a existência do segmento, é necessário haver informação financeira
individualizada do mesmo.
O principal tomador de decisões operacionais na Companhia, responsável pela alocação de recursos e pela
avaliação periódica de desempenho, é a Diretoria-Executiva, que é responsável pela tomada das decisões
estratégicas da Companhia e por sua gestão. Apesar de haver atividades diversas, o principal tomador de
decisão entende que a Companhia representa apenas um segmento de negócio. Todas as decisões relativas a
planejamento estratégico, financeiro, compras, investimentos e aplicação de recursos são efetuadas em bases
únicas e pensando na Companhia como um todo.
d) Aprovação das demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas
As demonstrações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da Companhia foram aprovadas pela
administração em 21 de outubro de 2020.
2.5. Surto de coronavírus
Os casos de coronavírus (“COVID-19”) foram reportados pela primeira vez em dezembro de 2019 e desde
então se espalharam por diversos países, incluindo o Brasil. O surto de COVID-19 se desenvolveu
rapidamente em 2020 e as medidas tomadas para conter o vírus afetaram a atividade econômica, sendo que
o impacto final na economia global e nos mercados financeiros ainda é incerto.
A administração da Companhia não identificou quaisquer incertezas relevantes relacionadas a eventos ou
condições que possam lançar dúvidas significativas sobre a capacidade da entidade de continuar como uma
empresa em andamento. Até este momento a Companhia não apresenta quaisquer dificuldades em relação
ao seu fluxo de caixa (liquidez) ou mesmo redução material das receitas com seus clientes. Não há indicação
de redução ao valor recuperável de ativos ou riscos associados ao cumprimento de obrigações.
Até o momento, os impactos nos negócios ou nas metas financeiras em razão da pandemia não foram
significativos, no entanto, a administração ainda está avaliando as respostas governamentais e o avançar da
crise de saúde e da crise econômica originadas pelo surto, pois caso haja uma prolongada desaceleração nas
condições econômicas locais e regionais, pode vir a afetar os negócios da Companhia.
Adicionalmente, a Companhia ressalta que está cumprindo os protocolos de saúde e segurança estabelecidos
pelas autoridades e agências.

3. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS
A preparação das demonstrações contábeis intermediárias requer o uso de certas estimativas críticas e o
exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas
contábeis.
As áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior complexidade, com risco significativo de
provocar ajuste material nos valores contábeis de ativos e passivos ao longo do próximo exercício social,
estão relacionadas a seguir.
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3.1. Ágio por expectativa de rentabilidade futura
O ágio por expectativa de rentabilidade futura, mencionado na Nota 9, é testado anualmente para avaliação
do seu valor recuperável (teste de impairment), ou com maior frequência se eventos ou alterações nas
circunstâncias indicarem um possível impairment. O valor recuperável é definido com base em cálculo do
valor em uso, efetuado com base em estimativas da administração. Conforme mencionado na Nota 9
nenhuma perda por impairment foi contabilizada no período.
Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam
fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Para fins desse teste, o
ágio é alocado para as UGC ou para os grupos de UGC que devem se beneficiar da combinação de negócios da
qual o ágio se originou. Neste caso, a única UCG identificada é a própria Companhia.
Neste caso, a administração da Companhia entende que a menor unidade geradora de caixa para teste de
impairment do ágio abrange o negócio como um todo e, portanto, a avaliação está no nível da Companhia.
Essa metodologia está alinhada com o direcionamento estratégico da Companhia, no qual avalia o negócio
como um todo, ou seja, os resultados operacionais são regularmente avaliados pelo principal gestor das
operações da entidade, que toma as decisões sobre alocação de recursos e avalia o desempenho das operações
do ponto de vista da Companhia como um todo.

3.2. Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido)
O imposto de renda e a contribuição social (corrente e diferido) são calculados de acordo com interpretações
da legislação em vigor. Este processo normalmente envolve estimativas complexas para determinar o lucro
tributável e as diferenças temporárias. Em particular, eventuais créditos fiscais diferidos sobre prejuízos
fiscais, base negativa de contribuição social e diferenças temporárias que são reconhecidos na proporção da
probabilidade de que o lucro tributável futuro esteja disponível e possa ser utilizado. A mensuração da
recuperabilidade do imposto de renda diferido sobre prejuízos fiscais, base negativa de contribuição social e
diferenças temporárias leva em consideração a estimativa de lucro tributável. Os tributos sobre o lucro e
outros tributos são apurados e registrados com base na interpretação da legislação por parte da
administração.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Controladora

Consolidado

30/09/2020

31/12/2019

30/09/2020

Caixa e contas bancárias

10.330

4.273

26.027

Aplicações financeiras (*)

84.089

57.473

84.089

Total

94.419

61.746

110.116

(*) As aplicações financeiras se referem substancialmente a Certificados de Depósitos Bancários – CDBs, de
curto prazo e alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão
sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Essas aplicações possuem rendimento de
aproximadamente 98% do CDI – Certificado de Depósito Interbancário (2019 – 100% do CDI) e estão
investidas em bancos de primeira linha.
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5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela prestação de serviços no decurso
normal das atividades da Companhia. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos (ou outro
que atenda ao ciclo normal da Companhia), as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso
contrário, são apresentadas no ativo não circulante.
As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente,
mensurados pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros, menos a provisão para
perdas de créditos esperada (impairment).

Controladora
30/09/2020
31/12/2019
Serviços faturados
Serviços a faturar

10.775
13.332

26.847
22.853

Consolidado
30/09/2020
43.458
42.571

A idade das contas a receber apresenta-se como segue:

Controladora
30/09/2020
31/12/2019
Total
A vencer

24.107
24.107

49.700
49.700

Consolidado
30/09/2020
86.029
86.029

A Companhia não possui valores vencidos a receber nos períodos apresentados, bem como não identificou
informações ou fatos prospectivos que possam impactar a expectativa da administração em relação ao
recebimento desses valores. Por isso, a administração entende que não é necessária a constituição de uma
provisão para perdas por impairment.

6. TRIBUTOS DIFERIDOS
Os tributos diferidos compreendem a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) e o imposto sobre a
renda (IRPJ) recuperáveis em período futuro, relacionados, substancialmente, a diferenças temporárias
dedutíveis.
As alíquotas, para cálculo dos tributos diferidos, são de 9% para a CSLL e de aproximadamente 25% para o
IRPJ.
Tributos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o lucro futuro tributável
esteja disponível para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias, com base em projeções de
resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que
podem, portanto, sofrer alterações. Tributos diferidos passivos são reconhecidos integralmente.
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Os saldos de tributos diferidos ativos e passivos são apresentados pelo valor líquido no balanço quando há o
direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em geral relacionados
com a mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal.
Os prejuízos fiscais acumulados das operações não possuem prazo de prescrição, porém a sua compensação é
limitada em anos futuros em até 30% do montante do lucro tributável de cada exercício.
O prazo esperado para recuperação dos tributos diferidos está relacionado a seguir.
Controladora
30/09/2020

Consolidado

31/12/2019

30/09/2020

Prazo estimado para recuperação:
Até 1 ano

14.953

13.005

Até 2 anos

11.334

11.334

11.334

Até 3 anos

10.855

11.334

10.855

Até 4 anos

9.660

10.436

9.660

Até 5 anos

Diferença temporária - amortização
fiscal do ágio
Total

15.711

7.245
46.802

53.354

47.560

(27.568)

(19.697)

(27.568)

19.234

33.657

19.992

A movimentação dos tributos diferidos no período está demonstrada a seguir:
Controladora
Saldo em 31 de dezembro de 2019

33.657

Efeitos sobre amortização de mais valia (i)

(1.408)

Efeitos sobre amortização de ágio (ii)

(7.871)

Efeitos sobre amortização da contraprestação a pagar (iii)

(7.847)

Diferenças temporárias dedutíveis

2.703

Saldo da controladora em 30 de setembro de 2020
Efeitos decorrentes da aquisição de empresas (Nota 1.1)
Saldo consolidado em 30 de setembro de 2020

(i)

Consolidado

19.234

19.234
758
19.992

Amortização da mais valia reconhecida na Opera Software Brasil Ltda. (“Opera”), que foi incorporada
pela Companhia em 31 de janeiro de 2018, em razão do processo de aquisição da Companhia em 2015,
no qual foi constatado que o valor justo dos ativos intangíveis identificados era superior ao valor
contábil.
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(ii) Amortização do ágio por expectativa de rentabilidade futura reconhecido na Opera, em razão do
processo de aquisição da Companhia.
(iii) Amortização da contraprestação paga para aquisição da Companhia pela Opera.
Cabe ressaltar que a Companhia apresenta histórico de lucros tributáveis, bem como possui expectativa que
nos anos seguintes estarão disponíveis lucros tributáveis para serem compensados com esses créditos ativos.
Essas projeções foram realizadas levando-se em consideração os fluxos de caixa operacionais e financeiros,
assim como a alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social que dariam origem a lucros
tributáveis futuros a serem compensados.
Posições fiscais incertas
Após a incorporação ocorrida em janeiro de 2018, a Companhia passou a deduzir fiscalmente o ágio gerado
pela combinação de negócios ocorrida em 2015, por um período de cinco anos. A administração entende que
a dedutibilidade do ágio para fins fiscais é adequada perante a legislação atual, e está suportada pelo
entendimento dos seus assessores jurídicos.
Em 30 de setembro de 2020, as incertezas associadas à dedução do ágio para fins fiscais totalizam o valor de
R$ 27.677 e não estão provisionadas. Com base na posição de seus assessores jurídicos internos e externos, a
Companhia entende que essas posições incertas serão provavelmente aceitas pela autoridade fiscal.
A Companhia não identificou outros tratamentos tributários incertos que possam resultar em um passivo
relevante para a Companhia. Contudo, a Companhia permanece sujeita à fiscalização para seus tributos sobre
o lucro em geral para os exercícios de 2014 a 2019.
7. INVESTIMENTOS
O resumo dos saldos apresentados em 30 de setembro de 2020 por cada empresa considerada nas
demonstrações contábeis intermediárias consolidadas está relacionado abaixo:
Controladas diretas:
Ativo
Bemobi International AS

78.349

Patrimônio
líquido

Receita
líquida

48.435

61.897

Lucro
líquido
(prejuízo)
6.535

Bemobi Ukraine LLC

4.344

3.473

8.299

793

Open Markets AS

13.194

13.096

1.691

1.014

Controladas indiretas:
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11.878

11.826

2

Lucro
líquido
(prejuízo)
1.200

4.905

4.062

2.206

879

Apps Club de Chile SPA

3.798

3.431

1.887

150

Apps Club de Colombia S.A.S

3.234

2.430

1.872

513

233

203

24

(77)

Ativo
Tulari Spain Sociedad Limitada
Apps Club Del Mexico Sociedad Anonima
Promotora de Capital Variable

Apps Club de Argentina

Patrimônio
líquido

Receita
líquida

Tendo em vista que a aquisição dessas entidades pela Companhia ocorreu em 30 de setembro de 2020, o
resultado das controladas direta e indiretamente não foi considerado nas demonstrações contábeis
intermediárias individuais e consolidadas.
8. IMOBILIZADO
Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de aquisição ou construção, líquido da depreciação
acumulada e perdas por redução do valor recuperável.
Os ativos são depreciados pelo método linear, conforme o item 62 do Pronunciamento Técnico CPC 27/IAS
16, considerando a vida útil estimada pela administração, e seus valores residuais são considerados iguais a
zero.
A administração concluiu que, para os períodos apresentados, não há indicação de que os ativos possam ter
sofrido desvalorização. A vida útil dos ativos estimada pela administração é a seguinte:
Vida útil
Equipamentos de informática

3 a 5 anos

Benfeitorias em imóveis de terceiros

(*)

Móveis e utensílios

5 a 10 anos

Equipamentos eletrônicos

3 a 5 anos

Equipamentos telefônicos

3 a 5 anos

Direitos de uso de imóveis de terceiros

3 a 6 anos

* Vida útil de acordo com a estimativa da administração e os prazos contratuais, que variam de 5 a 10 anos.
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Os saldos líquidos do imobilizado são:
Controladora
30/09/2020
Equipamentos de informática

5.846

Benfeitorias em imóveis de terceiros

5.852

2.846

559

2.846

950

392

950

43

40

43

Equipamentos eletrônicos
Equipamentos telefônicos
Total

30/09/2020

7.802

Móveis e utensílios

Direitos de uso de imóveis de terceiros

Consolidado

31/12/2019

26

40

26

3.837

1.178

3.837

13.548

10.011

13.554

As movimentações do imobilizado são:
Controladora

31/12/2019

Saldo
Custo
Equipamentos de
informática
Benfeitorias em imóveis
de terceiros
Móveis e utensílios

Adição

Baixa

Transferência

Consolidado

30/09/2020

Efeitos
decorrentes
da aquisição
de empresas
(Nota 1.1.)

30/09/2020

Saldo

Adição

Saldo

10.824

422

11.246

810

2.348

3.158

3.158

570

624

1.194

1.194

Equipamentos eletrônicos

102

18

120

120

Equipamentos telefônicos
Direitos de uso de imóveis
de terceiros
Subtotal

91

91

91
4.174

Depreciação acumulada
Equipamentos de
informática
Benfeitorias em imóveis
de terceiros
Móveis e utensílios

169

11.415

1.212

2.962

4.174

13.609

6.374

19.983

169

20.152

(3.022)

(2.378)

(5.400)

(163)

(5.563)

(251)

(61)

(312)

(312)

(178)

(66)

(244)

(244)

Equipamentos eletrônicos

(62)

(15)

(77)

(77)

Equipamentos telefônicos
Direitos de uso de imóveis
de terceiros

(51)

(14)

(65)

(65)

(34)

(303)

(337)

(337)

(3.598)

(2.837)

(6.435)

(163)

(6.598)

10.011

3.537

13.548

6

13.554

Subtotal
Total líquido
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9. INTANGÍVEL
Os ativos intangíveis são reconhecidos pelo custo de aquisição, líquidos da amortização acumulada e perdas
por redução ao valor recuperável.
Os ativos são amortizados pelo método linear, considerando a vida útil estimada pela administração, e seus
valores residuais são considerados iguais a zero.
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.
A administração concluiu que, para os períodos apresentados, o valor recuperável dos ativos é maior ou igual
ao valor contábil. Por isso, a administração entende que não é necessário o reconhecimento de uma perda
por desvalorização (impairment).
Os saldos líquidos do intangível são:
Controladora

Mais valia de ativos intangíveis (i)

31/12/2019

30/09/2020

16.034

22.506

16.034

16.034

20.278

Tecnologia
Relacionamento com clientes

2.067

Marca
Ágio por expectativa de rentabilidade futura

16.034

161
154.933

154.933

154.933

12.409

15.954

23.084

Softwares adquiridos de terceiros

6.170

8.359

9.530

Plataformas em desenvolvimento

6.902

Plataformas desenvolvidas

Total

(i)

Consolidado

30/09/2020

196.448

6.902
201.752

210.483

Em 2015, no processo de aquisição da Companhia pela sua antiga controladora Opera, que foi
incorporada pela Companhia em 31 de janeiro de 2018, foram identificados os determinados ativos
intangíveis:
Tecnologia - Os ativos de tecnologia são compostos pela plataforma de aplicativos da Companhia, que
estão sob constante desenvolvimento. A tecnologia é utilizada em todos os serviços prestados pela
Companhia e, portanto, garantirá uma vantagem competitiva para os próximos anos. Em 30 de
setembro de 2020, o valor de tecnologia está totalmente amortizado.
Contratos e relacionamento com clientes - Inclui: (i) Contratos com clientes, principalmente aqueles
com as quatro grandes operadoras de telefonia, firmados e renovados automaticamente a cada 3 anos.
Dentre eles, o maior contrato é com a operadora Oi Participações e que tem sido renovado nos últimos
anos, sendo amortizado em 2 anos (em 31 de dezembro de 2019 esse saldo já está integralmente
amortizado); (ii) Relacionamento com clientes existe quando a entidade tem informações e mantém
contatos regulares com seus clientes. Como esses relacionamentos são formalizados mediante

445

BEMOBI MOBILE TECH S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS
Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma.

contratos de prestação de serviços, se consolida uma carteira de clientes ativa. Dessa forma,
relacionamento com clientes foi considerado como um ativo intangível adquirido na transação e
segregado dos contratos com clientes, sendo amortizado em 8 anos.
Marca - Considerando o reconhecimento da marca pelo mercado, principalmente em relação aqueles
clientes atuais, bem como os benefícios econômicos relacionados à marca “Bemobi”, esta foi
considerada como um ativo intangível.
(ii)

Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme
incorridos. Os custos de desenvolvimento de novas aplicações e aprimoramentos que são diretamente
atribuíveis às plataformas e softwares são reconhecidos como ativos intangíveis quando os critérios de
capitalização são atendidos. Os custos diretamente atribuíveis que são capitalizados como parte do
software estão relacionados substancialmente a custos com empregados diretamente alocados em seu
desenvolvimento.
Esses intangíveis em desenvolvimento representam o custo dos projetos em desenvolvimento até o
momento em que entrarem em operação, quando serão transferidos para as contas correspondentes
desses bens em operação. Neste momento, esses ativos passam a ser amortizados com base na vida útil
respectiva. Inclusive, esses ativos intangíveis em desenvolvimento foram avaliados para fins de
impairment em 30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, não sendo necessário nenhum
ajuste.
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As movimentações do intangível são:
Controladora

31/12/2019
Saldo
Custo
Mais valia de ativos
intangíveis
Ágio por expectativa de
rentabilidade futura
Plataformas desenvolvidas
Softwares adquiridos de
terceiros
Plataformas em
desenvolvimento

Adição

Baixa

40.674
154.933
25.831

1

10.731

217

232.169

7.120

Amortização acumulada
Mais valia de ativos
intangíveis
Ágio por expectativa de
rentabilidade futura

(18.168)

(6.472)

(9.877)

(3.546)

(2.372)

(2.406)

Subtotal

(30.417)

Total líquido

201.752

Plataformas desenvolvidas
Softwares adquiridos de
terceiros

30/09/2020

30/09/2020

Saldo

Adição

Saldo

40.674

40.674

154.933

154.933

25.832

13.468

39.300

10.948

8.269

19.217

6.902

6.902

Subtotal

Transferência

Consolidado

Efeitos
decorrentes
da aquisição
de empresas
(Nota1.1 1.1)

239.289

6.902
21.737

(24.640)

261.026

(24.640)

(13.423)

(2.793)

(16.216)

(4.778)

(4.909)

(9.687)

(12.424)

(42.841)

(7.702)

(50.543)

(5.304)

196.448

14.035

210.483
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Conforme exigido pela norma contábil, a Companhia realiza anualmente teste de impairment para o ágio. A
administração entende que a menor unidade geradora de caixa para teste de impairment está no nível da
própria entidade. Essa metodologia está alinhada com o direcionamento estratégico da Companhia em
termos de investimentos e ações comerciais, bem como alinhado em relação às fontes de receitas e custos.
A administração da Companhia realizou o teste de impairment do ágio em 30 de setembro de 2020 e a
metodologia para o cálculo foi o valor em uso, estando as principais premissas utilizadas sumariadas a
seguir:
x

Crescimento da receita e margem em aproximadamente 3% ao ano (3% ao ano em 2019), que está
alinhado com o plano de negócios da Companhia e expectativas de crescimento da demanda dos
clientes e que foi preparado para 5 anos;

x

Crescimento das despesas gerais e administrativas que está alinhado com a projeção de inflação do
país e crescimento das despesas com base no plano de negócios da Companhia. A taxa de inflação
esperada pela Companhia para esses gastos operacionais foi de 4% ao ano em média (4% ao ano em
2019), e que se encontra alinhada com as projeções preparadas por instituições representativas do
mercado;

x

Por tratar-se de um negócio sem expectativa de término, foi estimada uma perpetuidade de
crescimento nominal dos fluxos de caixa de 2% ao ano (2,5% ao ano em 2019) relacionados ao nível
de conhecimento do negócio dos últimos anos e baseado nas experiências passadas da
administração;

x

Investimentos de capital (Capital expenditure - “CAPEX”), na ordem de R$ 13 milhões por ano, o
que está alinhado com o plano de negócios da Companhia;

x

A taxa de desconto para os fluxos de caixa projetados foi de 11,6% ao ano (16,3% ao ano em 2019). A
taxa de desconto equivalente para o mesmo valor em uso sem o efeito de fluxo de pagamento de
impostos sobre a renda, é de 17,6% ao ano (24,7% ao ano em 2019).

O resultado do teste de impairment realizado em 30 de setembro de 2020 não indicou nenhuma necessidade
de provisão para perdas.

A vida útil dos ativos estimada pela administração é a seguinte:
Vida útil
Mais valia de ativos intangíveis

2 a 8 anos

Plataformas desenvolvidas (*)

3 a 5 anos

Softwares adquiridos de terceiros

3 a 5 anos

* Plataformas desenvolvidas internamente pela Companhia. A vida útil desses ativos é reavaliada anualmente
pela administração da Companhia.
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10. OBRIGAÇÕES COM PESSOAL
Os saldos correspondem às obrigações usuais da Companhia referentes a remunerações de empregados e
respectivos encargos sociais. Não há valores vencidos a pagar nos períodos apresentados.
Controladora
30/09/2020
31/12/2019
Provisão de férias
Provisão para participação nos
resultados
Salários a pagar
Instituto Nacional da Seguridade
Social a recolher
Fundo de Garantia por Tempo de
Serviços a recolher
Imposto de Renda Retido na Fonte
a recolher
Outros
Total

Consolidado
30/09/2020

2.003

1.563

2.673

3.540

4.716

6.231

1.409

993

1.409

1.876

861

1.876

514

288

514

478

681

766

1.271
11.091

302
9.404

1.271
14.740

11. TRIBUTOS A RECOLHER
Os saldos correspondem às obrigações usuais da Companhia referentes a tributos a recolher, exceto os
encargos sociais classificados no item anterior. Não há valores vencidos a pagar nos períodos apresentados.

Controladora
30/09/2020
31/12/2019
Imposto de renda e contribuição social
(IRPJ e CSLL)
Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins)
Programa de Integração Social (PIS)
Imposto Sobre Serviços (ISS)
Tributos a recolher no exterior

Outros
Total

907

Consolidado
30/09/2020
907

889

827

889

192
1.194

155
1.951

47
3.229

31
2.964

192
1.194
1.673
47
4.902

12. CONTAS A PAGAR
Os saldos correspondem às obrigações usuais da Companhia referentes, substancialmente, a valores a pagar
a fornecedores. Não há valores vencidos a pagar nos períodos apresentados.
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Controladora
30/09/2020
31/12/2019
Provisão para direitos autorais (i)
Fornecedores de serviços e materiais (ii)
Outros
Total
(i)

2.747
2.297
142
5.186

Consolidado
30/09/2020

3.563
3.034
485
7.082

23.543
8.106
124
31.773

Valores devidos a título de direitos autorais para os desenvolvedores dos aplicativos e softwares. Esses
valores são pagos com base em percentual definido nos contratos.

(ii) No consolidado referem-se substancialmente a contas a pagar com serviços de terceiros para a operação
das empresas no exterior.

13. ARRENDAMENTOS
Em 30 de setembro de 2020, a Companhia possui dois contratos de locação de imóvel de terceiros sujeitos ao
Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2)/IFRS 16.
Um dos contratos, referente ao imóvel utilizado pela filial da Companhia em São Paulo/SP, foi firmado em
novembro de 2019, com prazo de 3 anos e sem opção de compra.
No terceiro trimestre de 2020, a Companhia concluiu o processo de assinatura e registro do outro contrato,
referente ao novo imóvel a ser utilizado pela matriz da Companhia no Rio de Janeiro/RJ, sendo o início
efetivo de utilização desse imóvel a partir de setembro de 2020. O prazo do novo contrato é de 6 anos, sem
renovação automática. Em decorrência desse contrato a Companhia reconheceu, em 30 de setembro de
2020, um ativo e um passivo no valor de R$ 2.963. Esse montante reconhecido foi mensurado descontando
os pagamentos mínimos contratuais remanescentes ao valor presente, usando a taxa incremental de captação
de 8,86% ao ano, de acordo com o período contratual remanescente.
Os valores reconhecidos no período referentes a esse contrato foram os seguintes:
Controladora
30/09/2020
31/12/2019
Direito de uso de imóvel de terceiros (imobilizado)
Depreciação acumulada de direito de uso de imóvel de terceiros (imobilizado)
Total do ativo

4.174
(337)
3.837

1.212
(34)
1.178

Arrendamentos a pagar (passivo circulante)
Arrendamentos a pagar (passivo não circulante)
Total do passivo

975
2.893
3.868

421
723
1.144
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01/07/2020
a
30/09/2020

Controladora
01/07/2019
01/01/2020
a
a
30/09/2019
30/09/2020

Depreciação de direito de uso (despesa)
Juros de arrendamentos (despesa)
Total do resultado

101
21
122

303
68
371

Pagamento de principal de arrendamentos
Pagamento de juros de arrendamentos
Total de pagamentos

94
21
115

276
68
344

01/01/2019
a
30/09/2019

14. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
14.1. Capital Social
O capital social da Companhia em 30 de setembro de 2020, totalmente subscrito e integralizado, é
representado por 18.339.103.855 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal. A composição do
capital social é da seguinte forma:
30/09/2020
Ações

31/12/2019

Participação

Quotas

Participação

Bemobi Holding AS

18.339.103.855

100,00%

18.339.103.855

100,00%

Total

18.339.103.855

100,00%

18.339.103.855

100,00%

Conforme divulgado na nota 1, em 21 de agosto de 2020 concluiu-se o processo de conversão da Companhia
de uma sociedade limitada para uma sociedade anônima. Em decorrencia desse processo de conversão as
quotas foram convertidas para ações na proporção de uma quota por uma ação ordinária, todas nominativas
e sem valor nominal.
14.2. Reserva de Capital
Em 30 de setembro de 2020, a Companhia possui reserva de capital no valor de R$ 4.123. Este valor é
referente a serviços prestados pelos empregados da Companhia, mas que serão pagos por meio de opções de
ações da controladora da Companhia.
O programa de ações, aprovado pelos controladores em 1° de outubro de 2018, permite que os empregados
da Companhia adquiram ações da controladora da Companhia. O valor justo das opções concedidas é
reconhecido como uma despesa com empregados, com um aumento correspondente no patrimônio líquido.
O valor justo das opções concedidas é mensurado pelo modelo “Black & Scholes”, levando em consideração
os termos e condições em que as opções foram outorgadas.
Em 30 de setembro de 2020, o total de ações concedidas no plano relacionado a Companhia é de 1.152, com
preço de exercício de NOK 9.988/BRL 4.914, sendo o mesmo para todas as “tranches”.
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O prazo das opções é de cinco anos, ou seja, desde a da data da outorga em 1º de outubro de 2018 até 1º de
outubro de 2023.
O período de aquisição (“vesting period”) é de 4 anos, sendo este período contado a partir da data da outorga
do plano até a data limite de 1º de outubro de 2022, durante o qual as condições para obter o direito às
opções devem ser satisfeitas. O vesting period das opções ocorrerá respeitando o limite de 25% no primeiro
ano, 25% no segundo ano, 25% no terceiro ano e 25% no quarto ano.
A Companhia formalmente acordou com sua controladora Bemobi Holding S.A que as despesas relativas ao
plano de opção de ações de sua operação do Brasil no período de nove meses findo em 30 de setembro de
2020 são de responsabilidade da controladora.
Ainda, cabe considerar que em 2020 não foram realizadas novas outorgas.
14.3. Reserva de Lucros
Em 14 de agosto de 2020, a Companhia deliberou sobre a proposta de distribuição do total de lucros
acumulados apurados até 31 de julho de 2020. O efetivo pagamento desses dividendos está estritamente
condicionado à Oferta Pública de Ações (“IPO”) que a Companhia pretende realizar até 31 de dezembro de
2020. Dessa forma, como a realização do IPO não está no controle da administração, o valor de R$ 186.718
ficará registrado em uma conta de reserva especial de dividendos a pagar, no patrimônio líquido.
14.4. Ajuste de avaliação patrimonial
Representa o valor de R$ 225.426, referente a diferença entre a contraprestação acordada no valor de
R$ 290.430 e o valor contábil dos ativos líquidos adquiridos de R$ 65.004, conforme detalhes da transação
de aquisição de empresas divulgados na Nota 1.1.
14.5. Lucro por Ação/quota
A quantidade média de ações/quotas (em milhares) nos períodos apresentados é a seguinte:
Quantidade de quotas em 31 de dezembro de 2018

40.767

Emissão de quotas em 05 de setembro de 2019 (aumento de capital social)
Emissão de quotas em 23 de setembro de 2019 (aumento de capital social)

17.066.200
1.232.137

Quantidade de quotas em 30 de setembro de 2019

18.339.104

Quantidade de ações em 30 de setembro de 2020

18.339.104

Quantidade média de ações de 01/07/2019 a 30/09/2019
Quantidade média de ações de 01/01/2019 a 30/09/2019
Quantidade média de ações de 01/01/2020 a 30/09/2020

4.970.966
1.702.226
18.339.104

O lucro básico e diluído por ação/quota nos períodos apresentados é o seguinte:
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Controladora
01/07/2019
01/01/2020
a
a
30/09/2019
30/09/2020

01/07/2020
a
30/09/2020
Lucro líquido do período
Quantidade média de ações/quotas
(em milhares de ações/quotas)
Lucro básico e diluído por ação/quota

01/01/2019
a
30/09/2019

9.278
18.339.104

6.101
4.970.966

28.468
18.339.104

28.264
1.702.226

0,001

0,001

0,002

0,017

15. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Identificação
Os ativos e passivos financeiros relevantes da Companhia são: Caixa e equivalentes de caixa (vide Nota 4),
contas a receber de clientes (vide Nota 5), contas a pagar (vide Nota 12) e empréstimo com parte relacionada
(vide Nota 20.2).
Classificação
Conforme definição do Pronunciamento Técnico CPC 48/IFRS 9, os instrumentos financeiros relevantes da
Companhia são classificados entre ativos financeiros subsequentemente mensurados ao custo amortizado e
passivos financeiros subsequentemente mensurados ao custo amortizado, vide quadro abaixo.
Valor justo
Os valores contábeis dos instrumentos financeiros da Companhia classificados como subsequentemente
mensurados ao custo a amortizado se aproximam, substancialmente, do valor justo.
O resumo dos saldos está relacionado abaixo.
Controladora
30/09/2020

Consolidado

31/12/2019

30/09/2020

Ativos financeiros mensurados
pelo custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa

94.419

61.746

110.116

Contas a receber de clientes

24.107

49.700

86.029

Empréstimo a parte relacionada

8.040

Passivos financeiros mensurados
pelo custo amortizado
Contas a pagar
Obrigações com pessoal

5.186

7.082

31.773

11.091

9.404

14.740

453

31/12/2019

BEMOBI MOBILE TECH S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS
Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma.

Arrendamentos
Contraprestações a pagar

3.868

1.144

244.920

3.868
244.920

Gestão de riscos financeiros
As atividades da Companhia a expõem a certos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco cambial
e risco de taxa de juros), risco de crédito e risco de liquidez. A gestão de risco é realizada pela diretoria
financeira da Companhia, segundo as políticas aprovadas pela diretoria em relação ao risco cambial, risco de
taxa de juros, risco de crédito, risco de liquidez e investimento de excedentes de caixa.
Os principais riscos associados às operações da Companhia estão relacionados abaixo:

a) Risco de crédito
Está relacionado à possibilidade de a Companhia incorrer em prejuízos decorrentes do não recebimento por
parte dos seus clientes. Conforme mencionando anteriormente, as atividades operacionais da Companhia são
mantidas substancialmente no segmento de telefonia móvel, portanto, a Companhia possui certa
concentração de suas receitas e contas a receber com poucos clientes, sendo que com as quatro principais
operadoras de telefonia móvel do país, a Oi Móvel S.A. , Telefônica Brasil S.A. e CLARO S.A. representam
juntas 94% das receitas da Companhia em 30 de setembro de 2020 (em 30 de setembro de 2019 – 93%).
A administração da Companhia entende que, nos períodos apresentados, esse risco não é relevante, pois seus
principais clientes são grandes operadoras de telefonia do Brasil, bem como a Companhia não possui
histórico de perdas sobre as contas a receber.
b) Risco de liquidez
As necessidades de caixa e exigências de liquidez da Companhia são monitoradas pela diretoria financeira,
sendo as necessidades de caixa definidas com base nos compromissos futuros assumidos com fornecedores,
funcionários e outros, bem como para manutenção de um nível de capital de giro adequado às operações.
Esse risco está relacionado à possibilidade de a Companhia incorrer em prejuízos decorrentes da necessidade
de liquidar seus ativos em situações desfavoráveis.
A administração da Companhia entende que, nos períodos apresentados, esse risco não é relevante, pois o
capital da Companhia é gerido de modo adequado às suas operações e os saldos de caixa e equivalentes de
caixa são mantidos junto a grandes instituições financeiras.
c) Risco de mercado
Está relacionado à possibilidade de a Companhia incorrer em prejuízos decorrentes da oscilação dos valores
de mercado dos instrumentos financeiros, devido a variações cambiais, alterações na taxa de juros, dentre
outros.
A administração da Companhia entende que, nos períodos apresentados, os riscos aos quais a Companhia
está exposta decorrem, substancialmente, de fatores de risco relacionados a taxas de juros, principalmente
decorrentes da oscilação da taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que remunera as aplicações
financeiras. A avaliação desse potencial impacto, oriundo da volatilidade da taxa de juros e da variação
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cambial, é realizada periodicamente para apoiar o processo de tomada de decisão a respeito da estratégia de
gestão do risco.
A Companhia não possui instrumentos financeiros derivativos nos períodos apresentados.
A tabela abaixo analisa os passivos financeiros não derivativos da Companhia referentes ao período
remanescente do balanço patrimonial até a data contratual do vencimento.

Menos
de
1 ano
Em 30 de setembro de 2020
Fornecedores e outras obrigações
Arrendamentos
Contraprestações a pagar

16.277
975
244.920

Em 31 de dezembro de 2019
Fornecedores e outras obrigações
Arrendamentos

16.486
421

Menos
de
1 ano
Em 30 de setembro de 2020
Fornecedores e outras obrigações
Arrendamentos
Contraprestações a pagar

46.513
975
244.920

Controladora
Acima
Entre 1 e
de
5 anos
5 anos

Total
16.277
3.868
244.920

2.893

16.486
1.144

723
Consolidado
Acima
Entre 1 e
de
5 anos
5 anos

Total
46.513
3.868
244.920

2.893

Em 31 de dezembro de 2019
Fornecedores e outras obrigações
Arrendamentos
Em 30 de setembro de 2020, o principal risco de mercado originado por instrumentos financeiros da
Companhia é relativo as aplicações financeiras (vide Nota 4) e é referente à queda do CDI. Conforme
disposições da Instrução CVM nº 475, de 17 de dezembro de 2008, o quadro demonstrativo de análise de
sensibilidade é demonstrado a seguir:

Operação
Aplicações
financeiras

Risco

Cenário Provável

Queda do CDI

2.977

Cenário II

Cenário III

2.233

Cenário Provável: Considera que o CDI anual acumulado nos últimos 12 meses, para esta data base,

permaneça estável (CDI: 3,54% a.a.), os efeitos que seriam registrados nas demonstrações financeiras para
os próximos 12 meses seria uma receita financeira de cerca de R$ 2.977.
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Cenário II: Considera uma deterioração de 25% em relação ao cenário provável.
Cenário III: Considera uma deterioração de 50% em relação ao cenário provável.
16. RECEITA LÍQUIDA
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no
curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos tributos, das devoluções, dos
abatimentos e dos descontos.
A Companhia reconhece a receita quando o controle do serviço é transferido ao cliente, o valor da receita
pode ser mensurado com segurança e é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade. A
Companhia baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o
tipo de transação e as especificações de cada venda.
A Companhia tem como principais clientes as quatro grandes operadoras de telefonia móvel que atuam no
mercado brasileiro. Os principais serviços oferecidos pela Companhia são decorrentes de aplicativos e
serviços diversos para uso em aparelhos de celular, tais como: Apps Club, Mobile Couponing e plataformas
digitais diversas. Destes, o principal produto da Companhia é o Apps Club, uma plataforma que funciona
como um clube de aplicativos que permite ao usuário ter acesso a um catálogo de aplicativos pagos do
segmento premium a partir de uma assinatura semanal ou mensal.
Esses contratos permitem às empresas de telecomunicações o direito de oferecer a seus clientes os aplicativos
de celular desenvolvidos pela Companhia, concedendo a eles o direito de acessar o IP dos aplicativos através
de uma assinatura. Apesar de esses contratos incluírem outros serviços vendidos juntamente com o direito de
acessar o IP, esses outros serviços não são distintos e, portanto, não representam uma obrigação de
desempenho separada.
Portanto, avaliando os critérios para reconhecimento da obrigação de desempenho de acordo como o CPC
47/IFRS 15, a administração concluiu que a receita deve ser reconhecida ao longo do tempo, pois é ao longo
do tempo que a Companhia transfere o controle do serviço prestado. As receitas a faturar entre a data de
faturamento e o final do mês (receitas não faturadas) são identificadas, processadas e reconhecidas no mês
em que o serviço foi prestado.

01/07/2020
a
30/09/2020

Controladora
01/07/2019
01/01/2020
a
a
30/09/2019
30/09/2020

01/01/2019
a
30/09/2019

Prestação de serviços

39.556

46.282

120.388

123.910

Receita bruta

39.556

46.282

120.388

123.910

Tributos sobre a receita (*)

(3.987)

(4.780)

(12.171)

(12.049)

Receita líquida

35.569

41.502

108.217

111.861

(*) Os tributos incidentes sobre a receita são ISS - Imposto sobre Serviços, contribuição para o PIS Programa de Integração Social e COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social.

456

BEMOBI MOBILE TECH S.A.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS
Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma.

Sendo que com as quatro principais operadoras de telefonia móvel do país, a Oi Móvel S.A., Telefônica Brasil
S.A. e CLARO S.A. representam juntas 94% das receitas da Companhia em 30 de setembro de 2020 (em 30
de setembro de 2019 – 93%).

17. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS

01/07/2020
a
30/09/2020

Controladora
01/07/2019
01/01/2020
a
a
30/09/2019
30/09/2020

Comissões, direitos autorais e aquisição
de mídia
Custos com pessoal

4.204

Depreciação e amortização

2.915
14.064

17.424

6.945

Total

10.017

01/01/2019
a
30/09/2019

22.341

28.911

4.122

11.735

8.768

3.285

10.019

9.856

44.095

47.535

18. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

01/07/2020
a
30/09/2020

Controladora
01/07/2019
01/01/2020
a
a
30/09/2019
30/09/2020

01/01/2019
a
30/09/2019

Depreciação e amortização (i)

1.764

1.180

5.242

1.753

Despesas com pessoal

2.360

2.535

7.838

7.159

1.691

1.367

5.093

2.631

Serviços de terceiros (i)
Despesas com viagens

23

256

357

941

Aluguéis (ii)

379

530

1.205

919

Outros tributos

122

67

285

181

Outras despesas

200

226

607

1.209

6.539

6.161

20.627

14.793

Total

(i) O aumento na despesa com depreciação e amortização e com serviços de terceiros é decorrente da
expansão que a Companhia está fazendo, inclusive com a inauguração da filial em São Paulo/SP.
(ii) Refere-se ao pagamento de contratos de arrendamento com período inferior a 12 meses ou de baixo valor
(inferior a R$ 20).
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19. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

01/07/2020
a
30/09/2020

Controladora
01/07/2019
01/01/2020
a
a
30/09/2019 30/09/2020

01/01/2019
a
30/09/2019

Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras

389

Variações cambiais (i)

616

Outras receitas

521

1.551

1.760

622

42

34

44

121

1.047

555

2.217

1.881

Despesas financeiras
Variações cambiais (ii)
Outras despesas

Total

(i)

(8.582)

(7.374)

(1.425)

(156)

(1.913)

(489)

(1.425)

(8.738)

(1.913)

(7.863)

(378)

(8.183)

304

(5.982)

Refere-se a variações cambiais ativas sobre as contas a receber com empresas no exterior.

(ii) As despesas com variações cambiais em 2019 eram substancialmente referentes a empréstimos com
partes relacionadas a pagar, que foram quitados até setembro de 2019.
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20. PARTES RELACIONADAS
20.1. Pessoal-chave da administração
A remuneração total da Diretoria da Companhia no 3º trimestre de 2020 foi de R$ 700 (R$ 756 no 3º
trimestre de 2019), totalizando R$ 2.009 até 30 de setembro de 2020 (R$ 1.510 até 30 de setembro de 2019).
20.2. Transações com partes relacionadas
Nos períodos apresentados a Companhia manteve transações com as seguintes partes relacionadas:

30 de setembro de 2020
Bemobi Holding AS

Ativo

Passivo
244.920
244.920

Receitas

31 de dezembro de 2019
Bemobi Holding AS

Ativo
8.040
8.040

Passivo

Receitas
123
123

Custos e
despesas
(101)
(101)

Custos e
despesas

Em 30 de setembro de 2020, a Companhia possui contraprestações a pagar à sua controladora, Bemobi
Holding AS, no valor líquido de R$ 244.920, que está sujeito a juros a uma taxa de 5% a.a. e sem incidência
de variação cambial.
Esse valor de R$ 244.920 a pagar é o líquido entre (i) o valor total de R$ 290.430 referente à aquisição das
empresas Bemobi International AS, Bemobi Ukraine LLC e Open Markets AS, vide Nota 1.1, e que deve ser
liquidado até 31 de dezembro de 2021; e (ii) o valor total de R$ 45.511 a receber pela Companhia referente
aos cinco mútuos concedidos à Bemobi Holding AS até 30 de setembro de 2020 e que foi compensado
mediante a transação de aquisição das empresas.
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21. TRIBUTOS SOBRE O LUCRO
A Companhia apura seus tributos sobre o lucro com base no regime do lucro real.
A conciliação da despesa com IRPJ e CSLL está demonstrada a seguir.

01/07/2020
a
30/09/2020
Resultado antes dos tributos sobre o
lucro
Alíquota combinada de CSLL e IRPJ

Controladora
01/07/2019
01/01/2020
a
a
30/09/2019
30/09/2020

01/01/2019
A
30/09/2019

14.588

9.734

43.799

43.551

34%

34%

34%

34%

4.960

3.310

14.892

14.807

350

323

439

480

5.310

3.633

15.331

15.287

CSLL e IRPJ correntes

899

(462)

907

1.573

CSLL e IRPJ diferidos

4.411

4.095

14.424

13.714

5.310

3.633

15.331

15.287

Ajustes à alíquota combinada:
Outros ajustes
CSLL e IRPJ

22. SEGUROS
A Companhia mantém apólices de seguro contratadas junto a conceituadas seguradoras do país e que levam
em consideração a natureza e o grau de risco envolvido. As coberturas destas apólices são emitidas de acordo
com os objetivos definidos pela Companhia, a prática de gestão de risco corporativo e as limitações impostas
pelo mercado de seguro. Os ativos da empresa diretamente relacionados às suas operações estão
contemplados na cobertura dos seguros contratados.
23. TRANSAÇÕES QUE NÃO ENVOLVEM CAIXA OU EQUIVALENTES DE CAIXA
Aquisição de 100% de capital social de empresas
Conforme divulgado na nota 1.1, em 30 de setembro de 2020 a administração da Companhia firmou três
contratos de compra com a sua controladora direta Bemobi Holding AS, e adquiriu 100% do capital social
das empresas Bemobi International AS, Bemobi Ukraine LLC e Open Markets AS pelo valor total de R$
290.430. Este valor não foi considerado na elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, pois não
representou a saída de caixa ou de equivalentes de caixa.
***
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Relatório do auditor independente
sobre as demonstrações contábeis intermediárias
combinadas
Aos Administradores e Acionistas
Bemobi Mobile Tech S.A.

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis intermediárias combinadas das entidades mencionadas na Nota
2.1 (no conjunto denominadas “Grupo Bemobi”), que compreendem o balanço patrimonial combinado
em 30 de setembro de 2020 e as respectivas demonstrações combinadas do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas
contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis intermediárias combinadas acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira combinada do Grupo
Bemobi em 30 de setembro de 2020, o desempenho combinado de suas operações e os seus respectivos
fluxos de caixa combinados para o período de nove meses findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis intermediárias combinadas".
Somos independentes em relação ao Grupo Bemobi, 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
Demonstrações contábeis intermediárias combinadas
Chamamos a atenção para a Nota 2.1 às demonstrações contábeis intermediárias combinadas, que
descreve que os negócios incluídos nessas demonstrações contábeis intermediárias combinadas não
operaram como uma única entidade e, portanto, as demonstrações contábeis intermediárias combinadas
não necessariamente indicam os resultados que teriam sido apurados se eles tivessem operados como uma
única entidade durante o período apresentado, ou ainda, que não são um indicativo de resultados futuros.
Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

PricewaterhouseCoopers, Rua do Russel 804, 6º e 7º, Edifício Manchete, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 22210-907,
T: +55 (21) 3232 6112, www.pwc.com.br
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Principais Assuntos de Auditoria
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento
profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do
período corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa
auditoria das demonstrações contábeis intermediárias combinadas como
um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações
contábeis intermediárias combinadas e, portanto, não expressamos uma
opinião separada sobre esses assuntos.

Assuntos

Por que
é um PAA?

Como o
assunto foi
conduzido

Como o assunto foi conduzido em nossa
auditoria

Porque é um PAA
Avaliação do valor recuperável do ágio
fundamentado em rentabilidade futura
(Notas 3.1 e 8)
O Grupo Bemobi possui saldo relevante de ágio
fundamentado em rentabilidade futura. A avaliação
do valor recuperável (teste de impairment) é
realizada ao menos uma vez por ano através de uma
estimativa dos fluxos de caixa futuros para a
unidade geradora de caixa ('UGC') à qual o ágio se
relaciona.
A projeção de fluxos de caixa futuros é preparada
com base nos orçamentos aprovados pela
administração e considera informações internas e
externas projetadas, os quais são sensíveis às
seguintes premissas significativas: (i) taxa de
desconto e (ii) crescimento da receita e custos.
Sendo que condições econômicas adversas podem
fazer com que essas premissas apresentem
alterações significativas às projetadas pelo Grupo
Bemobi, com consequente impacto nas
demonstrações contábeis intermediárias
combinadas.
Em razão dos aspectos acima mencionados esse
assunto foi considerado como um tema de foco em
nossa auditoria.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre
outros, o confronto das premissas significativas
utilizadas no teste de impairment com o Plano
Orçamentário aprovado pelo Grupo Bemobi,
avaliação da razoabilidade do modelo de cálculo e
teste da exatidão matemática dos cálculos.
Também efetuamos avaliação da razoabilidade das
premissas significativas utilizadas nas projeções de
fluxo de caixa, incluindo a análise retrospectiva das
projeções preparadas pela administração e teste de
sensibilidade sobre essas premissas significativas
utilizadas pela administração.
Por fim, efetuamos leitura das divulgações sobre o
teste de impairment nas notas explicativas.
Como resultado dos procedimentos descritos
acima, consideramos que o modelo de mensuração
e as premissas adotadas pela administração do
Grupo Bemobi para fins de avaliação do valor
recuperável do ágio são razoáveis, e que as
divulgações nas demonstrações contábeis
intermediárias combinadas são consistentes com as
informações obtidas em nossos trabalhos.

3
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Como o assunto foi conduzido em nossa
auditoria

Porque é um PAA
Aquisição de controladas (Nota 1.1)
Conforme mencionado na nota 1.1., em 30 de
setembro de 2020, a administração da Bemobi
Mobile Tech S.A. adquiriu o controle das empresas
Bemobi International AS, Bemobi Ukraine LLC e
Open Markets AS, junto à sua controladora direta
Bemobi Holding AS.
Por se tratar de combinação de negócios
envolvendo entidades sob controle comum, não
foram registrados, no ativo do Grupo Bemobi, mais
valia e ágio decorrentes da negociação a valor justo.
A diferença entre a contraprestação acordada, no
valor de R$ 290.430 mil, e o valor contábil dos
ativos líquidos adquiridos, de R$ 65.004 mil, foi
registrada em conta específica do patrimônio
líquido combinado, no valor de R$ 225.426 mil.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre
outros, reuniões com os principais executivos da
Bemobi Mobile Tech S.A. e do acionista controlador
com o objetivo de obter entendimento sobre a
transação e seus impactos, bem como leitura dos
contratos e demais documentos referentes a
transação.
Efetuamos, também, conciliação dos valores
firmados nos contratos com os registros contábeis
das empresas relevantes adquiridas.
Por fim, efetuamos leitura das divulgações
efetuadas nas notas explicativas.

Consideramos que os critérios adotados pela
administração para o registro da combinação de
Em razão da relevância dos valores envolvidos e da negócios envolvendo entidades sob controle comum
natureza da transação, esse assunto foi considerado são razoáveis e as divulgações em notas explicativas
como um tema de foco em nossa auditoria.
são consistentes com dados e informações obtidos.
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Outros assuntos
Demonstração do Valor Adicionado
A demonstração combinada do valor adicionado (DVA) referente ao período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2020, elaborada sob a responsabilidade da administração do Grupo Bemobi, cuja
apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, foi submetida a
procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis
intermediárias combinadas do Grupo Bemobi. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa
demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis intermediárias combinadas e registros
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no
Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Em nossa opinião, essa
demonstração combinada do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às
demonstrações contábeis intermediárias combinadas tomadas em conjunto.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
intermediárias combinadas
A administração do Grupo Bemobi é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis intermediárias combinadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis intermediárias combinadas, a administração é responsável
pela avaliação da capacidade do Grupo Bemobi continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis intermediárias combinadas, a não ser que a administração pretenda liquidar o
Grupo Bemobi ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança do Grupo Bemobi são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações intermediárias contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis intermediárias
combinadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis intermediárias
combinadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções
podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis intermediárias combinadas.
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 contábeis intermediárias
combinadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
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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 do Grupo Bemobi.

•

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela administração.

•

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional do Grupo Bemobi. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
contábeis intermediárias combinadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar o Grupo Bemobi a não mais se
manter em continuidade operacional.

•

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis intermediárias
combinadas, inclusive as divulgações e se essas demonstrações contábeis combinadas 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 Bemobi para expressar uma opinião sobre as
demonstrações contábeis intermediárias combinadas. 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.
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Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis
intermediárias combinadas do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os Principais Assuntos
de Auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento
tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras,
determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências
adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da
comunicação para o interesse público.
Rio de Janeiro, 2 de outubro de 2020

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Guilherme Naves Valle
Contador CRC 1MG070614/O-5

7
471

GRUPO BEMOBI

BALANÇO PATRIMONIAL COMBINADO
Valores expressos em milhares de Reais (R$)

Notas explicativas

30/09/2020

31/12/2019

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Tributos a recuperar
Adiantamentos a terceiros
Empréstimo a parte relacionada
Total do ativo circulante
NÃO CIRCULANTE
Outros valores a receber
Empréstimo a parte relacionada
Tributos diferidos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante

4
5

110.116
86.029
8.025
6.959

19.2
211.129
387

19.2
6
7
8

TOTAL DO ATIVO

73.914
90.390
4.197
7.205
8.040
183.746

19.992
13.554
210.483
244.416

38
260
34.205
10.023
208.716
253.242

455.545

436.988

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias combinadas.
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BALANÇO PATRIMONIAL COMBINADO
Valores expressos em milhares de Reais (R$)

Notas explicativas

30/09/2020

31/12/2019

PASSIVO
CIRCULANTE
Obrigações com pessoal
Tributos a recolher
Contas a pagar
Arrendamentos
Total do passivo circulante
NÃO CIRCULANTE
Tributos diferidos
Empréstimo de parte relacionada
Arrendamentos
Contraprestações a pagar
Total do passivo não circulante
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reserva de capital
Reserva de lucros
Lucros acumulados
Ajuste de avaliação patrimonial
Ajustes acumulados de conversão
Total do patrimônio líquido

9
10
11
12

14.740
4.902
31.773
975
52.390

6
19.2
12
1.1 e 20.2

2.893
244.920
247.813

13.1
13.2
13.3

183.391
4.123
186.718
6.536
(225.426)

13.4

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

13.171
5.967
30.055
421
49.614
18
7.409
723
8.150
203.705
10.296
165.391

155.342

(168)
379.224

455.545

436.988

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias combinadas.
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DEMONSTRAÇÃO COMBINADA DO RESULTADO
PERÍODOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma

Notas
Explicativas
Receita líquida
Custos dos serviços prestados

15
16

Lucro bruto
Despesas gerais e administrativas

17

Lucro operacional
Receitas financeiras
Despesas financeiras

18
18

Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social

20

Lucro líquido do período

01/01/2020
a
30/09/2020

01/01/2019
a
30/09/2019

186.095
(82.883)

165.913
(71.558)

103.212

94.355

(47.147)

(41.030)

56.065

53.325

4.278
(2.323)
1.955

2.005
(7.959)
(5.954)

58.020

47.371

(20.009)

(18.580)

38.011

28.791

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias combinadas.
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DEMONSTRAÇÃO COMBINADA DO RESULTADO ABRANGENTE
PERÍODOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais (R$)

Notas Explicativas

Lucro líquido do período
Ajustes acumulados de conversão
Total do resultado abrangente do período

01/01/2020
a
30/09/2020

01/01/2019
a
30/09/2019

38.011

28.791

168

613

38.179

29.404

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias
combinadas.
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DEMONSTRAÇÃO COMBINADA DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Valores expressos em milhares de Reais (R$)
Notas
explicativas
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Reserva
de lucros

1.472

Lucros
acumulados

Ajuste de
avaliação
patrimonial

128.201

Ajustes
acumulados
de
conversão
(643)

142.624
3.983

203.730
Notas
explicativas

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Capital
social
203.705

28.791

5.455
Reserva de
capital

156.992
Reserva
de lucros

10.296

1.1

Lucros
acumulados

Ajuste de
avaliação
patrimonial

165.391
186.718

613

517
3.983
28.791
613

(30)

366.147

Ajustes
acumulados
de
conversão
(168)

(225.426)

(10.632)

(10.148)

(62.729)

38.011
168
4.123

186.718

6.536

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias combinadas.
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379.224

21.635
4.459

4.459

183.391

Total

(225.426)

21.635
(41.949)

189.619

(186.718)

1.1
13 e 22

Total

142.624

517

SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2019

SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2020

Reserva de
capital

60.589

Aumento de capital social mediante conversão de
mútuo com controladora
Aumento de capital social
Constituição de reserva de capital
Lucro líquido do período
Ajustes acumulados de conversão

Constituição de reserva especial de dividendos
Ajuste referente ao ágio em aquisição de
empresas sob controle comum
Aumento de capital social
Constituição de reserva de capital
Efeitos decorrentes da aquisição de participações
pela Companhia
Lucro líquido do período
Ajustes acumulados de conversão

Capital
social

(225.426)

38.011
168
155.342

GRUPO BEMOBI

DEMONSTRAÇÃO COMBINADA DO VALOR ADICIONADO
PERÍODOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais (R$)
Notas
Atividades operacionais
Lucro antes dos tributos sobre o lucro
Ajuste do lucro antes dos tributos sobre o lucro pelos
efeitos de:
Depreciação e amortização
Juros sobre empréstimo com parte relacionada
Variações cambiais sobre empréstimo com parte
relacionada
Juros sobre arrendamentos
Opções de ações da controladora a empregados do
Grupo

7e8
19.2

2020

2019

58.020

47.371

19.240
101

12.893
3
7.116

68
4.459

3.983

(Aumento) redução dos ativos operacionais
Contas a receber de clientes
Tributos a recuperar
Adiantamentos a terceiros
Outros valores a receber

4.361
(3.663)
246
(349)

(25.073)
(4.470)
(3.111)
4

Aumento (redução) dos passivos operacionais
Obrigações com pessoal
Tributos a recolher
Contas a pagar
Caixa gerado nas operações

1.619
(5.612)
1.718
80.208

1.732
2.997
1.082
44.527

(1.267)

(1.825)

78.941

42.702

(10.905)
(52.657)
15.219

(21.705)
(35.273)
37.290

(48.343)

(19.688)

Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido gerado nas atividades
operacionais
Atividades de investimento
Aquisição de imobilizado e intangível
Empréstimos a parte relacionada
Recebimentos de empréstimos a parte relacionada
Caixa líquido aplicado nas atividades de
investimento
Atividades de financiamento
Pagamento de arrendamentos
Empréstimos de parte relacionada
Pagamentos de empréstimos de parte relacionada
Aumento de capital social em caixa e equivalentes de
caixa
Caixa líquido gerado pelas atividades de
financiamento

7e8
19.2
19.2

12
19.2
19.2

(344)
3.555

5.005
(2.943)
517

3.211

2.579

2.393

(423)

Aumento líquido de caixa e equivalentes de
caixa

36.202

25.170

Caixa e equivalentes de caixa:
Saldo inicial
Saldo final

73.914
110.116

33.962
59.132

Aumento líquido de caixa e equivalentes de
caixa

36.202

25.170

Efeitos da variação das taxas de câmbio sobre caixa e
equivalentes de caixa

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias
combinadas.
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DEMONSTRAÇÃO COMBINADA DO VALOR ADICIONADO
PERÍODOS FINDOS EM 30 DE SETEMBRO
Valores expressos em milhares de Reais (R$)
Notas
Receitas
Vendas de serviços
Receitas relativas à construção de ativos próprios

15

Insumos adquiridos de terceiros
Custos dos serviços prestados
Materiais, energia e serviços de terceiros
Outros insumos adquiridos de terceiros
Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização

16 e 17

Valor adicionado líquido produzido
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras

18

Valor adicionado total a distribuir

2020

2019

198.266
6.902

177.962
4.714

(61.834)
(16.038)
(1.782)

(53.469)
(16.692)
(422)

125.514

112.093

(19.240)

(12.893)

106.274

99.200

4.278

2.005

110.552

101.205

(29.575)
(3.179)
(1.203)
(35.857)

(26.294)
(2.440)
(959)
(25.795)

(31.142)

(27.938)

(5.832)
(36.974)

(6.251)
(34.189)

(467)
(1.143)
(1.610)

(7.451)
(1.081)
(8.532)

(38.011)
(38.011)

(28.791)
(28.791)

(110.552)

(101.205)

Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
FGTS

Impostos, taxas e contribuições
Federais
Municipais

Remuneração de capitais de terceiros
Juros
Aluguéis

17

Remuneração de capitais próprios
Lucros retidos

Valor adicionado distribuído

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis intermediárias
combinadas.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS COMBINADAS
Valores expressos em milhares de Reais (R$), exceto quando indicado de outra forma.

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Bemobi Mobile Tech S.A. (“Companhia” ou “Bemobi”) foi constituída em 28 de agosto de 2007 e tem sede
na Praia de Botafogo, 518, 9º andar – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ. A Companhia possui uma filial
constituída em 13 de maio de 2019, localizada na Rua Correia Dias, 184, 1º, 2º e 7º andares – Paraíso – São
Paulo/SP.
Em 21 de agosto de 2020 concluiu-se o processo de conversão da Companhia de uma sociedade limitada para
uma sociedade anônima. Desta forma, diferentemente da sociedade limitada, que tem seu capital social
formado por quotas e como ato constitutivo o Contrato Social, a Companhia, agora como sociedade anônima,
passa a ter seu capital social formado por ações e como ato constitutivo o Estatuto Social. Em decorrencia
desse processo de conversão as quotas da Empresa foram convertidas para ações ordinárias na proporção de
uma quota por uma ação ordinária, todas nominativas e sem valor nominal.
A controladora em última instância da Companhia é a Otello Corporation ASA, com sede em Oslo, Noruega,
listada na bolsa de valores de Oslo. A Bemobi Holding AS, que é a controladora direta da Companhia,
também é controlada pela Otello Corporation ASA.
A Companhia é uma sociedade anônima e tem como objeto social: (i) o desenvolvimento de tecnologias para
aplicação em telefones celulares; (ii) a atuação no mercado de desenvolvimento de programas de computador
("softwares") e de ferramentas de programas de computador especificamente desenvolvidas para a rede
mundial de computadores (internet) com acesso via telefonia móvel celular ou qualquer outro meio que
caracterize o acesso móvel, através da prestação de serviços de projeto, integração de sistemas,
desenvolvimento e fornecimento de soluções dos referidos softwares; (iii) a prestação de consultoria
relacionada a aplicações para telefones celulares e o desenvolvimento de atividades correlatas; (iv) a
atividade de veiculação de publicidade digital; e (v) a participação em outras sociedades, simples ou
empresárias, como acionista ou sócia, quaisquer que sejam seus objetos sociais, no Brasil ou no exterior.
Essas demonstrações contábeis combinadas intermediárias contemplam as empresas: Bemobi Mobile Tech
S.A., Bemobi International AS, Bemobi Ukraine LLC e Open Markets AS e empresas controladas. Maiores
detalhes sobre a apresentação dessas demonstrações contábeis combinadas intermediárias, bem como sobre
os principais saldos dessas empresas foram apresentados na nota 2.1.
1.1. Reorganização societária do acionista controlador
Em 30 de setembro de 2020, a administração da Companhia firmou três contratos de compra com a sua
controladora direta Bemobi Holding AS, e adquiriu 100% do capital social das empresas Bemobi
International AS, Bemobi Ukraine LLC e Open Markets AS. Em decorrência dessa transação, a Bemobi
registrou no passivo não circulante o valor de R$ 290.430 com a sua controladora Bemobi Holding AS, já que
de acordo com os documentos assinados entre as partes esse valor deverá ser liquidado em 31 de dezembro
de 2021. Esse valor de R$ 290.430 está sujeito a juros a uma taxa de 5% a.a.
Como a Companhia possuía até 30 de setembro de 2020 o valor total de R$ 45.511 de empréstimos a receber
com a Bemobi Holding AS, o saldo registrado no passivo com esta sociedade é de R$ 244.920, já que o valor
de R$ 45.511 foi compensado do valor a pagar pela aquisição de empresas de R$ 290.430.
Esse valor de R$ 290.430 foi determinado pela administração da Companhia através de avaliações
financeiras realizados por seus consultores externos, a partir de técnicas de fluxo de caixa descontado
(valuation). Essas empresas atuam no mesmo segmento de negócio da Companhia, que é substancialmente o
de desenvolver tecnologias para aplicação em telefones celulares. A administração da Companhia entende
que através dessas empresas adquiridas a Bemobi poderá consolidar e expandir suas operações em outros
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países do mundo, bem como se beneficiar de sinergias na operação e no gerenciamento das atividades, a
partir do conceito de One Bemobi. Ainda, conforme as avaliações financeiras realizados por seus consultores
externos, a administração da Companhia espera obter fluxos de caixa positivos advindos dessas empresas
adquiridas.
Por se tratar de combinação de negócios envolvendo entidades sob controle comum, não foram registrados,
no ativo da Companhia, mais valia e ágio decorrentes da negociação a valor justo. A diferença entre a
contraprestação acordada no valor de R$ 290.430 e o valor contábil dos ativos líquidos adquiridos de R$
65.004, foi registrada em conta específica do patrimônio líquido no valor de R$ 225.426.
Mediante essa transação, as empresas controladas diretamente pela Bemobi Holding AS passaram a estar
sob o controle direto e indireto da Companhia, conforme o quadro abaixo, sendo que a Bemobi Holding AS
continua com o controle direto da Companhia.
Empresas adquiridas e que passam a ser controladas diretamente pela Companhia:
Participação
Bemobi International AS (Noruega)

100,00%

Bemobi Ukraine LLC (Ucrânia)

100,00%

Open Markets AS (Noruega)

100,00%

Empresa controlada indiretamente pela Companhia e diretamente pela Open Markets AS:
Participação
Tulari Spain Sociedad Limitada (Espanha)

100,00%

Empresas controladas indiretamente pela Companhia e diretamente pela Tulari Spain Sociedad Limitada:
Participação
Apps Club Del Mexico Sociedad Anonima Promotora de Capital Variable (México)

100,00%

Apps Club de Chile SPA (Chile)

100,00%

Apps Club de Colombia S.A.S (Colômbia)

100,00%

Apps Club de Argentina (Argentina)

100,00%

Essas empesas são consideradas nas demonstrações contábeis intermediárias combinadas. Os principais
saldos dessas empresas foram apresentados na nota 2.1.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

CONTÁBEIS

INTERMEDIÁRIAS

COMBINADAS

E

2.1. Combinação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis intermediárias combinadas do Grupo Bemobi (“Grupo”), que são de
responsabilidade da administração do Grupo, estão sendo apresentadas exclusivamente com o objetivo de
fornecer, por meio de uma única demonstração contábil, informações relativas à totalidade das atividades do
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Grupo, independentemente da disposição de sua estrutura societária. As demonstrações contábeis
intermediárias combinadas estão apresentadas para fornecimento de informações e análises adicionais sobre
as operações do Grupo, e não representam as demonstrações contábeis intermediárias individuais das
empresas listadas acima na Nota 1.1, e não devem ser tomadas como base para fins de cálculo de dividendos,
tributos ou para quaisquer outros fins societários ou análise de rentabilidade ou sobre performance.
Portanto, os negócios incluídos nessas demonstrações contábeis intermediárias combinadas não operaram
como uma única entidade e, portanto, as demonstrações contábeis intermediárias combinadas não
necessariamente indicam os resultados que teriam sido apurados se eles tivessem operados por uma única
entidade durante o período apresentado, ou ainda, que não são um indicativo de resultados futuros.
Ainda, cabe destacar que essas demonstrações contábeis intermediárias combinadas consideram como se a
reestruturação mencionada na Nota 1.1 estivesse ocorrido desde 01 de janeiro de 2019 e que tem como
objetivo apresentar as informações históricas em conexão com o processo de abertura de capital da empresa,
no mercado de capitais brasileiro.
O resumo dos saldos apresentados por cada empresa considerada nas demonstrações contábeis
intermediárias combinadas está relacionado abaixo:
30 de setembro de 2020:
Ativo
Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda. –
Companhia
Bemobi International AS

Patrimônio
líquido

Lucro
líquido
(prejuízo)

Receita
líquida

423.636

155.342

108.217

28.468

78.349

48.435

61.897

6.535

Bemobi Ukraine LLC

4.344

3.473

8.299

794

Tulari Spain Sociedad Limitada

11.878

11.826

2

1.201

Open Markets AS
Apps Club Del Mexico Sociedad Anonima
Promotora de Capital Variable

13.194

13.096

1.691

1.013

4.905

4.062

2.206

880

Apps Club de Chile SPA

3.798

3.431

1.887

150

Apps Club de Colombia S.A.S

3.234

2.430

1.872

512

233

203

24

(76)

Apps Club de Argentina
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30 de setembro de 2019:
Ativo
Bemobi Mídia e Entretenimento Ltda. –
Companhia
Bemobi International AS

Patrimônio
líquido

Receita
líquida

Lucro
líquido
(prejuízo)

361.730

340.004

111.861

28.264

44.165

16.677

42.339

(970)

5.328

Bemobi Ukraine LLC

2.415

2.194

Tulari Spain Sociedad Limitada

7.312

7.283

1.452

39

(11)

(25)

3.785

1.744

1.699

459

Apps Club de Chile SPA

3.833

2.337

1.421

113

Apps Club de Colombia S.A.S

4.401

2.867

3.060

1.098

219

(63)

205

(100)

Open Markets AS
Apps Club Del Mexico Sociedad Anonima
Promotora de Capital Variable

Apps Club de Argentina

70

2.2. Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis intermediárias combinadas do Grupo Bemobi foram preparadas e estão sendo
apresentadas de acordo com os Pronunciamentos Técnicos, Interpretações e Orientações do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pelo
Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). Todas as informações relevantes próprias das demonstrações
contábeis intermediárias combinadas, e apenas essas informações, estão sendo evidenciadas e correspondem
às utilizadas na gestão da administração do Grupo.
As demonstrações contábeis intermediárias combinadas do Grupo Bemobi foram elaboradas com o objetivo
de apresentar as informações contábeis como se as empresas do Grupo Bemobi fossem apenas uma única
entidade, utilizando os mesmos conceitos quando da elaboração de demonstrações contábeis consolidadas,
no que for aplicável, e seguem, adicionalmente, o Pronunciamento Técnico CPC 44 – Demonstrações
Combinadas, aprovado pela Deliberação CVM nº 708, de 02 de maio de 2013. A diferença básica entre o
processo de combinação e de consolidação nos termos do CPC 36 é que as demonstrações consolidadas são
preparadas para uma controladora e incluem as demonstrações de suas controladas, enquanto para as
demonstrações combinadas não há uma controladora, mas sim um grupo de entidades sob controle comum
A preparação de demonstrações contábeis intermediárias combinadas requer o uso de certas estimativas
contábeis críticas e o exercício de julgamento por parte da administração do Grupo no processo de aplicação
das políticas contábeis. 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 contábeis
intermediárias combinadas estão divulgadas na Nota 3.
As demonstrações contábeis combinadas intermediárias estão sendo apresentadas apenas para fornecimento
de análises adicionais, e não representam as demonstrações contábeis individuais ou consolidadas das
empresas.
As demonstrações contábeis intermediárias combinadas não devem ser tomadas por base para fins de cálculo
de dividendos, tributos ou quaisquer outros fins societários ou estatutários. Por isso, não estão sendo
apresentas as informações sobre o lucro básico e diluído por quotas ou ações.
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2.3. Bases de mensuração
As demonstrações contábeis intermediárias combinadas foram preparadas com base no custo histórico,
exceto no caso de ativos e passivos financeiros ajustados para refletir a mensuração ao valor justo.
Adicionalmente, essas demonstrações contábeis intermediárias combinadas foram elaboradas e estão sendo
apresentadas em conexão com o processo de registro de companhia aberta na Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) e com a abertura de capital da Companhia que irá ocorrer até o fim de 2020.
2.4. Políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis intermediárias
combinadas estão apresentadas abaixo ou nos respectivos itens destas notas explicativas. As políticas
contábeis aplicadas na preparação das demonstrações contábeis intermediárias combinadas são consistentes
em todos os períodos apresentados.
a) Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações contábeis intermediárias combinadas do Grupo são mensurados
usando a moeda do principal ambiente econômico no qual o Grupo atua ("moeda funcional"). As
demonstrações contábeis intermediárias combinadas estão apresentadas em Reais ("R$"), que é a moeda
funcional e de apresentação do Grupo.
As demonstrações contábeis intermediárias das empresas do exterior são convertidas para a moeda de
apresentação do Grupo conforme o Pronunciamento Técnico CPC 02 (R2).
b) Demonstração dos fluxos de caixa
Os fluxos de caixa das atividades operacionais são apresentados pelo método indireto, conforme o item 18.b
do Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2).
c) Informações por segmento
Segmentos operacionais são componentes da entidade que desenvolvem atividades de negócio das quais
pode-se obter receitas e incorrer em despesas. Seus resultados operacionais são regularmente revistos pelo
principal gestor das operações da entidade, que toma as decisões sobre alocação de recursos e avalia o
desempenho do segmento. Para a existência do segmento, é necessário haver informação financeira
individualizada do mesmo.
O principal tomador de decisões operacionais no Grupo, responsável pela alocação de recursos e pela
avaliação periódica de desempenho, é a Diretoria-Executiva, que é responsável pela tomada das decisões
estratégicas do Grupo e por sua gestão. Apesar de haver atividades diversas, o principal tomador de decisão
entende que o Grupo representa apenas um segmento de negócio. Todas as decisões relativas a planejamento
estratégico, financeiro, compras, investimentos e aplicação de recursos são efetuadas em bases únicas e
pensando no Grupo como um todo.
Os saldos de ativo, patrimônio líquido, receita líquida e lucro líquido (prejuízo) por empresa e área geográfica
foram apresentados na nota 2.1.
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d) Aprovação das demonstrações contábeis intermediárias combinadas
As demonstrações contábeis intermediárias combinadas do Grupo foram aprovadas pela administração em
21 de outubro de 2020.
2.5. Surto de coronavírus
Os casos de coronavírus (“COVID-19”) foram reportados pela primeira vez em dezembro de 2019 e desde
então se espalharam por diversos países, incluindo o Brasil. O surto de COVID-19 se desenvolveu
rapidamente em 2020 e as medidas tomadas para conter o vírus afetaram a atividade econômica, sendo que
o impacto final na economia global e nos mercados financeiros ainda é incerto.
A administração do Grupo não identificou quaisquer incertezas relevantes relacionadas a eventos ou
condições que possam lançar dúvidas significativas sobre a capacidade da entidade de continuar como uma
empresa em andamento. Até este momento o Grupo não apresenta quaisquer dificuldades em relação ao seu
fluxo de caixa (liquidez) ou mesmo redução material das receitas com seus clientes. Não há indicação de
redução ao valor recuperável de ativos ou riscos associados ao cumprimento de obrigações.
Até o momento, os impactos nos negócios ou nas metas financeiras em razão da pandemia não foram
significativos, no entanto, a administração ainda está avaliando as respostas governamentais e o avançar da
crise de saúde e da crise econômica originadas pelo surto, pois caso haja uma prolongada desaceleração nas
condições econômicas locais e regionais, pode vir a afetar os negócios do Grupo.
Adicionalmente, o Grupo ressalta que está cumprindo os protocolos de saúde e segurança estabelecidos pelas
autoridades e agências.

3. ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS
A preparação das demonstrações contábeis intermediárias combinadas requer o uso de certas estimativas
críticas e o exercício de julgamento por parte da administração do Grupo no processo de aplicação das
políticas contábeis.
As áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior complexidade, com risco significativo de
provocar ajuste material nos valores contábeis de ativos e passivos ao longo do próximo exercício social,
estão relacionadas a seguir.
3.1. Ágio por expectativa de rentabilidade futura
O ágio por expectativa de rentabilidade futura, mencionado na Nota 8, é testado anualmente para avaliação
do seu valor recuperável (teste de impairment), ou com maior frequência se eventos ou alterações nas
circunstâncias indicarem um possível impairment. O valor recuperável é definido com base em cálculo do
valor em uso, efetuado com base em estimativas da administração. Conforme mencionado na Nota 8
nenhuma perda por impairment foi contabilizada no período.
Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam
fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Para fins desse teste, o
ágio é alocado para as UGC ou para os grupos de UGC que devem se beneficiar da combinação de negócios da
qual o ágio se originou. Neste caso, a única UCG identificada é a própria Companhia.
Neste caso, a administração do Grupo entende que a menor unidade geradora de caixa para teste de
impairment do ágio abrange o negócio como um todo e, portanto, a avaliação está no nível da Companhia.
Essa metodologia está alinhada com o direcionamento estratégico do Grupo, no qual avalia o negócio como
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um todo, ou seja, os resultados operacionais são regularmente avaliados pelo principal gestor das operações
da entidade, que toma as decisões sobre alocação de recursos e avalia o desempenho das operações do ponto
de vista da Companhia como um todo.
3.2. Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido)
O imposto de renda e a contribuição social (corrente e diferido) são calculados de acordo com interpretações
da legislação em vigor. Este processo normalmente envolve estimativas complexas para determinar o lucro
tributável e as diferenças temporárias. Em particular, eventuais créditos fiscais diferidos sobre prejuízos
fiscais, base negativa de contribuição social e diferenças temporárias que são reconhecidos na proporção da
probabilidade de que o lucro tributável futuro esteja disponível e possa ser utilizado. A mensuração da
recuperabilidade do imposto de renda diferido sobre prejuízos fiscais, base negativa de contribuição social e
diferenças temporárias leva em consideração a estimativa de lucro tributável. Os tributos sobre o lucro e
outros tributos são apurados e registrados com base na interpretação da legislação por parte da
administração.
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
30/09/2020

31/12/2019

Caixa e contas bancárias

26.027

16.441

Aplicações financeiras (*)

84.089

57.473

Total

110.116

73.914

(*) As aplicações financeiras se referem substancialmente a Certificados de Depósitos Bancários – CDBs, de
curto prazo e alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão
sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Essas aplicações possuem rendimento de
aproximadamente 98% do CDI – Certificado de Depósito Interbancário (2019 – 100% do CDI) e estão
investidas em bancos de primeira linha.

5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela prestação de serviços no decurso
normal das atividades do Grupo. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos (ou outro que
atenda ao ciclo normal do Grupo), as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário,
são apresentadas no ativo não circulante.
As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente,
mensurados pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros, menos a provisão para
perdas de créditos esperada (impairment).

30/09/2020
Serviços faturados
Serviços a faturar

43.458
42.571
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A idade das contas a receber apresenta-se como segue:
30/09/2020
Total
A vencer

31/12/2019

86.029
86.029

90.390
90.390

O Grupo não possui valores vencidos a receber nos períodos apresentados, bem como não identificou
informações ou fatos prospectivos que possam impactar a expectativa da administração em relação ao
recebimento desses valores. Por isso, a administração entende que não é necessária a constituição de uma
provisão para perdas por impairment.
6. TRIBUTOS DIFERIDOS
Os tributos diferidos correspondem, substancialmente, aos tributos aplicáveis à Companhia no Brasil, e
compreendem a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) e o imposto sobre a renda (IRPJ)
recuperáveis em período futuro, relacionados, substancialmente, a diferenças temporárias dedutíveis.
As alíquotas, para cálculo dos tributos diferidos, são de 9% para a CSLL e de aproximadamente 25% para o
IRPJ.
Tributos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o lucro futuro tributável
esteja disponível para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias, com base em projeções de
resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que
podem, portanto, sofrer alterações. Tributos diferidos passivos são reconhecidos integralmente.
Os saldos de tributos diferidos ativos e passivos são apresentados pelo valor líquido no balanço quando há o
direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em geral relacionados
com a mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal.
Os prejuízos fiscais acumulados das operações não possuem prazo de prescrição, porém a sua compensação é
limitada em anos futuros em até 30% do montante do lucro tributável de cada exercício.
O prazo esperado para recuperação dos tributos diferidos está relacionado a seguir.
30/09/2020

31/12/2019

Prazo estimado para recuperação:
Até 1 ano

15.711

13.553

Até 2 anos

11.334

11.334

Até 3 anos

10.855

11.334

Até 4 anos

9.660

10.436

Até 5 anos

7.245

Diferença temporária - amortização fiscal do ágio
Total
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A movimentação dos tributos diferidos no período está demonstrada a seguir:
Saldo em 31 de dezembro de 2019

34.205

Efeitos sobre amortização de mais valia (i)

(1.408)

Efeitos sobre amortização de ágio (ii)

(7.871)

Efeitos sobre amortização da contraprestação a pagar (iii)

(7.847)

Diferenças temporárias dedutíveis

2.913

Saldo em 30 de setembro de 2020

19.992

(i)

Amortização da mais valia reconhecida na Opera Software Brasil Ltda. (“Opera”), que foi incorporada
pela Companhia em 31 de janeiro de 2018, em razão do processo de aquisição da Companhia em 2015,
no qual foi constatado que o valor justo dos ativos intangíveis identificados era superior ao valor
contábil.

(ii) Amortização do ágio por expectativa de rentabilidade futura reconhecido na Opera, em razão do
processo de aquisição da Companhia.
(iii) Amortização da contraprestação paga para aquisição da Companhia pela Opera.

Cabe ressaltar que o Grupo apresenta histórico de lucros tributáveis, bem como possui expectativa que nos
anos seguintes estarão disponíveis lucros tributáveis para serem compensados com esses créditos ativos.
Essas projeções foram realizadas levando-se em consideração os fluxos de caixa operacionais e financeiros,
assim como a alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social que dariam origem a lucros
tributáveis futuros a serem compensados.
Posições fiscais incertas
Após a incorporação ocorrida em janeiro de 2018, a Companhia passou a deduzir fiscalmente o ágio gerado
pela combinação de negócios ocorrida em 2015, por um período de cinco anos. A administração entende que
a dedutibilidade do ágio para fins fiscais é adequada perante a legislação atual, e está suportada pelo
entendimento dos seus assessores jurídicos.
Em 30 de setembro de 2020, as incertezas associadas à dedução do ágio para fins fiscais totalizam o valor de
R$ 27.677 e não estão provisionadas. Com base na posição de seus assessores jurídicos internos e externos, a
Empresa entende que essas posições incertas serão provavelmente aceitas pela autoridade fiscal.
A Companhia não identificou outros tratamentos tributários incertos que possam resultar em um passivo
relevante para a Companhia. Contudo, a Companhia permanece sujeita à fiscalização para seus tributos sobre
o lucro em geral para os exercícios de 2014 a 2019.
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7. IMOBILIZADO
Os ativos imobilizados são reconhecidos pelo custo de aquisição ou construção, líquido da depreciação
acumulada e perdas por redução do valor recuperável.
Os ativos são depreciados pelo método linear, conforme o item 62 do Pronunciamento Técnico CPC 27,
considerando a vida útil estimada pela administração, e seus valores residuais são considerados iguais a zero.
A administração concluiu que, para os períodos apresentados, não há indicação de que os ativos possam ter
sofrido desvalorização. A vida útil dos ativos estimada pela administração é a seguinte:
Vida útil
Equipamentos de informática

3 a 5 anos

Benfeitorias em imóveis de terceiros

(*)

Móveis e utensílios

5 a 10 anos

Equipamentos eletrônicos

3 a 5 anos

Equipamentos telefônicos

3 a 5 anos

Direitos de uso de imóveis de terceiros

3 a 6 anos

* Vida útil de acordo com a estimativa da administração e os prazos contratuais, que variam de 5 a 10 anos.
Os saldos líquidos do imobilizado são:
30/09/2020

31/12/2019

Equipamentos de informática

5.852

7.813

Benfeitorias em imóveis de terceiros

2.846

559

950

393

Equipamentos eletrônicos

43

40

Equipamentos telefônicos

26

40

3.837

1.178

13.554

10.023

Móveis e utensílios

Direitos de uso de imóveis de terceiros
Total
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As movimentações do imobilizado são:
31/12/2019

30/09/2020

Saldo

Adição

Baixa

Transferência

Saldo

Custo
Equipamentos de informática

10.967

448

11.415

Benfeitorias em imóveis de terceiros

810

2.348

3.158

Móveis e utensílios

571

623

1.194

Equipamentos eletrônicos

102

18

120

1.212

2.962

4.174

13.753

6.399

20.152

Equipamentos telefônicos
Direitos de uso de imóveis de terceiros
Subtotal

91

91

Depreciação acumulada
Equipamentos de informática

(3.154)

(2.409)

(5.563)

Benfeitorias em imóveis de terceiros

(251)

(61)

(312)

Móveis e utensílios

(178)

(66)

(244)

Equipamentos eletrônicos

(62)

(15)

(77)

Equipamentos telefônicos

(51)

(14)

(65)

Direitos de uso de imóveis de terceiros

(34)

(303)

(337)

Subtotal

(3.730)

(2.868)

(6.598)

Total líquido

10.023

3.531

13.554

8. INTANGÍVEL
Os ativos intangíveis são reconhecidos pelo custo de aquisição, líquidos da amortização acumulada e perdas
por redução ao valor recuperável.
Os ativos são amortizados pelo método linear, considerando a vida útil estimada pela administração, e seus
valores residuais são considerados iguais a zero.
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.
A administração concluiu que, para os períodos apresentados, o valor recuperável dos ativos é maior ou igual
ao valor contábil. Por isso, a administração entende que não é necessário o reconhecimento de uma perda
por desvalorização (impairment).
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Os saldos líquidos do intangível são:
30/09/2020
Mais valia de ativos intangíveis (i)

16.034

Tecnologia

31/12/2019
22.506
2.067

Relacionamento com clientes

16.034

Marca

20.278
161

Ágio por expectativa de rentabilidade futura

154.933

Plataformas desenvolvidas

154.933

23.084

21.188

Softwares adquiridos de terceiros

9.530

10.089

Plataformas em desenvolvimento

6.902

Total

(i)

210.483

208.716

Em 2015, no processo de aquisição da Companhia pela sua antiga controladora Opera, que foi
incorporada pela Companhia em 31 de janeiro de 2018, foram identificados os determinados ativos
intangíveis:
Tecnologia - Os ativos de tecnologia são compostos pela plataforma de aplicativos da Companhia, que
estão sob constante desenvolvimento. A tecnologia é utilizada em todos os serviços prestados pela
Companhia e, portanto, garantirá uma vantagem competitiva para os próximos anos.
Contratos e relacionamento com clientes - Inclui: (i) Contratos com clientes, principalmente aqueles
com as quatro grandes operadoras de telefonia, firmados e renovados automaticamente a cada 3 anos.
Dentre eles, o maior contrato é com a operadora Oi Participações e que tem sido renovado nos últimos
anos, sendo amortizado em 2 anos (em 31 de dezembro de 2019 esse saldo já está integralmente
amortizado); (ii) Relacionamento com clientes existe quando a entidade tem informações e mantém
contatos regulares com seus clientes. Como esses relacionamentos são formalizados mediante
contratos de prestação de serviços, se consolida uma carteira de clientes ativa. Dessa forma,
relacionamento com clientes foi considerado como um ativo intangível adquirido na transação e
segregado dos contratos com clientes, sendo amortizado em 8 anos.
Marca - Considerando o reconhecimento da marca pelo mercado, principalmente em relação aqueles
clientes atuais, bem como os benefícios econômicos relacionados à marca “Bemobi”, esta foi
considerada como um ativo intangível.

(ii)

Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme
incorridos. Os custos de desenvolvimento de novas aplicações e aprimoramentos que são diretamente
atribuíveis às plataformas e softwares são reconhecidos como ativos intangíveis quando os critérios de
capitalização são atendidos. Os custos diretamente atribuíveis que são capitalizados como parte do
software estão relacionados substancialmente a custos com empregados diretamente alocados em seu
desenvolvimento.
Esses intangíveis em desenvolvimento representam o custo dos projetos em desenvolvimento até o
momento em que entrarem em operação, quando serão transferidos para as contas correspondentes
desses bens em operação. Neste momento, esses ativos passam a ser amortizados com base na vida útil
respectiva. Inclusive, esses ativos intangíveis em desenvolvimento foram avaliados para fins de
impairment em 31 de dezembro de 2019, não sendo necessário nenhum ajuste.
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As movimentações do intangível são:
31/12/2019
Saldo

30/09/2020
Adição

Baixa

Transferência

Saldo

Custo
Mais valia de ativos intangíveis
Ágio por expectativa de rentabilidade futura

64.371

64.371

154.933

154.933

Plataformas desenvolvidas

31.935

Softwares adquiridos de terceiros

15.345

7.365

39.300

3.872

19.217

6.902

6.902

266.584

18.139

284.723

(41.865)

(6.472)

(48.337)

(10.747)

(5.469)

(16.216)

(5.256)

(4.431)

(9.687)

Subtotal

(57.868)

(16.372)

(74.240)

Total líquido

208.716

1.767

210.483

Plataformas em desenvolvimento
Subtotal
Amortização acumulada
Mais valia de ativos intangíveis
Ágio por expectativa de rentabilidade futura
Plataformas desenvolvidas
Softwares adquiridos de terceiros

Conforme exigido pela norma contábil, o Grupo realiza anualmente teste de impairment para o ágio. A
administração entende que a menor unidade geradora de caixa para teste de impairment está no nível da
própria entidade. Essa metodologia está alinhada com o direcionamento estratégico do Grupo em termos de
investimentos e ações comerciais, bem como alinhado em relação às fontes de receitas e custos.
A administração do Grupo realizou o teste de impairment do ágio em 30 de setembro de 2020 e a
metodologia para o cálculo foi o valor em uso, estando as principais premissas utilizadas sumariadas a
seguir:
x

Crescimento da receita e margem em aproximadamente 3% ao ano (3% ao ano em 2019), que está
alinhado com o plano de negócios da Companhia e expectativas de crescimento da demanda dos
clientes e que foi preparado para 5 anos;

x

Crescimento das despesas gerais e administrativas que está alinhado com a projeção de inflação do
país e crescimento das despesas com base no plano de negócios da Companhia. A taxa de inflação
esperada pela Companhia para esses gastos operacionais foi de 4% ao ano em média (4% ao ano em
2019), e que se encontra alinhada com as projeções preparadas por instituições representativas do
mercado;

x

Por tratar-se de um negócio sem expectativa de término, foi estimada uma perpetuidade de
crescimento nominal dos fluxos de caixa de 2% ao ano (2,5% ao ano em 2019) relacionados ao nível
de conhecimento do negócio dos últimos anos e baseado nas experiências passadas da
administração;
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x

Investimentos de capital (Capital expenditure - “CAPEX”), na ordem de R$ 13 milhões por ano, o
que está alinhado com o plano de negócios da Companhia;

x

A taxa de desconto para os fluxos de caixa projetados foi de 11,6% ao ano (16,3% ao ano em 2019). A
taxa de desconto equivalente para o mesmo valor em uso sem o efeito de fluxo de pagamento de
impostos sobre a renda, é de 17,6% ao ano (24,7% ao ano em 2019).

O resultado do teste de impairment realizado em 30 de setembro de 2020 não indicou nenhuma necessidade
de provisão para perdas.
A vida útil dos ativos estimada pela administração é a seguinte:
Vida útil
Mais valia de ativos intangíveis

2 a 8 anos

Plataformas desenvolvidas (*)

3 a 5 anos

Softwares adquiridos de terceiros

3 a 5 anos

* Plataformas desenvolvidas internamente pelo Grupo. A vida útil desses ativos é reavaliada anualmente pela
administração do Grupo.

9. OBRIGAÇÕES COM PESSOAL
Os saldos correspondem às obrigações usuais do Grupo referentes a remunerações de empregados e
respectivos encargos sociais. Não há valores vencidos a pagar nos períodos apresentados.
30/09/2020
Provisão de férias
Provisão para participação nos resultados
Salários a pagar
Instituto Nacional da Seguridade Social a recolher
Fundo de Garantia por Tempo de Serviços a recolher
Imposto de Renda Retido na Fonte a recolher
Outros
Total

2.673
6.231
1.409
1.876
514
766
1.271
14.740

31/12/2019
2.022
7.630
1.040
861
288
1.028
302
13.171

10. TRIBUTOS A RECOLHER
Os saldos correspondem às obrigações usuais do Grupo referentes a tributos a recolher, exceto os encargos
sociais classificados no item anterior. Não há valores vencidos a pagar nos períodos apresentados.
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30/09/2020

31/12/2019

907

Imposto de renda e contribuição social (IRPJ e CSLL)
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins)
Programa de Integração Social (PIS)
Imposto Sobre Serviços (ISS)
Tributos a recolher no exterior

Outros
Total

889

827

192
1.194
1.673
47
4.902

155
1.951
3.003
31
5.967

11. CONTAS A PAGAR
Os saldos correspondem às obrigações usuais do Grupo referentes, substancialmente, a valores a pagar a
fornecedores. Não há valores vencidos a pagar nos períodos apresentados.
30/09/2020
Provisão para direitos autorais (i)
Fornecedores de serviços e materiais (ii)
Outros
Total

23.543
8.106
124
31.773

31/12/2019
19.444
10.129
482
30.055

(i) Valores devidos a título de direitos autorais para os desenvolvedores dos aplicativos e softwares. Esses
valores são pagos com base em percentual definido nos contratos.
(ii) Referem-se substancialmente a contas a pagar com serviços de terceiros para a operação das empresas no
exterior.

12. ARRENDAMENTOS
Em 30 de setembro de 2020, o Grupo possui dois contratos de locação de imóvel de terceiros sujeitos ao
Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2).
Um dos contratos, referente ao imóvel utilizado pela filial da Companhia em São Paulo/SP, foi firmado em
novembro de 2019, com prazo de 3 anos e sem opção de compra.
No terceiro trimestre de 2020, a Companhia concluiu o processo de assinatura e registro do outro contrato,
referente ao novo imóvel a ser utilizado pela matriz da Companhia no Rio de Janeiro/RJ, sendo o início
efetivo de utilização desse imóvel a partir de setembro de 2020. O prazo do novo contrato é de 6 anos, sem
renovação automática. Em decorrência desse contrato a Companhia reconheceu, em 30 de setembro de
2020, um ativo e um passivo no valor de R$ 2.963. Esse montante reconhecido foi mensurado descontando
os pagamentos mínimos contratuais remanescentes ao valor presente, usando a taxa incremental de captação
de 8,86% ao ano, de acordo com o período contratual remanescente.
Os valores reconhecidos no período referentes a esse contrato foram os seguintes:
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30/09/2020

31/12/2019

Direito de uso de imóvel de terceiros (imobilizado)
Depreciação acumulada de direito de uso de imóvel de terceiros (imobilizado)
Total do ativo

4.174
(337)
3.837

1.212
(34)
1.178

Arrendamentos a pagar (passivo circulante)
Arrendamentos a pagar (passivo não circulante)
Total do passivo

975
2.893
3.868

421
723
1.144

01/01/2020
a
30/09/2020
Depreciação de direito de uso (despesa)
Juros de arrendamentos (despesa)
Total do resultado

303
68
371

Pagamento de principal de arrendamentos
Pagamento de juros de arrendamentos
Total de pagamentos

276
68
344

01/01/2019
a
30/09/2019

13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
13.1. Capital Social
O capital social apresentado do Grupo representa o somatório do capital social subscrito e integralizado de
todas as empresas combinadas.
A Bemobi Holding AS possui 100% do capital social combinado das empresas nos períodos apresentados.
Em 17 de setembro de 2020, a Bemobi Holding AS, controladora da Bemobi International AS, transferiu
ativos intangíveis ("Intellectual Property"), no valor de R$ 10.671, para a Bemobi International AS em
contrapartida a um aumento de capital nesta empresa.
Ainda, em 17 de setembro de 2020, a Bemobi International AS possuía um mútuo a pagar à Bemobi Holding
AS no valor de R$ 10.964. Esse mútuo foi convertido em aumento de capital na Bemobi International AS.
13.2. Reserva de Capital
Em 30 de setembro de 2020, o Grupo possui reserva de capital no valor de R$ 4.123 (R$ 5.455 em 30 de
setembro de 2019). Este valor é referente a serviços prestados pelos empregados da Companhia, mas que
serão pagos por meio de opções de ações da controladora da Companhia.
O programa de ações, aprovado pelos controladores em 1° de outubro de 2018, permite que os empregados
da Companhia adquiram ações da controladora da Companhia. O valor justo das opções concedidas é
reconhecido como uma despesa com empregados, com um aumento correspondente no patrimônio líquido.
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O valor justo é mensurado em 31 de dezembro de cada exercício e é atualizado em todas as datas de emissão
dos relatórios financeiros considerando inclusive o período em que os empregados se tornaram
incondicionalmente elegíveis às opções.
O valor justo das opções concedidas é mensurado pelo modelo “Black & Scholes”, levando em consideração
os termos e condições em que as opções foram outorgadas. O valor reconhecido como despesa é ajustado
para refletir o número real de opções de ações adquiridas, exceto quando a perda for devida apenas aos
preços das ações que não atingem o limite de aquisição.
Em 30 de setembro de 2020, o total de ações concedidas no plano relacionado ao Grupo é de 3.619, com
preço de exercício de NOK 9.988/BRL 4.914, sendo o mesmo para todas as “tranches”.
O prazo das opções é de cinco anos, ou seja, desde a da data da outorga em 1º de outubro de 2018 até 1º de
outubro de 2023.
O período de aquisição (“vesting period”) é de 4 anos, sendo este período contado a partir da data da outorga
do plano até a data limite de 1º de outubro de 2022, durante o qual as condições para obter o direito às
opções devem ser satisfeitas. O vesting period das opções ocorrerá respeitando o limite de 25% no primeiro
ano, 25% no segundo ano, 25% no terceiro ano e 25% no quarto ano.
A Companhia formalmente acordou com sua controladora Bemobi Holding S.A que as despesas relativas ao
plano de opção de ações de sua operação do Brasil no período de nove meses findo em 30 de setembro de
2020 são de responsabilidade da controladora.
Ainda, cabe considerar que em 2020 não foram realizadas novas outorgas.
13.3. Reserva de Lucros
Em 14 de agosto de 2020, a Companhia deliberou sobre a proposta de distribuição do total de lucros
acumulados apurados até 31 de julho de 2020. O efetivo pagamento desses dividendos está estritamente
condicionado à Oferta Pública de Ações (“IPO”) que a Companhia pretende realizar até 31 de dezembro de
2020. Dessa forma, como a realização do IPO não está no controle da administração, o valor de R$ 186.718
ficará registrado em uma conta de reserva especial de dividendos a pagar, no patrimônio líquido.
13.4. Ajuste de avaliação patrimonial
Representa o valor de R$ 225.426, referente a diferença entre a contraprestação acordada no valor de
R$ 290.430 e o valor contábil dos ativos líquidos adquiridos de R$ 65.004, conforme detalhes da transação
de aquisição de empresas divulgados na Nota 1.1.
14. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Identificação
Os ativos e passivos financeiros relevantes do Grupo são: Caixa e equivalentes de caixa (vide Nota 4), contas
a receber de clientes (vide Nota 5), contas a pagar (vide Nota 1) e empréstimo com parte relacionada (vide
Nota 19.2).
Classificação
Conforme definição do Pronunciamento Técnico CPC 48, os instrumentos financeiros relevantes da
Companhia são classificados entre ativos financeiros subsequentemente mensurados ao custo amortizado e
passivos financeiros subsequentemente mensurados ao custo amortizado, vide quadro abaixo.
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Valor justo
Os valores contábeis dos instrumentos financeiros do Grupo classificados como subsequentemente
mensurados ao custo a amortizado se aproximam, substancialmente, do valor justo.
O resumo dos saldos está relacionado abaixo.
30/09/2020

31/12/2019

Ativos financeiros mensurados
pelo custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa

110.116

73.914

Contas a receber de clientes

86.029

90.390

Empréstimo a parte relacionada

8.300

Passivos financeiros mensurados
pelo custo amortizado
Contas a pagar

31.773

30.055

Obrigações com pessoal

14.740

13.171

Arrendamentos

3.868

Empréstimo de parte relacionada

1.144
7.409

Contraprestações a pagar

244.920

Gestão de riscos financeiros
As atividades do Grupo o expõem a certos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco cambial e
risco de taxa de juros), risco de crédito e risco de liquidez. A gestão de risco é realizada pela diretoria
financeira do Grupo, segundo as políticas aprovadas pela diretoria em relação ao risco cambial, risco de taxa
de juros, risco de crédito, risco de liquidez e investimento de excedentes de caixa.
Os principais riscos associados às operações da Companhia estão relacionados abaixo:
a) Risco de crédito
Está relacionado à possibilidade de o Grupo incorrer em prejuízos decorrentes do não recebimento por parte
dos seus clientes. Conforme mencionando anteriormente, as atividades operacionais do Grupo são mantidas
substancialmente no segmento de telefonia móvel, portanto, o Grupo possui certa concentração de suas
receitas e contas a receber com poucos clientes, sendo que com as quatro principais operadoras de telefonia
móvel do país, a Oi Móvel S.A., Telefônica Brasil S.A. e CLARO S.A. representam juntas 55% das receitas do
Grupo em 30 de setembro de 2020 (em 30 de setembro de 2019 – 63%).
A administração do Grupo entende que, nos períodos apresentados, esse risco não é relevante, pois seus
principais clientes são grandes operadoras de telefonia.
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b) Risco de liquidez
As necessidades de caixa e exigências de liquidez do Grupo são monitoradas pela diretoria financeira, sendo
as necessidades de caixa definidas com base nos compromissos futuros assumidos com fornecedores,
funcionários e outros, bem como para manutenção de um nível de capital de giro adequado às operações.
Esse risco está relacionado à possibilidade de o Grupo incorrer em prejuízos decorrentes da necessidade de
liquidar seus ativos em situações desfavoráveis.
A administração do Grupo entende que, nos exercícios apresentados, esse risco não é relevante, pois o capital
do Grupo é gerido de modo adequado às suas operações e os saldos de caixa e equivalentes de caixa são
mantidos junto a grandes instituições financeiras.
c) Risco de mercado
Está relacionado à possibilidade de o Grupo incorrer em prejuízos decorrentes da oscilação dos valores de
mercado dos instrumentos financeiros, devido a variações cambiais, alterações na taxa de juros, dentre
outros.
A administração do Grupo entende que, nos exercícios apresentados, os riscos aos quais o Grupo está exposto
decorrem, substancialmente, de fatores de risco relacionados a taxas de juros, principalmente decorrentes da
oscilação da taxa CDI (Certificado de Depósito Interbancário), que remunera as aplicações financeiras. A
avaliação desse potencial impacto, oriundo da volatilidade da taxa de juros, é realizada periodicamente para
apoiar o processo de tomada de decisão a respeito da estratégia de gestão do risco.
O Grupo não possui instrumentos financeiros derivativos nos exercícios apresentados.
A tabela abaixo analisa os passivos financeiros não derivativos do Grupo referentes ao período remanescente
do balanço patrimonial até a data contratual do vencimento.
Menos
de
1 ano
Em 30 de setembro de 2020
Fornecedores e outras obrigações
Arrendamentos
Contraprestações a pagar
Em 31 de dezembro de 2019
Fornecedores e outras obrigações
Empréstimo com parte relacionada
Arrendamentos

46.513
975
244.920

Entre 1 e
5 anos

2.893

43.226
421

7.409
723

Acima
de
5 anos

Total
46.513
3.868
244.920

43.226
7.409
1.144

Em 30 de setembro de 2020, o principal risco de mercado originado por instrumentos financeiros do Grupo
Bemobi é relativo as aplicações financeiras (vide Nota 4) e é referente à queda do CDI. Conforme disposições
da Instrução CVM nº 475, de 17 de dezembro de 2008, o quadro demonstrativo de análise de sensibilidade é
demonstrado a seguir:
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Operação
Aplicações
financeiras

Risco

Cenário Provável

Queda do CDI

Cenário II

2.977

Cenário III

2.233

1.488

Cenário Provável: Considera que o CDI anual acumulado nos últimos 12 meses, para esta data base,

permaneça estável (CDI: 3,54% a.a.), os efeitos que seriam registrados nas demonstrações financeiras para
os próximos 12 meses seria uma receita financeira de cerca de R$ 2.977.

15. RECEITA LÍQUIDA
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços no
curso normal das atividades do Grupo. A receita é apresentada líquida dos tributos, das devoluções, dos
abatimentos e dos descontos.
O Grupo reconhece a receita quando o controle do serviço é transferido ao cliente, o valor da receita pode ser
mensurado com segurança e é provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade. O Grupo
baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de
transação e as especificações de cada venda.
No Brasil, o Grupo tem como principais clientes as quatro grandes operadoras de telefonia móvel que atuam
no mercado brasileiro. Os principais serviços oferecidos pelo Grupo são decorrentes de aplicativos e serviços
diversos para uso em aparelhos de celular, tais como: Apps Club, Mobile Couponing e plataformas digitais
diversas. Destes, o principal produto do Grupo é o Apps Club, uma plataforma que funciona como um clube
de aplicativos que permite ao usuário ter acesso a um catálogo de aplicativos pagos do segmento premium a
partir de uma assinatura semanal ou mensal.
Esses contratos permitem às empresas de telecomunicações o direito de oferecer a seus clientes os aplicativos
de celular desenvolvidos pelo Grupo, concedendo a eles o direito de acessar o IP dos aplicativos através de
uma assinatura. Apesar de esses contratos incluírem outros serviços vendidos juntamente com o direito de
acessar o IP, esses outros serviços não são distintos e, portanto, não representam uma obrigação de
desempenho separada.
Portanto, avaliando os critérios para reconhecimento da obrigação de desempenho de acordo como o CPC
47/IFRS 15, a administração concluiu que a receita deve ser reconhecida ao longo do tempo, pois é ao longo
do tempo que o Grupo transfere o controle do serviço prestado. As receitas a faturar entre a data de
faturamento e o final do mês (receitas não faturadas) são identificadas, processadas e reconhecidas no mês
em que o serviço foi prestado.
01/01/2020
a
30/09/2020

01/01/2019
a
30/09/2019

Prestação de serviços (i)

198.266

177.962

Receita bruta

198.266

177.962
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Tributos sobre a receita (ii)

(12.171)

(12.049)

Receita líquida

186.095

165.913

(i)

Do total de receitas de prestação de serviços em 30 de setembro de 2020, o valor de R$ 8.299 refere-se a
receitas da Bemobi Ukraine LLC com a Bemobi Holding AS (R$ 5.328 em 30 de setembro de 2019). A
partir da reorganização societária, conforme divulgado na nota 1.1., essas receitas da Bemobi Ukraine
LLC passaram a ser com a Bemobi International AS, sendo deste modo eliminadas nas demonstrações
contábeis consolidadas da Bemobi Mobile Tech S.A. a partir de 30 de setembro de 2020.

(ii) Os tributos incidentes sobre a receita são substancialmente o ISS - Imposto sobre Serviços, contribuição
para o PIS - Programa de Integração Social e COFINS - Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social.
Sendo que com as quatro principais operadoras de telefonia móvel do país, a Oi Móvel S.A., Telefônica Brasil
S.A. e CLARO S.A. representam juntas 55% das receitas do Grupo em 30 de setembro de 2020 (em 30 de
setembro de 2019 – 63%).O quadro abaixo demonstra a receita bruta de prestação de serviços do Grupo por
área geográfica:
01/01/2020
a
30/09/2020
Brasil
Demais países (i)
Receita bruta

(i)

01/01/2019
a
30/09/2019

120.388

123.910

77.878

54.052

198.266

177.962

O Grupo possui operações na maioria dos países emergentes, sendo que em nenhum deles a receita
bruta de prestação de serviços atinge 10% do total da receita bruta do Grupo.

16. CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS
01/01/2020
a
30/09/2020

01/01/2019
a
30/09/2019

61.129

52.934

11.735

8.768

Depreciação e amortização

10.019

9.856

Total

82.883

71.558

Comissões, direitos autorais e aquisição
de mídia
Custos com pessoal

17. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
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01/01/2020
a
30/09/2020
Depreciação e amortização (i)

01/01/2019
a
30/09/2019

9.221

3.037

Despesas com pessoal

19.822

19.524

Serviços de terceiros (i)

15.393

13.501

Despesas com viagens

1.009

2.148

Aluguéis (ii)

1.377

1.081

516

380

(191)

1.359

47.147

41.030

Outros tributos
Outras despesas
Total

(i) O aumento na despesa com depreciação e amortização, despesas com pessoal e com serviços de terceiros é
decorrente da expansão que a Companhia está fazendo, inclusive com a inauguração da filial em São
Paulo/SP.
(ii) Refere-se ao pagamento de contratos de arrendamento com período inferior a 12 meses ou de baixo valor
(inferior a R$ 20).

18. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
01/01/2020
a
30/09/2020

01/01/2019
a
30/09/2019

Rendimentos de aplicações financeiras

1.551

1.760

Variações cambiais

2.567

Receitas financeiras

Outras receitas

160

245

4.278

2.005

Despesas financeiras
Variações cambiais (*)

(7.282)

Outras despesas

Total

(i)

(2.323)

(677)

(2.323)

(7.959)

1.955

(5.954)

Refere-se a variações cambiais ativas sobre as contas a receber com empresas no exterior.

(ii) As despesas com variações cambiais em 2019 eram substancialmente referentes a empréstimos com
partes relacionadas a pagar, que foram quitados até setembro de 2019.
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19. PARTES RELACIONADAS
19.1. Pessoal-chave da administração
A remuneração total da Diretoria do Grupo no 3º trimestre de 2020 foi de R$ 700 (R$ 756 no 3º trimestre de
2019), totalizando R$ 2.009 até 30 de setembro de 2020 (R$ 1.510 até 30 de setembro de 2019).

19.2. Transações com partes relacionadas
Nos períodos apresentados o Grupo manteve transações com as seguintes partes relacionadas:

30 de setembro de 2020
Bemobi Holding AS

Ativo

Passivo
244.920
244.920

Receitas

31 de dezembro de 2019
Bemobi Holding AS

Ativo
8.300
8.300

Passivo
7.409
7.409

Receitas
123
123

Custos e
despesas
(101)
(101)

Custos e
despesas
(88)
(88)

Em 30 de setembro de 2020, a Companhia possui contraprestações a pagar à sua controladora, Bemobi
Holding AS, no valor líquido de R$ 244.920, que está sujeito a juros a uma taxa de 5% a.a. e sem incidência
de variação cambial.
Esse valor de R$ 244.920 a pagar é o líquido entre (i) o valor total de R$ 290.430 referente à aquisição das
empresas Bemobi International AS, Bemobi Ukraine LLC e Open Markets AS, vide Nota 1.1, e que deve ser
liquidado até 31 de dezembro de 2021; e (ii) o valor total de R$ 45.511 a receber pela Companhia referente
aos cinco mútuos concedidos à Bemobi Holding AS até 30 de setembro de 2020 e que foi compensado
mediante a transação de aquisição das empresas.
20. TRIBUTOS SOBRE O LUCRO
O Grupo apura seus tributos sobre o lucro com base no regime do lucro real.
A conciliação da despesa com IRPJ e CSLL está demonstrada a seguir.
01/01/2020
a
30/09/2020
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Resultado antes dos tributos sobre o
lucro
Alíquota combinada de CSLL e IRPJ

58.020

47.371

34%

34%

19.727

16.106

282

2.474

20.009

18.580

CSLL e IRPJ correntes

5.692

4.865

CSLL e IRPJ diferidos

14.317

13.715

20.009

18.580

Ajustes à alíquota combinada:
Adições e exclusões (*)
CSLL e IRPJ

(*) Refere-se a adições e exclusões permanentes e temporárias das empresas do Grupo.
Os lucros e prejuízos das empresas do Grupo são mensurados de acordo com as legislações tributárias locais
de cada jurisdição onde essas empresas são domiciliadas. Visto que está é uma demonstração contábil
combinada, não foi realizado o cálculo de impostos aplicando o diferencial entre a alíquota em vigor no Brasil
e a alíquota local de cada jurisdição onde as empresas do Grupo operam e geram lucro tributável, o que teria
ocorrido caso essas demonstrações contábeis tivessem sido consolidadas, conforme pronunciamento técnico
CPC 36 (R3)/IFRS 10.
21. SEGUROS
O Grupo mantém apólices de seguro contratadas junto a conceituadas seguradoras e que levam em
consideração a natureza e o grau de risco envolvido. As coberturas destas apólices são emitidas de acordo
com os objetivos definidos pelo Grupo, a prática de gestão de risco corporativo e as limitações impostas pelo
mercado de seguro. Os ativos do Grupo diretamente relacionados às suas operações estão contemplados na
cobertura dos seguros contratados.
22. TRANSAÇÕES QUE NÃO ENVOLVEM CAIXA OU EQUIVALENTES DE CAIXA
Em 17 de setembro de 2020, a Bemobi Holding AS, controladora da Bemobi International AS, transferiu
ativos intangíveis ("Intellectual Property"), no valor de R$ 10.671, para a Bemobi International AS em
contrapartida a um aumento de capital nesta empresa. Esses ativos são plataformas disponibilizadas às
operadoras de telefonia celular que, por meio de aviso nos aparelhos celulares dos clientes, enviam sugestões
para recarga de dados. Essas plataformas funcionam de modo integrado com as operações da Companhia.
Esse valor não foi considerado na elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, pois não representou a
saída de caixa ou de equivalentes de caixa.
Adicionalmente, em 17 de setembro de 2020 a Bemobi International AS possuía um mútuo a pagar à Bemobi
Holding AS no valor de R$ 10.964. Esse mútuo foi convertido em aumento de capital na Bemobi
International AS. Esse valor não foi considerado na elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, pois não
representou a saída de caixa ou de equivalentes de caixa.

***
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1.0 - Identificação dos responsáveis

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

PEDRO SANTOS RIPPER

Cargo do responsável

Diretor Presidente

Nome do responsável pelo conteúdo do
formulário

RODIN SPIELMANN DE SA

Cargo do responsável

Diretor de Relações com Investidores
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1.2. Declaração do Diretor de Relações Com Investidores
Eu, RODIN SPIELMANN DE SA, brasileiro casado, engenheiro, portador de Cédula de Identidade
nº 389815 - MMRJ, e inscrito no CPF sob o nº 021.529.67-93, na qualidade de Diretor de Relações
com Investidores da BEMOBI MIDIA E ENTRETENIMENTO LTDA (“Companhia”), declaro que:
a.

revisei o Formulário de Referência;

b.
todas as informações contidas no formulário atendem ao disposto na Instrução CVM nº 480,
em especial aos artigos 14 a 19; e
c.
o conjunto de informações nele contido é um retrato verdadeiro, preciso e completo da situação
econômico-financeira da Companhia e dos riscos inerentes às suas atividades e dos valores
mobiliários por ela emitidos

RODIN
DIN SPIE
SPIELMANN
IELM
IE
LMAN
LM
ANN DE S
AN
SA
Diretor de Relaç
Relações
açõe
aç
ões
õe
s co
com Investid
Investidores
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PricewaterhouseCoppers Auditores Independentes
61.562.112/0001-20
15/08/2018
(i) Serviços relacionados à auditoria das demonstrações contábeis societárias e combinadas da Companhia relativas aos
exercícios findo em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 e ao exercício a findar em 31 de dezembro de 2020; (ii) revisão
das informações contábeis intermediárias da Companhia para os períodos de três, seis e nove meses findos em 31 de março,
30 de junho e auditoria das demonstrações financeiras societárias de 30 de setembro de 2020 e 2019; (iii) serviços
relacionados à auditoria das demonstrações contábeis combinadas da Companhia, relativas aos exercícios findo em 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017, bem como ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, preparadas de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria; (iv) emissão de carta conforto em conexão com a Oferta
Pública Inicial de ações da Companhia.
A remuneração dos auditores independentes no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 foi igual ao montante
de R$ 188.921, referente aos trabalhos realizados no referido exercício que se refere apenas ao serviço de auditoria externa.
Não aplicável
Não aplicável

Nome/Razão social

CPF/CNPJ

Data Início

Descrição do serviço contratado

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Justificativa da substituição

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

Guilherme Naves Valle

Nome responsável técnico
01/07/2020

541.991.586-34

PÁGINA: 5 de 289

Rua do Russel, 804, 6 e 7º Ed. Manchete, Glória, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, CEP 22210-907,
Telefone (021) 32326112, e-mail: guilherme.valle@pwc.com

Endereço

Nacional

Tipo auditor

CPF

287-9

Código CVM

DATA_INICIO_ATUACAO

SIM

Versão : 1

Possui auditor?

2.1/2.2 - Identificação E Remuneração Dos Auditores
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2.3 - Outras Informações Relevantes
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18.339.103.855
0,010000
0,002000
0,00

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

Resultado Básico por Ação

Resultado Diluído por Ação

28.468.000,00

Resultado Líquido

108.217.000,00

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos
64.122.000,00

455.545.000,00

Ativo Total

Resultado Bruto

155.342.000,00

Últ. Inf. Contábil (30/09/2020)

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado
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0,01

0,006000

0,020000

18.339.103.855

36.436.000,00

91.397.000,00

154.586.000,00

372.894.000,00

352.300.000,00

Exercício social (31/12/2019)

2,42

2,418000

4,150000

40.767.354

89.103.000,00

83.312.000,00

142.838.000,00

322.669.000,00

169.117.000,00

Exercício social (31/12/2018)
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5,05

5,053000

4,490000

9.376.058

47.375.000,00

81.945.000,00

126.669.000,00

65.594.000,00

42.121.000,00

Exercício social (31/12/2017)
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3.2 - Medições Não Contábeis
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EDVHQDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV6RFLHWiULDVSDUDRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHSDUDRV
SHUtRGRVDFXPXODGRVGHQRYHPHVHVGHH
5PLOK}HVH[FHWR 
0DUJHP%UXWD$MXVWDGD
0DUJHP%UXWD$MXVWDGD  

(PGH
VHWHPEUR
GH



(PGH
VHWHPEUR
GH



(PGH
GH]HPEUR
GH



(PGH
GH]HPEUR
GH



(PGH
GH]HPEUR
GH



*HUDomRH&RQYHUVmRGH&DL[D$MXVWDGD
6HJXHPDEDL[RRVYDORUHVGD*HUDomRH&RQYHUVmRGH&DL[D$MXVWDGDGD&RPSDQKLDFRPEDVHQDV
'HPRQVWUDo}HV &RQWiEHLV 6RFLHWiULDV SDUD RV WUrV ~OWLPRV H[HUFtFLRV VRFLDLV H SDUD RV SHUtRGRV
DFXPXODGRVGHQRYHPHVHVGHH
5PLOK}HVH[FHWR 
*HUDomRGH&DL[D$MXVWDGD
&RQYHUVmRGH&DL[D

(PGH
VHWHPEUR
GH



(PGH
VHWHPEUR
GH



(PGH
GH]HPEUR
GH



(PGH
GH]HPEUR
GH



(PGH
GH]HPEUR
GH



E
FRQFLOLDo}HVHQWUHRVYDORUHVGLYXOJDGRVHRVYDORUHVGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
DXGLWDGDV
$ WDEHOD D VHJXLU DSUHVHQWD XPD UHFRQFLOLDomR GH QRVVR (%,7'$ FRP EDVH QDV 'HPRQVWUDo}HV
&RQWiEHLV6RFLHWiULDVSDUDRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHSDUDRVSHUtRGRVDFXPXODGRVGH
PHVHVGHH
(%,7'$



5PLOK}HVH[FHWR 
/XFUR/tTXLGR
 ,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO
 5HVXOWDGR)LQDQFHLUR/tTXLGR
 'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
(%,7'$

3HUtRGRGHQRYHPHVHV
HQFHUUDGRVHPGHVHWHPEURGH













([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH
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$WDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDXPDUHFRQFLOLDomRGHQRVVD0DUJHP1RPLQDO%UXWD$MXVWDGDFRPEDVH
QDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV6RFLHWiULDVSDUDRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHSDUDRVSHUtRGRV
DFXPXODGRVGHPHVHVGHH
0DUJHP%UXWD$MXVWDGD
5PLOK}HVH[FHWR 
5HFHLWD/tTXLGD
 &RPLVV}HVGLUHLWRVDXWRUDLVHDTXLVLomR
GHPtGLD
 2XWURV&XVWRVï
0DUJHP%UXWD$MXVWDGD

3HUtRGRGHQRYHPHVHV
HQFHUUDGRVHPGHVHWHPEURGH





([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH







 

 

 

 

 










 





$WDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDXPDUHFRQFLOLDomRGHQRVVD*HUDomRH&RQYHUVmRGH&DL[D$MXVWDGD
FRPEDVHQDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV6RFLHWiULDVSDUDRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHSDUD
RVSHUtRGRVDFXPXODGRVGHPHVHVGHH
*HUDomRGH&DL[D$MXVWDGD
5PLOK}HVH[FHWR 
(%,7'$
 &DSH[
*HUDomRGH&DL[D$MXVWDGD
&RQYHUVmRGH&DL[D

3HUtRGRGHQRYHPHVHV
HQFHUUDGRVHPGHVHWHPEURGH











([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH






 
 








F
PRWLYRSHORTXDOWDOPHGLomRpPDLVDSURSULDGDSDUDDFRUUHWDFRPSUHHQVmRGDVXD
FRQGLomRILQDQFHLUDHGRUHVXOWDGRGHVXDVRSHUDo}HV
(%,7'$
2(%,7'$pXPDPHGLomRQmRFRQWiELOHODERUDGDSHOD&RPSDQKLDHPFRQVRQkQFLDFRPD,QVWUXomR
GD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV ³&90´ QRGHGHRXWXEURGHHFRQVLVWHQROXFUR
SUHMXt]R  OtTXLGR DMXVWDGR SHOR UHVXOWDGR ILQDQFHLUR SHOR LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO
VREUHROXFURHSHORVFXVWRVHGHVSHVDVGHGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
2(%,7'$pXPLQGLFDGRUQmRFRQWiELOHGHVVDIRUPDQmRUHFRQKHFLGRSHODVSUiWLFDVDGRWDGDVQR
%UDVLO ³%5*$$3´ QHPSHODV1RUPDV,QWHUQDFLRQDLVGH5HODWyULR)LQDQFHLUR±,QWHUQDWLRQDO)LQDQFLDO
5HSRUWLQJ 6WDQGDUGV ,)56  HPLWLGDV SHOR ,QWHUQDWLRQDO $FFRXQWLQJ 6WDQGDUGV %RDUG ,$6%  7DO
LQGLFDGRUpXWLOL]DGRSRUQRVVD$GPLQLVWUDomRH[FOXVLYDPHQWHSDUDDYDOLDUDSHUIRUPDQFHGHQRVVDV
RSHUDo}HVFRPRLQWXLWRGHIDFLOLWDUDFRPSDUDELOLGDGHDRORQJRGRWHPSRHQWUHVXEVLGLiULDVHFRP
QRVVRVFRQFRUUHQWHVVHPDLQIOXrQFLDGHVXDHVWUXWXUDGHFDSLWDOGHHIHLWRVWULEXWiULRVHRXRXWURV
LPSDFWRVPHUDPHQWHFRQWiEHLVRXVHMDTXHQmRJHUDPUHIOH[RGLUHWRQRIOX[RGHFDL[D
9DOH VDOLHQWDU TXH R (%,7'$ QmR UHSUHVHQWD R IOX[R GH FDL[D GD &RPSDQKLD SDUD RV SHUtRGRV
DSUHVHQWDGRV 7DPEpP QmR GHYHP VHU FRQVLGHUDGRV FRPR VXEVWLWXWRV SDUD R OXFUR SUHMXt]R 
OtTXLGRFRPRLQGLFDGRUGHQRVVDOLTXLGH]RXFRPREDVHSDUDDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV2(%,7'$
QmRSRVVXLVLJQLILFDGRSDGURQL]DGRHDQRVVDGHILQLomRGH(%,7'$SRGHQmRVHUFRPSDUiYHOjTXHODV
XWLOL]DGDVSRURXWUDVFRPSDQKLDV
0DUJHP1RPLQDO%UXWD$MXVWDGD
$0DUJHP1RPLQDO%UXWD$MXVWDGDpFDOFXODGDDSDUWLUGD5HFHLWD/tTXLGDGHGX]LQGR L GHVSHVDV
GHFRPLVV}HVHGLUHLWRVDXWRUDLV LL RXWURVFXVWRVTXHFRQVLGHUDHPOLQKDVJHUDLVYDORUHVTXHYDULDP
FRP D UHFHLWD FRP SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV OLJDGR GLUHWDPHQWH j YHQGD (VVH LQGLFDGRU GLIHUH GR
5HVXOWDGR %UXWR SHOR IDWR GH QmR OHYDUPRV HP FRQVLGHUDomR GHVSHVDV FRP 3HVVRDO H GH
'HSUHFLDomR H $PRUWL]DomR TXH VmR FRQVLGHUDGDV SDUD PHGLU R /XFUR %UXWR &RQWiELO $
DGPLQLVWUDomRHQWHQGHWDOLQGLFDGRUFRPRXPDPHGLGDPDLVDGHTXDGDSDUDFRPSUHHQGHUPDUJHP
GH FRQWULEXLomR H RV FXVWRV GLUHWRV OLJDGRV j DTXLVLomR GH FOLHQWHV H GH OLFHQFLDPHQWR GRV VHXV
VHUYLoRV VHQGR DVVLP XPD PHGLGD TXH SHUPLWH PHOKRU FRPSDUDomR GRV UHWRUQRV LPHGLDWRV SRU
VHUYLoRFOLHQWHHUHJLmR
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$0DUJHP%UXWD$MXVWDGDQmRpXPDPHGLGDFRQWiELOUHFRQKHFLGDSHODVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDV
QR%UDVLOQHPSHODV1RUPDV,QWHUQDFLRQDLVGH5HODWyULR)LQDQFHLUR,QWHUQDWLRQDO)LQDQFLDO5HSRUWLQJ
6WDQGDUGV ,)56 HPLWLGDVSHOR,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG ,$6% QmRUHSUHVHQWDR
IOX[RGHFDL[DSDUDRVSHUtRGRVDSUHVHQWDGRVRXPHGLGDRILFLDOGHOXFUR SUHMXt]R FRPRLQGLFDGRU
GRGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDORXFRPRLQGLFDGRUGHOLTXLGH]$0DUJHP%UXWD$MXVWDGDQmRSRVVXL
VLJQLILFDGRSDGUmRHSRGHQmRVHUFRPSDUiYHOFRPRPHGLGDGHPHVPDQRPHQFODWXUDDSUHVHQWDGD
SRURXWUDVFRPSDQKLDV
*HUDomRH&RQYHUVmRGH&DL[D$MXVWDGD
'H IRUPD D DFRPSDQKDU D HYROXomR GD QRVVD FRQYHUVmR GH FDL[D YLVjYLV RV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVHSRGHUFRPSDUDUPHOKRUFDGDXPDGHQRVVDVRSHUDo}HVVHPLQIOXrQFLDGHUHVXOWDGR
ILQDQFHLUR H GH WULEXWRV XWLOL]DPRV LQWHUQDPHQWH XP LQGLFDGRU DSUR[LPDGR GH QRVVD *HUDomR GH
&DL[DPHGLGDSHORUHVXOWDGR(%,7'$GHGX]LGRGRVLQYHVWLPHQWRVHPDWLYRVWDQJtYHLVHLQWDQJtYHLV
H[FOXLQGRDOLQKDGHGLUHLWRGHXVRGHLPyYHLVGHWHUFHLURV &$3(; $GLFLRQDOPHQWHXWLOL]DPRVR
LQGLFDGRUGHFRQYHUVmRGHFDL[DGHILQLGRFRPRRUHVXOWDGRGDGLYLVmRGRLQGLFDGRUGH*HUDomRGH
&DL[DDFLPDPHQFLRQDGRSHOR(%,7'$GRPHVPRSHUtRGR
$ *HUDomR GH &DL[D $MXVWDGD QmR p XPD PHGLGD FRQWiELO UHFRQKHFLGD SHODV SUiWLFDV FRQWiEHLV
DGRWDGDVQR%UDVLOQHPSHODV1RUPDV,QWHUQDFLRQDLVGH5HODWyULR)LQDQFHLUR,QWHUQDWLRQDO)LQDQFLDO
5HSRUWLQJ 6WDQGDUGV ,)56  HPLWLGDV SHOR ,QWHUQDWLRQDO $FFRXQWLQJ 6WDQGDUGV %RDUG ,$6%  QmR
UHSUHVHQWDRIOX[RGHFDL[DSDUDRVSHUtRGRVDSUHVHQWDGRVRXPHGLGDRILFLDOGHOXFUR SUHMXt]R 
FRPRLQGLFDGRUGRGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDORXFRPRLQGLFDGRUGHOLTXLGH]$$*HUDomRGH&DL[D
$MXVWDGD QmR SRVVXL VLJQLILFDGR SDGUmR H SRGH QmR VHU FRPSDUiYHO FRPR PHGLGD GH PHVPD
QRPHQFODWXUDDSUHVHQWDGDSRURXWUDVFRPSDQKLDV
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3.3 - Eventos Subsequentes às Últimas Demonstrações Financeiras

±(YHQWRVVXEVHTXHQWHVjV~OWLPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
1mR DSOLFiYHO 1mR RFRUUHUDP (YHQWRV 6XEVHTXHQWHV jV ~OWLPDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV
LQWHUPHGLiULDV
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3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

±3ROtWLFDGHGHVWLQDomRGRVUHVXOWDGRV

D UHJUDV VREUH UHWHQomR
GHOXFURV

DL
YDORUHV
UHWHQo}HVGHOXFURV

GDV

DLL
SHUFHQWXDLV
HP
UHODomR DRV OXFURV WRWDLV
GHFODUDGRV

E
UHJUDV
GLVWULEXLomR
GLYLGHQGRV
F
SHULRGLFLGDGH
GLVWULEXLo}HV
GLYLGHQGRV



VREUH
GH
GDV
GH

G HYHQWXDLV UHVWULo}HV j
GLVWULEXLomR
GH
GLYLGHQGRV LPSRVWDV SRU
OHJLVODomR
RX
UHJXODPHQWDomR HVSHFLDO
DSOLFiYHO
DR
HPLVVRU
DVVLP FRPR FRQWUDWRV
GHFLV}HV
MXGLFLDLV
DGPLQLVWUDWLYDV
RX
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

([HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHP
1mR
DSOLFiYHO
$
&RPSDQKLD DLQGD HVWDYD
VRERIRUPDWRGHVRFLHGDGH
OLPLWDGD
1R
H[HUFtFLR
VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHROXFUR
OtTXLGR GD &RPSDQKLD IRL
GH 5  PLO TXH IRL
WRWDOPHQWHUHWLGRRTXHHUD
SHUPLWLGR SHOR IDWR GH D
&RPSDQKLD
VHU
XPD
VRFLHGDGHOLPLWDGD

([HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHP
1mR
DSOLFiYHO
$
&RPSDQKLD DLQGD HVWDYD
VRERIRUPDWRGHVRFLHGDGH
OLPLWDGD
1R
H[HUFtFLR
VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEURGHROXFUR
OtTXLGR GD &RPSDQKLD IRL
GH 5  PLO TXH IRL
WRWDOPHQWHUHWLGRRTXHHUD
SHUPLWLGR SHOR IDWR GH D
&RPSDQKLD
VHU
XPD
VRFLHGDGHOLPLWDGD

1R
H[HUFtFLR
VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEUR GH  
GR OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLRIRLUHWLGR

1R
H[HUFtFLR
VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEUR GH  
GR OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLRIRLUHWLGR

1mR
DSOLFiYHO
$
&RPSDQKLD DLQGD HVWDYD
VRERIRUPDWRGHVRFLHGDGH
OLPLWDGD
1mR
DSOLFiYHO
$
&RPSDQKLD DLQGD HVWDYD
VRERIRUPDWRGHVRFLHGDGH
OLPLWDGD
1mRKDYLD

1mR
DSOLFiYHO
$
&RPSDQKLD DLQGD HVWDYD
VRERIRUPDWRGHVRFLHGDGH
OLPLWDGD
1mR
DSOLFiYHO
$
&RPSDQKLD DLQGD HVWDYD
VRERIRUPDWRGHVRFLHGDGH
OLPLWDGD
1mRKDYLD

([HUFtFLRVRFLDO
HQFHUUDGRHP
1mR
DSOLFiYHO
$
&RPSDQKLD DLQGD HVWDYD
VRERIRUPDWRGHVRFLHGDGH
OLPLWDGD
1R
H[HUFtFLR
VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEUR GH  R OXFUR
OtTXLGRGD&RPSDQKLDIRLGH
5  PLO FXMD
GHVWLQDomR HVWi GHVFULWD
DEDL[R
L
5

PLO
GLVWULEXtGRV
FRPR
GLYLGHQGRVLQWHUPHGLiULRVH
LL 5PLOUHWLGRVR
TXH HUD SHUPLWLGR SHOR IDWR
GH D &RPSDQKLD VHU XPD
VRFLHGDGHOLPLWDGD
1R
H[HUFtFLR
VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEUR GH  R OXFUR
OtTXLGR GR H[HUFtFLR IRL
GHVWLQDGR GD VHJXLQWH
IRUPD
L SDUDGLVWULEXLomR
GH
GLYLGHQGRV
LQWHUPHGLiULRVH
LL   SDUD OXFURV
UHWLGRV
1mR
DSOLFiYHO
$
&RPSDQKLD DLQGD HVWDYD
VRERIRUPDWRGHVRFLHGDGH
OLPLWDGD
1mR
DSOLFiYHO
$
&RPSDQKLD DLQGD HVWDYD
VRERIRUPDWRGHVRFLHGDGH
OLPLWDGD
1mRKDYLD

1mR
DSOLFiYHO
$
&RPSDQKLD DLQGD HVWDYD
VRERIRUPDWRGHVRFLHGDGH
OLPLWDGD H QmR SRVVXtD
SROtWLFD GH GHVWLQDomR GH
UHVXOWDGRV
IRUPDOPHQWH
DSURYDGD

1mR
DSOLFiYHO
$
&RPSDQKLD DLQGD HVWDYD
VRERIRUPDWRGHVRFLHGDGH
OLPLWDGD H QmR SRVVXtD
SROtWLFD GH GHVWLQDomR GH
UHVXOWDGRV
IRUPDOPHQWH
DSURYDGD

1mR
DSOLFiYHO
$
&RPSDQKLD DLQGD HVWDYD
VRERIRUPDWRGHVRFLHGDGH
OLPLWDGD H QmR SRVVXtD
SROtWLFD GH GHVWLQDomR GH
UHVXOWDGRV
IRUPDOPHQWH
DSURYDGD
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0,00

Montante

0,00

Pagamento dividendo

Montante

Ordinária

Juros Sobre Capital Próprio
0,00

27.842.000,00

0,00

Pagamento dividendo

0,00
89.103.000,00

Versão : 1
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01/09/2017

23/02/2017

Pagamento dividendo

32.745.000,00

55.995.000,00

112,470000

118,200000

47.375.000,00

Exercício social 31/12/2017

28.153.000,00

Montante

0,00
36.436.000,00

0,000000

0,000000

89.103.000,00

Exercício social 31/12/2018

Ordinária

Pagamento dividendo

14/08/2020

28.468.000,00

0,000000

0,000000

36.436.000,00

Exercício social 31/12/2019

Ordinária

Outros

Ordinária

Lucro líquido retido

Data da aprovação da retenção

Lucro líquido retido

0,00

0,000000

Dividendo distribuído total

0,000000

28.468.000,00

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

Montante

Últ. Inf. Contábil

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

Lucro líquido ajustado

(Reais)

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
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3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

±'HFODUDomRGHGLYLGHQGRVjFRQWDGHOXFURVUHWLGRVRXUHVHUYDV
1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPQmRKRXYHGLYLGHQGRVGHFODUDGRV
1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPQmRKRXYHGLYLGHQGRVGHFODUDGRV
1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  KRXYH GLYLGHQGRV GHFODUDGRV j FRQWD GH OXFURV
DFXPXODGRVQRPRQWDQWHGH5PLO
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300.203,00
20.594,00

31/12/2019

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante

30/09/2020

Exercício Social

3.7 - Nível de Endividamento

Índice de Endividamento

Índice de Endividamento

Tipo de índice

Formulário de Referência - 2020 - BEMOBI MOBILE TECH S.A.
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0,05522700

0,65899700
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Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento

Versão : 1
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Versão : 1

3.8 - Obrigações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Justificativa para o não preenchimento deste quadro: A Companhia não possui dívidas desta natureza. Para informações
sobre obrigações relevantes da Companhia, vide item 3.9 deste Formulário de Referência.
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3.9 - Outras Informações Relevantes

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
$%HPRELpKRMHXPDHPSUHVDFRQWURODGDSHOD2WHOOR&RUSRUDWLRQ$6$KROGLQJOLVWDGDQD2VOR6WRFN
([FKDQJH$2WHOORHUDRULJLQDOPHQWHFRQKHFLGDDWUDYpVGDPDUFD2SHUD6RIWZDUHHIRLXPDGDV
HPSUHVDVSUHFXUVRUDVGD,QWHUQHWQD(XURSDFRPPDLVGHDQRVGHKLVWyULD(ODFULRXR2SHUD
EURZVHUTXHIRLXPGRVQDYHJDGRUHVGH,QWHUQHWPDLVXWLOL]DGRVGRPXQGRHPWHOHIRQHVPyYHLVH
IRLSURWDJRQLVWDGRLQtFLRGD,QWHUQHWPyYHOQDPDLRUSDUWHGRVSDtVHVHPHUJHQWHVDOFDQoDQGRSRU
H[HPSORPDLVGHPLOK}HVGHXVXiULRV~QLFRVSRUPrVHP
$%HPRELWHYHVXDRULJHPFRPRXPDXQLGDGHGHQHJyFLRGDHPSUHVD%UDVLOHLUD08 0RELOH<RX 
XPDGDVSLRQHLUDVQRHQWmRQDVFHQWHPXQGRGRVGDGRVPyYHLVQRLQtFLRGRVDQRV(PVXD
RULJHPWUDEDOKDYDQRFKDPDGRVHJPHQWRGHVHUYLoRVGHYDORUDJUHJDGRPyYHOHHVWDEHOHFHXGHVGH
FHGR VyOLGDV SDUFHULDV FRP RSHUDGRUDV GH WHOHFRP FRP IRFR QD FULDomR GH VHUYLoRV TXH
FRPSOHPHQWDPDVUHFHLWDVGDVRSHUDGRUDVGHWHOHIRQLDSDUDDOpPGRVVHUYLoRVEDVHGHYR]HGDGRV
(PD08IRLYHQGLGDSDUDD&LHORHIRLIHLWRXPDFLVmR 6SLQRII GDXQLGDGHGHQHJyFLRVFRPR
XPDHPSUHVDLQGHSHQGHQWH
6H DODYDQFDQGR QR VXFHVVR GR VHUYLoR QR %UDVLO HP  D %HPREL LQLFLRX R SURFHVVR GH
LQWHUQDFLRQDOL]DomR SHOD $PpULFD /DWLQD IHFKDQGR QRYRV DFRUGRV FRP R JUXSR $PHULFD 0RYLO H
7HOHIRQLFD0RYLVWDU1HVWHPHVPRDQRD%HPRELIRLDGTXLULGDSHODHPSUHVD2SHUD6RIWZDUH%UDVLO
TXHHUDREUDoRGD2SHUD6RIWZDUH$6$SDUDDYHQGDGHVHUYLoRVGHPRELOHPDUNHWLQJQRWHUULWyULR
EUDVLOHLUR $ 2SHUD LGHQWLILFRX R $SSV &OXEH FRPR R VHUYLoR LGHDO SDUD LQWHUQDFLRQDOL]DomR
DODYDQFDQGRRQDIRUoDGD2SHUDHPSDtVHVHPHUJHQWHVHPIXQomRGHVXDUHODomRFRPRSHUDGRUDV
PyYHLVQHVWHVSDtVHVHQDDXGLrQFLDGHVHXQDYHJDGRUPyYHO 2SHUD0LQL 
(PD%HPRELHVWUXWXURXDHPSUHVDSDUDVXDH[SDQVmRLQWHUQDFLRQDOTXHHIHWLYDPHQWHJDQKRX
WUDomRHPTXDQGRDFHOHURXHHVWDEHOHFHXSDUFHULDVFRPRSHUDGRUDVHPPDLVGHSDtVHV
LQLFLDOPHQWHFRPRVHUYLoR$SSV&OXE1HVWHPHVPRDQRD%HPRELH[SDQGLXDSUHVHQoDGHVXD
SODWDIRUPDSURSULHWiULDGHFDQDLVSDUDDVGHPDLVRSHUDGRUDVQR%UDVLO
(PMiWLQKDDWLQJLGRRSHUDGRUDVHPSDtVHVFRPVHXVVHUYLoRVVHQGRRIHUHFLGRVSDUD
VHXVDVVLQDQWHV([SDQGLXWDPEpPRDOFDQFHGHVXDSODWDIRUPDSURSULHWiULDGHFDQDLVSDUDPDLV
RSHUDGRUDVSHORPXQGRFULDQGRWDPEpPXPDQRYDYHUVmRGHVWDSODWDIRUPD %HPREL/RRS RTXH
DSHUPLWLXDXPHQWDUDLQWHOLJrQFLDQDHVFROKDGDPHOKRURIHUWDGHVHUYLoRSDUDFDGDFOLHQWH2DQR
GH  WHUPLQRX FRP  FRODERUDGRUHV GLUHWRV H PDLV GH  PLOK}HV GH DVVLQDQWHV HP VXDV
GLIHUHQWHVOLQKDVGHVHUYLoR
'HIRUPDDDSURIXQGDUVHXSODQRGHH[SDQVmRLQWHUQDFLRQDOHGHYHUWLFDOL]DomRFRPDLQFOXVmRGH
QRYRVVHUYLoRVQDVSODWDIRUPDVGLJLWDLVRDFLRQLVWDFRQWURODGRUFRQFOXLXHPGHVHWHPEURGH
XPDDPSODUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDTXHUHVXOWRXQDDTXLVLomRSHOD&RPSDQKLDGDWRWDOLGDGHGDV
Do}HVDQWHULRUPHQWHGHWLWXODULGDGHGD%HPREL+ROGLQJ$6QD1RUXHJDGDVVHJXLQWHVVRFLHGDGHV
HVWUDQJHLUDV L %HPREL8NUDLQH//& 8FUkQLD  LL %HPREL,QWHUQDWLRQDO$6 1RUXHJD H LLL 2SHQ
0DUNHWV$6 1RUXHJD DTXDOSRUVXDYH]GHWpPSDUWLFLSDomRQD LY 7XODUL6SDLQ6RFLHGDG/WGD
(VVH PRYLPHQWR DPSOLD R PRGHOR GH *RYHUQDQoD H SHUPLWH XPD QRYD IDVH GH FUHVFLPHQWR GD
&RPSDQKLD
'HVVDIRUPDHQWHQGHPRVTXHDFRQILJXUDomRGHQRVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVVHUiDOWHUDGD
GHIRUPDPDWHULDOHPUHODomRDRSDVVDGRTXDQGRD%HPREL0RELOH7HFK6$HUDDSUHFLDGDGHIRUPD
LVRODGD([LELUHPRVDEDL[RRVPHVPRVLQGLFDGRUHVDSUHVHQWDGRVDQWHULRUPHQWHDRORQJRGD6HomR
SDUDRVDQRVGHHH[FOXVLYDPHQWHSDUDD%HPREL0RELOH7HFK6$DJRUDQDYLVmR
FRPELQDGD GH WRGDV DV HQWLGDGHV HPSUHVDULDLV GH IRUPD D SHUPLWLU D PHOKRU FRPSUHHQVmR GD
GLQkPLFDGRVQRVVRVQHJyFLRVSRUSDUWHGHLQYHVWLGRUHVHGHPDLVVWDNHKROGHUVDSDUWLUGDGDWDGH
FRQFOXVmR GH WDO UHRUJDQL]DomR 2X VHMD WRGRV RV DWLYRV SDVVLYRV SDWULP{QLR OtTXLGR UHFHLWDV
GHVSHVDVH IOX[RVGHFDL[DGDFRQWURODGRUDHGHVXDVFRQWURODGDVSDVVDUmRDVHUDSUHVHQWDGDV
FRPRVHIRVVHXPD~QLFDHQWLGDGHHFRQ{PLFD
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Informações Adicionais
(PGHVHWHPEURGHD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDILUPRXWUrVFRQWUDWRVGHFRPSUDFRPD
VXDFRQWURODGRUDGLUHWD%HPREL+ROGLQJ$6HDGTXLULXGRFDSLWDOVRFLDOGDVHPSUHVDV%HPREL
,QWHUQDWLRQDO $6 %HPREL 8NUDLQH //& H 2SHQ 0DUNHWV $6 (P GHFRUUrQFLD GHVVD WUDQVDomR D
&RPSDQKLD UHJLVWURX QR SDVVLYR QmR FLUFXODQWH R YDORU GH 5  PLOK}HV D SDJDU j VXD
FRQWURODGRUD GLUHWD Mi TXH GH DFRUGR FRP RV GRFXPHQWRV DVVLQDGRV HQWUH DV SDUWHV HVVH YDORU
GHYHUiVHUOLTXLGDGRHPGHGH]HPEURGH
(VVHYDORUGH5PLOK}HVHVWiVXMHLWRDMXURVDXPDWD[DGHDD
&RPRD&RPSDQKLDSRVVXtDRYDORUWRWDOGH5PLOK}HVGHHPSUpVWLPRVDUHFHEHUGD%HPREL
+ROGLQJ$6RVDOGROtTXLGRUHJLVWUDGRQRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHFRPDVXDFRQWURODGRUDGLUHWDHP
GHVHWHPEURGHpGH5PLOK}HVMiTXHRYDORUGH5PLOK}HVIRLFRPSHQVDGR
FRPRYDORUDSDJDUSHODDTXLVLomRGHHPSUHVDV
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDSRVVXLXPYDORUGHGLYLGHQGRVMiGHFODUDGRVGH5PLOK}HVHP
UHVHUYDGHOXFURVFRPSDJDPHQWRFRQGLFLRQDGRjUHDOL]DomRGDDEHUWXUDGHFDSLWDO
,QIRUPDo}HV$GLFLRQDLVj6HomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD,QIRUPDo}HV)LQDQFHLUDV
5HDLV 
3DWULP{QLR/tTXLGR
$WLYR7RWDO
5HF/LT5HF,QWHUPHG
)LQ3UHP6HJ*DQKRV
5HVXOWDGR%UXWR
5HVXOWDGR/tTXLGR

ÒOWLPD,QIRUPDomR
&RQWiELO



([HUFtFLRVRFLDO




([HUFtFLRVRFLDO




([HUFtFLRVRFLDO
























$VLQIRUPDo}HVGHUHVXOWDGRXWLOL]DGDVQDWDEHODDFLPDFRQVLGHUDPDUHFHLWDGD%HPREL8NUDLQHFRQWUDSDUWHVUHODFLRQDGDVDTXDOSDVVDUiD
VHUHOLPLQDGDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDDSDUWLUGHGHVHWHPEURGH H[FOXVLYH FRQIRUPHGHVFULWRQR
LWHP³(YHQWRVFRPHIHLWRVUHOHYDQWHVRFRUULGRVHHVSHUDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV´GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

,QIRUPDo}HV$GLFLRQDLVj6HomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD0HGLo}HV1mR&RQWiEHLV
D  YDORUGDVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLV
(%,7'$H0DUJHP(%,7'$
6HJXHP DEDL[R RV YDORUHV GR (%,7'$ H GD 0DUJHP (%,7'$ GD &RPSDQKLD FRP EDVH QDV
'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV&RPELQDGDVSDUDRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHSDUDRVSHUtRGRV
DFXPXODGRVGHQRYHPHVHVGHH
5PLOK}HVH[FHWR 
(%,7'$
0DUJHP(%,7'$

(PGH
VHWHPEURGH




(PGH
VHWHPEURGH




(PGH
GH]HPEUR
GH



(PGH
GH]HPEUR
GH



(PGH
GH]HPEUR
GH



$VLQIRUPDo}HVGHUHVXOWDGRXWLOL]DGDVQDWDEHODDFLPDFRQVLGHUDPDUHFHLWDGD%HPREL8NUDLQHFRQWUDSDUWHVUHODFLRQDGDVDTXDOSDVVDUiD
VHUHOLPLQDGDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDDSDUWLUGHGHVHWHPEURGH H[FOXVLYH FRQIRUPHGHVFULWRQR
LWHP³(YHQWRVFRPHIHLWRVUHOHYDQWHVRFRUULGRVHHVSHUDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV´GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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0DUJHP1RPLQDOH3HUFHQWXDO%UXWD$MXVWDGD
6HJXHPDEDL[RRVYDORUHVGD0DUJHP1RPLQDOH3HUFHQWXDO%UXWDGD&RPSDQKLDFRPEDVHQDV
'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV&RPELQDGDVSDUDRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHSDUDRVSHUtRGRV
DFXPXODGRVGHQRYHPHVHVGHH
5PLOK}HVH[FHWR 
0DUJHP%UXWD$MXVWDGD
0DUJHP%UXWD$MXVWDGD 

(PGH
VHWHPEURGH




(PGH
VHWHPEURGH




(PGH
GH]HPEUR
GH 



(PGH
GH]HPEUR
GH



(PGH
GH]HPEUR
GH



$VLQIRUPDo}HVGHUHVXOWDGRXWLOL]DGDVQDWDEHODDFLPDFRQVLGHUDPDUHFHLWDGD%HPREL8NUDLQHFRQWUDSDUWHVUHODFLRQDGDVDTXDOSDVVDUiD
VHUHOLPLQDGDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDDSDUWLUGHGHVHWHPEURGH H[FOXVLYH FRQIRUPHGHVFULWRQR
LWHP³(YHQWRVFRPHIHLWRVUHOHYDQWHVRFRUULGRVHHVSHUDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV´GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

*HUDomRH&RQYHUVmRGH&DL[D$MXVWDGD
6HJXHPDEDL[RRVYDORUHVGD*HUDomRH&RQYHUVmRGH&DL[D$MXVWDGDGD&RPSDQKLDFRPEDVHQDV
'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV&RPELQDGDVSDUDRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHSDUDRVSHUtRGRV
DFXPXODGRVGHQRYHPHVHVGHH
5PLOK}HVH[FHWR 
*HUDomRGH&DL[D$MXVWDGD
&RQYHUVmRGH&DL[D

(PGH
VHWHPEURGH




(PGH
VHWHPEURGH




(PGH
GH]HPEURGH




(PGH
GH]HPEURGH




(PGH
GH]HPEURGH




$VLQIRUPDo}HVGHUHVXOWDGRXWLOL]DGDVQDWDEHODDFLPDFRQVLGHUDPDUHFHLWDGD%HPREL8NUDLQHFRQWUDSDUWHVUHODFLRQDGDVDTXDOSDVVDUiD
VHUHOLPLQDGDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDDSDUWLUGHGHVHWHPEURGH H[FOXVLYH FRQIRUPHGHVFULWRQR
LWHP³(YHQWRVFRPHIHLWRVUHOHYDQWHVRFRUULGRVHHVSHUDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV´GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

E  FRQFLOLDo}HVHQWUHRVYDORUHVGLYXOJDGRVHRVYDORUHVGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
DXGLWDGDV
$ WDEHOD D VHJXLU DSUHVHQWD XPD UHFRQFLOLDomR GH QRVVR (%,7'$ FRP EDVH QDV 'HPRQVWUDo}HV
&RQWiEHLV&RPELQDGDVSDUDRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHSDUDRVSHUtRGRVDFXPXODGRVGH
PHVHVGHH
(%,7'$
5PLOK}HVH[FHWR 
/XFUR/tTXLGR
 ,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO
 5HVXOWDGR)LQDQFHLUR/tTXLGR
 'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
(%,7'$

3HUtRGRGHQRYHPHVHV
HQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGH













([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH







 











$VLQIRUPDo}HVGHUHVXOWDGRXWLOL]DGDVQDWDEHODDFLPDFRQVLGHUDPDUHFHLWDGD%HPREL8NUDLQHFRQWUDSDUWHVUHODFLRQDGDVDTXDOSDVVDUiD
VHUHOLPLQDGDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDDSDUWLUGHGHVHWHPEURGH H[FOXVLYH FRQIRUPHGHVFULWRQR
LWHP³(YHQWRVFRPHIHLWRVUHOHYDQWHVRFRUULGRVHHVSHUDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV´GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

$ WDEHOD D VHJXLU DSUHVHQWD XPD UHFRQFLOLDomR GH QRVVR 0DUJHP %UXWD $MXVWDGD FRP EDVH QDV
'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV&RPELQDGDVSDUDRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHSDUDRVSHUtRGRV
DFXPXODGRVGHPHVHVGHH
0DUJHP%UXWD$MXVWDGD

3HUtRGRGHQRYHPHVHV
HQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGH





([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH







5PLOK}HVH[FHWR 
5HFHLWD/tTXLGD
 &RPLVV}HVGLUHLWRVDXWRUDLVHDTXLVLomRGH
 
 
 
 
 
PtGLD
 2XWURV&XVWRVï



 

0DUJHP%UXWD$MXVWDGD





$OLQKDGH2XWURV&XVWRVFRQVLGHUDHPOLQKDVJHUDLVYDORUHVTXHYDULDPFRPDUHFHLWDFRPSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRV
$VLQIRUPDo}HVGHUHVXOWDGRXWLOL]DGDVQDWDEHODDFLPDFRQVLGHUDPDUHFHLWDGD%HPREL8NUDLQHFRQWUDSDUWHVUHODFLRQDGDV
DTXDOSDVVDUiDVHUHOLPLQDGDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDDSDUWLUGHGHVHWHPEURGH
H[FOXVLYH  FRQIRUPH GHVFULWR QR LWHP ³ (YHQWRV FRP HIHLWRV UHOHYDQWHV RFRUULGRV H HVSHUDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV´GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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$WDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDXPDUHFRQFLOLDomRGHQRVVD*HUDomRH&RQYHUVmRGH&DL[DFRPEDVH
QDV 'HPRQVWUDo}HV &RQWiEHLV &RPELQDGDV SDUD RV WUrV ~OWLPRV H[HUFtFLRV VRFLDLV H SDUD RV
SHUtRGRVDFXPXODGRVGHQRYHPHVHVGHH
*HUDomRGH&DL[D$MXVWDGD
5PLOK}HVH[FHWR 
(%,7'$
 &DSH[
*HUDomRGH&DL[D$MXVWDGD
&RQYHUVmRGH&DL[D

3HUtRGRGHQRYHPHVHV
HQFHUUDGRVHPGHVHWHPEURGH











([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH







 








$VLQIRUPDo}HVGHUHVXOWDGRXWLOL]DGDVQDWDEHODDFLPDFRQVLGHUDPDUHFHLWDGD%HPREL8NUDLQHFRQWUDSDUWHVUHODFLRQDGDVDTXDOSDVVDUiD
VHUHOLPLQDGDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDDSDUWLUGHGHVHWHPEURGH H[FOXVLYH FRQIRUPHGHVFULWRQR
LWHP³(YHQWRVFRPHIHLWRVUHOHYDQWHVRFRUULGRVHHVSHUDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV´GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

,QIRUPDo}HV$GLFLRQDLVj6HomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD1tYHOGH(QGLYLGDPHQWR
±'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV&RPELQDGDV
([HUFtFLR6RFLDO






6RPDGRSDVVLYR
FLUFXODQWHHQmR
FLUFXODQWH
5PLO
5PLO

7LSRGHtQGLFH

ËQGLFHGH
(QGLYLGDPHQWR

ËQGLFHGH(QGLYLGDPHQWR
ËQGLFHGH(QGLYLGDPHQWR




'HVFULomRHPRWLYR
GDXWLOL]DomRGH
RXWURtQGLFH



530
PÁGINA: 20 de 289

Formulário de Referência - 2020 - BEMOBI MOBILE TECH S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

±'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
$V UHIHUrQFLDV FRQVWDQWHV GHVWH LWHP  D ³(PLVVRU´ RX D ³&RPSDQKLD´ GHYHP VHU LQWHUSUHWDGDV
FRPRUHIHUrQFLDj&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVH[FHWRVHRFRQWH[WRH[LJLUGHRXWUDPDQHLUD3DUD
RVILQVGHVWDVHomR³)DWRUHVGH5LVFR´H[FHWRVHH[SUHVVDPHQWHLQGLFDGRGHPDQHLUDGLYHUVDRX
VHRFRQWH[WRDVVLPRH[LJLUDPHQomRDRIDWRGHTXHXPULVFRLQFHUWH]DRXSUREOHPDSRGHUiFDXVDU
RXWHURXFDXVDUiRXWHUi³HIHLWRDGYHUVR´RX³HIHLWRQHJDWLYR´SDUDD&RPSDQKLDRXH[SUHVV}HV
VLPLODUHV VLJQLILFD TXH WDO ULVFR LQFHUWH]D RX SUREOHPD SRGHUi RX SRGHULD FDXVDU HIHLWR DGYHUVR
UHOHYDQWH QD &RPSDQKLD QD SDUWLFLSDomR QR PHUFDGR QD VXD UHSXWDomR QRV QHJyFLRV DWXDLV H
IXWXURVVLWXDomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVIOX[RGHFDL[DOLTXLGH]HGHPDLVLQGLFDGRUHV
ILQDQFHLURVHQmRILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDEHPFRPRQRSUHoRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmR
GD &RPSDQKLD ([SUHVV}HV VLPLODUHV LQFOXtGDV QHVWD VHomR ³ )DWRUHV GH 5LVFR´ GHYHP VHU
FRPSUHHQGLGDVQHVVHFRQWH[WR
1mR REVWDQWH D VXEGLYLVmR GHVWD VHomR ³ )DWRUHV GH 5LVFR´ GHWHUPLQDGRV IDWRUHV GH ULVFR TXH
HVWHMDPHPXPLWHPSRGHPWDPEpPVHDSOLFDUDRXWURVLWHQV
D  companhia 
1RVVDVUHFHLWDVGHSHQGHPGDFRQTXLVWDFRQWtQXDGHQRYRVXVXiULRVHSRGHPRVWHULPSDFWRV
QR ULWPR GH FDSWDomR GHVWHV XVXiULRV HP FDQDLV RSHUDFLRQDOL]DGRV HP SDUFHULDV FRP
RSHUDGRUDVGHWHOHIRQLDPyYHO
8PDSDUFHODGDVFDSWDo}HVGHQRYRVXVXiULRVpUHDOL]DGDDWUDYpVGHFDPSDQKDVSURPRFLRQDLVHP
SDUFHULDFRPRSHUDGRUDVGHWHOHIRQLDPyYHO$HVFROKDGDUHDOL]DomRGHVWDVFDPSDQKDVSDUDRV
QRVVRVVHUYLoRVGHSHQGHGDVHVWUDWpJLDVHPYLJRUGDVRSHUDGRUDVTXHSRGHPVRIUHUDOWHUDo}HVH
LPSDFWDUDFDSWDomRGHXVXiULRVDWUDYpVGHVWHWLSRGHFDPSDQKD
$&RPSDQKLDWDPEpPHVWiVXMHLWDDRULVFRGHQmRFRQVHJXLUFDSWDURXQmRPDQWHUQRYRVXVXiULRV
SRUPHLRGHVHXVFDQDLVSURSULHWiULRV HJ/RRS RSHUDFLRQDOL]DGRVHPFRQMXQWRFRPDVRSHUDGRUDV
GH WHOHIRQLD QR FDVR GHVWDV UHVROYHUHP L  LQWHUQDOL]DU HVWD SODWDIRUPD GH FDQDLV GLJLWDLV H VXD
RSHUDomRVHPDODYDQFDURVVHUYLoRVGHSODWDIRUPDVGD&RPSDQKLD LL XVDUVROXo}HVDOWHUQDWLYDV
FRPFRQFRUUHQWHVGDV&RPSDQKLD LLL DGRWDUPRGHORVGHQHJyFLRTXHQmRSHUPLWDPD&RPSDQKLD
DODYDQFDU RV FDQDLV GLJLWDLV SURSULHWiULRV FRPR FDQDO GH YHQGDV H LY  OLPLWDU D LPSODQWDomR GRV
FDQDLV GLJLWDLV SRU WHUHP RXWUDV SULRULGDGHV R TXH SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH QRVVRV UHVXOWDGRV
ILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLV
8WLOL]DPRVFDPSDQKDVSDJDVQRPRGHORGH&3$ &XVWRSRU$TXLVLomR RQGHVHSDJDSRUYHQGD
WUDQVDFLRQDGD RX FRPSDUWLOKDPHQWR GH UHFHLWDV TXH SRGHP QmR VHU VXVWHQWiYHLV GHYLGR D XP
DXPHQWRGRVFXVWRVGHDTXLVLomRRXUHGXomRGDUHFHLWDJHUDGDSRUXVXiULRV
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2FXVWRGHLQYHVWLPHQWRHPPtGLDVTXDOLILFDGDVSDUDDTXLVLomRGHXVXiULRVpGLQkPLFRHSRGHVRIUHU
RVFLODo}HVDRORQJRGRWHPSR8PDXPHQWRGHVWHVFXVWRVSRGHLQYLDELOL]DUDXWLOL]DomRGRVFDQDLV
GHGLVWULEXLomRGHIRUPDTXHVHMDILQDQFHLUDPHQWHVDXGiYHOSDUDD&RPSDQKLD
$TXDOLGDGHGRVFOLHQWHVFDSWDGRVWDPEpPSRGHVHULPSDFWDGDHFRQVHTXHQWHPHQWHRWHPSRGH
SHUPDQrQFLD GHVWHV XVXiULRV HP QRVVD EDVH GH FOLHQWHV 4XDQWR PHQRU R WHPSR GH YLGD GHVWHV
FOLHQWHVPHQRUDUHFHLWDJHUDGDSHORVPHVPRVHFRPLVVRpLQYLDELOL]DGDDXWLOL]DomRGHVWHWLSRGH
FDQDO7DPEpPSRGHPRFRUUHUPXGDQoDVQRFRPSRUWDPHQWRGHXVRGHQRVVRVFOLHQWHVLPSDFWDQGR
QRYROXPHGHGHPDQGDSRUHVWHVVHUYLoRVHSRUFRQVHTXrQFLDQRVFXVWRVDVVRFLDGRVDHVWHVR
TXHSRGHUiRFDVLRQDUXPDTXHGDHPQRVVDVUHFHLWDVHUHVXOWDGRVGHRSHUDo}HV
1RVVRV FRQFRUUHQWHV SRGHP WHU PDLV UHFXUVRV H JDVWDU PDLV HP SXEOLFLGDGH GH VXDV PDUFDV H
VHUYLoRV &RPR UHVXOWDGR SRGHPRV VHU REULJDGRV D DPSOLDU QRVVRV JDVWRV HP SXEOLFLGDGH SDUD
SUHVHUYDUHDXPHQWDURUHFRQKHFLPHQWRGHQRVVDPDUFDHH[SDQGLUQRVVRVQHJyFLRVRTXHSRGH
FDXVDUXPLPSDFWRQDVILQDQoDVHRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWHFDVRDHVWUDWpJLDGHPDUNHWLQJGD&RPSDQKLDVHMDDGYHUVDPHQWHLPSDFWDGDSRU
IRUoDGHREVWiFXORVLPSRVWRVSHODVRSHUDGRUDVGHWHOHIRQLDRXSHORLQFUHPHQWRGHFXVWRVQRVVRV
QHJyFLRVHUHVXOWDGRVVHUmRDGYHUVDPHQWHLPSDFWDGRV
3RGHPRV VRIUHU LPSDFWRV QRV DFRUGRV DWXDLV GH FREUDQoD HP FRQWD WHOHI{QLFD GDV
RSHUDGRUDVTXHSRGHPGLUHWDPHQWHLPSDFWDUDPRQHWL]DomRGRVXVXiULRV
$&RPSDQKLDpSDUWHHPDFRUGRFRPHUFLDLVFRPRSHUDGRUDVGHWHOHIRQLDPyYHOTXHREMHWLYDPLQFOXLU
QDFRQWDWHOHI{QLFDRVVHUYLoRVRIHUHFLGRVSHOD&RPSDQKLD1HVVHVHQWLGRD&RPSDQKLDSRGHVRIUHU
SUHVVmR SRU SDUWH GDV RSHUDGRUDV SDUD DPSOLDU DV WD[DV H SHUFHQWXDLV GH FRPSDUWLOKDPHQWR GH
UHFHLWDV R TXH SRGH UHVXOWDU HP XPD UHGXomR GH PDUJHP SDUD D &RPSDQKLD $OpP GLVVR D
&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHVHUiFDSD]GHPDQWHUYLJHQWHVRVDFRUGRVDWXDLVRTXHSRGH
UHVXOWDU QD HOLPLQDomR GH GHWHUPLQDGDV OLQKDV GH VHUYLoRV QDV RSHUDGRUDV HP TXHVWmR DIHWDQGR
DGYHUVDPHQWHVHXVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLV
(VWDPRVVXMHLWRVDRVULVFRVTXHHQYROYHPXPDSDUWHVLJQLILFDWLYDGHQRVVDVUHFHLWDVGDGR
TXHHVWmRFRQFHQWUDGDVHPXPSHTXHQRQ~PHURGHRSHUDGRUDVGHWHOHIRQLDPyYHO
$ SHUGD GH XP FRQWUDWR UHIHUHQWH D OLQKDV GH VHUYLoRV RIHUHFLGRV SHOD &RPSDQKLD WHP LPSDFWR
GLIHUHQFLDGRDGHSHQGHUGDRSHUDGRUDFRQWUDSDUWHHWDPEpPGHSHQGHGLUHWDPHQWHGDSDUWLFLSDomR
GHVVHV FRQWUDWRV QD UHFHLWD WRWDO GD &RPSDQKLD $V HPSUHVDV 2L &/$52 H 9,92 IRUDP
UHVSRQViYHLVFDGDXPDSRUPDLVGHGDQRVVDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOQRSHUtRGRGHQRYHPHVHV
ILQGRHPGHVHWHPEURGHVRPDQGRGRWRWDO1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEURGHDVPHVPDVWUrVRSHUDGRUDVUHSUHVHQWDYDPGRWRWDO$&RPSDQKLDQmRSRGH
JDUDQWLUTXHPXGDQoDVRUJDQL]DFLRQDLVHRXGHFRQWUROHDFLRQiULRQDVRSHUDGRUDVQmRLUmRLPSDFWDU
DUHYLVmRGRVFRQWUDWRVDWXDOPHQWHYLJHQWHVRTXHSRGHUHVXOWDUQDUHGXomRGDVPDUJHQVSUDWLFDGDV
HQDLQWHUUXSomRQDRIHUWDGRVVHUYLoRVDWXDOPHQWHRIHUHFLGRVHSUHVWDGRV&RPRRSHUDPRVHPXP
PRGHOR FRPHUFLDO RQGH DV RSHUDGRUDV VmR VHPSUH SDUWH LQWHJUDQWH GRV FRQWUDWRV DQWHV GH
FKHJDUPRVDRFOLHQWHILQDODHVFROKDGDVRSHUDGRUDVHPPDQWHUDWLYRVRVFRQWUDWRVYLJHQWHVpXP
IDWRUFUtWLFRSDUDPDQXWHQomRGHQRVVDVUHFHLWDVHVWDQGRDVVLPVXMHLWRVDRVHIHLWRVPHQFLRQDGRV
DFLPD3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$ H[SDQVmR GRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD SRU PHLR GH DTXLVLo}HV DSUHVHQWD ULVFRV TXH
SRGHUmRUHGX]LURVEHQHItFLRVTXHD&RPSDQKLDHVSHUDREWHUFRPHVVDVRSHUDo}HV
$FDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHDPSOLDUVHXVQHJyFLRVSRUPHLRGHDTXLVLo}HVGHSHQGHGHGLYHUVRV
IDWRUHV LQFOXLQGR VXD FDSDFLGDGH GH LGHQWLILFDU RSRUWXQLGDGHV H[LVWrQFLD GH DOWHUQDWLYDV
LQWHUHVVDQWHVFRPSUHoRDWUDWLYRVHDFHVVRDRPHUFDGRLQFOXVLYHGHFDSLWDLVHPWHUPRVDFHLWiYHLV
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$ &RPSDQKLD DQDOLVD UHJXODUPHQWH RSRUWXQLGDGHV GH FUHVFLPHQWR HVWUDWpJLFR SRU PHLR GH
DTXLVLo}HVIXV}HVHjoint venturesHRXWURVLQYHVWLPHQWRV)XWXUDVDTXLVLo}HVSRGHUmRHQYROYHUXPD
VpULHGHULVFRVHGHVDILRVTXHSRGHUmRFDXVDUHIHLWRVSUHMXGLFLDLVUHOHYDQWHVVREUHVHXVQHJyFLRV
WDLVFRPR L DVDTXLVLo}HVSRGHPQmRFRQWULEXLUFRPDHVWUDWpJLDFRPHUFLDORXFRPDLPDJHPGD
&RPSDQKLD LL  D &RPSDQKLD SRGH HQIUHQWDU XP SDVVLYR FRQWLQJHQWH UHODWLYR D HQWUH RXWUDV
TXHVW}HVFtYHLVWULEXWiULDVWUDEDOKLVWDVSUHYLGHQFLiULDVHTXHVW}HVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOEHP
FRPR TXHVW}HV UHJXODWyULDV H DPELHQWDLV LLL  D &RPSDQKLD SRGH WHU GLILFXOGDGH HP LQWHJUDU
RSHUDo}HV FRQWDELOLGDGH SHVVRDO H VLVWHPDV GH LQIRUPDomR JHUHQFLDLV LY  RV LQYHVWLPHQWRV HP
DTXLVLo}HV SRGHP QmR JHUDU RV UHWRUQRV HVSHUDGRV LQFOXVLYH HP YLUWXGH GD QmR UHDOL]DomR GH
VLQHUJLDVHVSHUDGDVH Y DGHPRUDRXIDOWDGHFDSDFLGDGHGHLQWHJUDUQRYRVQHJyFLRVGHIRUPD
EHPVXFHGLGDSRGHUiWHUXPHIHLWRDGYHUVRQRVQHJyFLRVHGHVHPSHQKRILQDQFHLURGD&RPSDQKLD
$GHPDLVD&RPSDQKLDSRGHSUHFLVDUGHUHFXUVRVDGLFLRQDLVSDUDGDUFRQWLQXLGDGHjVXDHVWUDWpJLD
GHH[SDQVmR&DVRQmRVHMDSRVVtYHOREWHUILQDQFLDPHQWRDGHTXDGRSDUDFRQFOXLUTXDOTXHUSRWHQFLDO
DTXLVLomR H LPSOHPHQWDU VHXV SODQRV GH H[SDQVmR D &RPSDQKLD SRGH QmR WHU FRQGLo}HV GH
LPSOHPHQWDULQWHJUDOPHQWHVXDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRRTXHSRGHWHUXPLPSDFWRDGYHUVRHP
VHXV SODQRV GH FUHVFLPHQWR QRV FXVWRV RSHUDFLRQDLV H FRQVHTXHQWHPHQWH HP VHXV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV
)XWXUDVDTXLVLo}HVSRGHPQmRVHUDSURYDGDVRXSRGHPHVWDUVXMHLWDVDUHVWULo}HVFRPRFRQGLomR
SDUDDDXWRUL]DomRGHVWDVRSHUDo}HVHREWHQomRGDDSURYDomRGHDXWRULGDGHVDQWLWUXVWHLQFOXLQGR
DTXHODV TXH UHIOLWDP QD HVWUXWXUD GD RSHUDomR HP UHPpGLRV HVWUXWXUDLV RX TXH GHPDQGHP
GHVHPEROVRV ILQDQFHLURV GLUHWRV RX LQGLUHWRV $VVLP QmR p SRVVtYHO DVVHJXUDU TXH D &RPSDQKLD
FRQVHJXLUiDSURYHLWDURSRUWXQLGDGHVGHFUHVFLPHQWRRXDLQGDTXHHVVDVRSRUWXQLGDGHVWHUmRXP
UHVXOWDGR SRVLWLYR SDUD D &RPSDQKLD QR IXWXUR $ LQFDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD GH FRQVXPDU
DTXLVLo}HVSUHWHQGLGDVRXDHYHQWXDOLPSRVVLELOLGDGHGD&RPSDQKLDHPLQWHJUDUVXDVRSHUDo}HV
FRP VXFHVVR RX TXDOTXHU DWUDVR VLJQLILFDWLYR HP DOFDQoDU HVWD LQWHJUDomR SRGH DIHWiOD
DGYHUVDPHQWH
1mR SRGHPRV SUHYHU VH RX TXDQGR UHDOL]DUHPRV DTXLVLo}HV DGLFLRQDLV RX SDUFHULDV WDPSRXFR
FRQVHJXLPRV HVWLPDU D SUREDELOLGDGH GH FRQFOXLUPRV XPD WUDQVDomR VLJQLILFDWLYD HP WHUPRV H
FRQGLo}HVIDYRUiYHLV1RVVDFDSDFLGDGHGHFRQWLQXDUQRVVDH[SDQVmRSRUPHLRGHDTXLVLo}HVRX
SDUFHULDV GHSHQGH GH GLYHUVRV IDWRUHV LQFOXLQGR D GLVSRQLELOLGDGH GH DOYRV SRWHQFLDLV RX QRVVD
FDSDFLGDGH GH LGHQWLILFDU DTXLVLo}HV H QHJRFLDU ILQDQFLDU H IHFKDU DV WUDQVDo}HV HP WHUPRV
FRPHUFLDLVDGHTXDGRVDQyV
$GLFLRQDOPHQWHDVDTXLVLo}HVWDPEpPDSUHVHQWDPULVFRVGHH[SRVLomRj&RPSDQKLDQDTXDOLGDGH
GHVXFHVVRUDjVUHVSRQVDELOLGDGHVUHIHUHQWHVDSURFHVVRVSUpH[LVWHQWHVHQYROYHQGRXPDHPSUHVD
DGTXLULGD RX GHPDQGDV MXGLFLDLV UHODWLYDV D IDWRV RFRUULGRV DQWHULRUPHQWH j DTXLVLomR 2
SURFHGLPHQWR GH DXGLWRULD OHJDO UHDOL]DGR FRPR SDUWH GDV DWLYLGDGHV GH DTXLVLo}HV EHP FRPR
JDUDQWLDVFRQWUDWXDLVRXLQGHQL]Do}HVTXHSRVVDPUHFHEHUGRVYHQGHGRUHVSRGHPQmRH[LVWLURX
VHUHPVXILFLHQWHVSDUDSURWHJHURXFRPSHQVDUD&RPSDQKLDGHWDOPRGRTXHDH[LVWrQFLDGHWDLV
SDVVLYRVSRGHULDDIHWDUGHPDQHLUDDGYHUVDDUHSXWDomRHGHVHPSHQKRILQDQFHLURGD&RPSDQKLD
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'HSHQGHPRVGDQRVVDFDSDFLGDGHGHGHVHQYROYHUQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRVLQWHUQDPHQWH
SRU PHLR GH SDUFHLURV H GD QRVVD FDSDFLGDGH GH DGDSWDomR jV UiSLGDV PXGDQoDV
WHFQROyJLFDV
$V QRVVDV DWLYLGDGHV GHSHQGHP IXQGDPHQWDOPHQWH GH WHFQRORJLD H GH VLVWHPDV SDUD R
IXQFLRQDPHQWRGRVQRVVRVQHJyFLRV1RVVRERPGHVHPSHQKRIXWXURGHSHQGHHPSDUWHGHQRVVD
FDSDFLGDGH GH SUHYHUPRV H QRV DGDSWDUPRV HP WHPSR KiELO jV WUDQVIRUPDo}HV WHFQROyJLFDV $
GHVDWXDOL]DomRGHQRVVRVSURGXWRVVHUYLoRVHWHFQRORJLDVHPUHODomRDRVGHQRVVRVFRQFRUUHQWHV
WHQGR HP YLVWD DV GHPDQGDV GH QRVVRV FOLHQWHV SRGHUi UHGX]LU DV UHFHLWDV JHUDGDV SRU QRVVRV
SURGXWRVHVHUYLoRVHWRUQDUQHFHVViULRRLQYHVWLPHQWRHPQRYDVWHFQRORJLDV1mRSRGHPRVJDUDQWLU
TXHFRQWLQXDUHPRVGHVHQYROYHQGRRXTXHWHUHPRVDFHVVRDVQRYDVWHFQRORJLDVTXHVHMDPFDSD]HV
GH PDQWHU QRVVRV FOLHQWHV RX GH DWUDLU QRYRV FOLHQWHV EHP FRPR GH VHU EHPVXFHGLGRV QD
LQFRUSRUDomRGHVVDVWHFQRORJLDVDRVQRVVRVSURGXWRVHVHUYLoRV$GLFLRQDOPHQWHDGHPDQGDSRU
QRVVRVQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRVSRGHQmRH[LVWLUSRGHPRVQmRFRQVHJXLUGHVHQYROYHUVROXo}HVD
WHPSR H D SUHoRV HFRQRPLFDPHQWH YLiYHLV RX DLQGD SRGHPRV QmR VHU FDSD]HV GH UHFXSHUDU DV
GHVSHVDVHRVLQYHVWLPHQWRVTXHYLHUPRVDLQFRUUHUHPSHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWRGHSURGXWRVRX
VHUYLoRVRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVQHJyFLRV
3RGHPRV VRIUHU SHUGDV GH PHPEURV FKDYH GD QRVVD DGPLQLVWUDomR RX SURILVVLRQDLV
TXDOLILFDGRV RX VHUPRV LQFDSD]HV GH DWUDLU RX PDQWHU SHVVRDV TXDOLILFDGDV HP QRVVD
DGPLQLVWUDomRRXJUXSRGHFRODERUDGRUHV
2 VXFHVVR GR QRVVR QHJyFLR HVWi IRUWHPHQWH UHODFLRQDGR DR GHVHPSHQKR GH QRVVRV
DGPLQLVWUDGRUHVHSHVVRDVTXDOLILFDGDVHVSHFLDOPHQWHHPUHODomRjGHILQLomRHLPSOHPHQWDomRGH
QRVVDV HVWUDWpJLDV H GHVHQYROYLPHQWR GH QRVVDV RSHUDo}HV SURGXWRV H VHUYLoRV &DVR HVVHV
SURILVVLRQDLV GHL[HP GH LQWHJUDU QRVVD HTXLSH SRGHUHPRV HQIUHQWDU GLILFXOGDGHV SDUD H[HFXWDU
QRVVDV HVWUDWpJLDV GH QHJyFLRV FUHVFHU GH IRUPD VXVWHQWiYHO RX GHVHQYROYHU QRYRV SURGXWRV H
VHUYLoRVGHQWUHRXWURVSUREOHPDVRSHUDFLRQDLVPHUFDGROyJLFRVRXGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDTXH
SRGHUHPRVHQIUHQWDU(PFDVRGHVDtGDLQDELOLWDomRHRXDIDVWDPHQWRGHPHPEURVGHQRVVDDOWD
DGPLQLVWUDomR RX SURILVVLRQDLV TXDOLILFDGRV SRGHUHPRV LQFRUUHU HP FXVWRV VLJQLILFDWLYRV SDUD D
FRQWUDWDomR GH QRYDV SHVVRDV FRP DV PHVPDV TXDOLILFDo}HV EHP FRPR FRP R SDJDPHQWR GH
SDFRWHVGHVDtGDRXFRQWUDWRVGHLQGHQL]DomRFDVRD&RPSDQKLDYHQKDQRIXWXURDVHREULJDUDR
SDJDPHQWRGHWDLVSDFRWHVRXFHOHEUDUWDLVFRQWUDWRV(PUD]mRGRVIDWRUHVDFLPDH[SRVWRVDSHUGD
GHPHPEURVFKDYHGDQRVVDDGPLQLVWUDomRRXSURILVVLRQDLVTXDOLILFDGRVRXDLQFDSDFLGDGHGHDWUDLU
RX PDQWHU RV PHVPRV SRGHUi DIHWDU DGYHUVDPHQWH QRVVRV QHJyFLRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV
VLWXDomRILQDQFHLUDHRYDORUGHQRVVRVYDORUHVPRELOLiULRV
'HSHQGHPRV GDV FRQGLo}HV FRPHUFLDLV QHJRFLDGDV FRP QRVVRV SDUFHLURV GH VHUYLoRV
GLJLWDLV H GR LQWHUHVVH GHVWHV QD PDQXWHQomR GD RIHUWD GH VHXV VHUYLoRV QDV SODWDIRUPDV
RIHUHFLGDVSHOD&RPSDQKLD
1RVVRVSDUFHLURVGHVHUYLoRVGLJLWDLVHPSUHVDVIRUQHFHGRUDVGHDSOLFDWLYRVHVHUYLoRVGLJLWDLVTXH
SRVVXtPRVFRQWUDWRSDUDGLVWULEXLomRGHVHXVVHUYLoRVQDVRSHUDGRUDVTXHDWXDPRVSRGHPQmRWHU
PDLV LQWHUHVVH HP RIHUHFHU VHXV VHUYLoRV HP FRQGLo}HV GLIHUHQFLDGDV SDUD SDtVHV HPHUJHQWHV
DWUDYpVGHFREUDQoDYLDFUpGLWRGHXVXiULRVSUpSDJRVRXFRQWDWHOHI{QLFDGHXVXiULRVSyVSDJRVGH
RSHUDGRUDVGHWHOHIRQLDPyYHO&RPRFRQGLo}HVHVSHFLDLVWHPRVSRUH[HPSORDFRPHUFLDOL]DomRGR
VHUYLoRDSUHoRVPDLVEDL[RVGRTXHRVGLVSRQLELOL]DGRVHPRXWUDVSODWDIRUPDVGHGLVWULEXLomRHD
RIHUWDGRVVHUYLoRVFRPRSDUWHLQWHJUDQWHGHSODQRVGHWHOHIRQLDVHPFXVWRDGLFLRQDOSDUDRFOLHQWH
ILQDO$OpPGLVVRQRVVRVSURYHGRUHVHSDUFHLURVGHVHUYLoRVSRGHPSUHIHULUWUDEDOKDUGLUHWDPHQWH
FRPDVRSHUDGRUDVVHPDQHFHVVLGDGHGHXWLOL]DUQRVVDVSODWDIRUPDVVLVWHPDVFDQDLVHVXSRUWH
ORFDORIHUHFLGRV1RVVRVDWXDLVSDUFHLURVFRPHUFLDLVSRGHPSUHIHULUFHGHURXVRH[FOXVLYRGHVHXV
DSOLFDWLYRV MRJRV H FRQWH~GR SDUD RXWUD SODWDIRUPD DOWHUQDWLYD j &RPSDQKLD EHP FRPR H[LJLU
FRQGLo}HV FRPHUFLDLV FRP SHUFHQWXDLV PDLRUHV GH FRPSDUWLOKDPHQWR GH UHFHLWD RX FRP YDORUHV
PtQLPRVJDUDQWLGRVSUHVVLRQDQGRDVVLPDVPDUJHQVGHFRQWULEXLomRGRVVHUYLoRVGD&RPSDQKLDR
TXHSRGHFDXVDUXPLPSDFWRDGYHUVRHPQRVVRVQHJyFLRVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVHRSHUDo}HV
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(VWDPRV VXMHLWRV D IDOKDV RX LQWHUUXSo}HV HP QRVVRV VLVWHPDV UHGHV GH FRPXQLFDomR
KDUGZDUHVVRIWZDUHVdata centersLQIUDHVWUXWXUDGHUHGHYLRODo}HVGHVHJXUDQoDDWDTXHV
GHKDFNHUVHRXWUDVVLWXDo}HVVLPLODUHVTXHHVWHMDPVRERXDOpPGHQRVVRFRQWUROH
,QFLGHQWHVGHVHJXUDQoDFLEHUQpWLFDSRGHPDIHWDUDIXQFLRQDOLGDGHGLVSRQLELOLGDGHLQWHJULGDGHH
RSHUDFLRQDOLGDGH GRV VLVWHPDV GD &RPSDQKLD GH PRGR D UHVXOWDU HP DSURSULDomR LQGHYLGD GH
LQIRUPDo}HV GD &RPSDQKLD HRX GH GDGRV SHVVRDLV GH VHXV FRQVXPLGRUHV HRX HP WHPSR GH
LQDWLYLGDGH HP VHXV VHUYLGRUHV RX RSHUDo}HV R TXH SRGH DIHWDU PDWHULDO H DGYHUVDPHQWH D
&RPSDQKLD $LQGD QRVVRV PHFDQLVPRV GH VHJXUDQoD H FRQWUROH SRGHP QmR VHUVXILFLHQWHPHQWH
HILFD]HVSDUDLPSHGLUHYHQWXDOGLYXOJDomRQmRDXWRUL]DGDGHGDGRVSHVVRDLVRXFRPHUFLDLVVHQVtYHLV
TXHFRQVWHPQRVQRVVRVVLVWHPDV
&DVR RV QRVVRV VLVWHPDV VHMDP YLRODGRV H KDMD D GLYXOJDomR QmR DXWRUL]DGD GH LQIRUPDo}HV GH
QRVVRVSDUFHLURVRXGRVFRQVXPLGRUHVSRGHUHPRVHVWDUH[SRVWRVDGHPDQGDVMXGLFLDLVGHFRUUHQWHV
GH HUURV IDOKDV IUDXGHV RX IDOVLGDGH LGHROyJLFD SHOD GLYXOJDomR RX SHOR XVR QmR DXWRUL]DGR GRV
GDGRV HVWDQGR VXMHLWRV WDPEpP D LPSDFWRV HP QRVVD UHSXWDomR H LPDJHP H D VDQo}HV
DGPLQLVWUDWLYDV HVSHFLDOPHQWH DTXHODV UHODWLYDV DR &yGLJR GH 'HIHVD GR &RQVXPLGRU DR 0DUFR
&LYLO GD ,QWHUQHW H j /HL Q  ³/HL *HUDO GH 3URWHomR GH 'DGRV´ RX /*3'  R TXH
SRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHHPQRVVRVQHJyFLRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVVLWXDomRILQDQFHLUDHQR
YDORUGHQRVVRVYDORUHVPRELOLiULRV
1RVVDVDWLYLGDGHVGHSHQGHPGRIXQFLRQDPHQWRHILFLHQWHHLQLQWHUUXSWRGHQRVVRVVLVWHPDVUHGHV
GH FRPXQLFDomR KDUGZDUHV VRIWZDUHV GDWD FHQWHUV H LQIUDHVWUXWXUD GH UHGH SRLV DUPD]HQDPRV
GDGRV GH IDWXUDPHQWR SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO GDGRV SHVVRDLV H RXWURV WLSRV GH LQIRUPDo}HV
FRQILGHQFLDLVGHQRVVRVFOLHQWHVIRUQHFHGRUHVFRODERUDGRUHVSDUFHLURVHGHFOLHQWHVFRQVXPLGRUHV
GHQRVVRVFOLHQWHVHPQRVVRVVLVWHPDV$GHPDLVDLQIUDHVWUXWXUDTXHXVDPRVSDUDRSHUDFLRQDOL]DU
QRVVRVSURGXWRVHVHUYLoRVSRGHHVWDUVXMHLWDDIDOKDVRXLQWHUUXSo}HVSRUGLYHUVRVIDWRUHVTXHHVWmR
VRE RX DOpP GR QRVVR FRQWUROH WDLV FRPR IDOKDV KXPDQDV LQFrQGLR GHVDVWUHV QDWXUDLV IDOWD GH
HQHUJLDIDOKDVQRVVLVWHPDVGHWHOHFRPXQLFDomRRXGDQRVRXYLRODo}HVGRVVLVWHPDVGHWHFQRORJLD
GD LQIRUPDomR $ FRPSOH[LGDGH H UHOHYkQFLD GRV SURFHVVRV YROWDGRV j WHFQRORJLD QRV H[S}H D
HYHQWXDLV IDOKDV QD H[HFXomR GH DWLYLGDGHV UHODFLRQDGDV DR GHVHQYROYLPHQWR VLVWrPLFR
KRPRORJDomRHPDQXWHQo}HVSHULyGLFDVQRkPELWROyJLFRHItVLFR
2PHUFDGRHPTXHDWXDPRVHVWiVXMHLWRDULVFRVGHcyber VHJXUDQoDTXHSRGHPVHUSURYHQLHQWHV
GHGHQWUHRXWURVDWDTXHVFLEHUQpWLFRVTXHFDXVDPGHJUDGDomRDRVVLVWHPDVRXLQGLVSRQLELOLGDGH
GH VHUYLoRV H SURGXWRV SHQHWUDomR HP VLVWHPDV GH WHFQRORJLD GD LQIRUPDomR H SODWDIRUPDV SRU
WHUFHLURV H LQILOWUDomR GH malware WDLV FRPR YtUXV GH FRPSXWDGRU  QRV VLVWHPDV FRQWDPLQDomR
LQWHQFLRQDORXDFLGHQWDO GHQRVVDVUHGHVHVLVWHPDVSRUWHUFHLURVDFHVVRQmRDXWRUL]DGRDGDGRV
FRQILGHQFLDLV RX UHVHUYDGRV GH FOLHQWHV SRU SHVVRDV GHQWUR RX IRUD GH QRVVR JUXSR H DWDTXHV
FLEHUQpWLFRVTXHFDXVDPGHJUDGDomRGRVVLVWHPDVRXLQGLVSRQLELOLGDGHGHVHUYLoRV
3RGHPRV VRIUHU WHQWDWLYDV SRU TXDOTXHU SHVVRD LQFOXLQGR QRVVRV FRODERUDGRUHV GH YLRODomR GH
GDGRV LQYDVmR RX DFHVVR GH QRVVRV VLVWHPDV SDUD DSURSULDUVH LQGHYLGDPHQWH GH LQIRUPDo}HV
FRQILGHQFLDLVDFDUUHWDQGRVHXXVRLQGHYLGR
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4XDOTXHU GHVWDV RFRUUrQFLDV VHMD LQWHQFLRQDO RX DFLGHQWDO GH QRVVD UHVSRQVDELOLGDGH RX GH
WHUFHLURVFDXVDGDVRXQmRSRUIDOKDVGHVHJXUDQoDSRGHOHYDUDLQWHUUXSo}HVDWUDVRVRXVXVSHQVmR
GRIXQFLRQDPHQWRGRVQRVVRVVLVWHPDVUHGHVGHFRPXQLFDomRKDUGZDUHVVRIWZDUHVGDWDFHQWHUV
H LQIUDHVWUXWXUD GH UHGH JHUDU IDOKDV LQWHUUXSo}HV RX HUURV QD FDSWXUD QR SURFHVVDPHQWR GH
WUDQVDo}HVFRPHUFLDLVHOLTXLGDomRGHVWDVWUDQVDo}HVHFRQVHTXHQWHPHQWHDIHWDUQRVVDUHSXWDomR
FRPRXPIRUQHFHGRUFRQILiYHOGHVHUYLoRVWHFQROyJLFRV1RFDVRGHQRVVRVVLVWHPDVGHVHJXUDQoD
VHUHP LQVXILFLHQWHV HRX LQDGHTXDGRV DV LQIRUPDo}HV TXH GHWHPRV RX FROHWDPRV WHUHP VXD
FRQILGHQFLDOLGDGHYLRODGDRXDLQGDVHKRXYHULQWHUUXSo}HVRXPDXIXQFLRQDPHQWRGRVVHUYLoRVH
SURGXWRV RIHUHFLGRV SRGHUHPRV LQFRUUHU HP GHVSHVDV VLJQLILFDWLYDV D ILP GH VROXFLRQDU HVVHV
SUREOHPDVFDXVDGRVHSRGHUHPRVVRIUHUVDQo}HVTXHVWLRQDPHQWRVGRVyUJmRVUHJXODGRUHVHRX
GDQRVUHSXWDFLRQDLV
$LQGD HVWDPRV VXMHLWRV DR FDQFHODPHQWR GD FRQWUDWDomR H DVVLQDWXUD GRV QRVVRV VHUYLoRV j
DWULEXLomRGHUHVSRQVDELOLGDGHVVLJQLILFDWLYDVSHUDQWHQRVVRVFOLHQWHVRXDRVFOLHQWHVFRQVXPLGRUHV
GH QRVVRV FOLHQWHV H j SURSRVLWXUD GH Do}HV LQGHQL]DWyULDV FRQWUD QyV HP YLUWXGH GH YLRODomR GH
GLVSRVLo}HVFRQWUDWXDLVGHFRQILGHQFLDOLGDGHRXGDOHJLVODomRGHSULYDFLGDGHSRUH[HPSORRTXH
SRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVDUHSXWDomRQRVVRVQHJyFLRVUHVXOWDGRVFRPHUFLDLVHRSHUDFLRQDLV
VLWXDomRILQDQFHLUDHRYDORUGHQRVVRVYDORUHVPRELOLiULRV 3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYLGHRIDWRUGH
ULVFR³Estamos sujeitos a riscos associados ao não cumprimento de leis relativas à proteção de dados
pessoais, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e podemos ser afetados
adversamente pela aplicação de multas e outros tipos de sanções´
$H[WHQVmRGDSDQGHPLDGHFODUDGDSHOD2UJDQL]DomR0XQGLDOGD6D~GHGHYLGRjSURSDJDomR
GD &29,' D SHUFHSomR GH VHXV HIHLWRV RX D IRUPD FRPR D SDQGHPLD DIHWDUi QRVVRV
QHJyFLRVGHSHQGHGHGHVHQYROYLPHQWRVIXWXURVTXHVmRLQFHUWRVHLPSUHYLVtYHLVHSRGHP
DIHWDU PDWHULDO H DGYHUVDPHQWH QRVVRV QHJyFLRV FRQGLomR ILQDQFHLUD UHVXOWDGRV GH
RSHUDo}HVHIOX[RVGHFDL[DHILQDOPHQWHQRVVDFDSDFLGDGHGHFRQWLQXDUDRSHUDUQRVVRV
QHJyFLRV
(PGH]HPEURGHDQRYDVtQGURPHUHVSLUDWyULDDJXGDJUDYHFRURQDYtUXV ³6$56&R9´ 
TXH FDXVD D GRHQoD LQIHFFLRVD GR FRURQDYtUXV ³&29,'´  IRL UHODWDGD SHOD SULPHLUD YH] HP
:XKDQ&KLQDHGHYLGRjVXDUiSLGDH[SDQVmRSDUDRXWURVFRQWLQHQWHVFRPR(XURSD2ULHQWH0pGLR
H$PpULFDVHPGHPDUoRGHD2UJDQL]DomR0XQGLDOGD6D~GHGHFUHWRXD&29,'FRPR
VHQGRXPDSDQGHPLDFDEHQGRDRVSDtVHVPHPEURVHVWDEHOHFHUHPDVPHOKRUHVSUiWLFDVSDUDDV
Do}HVSUHYHQWLYDVHGHWUDWDPHQWRDRVLQIHFWDGRV
&RPR FRQVHTXrQFLD D SDQGHPLD GD &29,' GHPDQGRX PHGLGDV UHVWULWLYDV SRU SDUWH GH
DXWRULGDGHV JRYHUQDPHQWDLV LQFOXVLYH QRV ORFDLV HP TXH DWXDPRV FRP R REMHWLYR GH SURWHJHU D
SRSXODomRUHVXOWDQGRHPUHVWULomRQRIOX[RGHSHVVRDVTXDUHQWHQDORFNGRZQUHVWULo}HVDYLDJHQV
H WUDQVSRUWHV S~EOLFRV IHFKDPHQWR SURORQJDGR GH ORFDLV GH WUDEDOKR LQWHUUXSo}HV QD FDGHLD GH
VXSULPHQWRVIHFKDPHQWRGRFRPpUFLRHUHGXomRJHQHUDOL]DGDGHFRQVXPR
$VPHGLGDVGHVFULWDVDFLPDDOLDGDVjVLQFHUWH]DVSURYRFDGDVSHORVXUWRGR&29,'WLYHUDPXP
LPSDFWR DGYHUVR QD HFRQRPLD H QR PHUFDGR GH FDSLWDLV JOREDO LQFOXLQGR QR %UDVLO LQFOXVLYH
FDXVDQGRSDUDOLVDo}HV circuit-breakers GDVQHJRFLDo}HVQD%GXUDQWHRPrVGHPDUoRGH
$FRWDomRGDPDLRULDGRVDWLYRVQHJRFLDGRVQD%IRLDGYHUVDPHQWHDIHWDGDHPUD]mRGRVXUWRGR
&29,' ,PSDFWRV VHPHOKDQWHV DRV GHVFULWRV DFLPD SRGHP YROWDU D RFRUUHU SURYRFDQGR D
RVFLODomRGRVDWLYRVQHJRFLDGRVQD%RTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRYDORUGHQRVVDVDo}HVQD
%FDVRHVVDRVFLODomRVHUHSLWD
$GLFLRQDOPHQWHQRVVRHVFULWyULRDGPLQLVWUDWLYRHRXWUDVLQVWDODo}HVIRUDPDIHWDGRVDGRWDQGRXPD
SROtWLFD GH WHOHWUDEDOKR (VVD SROtWLFD DIHWD QRVVD SURGXWLYLGDGH H SRGH HYHQWXDOPHQWH RFDVLRQDU
HUURVHDWUDVRVQDVQRVVDVRSHUDo}HVEHPFRPRFDXVDURXWUDVLQWHUUXSo}HVQRVQHJyFLRVLQFOXVLYH
DXPHQWDQGRDH[SRVLomRGD&RPSDQKLDDHYHQWXDLVYLRODo}HVGHGDGRVWUDWDGRVSHOD&RPSDQKLD
GXUDQWHRH[HUFtFLRUHJXODUGHVXDVDWLYLGDGHV
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$ SDQGHPLD SRGH WDPEpP FDXVDU SHUWXUEDo}HV PDWHULDLV HP QRVVRV QHJyFLRV H RSHUDo}HV QR
FRPRUHVXOWDGRGHSRUH[HPSORDEVHQWHtVPRGHWUDEDOKDGRUHVFRPRUHVXOWDGRGHGRHQoD6HXPD
SRUFHQWDJHPVLJQLILFDWLYDGHQRVVDIRUoDGHWUDEDOKRQmRSXGHUWUDEDOKDUSRUPRWLYRGHGRHQoDRX
UHVWULo}HV JRYHUQDPHQWDLV UHODFLRQDGDV FRP D SDQGHPLD QRVVDV RSHUDo}HV SRGHP VHU
DGYHUVDPHQWHDIHWDGDV8PSHUtRGRSURORQJDGRGHWUDEDOKRUHPRWRWDPEpPSRGHDXPHQWDUQRVVRV
ULVFRVRSHUDFLRQDLVLQFOXLQGRPDVQmROLPLWDGRDULVFRVGHF\EHUVHJXUDQoDHULVFRVWUDEDOKLVWDVR
TXHSRGHSUHMXGLFDUQRVVDFDSDFLGDGHGHJHUHQFLDUHRSHUDUQRVVRVQHJyFLRV
0DLV HVSHFLILFDPHQWH QR TXH VH UHIHUH DR LPSDFWR GD &29,' QRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD
IULVDPRV TXH IDFH D TXHGD GD UHQGD GRV XVXiULRV SUpSDJRV SDUWLFXODUPHQWH RV GH EDL[D UHQGD
QRVVR S~EOLFR PDLRU  HVWHV UHGX]LUDP DV UHFDUJDV GH VHXV SODQRV H FRQVHTXHQWHPHQWH R VDOGR
SDUD R IDWXUDPHQWR GH VHUYLoRV GLJLWDLV SHOD &RPSDQKLD $OpP GLVVR R LVRODPHQWR VRFLDO DV
UHVWULo}HV GH YLDJHQV H UHXQL}HV SUHVHQFLDLV LPSDFWDUDP R SUD]R GH LPSOHPHQWDomR GH QRYRV
SURMHWRVHVHUYLoRV
1mRSRGHPRVJDUDQWLUTXHRXWURVVXUWRVUHJLRQDLVHRXJOREDLVQmRDFRQWHFHUmR(FDVRDFRQWHoDP
QmRSRGHPRVJDUDQWLUTXHVHUHPRVFDSD]HVGHLPSHGLUXPLPSDFWRQHJDWLYRHPQRVVRVQHJyFLRV
GHGLPHQVmRLJXDORXVXSHULRUDRLPSDFWRSURYRFDGRSHODSDQGHPLDGH&29,'
3RUILPRLPSDFWRGDSDQGHPLDGD&29,'WDPEpPSRGHSUHFLSLWDURXDJUDYDURVRXWURVULVFRV
GLVFXWLGRVQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRpSRVVtYHO
DVVHJXUDUVHIXWXUDPHQWHWDODYDOLDomRVHUiSUHMXGLFDGDRXDH[WHQVmRGHWDLVSUHMXt]RVWDPSRXFR
pSRVVtYHODVVHJXUDUTXHQmRKDYHUiLQFHUWH]DVPDWHULDLVQDFDSDFLGDGHGHD&RPSDQKLDFRQWLQXDU
RSHUDQGR VHXV QHJyFLRV R TXH SRGH JHUDU LPSDFWRV DGYHUVRV j &RPSDQKLD VHXV QHJyFLRV H
UHVXOWDGRV
(VWDPRV VXMHLWRV D ULVFRV DVVRFLDGRV DR QmR FXPSULPHQWR GH OHLV UHODWLYDV j SURWHomR GH
GDGRV SHVVRDLV LQFOXLQGR D /HL *HUDO GH 3URWHomR GH 'DGRV 3HVVRDLV H SRGHPRV VHU
DIHWDGRVDGYHUVDPHQWHSHODDSOLFDomRGHPXOWDVHRXWURVWLSRVGHVDQo}HV
2VJRYHUQRVGRVSDtVHVRQGHDWXDPRVWrPUHJXODPHQWDGRDVSUiWLFDVUHODFLRQDGDVDRWUDWDPHQWR
GH GDGRV SHVVRDLV GH IRUPD JHUDO FRP GHVWDTXH SDUD D General Data Protection Regulation
³*'35´  ± QRUPDWLYD TXH UHJXODPHQWD R WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV QRV SDtVHV GD 8QLmR
(XURSHLDHD/*3'QR%UDVLODTXDOUHJXODRWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVQR%UDVLOLQFOXVLYHHP
PHLRGLJLWDO
'HPRGRJHUDOHVWDVOHLVHVWDEHOHFHPXPVLVWHPDGHUHJUDVVREUHSURWHomRGHGDGRVTXHGHYHVHU
REVHUYDGR HP WRGDV DV RSHUDo}HV GH WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV H SUHYHHP GHQWUH RXWUDV
SURYLGrQFLDVRVGLUHLWRVGRVWLWXODUHVGHGDGRVSHVVRDLVDVKLSyWHVHVHPTXHRWUDWDPHQWRGHGDGRV
SHVVRDLVpSHUPLWLGR EDVHVOHJDLV DVREULJDo}HVHUHTXLVLWRVUHODWLYRVDLQFLGHQWHVGHVHJXUDQoD
GDLQIRUPDomRHQYROYHQGRGDGRVSHVVRDLV1RFDVRGR%UDVLOHVSHFLILFDPHQWHD/*3'WDPEpP
SUHYrDDXWRUL]DomRSDUDDFULDomRGD$XWRULGDGH1DFLRQDOGH3URWHomRGH'DGRV ³$13'´ yUJmR
S~EOLFRUHVSRQViYHOSRUHODERUDUGLUHWUL]HVHDSOLFDUVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVSUHYLVWDVQD/*3'TXH
QDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDMiIRUDHVWUXWXUDGDPDVDLQGDQmRLQLFLRXRVVHXVWUDEDOKRV
HIHWLYDPHQWH
1HVVHVHQWLGRUHOHYDQWHHVFODUHFHUTXHD/*3'HQWURXHPYLJRUHPGHVHWHPEURGHTXDQWR
jPDLRUSDUWHGHVXDVGLVSRVLo}HVFRPH[FHomRGDVVXDVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDV DUWH 
TXHVHUmRDSOLFiYHLVVRPHQWHDSDUWLUGHGHDJRVWRGHQRVWHUPRVGD/HLQ
2GHVFXPSULPHQWRGHTXDLVTXHUGLVSRVLo}HVSUHYLVWDVQD/*3'DQWHVGDHQWUDGDHPYLJRUGHVXDV
VDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVWHPFRPRULVFRV L DSURSRVLWXUDGHDo}HVMXGLFLDLVLQGLYLGXDLVRXFROHWLYDV
SOHLWHDQGR UHSDUDo}HV GH GDQRV GHFRUUHQWHV GH YLRODo}HV j SULYDFLGDGH H SURWHomR GH GDGRV
EDVHDGDVQmRVRPHQWHQD/*3'PDVQDOHJLVODomRVHWRULDOYLJHQWHVREUHSURWHomRGHGDGRVQR
%UDVLO HJ&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRU0DUFR&LYLOGD,QWHUQHWHWF H LL DDSOLFDomRGDV
SHQDOLGDGHV SUHYLVWDV QR &yGLJR GH 'HIHVD GR &RQVXPLGRU H 0DUFR &LYLO GD ,QWHUQHW SRU DOJXQV
yUJmRVGHGHIHVDGRFRQVXPLGRUXPDYH]TXHHVWHVMiWrPDWXDGRQHVWHVHQWLGRDQWHVPHVPRGD
YLJrQFLD FRPSOHWD GD /*3' H GD HIHWLYD HVWUXWXUDomR GD $13' HVSHFLDOPHQWH HP FDVRV GH
LQFLGHQWHVGHVHJXUDQoDTXHUHVXOWHPHPDFHVVRVLQGHYLGRVDGDGRVSHVVRDLV
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$GHPDLVTXDQGRGDHQWUDGDHPYLJRUGDVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVGD/*3'HPDJRVWRGH
FDVR D &RPSDQKLD QmR HVWHMD HP FRQIRUPLGDGH FRP DV GLVSRVLo}HV GD UHIHULGD OHL HOD H VXDV
VXEVLGLiULDVSRGHUmRHVWDUVXMHLWDVjVVDQo}HVGHIRUPDLVRODGDRXFXPXODWLYD L GHDGYHUWrQFLD
FRPLQGLFDomRGHSUD]RSDUDDGRomRGHPHGLGDVFRUUHWLYDV LL REULJDomRGHGLYXOJDomRGRLQFLGHQWH
DSyV GHYLGDPHQWH DSXUDGD H FRQILUPDGD D VXD RFRUUrQFLD LLL  EORTXHLR WHPSRUiULR DWp D VXD
UHJXODUL]DomRHRXHOLPLQDomRGHGDGRVSHVVRDLVFRUUHVSRQGHQWHVjLQIUDomR LY PXOWDGHDWp
GRIDWXUDPHQWRGDHPSUHVDJUXSRRXFRQJORPHUDGRQR%UDVLOQRVHX~OWLPRH[HUFtFLRH[FOXtGRVRV
WULEXWRVDWpRPRQWDQWHJOREDOGH5PLOK}HVSRULQIUDomR Y VXVSHQVmRSDUFLDOGRIXQFLRQDPHQWR
GREDQFRGHGDGRVDTXHVHUHIHUHDLQIUDomRSHORSHUtRGRPi[LPRGH VHLV PHVHVSURUURJiYHO
SRULJXDOSHUtRGR YL SURLELomRSDUFLDORXWRWDOGRH[HUFtFLRGHDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVDRWUDWDPHQWR
GH GDGRV $OpP GLVVR D &RPSDQKLD SRGH VHU UHVSRQVDELOL]DGD LQGLYLGXDO RX VROLGDULDPHQWH SRU
GDQRV PDWHULDLV PRUDLV LQGLYLGXDLV RX FROHWLYRV FDXVDGRV SHOD &RPSDQKLD RX SRU VXDV
VXEVLGLiULDV R TXH SRGHUi DIHWDU QHJDWLYDPHQWH D UHSXWDomR UHVXOWDGRV RSHUDo}HV H FRQGLo}HV
ILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDHFRQVHTXHQWHPHQWHRYDORUGHVXDVDo}HV
'HVVD IRUPD D DXVrQFLD GH PHGLGDV VXILFLHQWHV SDUD SURWHomR GH GDGRV SHVVRDLV LQFOXVLYH
VHQVtYHLVWUDWDGRVSHOD&RPSDQKLDEHPFRPRHYHQWXDOLQDGHTXDomRGHVXDVSUiWLFDVHPRGHORV
GHQHJyFLRVj/*3'SRGHPUHVXOWDUHPFXVWRVHDIHWDUQHJDWLYDPHQWHDUHSXWDomRHRVUHVXOWDGRV
GD&RPSDQKLDHFRQVHTXHQWHPHQWHRYDORUGHVXDVDo}HV
(VWDPRV VXMHLWRV D SHUGDV QmR FREHUWDV SHORV VHJXURV FRQWUDWDGRV H D GLILFXOGDGHV SDUD
FRQWUDWDomRGHDSyOLFHVRTXHSRGHUiJHUDUHIHLWRVDGYHUVRVVREUHQRVVRVQHJyFLRV
(VWDPRVVXMHLWRVjRFRUUrQFLDGHHYHQWRVQmRVHJXUDGRV WDLVFRPRFDVRIRUWXLWRHIRUoDPDLRUHP
GHFRUUrQFLDGDLQWHUUXSomRGHFHUWDVDWLYLGDGHV RXGHGDQRVPDLRUHVGRTXHRVOLPLWHVGHFREHUWXUD
SUHYLVWRV HP VXDV DSyOLFHV $OpP GLVVR D TXDQWLILFDomR GD H[SRVLomR GH ULVFR QDV FOiXVXODV
H[LVWHQWHVSRGHVHULQDGHTXDGDRXLQVXILFLHQWHSRGHQGRLQFOXVLYHLPSOLFDUHPUHHPEROVRPHQRU
GRTXHRHVSHUDGR
1DHYHQWXDOLGDGHGDRFRUUrQFLDGHXPGRVHYHQWRVQmRVHJXUDGRVQmRJDUDQWLGRVRXTXHH[FHGDP
DVFREHUWXUDVSUHYLVWDVHPVXDVDSyOLFHVDWXDLVSRGHPRVVRIUHUXPUHYpVILQDQFHLURSDUDUHFRPSRU
HRXUHIRUPDURVDWLYRVDWLQJLGRVSRUWDLVHYHQWRVRTXHSRGHUiFRPSURPHWHURLQYHVWLPHQWRSRUQyV
LQWHJUDOL]DGR H PHVPR QD KLSyWHVH GD RFRUUrQFLD GH XP VLQLVWUR FREHUWR SHODV DSyOLFHV QmR p
SRVVtYHO JDUDQWLU TXH R SDJDPHQWR GR VHJXUR VHUi UHDOL]DGR GH IRUPD WHPSHVWLYD RX HP YDORU
VXILFLHQWH SDUDQRVFRPSHQVDULQWHJUDOPHQWH SHORV GDQRV GHFRUUHQWHVGH WDO VLQLVWURR TXHSRGH
DIHWDU QHJDWLYDPHQWH QRVVRV UHVXOWDGRV ILQDQFHLURV $LQGD QR FDVR GRV HYHQWRV VHJXUDGRV D
FREHUWXUDGHDSyOLFHVGHVHJXURHVWiFRQGLFLRQDGDDRSDJDPHQWRGRUHVSHFWLYRSUrPLR$QRVVD
IDOKDHPSDJDUHVVHVSUrPLRVFXPXODGDFRPDRFRUUrQFLDGHXPVLQLVWURSRGHUiQRVFRORFDUHP
XPDVLWXDomRGHULVFRGDGRVTXHGDQRVPHVPRTXHVHJXUDGRVQmRHVWDULDPVXMHLWRVjFREHUWXUD
SHODVHJXUDGRUD3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYLGHRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$OpPGLVVRQmRSRGHPRVJDUDQWLUTXHFRQVHJXLUHPRVPDQWHUDSyOLFHVGHVHJXURDWD[DVFRPHUFLDLV
UD]RiYHLVRXHPWHUPRVDFHLWiYHLVRXFRQWUDWDGDVFRPDVPHVPDVFRPSDQKLDVVHJXUDGRUDVRX
FRP FRPSDQKLDV VHJXUDGRUDV VLPLODUHV $GLFLRQDOPHQWH SRGHPRV VHU UHVSRQVDELOL]DGDV
MXGLFLDOPHQWHSHORSDJDPHQWRGHLQGHQL]DomRDWHUFHLURVHPGHFRUUrQFLDGHXPHYHQWXDOVLQLVWUR
&DVR TXDLVTXHU GHVVHV IDWRUHV YHQKD D RFRUUHU QRVVRV QHJyFLRV H UHVXOWDGRV ILQDQFHLURV H
RSHUDFLRQDLVSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
5HGXo}HV HP JDVWRV FRP WHFQRORJLD GD LQIRUPDomR SRGHP OLPLWDU QRVVD FDSDFLGDGH GH
FUHVFHUHGHVHQYROYHURQRVVRQHJyFLR
2FUHVFLPHQWRGHUHFHLWDHUHQWDELOLGDGHSRWHQFLDOGRQHJyFLRGD&RPSDQKLDGHSHQGHGDGHPDQGD
GHVHXVSURGXWRVHVHUYLoRV&RQGLo}HVHFRQ{PLFDVRXILQDQFHLUDVGHVIDYRUiYHLVRXRVFLODo}HVHP
TXDLVTXHU RXWURV IDWRUHV TXH DIHWHP D UHQGD GR FRQVXPLGRU WDLV FRPR WD[DV GH MXURV LQIODomR
GLVSRQLELOLGDGH GHFUpGLWRQtYHLV GH HPSUHJR HVDOiULRV SRGHP UHGX]LU RVHX SRGHU GHFRPSUDH
FRQVHTXHQWHPHQWHGLPLQXLUDGHPDQGDSRUVHUYLoRVGHWHFQRORJLDSRUSDUWHGRVFRQVXPLGRUHV
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8PDYH]TXHD&RPSDQKLDpXPDSUHVWDGRUDGHVHUYLoRVSDUWHGHVXDUHFHLWDGHFRUUHGRQ~PHUR
GH QRYRV XVXiULRV 1D PHGLGD HP TXH HYHQWXDLV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV GHVIDYRUiYHLV SRVVDP
DIHWDUSRWHQFLDLVHDWXDLVXVXiULRVWDQWRQDPDQXWHQomRFRPRQDUHGXomRGDGHPDQGDSRUVHUYLoRV
RIHUHFLGRVSHOD&RPSDQKLDQRVVDUHFHLWDIXWXUDSRGHVHUDIHWDGDDGYHUVDPHQWH
(P FDVR GH GHWHULRUDomR GDV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV RV XVXiULRV H SRWHQFLDLV XVXiULRV GD
&RPSDQKLD SRGHP RSWDU SRU GLPLQXLU R XVR GH VROXo}HV WHFQROyJLFDV R TXH FRPSURPHWHUi D
FDSDFLGDGHGHPDQWHURXH[SDQGLURVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDDIHWDQGRDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVVLWXDomRILQDQFHLUDHYDORUGRVYDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLD
$ DGRomR GH QRYDV SUiWLFDV FRQWiEHLV SRGHUi DIHWDU QHJDWLYDPHQWH R UHVXOWDGR GD
&RPSDQKLD
$ DGRomR GH QRYDV QRUPDV H LQWHUSUHWDo}HV FRQWiEHLV SRGH LPSDFWDU VXEVWDQFLDOPHQWH DV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV GD &RPSDQKLD XPD YH] TXH SRGHP YLU D
DOWHUDUHQWHQGLPHQWRVHPYLJrQFLDQRVH[HUFtFLRVILVFDLVDQWHULRUHV'HVWDPDQHLUDRVUHVXOWDGRVGD
&RPSDQKLD DVVLP FRPR R VHX EDODQoR SDWULPRQLDO SRGHP YLU D VHUHP PRGLILFDGRV GH PDQHLUD
QHJDWLYD H VXEVWDQFLDO H QmR VHULDP PDLV FRPSDUiYHLV GLUHWDPHQWH FRP RV GHPRQVWUDWLYRV
DQWHULRUHV
$YDULDomRGHQRVVRVtQGLFHVGHOLTXLGH]SRGHDIHWDUDSHUFHSomRVREUHQRVVDVROYrQFLDH
LPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHQRVVRVQHJyFLRVHRYDORUGHQRVVDVDo}HV
$YDULDomRQHJDWLYDGHQRVVRVtQGLFHVGHOLTXLGH]SRGHDIHWDUDSHUFHSomRGHQRVVDVROYrQFLDH
LPSDFWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVQHJyFLRVSUHMXGLFDQGRSRUH[HPSORDREWHQomRGHILQDQFLDPHQWR
SHUDQWHLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVDFRQWUDWDomRFRPIRUQHFHGRUHVHSDUFHLURVFRPHUFLDLV9DOHQRWDU
TXHSRUIRUoDGDDTXLVLomRSHOD&RPSDQKLDGHDOJXPDVGHVXDVDWXDLVVXEVLGLiULDVRtQGLFHGH
OLTXLGH] JHUDO GD &RPSDQKLD YDULRX GH  HP  GH GH]HPEUR GH  SDUD  HP  GH
VHWHPEURGH9DULDo}HVGHVVDQDWXUH]DHPDJQLWXGHSRGHPDIHWDUQmRVyQRVVRVQHJyFLRV
FRPRDFLPDPHQFLRQDGRPDVWDPEpPRYDORUGHQRVVDVDo}HV
$FDSWDomRGHUHFXUVRVDGLFLRQDLVSHOD&RPSDQKLDSRUPHLRGHHPLVVmRGHDo}HVRXRXWURV
YDORUHV PRELOLiULRV FRQYHUVtYHLV RX SHUPXWiYHLV HP Do}HV SRGHUi GLOXLU D SDUWLFLSDomR
DFLRQiULDGRVLQYHVWLGRUHVQD&RPSDQKLDRXQmRVHUHFRQRPLFDPHQWHVDWLVIDWyULD
$&RPSDQKLDSRGHSUHFLVDUFDSWDUUHFXUVRVDGLFLRQDLVQRIXWXURDVHUHPREWLGRVLQFOXVLYHSRUPHLR
GH HPLVV}HV S~EOLFDV RX SULYDGDV GH Do}HV RX RXWURV YDORUHV PRELOLiULRV FRQYHUVtYHLV RX
SHUPXWiYHLVHPDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD$REWHQomRGHUHFXUVRVSHOD&RPSDQKLDSRU
PHLR GD HPLVVmR GH Do}HV RX YDORUHV PRELOLiULRV FRQYHUVtYHLV HP Do}HV SRGHUi UHVXOWDU HP
DOWHUDomRQDTXDQWLGDGHGHDo}HVHPFLUFXODomRHQRSUHoRGDVDo}HVHFRQVHTXHQWHPHQWHQD
GLOXLomR GD SDUWLFLSDomR DFLRQiULD GRV UHIHULGRV DFLRQLVWDV TXH SRGHUmR SDVVDU D WHU PHQRU
SDUWLFLSDomRSURSRUFLRQDOHPUHQGLPHQWRVHPHQRUSRGHUGHLQIOXrQFLDQDVGHFLV}HVWRPDGDVSHOD
&RPSDQKLD FDVR HVWHV QmR H[HUoDP SRU TXDOTXHU PRWLYR RV VHXV GLUHLWRV GH SUHIHUrQFLD QD
VXEVFULomRGHQRYDVDo}HVHPLWLGDVHPGHFRUUrQFLDGHWDLVQRYDVRIHUWDVGHDo}HVSDUDREWHQomR
GHFDSLWDODGLFLRQDOQRIXWXUR
$ GLVWULEXLomR S~EOLFD GH Do}HV RX YDORUHV PRELOLiULRV FRQYHUVtYHLV RX SHUPXWiYHLV HP Do}HV GH
HPLVVmRGD&RPSDQKLDSRGHVHUUHDOL]DGDLQFOXVLYHFRPDH[FOXVmRGRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDGRV
DFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDSRGHQGRUHVXOWDUQDGLOXLomRGDSDUWLFLSDomRGRVVHXVDFLRQLVWDVQRFDSLWDO
VRFLDO$&RPSDQKLDQmRSRGHDVVHJXUDUDGLVSRQLELOLGDGHGHFDSLWDODGLFLRQDORXDLQGDTXHDV
FRQGLo}HVGHFDSWDomRVHUmRHFRQRPLFDPHQWHVDWLVIDWyULDV$IDOWDGHDFHVVRDFDSLWDODGLFLRQDOHP
FRQGLo}HVVDWLVIDWyULDVHRDXPHQWRQDVWD[DVGHMXURVSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRFUHVFLPHQWRGD
&RPSDQKLDRTXHSRGHYLUDSUHMXGLFDUDSHUIRUPDQFHGDVVXDVDWLYLGDGHVVLWXDomRILQDQFHLUDH
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHFRQVHTXHQWHPHQWHDFRWDomRGHVHXVYDORUHVPRELOLiULRV
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2VQRVVRVUHVXOWDGRVDWXDLVSRGHPQmRVHULQGLFDWLYRVGHQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
IXWXURV
1mRSRGHPRVSUHYHUFRPFHUWH]DRXVRIXWXURRXUHWHQomRGHQRVVRVXVXiULRVGDGDDGLYHUVLGDGH
GH QRVVD EDVH GH XVXiULRV HP VHWRUHV UHJL}HV JHRJUiILFDV WDPDQKR GR FOLHQWH H RXWURV
IDWRUHV&RQVHTXHQWHPHQWHSRGHPRVQmRVHUFDSD]HVGHSUHYHUFRPSUHFLVmRQRVVDVUHFHLWDV6H
QmR UHDOL]DUPRV UHWRUQRV VREUH HVVHV LQYHVWLPHQWRV HP QRVVR FUHVFLPHQWR QRVVRV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV SRGHP GLIHULU PDWHULDOPHQWH GH QRVVRV UHVXOWDGRV DQWHULRUHV QRV DIHWDQGR
DGYHUVDPHQWHRTXHSRGHULDFDXVDUXPDTXHGDQRSUHoRGHYDORUHVPRELOLiULRVGHQRVVDHPLVVmR
$ &RPSDQKLD SRGH QmR VHU FDSD] GH SURWHJHU RV VHXV GLUHLWRV GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO
LQGXVWULDO RX DXWRUDO RX GH JDUDQWLU TXH VHXV SDUFHLURV RX IRUQHFHGRUHV QmR XWLOL]DUmR
SURSULHGDGHLQWHOHFWXDOLQGXVWULDORXDXWRUDOGHWHUFHLURVVHPDXWRUL]DomR
2VXFHVVRGD&RPSDQKLDGHSHQGHVLJQLILFDWLYDPHQWHGDVXDFDSDFLGDGHGHSURWHJHUHSUHVHUYDURV
VHXVGLUHLWRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOLQFOXLQGRPDUFDVUHJLVWUDGDVQRPHVGHGRPtQLRVHJUHGRV
FRPHUFLDLVHknow-howGHPRGRTXHTXDLVTXHUSUREOHPDVUHODFLRQDGRVDWDLVDWLYRVSRGHPDIHWDU
D&RPSDQKLDQHJDWLYDPHQWH.
(YHQWRV FRPR R LQGHIHULPHQWR GHILQLWLYR GRV SHGLGRV GH UHJLVWUR GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO GD
&RPSDQKLD SHOR ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GD 3URSULHGDGH ,QGXVWULDO ³,13,´  RX R XVR LQGHYLGR RX QmR
DXWRUL]DGR GH WDO SURSULHGDGH RX DLQGD R UHFRQKHFLPHQWR GH QXOLGDGH DGPLQLVWUDWLYD GRV VHXV
UHJLVWURV SRGHP LPSDFWDU DGYHUVDPHQWH D &RPSDQKLD $LQGD D &RPSDQKLD SRGH QmR FRQVHJXLU
UHQRYDURUHJLVWURGHDOJXPDSURSULHGDGHLQGXVWULDOHPWHPSRKiELORXTXHRVVHXVFRQFRUUHQWHV
FRQWHVWHP RX LQYDOLGHP TXDLVTXHU UHJLVWURV H[LVWHQWHV RX IXWXURV VROLFLWDGRV RX OLFHQFLDGDV SHOD
&RPSDQKLD
1HVVHVHQWLGRFDEHUHVVDOWDUTXHRPRQLWRUDPHQWRGHXVRQmRDXWRUL]DGRGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDO
GHPDQGD HVIRUoRV VLJQLILFDWLYRV H QmR Ki FRPR JDUDQWLU TXH WHUFHLURV QmR WHQKDP UHJLVWUDGR RX
DGTXLULGR GLUHLWRV VREUH PDUFDV LGrQWLFDV RX VLPLODUHV SDUD SURGXWRV RX VHUYLoRV UHODFLRQDGRV DR
PHVPRPHUFDGRGHDWXDomRGD&RPSDQKLD$GHPDLVD&RPSDQKLDQmRSRGHDVVHJXUDUTXHVHXV
SDUFHLURVHIRUQHFHGRUHVVHPSUHXWLOL]HPSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOGHVXDVUHVSHFWLYDVWLWXODULGDGHV
RX GH WHUFHLURV GHYLGDPHQWH DXWRUL]DGDV TXDQGR HVWLYHUHP WUDEDOKDQGR FRP D &RPSDQKLD
RIHUHFHQGR SURGXWRV H VHUYLoRV GD &RPSDQKLD RX IRUQHFHQGR SDUD D &RPSDQKLD DOJXP WLSR GH
SURGXWRRXVHUYLoR
3RURXWURODGRDOHJDo}HVGHXWLOL]DomRGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOGHWHUFHLURVVHMDSRUQyVRXSHORV
SDUFHLURV RX IRUQHFHGRUHV GD &RPSDQKLD SRGHP UHVXOWDU HP FXVWRV VLJQLILFDWLYRV H GHVYLDU RV
UHFXUVRVHDDWHQomRGDDGPLQLVWUDomRHHTXLSHVRSHUDFLRQDLVDGPLQLVWUDWLYDVRXWHFQROyJLFDVGD
&RPSDQKLDSDUDTXHUHDOL]HPDGHIHVDGDFRPSDQKLD
&DVR D &RPSDQKLD QmR VHMD FDSD] GH SURWHJHU VXD SURSULHGDGHLQWHOHFWXDO RX VHMD DFXVDGD RX
SXQLGD SRU HYHQWXDO LQIUDomR D GLUHLWRV GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO GH WHUFHLURV VHXV QHJyFLRV H
UHVXOWDGRVSRGHPVHUVXEVWDQFLDOHQHJDWLYDPHQWHLPSDFWDGRV
'HFLV}HV GHVIDYRUiYHLV HP SURFHVVRV MXGLFLDLV RX DGPLQLVWUDWLYRV SRGHP FDXVDU HIHLWRV
DGYHUVRVSDUDQyV
1yV H QRVVRV DGPLQLVWUDGRUHV VRPRV RX SRGHPRV YLU D VHU UpXV HP SURFHVVRV MXGLFLDLV
DGPLQLVWUDWLYRVHRXDUELWUDLVVHMDHPPDWpULDFtYHOWULEXWiULDDGPLQLVWUDWLYDWUDEDOKLVWDVRFLHWiULD
GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO UHJXODWyULD FRQFRUUHQFLDO DPELHQWDO FULPLQDO GHQWUH RXWUDV 1mR
SRGHPRVJDUDQWLUTXHRVUHVXOWDGRVGHVWHVSURFHVVRVQRVVHUmRIDYRUiYHLVRXVHUmRIDYRUiYHLVD
WDLV PHPEURV GH QRVVD DGPLQLVWUDomR RX DLQGD TXH PDQWHUHPRV TXDOTXHU SURYLVLRQDPHQWR RX
SURYLVLRQDPHQWR SDUFLDO RX WRWDO VXILFLHQWH SDUD WRGRV RV SDVVLYRV HYHQWXDOPHQWH GHFRUUHQWHV
GHVVHV SURFHVVRV $OpP GLVWR D &RPSDQKLD H VHXV DGPLQLVWUDGRUHV HVWmR VXMHLWRV D HYHQWXDLV
LQYHVWLJDo}HV LQFOXVLYH FULPLQDLV 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV D UHVSHLWR GH SURFHVVRV HQYROYHQGR
DGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDYHMDRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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'HFLV}HVFRQWUiULDVDRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDHRXVHXVDGPLQLVWUDGRUHVTXHHQYROYDPYDORUHV
VXEVWDQFLDLV HP HVSHFLDO QRV FDVRV HP TXH QmR IRUDP FRQVWLWXtGDV SURYLV}HV SDUD ULVFR RX QRV
FDVRV HP TXH RV YDORUHV SURYLVLRQDGRV VHMDP LQIHULRUHV DRV YDORUHV GHYLGRV DR ILQDO SRGHP
FRPSURPHWHUDFRQGXomRGRVQHJyFLRVFRPRLQLFLDOPHQWHSODQHMDGRSRGHQGRDIHWDUDUHSXWDomRH
RUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDHPUD]mRGDSRVVtYHOSHUGDGHEHQHItFLRVILVFDLVDSOLFDomRGHSHQDV
SHFXQLiULDVSHUGDGRGLUHLWRGHOLFLWDUHFRQWUDWDUFRPRSRGHUS~EOLFRSRUSUD]RGHWHUPLQDGRHRX
DIDVWDPHQWRRXLQDELOLWDomRGHDGPLQLVWUDGRUHVDGHSHQGHUGDPDWpULDHQYROYLGDQDTXHVWmR
$VQRVVDVLQVWDODo}HVItVLFDVHQRVVRVVLVWHPDVGHLQIRUPDomRHVWmRVXMHLWRVDLQIRUW~QLRV
HPGHFRUUrQFLDGHIDOKDVKXPDQDVGHVDVWUHVFDWDVWUyILFRVHFORVmRGHGRHQoDVFRQWDJLRVDV
RXHYHQWRVVLPLODUHV
$ QRVVD VHGH H DV LQVWDODo}HV GH QRVVDV ILOLDLV QRVVRV HVFULWyULRV DGPLQLVWUDWLYRV FHQWURV GH
SURFHVVDPHQWR GH GDGRV QRVVRV H GH WHUFHLURV QRVVRV VLVWHPDV GH LQIRUPDomR H FHQWUDLV GH
DWHQGLPHQWR HVWmR VXMHLWRV D LQWHUUXSo}HV HP VHX IXQFLRQDPHQWR HP GHFRUUrQFLD GH IDOKDV
KXPDQDVFDWiVWURIHVLPSUHYLVtYHLVTXHVHHQFRQWUDPDOpPGRQRVVRFRQWUROHWDLVFRPRGHVDVWUHV
QDWXUDLVHHFORVmRGHGRHQoDVFRQWDJLRVDV6HDOJXPDGHVVDVLQVWDODo}HVIRUDIHWDGDSRUDOJXPGRV
DFRQWHFLPHQWRV DSRQWDGRV DFLPD RX HYHQWRV VLPLODUHV LVVR SRGHUi LQWHUURPSHU DV RSHUDo}HV
UHWDUGDUDSUHVWDomRGHVHUYLoRVUHVXOWDQGRQDLQWHUUXSomRGDVQRVVDVSULQFLSDLVDWLYLGDGHVRTXH
SRGHUiDIHWDUVLJQLILFDWLYDPHQWHDVQRVVDVRSHUDo}HVHUHFHLWDV
3RGHPRVSUHFLVDUUHDOL]DUXPDXPHQWRGHFDSLWDODGLFLRQDOQRIXWXURSDUDLPSOHPHQWDUQRVVD
HVWUDWpJLD GH QHJyFLRV R TXH SRGHUi UHVXOWDU HP XPD GLOXLomR GD SDUWLFLSDomR GH QRVVRV
DFLRQLVWDV HP QRVVR FDSLWDO VRFLDO HP VH WUDWDQGR GH Do}HV RX YDORUHV PRELOLiULRV
FRQYHUVtYHLVRXSHUPXWiYHLVHPDo}HV
3RGHPRVSUHFLVDUGHUHFXUVRVDGLFLRQDLVQRIXWXURSDUDLPSOHPHQWDUQRVVDHVWUDWpJLDGHQHJyFLRV
HSRGHPRVRSWDUSRUREWrORVSRUPHLRGDGLVWULEXLomRS~EOLFDRXSULYDGDGHDo}HVRXGHWtWXORVGH
GtYLGD RX RXWURV YDORUHV PRELOLiULRV FRQYHUVtYHLV RX SHUPXWiYHLV HP Do}HV 1D KLSyWHVH GH
LQGLVSRQLELOLGDGHRXUHVWULomRDRDFHVVRGHILQDQFLDPHQWRVRXG~YLGDVS~EOLFRVRXSULYDGRVRXFDVR
DVVLP GHFLGDP QRVVRV DFLRQLVWDV HVVHV UHFXUVRV DGLFLRQDLV SRGHUmR VHU REWLGRV SRU PHLR GH
DXPHQWRGHFDSLWDOVRFLDOFRPDH[FOXVmRGRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDGHQRVVRVDWXDLVDFLRQLVWDVGH
PRGRTXHVXDVSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVHPQRVVRFDSLWDOVRFLDOSRGHUmRVRIUHUGLOXLomRVLWXDomR
QDTXDOQRVVRVYDORUHVPRELOLiULRVSRGHUmRVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
3RGHPRVQmRSDJDUGLYLGHQGRVRXMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULRDRVDFLRQLVWDVGHWHQWRUHVGH
QRVVDVDo}HV
1RVVROXFUROtTXLGRSRGHVHUFDSLWDOL]DGRXWLOL]DGRSDUDFRPSHQVDUSUHMXt]RVHSDVVLYRVRXUHWLGR
GHDFRUGRFRPDOHJLVODomRVRFLHWiULDEUDVLOHLUDFDVRHPTXHQmRHVWDUiGLVSRQtYHOSDUDGLVWULEXLomR
GH GLYLGHQGRV RX SDJDPHQWR GH MXURV VREUH FDSLWDO SUySULR 1RVVR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
SRGHUiGHWHUPLQDUDQmRGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVDRVQRVVRVDFLRQLVWDVHPXPGHWHUPLQDGRDQR
ILVFDOVHQmRWLYHUPRVOXFURRXUHVHUYDVOtTXLGDVGLVSRQtYHLVRXVHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVIRU
GHVDFRQVHOKiYHORXLQFRPSDWtYHOFRPQRVVDVLWXDomRILQDQFHLUDQRPRPHQWRHQRVVRVDFLRQLVWDV
HVFROKDPQmRGLVWULEXLUGLYLGHQGRV
3RUILPDLVHQomRGHLPSRVWRGHUHQGDVREUHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVHDWULEXWDomRDWXDOPHQWH
LQFLGHQWH VRE R SDJDPHQWR GH MXURV VREUH FDSLWDO SUySULR SUHYLVWD QD OHJLVODomR DWXDO SRGHUi VHU
UHYLVWDHWDQWRRVGLYLGHQGRVUHFHELGRVTXDQWRRVGLVWULEXtGRVSRGHUmRSDVVDUDVHUWULEXWDGRVHRX
QRFDVRGRVMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRWHUVXDWULEXWDomRPDMRUDGDQRIXWXURLPSDFWDQGRRYDORU
OtTXLGRDVHUUHFHELGRSHORVQRVVRVDFLRQLVWDVDWtWXORGHSDUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
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(VWDPRV H[SRVWRV D ULVFRV HP UHODomR DR FXPSULPHQWR GDV OHLV H UHJXODPHQWRV
DQWLFRUUXSomRGHSUHYHQomRjODYDJHPGHGLQKHLURILQDQFLDPHQWRDRWHUURULVPRIUDXGHVH
GHPDLV DWLYLGDGHV LPSUySULDV RX LOHJDLV RX RXWURV HYHQWRV DGYHUVRV TXH SRGHP LPSDFWDU
DGYHUVDPHQWHDQRVVDUHSXWDomR
(VWDPRV VXMHLWRV DRV ULVFRV UHODFLRQDGRV D HYHQWRV GH ODYDJHP GH GLQKHLUR ILQDQFLDPHQWR DR
WHUURULVPRIUDXGHVHGHPDLVDWLYLGDGHVLPSUySULDVRXLOHJDLV$VOHLVHUHJXODPHQWDo}HVYLJHQWHV
VREUH HVVHV WHPDV HVSHFLDOPHQWH D /HL )HGHUDO Q  ³/HL $QWLFRUUXSomR´  R )RUHLJQ
&RUUXSW 3UDFWLFHV$FW )&3$  H R 8. %ULEHU\ $FW HVWDEHOHFHP PHFDQLVPRV H RULHQWDo}HV SDUD R
FRQWUROH H PLWLJDomR GHVWHV ULVFRV WDLV FRPR R HVWDEHOHFLPHQWR GH SROtWLFDV FRPXQLFDomR H
PRQLWRUDPHQWR GH WUDQVDo}HV VXVSHLWDV $GLFLRQDOPHQWH D UHJXODPHQWDomR WDPEpP YHUVD VREUH
PXOWDVVDQo}HVRXLPSRVLo}HVOHJDLVSDUDDVLQVWLWXLo}HVTXHQmRHVWLYHUHPHPFRQIRUPLGDGHFRP
DVQRUPDVUHJXODWyULDV
1mRSRGHPRVJDUDQWLUTXHQRVVDVSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVVHUmRVXILFLHQWHVSDUDJDUDQWLU
QRVVDFRQIRUPLGDGHjOHJLVODomRRXTXHQRVVRVFRODERUDGRUHVDGPLQLVWUDGRUHVSDUFHLURVDJHQWHV
PHPEURVGRFRQVHOKRILVFDO TXDQGRLQVWDODGR PHPEURVGHFRPLWrVSURYHGRUHVGHVHUYLoRVRX
FOLHQWHV QmR YLRODUmR QRVVDV SROtWLFDV H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV OHLV RX UHJXODPHQWRV DSOLFiYHLV
LQFRUUHQGRHPHYHQWRVQRVTXDLVSRGHPRVVHUHYHQWXDOPHQWHUHVSRQVDELOL]DGRV$H[LVWrQFLDGH
TXDLVTXHULQYHVWLJDo}HVLQTXpULWRVRXSURFHVVRVGHQDWXUH]DDGPLQLVWUDWLYDRXMXGLFLDOUHODFLRQDGRV
jYLRODomRGHTXDOTXHUGHVWDVOHLVQR%UDVLORXQRH[WHULRUFRQWUDQRVVDDGPLQLVWUDomRIXQFLRQiULRV
RX WHUFHLURV DWXDQGR HP QRVVR QRPH SRGHP UHVXOWDU HP L  PXOWDV VDQo}HV H LQGHQL]Do}HV QDV
HVIHUDV DGPLQLVWUDWLYD FLYLO H SHQDO LL  SHUGD GRV EHQHItFLRV LOLFLWDPHQWH REWLGRV EHP FRPR GH
OLFHQoDVRSHUDFLRQDLVFRPDGHFRUUHQWHUHVSRQVDELOL]DomRVXEVLGLiULDRXVROLGiULD LLL FRQILVFRGH
DWLYRV TXH UHSUHVHQWHP YDQWDJHP GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH REWLGD GD LQIUDomR LY  GLVVROXomR GD
SHVVRDMXUtGLFDHQYROYLGDQDFRQGXWDLOtFLWD Y SURLELomRRXVXVSHQVmRGHQRVVDVDWLYLGDGHV YL 
SHUGD GH GLUHLWRV GH FRQWUDWDU FRP D DGPLQLVWUDomR S~EOLFD GH UHFHEHU LQFHQWLYRV RX EHQHItFLRV
ILVFDLV RX TXDLVTXHU ILQDQFLDPHQWRV H UHFXUVRV GD DGPLQLVWUDomR S~EOLFD Y  UHVSRQVDELOL]DomR
LQGLYLGXDO FULPLQDO GRV PHPEURV GH VXD DGPLQLVWUDomR IXQFLRQiULRV H UHSUHVHQWDQWHV H YL 
SXEOLFDomRH[WUDRUGLQiULDGDGHFLVmRFRQGHQDWyULDVHQGRTXHDPDWHULDOL]DomRGHTXDLVTXHUGHVVHV
IDWRUHV GHULVFR  SRGH UHVXOWDU HPXPHIHLWR DGYHUVR QRV QHJyFLRV QDFRQGLomR ILQDQFHLUD H QRV
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
2ULVFRGHFRUUHQWHGDSHUFHSomRQHJDWLYDGHQRVVRQRPHSHORHQYROYLPHQWRHPTXDOTXHUXPDGDV
KLSyWHVHV DFLPD SRU SDUWH GH FOLHQWHV FRQWUDSDUWHV DFLRQLVWDV LQYHVWLGRUHV UHJXODGRUHV H D
VRFLHGDGH GH PRGR JHUDO SRGH WHU RULJHP HP GLYHUVRV IDWRUHV LQFOXVLYH RV UHODFLRQDGRV DR QmR
FXPSULPHQWR GH REULJDo}HV OHJDLV SUiWLFDV GH QHJyFLR LQDGHTXDGDV UHODFLRQDGDV D FOLHQWHV
SURGXWRVHVHUYLoRVUHODFLRQDPHQWRFRPSDUFHLURVFRPSRVWXUDpWLFDTXHVWLRQiYHOPiFRQGXWDGH
QRVVRVFRODERUDGRUHVYD]DPHQWRGHLQIRUPDo}HVSUiWLFDVDQWLFRQFRUUHQFLDLVIDOKDVQRSURFHVVR
GHJHVWmRGHULVFRVHQWUHRXWURV1RVVDUHSXWDomRWDPEpPSRGHVHULPSDFWDGDLQGLUHWDPHQWHSRU
Do}HVLOHJDLVRXLOtFLWDVSUDWLFDGDVSRUWHUFHLURVSDUFHLURVGHQHJyFLRVRXFOLHQWHV2VGDQRVjQRVVD
UHSXWDomRPXOWDVVDQo}HVRXLPSRVLo}HVOHJDLVSRGHPSURGX]LUHIHLWRVDGYHUVRVVREUHRVQRVVRV
QHJyFLRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVVLWXDomRILQDQFHLUDHDRYDORUGHQRVVRVYDORUHVPRELOLiULRVDOpP
GHSRGHURFDVLRQDUDSHUGDGHEHQHItFLRVILVFDLVDSOLFDomRGHSHQDVSHFXQLiULDVSHUGDGRGLUHLWR
GHOLFLWDUHFRQWUDWDUFRPRSRGHUS~EOLFRSRUSUD]RGHWHUPLQDGRHRXDIDVWDPHQWRRXLQDELOLWDomRGH
DGPLQLVWUDGRUHVDGHSHQGHUGDPDWpULDHQYROYLGDQDTXHVWmR
$ FRQFRUUrQFLD SRGH DIHWDU QRVVD SDUWLFLSDomR QR PHUFDGR HP TXH DWXDPRV H QRVVD
HVWUDWpJLD GH SUHoRV 3RGHPRV QmR FRQVHJXLU PDQWHU H DXPHQWDU R UHFRQKHFLPHQWR GH
QRVVRV VHUYLoRV R TXH SRGH OLPLWDU QRVVD FDSDFLGDGH GH PDQWHU QRVVR GHVHPSHQKR
ILQDQFHLURDWXDORXDOFDQoDUXPFUHVFLPHQWRDGLFLRQDO
$ FRQFRUUrQFLD QR VHWRU GH DWXDomR GD &RPSDQKLD p LQWHQVD JOREDOPHQWH H QDV PDLV GLYHUVDV
UHJL}HVJHRJUiILFDV6HQmRFRQVHJXLUPRVSUHVHUYDUHDXPHQWDUHIHWLYDPHQWHRUHFRQKHFLPHQWRGD
QRVVDPDUFDSRGHPRVQmRFRQVHJXLUPDQWHURXDSULPRUDURUHFRQKHFLPHQWRGDQRVVDPDUFDR
TXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
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$LQGDSRGHPRVHQIUHQWDUFRQFRUUrQFLDHPWRGRVRVPHUFDGRVHPTXHDWXDPRVXPDYH]TXHHOHV
DSUHVHQWDP UHGX]LGDV EDUUHLUDV GH HQWUDGD 7DLV HYHQWXDLV FRQFRUUHQWHV SRGHP FRQWDU FRP L 
UHFXUVRVWHFQROyJLFRVGHSRQWD LL DFHVVRDPHUFDGRVGHFDSLWDLVHVWUDQJHLURVDFXVWRVPDLVEDL[RV
HOtTXLGRV LLL PHOKRUHVFRQGLo}HVGHILQDQFLDPHQWRTXHDVHQFRQWUDGDVQR%UDVLOH LY SRVVtYHO
GLVSRQLELOL]DomRGHDSOLFDWLYRVHMRJRVSUHPLXPGHIRUPDJUDWXLWDDWUDYpVGHDOJXPPRGHORGHQHJyFLR
QRYR &DVR QmR VHMDPRV FDSD]HV GH QRV PDQWHU FRPSHWLWLYRV GHYLGR DV UHGX]LGDV EDUUHLUDV GH
HQWUDGD RX FDVR QmR FRQVLJDPRV UHVSRQGHU DGHTXDGDPHQWH DV HVWUDWpJLDV GH QRVVRV HYHQWXDLV
FRQFRUUHQWHVSRGHUHPRVWHUDQRVVDSDUWLFLSDomRHPXPRXPDLVPHUFDGRVTXHDWXDPRVUHGX]LGD
RTXHFRQVHTXHQWHPHQWHUHGX]LUiQRVVDVUHFHLWDVHFULDUiXPDSUHVVmRVREUHRVSUHoRVGHQRVVRV
SURGXWRV H VHUYLoRV DIHWDQGR DGYHUVDPHQWH QRVVRV QHJyFLRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV VLWXDomR
ILQDQFHLUDHRYDORUGHQRVVRVYDORUHVPRELOLiULRV
)DOKDV QRV QRVVRV VLVWHPDV SROtWLFDV H SURFHGLPHQWRV GH JHVWmR H FRQWUROH GH ULVFRV
SRGHUmRDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVQHJyFLRV
1mR SRGHPRV JDUDQWLU D HILFiFLD GD QRVVD iUHD GH &RPSOLDQFH EHP FRPR TXH QRVVRV
SURFHGLPHQWRVGHFRQWUROHVLQWHUQRVTXHHVWmRHPUHFHQWHIDVHGHLPSOHPHQWDomRHVHUmRFDSD]HV
GH GHWHFWDU IDOKDV GHQWUR GH XP SUD]R H HP FRQGLo}HV DFHLWiYHLV 1RVVRV VLVWHPDV SROtWLFDV H
SURFHGLPHQWRV SDUD LGHQWLILFDU PRQLWRUDU JHUHQFLDU H FRQWURODU ULVFRV SRGHP QmR VHU WRWDOPHQWH
HILFD]HV2VPpWRGRVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVSRGHPQmRVHUVXILFLHQWHV L SDUDJHUHQFLDUH
FRQWURODU RV ULVFRV TXH FRQKHFHPRV LL  SUHYHU H[SRVLo}HV IXWXUDV H LLL  RX FRQWUD ULVFRV
GHVFRQKHFLGRV H TXH SRGHUmR VHU VLJQLILFDWLYDPHQWH PDLRUHV GR TXH DTXHOHV LQGLFDGRV SHODV
PHGLGDVKLVWyULFDVTXHXWLOL]DPRV2XWURVPpWRGRVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVDGRWDGRVSRUQyV
TXHGHSHQGHPGDDYDOLDomRGDVLQIRUPDo}HVUHODWLYDVDRVPHUFDGRVFOLHQWHVRXRXWURVDVVXQWRV
GLVSRQtYHLV DR S~EOLFR SRGHP QmR VHU SUHFLVRV FRPSOHWRV DWXDOL]DGRV RX DGHTXDGDPHQWH
DYDOLDGRV$VLQIRUPDo}HVHPTXHQRVEDVHDPRVRXFRPTXHDOLPHQWDPRVRXPDQWHPRVPRGHORV
KLVWyULFRVHHVWDWtVWLFRVSRGHPVHULQFRPSOHWDVRXLQFRUUHWDVRTXHSRGHUiJHUDUXPHIHLWRDGYHUVR
UHOHYDQWHVREUHQRVVRVQHJyFLRV'HVVDIRUPDDIDOKDRXDLQHILFiFLDQRVQRVVRVFRQWUROHVLQWHUQRV
SRGHUi WHU XP HIHLWR DGYHUVR VLJQLILFDWLYR HP QRVVRV QHJyFLRV $GLFLRQDOPHQWH QRVVRV
SURFHGLPHQWRVGHcompliance HFRQWUROHLQWHUQRVSRGHPQmRVHUVXILFLHQWHVSDUDHYLWDURXGHWHFWDU
WRGDV DV FRQGXWDV LPSUySULDV IUDXGHV RX YLRODo}HV GH OHLV DSOLFiYHLV SRU SDUWH GH QRVVRV
FRODERUDGRUHV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV PHPEURV GH QRVVD DGPLQLVWUDomR IRUQHFHGRUHV GHQWUH
RXWUDVSHVVRDVTXHSRVVXHPUHODFLRQDPHQWRFRQRVFR1RFDVRGHTXDOTXHUIDOKDLQVXILFLrQFLDRX
LQDGHTXDomRGHSURFHGLPHQWRVHFRQWUROHVDGHTXDGRVQRVVRVQHJyFLRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
VLWXDomRILQDQFHLUDHRYDORUGHQRVVRVYDORUHVPRELOLiULRVSRGHUmRVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
5LVFRVDVVRFLDGRVDRVSDJDPHQWRVUHDOL]DGRVQDSODWDIRUPDGD&RPSDQKLDYLDFDUW}HVGH
FUpGLWR SRGHUmR DIHWDU DGYHUVDPHQWH RV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD H VHXV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV
$&RPSDQKLDDVVXPHULVFRVDWUHODGRVDRVSDJDPHQWRVUHDOL]DGRVHPVXDSODWDIRUPDYLDFDUWmRGH
FUpGLWR YLVWR TXH RV SDJDPHQWRV HIHWXDGRV FRP FDUWmR GH FUpGLWR QmR SRVVXHP YHULILFDomR GH
WLWXODULGDGHSRUVHWUDWDUHPGHWUDQVDomRRQOLQH7DLVULVFRVSRGHPVHURULJLQDGRVSRUH[HPSORSHOR
XVRQmRDXWRUL]DGRGHFDUWmRGHFUpGLWRGHWHUFHLURVURXERGHLGHQWLGDGHEHPFRPRLQYDV}HVSDUD
DSURYDomR GH WUDQVDo}HV IUDXGXOHQWDV HP SHUILV FRP KLVWyULFR SRVLWLYR GH FRPSUDV QR VLWH 7DLV
ULVFRVSRGHPDFDUUHWDUQDQmRFRQFOXVmRGRVVHUYLoRVGHFRPSUDHYHQGDEHPFRPRHPSHUGDV
GHYLGRDUHFODPDo}HVGHFOLHQWHVMXQWRjVDGPLQLVWUDGRUDVGHFDUW}HVGHFUpGLWRFRPDMXVWLILFDWLYD
GHTXHQmRDXWRUL]DUDPGHWHUPLQDGDVWUDQVDo}HV$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDWDPEpPVHREULJD
SHUDQWHDVHQWLGDGHVVXEDGTXLUHQWHVDFXPSULUDVGHWHUPLQDGDVUHJUDVRSHUDFLRQDLVGDVGLIHUHQWHV
EDQGHLUDVGHFDUWmRGHFUpGLWRDFHLWDVQDSODWDIRUPD7DLVEDQGHLUDVGHFDUWmRGHFUpGLWRSRGHP
DGRWDUQRYDVUHJUDVRSHUDFLRQDLVRXUHLQWHUSUHWDUDVUHJUDVH[LVWHQWHV&DVRD&RPSDQKLDQmRVHMD
FDSD] GH VH DGDSWDU D HVVDV QRYDV UHJUDV RX LQWHUSUHWDo}HV SRGHUi SHUGHU R GLUHLWR GH DFHLWDU
GHWHUPLQDGDV EDQGHLUDV GH FDUWmR GH FUpGLWR 8PD IDOKD QR FRQWUROH DGHTXDGR GH RSHUDo}HV
IUDXGXOHQWDVGHFDUWmRGHFUpGLWREHPFRPRDQmRDGDSWDomRGD&RPSDQKLDjVUHJUDVHVWDEHOHFLGDV
SHODVEDQGHLUDVGHFDUWmRGHFUpGLWRSRGHUiJHUDUUHHPEROVRVDVHUHPHIHWXDGRVSHOD&RPSDQKLD
HSUHMXGLFDUDUHSXWDomRHUHVXOWDGRVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLDRTXHSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWH
VHXVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
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3RGHPRV HQIUHQWDU SRWHQFLDO FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV HQYROYHQGR WUDQVDo}HV FRP SDUWHV
UHODFLRQDGDV
1yVSRVVXtPRVRXSRGHUHPRVSRVVXLUFXVWRVRXGHVSHVDVGHFRUUHQWHVGHWUDQVDo}HVFRPSDUWHV
UHODFLRQDGDV (VVDV FRQWUDWDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV SRGHP JHUDU VLWXDo}HV GH SRWHQFLDO
FRQIOLWRGHLQWHUHVVHVHQWUHDVSDUWHV3RUH[HPSORQRSDVVDGRDQRVVDDFLRQLVWDFRQWURODGRUD
%HPREL+ROGLQJ$6HQWmRGHWHQWRUDGH FHPSRUFHQWR GRQRVVRFDSLWDOVRFLDOFHOHEURX
FRQWUDWRVGHP~WXRFRQRVFRQRSRORFHGHQWHVHPDFREUDQoDGHMXURVHSRURXWURODGRRVGpELWRV
GD &RPSDQKLD SHUDQWH D %HPREL +ROGLQJ $6 SRU IRUoD GD DTXLVLomR SHOD &RPSDQKLD GH
VXEVLGLiULDVQD1RUXHJDH8FUkQLDIRUDPREMHWRGHMXURVjWD[DGHDRDQR&DVRHVWHWLSRGH
HYHQWRYROWHDRFRUUHUHOHVSRGHUmRLPSOLFDUFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVHQWUHRVDFLRQLVWDVFDXVDQGR
HYHQWXDOPHQWH SUHMXt]RV jTXHOHV QmR SDUWLFLSDQWHV GR QHJyFLR DVVLP FRPR FDXVDQGR LPSDFWR
DGYHUVRQRVQRVVRVQHJyFLRVVLWXDomRILQDQFHLUDRXYDORUGHQRVVRVYDORUHVPRELOLiULRV3DUDPDLV
LQIRUPDo}HVYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
E  controlador, direto ou indireto, ou grupo de controle 
2V LQWHUHVVHV GH QRVVR DWXDO DFLRQLVWD FRQWURODGRU RX JUXSR GH FRQWUROH SRGHP VHU
FRQIOLWDQWHVFRPRVLQWHUHVVHVGRVGHPDLVDFLRQLVWDV
1RVVRDFLRQLVWDFRQWURODGRUGHWpPRSRGHUGHHOHJHUDPDLRULDGRVPHPEURVGRQRVVR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRH[HUFHURFRQWUROHJHUDOVREUHDQRVVDDGPLQLVWUDomRGHWHUPLQDUQRVVDVSROtWLFDV
YHQGHURXGHDOJXPDIRUPDWUDQVIHULUDo}HVTXHUHSUHVHQWHPRQRVVRFRQWUROHSRUHOHVGHWLGDVH
GHWHUPLQDU R UHVXOWDGR GH TXDOTXHU GHOLEHUDomR GRV QRVVRV DFLRQLVWDV LQFOXVLYH RSHUDo}HV FRP
SDUWHV UHODFLRQDGDV UHRUJDQL]Do}HV VRFLHWiULDV YHQGD GH WRGRV RX VXEVWDQFLDOPHQWH WRGRV RV
DWLYRVRXDUHWLUDGDGDVQRVVDVDo}HVGR1RYR0HUFDGRDVVLPFRPRGHWHUPLQDUDGLVWULEXLomRH
SDJDPHQWRGHTXDLVTXHUGLYLGHQGRVIXWXURV1RVVRDFLRQLVWDFRQWURODGRUSRGHUiWHULQWHUHVVHHP
UHDOL]DU DTXLVLo}HV DOLHQDo}HV GH DWLYRV SDUFHULDV EXVFD GH ILQDQFLDPHQWRV RX WRPDU RXWUDV
GHFLV}HVTXHSRGHPVHUFRQIOLWDQWHVFRPRVLQWHUHVVHVGRVGHPDLVDFLRQLVWDVHTXHSRGHPFDXVDU
XP HIHLWR DGYHUVR SDUD QRVVRV QHJyFLRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV VLWXDomR ILQDQFHLUD H YDORU GH
QRVVRVYDORUHVPRELOLiULRV
3RGHPRVGHL[DUGHSRVVXLUXPDFLRQLVWDFRQWURODGRURXJUXSRGHFRQWUROHGHILQLGRLQFOXVLYH
QRkPELWRGHQRVVDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVQRVGHL[DQGRVXVFHWtYHLVDDOLDQoDVRX
FRQIOLWRVHQWUHDFLRQLVWDVPRURVLGDGHSDUDDSURYDomRGHDOJXPDVPDWpULDVHP$VVHPEOHLDV
*HUDLVRX5HXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRULQH[LVWrQFLDGHTXyUXPRXLPSDVVHV
HRXWURVHYHQWRVGHFRUUHQWHVGDDXVrQFLDGHDFLRQLVWDFRQWURODGRURXJUXSRGHFRQWUROH
1mRSRGHPRVJDUDQWLUDPDQXWHQomRGDH[LVWrQFLDGHQRVVRDWXDODFLRQLVWDFRQWURODGRURXJUXSRGH
FRQWUROHRXGDRFRUUrQFLDGHXPQRYRFRQWURODGRURXJUXSRGHFRQWUROHTXHYHQKDDVXEVWLWXtORQR
IXWXUR$LQGDQRVVRDWXDODFLRQLVWDFRQWURODGRUSRGHGHL[DUGHWHUDPDLRULDGDVDo}HVGHQRVVD
HPLVVmRFRPGLUHLWRDYRWRMiQRkPELWRGHQRVVDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVSRUIRUoDGHGLOXLomR
&DVRGHL[HPRVGHSRVVXLUXPDFLRQLVWDFRQWURODGRURXJUXSRGHFRQWUROHGHILQLGRSRGHPRVILFDU
YXOQHUiYHLV D WHQWDWLYDV KRVWLV GH DTXLVLomR GH FRQWUROH H D FRQIOLWRV TXH SRVVDP VXUJLU GHVWHV
HYHQWRV$LQH[LVWrQFLDGHDFLRQLVWDRXJUXSRFRQWURODGRUSRGHGLILFXOWDURXWRUQDUPRURVRVFHUWRV
SURFHVVRV GH WRPDGD GH GHFLVmR HP VHGH GH $VVHPEOHLD *HUDO RX &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
4XDOTXHU PXGDQoD UHSHQWLQD RX LQHVSHUDGD GH QRVVRV DGPLQLVWUDGRUHV HP QRVVD SROtWLFD
HPSUHVDULDORXQRVVRGLUHFLRQDPHQWRHVWUDWpJLFREHPFRPRDWHQWDWLYDGHDTXLVLomRGHFRQWUROHRX
TXDOTXHU GLVSXWD HQWUH DFLRQLVWDV SRGHUi DIHWDU DGYHUVDPHQWH QRVVRV QHJyFLRV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVVLWXDomRILQDQFHLUDHYDORUGHQRVVRVYDORUHVPRELOLiULRV
F  acionistas 
2VDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDSRGHPQmRFRQVHJXLUSURSRUFKDSDVFRQFRUUHQWHVSDUDDHOHLomR
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
'HDFRUGRFRPRVHX(VWDWXWR6RFLDOD&RPSDQKLDDGRWDRVLVWHPDGHHOHLomRSRUFKDSDGRVVHXV
PHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHIRUPDTXHUHVVDOYDGDVDVH[FHo}HVOHJDLVPHPEURV
LQWHJUDQWHVGDVFKDSDVSURSRVWDVVHUmRHOHLWRVLQGLVVRFLDYHOPHQWH

544
PÁGINA: 34 de 289

Formulário de Referência - 2020 - BEMOBI MOBILE TECH S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

2VDFLRQLVWDVTXHGHVHMDUHPDSUHVHQWDUFKDSDFRQFRUUHQWHjTXHODSURSRVWDSHODDGPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLDSRGHUmRDSUHVHQWDUQRYRVQRPHVSDUDFRPSRUXPDQRYDFKDSD3RGHUmRSURSRUQRYDV
FKDSDV RV DFLRQLVWDV TXH LQGLFDUHP D TXDQWLGDGH GH QRPHV VXILFLHQWH SDUD FRPSRU XPD FKDSD
LQWHLUD
$VVLPFDVRGHWHUPLQDGRDFLRQLVWDGHVHMHSURSRUXPDQRYDFKDSDPDVQmRFRQVLJDSUHHQFKHUR
Q~PHURPtQLPRGHFDQGLGDWRVDWHPSRDUHIHULGDFKDSDQmRSUHHQFKHUiRVUHTXLVLWRVHVWDWXWiULRV
SDUD FRQFRUUHU j HOHLomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGHQGR R DFLRQLVWD QmR VH FRQVLGHUDU
UHSUHVHQWDGRSHORVUHIHULGRVyUJmRVGD&RPSDQKLD
G  controladas e coligadas
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 XPD GH QRVVDV FRQWURODGDV SRGHUi DIHWDU QHJDWLYDPHQWH QRVVDV
RSHUDo}HVHQRVVRVUHVXOWDGRV
5HVXOWDGRV QHJDWLYRV GH VRFLHGDGHV FRQWURODGDV SRGHP DIHWDU R UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO GD
&RPSDQKLD 3DUWH GRV UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD GHFRUUH GR UHVXOWDGR GH VXDV VRFLHGDGHV
FRQWURODGDVHVHQGRDVVLPRUHVXOWDGRQmRVDWLVIDWyULRGHXPDGHODVSRGHUiDIHWDUQHJDWLYDPHQWH
RUHVXOWDGRGD&RPSDQKLD$GLFLRQDOPHQWHDSLRUDQDVFRQGLo}HVVHWRULDLVHPHUFDGROyJLFDVQDV
RSHUDo}HVGHVVHVQHJyFLRVSRGHPDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRUHVXOWDGRFRQVROLGDGRGDVRSHUDo}HVGD
&RPSDQKLD
(YHQWXDOSURFHVVRGHUHFXSHUDomRMXGLFLDORXIDOrQFLDGD&RPSDQKLDRXGHVXDVVXEVLGLiULDV
SRGHVHUFRQGX]LGRHPEDVHVFRQVROLGDGDV
23RGHU-XGLFLiULREUDVLOHLURRXRVSUySULRVFUHGRUHVGD&RPSDQKLDHRXGHHPSUHVDVGHVHXJUXSR
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  Fornecedores
3RGHPRV VHU YLQFXODGRV D SURFHGLPHQWRV LUUHJXODUHV SUDWLFDGRV SRU VRFLHGDGHV FRP DV
TXDLVWHPRVUHODomRFRPHUFLDOGHFRPSUDHYHQGDGHSURGXWRV
$ &RPSDQKLD SRGH QmR WHU FRQWUROH VREUH VHXV IRUQHFHGRUHV SDUFHLURV HRX XVXiULRV GH VHXV
SURGXWRVHVHUYLoRVEHPFRPRVREUHVXDVRSHUDo}HVHLUUHJXODULGDGHVTXHSRVVDPDSUHVHQWDU1mR
SRGHPRV JDUDQWLU TXH DOJXQV GH QRVVRV IRUQHFHGRUHV TXH IDoDP XVR GH QRVVR DPELHQWH QmR
YHQKDP DSUHVHQWDU SUREOHPDV FRP TXHVW}HV WUDEDOKLVWDV RX UHODFLRQDGRV j VXVWHQWDELOLGDGH
WHUFHLUL]DomRHTXDUWHLUL]DomRGDFDGHLDSURGXWLYDHFRQGLo}HVGHVHJXUDQoDLPSUySULDVDWLYLGDGHV
FULPLQRVDV FRQWUD R VLVWHPD ILQDQFHLUR QDFLRQDO VRQHJDomR ILVFDO RX PHVPR TXH YHQKDP D VH
XWLOL]DUGHLUUHJXODULGDGHVSDUDWHUHPXPFXVWRPDLVEDL[RGHVHXVSURGXWRVHFDVRXPDTXDQWLGDGH
VLJQLILFDWLYDGHQRVVRVIRUQHFHGRUHVHORMDVSDUFHLUDVTXHIDoDPXVRGHQRVVRDPELHQWHRIDoDP
QRVVDLPDJHPHUHSXWDomRSRGHPVHUSUHMXGLFDGDVHHPFRQVHTXrQFLDDSHUGDGHDWUDWLYLGDGH
MXQWR DRV QRVVRV FOLHQWHV FRP LPSDFWR GLUHWR QD UHGXomR GH QRVVD UHFHLWD OtTXLGD H UHVXOWDGR
RSHUDFLRQDOEHPFRPRTXHGDQRYDORUGHQRVVDVDo}HV
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$ XWLOL]DomR GH PmR GH REUD WHUFHLUL]DGD SRGH DFDUUHWDU D GHSHQGrQFLD GH IRUQHFHGRUHV H
SUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVHPFDVRGHFRQFHQWUDomRH[FHVVLYD
(PUHODomRDRVSURFHVVRVUHODFLRQDGRVjWHFQRORJLDGDLQIRUPDomRDXWLOL]DomRGHPmRGHREUD
WHUFHLUL]DGDSRGHDFDUUHWDUDGHSHQGrQFLDGHIRUQHFHGRUHVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVHPFDVRGH
FRQFHQWUDomR H[FHVVLYD FULDQGR XPD GHSHQGrQFLD GH FRQKHFLPHQWR UHFXUVRV H SHVVRDV TXH
SRGHP RFDVLRQDU WDPEpP DV HYHQWXDLV IDOKDV RX LQWHUUXSo}HV HP QRVVDV DWLYLGDGHV DIHWDQGR
PDWHULDOHDGYHUVDPHQWHD&RPSDQKLDVHXVQHJyFLRVHUHVXOWDGRV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYLGHR
IDWRUGHULVFR³Estamos sujeitos a falhas ou interrupções em nossos sistemas, redes de comunicação,
hardwares, softwares, data centers, infraestrutura de rede, violações de segurança, ataques de
hackers e outras situações similares que estejam sob ou além de nosso controle´
$&RPSDQKLDXWLOL]DVRIWZDUHVHWHFQRORJLDVGHWHUFHLURVTXHHVWmRVXMHLWRVDGHWHUPLQDGDV
OLFHQoDVHGLILFLOPHQWHSRGHPVHUVXEVWLWXtGRVRTXHSRGHDIHWDUD&RPSDQKLDDGYHUVDPHQWH
$ &RPSDQKLD FRQWD FRP VRIWZDUHV OLFHQFLDGRV GH WHUFHLURV SDUD RIHUHFHU RV VHXV SURGXWRV H
VHUYLoRV (VWHV VRIWZDUHV SRGHP QmR SHUPDQHFHU GLVSRQtYHLV SDUD D &RPSDQKLD HP WHUPRV
FRPHUFLDOPHQWHUD]RiYHLVRXWRUQDUHPVHLQGLVSRQtYHLV
4XDOTXHU SHUGD GH OLFHQoD GH XVR GH TXDOTXHU GHVWHV VRIWZDUHV SRGH UHVXOWDU HP DWUDVRV QR
IRUQHFLPHQWR GRV SURGXWRV H VHUYLoRV GD &RPSDQKLD DWp TXH XPD WHFQRORJLD HTXLYDOHQWH VHMD
GHVHQYROYLGDLQWHUQDPHQWHSHOD&RPSDQKLDRXVHGLVSRQtYHOVHMDLGHQWLILFDGDREWLGDHLQWHJUDGD
DRV VLVWHPDV SURGXWRV H VHUYLoRV GD &RPSDQKLD R TXH SRGHULD SUHMXGLFDU D DWLYLGDGH GD
&RPSDQKLD4XDLVTXHUHUURVRXGHIHLWRVQRVVRIWZDUHVGHWHUFHLURVRXDSRLRLQDGHTXDGRRXWDUGLR
GRGHWHQWRUGDOLFHQoDGRVRIWZDUHSRGHUHVXOWDUHPHUURVRXHPIDOKDQRVVHUYLoRVGD&RPSDQKLD
RTXHSRGHULDSUHMXGLFDURVVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVDIHWDQGRDGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRVH
FXVWRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
$OpP GLVVR D &RPSDQKLD OLFHQFLD GH WHUFHLURV OLQJXDJHQV GH SURJUDPDomR HRX SODWDIRUPDV
WHFQROyJLFDVTXHVmREDVHSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGHVHXVSURGXWRVHRXVHUYLoRV1mRKiJDUDQWLD
GHTXHD&RPSDQKLDVHUiFDSD]GHVXEVWLWXLUTXDOTXHUOLQJXDJHPRXSODWDIRUPDDWXDOPHQWHXWLOL]DGD
HPWHPSRKiELOSDUDDVQHFHVVLGDGHVGRVFOLHQWHVRXQHJyFLRVGD&RPSDQKLDFRQWLQXDUHPDXWLOL]DU
HVWHVPHVPRVSURGXWRVRXVHUYLoRVRXDTXDOTXHUWHPSR
$GHPDLV HQTXDQWR D&RPSDQKLD HVWLYHU XWLOL]DQGR OLQJXDJHP RX SODWDIRUPD GH WHUFHLURVQmR Ki
FRPR JDUDQWLU TXH WDLV OLFHQoDV QmR VHUmR UHVFLQGLGDV $V PXGDQoDV QDV OLFHQoDV GH WHUFHLURV
XWLOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDSRGHPDFDUUHWDUDXPHQWRUHOHYDQWHGRVFXVWRVGHOLFHQFLDPHQWRRXID]HU
FRPTXHRVVHUYLoRVRXSURGXWRVGD&RPSDQKLDVHWRUQHPLQRSHUDQWHVRXWHQKDPVHXGHVHPSHQKR
UHGX]LGRGHPDQHLUDUHOHYDQWHWHQGRFRPRUHVXOWDGRDQHFHVVLGDGHGHD&RPSDQKLDLQFRUUHUHP
FXVWRVGHSHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWRDGLFLRQDLVSDUDDVVHJXUDUDFRQWLQXLGDGHGRGHVHPSHQKRGH
QRVVRVSURGXWRVRXVHUYLoRV
4XDOTXHU GLILFXOGDGH HP REWHU RX UHQRYDU OLFHQoDV GH WHUFHLURV TXH D &RPSDQKLD XWLOL]D SDUD
GHVHQYROYHU RV VHXV SURGXWRV RX VHUYLoRV SRGHP FRPSURPHWHU RV SODQRV GH H[SDQVmR GD
&RPSDQKLDRXSUHMXGLFDUDFRQWLQXLGDGHGHVHXVQHJyFLRVDIHWDQGRDGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVVLWXDomRILQDQFHLUDHYDORUGRVYDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLD
3RGHPRVLQFRUUHUQRDXPHQWRGHFXVWRVDVVRFLDGRVDRDUPD]HQDPHQWRHPQXYHPGHQRVVRV
VHUYLoRVHSODWDIRUPDVLPSDFWDQGRGLUHWDPHQWHQDUHQWDELOLGDGHGRVVHUYLoRVRIHUHFLGRV
&RQVLGHUDQGR TXH D LQIUDHVWUXWXUD XWLOL]DGD SDUD HQWUHJD GH QRVVRV VHUYLoRV p PDMRULWDULDPHQWH
EDVHDGDHPDUPD]HQDPHQWRHPQXYHP8PDSDUFHODUHOHYDQWHGHQRVVRVFXVWRVRSHUDFLRQDLVp
UHIHUHQWH D FRQWUDWDomR GH IRUQHFHGRUHV GHVWHV VHUYLoRV (VWDPRV VXMHLWRV D DOWHUDo}HV GDV
FRQGLo}HVFRPHUFLDLVUHODWLYDVDRDUPD]HQDPHQWRHPQXYHPGHQRVVRVVHUYLoRVDVVLPFRPRRV
SUHoRVGHVWHVVHUYLoRVSRGHPVRIUHURVFLODo}HVGHYLGRDIOXWXDo}HVGRGyODU
(VWHVIDWRUHVSRGHPUHSUHVHQWDUXPDXPHQWRQRVFXVWRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
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I  Clientes
5HGXomRGRQ~PHURGHFOLHQWHVHPSODQRVSUpSDJRVRXXPDPHQRUGLVSRQLELOLGDGHGHVDOGR
GH SUpSDJR SDUD JDVWRV HP VHUYLoRV GLJLWDLV LPSDFWDUi GLUHWDPHQWH D PRQHWL]DomR GH
XVXiULRV
$ PDLRU SDUWH GH QRVVRVFOLHQWHVDOYR VmRFRQVXPLGRUHV GH SODQRV SUpSDJRV &DVR WDLVFOLHQWHV
SDVVHPDPLJUDUSDUDSODQRVSyVSDJRVQRVVRDWXDOPRGHORGHQHJyFLRVSRGHUiVHUDGYHUVDPHQWH
LPSDFWDGR
$LQGDGLYHUVRVIDWRUHVSRGHPLPSDFWDURVDOGRGLVSRQtYHOQDFRQWDGHXVXiULRVSUpSDJRVTXHGH
IRUPDDPSODSRGHPVHGDUVHMDHPIXQomRGHUHWUDomRGHHFRQRPLDHSRUFRQVHTXrQFLDGRSRGHU
GHFRPSUDGRVXVXiULRVVHMDSRUXPDPXGDQoDQDGLQkPLFDGHSODQRVHRIHUWDVGDVRSHUDGRUDV
RQGH RV JDVWRV HP SODQRV GH YR] H GDGRV WHP PDLRU SULRULGDGH VREUH R XVR GR VDOGR SUpSDJR
$PERV RV PDFUR IDWRUHV SRGHP LPSDFWDU QD UHGXomR GR VDOGR GLVSRQtYHO SDUD FREUDQoDV H
FRQVHTXHQWHPHQWH UHGX]LU D FDSDFLGDGH GH FREUDQoD GRV VHUYLoRV FRPHUFLDOL]DGRV SHOD
&RPSDQKLDUHGX]LQGRDVVLPDUHFHLWDJHUDGDSRUXVXiULRGD&RPSDQKLD
3RU H[HPSOR D UHQGD GH XVXiULRV SUpSDJRV GH EDL[D UHQGD HP SDtVHV HPHUJHQWHV IRL DIHWDGD
GLUHWDPHQWHSHODVPHGLGDVUHVWULWLYDVGHFRPEDWHD&29,'HFRPLVVRLPSDFWDQGRDUHFDUJDGH
XVXiULRVSUpSDJRVHSRUFRQVHTXrQFLDRVDOGRGLVSRQtYHOSDUDRIDWXUDPHQWRGHVHUYLoRVGLJLWDLV
2VQHJyFLRVGHSHQGHPGRDFHVVRFRQWtQXRHGHVLPSHGLGRGHQRVVRVFOLHQWHVjLQWHUQHW
2V FOLHQWHV GD &RPSDQKLD SUHFLVDP GH DFHVVR j LQWHUQHW SDUD XWLOL]DU RV VHUYLoRV H SURGXWRV GD
&RPSDQKLD $OJXQV SURYHGRUHV GH LQWHUQHW SRGHP WRPDU PHGLGDV TXH DIHWDP D FDSDFLGDGH GRV
FOLHQWHVGD&RPSDQKLDGHXVDUSURGXWRVRXVHUYLoRVWDLVFRPR L OLPLWDomRGRVGDGRVXWLOL]DGRV
LL IRUoDGHFREUDQoDGDVWDULIDVEDVHDGDVQRFRQVXPRGHGDGRV LLL GHJUDGDomRGDTXDOLGDGHGR
FRQWH~GRTXHD&RPSDQKLDWUDQVPLWH LY EORTXHLRSDUFLDORXFRPSOHWRGHDFHVVRDRVSURGXWRVRX
VHUYLoRVGD&RPSDQKLDRX Y WHQWDQGRFREUDUPDLVGHVHXVFOLHQWHVSRUXVDURVVHUYLoRVHSURGXWRV
GD&RPSDQKLD
1HVVH VHQWLGR D &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH FDVR HYHQWXDLV UHJXODPHQWDo}HV
JRYHUQDPHQWDLV RX GHFLV}HV MXGLFLDLV UHVWULQMDP R DFHVVR j LQWHUQHW R GHVHPSHQKR GH VHXV
QHJyFLRVQmRVHUiDIHWDGRDGYHUVDPHQWH
$OpP GLVVR XPD VpULH GH IDWRUHV SRGHP LPSHGLU R FUHVFLPHQWR FRQWtQXR GH XWLOL]DomR
GHVHQYROYLPHQWRHDDFHLWDomRGHVWHPHLRSRUVHXVXVXiULRVLQFOXLQGRTXHVW}HVGHVHJXUDQoDGD
LQIRUPDomR H DXWHQWLFDomR TXH SRGHP DFDUUHWDU HP SUREOHPDV FRP UHODomR j WUDQVPLVVmR GH
LQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVSHODLQWHUQHWDOpPGHSUHRFXSDo}HVFRPDSULYDFLGDGHHDFDSDFLGDGH
GRVVLWHVSDUDFROHWDULQIRUPDo}HVGRVXVXiULRVVHPRFRQKHFLPHQWRRXFRQVHQWLPHQWRGHVWHVR
TXHSRGHDIHWDUDGLVSRVLomRGRVXVXiULRVSDUDLQWHUDJLUHPDPELHQWHRQOLQH
$ FRQFUHWL]DomR GH TXDLVTXHU GHVWHV IDWRUHV RX RXWURV TXH SRVVDP LPSDFWDU R GHVHQYROYLPHQWR
FRQWtQXRGDDFHLWDomRGDLQWHUQHWFRPRPHLRSDUDFRPpUFLRHOHWU{QLFRHFRPXQLFDomRSRGHUmROLPLWDU
RFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLDHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVVLWXDomR
ILQDQFHLUDHRYDORUGRVYDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLD
3RGHPRVQmRVHUFDSD]HVGHUHSDVVDULQWHJUDOPHQWHDRVQRVVRVSDUFHLURVRVDXPHQWRVGH
FXVWRVTXHLQFRUUHPRV
1RVVRVFXVWRVVmRDIHWDGRVSRUGLYHUVRVIDWRUHVFRPRUHPXQHUDo}HVTXHSDJDPRVSDUDQRVVRV
FRODERUDGRUHV DGPLQLVWUDGRUHV FDUJD WULEXWiULD LQFLGHQWH ORFDomR GH LPyYHLV H HTXLSDPHQWRV
FXVWRV GH LQVXPRV H DTXLVLomR GH HTXLSDPHQWRV KDUGZDUH H VRIWZDUH GH IRUQHFHGRUHV GHQWUH
RXWURV 2V FRQWUDWRV ILUPDGRV FRP QRVVRV SDUFHLURV QmR VmR QHFHVVDULDPHQWH DMXVWDGRV SHODV
YDULDo}HV GH FXVWRV TXH LQFRUUHPRV VHQGR TXH VH RV FXVWRV DXPHQWDUHP VHP TXH FRQVLJDPRV
UHSDVVDUHVVHVDFUpVFLPRVSDUDQRVVRVSDUFHLURVVHUHPRVDIHWDGRVHPQRVVDVUHFHLWDVHPDUJHQV
VLWXDo}HVTXHSRGHPDGYHUVDPHQWHQRVVRVQHJyFLRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVVLWXDomRILQDQFHLUD
HYDORUGHQRVVRVYDORUHVPRELOLiULRV
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(VWDPRVVXMHLWRVDRULVFRGHFUpGLWRUHODFLRQDGRDRVQRVVRVSDUFHLURVEHPFRPRDSRVVtYHLV
SHUGDVGHFRUUHQWHVGHLQDGLPSOrQFLDUHOHYDQWHDHOHVUHODFLRQDGD
&DVR QmR FRQVLJDPRV WHU XP SURFHVVR DGHTXDGR GH DYDOLDomR GH ULVFR GH FUpGLWR GH SRWHQFLDLV
SDUFHLURV TXH TXHLUDP DGTXLULU QRVVRV SURGXWRV RX VHUYLoRV RX VH QmR SXGHUPRV LPSOHPHQWDU
PHGLGDVSDUDOLPLWDUDLQDGLPSOrQFLDGHSDJDPHQWRSHORVSDUFHLURVGRVYDORUHVUHODFLRQDGRVDRV
FRQWUDWRVFRQRVFRILUPDGRVQRVVDVUHFHLWDVSRGHUmRVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGDV$VKLSyWHVHVTXH
SRGHPJHUDUDLQWHUUXSomRQRSDJDPHQWRGHVWHVSDUFHLURVLQFOXHPUHVFLVmRGHFRQWUDWRGLILFXOGDGHV
ILQDQFHLUDV GRV SDUFHLURV RX GH VHXV QHJyFLRV WpUPLQR GH YLJrQFLD GH FRQWUDWRV VHP TXH KDMD
UHQRYDomRUHFXSHUDomRMXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDOIDOrQFLDRXPHVPRLQDGLPSOHPHQWRQmRMXVWLILFDGR
GHWDLVSDUFHLURVGHQWUHRXWURV(PFDVRGHLQDGLPSOrQFLDUHFRUUHQWHGHSDUWHVLJQLILFDQWHGHQRVVRV
SDUFHLURV SRGHUHPRV VRIUHU XP HIHLWR DGYHUVR HP QRVVRV QHJyFLRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV
VLWXDomRILQDQFHLUDHYDORUGHQRVVRVYDORUHVPRELOLiULR
$OpP GLVVR DV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV VmR PDQWLGDV
VXEVWDQFLDOPHQWHQRVHJPHQWRGHWHOHIRQLDPyYHOSRUWDQWRR*UXSRSRVVXLFHUWDFRQFHQWUDomRGH
VXDVUHFHLWDVHFRQWDVDUHFHEHUFRPSRXFRVFOLHQWHV$&RPSDQKLDGHILQHRYDORUGHFDSLWDOTXH
QHFHVVLWD SURSRUFLRQDOPHQWH DR ULVFR 3DUD PDQWHU RX DMXVWDU D VXD HVWUXWXUD GH FDSLWDO D
&RPSDQKLD SRGHUi DMXVWDU R YDORU GRV GLYLGHQGRV SDJRV DRV DFLRQLVWDV UHWRUQDU FDSLWDO DRV
DFLRQLVWDVHPLWLUQRYDVDo}HVRXYHQGHUDWLYRVSDUDUHGX]LUDGtYLGD
3RGHPRVVHUUHVSRQVDELOL]DGRVSRUSHUGDVFDXVDGDVSRUQRVVRVVHUYLoRVRXSURGXWRVDRV
FRQVXPLGRUHVRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVRVUHVXOWDGRV
$VOHLVEUDVLOHLUDVGHSURWHomRDRFRQVXPLGRUDWULEXHPR{QXVGDSURYDDRVIRUQHFHGRUHV3OHLWRVGH
GHIHVDGRFRQVXPLGRUSRGHPVHUGHGX]LGRVHPDo}HVLQGLYLGXDLVRXFROHWLYDV(VWD~OWLPDSRGHVHU
SURSRVWDHPIDYRUGRFRQVXPLGRUSHODVDXWRULGDGHVHVWDGXDLVRXIHGHUDLVSRULQWHUPpGLRGHyUJmRV
GD DGPLQLVWUDomR S~EOLFD GLUHWD RX LQGLUHWD HP SDUWLFXODU D )XQGDomR GH 3URWHomR H 'HIHVD GR
&RQVXPLGRU 352&21 HSHOR0LQLVWpULR3~EOLFRRXSRUDVVRFLDo}HVGHSURWHomRDRFRQVXPLGRU
$o}HVMXGLFLDLVRXSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVSRGHPDOHJDUSRUH[HPSORTXHQRVVRVVHUYLoRVQmR
IRUDPDGHTXDGDPHQWHSUHVWDGRVSRUQRVVRVIXQFLRQiULRVVHUYLoRVILQDQFHLURVGHWHUFHLURVIRUDP
LQFRUUHWDPHQWHYHQGLGRVRXLQGHYLGDPHQWHFREUDGRVQRVVRVSURGXWRVQmRVmRDGHTXDGRVSDUDXVR
VmR IDOVLILFDGRV RX QmR FRQWrP LQIRUPDo}HV DGHTXDGDV H RXWURV PRWLYRV 1R FDVR GH VHUPRV
UHVSRQVDELOL]DGRV HP XP SURFHVVR MXGLFLDO SRGHPRV WHU XP HIHLWR DGYHUVR UHOHYDQWH HP QRVVRV
QHJyFLRVUHSXWDomRHUHVXOWDGRV
J  setores da economia nos quais o emissor atue
(YHQWXDOHOHYDomRQRVWULEXWRVLQFLGHQWHVVREUHRVHWRUGHWHFQRORJLDQR%UDVLOSRGHDIHWDU
DGYHUVDPHQWHQRVVRVUHVXOWDGRV
8P HYHQWXDO DXPHQWR GD FDUJD WULEXWiULD QR %UDVLO SRGH FDXVDU HIHLWRV DGYHUVRV QD QRVVD
UHQWDELOLGDGH$PDMRUDomRGHWULEXWRVLQFLGHQWHVVREUHQRVVRVQHJyFLRVHPHVSHFLDOVREUHRVHWRU
GHWHFQRORJLDQRUPDOPHQWHUHVXOWDHPXPDPDMRUDomRGHSUHoRVSDUDRVFOLHQWHVILQDLVSRGHQGR
UHVXOWDU HP XP PHQRU XVR GH SURGXWRV H VHUYLoRV WHFQROyJLFRV DIHWDQGR QHJDWLYDPHQWH QRVVDV
UHFHLWDV8PDUHFHLWDPHQRUSRGHUHVXOWDUHPPHQRUHVPDUJHQVGHOXFURVREUHRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
RXSURGXWRVYHQGLGRV1mRSRGHPRVDVVHJXUDUTXHD8QLmRRV(VWDGRVRX0XQLFtSLRVQmRFULDUmR
WULEXWRVQHPHOHYDUmRDVDOtTXRWDVDWXDLVGRVWULEXWRVLQFLGHQWHVVREUHDVQRVVDVDWLYLGDGHVHPVXDV
UHVSHFWLYDVHVIHUDVGHFRPSHWrQFLD&DVRRVLPSRVWRVDSOLFiYHLVjVQRVVDVRSHUDo}HVUHFHLWDV
SURGXWRVRXVHUYLoRVDXPHQWHPVHPTXHFRQVLJDPRVDOWHUDUQRVVDHVWUXWXUDGHFXVWRVSDUDHYLWDU
UHSDVVDU HVVHV DXPHQWRV GH WULEXWRV DRV FOLHQWHV QRVVRV QHJyFLRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV
VLWXDomRILQDQFHLUDHYDORUGHQRVVRVYDORUHVPRELOLiULRVSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
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$H[SDQVmRGHQRVVRVQHJyFLRVGHSHQGHGRDXPHQWRGDGLVSRQLELOLGDGHTXDOLGDGHHXVRGD
LQWHUQHWDWUDYpVGHDSOLFDWLYRVQR%UDVLOHPHUFDGRVLQWHUQDFLRQDLVGHDWXDomR
$SHQHWUDomRGDLQWHUQHWHPQRVVRVPHUFDGRVGHDWXDomRSRGHQXQFDDWLQJLURVQtYHLVYLVWRVQRV
SDtVHV PDLV GHVHQYROYLGRV SRU UD]}HV TXH HVWmR DOpP GR QRVVR FRQWUROH LQFOXLQGR PDV QmR VH
OLPLWDQGR D IDOWD GH LQIUDHVWUXWXUD GH UHGH QHFHVViULD RX R DWUDVR QR GHVHQYROYLPHQWR RX
LPSOHPHQWDomR GH WHFQRORJLDV LQRYDGRUDV PHOKRULDV GH GHVHPSHQKR H PHGLGDV GH VHJXUDQoD
SUHMXGLFDQGRPHOKRULDVQDFRQILDELOLGDGHGDLQWHUQHW$LQIUDHVWUXWXUDGDLQWHUQHWSULQFLSDOPHQWHQRV
SDtVHVHPGHVHQYROYLPHQWRSRGHWDPEpPQmRVHUFDSD]GHVXSRUWDUXPFUHVFLPHQWRFRQWtQXRQR
Q~PHURGHXVXiULRVQDIUHTXrQFLDGHXVRRXQRVUHTXLVLWRVGHDPSOLWXGHGHEDQGDHPHVSHFLDOVH
RV VHUYLoRV GH WHOHFRPXQLFDo}HV QmR HVWLYHUHP GLVSRQtYHLV GH IRUPD DGHTXDGD SDUD VXSRUWDU R
FUHVFLPHQWRGDLQWHUQHWHPQRVVRVSDtVHVGHDWXDomRRFDVLRQDQGRWHPSRVGHUHVSRVWDQRDFHVVR
j LQWHUQHW RX D QRVVRV VLVWHPDV SURGXWRV H VHUYLoRV PDLV OHQWRV UHGX]LQGR R XVR GD LQWHUQHW H
SUHMXGLFDQGRQRVVRVQHJyFLRV$GLFLRQDOPHQWHPHVPRTXHDSHQHWUDomRGDLQWHUQHWQRVSDtVHVHP
TXH DWXDPRV DXPHQWH QmR Ki JDUDQWLD GH TXH KDYHUi XP DXPHQWR QD XWLOL]DomR GH SURGXWRV H
VHUYLoRVRIHUHFLGRVSHODLQWHUQHWDWUDYpVGHDSOLFDWLYRVLQFOXVLYHDTXHOHVGHVWLQDGRVDRLQFUHPHQWR
GRHFRPPHUFHGHYLGRDYiULRVIDWRUHVLQFOXLQGRDIDOWDGHFRQILDQoDGRVXVXiULRVQDVHJXUDQoD
online. 7RGRV HVVHV IDWRUHV VH YHULILFDGRV SRGHP FDXVDU XP HIHLWR DGYHUVR UHOHYDQWH QRV
UHVXOWDGRVILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
3RGHPRV HQIUHQWDU UHVWULo}HV H PXOWDV QRV WHUPRV GR &yGLJR %UDVLOHLUR GH 3URWHomR DR
&RQVXPLGRUQRIXWXUR
2%UDVLOSRVVXLXPDVpULHGHOHLVHQRUPDVGHSURWHomRDRFRQVXPLGRUFRQKHFLGDVHPFRQMXQWR
FRPR &yGLJR GH 'HIHVD GR &RQVXPLGRU DV TXDLV LQFOXHP SURWHomR FRQWUD SXEOLFLGDGH IDOVD H
HQJDQRVD SURWHomR FRQWUD SUiWLFDV FRPHUFLDLV FRHUFLYDV RX LQMXVWDV H SURWHomR QD IRUPDomR H
LQWHUSUHWDomR GH FRQWUDWRV JHUDOPHQWH QD IRUPD GH UHVSRQVDELOLGDGHV FLYLV H SHQDOLGDGHV
DGPLQLVWUDWLYDVSRUYLRODo}HV(VVDVSHQDOLGDGHVVmRIUHTXHQWHPHQWHDSOLFDGDVSHODV$JrQFLDVGH
3URWHomRDR&RQVXPLGRU 352&21 TXHVXSHUYLVLRQDPRVSUREOHPDVGRVFRQVXPLGRUHVGHDFRUGR
FRPRGLVWULWR$VHPSUHVDVTXHRSHUDPHPWRGRR%UDVLOSRGHPVRIUHUPXOWDVHPIDFHGR352&21
EHP FRPR GD 6HFUHWDULD 1DFLRQDO GR &RQVXPLGRU 6(1$&21  $V HPSUHVDV SRGHP UHVROYHU
UHFODPDo}HV IHLWDV SHORV FRQVXPLGRUHV SRU PHLR GR 352&21 SDJDQGR XPD LQGHQL]DomR SRU
YLRODo}HV GLUHWDPHQWH DRV FRQVXPLGRUHV H SRU PHLR GH XP PHFDQLVPR TXH SHUPLWD DMXVWDU VXD
FRQGXWD GHQRPLQDGD 7HUPR GH $MXVWDPHQWR GH &RQGXWD RX 7$& 2V SURPRWRUHV S~EOLFRV
EUDVLOHLURVWDPEpPSRGHPLQLFLDULQYHVWLJDo}HVGHVXSRVWDVYLRODo}HVGRVGLUHLWRVGRFRQVXPLGRUH
RPHFDQLVPR7$&WDPEpPHVWiGLVSRQtYHOFRPRXPDVDQomRQHVVHVSURFHVVRV$VHPSUHVDVTXH
YLRODP7$&VHQIUHQWDPSRVVtYHLVPXOWDVSUHYLDPHQWHHVWDEHOHFLGDVQRV7$&V20LQLVWpULR3~EOLFR
EUDVLOHLUR WDPEpP SRGH DMXL]DU Do}HV FLYLV S~EOLFDV FRQWUD HPSUHVDV TXH YLRODP RV GLUHLWRV GR
FRQVXPLGRUEXVFDQGRXPDREVHUYDomRULJRURVDGDVOHLVGHSURWHomRDRFRQVXPLGRUHFRPSHQVDomR
SRUTXDLVTXHUGDQRVDRVFRQVXPLGRUHV&DVRHQIUHQWHPRVUHVWULo}HVHPXOWDVQRVWHUPRVGR&yGLJR
%UDVLOHLURGH3URWHomRDR&RQVXPLGRUQRVVDUHSXWDomRQRVVRVQHJyFLRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
VLWXDomRILQDQFHLUDHYDORUGHQRVVRVYDORUHVPRELOLiULRVSRGHUmRVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
K  regulação dos setores em que o emissor atue 
$ &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD D SHQDOLGDGHV SRU GHVFXPSULPHQWR GDV REULJDo}HV SUHYLVWDV QR
0DUFR&LYLOGD,QWHUQHW /HLQ 
$ &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD D SHQDOLGDGHV SRU GHVFXPSULPHQWR GDV REULJDo}HV SUHYLVWDV QD /HL Q
 ³0DUFR &LYLO GD ,QWHUQHW´  TXDQWR D SUHYLVmR GH JXDUGD GH UHJLVWURV GH DFHVVR D
DSOLFDo}HVGH,QWHUQHW$HYHQWXDOLQFLGrQFLDGDVSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQDUHIHULGD/HLSRGHDIHWDUR
GHVHPSHQKR HFRQ{PLFR GD &RPSDQKLD H R FXPSULPHQWR GH HYHQWXDLV DFRUGRV FRPHUFLDLV FRP
WHUFHLURV DOpP GH JHUDU RXWUDV FRQVHTXrQFLDV FXMD PHQVXUDomR p GH GLItFLO DYDOLDomR GDGD D
DXVrQFLD GH SUHFHGHQWHV $ UHJXODPHQWDomR GD ,QWHUQHW QR %UDVLO HVWi HP FRQVWDQWH PXWDomR H
PXGDQoDVGHVIDYRUiYHLVSRGHPYLUDSUHMXGLFDUQRVVRVQHJyFLRV
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1RTXHGL]UHVSHLWRjUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOGRVSURYHGRUHVTXDQWRDRFRQWH~GRGLVSRQLELOL]DGRSHORV
XVXiULRVR0DUFR&LYLODGRWRXDUHVSRQVDELOLGDGHVXEMHWLYDGRSURYHGRUVHQGRFDUDFWHUL]DGRRDWR
LOtFLWRDSHQDVQRFDVRGHUHFXVDQRFXPSULPHQWRGHRUGHPMXGLFLDOFRPGHWHUPLQDomRSDUDUHPRomR
GR FRQWH~GR LPSUySULRLOHJDO 1mR REVWDQWH D &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH QmR VHMD
UHVSRQVDELOL]DGD SRU UHLQYLQGLFDo}HV FRP EDVH QR FRQWH~GR GLVSRQLELOL]DGR QRV DSOLFDWLYRV
KRVSHGDGRVHPVXDSODWDIRUPD$&RPSDQKLDQmRSRGHPHQVXUDUDIRUPDHRLPSDFWRGHHYHQWXDLV
GHFLV}HVMXGLFLDLVRXRXWUDDomRJRYHUQDPHQWDOTXHLPSRQKDUHVSRQVDELOLGDGHDRVSURYHGRUHVGH
VHUYLoRVRQOLQHSHODVDWLYLGDGHVGHVHXVXVXiULRVHGHWHUFHLURV
$GLFLRQDOPHQWH D FUHVFHQWH SUHRFXSDomR FRP R XVR GD LQWHUQHW SDUD FRQGXWD LOHJDO FRPR D
GLVVHPLQDomRQmRDXWRUL]DGDGHLQIRUPDo}HVGHVHJXUDQoDQDFLRQDOODYDJHPGHGLQKHLURRXDSRLR
D DWLYLGDGHV WHUURULVWDV SRGHUi QR IXWXUR SURGX]LU OHJLVODomR RX RXWUD DomR JRYHUQDPHQWDO TXH
SRVVDH[LJLUDOWHUDo}HVQRVSURGXWRVRXVHUYLoRVGD&RPSDQKLDUHVWULQJLURXLPSRUFXVWRVDGLFLRQDLV
j FRQGXomR GRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD RX ID]HU FRP TXH RV XVXiULRV GHL[HP GH XWLOL]DU VHXV
SURGXWRVRXVHUYLoRVLPSDFWDQGRVXEVWDQFLDOHQHJDWLYDPHQWHD&RPSDQKLD
$UHJXODPHQWDomRGD,QWHUQHWQR%UDVLODLQGDpUHFHQWHHUHODWLYDPHQWHOLPLWDGD
$UHJXODPHQWDomRGDLQWHUQHWQR%UDVLODLQGDpUHFHQWHHUHODWLYDPHQWHOLPLWDGDHGLIHUHQWHPHQWH
GRV(VWDGRV8QLGRVHGHRXWURVSDtVHVGHVHQYROYLGRVH[LVWHSRXFDMXULVSUXGrQFLDHPWRUQRGDVOHLV
TXHUHJXODPRXVRGD,QWHUQHW$LQFHUWH]DMXUtGLFDGHFRUUHQWHGDVRULHQWDo}HVOLPLWDGDVIRUQHFLGDV
SHODV OHLV HP YLJRU SHUPLWH TXH GLIHUHQWHV MXt]HV RX WULEXQDLV GHFLGDP UHLYLQGLFDo}HV PXLWR
VHPHOKDQWHV GH PDQHLUDV GLIHUHQWHV H HVWDEHOHoDP MXULVSUXGrQFLD FRQWUDGLWyULD (VVD LQFHUWH]D
MXUtGLFDSHUPLWHGHFLV}HVFRQWUiULDVDRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWH
RVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD$OpPGLVVRD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDDOWHUDo}HVQDUHJXODPHQWDomR
GRVHWRUGHsoftwaresHWHFQRORJLDGHPRGRTXHFDVRYHQKDPDVXUJLUQRYDVUHJUDVHOHLVDSOLFiYHLV
DRVHWRUGHsoftwaresHWHFQRORJLDRVSURGXWRVHVHUYLoRVGD&RPSDQKLDSUHFLVDUmRVHUDGHTXDGRV
jVQRYDVQRUPDVVHQGRQHFHVViULRVLQYHVWLPHQWRVDGLFLRQDLVHPDLRUHVFXVWRV
2V UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD SRGHUmR VHU LPSDFWDGRV SRU DOWHUDo}HV QD
OHJLVODomRWULEXWiULDEUDVLOHLUDSRUUHVXOWDGRVGHVIDYRUiYHLVGHFRQWLQJrQFLDVWULEXWiULDVRX
SHODPRGLILFDomRVXVSHQVmRRXFDQFHODPHQWRGHEHQHItFLRVILVFDLVUHJLPHVHVSHFLDLV
$V DXWRULGDGHV ILVFDLV EUDVLOHLUDV LPSOHPHQWDP UHJXODUPHQWH PXGDQoDV QR UHJLPH WULEXWiULR TXH
SRGHP DIHWDU D &RPSDQKLD (VVDV PHGLGDV LQFOXHP PXGDQoDV QDV DOtTXRWDV YLJHQWHV H
RFDVLRQDOPHQWH D FULDomR GH LPSRVWRV WHPSRUiULRV H SHUPDQHQWHV $OJXPDV GHVVDV PXGDQoDV
SRGHPDXPHQWDUGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHQRVVDFDUJDWULEXWiULDRTXHSRGHDXPHQWDURVSUHoRV
TXH FREUDPRV SRU QRVVRV VHUYLoRV UHVWULQJLU QRVVD FDSDFLGDGH GH ID]HU QHJyFLRV H SRUWDQWR
LPSDFWDUGHPDQHLUDPDWHULDOHDGYHUVDQRVVRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
$GHPDLVFHUWDVOHLVWULEXWiULDVSRGHPHVWDUVXMHLWDVDLQWHUSUHWDo}HVFRQWURYHUVDVSHODVDXWRULGDGHV
ILVFDLV1RFDVRGHDVDXWRULGDGHVILVFDLVLQWHUSUHWDUHPDVOHLVWULEXWiULDVGHPDQHLUDLQFRQVLVWHQWH
FRP QRVVDV LQWHUSUHWDo}HV SRGHUHPRV VHU DGYHUVDPHQWH DIHWDGRV LQFOXVLYH SHOR SDJDPHQWR
LQWHJUDOGRVWULEXWRVGHYLGRVDFUHVFLGRVGHHQFDUJRVHSHQDOLGDGHV
$WXDOPHQWH H[LVWHP QR FRQJUHVVR EUDVLOHLUR SURSRVWDV SDUD D LPSOHPHQWDomR GH XPD UHIRUPD
WULEXWiULD(QWUHDVSURSRVWDVHPGLVFXVVmRH[LVWHDSRVVLELOLGDGHGHXPDPXGDQoDFRPSOHWDQR
VLVWHPDGHWULEXWDomRDRFRQVXPRTXHH[WLQJXLULDWUrVWULEXWRVIHGHUDLV,3,3,6H&2),16R,&06
TXHpHVWDGXDOHR,66PXQLFLSDOSDUDDFULDomRGHXP~QLFRQRYR,PSRVWRVREUH2SHUDo}HVFRP
%HQVH6HUYLoRV ,%6 TXHLQFLGLULDVREUHRFRQVXPR$GHPDLVUHFHQWHPHQWHR*RYHUQR)HGHUDO
DSUHVHQWRXQRYDSURSRVWDGHUHIRUPDWULEXWiULDSDUDFULDomRGD&RQWULEXLomR6RFLDOVREUH2SHUDo}HV
FRP%HQVH6HUYLoRV &%6 HPVXEVWLWXLomRjVFRQWULEXLo}HVGR3,6HGD&2),16&DVRKDMDXPD
UHIRUPDWULEXWiULDRXTXDLVTXHUPXGDQoDVQDOHJLVODomRHUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHLVTXHDOWHUHP
RVWULEXWRVDSOLFiYHLVRXUHJLPHVHVSHFLDLVGXUDQWHRXDSyVVHXVSUD]RVGHYLJrQFLDSRGHUiDIHWDU
GLUHWDPHQWHRXLQGLUHWDPHQWHRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
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$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDILVFDOL]Do}HVSHODVDXWRULGDGHVILVFDLVQDVHVIHUDVIHGHUDOHVWDGXDOH
PXQLFLSDO &RPR UHVXOWDGR GH WDLV ILVFDOL]Do}HV DV SRVLo}HV ILVFDLV GD &RPSDQKLD SRGHP VHU
TXHVWLRQDGDVSHODVDXWRULGDGHVILVFDLV$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHRVSURYLVLRQDPHQWRV
SDUDWDLVSURFHVVRVVHUmRFRUUHWRVTXHQmRKDYHUiLGHQWLILFDomRGHH[SRVLomRILVFDODGLFLRQDOHTXH
QmR VHUi QHFHVViULD FRQVWLWXLomR GH UHVHUYDV ILVFDLV DGLFLRQDLV SDUD TXDOTXHU H[SRVLomR ILVFDO
4XDOTXHUDXPHQWRQRPRQWDQWHGDWULEXWDomRFRPRUHVXOWDGRGDVFRQWHVWDo}HVjVSRVLo}HVILVFDLV
GD&RPSDQKLDSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVVHXVQHJyFLRVRVVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHDVXD
FRQGLomRILQDQFHLUD
([LVWHPGLYHUVDVTXHVW}HVILVFDLVREMHWRGHSUHRFXSDomRGDVDXWRULGDGHVEUDVLOHLUDVHFRPUHODomR
jV TXDLV DV DXWRULGDGHV EUDVLOHLUDV UHJXODUPHQWH ILVFDOL]DP DV HPSUHVDV LQFOXLQGR FRQWUROH GH
HVWRTXHGHVSHVDVGHDPRUWL]DomRGHiJLRUHHVWUXWXUDomRVRFLHWiULDHSODQHMDPHQWRWULEXWiULRHQWUH
RXWURV4XDLVTXHUSURFHVVRVMXGLFLDLVHDGPLQLVWUDWLYRVUHODFLRQDGRVDDVVXQWRVILVFDLVSHUDQWHRV
WULEXQDLV LQFOXLQGR R &RQVHOKR $GPLQLVWUDWLYR GH 5HFXUVRV )LVFDLV &$5)  H WULEXQDLV
DGPLQLVWUDWLYRVHVWDGXDLVHPXQLFLSDLVSRGHDIHWDUQHJDWLYDPHQWHD&RPSDQKLD
2VUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDSRGHUmRVHUDGYHUVDPHQWHLPSDFWDGRVSRUPRGLILFDo}HVQDVSUiWLFDV
FRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOEHPFRPRQDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR
0XGDQoDV QD UHJXODPHQWDomR EUDVLOHLUD GH WHOHFRPXQLFDo}HV H D FDGXFLGDGH GD DXWRUL]DomR GH
6HUYLoRGH&RPXQLFDomR0XOWLPtGLD 6&0 GR6LVWHPD7HOHI{QLFR)L[R&RPXWDGR 67)& WDPEpP
SRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHRFUHVFLPHQWRGRVQRVVRVVHUYLoRV
L  países estrangeiros onde o emissor atue
$&RPSDQKLDSRGHVHUDIHWDGDHPGHFRUUrQFLDGHVXDVUHFHQWHVRSHUDo}HVQRH[WHULRU
(PUHODomRDRVQRVVRVPHUFDGRVGHDWXDomRIRFDPRVQRVVRVHVIRUoRVHHVWDPRVSUHVHQWHVHP
PDLV GH  SDtVHV HVSDOKDGRV HQWUH $PpULFD /DWLQD /HVWH (XURSHX ÈIULFD &RPXQLGDGH GRV
(VWDGRV,QGHSHQGHQWHV &,6 6XOH6XGHVWH$VLiWLFR
&RQVLGHUDQGRRDPSORPHUFDGRWHFQROyJLFRQRH[WHULRUD&RPSDQKLDSRGHQmRFRQVHJXLUH[HFXWDU
FRP VXFHVVR VXD HVWUDWpJLD GH QHJyFLRV QR kPELWR LQWHUQDFLRQDO R TXH SRGH FDXVDU XP HIHLWR
UHOHYDQWH DGYHUVR j &RPSDQKLD DOpP GH GLVSXWDV FRP JUDQGHV FRQFRUUHQWHV QR PHUFDGR
HVWUDQJHLUR
2DOFDQFHGRLPSDFWRGDSDQGHPLDGR&29,'VREUHRVQHJyFLRVHGHVHPSHQKRILQDQFHLURGD
&RPSDQKLDQRkPELWRLQWHUQDFLRQDOGHSHQGHUiGRVGHVGREUDPHQWRVIXWXURV$&RPSDQKLDDFUHGLWD
TXH R &29,' LPSDFWRX H SRGHUi FRQWLQXDU LPSDFWDQGR DGYHUVDPHQWH VHXV QHJyFLRV
LQWHUQDFLRQDLV
$&RPSDQKLDSRGHHQIUHQWDUGLILFXOGDGHVQRTXHGL]UHVSHLWRjH[SDQVmRGHVHXVSURGXWRV
HPPHUFDGRVHVWUDQJHLURV
$ &RPSDQKLD SRGH HQIUHQWDU GHVDILRV UHODFLRQDGRV j H[SDQVmR GH VHXV VHUYLoRV EHP FRPR D
H[SDQVmRSDUDQRYDVOLQKDVGHQHJyFLRVHRXQRYDVUHJL}HVJHRJUiILFDVGHQWURRXIRUDGR%UDVLO
(PSDUWLFXODUjPHGLGDTXHD&RPSDQKLDVHH[SDQGLUSDUDQRYDVOLQKDVGHQHJyFLRVD&RPSDQKLD
SRGH HQIUHQWDU GHVDILRV DVVRFLDGRV j HQWUDGD HP XPD OLQKD GH QHJyFLRV HP TXH WHP SRXFD RX
QHQKXPDH[SHULrQFLDHQDTXDOSRGHQmRVHUEHPFRQKHFLGD2IHUHFHUQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV
RX RIHUHFHU SURGXWRV H[LVWHQWHV HP QRYRV VHWRUHV RX HP QRYDV UHJL}HV JHRJUiILFDV SRGH H[LJLU
JDVWRV VXEVWDQFLDLV H OHYDU XP WHPSR FRQVLGHUiYHO H D &RPSDQKLD SRGH QmR UHFXSHUDU RV
LQYHVWLPHQWRVHPQRYRVPHUFDGRVRXQmRRVUHFXSHUDUHPWHPSRKiELO3RUH[HPSORD&RPSDQKLD
SRGHQmRDWUDLUXPQ~PHURVXILFLHQWHGHSDUFHLURVHVWUDQJHLURVFRPRFOLHQWHVGHL[DQGRGHDQWHFLSDU
FRQGLo}HVFRPSHWLWLYDVRXGHDGDSWDURVVHUYLoRVGD&RPSDQKLDDGLIHUHQWHVPHUFDGRV
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$WXDOPHQWHD&RPSDQKLDSRVVXLFOLHQWHVHPRXWURVPHUFDGRVDOpPGREUDVLOHLURHVXDVHVWUDWpJLDV
GH ORQJR SUD]R LQFOXHP H[SDQVmR DGLFLRQDO QHVVHV PHUFDGRV $ &RPSDQKLD SRGH HQIUHQWDU
GLILFXOGDGHVUHODFLRQDGDVDRVPHUFDGRVHVWUDQJHLURVRXDRVPHUFDGRVHPTXHDWXDOPHQWHRSHUDRX
RSHUDUiQRIXWXURGHQWUHRXWUDV L PXGDQoDVUHJXODWyULDVLPSUHYLVWDV LL LQFDSDFLGDGHGHDWUDLU
SHVVRDOHJHULURSHUDo}HVIRUDGR%UDVLO LLL PXGDQoDGDOHJLVODomRWULEXWiULD LY PXGDQoDVGDV
SROtWLFDV H UHJXODPHQWRV FRPHUFLDLV H GH LQYHVWLPHQWR Y  GLILFXOGDGHV QR UHJLVWUR H SURWHomR GH
PDUFDVHVRIWZDUHV YL DGRomRGHPHGLGDVGHSURWHomRVXEVtGLRHRXWUDVIRUPDVGHIDYRUHFLPHQWR
JRYHUQDPHQWDODFRQFRUUHQWHVRULJLQiULRVGHWDLVPHUFDGRVHVWUDQJHLURVH YLL EDUUHLUDVFXOWXUDLVH
OLQJXtVWLFDV(VVHVIDWRUHVVHYHULILFDGRVSRGHPFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHQRVUHVXOWDGRV
ILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDSRVVXLVXEVLGLiULDVQD1RUXHJD&KLOH(VSDQKD$UJHQWLQD0p[LFRH
8FUkQLD DVVLP FRPR VHUYLoRV LQWHJUDGRV H HP RSHUDomR FRP  RSHUDGRUDV GH WHOHIRQLD PyYHO
GLVWULEXtGDVHPSDtVHV2VQHJyFLRVGD&RPSDQKLDQHVWDVMXULVGLo}HVHVWmRVXMHLWRVjUHJXODomR
XVXDOGHPHUFDGRQHVVDVORFDOLGDGHVWDLVFRPRFtYHOWUDEDOKLVWDHWULEXWiULD$VH[LJrQFLDVHQRUPDV
UHJXODWyULDVGHVWHVSDtVHVSRGHPVHUDOWHUDGDVSHORVJRYHUQRVORFDLVVHPSUpYLRDYLVRGHYHQGRD
&RPSDQKLD H VXDV VXEVLGLiULDV REVHUYiODV $ REVHUYkQFLD GH WDLV H[LJrQFLDV H QRUPDV SRGH
HYHQWXDOPHQWHH[LJLUGD&RPSDQKLDHGHVXDVVXEVLGLiULDVGLVSrQGLRVILQDQFHLURVDGLFLRQDLVDVVLP
FRPRLPSDFWRVHPVXDVRSHUDo}HV
M  questões socioambientais
1mRDSOLFiYHO
N  questões macroeconômicas
2VXUWRGHGRHQoDVDOWDPHQWHWUDQVPLVVtYHLVHPWRGRRPXQGRFRPRDDWXDOSDQGHPLDGR
&29,'SRGHOHYDUDXPDPDLRUYRODWLOLGDGHQRPHUFDGRGHFDSLWDLVJOREDOHUHVXOWDUHP
SUHVVmRQHJDWLYDVREUHDHFRQRPLDPXQGLDOLQFOXLQGRDHFRQRPLDEUDVLOHLUDLPSDFWDQGRR
PHUFDGRGHQHJRFLDomRGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
6XUWRVRXSRWHQFLDLVVXUWRVGHGRHQoDV DH[HPSORGR&29,' SRGHPWHUXPHIHLWRDGYHUVRQR
PHUFDGRGHFDSLWDLVJOREDO LQFOXLQGRRPHUFDGRGHFDSLWDLVHPTXHVXDVDo}HVVHUmRQHJRFLDGDV 
QDHFRQRPLDJOREDO LQFOXLQGRDHFRQRPLDEUDVLOHLUD HQDFRWDomRGDVDo}HVGHQRVVDHPLVVmR
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
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 $OpP GLVVR R PHUFDGR
EUDVLOHLUR GH YDORUHV PRELOLiULRV p VXEVWDQFLDOPHQWH PHQRU PHQRV OtTXLGR H PDLV FRQFHQWUDGR
SRGHQGRVHUPDLVYROiWLOGRTXHRVSULQFLSDLVPHUFDGRVGHYDORUHVPRELOLiULRVPXQGLDLV2PHUFDGR
GHYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGHFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVpLQIOXHQFLDGRHPGLIHUHQWHVJUDXV
SHODVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVHGHPHUFDGRGHRXWURVSDtVHVLQFOXVLYH(VWDGRV8QLGRVSDtVHVGD
8QLmR(XURSHLDHSDtVHVGHHFRQRPLDVHPHUJHQWHV$UHDomRGRVLQYHVWLGRUHVDRVDFRQWHFLPHQWRV
QHVVHVRXWURVSDtVHVSRGHWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHRYDORUGHPHUFDGRGRVYDORUHV
PRELOLiULRV GH FRPSDQKLDV EUDVLOHLUDV HP HVSHFLDO DTXHOHV QHJRFLDGRV HP EROVDV GH YDORUHV
&ULVHVQRV(VWDGRV8QLGRVQD8QLmR(XURSHLDRXHPSDtVHVHPHUJHQWHVSRGHPUHGX]LURLQWHUHVVH
GHLQYHVWLGRUHVQRVYDORUHVPRELOLiULRVGHFRPSDQKLDVEUDVLOHLUDVLQFOXVLYHRVYDORUHVPRELOLiULRV
GHQRVVDHPLVVmR
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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 GHVHMDGRV SRGHUi ILFDU
VXEVWDQFLDOPHQWHDIHWDGDRTXHSRGHUiDLQGDDIHWDUQHJDWLYDPHQWHRSUHoRGHQHJRFLDomRGDV
Do}HVGD&RPSDQKLD$GLFLRQDOPHQWHYHQGDVRXDSHUFHSomRGHXPDSRVVtYHOYHQGDGHXPYROXPH
VXEVWDQFLDO GDV Do}HV GD &RPSDQKLD SRGHUmR SUHMXGLFDU R YDORU GH QHJRFLDomR GDV Do}HV GD
&RPSDQKLD
+LVWRULFDPHQWHR*RYHUQR)HGHUDOH[HUFHXHFRQWLQXDH[HUFHQGRVLJQLILFDWLYDLQIOXrQFLDQD
HFRQRPLD EUDVLOHLUD (VVD LQIOXrQFLD VRPDGD j LQVWDELOLGDGH SROtWLFD SRGHUmR FDXVDU XP
HIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHQDVQRVVDVDWLYLGDGHVHGHQRVVDVFRQWURODGDV
$ HFRQRPLD EUDVLOHLUD WHP VRIULGR LQWHUYHQo}HV IUHTXHQWHV SRU SDUWH GR JRYHUQR IHGHUDO TXH SRU
YH]HV UHDOL]D PRGLILFDo}HV VLJQLILFDWLYDV HP VXDV SROtWLFDV H QRUPDV $V PHGLGDV WRPDGDV SHOR
JRYHUQRIHGHUDOSDUDFRQWURODUDLQIODomRDOpPGHRXWUDVSROtWLFDVHQRUPDVLPSOLFDPLQWHUYHQo}HV
QDV WD[DV GH MXURV H QR PHUFDGR GH FkPELR PXGDQoD GDV SROtWLFDV ILVFDLV FRQWUROH GH SUHoRV
FRQWUROH GH FDSLWDO H OLPLWDomR jV LPSRUWDo}HV HQWUH RXWUDV PHGLGDV 2V QHJyFLRV D VLWXDomR
ILQDQFHLUDRUHVXOWDGRGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDEHPFRPRVXDVSHUVSHFWLYDVIXWXUDVSRGHUmR
VHU DIHWDGRV GH PDQHLUD VLJQLILFDWLYD SRU PRGLILFDo}HV UHOHYDQWHV QDV SROtWLFDV RX QRUPDV TXH
HQYROYDP RX LQIOXHQFLDP HP IDWRUHV WDLV FRPR D  SROtWLFD PRQHWiULD ILVFDO H FDPELDO E 
HVWDELOLGDGHVRFLDOSROtWLFDHRXDXPHQWRQDWD[DGHGHVHPSUHJR F H[SDQVmRRXFRQWUDomRGD
HFRQRPLDEUDVLOHLUD G DOWHUDo}HVQDVWD[DVGHMXURVHRXOLTXLGH]GRVPHUFDGRVILQDQFHLURVHGH
FDSLWDLV GRPpVWLFRV H  ,QIODomR PRGLILFDomR QRV FULWpULRV GH GHILQLomR GH SUHoRV H WDULIDV
SUDWLFDGRV I SROtWLFDVVDQLWiULDV J UDFLRQDPHQWRGHHQHUJLDH K RXWURVDFRQWHFLPHQWRVSROtWLFRV
GLSORPiWLFRVVRFLDLVHHFRQ{PLFRVTXHYHQKDPDRFRUUHUQR%UDVLORXTXHRDIHWHP
$DGRomRSRUSDUWHGRJRYHUQREUDVLOHLURGHSROtWLFDVRXQRUPDVTXHYHQKDPDDIHWDUHVVHVRXRXWURV
IDWRUHVQRIXWXURSRGHFRQWULEXLUSDUDDLQFHUWH]DHFRQ{PLFDQR%UDVLOHSDUDDXPHQWDUDYRODWLOLGDGH
GRPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVEUDVLOHLUR1HVVHDPELHQWHRJRYHUQRSRGHWHUGLILFXOGDGHHP
KRQUDU VHXV FRPSURPLVVRV GH WUDQVIHULU D QyV SDUFHODV GH FUpGLWR GHGX]LGDV GRV VDOiULRV GH
IXQFLRQiULRVRTXHDXPHQWDULDQRVVRSURYLVLRQDPHQWRSDUDFUpGLWRQRJHUDO
6RPRVLQFDSD]HVGHHVWLPDURLPSDFWRJOREDOGDVQRVVDVRSHUDo}HVHDWLYLGDGHVGHFUpGLWRGRV
GHVHQYROYLPHQWRVPDFURHFRQ{PLFRVHSROtWLFRVGR%UDVLORXGDVPXGDQoDVQDSROtWLFDUHJXODWyULD
GDHFRQRPLD7DPSRXFRSRGHPRVSUHYHUFRPRPHGLGDVSUHVHQWHVRXIXWXUDVLPSOHPHQWDGDVSHORV
UHVSRQViYHLV SHOD SROtWLFD UHJXODWyULD SRGHP LPSDFWDU QRVVDV DWLYLGDGHV $OpP GR PDLV D DWXDO
LQVWDELOLGDGHSROtWLFDDXPHQWDRJUDXGHLQFHUWH]DHPUHODomRDSROtWLFDVHFRQ{PLFDVIXWXUDVHQmR
SRGHPRVSUHYHUTXDLVSROtWLFDVVHUmRDGRWDGDVSHORJRYHUQREUDVLOHLURVHVHWDLVSROtWLFDVDIHWDUmR
DGYHUVDPHQWHDHFRQRPLDRXDQyV4XDLVTXHUPXGDQoDVQDVH[LJrQFLDVUHJXODWyULDVGHFDSLWDO
QDVH[LJrQFLDVGHUHVHUYDRXQDUHJXODomRTXHUHJHQRVVRVSURGXWRVHVHUYLoRVSRUH[HPSORRXD
FRQWLQXLGDGHGDLQFHUWH]DSROtWLFDSRGHWHUHIHLWRVPDWHULDLVDGYHUVRVVREUHQyV
$VDo}HVGR*RYHUQR)HGHUDOQDVSROtWLFDVRXQRUPDVTXHHQYROYDPRVIDWRUHVPDFURHFRQ{PLFRV
DFLPDOLVWDGRVSRGHUmRDIHWDUDGYHUVDPHQWHQRVVDVDWLYLGDGHVHQRVVDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHDRV
DXPHQWRV GH WD[D GH MXURV $GHPDLV PXGDQoDV QRV SUHoRV GH Do}HV RUGLQiULDV GH FRPSDQKLDV
DEHUWDVDXVrQFLDGHGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWRUHGXo}HVQRVJDVWRVGHVDFHOHUDomRGDHFRQRPLD
JOREDOLQVWDELOLGDGHGHWD[DGHFkPELRDXPHQWRQDVWD[DVGHMXURVQR%UDVLORXQRH[WHULRUHSUHVVmR
LQIODFLRQiULD SRGHP DGYHUVDPHQWH DIHWDU GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH D HFRQRPLD H R PHUFDGR GH
FDSLWDLVEUDVLOHLURVRTXHSRGHUiUHGX]LUDOLTXLGH]JOREDOHRLQWHUHVVHGRLQYHVWLGRUQRPHUFDGRGH
FDSLWDLV EUDVLOHLUR DIHWDQGR QHJDWLYDPHQWH R SUHoR GDV Do}HV GH QRVVD HPLVVmR JHUDQGR
FRQVHTXrQFLDVQHJDWLYDVDRVQRVVRVQHJyFLRVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
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1mR SRGHPRV SUHYHU FRP FHUWH]D FRPR DV PHGLGDV WRPDGDV QR IXWXUR SHOR JRYHUQR EUDVLOHLUR
SRGHUiDIHWDUDHVWDELOLGDGHJHUDODVSHUVSHFWLYDVGHFUHVFLPHQWRHVD~GHHFRQ{PLFDHSROtWLFDGR
SDtV
,QVWDELOLGDGH SROtWLFD SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH D HFRQRPLD EUDVLOHLUD RV QHJyFLRV GD
&RPSDQKLDHRVUHVXOWDGRVGHVXDVRSHUDo}HVEHPFRPRRSUHoRGHQHJRFLDomRGDVQRVVDV
Do}HV
2 DPELHQWH SROtWLFR EUDVLOHLUR WHP LQIOXHQFLDGR KLVWRULFDPHQWH H FRQWLQXD LQIOXHQFLDQGR R
GHVHPSHQKRGDHFRQRPLDGRSDtVHDFRQILDQoDGHLQYHVWLGRUHVHGRS~EOLFRHPJHUDOUHVXOWDQGR
HP GHVDFHOHUDomR HFRQ{PLFD H DXPHQWR GD YRODWLOLGDGH QRV YDORUHV PRELOLiULRV HPLWLGRV SRU
FRPSDQKLDVEUDVLOHLUDV
2VPHUFDGRVEUDVLOHLURVWrPUHJLVWUDGRXPDXPHQWRGHYRODWLOLGDGHGHYLGRjVLQFHUWH]DVGHFRUUHQWHV
GHLQYHVWLJDo}HVHPDQGDPHQWRFRQGX]LGDVSHOD3ROtFLD)HGHUDO%UDVLOHLUDHSHOR0LQLVWpULR3~EOLFR
)HGHUDO %UDVLOHLUR GHQWUH DV TXDLV D ³2SHUDomR /DYD -DWR´ 7DLV LQYHVWLJDo}HV WrP LPSDFWDGR D
HFRQRPLDHRDPELHQWHSROtWLFRGRSDtV$OJXQVPHPEURVGR*RYHUQR)HGHUDOEUDVLOHLURHGR3RGHU
/HJLVODWLYREHPFRPRH[HFXWLYRVGHJUDQGHVFRPSDQKLDVS~EOLFDVHSULYDGDVHVWmRHQIUHQWDQGR
DFXVDo}HV GH FRUUXSomR SRU VXSRVWDPHQWH WHUHP DFHLWDGR VXERUQRV SRU PHLR GH SURSLQDV HP
FRQWUDWRVFRQFHGLGRVSHORJRYHUQRDFRPSDQKLDVGHLQIUDHVWUXWXUDSHWUyOHRHJiVHFRQVWUXomR
GHQWUH RXWUDV 2V YDORUHV GHVWDV SURSLQDV VXSRVWDPHQWH ILQDQFLDUDP FDPSDQKDV GH SDUWLGRV
SROtWLFRV H QmR IRUDP FRQWDELOL]DGDV RX GLYXOJDGDV SXEOLFDPHQWH VHUYLQGR SDUD SURPRYHU R
HQULTXHFLPHQWR SHVVRDO GRV EHQHILFLiULRV GR HVTXHPD GH FRUUXSomR &RPR UHVXOWDGR YiULRV
SROtWLFRVLQFOXLQGRPHPEURVGR&RQJUHVVR1DFLRQDOHH[HFXWLYRVGHJUDQGHVFRPSDQKLDVS~EOLFDV
H SULYDGDV EUDVLOHLUDV UHQXQFLDUDP D VHXV FDUJRV HRX IRUDP SUHVRV VHQGR TXH RXWUDV SHVVRDV
DLQGD HVWmR VHQGR LQYHVWLJDGDV SRU DOHJDo}HV GH FRQGXWD FULPLQRVD LGHQWLILFDGDV GXUDQWH WDLV
LQYHVWLJDo}HV
(VWHVSURFHVVRVHLQYHVWLJDo}HVWLYHUDPHDLQGDSRGHPWHUXPLPSDFWRQHJDWLYRVREUHDLPDJHPH
UHSXWDomR GDV HPSUHVDV HQYROYLGDV EHP FRPR VREUH D SHUFHSomR JHUDO GR PHUFDGR VREUH D
HFRQRPLDEUDVLOHLUD$&RPSDQKLDQmRSRGHSUHYHUVHDVLQYHVWLJDo}HVHPFXUVRLUmRFRQGX]LUD
XPD PDLRU LQVWDELOLGDGH SROtWLFD H HFRQ{PLFD QHP VH QRYDV DOHJDo}HV FRQWUD IXQFLRQiULRV H
H[HFXWLYRVGRJRYHUQRHRXFRPSDQKLDVSULYDGDVVXUJLUmRQRIXWXUR
9DOHQRWDUTXHRSUHVLGHQWHGR%UDVLOHVWiVHQGRLQYHVWLJDGRSHOR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDOSHOD
VXSRVWD SUiWLFD GH DWRV GH LPSURELGDGH DOHJDGD SHOR H[0LQLVWUR GD -XVWLoD 6U 6HUJLR 0RUR
6HJXQGRRH[PLQLVWURRSUHVLGHQWHWHULDVROLFLWDGRDQRPHDomRGHIXQFLRQiULRVGDSROtFLDIHGHUDO
EUDVLOHLUD SDUD EHQHItFLR SUySULR H GH VXD IDPtOLD &DVR R SUHVLGHQWH WHQKD FRPHWLGR WDLV DWRV
TXDLVTXHU FRQVHTXrQFLDV UHVXOWDQWHV LQFOXLQGR XPD SRWHQFLDO DEHUWXUD GH SURFHVVR GH
LPSHDFKPHQW RX MXOJDPHQWR SHOR 6XSUHPR 7ULEXQDO )HGHUDO SRGHULDP WHU HIHLWRV DGYHUVRV
UHOHYDQWHVQRDPELHQWHSROtWLFRHHFRQ{PLFRQR%UDVLOEHPFRPRHPQHJyFLRVTXHRSHUDPQR%UDVLO
LQFOXVLYHHPQRVVRVQHJyFLRV
)OXWXDo}HV GD WD[D GH FkPELR SRGHP DIHWDU GH IRUPD QHJDWLYD QRVVRV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV
$PRHGDEUDVLOHLUDWHPVRIULGRKLVWRULFDPHQWHGHSUHFLDo}HVHPUHODomRDRGyODUDPHULFDQRHRXWUDV
PRHGDV HVWUDQJHLUDV 2 JRYHUQR EUDVLOHLUR Mi LPSOHPHQWRX YiULRV SODQRV HFRQ{PLFRV H SROtWLFDV
FDPELDLVLQFOXLQGRGHVYDORUL]Do}HVUHSHQWLQDVSHTXHQDVGHVYDORUL]Do}HVSHULyGLFDVFRQWUROHVGH
FkPELRPHUFDGRGHFkPELRGXSORHVLVWHPDVGHWD[DGHFkPELRIOXWXDQWH
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$GHVYDORUL]DomRGRUHDOHPSHUtRGRVPDLVFXUWRVQR%UDVLOUHVXOWRXHPIOXWXDo}HVVLJQLILFDWLYDVQD
WD[DGHFkPELRHQWUHDPRHGDEUDVLOHLUDRGyODUGRV(VWDGRV8QLGRVHRXWUDVPRHGDV(PR
UHDOGHVYDORUL]RXVHSDVVDQGRGH5SRUGyODUQRUWHDPHULFDQRQRLQtFLRGRDQRSDUD
XPDWD[DGH5SRUGyODUQRILQDOGH(PRUHDODSUHVHQWRXXPDGHVYDORUL]DomR
GHSDVVDQGRGH5SRUGyODUQRUWHDPHULFDQRQRLQtFLRGRDQRSDUDXPDWD[DGH5
SRUGyODUQRILQDOGH1RDQRGHRUHDOVHJXLXDSUHVHQWDQGRGHVYDORUL]DomRFRP
DOWDGHQDWD[DGHFkPELRVDLQGRGHXPDFRWDomRGH5SRUGyODUQRUWHDPHULFDQRQR
LQtFLRGRDQRSDUDXPDWD[DGH5SRUGyODUQRILQDOGH(PGHVHWHPEURGH
DWD[DGHFkPELRGRUHDOGyODUDPHULFDQRIRLGH5SRU86$SyVRLQtFLRGDSDQGHPLD
GD&29,'RUHDOGHVYDORUL]RXDEUXSWDPHQWHHPUHODomRDRGyODUUHIOHWLQGREDL[DVWD[DVGHMXURV
XPFHQiULRHFRQ{PLFRHPDFHQWXDGDGHWHULRUDomRHXPDFULVHSROtWLFD
$VYDULDo}HVFDPELDLVGRUHDOHPUHODomRDRXWUDVPRHGDVSULQFLSDOPHQWHRGyODUQRUWHDPHULFDQR
DIHWDUDPHFRQWLQXDUmRDIHWDQGRRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDTXDQGRH[SUHVVRVHP
UHDLV
1mRVHSRGHJDUDQWLUTXHRUHDOQmRVRIUHUiYDORUL]DomRRXGHVYDORUL]DomRVLJQLILFDWLYDVHPUHODomR
DRGyODU$VGHSUHFLDo}HVGR5HDOHPUHODomRDRGyODUSRGHPFULDUSUHVV}HVLQIODFLRQiULDVDGLFLRQDLV
QR%UDVLOHDFDUUHWDUDXPHQWRVGDVWD[DVGHMXURVSRGHQGRDIHWDUGHPRGRQHJDWLYRDHFRQRPLD
EUDVLOHLUDFRPRXPWRGRHRVQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVSRUFRQWDGDUHWUDomRQRFRQVXPRH
DXPHQWRGHQRVVRVFXVWRV3RGHPRVVHUDIHWDGRVQHJDWLYDPHQWHSRUPXGDQoDVHPWDLVSROtWLFDV
GHFkPELR1mRH[HUFHPRVTXDLVTXHULQIOXrQFLDVVREUHDSROtWLFDFDPELDODGRWDGDQR%UDVLOQHP
GLVSRPRVGDFDSDFLGDGHGHSUHYrOD1RVVRQHJyFLRVLWXDomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVH
SHUVSHFWLYDVSRGHUmRVHUDIHWDGRVQHJDWLYDPHQWHSRUPXGDQoDVHPWDLVSROtWLFDVFDPELDLV
$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDULVFRGHWD[DGHMXURVQDPHGLGDHPTXHSDUWHVLJQLILFDWLYDGH
VHXFDL[DHGHVXDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVVmRLQGH[DGDVDWD[DVGHMXURVIOXWXDQWHV
$&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDDRULVFRGDVYDULDo}HVGRFHUWLILFDGRGHGHSyVLWRLQWHUILQDQFHLUR ³&',´ 
QDPHGLGDHPTXHSDUWHUHOHYDQWHGHVHXFDL[DHGHVXDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVVmRUHPXQHUDGRV
HPIXQomRGR&',$WD[D6(/,&DQXDO EDVHSDUDRFiOFXORGR&', HQFHUURXRVDQRVGH
HHPHUHVSHFWLYDPHQWH$WXDOPHQWHDWD[D6(/,&DQXDOHVWiHP
&DVR R *RYHUQR )HGHUDO UHGX]D VXEVWDQFLDOPHQWH D WD[D 6(/,& RX DGRWH RXWUDV PHGLGDV FRP
UHODomR j SROtWLFD PRQHWiULD TXH UHVXOWHP HP XPD UHGXomR VLJQLILFDWLYD GDV WD[DV GH MXURV DV
UHFHLWDV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD SRGHUmR FDLU VLJQLILFDWLYDPHQWH DIHWDQGR DGYHUVDPHQWH D
OLTXLGH] DV DWLYLGDGHV RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H VLWXDomR ILQDQFHLUD GD &RPSDQKLD &DVR D
&RPSDQKLD RSWH SRU FRQWUDWDU HPSUpVWLPRV RX ILQDQFLDPHQWRV FRP LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV DV
IOXWXDo}HVGHMXURVSRGHUmRDIHWDUVXDVGHVSHVDVILQDQFHLUDV
4XDOTXHUTXHGDDGLFLRQDOQRUDWLQJGHFUpGLWRGR%UDVLOSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRSUHoRGH
QHJRFLDomRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLD
2VUDWLQJVGHFUpGLWRDIHWDPDSHUFHSomRGHULVFRGRVLQYHVWLGRUHVHHPFRQVHTXrQFLDRSUHoRGH
QHJRFLDomR GH YDORUHV PRELOLiULRV H UHQGLPHQWRV QHFHVViULRV QD HPLVVmR IXWXUD GH GtYLGDV QRV
PHUFDGRVGHFDSLWDLV$JrQFLDVGHUDWLQJDYDOLDPUHJXODUPHQWHR%UDVLOHVHXVUDWLQJVVREHUDQRV
TXHVHEDVHLDPHPXPDVpULHGHIDWRUHVLQFOXLQGRWHQGrQFLDVPDFURHFRQ{PLFDVFRQGLo}HVILVFDLV
HRUoDPHQWiULDVPpWULFDVGHHQGLYLGDPHQWRHDSHUVSHFWLYDGHDOWHUDo}HVHPTXDOTXHUXPGHVVHV
IDWRUHV2%UDVLOSHUGHXJUDXGHFODVVLILFDomRGDVXDGtYLGDVREHUDQDQDVWUrVSULQFLSDLVDJrQFLDV
GHFODVVLILFDomRGHULVFREDVHDGDVQRV(8$6WDQGDUG 3RRU¶V0RRG\¶VH)LWFK
•

•

(PMDQHLURGHD6WDQGDUG 3RRU VUHGX]LXVHXUDWLQJSDUDR%%FRPXPDSHUVSHFWLYD
HVWiYHOWHQGRHPYLVWDDVG~YLGDVHPUHODomRDRVHVIRUoRVGHUHIRUPDGDVDSRVHQWDGRULDV
HHOHLo}HVSUHVLGHQFLDLVGHVWHDQR(PGH]HPEURGHD6WDQGDUG 3RRU¶VPDQWHYHR
UDWLQJGHFUpGLWRGR%UDVLOHP%%PDVPXGRXVXDSHUVSHFWLYDGHHVWiYHOSDUDSRVLWLYD
VHQGRTXHHPDEULOGHPXGRXSDUDHVWiYHOQRYDPHQWH
(PPDLRGHD0RRG\¶VPDQWHYHVXDSHUVSHFWLYDGHUDWLQJGHFUpGLWRSDUDR%UDVLO
HVWiYHOHP%D
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•

$ )LWFK WDPEpP PDQWHYH R UDWLQJ GH FUpGLWR EUDVLOHLUR HP %% HP  FRP SHUVSHFWLYD
QHJDWLYDHUHEDL[RXSDUD%%HPIHYHUHLURGH(PPDLRGHD)LWFKPDQWHYHR
UDWLQJGHFUpGLWRGR%UDVLOHP%%PDVPXGRXVXDSHUVSHFWLYDGHHVWiYHOSDUDQHJDWLYD

4XDOTXHU UHEDL[DPHQWR DGLFLRQDO GRV UDWLQJV GH FUpGLWR VREHUDQR GR %UDVLO SRGHULD DXPHQWDU D
SHUFHSomRGHULVFRGRVLQYHVWLGRUHVHFRPRUHVXOWDGRDXPHQWDURFXVWRIXWXURGDHPLVVmRGHGtYLGD
HDIHWDUDGYHUVDPHQWHRSUHoRGHQHJRFLDomRGDVDo}HVRUGLQiULDVGD&RPSDQKLD
$FRQWHFLPHQWRVSROtWLFRVHFRQ{PLFRVHVRFLDLVHDSHUFHSomRGHULVFRVHPRXWURVSDtVHV
VREUHWXGR HP SDtVHV GH HFRQRPLD HPHUJHQWH SRGHP SUHMXGLFDU R YDORU GH PHUFDGR GRV
YDORUHVPRELOLiULRVEUDVLOHLURV
$HFRQRPLDEUDVLOHLUDHGHRXWURVSDtVHVSRGHVHUDIHWDGDSHODYDULDomRGDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDV
QRPHUFDGRLQWHUQDFLRQDOHSULQFLSDOPHQWHSHODVLWXDomRHFRQ{PLFDGRV(VWDGRV8QLGRVGD&KLQD
H GD 8QLmR (XURSHLD $OpP GLVVR SRVVtYHLV UHGXo}HV QD RIHUWD GH FUpGLWR H D GHWHULRUDomR GDV
FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV HP RXWURV SDtVHV LQFOXLQGR D FULVH GD GtYLGD TXH DIHWD DOJXQV SDtVHV GD
8QLmR(XURSHLDSRGHPDWpFHUWRSRQWRSUHMXGLFDURVSUHoRVGHPHUFDGRGRVYDORUHVPRELOLiULRV
EUDVLOHLURVHPJHUDOLQFOXLQGRDVDo}HVHPLWLGDVSRUQyV$OpPGLVVRRULVFRGHLQDGLPSOrQFLDGRV
SDtVHVHPFULVHILQDQFHLUDGHSHQGHQGRGDVFLUFXQVWkQFLDVSRGHUHGX]LUDFRQILDQoDLQYHVWLGRUHV
LQWHUQDFLRQDLV H WUD]HU YRODWLOLGDGH DRV PHUFDGRV DIHWDQGR VXEVWDQFLDO H QHJDWLYDPHQWH QRVVRV
QHJyFLRVHUHVXOWDGRV
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±'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}HPDULVFRVGHPHUFDGRFRQIRUPHDEDL[R
5LVFRFDPELDO
$&RPSDQKLDDWXDQR%UDVLOHLQWHUQDFLRQDOPHQWHLQFOXVLYHSRUPHLRGHVXDVFRQWURODGDVHP
WULQWD H VHWH  SDtVHV H HVWi H[SRVWD DR ULVFR FDPELDO GHFRUUHQWH GD SUHVWDomR GH VHUYLoRV HP
GLYHUVDVPRHGDVDSHQDVQDRSHUDomRLQWHUQDFLRQDO$%HPREL,QWHUQDWLRQDO$6VHGLDGDQD1RUXHJD
pDHPSUHVDGR*UXSR%HPRELTXHDWXDHPGLYHUVRVSDtVHVHSRVVXLIDWXUDPHQWRVFRPHPSUHVDV
QRH[WHULRU
$PRHGDIXQFLRQDOGD%HPREL,QWHUQDFLRQDOpDFRURDQRUXHJXHVD 12. HRSULQFLSDOULVFRpQD
UHODomRHQWUHRGyODUQRUWHDPHULFDQR 86' HR12.MiTXHFHUFDGHGRVUHFHEtYHLVGHVWD
HPSUHVDVmRGHQRPLQDGRVHP86'$YDULDomRGRGyODUDPHULFDQRIUHQWHjFRURDQRUXHJXHVDSRGH
LPSDFWDUD%HPREL,QWHUQDWLRQDO$6WDQWRHPUHODomRDRYDORUGRVUHFHEtYHLVTXDQWRDRVFXVWRVH
GHVSHVDVUHODFLRQDGRVjRSHUDomR FXVWRVGHDTXLVLomRGHPtGLDHOLFHQFLDPHQWR 
5LVFRGHWD[DGHMXURV
$&RPSDQKLDSRGHUiDFHVVDURPHUFDGRILQDQFHLUREXVFDQGRUHFXUVRVSDUDDFRQVHFXomRGHVHXV
QHJyFLRVRTXHDH[SRULDDRULVFRGHWD[DGHMXURV1HVVHSDVVRDRVFLODomRSRVLWLYDGDWD[DGH
MXURVSRGHVHUXPREVWiFXORDWRPDGDGHHPSUpVWLPRVSHODFRPSDQKLDHVHGXUDQWHDYLJrQFLDGH
XPHPSUpVWLPRSRGHRQHUDUVREUHPDQHLUDD&RPSDQKLDGHIRUPDQmRLQLFLDOPHQWHSUHYLVWDHPVHX
SODQRGHQHJyFLRV
$YDULDomRGDWD[DGHMXURVSDUDEDL[RSRGHLPSDFWDUDGYHUVDPHQWHRVLQYHVWLPHQWRVILQDQFHLURVGH
&RPSDQKLD RV TXDLV HVWmR DWUHODGRV SULQFLSDOPHQWH j WD[D &', &HUWLILFDGR GH 'HSyVLWR
,QWHUEDQFiULR  $LQGD FDVR R *RYHUQR )HGHUDO UHGX]D VXEVWDQFLDOPHQWH D WD[D 6(/,& RX DGRWH
RXWUDV PHGLGDV FRP UHODomR j SROtWLFD PRQHWiULD TXH UHVXOWHP HP XPD UHGXomR VLJQLILFDWLYD GDV
WD[DVGHMXURVDVUHFHLWDVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDSRGHUmRVHUDIHWDGDVDGYHUVDPHQWH
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±3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHV
$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVQmRVmRSDUWHVGHSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLV
QmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHV
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±9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVQmRVmRSDUWHVGHSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLV
QmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHV'HVVDIRUPDQmRH[LVWHPSURYLV}HVOLJDGDVDHVVHWHPD
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±3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVFXMDVSDUWHVFRQWUiULDV
VHMDPDGPLQLVWUDGRUHVH[DGPLQLVWUDGRUHVFRQWURODGRUHVH[FRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUHV
$ &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV QmR VmR SDUWHV HP QHQKXP SURFHVVR GH RULJHP MXGLFLDO
DGPLQLVWUDWLYD RX DUELWUDO FXMDV SDUWHV FRQWUiULDV VHMDP DGPLQLVWUDGRUHV H[DGPLQLVWUDGRUHV
FRQWURODGRUHVH[FRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUHV
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±9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
$ &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV QmR VmR SDUWHV HP QHQKXP SURFHVVR GH RULJHP MXGLFLDO
DGPLQLVWUDWLYD RX DUELWUDO FXMDV SDUWHV FRQWUiULDV VHMDP DGPLQLVWUDGRUHV H[DGPLQLVWUDGRUHV
FRQWURODGRUHVH[FRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUHV'HVVDIRUPDQmRH[LVWHPSURYLV}HVOLJDGDVDHVVH
WHPD
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±3URFHVVRVVLJLORVRVUHOHYDQWHV
$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVQmRVmRSDUWHVHPQHQKXPSURFHVVRVLJLORVRUHOHYDQWH
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto
±3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVUHSHWLWLYRVRXFRQH[RVQmRVLJLORVRVH
UHOHYDQWHVHPFRQMXQWR
$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVQmRVmRSDUWHVHPSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLV
UHSHWLWLYRVRXFRQH[RVQmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHVHPFRQMXQWR
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4.6 - Processos Judiciais, Administrativos ou Arbitrais Repetitivos ou Conexos, Não
Sigilosos E Relevantes em Conjunto
±9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVQmRVmRSDUWHVHPSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLV
UHSHWLWLYRVRXFRQH[RVQmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHVHPFRQMXQWR'HVVDIRUPDQmRH[LVWHPSURYLV}HV
OLJDGDVDHVVHWHPD
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4.7 - Outras Contingências Relevantes

±2XWUDVFRQWLQJrQFLDVUHOHYDQWHV
$&RPSDQKLDUHFRQKHFHXHPHPVXDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVRVHIHLWRVGDLQFRUSRUDomR
UHYHUVDGHVXDFRQWURODGRUDjpSRFDD2SHUD6RIWZDUH%UDVLO/WGD&RPDLQFRUSRUDomRD%HPREL
SDVVRXDDWHQGHURVUHTXLVLWRVGDOHJLVODomRWULEXWiULDSDUDGHGXomRQDDSXUDomRGHWULEXWRVVREUH
R OXFUR R iJLR H D PDLV YDOLD GH DWLYRV JHUDGRV SHOD DTXLVLomR GD %HPREL SHOD 2SHUD HP 
JHUDQGR L  XP YDORU SRVLWLYR GH 5  PLOK}HV GH YDULDomR QDV FRQWUDSUHVWDo}HV D SDJDU TXH
FRPS}HPDEDVHGHFiOFXORSDUDDVOLQKDVGH7ULEXWRVVREUHR/XFURH LL XPYDORUQHJDWLYRGH5
PLOK}HVQDV'HVSHVDV)LQDQFHLUDHP
2 iJLR JHUDGR SHOD FRPELQDomR GH QHJyFLRV VHUi XWLOL]DGR FRPR UHGXWRU GD EDVH ILVFDO SRU XP
SHUtRGRGHFLQFRDQRV&DEHVDOLHQWDUTXHD&RPSDQKLDSHUPDQHFHVXMHLWDjILVFDOL]DomRSDUDVHXV
WULEXWRVSHUDQWHDDXWRULGDGHILVFDOGXUDQWHHVVHSHUtRGR(PGHVHWHPEURGHDVLQFHUWH]DV
DVVRFLDGDV j GHGXomR GR iJLR SDUD ILQV ILVFDLV TXH SRGHULDP HYHQWXDOPHQWH VXVFLWDU
TXHVWLRQDPHQWRV GH QDWXUH]D ILVFDO WRWDOL]DYDP R YDORU GH 5  PLOK}HV WRGDYLD QmR HVWmR
SURYLVLRQDGDVSRUVHWUDWDUGHSRVLo}HVILVFDLVLQFHUWDV ,)5,& HTXHDWpDSUHVHQWHGDWDWDO
RSHUDomRQmRpREMHWRGHTXDLVTXHUTXHVWLRQDPHQWRV
$omRSHQDOQ
26U5RJHU6ROp5DIROVPHPEURVXSOHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDpXPGRV
FRUUpXV GD DomR SHQDO Q  HP WUkPLWH SHUDQWH D  9DUD &ULPLQDO GD
&RPDUFDGH-DERDWmRGRV*XDUDUDSHV3(SHODVXSRVWDSUiWLFDGHFULPHFRQWUDDRUGHPWULEXWiULD
SUHYLVWRQRDUWLJRLQFLVR,,GD/HLQ HQTXDQWRRFXSDQWHGHFDUJRHPHPSUHVDGH
WHOHIRQLDGHFDSLWDODEHUWRQmRSHUWHQFHQWHDRJUXSRGD&RPSDQKLD$OpPGR6U5RJHU6ROp5DIROV
WRGRVRVRXWURVDGPLQLVWUDGRUHVGDHPSUHVDLQYHVWLJDGDjpSRFDGRVIDWRVIRUDPGHQXQFLDGRV
'HDFRUGRFRPDGHQ~QFLDRIHUHFLGDSHOR0LQLVWpULR3~EOLFRGH3HUQDPEXFRHPGHPDLRGH
RVUpXVWHULDPGHL[DGRGHUHFROKHUHQWUHMXQKRHRXWXEURGHYDORUHVGHYLGRVDWtWXORGH,&06
$GHQ~QFLDIRLUHFHELGDSHORMXt]RGD9DUD&ULPLQDOGH-DERDWmRGRV*XDUDUDSHV3(HPGH
MXQKR GH  QmR WHQGR DLQGD RV UpXV VLGR IRUPDOPHQWH FLWDGRV SDUD DSUHVHQWDomR GH VXDV
GHIHVDV (YHQWXDO FRQGHQDomR SRGHUi RFDVLRQDU GDQR j LPDJHP D j UHSXWDomR GD &RPSDQKLD
DVVLP FRPR D DFDUUHWDU QD LQDELOLWDomR 6U 5RJHU 6ROp 5DIROV SDUD FDUJR QD DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLD
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4.8 - Regras do País de Origem e do País em Que os Valores Mobiliários Estão
Custodiados
±5HJUDVGRSDtVGHRULJHPHGRSDtVHPTXHRVYDORUHVPRELOLiULRVHVWmRFXVWRGLDGRV
1mRDSOLFiYHO
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±3ROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
D 3ROtWLFD)RUPDOL]DGDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV
$ &RPSDQKLD DGRWD XPD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV DSURYDGD SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRUHDOL]DGDHPGHRXWXEURGHHDOWHUDGDHPGHMDQHLURGH
E 2EMHWLYRVH(VWUDWpJLDVGD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV
1RVVD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVWHPSRUREMHWLYRHVWDEHOHFHURVSULQFtSLRVGLUHWUL]HVH
UHVSRQVDELOLGDGHV JHUDLV D VHUHP REVHUYDGRV QR SURFHVVR GH LGHQWLILFDomR DYDOLDomR
GLUHFLRQDPHQWRPRQLWRUDPHQWRHFRPXQLFDomRGRVULVFRVDRVTXDLVQyVHVWDPRVRXSRGHPRVILFDU
H[SRVWRVQDEXVFDGRFXPSULPHQWRGHQRVVRVREMHWLYRVHHVWUDWpJLDV ³*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV´ 
YLVDQGR UHGX]LU D SUREDELOLGDGH GH LQFLGrQFLD GH WDLV ULVFRV H VHXV LPSDFWRV GH SHUGDV FRP D
FRQVHTXHQWHFULDomRGHYDORUHSUHVHUYDomRGDORQJHYLGDGHGRVQRVVRVQHJyFLRV


L 5LVFRVSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR

%XVFDPRVSURWHomRSDUDRVULVFRVGHVFULWRVDEDL[R
5LVFRV RSHUDFLRQDLV H WHFQROyJLFRV VmR ULVFRV GHFRUUHQWHV GH IDOKDV HUURV GHILFLrQFLDV HRX
LQDGHTXDo}HVGHSURFHVVRVLQWHUQRVGHJHVWmRGHSHVVRDVHGHDPELHQWHWHFQROyJLFRLQFOXLQGR
DWDTXHVFLEHUQpWLFRVHLQWHUUXSomRGRVVLVWHPDVRXDLQGDULVFRVRULXQGRVGHHYHQWRVH[WHUQRVH
TXHSRGHPDIHWDUDRSHUDomRGHQRVVRVQHJyFLRV,QFOXLULVFRMXUtGLFRDVVRFLDGRjLQDGHTXDomRRX
GHILFLrQFLDHPFRQWUDWRVILUPDGRVSRUQyVDRGHVFXPSULPHQWRGHGLVSRVLWLYRVOHJDLVHDRSDJDPHQWR
GHLQGHQL]Do}HVSRUGDQRVDWHUFHLURVGHFRUUHQWHVGDVDWLYLGDGHVTXHGHVHQYROYHPRV
5LVFRVILQDQFHLURVVmRULVFRVGHFRUUHQWHVGHHIHLWRVQmRHVSHUDGRVQRFHQiULRHFRQ{PLFRTXH
DIHWDPDVUHFHLWDVGDVFRQWUDWDo}HVGHQRVVRVSURGXWRVHVHUYLoRVWDLVFRPRPXGDQoDGHFkPELR
WD[DVGHMXURVHLQIODomR2VULVFRVILQDQFHLURVWDPEpPHQJOREDPRVULVFRVGHOLTXLGH]HGHFUpGLWR
FDXVDGRVSRUIDOKDVGHFOLHQWHRXFRQWUDSDUWHGHXPLQVWUXPHQWRILQDQFHLURHPFXPSULUFRPVXDV
REULJDo}HV FRQWUDWXDLV TXH SRGHP RFRUUHU SULQFLSDOPHQWH QR FDVR GH UHFHEtYHLV RULJLQDGRV SRU
FOLHQWHVHSRUDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
5LVFRV GH compliance VmR ULVFRV FDXVDGRV SHOD IDOKD QR FXPSULPHQWR GH OHLV UHJUDV
UHJXODPHQWRVHGHQRVVRVFyGLJRVHSROtWLFDVLQWHUQDVHWDPEpPGRVFyGLJRVSROtWLFDVHUHJUDVGH
FOLHQWHVRXGHIRUQHFHGRUHVFRPRVTXDLVQRVUHODFLRQDPRVRXSHODH[LVWrQFLDGHSURFHVVRVHP
DEHUWRRXSURFHVVRVIXWXURVTXHSRGHPUHVXOWDUHPSHUGDILQDQFHLUD
5LVFRVHVWUDWpJLFRVVmRRVULVFRVTXHSRGHPLPSHGLURXDIHWDURDWLQJLPHQWRRXLPSOHPHQWDomR
GHQRVVDVGHFLV}HVHVWUDWpJLFDVHGRVUHVXOWDGRVSUHWHQGLGRVSDUDRVQRVVRVQHJyFLRV
5LVFRVUHJXODWyULRVVmRRVULVFRVUHVXOWDQWHVGHPRGLILFDo}HVQDVUHJXODPHQWDo}HVHDo}HVGH
yUJmRV UHJXODGRUHV VHMD HP kPELWR LQWHUQDFLRQDO RX QDFLRQDO TXH SRGHP UHVXOWDU QD FUHVFHQWH
SUHVVmRFRPSHWLWLYDHDIHWDUVLJQLILFDWLYDPHQWHDDGPLQLVWUDomRHILFLHQWHGRVQRVVRVQHJyFLRV
5LVFRV GH LPDJHP VmR ULVFRV UHVXOWDQWHV GD RFRUUrQFLD GH HYHQWR JHUDOPHQWH RFDVLRQDGR SRU
RXWURVULVFRVOLVWDGRVDFLPDHQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQDVVHo}HVHTXHSRGHP
FDXVDU GDQRV j QRVVD UHSXWDomR LPDJHP FUHGLELOLGDGH HRX PDUFDV LQFOXVLYH HP UD]mR GH
SXEOLFLGDGHQHJDWLYDLQGHSHQGHQWHPHQWHGHVXDYHUDFLGDGH
5LVFRV5HODFLRQDGRVDR6HWRUVmRULVFRVUHODFLRQDGRVDRVHJPHQWRHPTXHDWXDD&RPSDQKLD
FDUDFWHUL]DGR SRU XPD DOWD FRQFRUUrQFLD GHVGH SHTXHQDV HPSUHVDV GH WHFQRORJLD D JUDQGHV
PXOWLQDFLRQDLV TXH SRVVXHP ERD DFHLWDomR HP FHUWRV PHUFDGRVH WDPEpP SRU PXGDQoDV QDV
SULRULGDGHVGDVRSHUDGRUDVGHWHOHFRPXQLFDo}HVTXHKRMHVmRSDUFHLURVFRPHUFLDLVUHOHYDQWHVGD
&RPSDQKLD(VWDVGLQkPLFDVFRPSHWLWLYDVHGDVUHODo}HVGHSDUFHULDVFRPHUFLDLVSRGHPUHVXOWDU
QD GLPLQXLomR GR YROXPH GDV YHQGDV GD &RPSDQKLD RX QD UHGXomR GH VHXV SUHoRV H PDUJHQV
DIHWDQGRVHXVUHVXOWDGRV
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5LVFRGHPHUFDGRVmRULVFRVHQYROYHQGRDSRVVLELOLGDGHGHRFRUUrQFLDGHSHUGDVUHVXOWDQWHVGH
YDULDomRFDPELDOGDVWD[DVGHMXURVGRVSUHoRVGHDo}HVHGRVSUHoRVGHPHUFDGRULDV


LL ,QVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomR

,GHQWLILFDPRVHWUDWDPRVRVULVFRVDRVTXDLVHVWDPRVH[SRVWRVFRPRLQWXLWRGHPLWLJiORVHPDQWr
ORVHPXPQtYHODFHLWiYHOWtSLFRGHDWLYLGDGHHPSUHVDULDOHLQWUtQVHFRDRVQRVVRVQHJyFLRV
8PDYH]LGHQWLILFDGRRVULVFRVHVXDSUREDELOLGDGHDTXHOHVSHUWLQHQWHVVmROHYDGRVDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSHOD'LUHWRULDRX&RPLWrGH$XGLWRULDFRQIRUPHRFDVRFRPVXJHVW}HV
GHSURYLGrQFLDVFDEtYHLV&DEHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDQDOLVDURVULVFRVGD&RPSDQKLDH
UHFRPHQGDUj'LUHWRULDDVSURYLGrQFLDVQHFHVViULDV
$LQGD XWLOL]DPRV PHFDQLVPRV GH FRPXQLFDomR WUHLQDPHQWR PRQLWRUDPHQWR DXGLWRULD WHVWHV GH
FRQIRUPLGDGHFDQDOGHGHQ~QFLDVGHQWUHRXWURVFRPRLQWXLWRGHQRVSURWHJHUHSURWHJHUQRVVRV
FRODERUDGRUHVGHULVFRVLGHQWLILFDGRVGXUDQWHRSURFHVVRGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV
7DPEpPSRVVXtPRVFyGLJRVHSROtWLFDVLQWHUQDVTXHUHFRPHQGDPHHVWDEHOHFHPSURFHGLPHQWRVH
FRQGXWDV TXH GHYHP VHU REVHUYDGRV SRU QRVVRV DGPLQLVWUDGRUHV FRODERUDGRUHV FRQVXOWRUHV H
WHUFHLURV FRP RV TXDLV PDQWHPRV UHODFLRQDPHQWR FRPHUFLDO FRP R LQWXLWR GH PLQLPL]DU QRVVD
H[SRVLomRDRVULVFRVSUHYLVWRVQRLWHP³L´DFLPD


LLL (VWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

$ HVWUXWXUD GR JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV HQYROYH WRGDV DV iUHDV GD &RPSDQKLD EHP FRPR VHXV
DGPLQLVWUDGRUHVHFRODERUDGRUHVHGHYHVHJXLURVQRVVRVSULQFtSLRVpWLFRVYDORUHVHFXOWXUD
(QWHQGHPRVTXHSDUDDOFDQoDURVQRVVRVREMHWLYRVHVWDPRVH[SRVWRVDLQ~PHURVULVFRVTXHGHYHP
VHUJHUHQFLDGRVSRUFDGDiUHD3DUDWDQWRRVQRVVRVULVFRVVmRJHUHQFLDGRVFRQIRUPHDVDWULEXLo}HV
DEDL[RTXHVHUmRH[HUFLGDVGHPDQHLUDLQWHJUDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHSHOR&RPLWrGH
$XGLWRULD
•

&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR L  DSURYDU D 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV H VXDV
UHYLV}HVIXWXUDV LL HVWDEHOHFHUDVGLUHWUL]HVJHUDLVGDVHVWUDWpJLDVGH*HUHQFLDPHQWRGH
5LVFRV LLL DYDOLDUHDSURYDURVFULWpULRVGHDYDOLomRGHULVFRV LY DFRPSDQKDUHGLUHFLRQDU
RGHVHQYROYLPHQWRGHXPDVyOLGDHVWUXWXUDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGDQGRDSRLRHP
FDVR GH QHFHVVLGDGH DRV UHVSHFWLYRV FRPLWrV GH DVVHVVRUDPHQWR TXH LQWHJUDP DV
DWLYLGDGHVGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVFRQIRUPHDSOLFiYHO Y VXSHUYLVLRQDUDVDWLYLGDGHV
GRSURFHVVRGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVH[HFXWDGDV YL DYDOLDUDDGHTXDomRGDHVWUXWXUD
HJUHFXUVRVKXPDQRVILQDQFHLURVHVLVWHPDV GHVWLQDGDDRSURFHVVRGH*HUHQFLDPHQWR
GH5LVFRV YLL GHILQLURDSHWLWHDULVFRV YLLL DFRPSDQKDUDHYROXomRGR*HUHQFLDPHQWRGH
5LVFRV SRU PHLR GR HQTXDGUDPHQWR DRV OLPLWHV HVWDEHOHFLGRV L[  PRQLWRUDU R &RPLWr GH
$XGLWRULDEHPFRPRTXDLVTXHURXWURVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRFDVRH[LVWHQWHVHGHILQLU
DV GHFLV}HV D VHUHP WRPDGDV QRV FDVRV GH FRQIOLWRV H LPSDVVHV FDVR WDLV FRPLWrV QmR
FKHJXHPDXPDGHFLVmRILQDOVREUHGHWHUPLQDGRWHPDH [ SUDWLFDUTXDLVTXHURXWURVDWRV
H WRPDU TXDLVTXHU RXWUDV PHGLGDV UHODFLRQDGDV jV FRPSHWrQFLDV OLVWDGDV DFLPD H
QHFHVViULDVDRILHOFXPSULPHQWRD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRV
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•

•

•

&RPLWr GH $XGLWRULD L  DYDOLDU H PRQLWRUDU D H[SRVLomR D ULVFRV TXH SRVVDP DIHWDU D
FRQWLQXLGDGHGRVQRVVRVQHJyFLRV LL DYDOLDUDHIHWLYLGDGHGRPRGHORGH*HUHQFLDPHQWRGH
5LVFRV H VXJHULU VROXo}HV GH DSULPRUDPHQWR GH VHXV SURFHVVRV DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRTXDQGRQHFHVViULR LLL UHFRPHQGDUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDUHYLVmR
RX D LPSOHPHQWDomR GH DOWHUDo}HV SULRUL]Do}HV H LQFOXV}HV GH FULWpULRV GH DYDOLDomR GH
ULVFRVQDGLVWULEXLomRGHFRPSHWrQFLDVQDVFDWHJRULDVGHULVFRVHQRVSURFHVVRVLQWHUQRV
GH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV LY DVVHVVRUDUR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQDDYDOLDomRGH
SROtWLFDVOLPLWHVHSODQRVGHDomRUHODFLRQDGRVDR*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV Y DYDOLDUD
HIHWLYLGDGH H PRQLWRUDU R FXPSULPHQWR GD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV H
UHFRPHQGDUFRUUHo}HVRXDSULPRUDPHQWRVQHFHVViULRVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH YL 
SUDWLFDU TXDLVTXHU RXWURV DWRV H WRPDU TXDLVTXHU RXWUDV PHGLGDV UHODFLRQDGDV jV
FRPSHWrQFLDV OLVWDGDV DFLPD H QHFHVViULDV DR ILHO FXPSULPHQWR GD 3ROtWLFD GH
*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV
'LUHWRULD(VWDWXWiULD L LPSOHPHQWDUDVHVWUDWpJLDVHGLUHWUL]HVGD&RPSDQKLDQRTXHVH
UHIHUH j JHVWmR GH ULVFRV DSURYDGDV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR LL  UHVSHLWDU DV
GLUHWUL]HVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDHSROtWLFDVDVVLPFRPRPRQLWRUDUVXDREVHUYkQFLDHP
WRGD D &RPSDQKLD LLL  LGHQWLILFDU ULVFRV SUHYHQWLYDPHQWH H ID]HU VXD QHFHVViULD JHVWmR
DYDOLDUDSUREDELOLGDGHGHRFRUUrQFLDHDGRWDUPHGLGDVSDUDVXDSUHYHQomRHPLQLPL]DomR
LY  SURSRU DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR R QtYHO GH DSHWLWH H WROHUkQFLD DR ULVFR GD
&RPSDQKLD Y SURSRUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHLPSOHPHQWDUVLVWHPDGHFRQWUROHV
LQWHUQRVLQFOXLQGRSROtWLFDVHOLPLWHVGHDOoDGDDOLQKDGRDRQtYHOGHDSHWLWHHWROHUkQFLDDR
ULVFR YL SDWURFLQDUDLPSODQWDomRGDJHVWmRGHULVFRVFRUSRUDWLYRVQD&RPSDQKLDH YLL 
FRQWULEXLUSDUDHODERUDomRGRUHODWyULRGHULVFRVFRUSRUDWLYRV
'HSDUWDPHQWR GH $XGLWRULD ,QWHUQD H *HVWmR GH 5LVFRV L  REVHUYDU DV GLUHWUL]HV GR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H &RPLWr GH $XGLWRULD QR TXH VH UHIHUH j DXGLWRULD LQWHUQD H
JHVWmRGHULVFRV LL LPSOHPHQWDUSURFHVVRDVHUXWLOL]DGRQDJHVWmRGHFRQWUROHVLQWHUQRVH
GHULVFRFRUSRUDWLYR LLL FRRUGHQDUHGHILQLURVSDGU}HVDVHUHPVHJXLGRVQRTXHWDQJHRV
SURFHVVRVGHFRQWUROHVLQWHUQRVHJHVWmRGHULVFRVRVVLVWHPDVGHVXSRUWHDVIRUPDVHD
SHULRGLFLGDGHGRVVHXVUHSRUWHV LY HODERUDUUHODWyULRVSHULyGLFRVHUHSRUWiORVDR&RPLWr
GH$XGLWRULDHj'LUHWRULD(VWDWXWiULD Y FRQVFLHQWL]DURVJHVWRUHVVREUHDLPSRUWkQFLDGD
JHVWmR GH ULVFRV H D UHVSRQVDELOLGDGH LQHUHQWH DRV DGPLQLVWUDGRUHV HPSUHJDGRV
HVWDJLiULRV H SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV j &RPSDQKLD H YL  DSUHVHQWDU DR &RPLWr GH
$XGLWRULDSHULRGLFDPHQWHUHODWyULRVREUHDHIHWLYLGDGHGRJHUHQFLDPHQWRGRVULVFRVHGRV
SURFHVVRVGHJRYHUQDQoDGDDGHTXDomRGRVFRQWUROHVHGRFXPSULPHQWRGDVQRUPDVH
UHJXODPHQWRVDVVRFLDGRVjVRSHUDo}HVGDFRPSDQKLD

3DUDILQVGHVXSRUWHDR&RPLWrGH$XGLWRULDQRTXHVHUHIHUHjDXGLWRULDLQWHUQDHJHVWmRGHULVFRV
D&RPSDQKLDFRQWUDWRXD0&60DUNXSSDUDSUHVWDURVVHJXLQWHVVHUYLoRV L (ODERUDomRGD0DWUL]
GH5LVFRV LL (ODERUDomRGR3ODQRGH$XGLWRULD,QWHUQD LLL ([HFXomRGR3ODQRGH$XGLWRULD,QWHUQD
LY  0DSHDPHQWR GH SURFHVVRV H DYDOLDomR GH FRQWUROHV Y  (ODERUDomR GH 3ROtWLFDV H
3URFHGLPHQWRV YL 3DUWLFLSDomRQDVUHXQL}HVGR&RPLWrGH$XGLWRULDHHPGHPDLVUHXQL}HV %RDUG
&RQVHOKRVHWF SDUDWUDWDUVREUHDVVXQWRVSHUWLQHQWHVj$XGLWRULD,QWHUQD YLL 2XWUDVDWLYLGDGHV
UHODFLRQDGDVjIXQomRGD$XGLWRULD,QWHUQD$0&60DUNXSSRVVXLSURILVVLRQDLVFRPH[SHULrQFLDH
FRQKHFLPHQWR WpFQLFR SDUD R DFLPD GLVSRVWR LQFOXVLYH SUHVWDQGR VHUYLoRV GHVWD QDWXUH]D SDUD D
/LJKW7LP9LWDFRQ%+*&RFD&ROD6RX]D&UX](OHYD(GXFDomRLQFOXVLYHFRPSDQKLDVGHFDSLWDO
DEHUWRD%U0DOOV$VDWLYLGDGHVGD0&60DUNXSVHLQLFLDUmRFRPRUHJLVWURGDDEHUWXUDGHFDSLWDO
HGDRIHUWDLQLFLDOGHDo}HVGD&RPSDQKLD
F $GHTXDomRGDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHFRQWUROHVLQWHUQRVSDUDYHULILFDomRGDHIHWLYLGDGH
GDSROtWLFDDGRWDGD
$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHVXD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRVHGHPDLVPHGLGDVGHFRQWUROHDGRWDGDV
VmRDGHTXDGDVSDUDDYHULILFDomRGDHIHWLYLGDGHGDSUiWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
2&RPLWrGH$XGLWRULDWHPRGHYHUGHDYDOLDUDHIHWLYLGDGHGD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRVFRP
EDVHQDVPHOKRUHVSUiWLFDVGHPHUFDGRUHFRPHQGDQGRPHOKRULDVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
TXDQGRDSOLFiYHOHPRQLWRUDQGRDLPSOHPHQWDomR
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±3ROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR
D 3ROtWLFDIRUPDOL]DGDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR
1mRSRVVXtPRVXPDSROtWLFDGHJHVWmRGHULVFRGHPHUFDGRSUySULDSRUpPRVULVFRVGHPHUFDGR
ID]HPSDUWHGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLDDTXDOIRLDSURYDGDSHOR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRHPGHRXWXEURGHHDOWHUDGDHPGHMDQHLURGHMXVWDPHQWHSDUD
SUHYHU RV ULVFRV GH PHUFDGR H[SUHVVDPHQWH 2V ULVFRV GH PHUFDGR SDUD RV TXDLV EXVFDPRV
SURWHomRVmRJHUHQFLDGRVSRUXPDHVWUXWXUDFRPSRVWDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR&RPLWrGH
$XGLWRULD'LUHWRULD(VWDWXWiULDH'HSDUWDPHQWRGH$XGLWRULD,QWHUQD
E 2EMHWLYRVHHVWUDWpJLDVGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR
$SOLFDPVH DR JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GR PHUFDGR RV PHVPRV SULQFtSLRV GLUHWUL]HV H
UHVSRQVDELOLGDGHVGHWDOKDGRVSDUDILQVGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV FRQIRUPHGHILQLomRFRQVWDQWH
GDVHomR³E´DFLPD 
L ULVFRVGHPHUFDGRSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR
&RQIRUPH GLVSRVWR GD SROtWLFD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GD &RPSDQKLD EXVFDPRV SURWHomR GD
SRVVLELOLGDGHGHRFRUUrQFLDGHSHUGDVUHVXOWDQWHVGRVULVFRVGHFRUUHQWHVGHYDULDomRFDPELDOGDV
WD[DVGHMXURVGRVSUHoRVGHDo}HVHGRVSUHoRVGHPHUFDGRULDV9LGHRLWHPGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLDSDUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRWHPD
$&RPSDQKLDQmRSRVVXLFRQWDVDUHFHEHUFRPHPSUHVDVQRH[WHULRUHSRUWDQWRQmRSRVVXLULVFRV
UHODFLRQDGRVjYDULDomRFDPELDOVREUHVXDVFRQWDVDUHFHEHU1RHQWDQWRD%HPREL,QWHUQDWLRQDO$6
VXEVLGLiULDGD&RPSDQKLDFRPVHGHQD1RUXHJDDWXDHPGLYHUVRVSDtVHVHSRVVXLFRQWDVDUHFHEHU
FRPHPSUHVDVGHRXWUDVMXULVGLo}HV
$PRHGDIXQFLRQDOGD%HPREL,QWHUQDFLRQDO$6pDFRURDQRUXHJXHVD 12. HRSULQFLSDOULVFRpQD
UHODomR HQWUHR GyODU QRUWHDPHULFDQR 86'  H R 12. Mi TXH FHUFD GH  GRV UHFHEtYHLVGHVWD
HPSUHVDVmRGHQRPLQDGRVHP86'$YDULDomRGRGyODUDPHULFDQRIUHQWHjFRURDQRUXHJXHVDSRGH
LPSDFWDUD%HPREL,QWHUQDWLRQDO$6WDQWRHPUHODomRDRYDORUGRVUHFHEtYHLVTXDQWRDRVFXVWRVH
GHVSHVDVUHODFLRQDGRVjRSHUDomR FXVWRVGHDTXLVLomRGHPtGLDHOLFHQFLDPHQWR 
$SUR[LPDGDPHQWH  GRV UHFHEtYHLV GD %HPREL ,QWHUQDWLRQDO $6 p UHSUHVHQWDGR SRU FXVWRV GH
OLFHQFLDPHQWR FRP GHVHQYROYHGRUHV GH MRJRV RV TXDLV VmR SDJRV DRV SDUFHLURV VRPHQWH DSyV R
HIHWLYRUHFHELPHQWRGRVYDORUHVSDJRVSHODVRSHUDGRUDV3RUWDQWRHVVDSDUFHODGHUHFHEtYHLVQmR
LPS}HULVFRVFDPELDLVj&RPSDQKLD2ULVFRFDPELDOpPLWLJDGRGDGDEDL[DRVFLODomRGRFkPELR86'
[12.HPYVIRLGH

LL HVWUDWpJLDGHSURWHomRSDWULPRQLDO KHGJH 
$WXDOPHQWH D FRPSDQKLD QmR FHOHEUD RSHUDo}HV GH KHGJH FRQVLGHUDQGR TXH RV PRQWDQWHV
HQYROYLGRVHPVHXULVFRFDPELDOHDSUREDELOLGDGHGHVXDPDWHULDOL]DomRHPPRQWDQWHVVLJQLILFDWLYRV
QmRMXVWLILFDPRVFXVWRVHQYROYLGRVQHVWHWLSRGHRSHUDomR&DVRRFRUUDIXWXUDPHQWHWDOTXHVWmR
GHYHUiVHUVXEPHWLGDjDSUHFLDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR9DOHQRWDUTXHKRMHRFRUUHXP
KHGJH QDWXUDO GH DFRUGR FRP R IOX[R RSHUDFLRQDO GD &RPSDQKLD 'H WRGR PRGR D &RPSDQKLD
PDQWpPDOJXPDVUHVHUYDVHPGyODUHVSRUIRUoDGHRVFLODo}HVGHFDPELR



LLL LQVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomRSDWULPRQLDO KHGJH 

eSUHYLVWRRXVRGH&RQWUDWRVD7HUPR 1') 6:$3GHWD[DGHFkPELRHIXQGRVFDPELDLVSDUDILQV
GHKHGJH4XDQGRHIHWLYDGDVWRGDVDVFRQWUDWDo}HVGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVWrPR
REMHWLYR GH SURWHomR GH ULVFR FDPELDO DVVRFLDGRV D SDVVLYRV GH HPSUpVWLPRV H IRUQHFHGRUHV
HVWUDQJHLURV1mRKiSRUWDQWRLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVFRPSURSyVLWRGHHVSHFXODomR
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(QWHQGHPRV TXH RV FRQWUROHV LQWHUQRV FRP UHODomR DRV QRVVRV LQVWUXPHQWRV GHULYDWLYRV VmR
DGHTXDGRVSDUDFRQWURODURVULVFRVDVVRFLDGRVDFDGDHVWUDWpJLDGHDWXDomRQRPHUFDGR1RFDVR
GHXWLOL]DomRGHVWDVRSHUDo}HVHODVVmRFRQGX]LGDVGHQWURGDVRULHQWDo}HVHVWDEHOHFLGDVSRUQRVVR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHFRQIRUPHQRVVDVSUiWLFDVHSROtWLFDV
LY SDUkPHWURVXWLOL]DGRVSDUDRJHUHQFLDPHQWRGHVVHVULVFRV
2JHUHQFLDPHQWRGRVULVFRVGHPHUFDGRVHGiSHORPRQLWRUDPHQWRGDH[SRVLomRGRVSDVVLYRVD
PRHGDVHVWUDQJHLUDVtQGLFHGHDODYDQFDJHPFRQFHQWUDomRGHDSOLFDo}HVSRULQVWLWXLomRILQDQFHLUD
FURQRJUDPDGHOLTXLGH]GHDSOLFDo}HVDVVRFLDGRjVSUHYLV}HVGHIOX[RGHFDL[DHDFRPSDQKDPHQWR
GDV SHUVSHFWLYDV PDFURHFRQ{PLFDV FRPR FXUYD IXWXUD GH GyODU FXSRP FDPELDO MXURV IXWXURV H
FRQMXQWXUDSROtWLFRHFRQ{PLFD


Y  VH D &RPSDQKLD RSHUD LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV FRP REMHWLYRV GLYHUVRV GH
SURWHomRSDWULPRQLDO KHGJH HTXDLVVmRHVVHVREMHWLYRV

eYHGDGDDXWLOL]DomRGHGHULYDWLYRVSDUDILQVGLIHUHQWHVGDSURWHomRSDWULPRQLDO
YL DHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHFRQWUROHGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR
&RQIRUPHPHQFLRQDGRQRLWHP L DFLPDRVULVFRVGHPHUFDGRVmRJHUHQFLDGRVSRUXPDHVWUXWXUD
FRPSRVWD SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR &RPLWr GH $XGLWRULD 'LUHWRULD (VWDWXWiULD H
'HSDUWDPHQWRGH$XGLWRULD,QWHUQD6HJXHRJUiILFRGDHVWUXWXUD


F $GHTXDomRGDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHFRQWUROHVLQWHUQRVSDUDYHULILFDomRGDHIHWLYLGDGH
GDSROtWLFDDGRWDGD
$&RPSDQKLDQmRDGRWDXPDSROtWLFDHVSHFtILFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGRVHQGRWDO
ULVFRSDUWHGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGDFRPSDQKLD1HVVHSDVVRDFRPSDQKLDSRVVXL
XPD HVWUXWXUD RUJDQL]DFLRQDO GH FRQWUROH GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV LQWHJUDGD TXH HQJORED
GLIHUHQWHVWLSRVGHULVFRVGRQHJyFLRFRQIRUPHUHODWDGRQRLWHP
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±'HVFULomRGRVFRQWUROHVLQWHUQRV
D SULQFLSDLVSUiWLFDVGHFRQWUROHVLQWHUQRVHRJUDXGHHILFLrQFLDGHWDLVFRQWUROHVLQGLFDQGR
HYHQWXDLVLPSHUIHLo}HVHDVSURYLGrQFLDVDGRWDGDVSDUDFRUULJLODV
9LVDQGRJDUDQWLURDWLQJLPHQWRGRVREMHWLYRVDDGPLQLVWUDomRR&RPLWrGH$XGLWRULDGD&RPSDQKLD
DVVLP FRPR R 'HSDUWDPHQWR GH $XGLWRULD ,QWHUQD VmR UHVSRQViYHLV SHOR HVWDEHOHFLPHQWR H
PRQLWRUDPHQWRGHGLUHWUL]HVHFRQWUROHVLQWHUQRVHIHWLYRV
(PERUDH[LVWDPOLPLWDo}HVLQHUHQWHVjHILFiFLDGHTXDOTXHUVLVWHPDGHFRQWUROHVHSURFHGLPHQWRV
LQFOXVLYHDSRVVLELOLGDGHGHHUURKXPDQRRVFRQWUROHVHSURFHGLPHQWRVDGRWDGRVSHOD&RPSDQKLD
GHVWLQDPVH D RIHUHFHU JDUDQWLD UD]RiYHO GH FRQVHFXomR GH VHXV REMHWLYRV VHQGR FHUWR TXH
TXDLVTXHUIDOKDVLGHQWLILFDGDVQDH[HFXomRGRVFRQWUROHVGXUDQWHRH[HUFtFLRVHUmRGHYLGDPHQWH
FRUULJLGDV
1RkPELWRGDDYDOLDomRHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVDVVLPFRPRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVD&RPSDQKLD
DGRWDRFRQFHLWRGH WUrV OLQKDVGHGHIHVDSDUDRSHUDFLRQDOL]DUVXDHVWUXWXUDGHJHUHQFLDPHQWR
GH 5LVFRV &RUSRUDWLYRV GH IRUPD D DVVHJXUDU R FXPSULPHQWR GDV GLUHWUL]HV GHILQLGDV FRQIRUPH
DEDL[R
OLQKDGHGHIHVDeUHSUHVHQWDGDSRUWRGRVRVJHVWRUHVGDViUHDVGHQHJyFLRHVXSRUWHRVTXDLV
GHYHP DVVHJXUDU D HIHWLYD JHVWmR GH 5LVFRV GHQWUR GR HVFRSR GDV VXDV UHVSRQVDELOLGDGHV
RUJDQL]DFLRQDLVGLUHWDV
OLQKDGHGHIHVDeUHSUHVHQWDGDSHODViUHDVGH*HVWmRGH5LVFRHGH&RPSOLDQFHTXHDWXDPGH
IRUPDFRQVXOWLYD H LQGHSHQGHQWH MXQWRjV iUHDVGHQHJyFLRHVXSRUWHFRPDYDOLDomR HUHSRUWHj
3UHVLGrQFLD H DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR $ DWXDomR GD  OLQKD GH GHIHVD p VHJUHJDGD H
LQGHSHQGHQWHGDVDWLYLGDGHVHGDJHVWmRGDViUHDVQHJyFLRHVXSRUWHHGD$XGLWRULD,QWHUQD
 OLQKD GH GHIHVD e UHSUHVHQWDGD SHOD $XGLWRULD ,QWHUQD H WHP FRPR REMHWLYR IRUQHFHU RSLQL}HV
LQGHSHQGHQWHVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRUPHLRGR&RPLWrGH$XGLWRULDVREUHRSURFHVVR
GHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVDHIHWLYLGDGHGRVFRQWUROHVLQWHUQRVHDJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD
$ PHOKRULD FRQWtQXD GR DPELHQWH GH FRQWUROHV LQWHUQRV H GR JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV VmR
HQGHUHoDGRV FRPR REMHWLYRV HVWUDWpJLFRV SHOD &RPSDQKLD H SHORV VHXV DGPLQLVWUDGRUHV TXH
SHUPDQHFHP LQYHVWLQGR HP SHVVRDV LQIUDHVWUXWXUD H VROXo}HV WHFQROyJLFDV SDUD LPSODQWDU DV
PHOKRUHV SUiWLFDV GH FRQWUROHV LQWHUQRV QD &RPSDQKLD 1HVWH VHQWLGR D &RPSDQKLD FRQWUDWRX D
0&60DUNXSFRQIRUPHGHVFULWRQRLWHP E  LLL GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$LQGDHVWmRYLJHQWHVGLYHUVDVQRUPDVHSROtWLFDVLQWHUQDVTXHYLVDPRULHQWDUVREUHDIRUPDTXHRV
QHJyFLRV GD &RPSDQKLD GHYHP VHU VHJXLGRV HVWDEHOHFHQGR GLUHWUL]HV H RULHQWDo}HV VREUH DV
PHOKRUHVSUiWLFDVTXHD&RPSDQKLDTXHUDGRWDU(VVDVQRUPDVHSROtWLFDVIRUDPUHGLJLGDVWHQGR
FRPRUHIHUrQFLDVDVPHOKRUHVSUiWLFDVGHPHUFDGRHOHJLVODo}HVYLJHQWHVHHVWmRGLVSRQtYHLVDWRGRV
RVFRODERUDGRUHVVHQGRLQIRUPDGRLQWHUQDPHQWHVHPSUHTXHXPDQRYDQRUPDRXSROtWLFDHQWUDHP
YLJRU
E HVWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVHQYROYLGDV
$ HVWUXWXUD RUJDQL]DFLRQDO GH FRQWUROHV LQWHUQRV p DTXHOD LQIRUPDGD QR LWHP  E  LLL  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
F  IRUPD GH VXSHUYLVmR GD HILFLrQFLD GRV FRQWUROHV LQWHUQRV SHOD DGPLQLVWUDomR GD
FRPSDQKLDLQGLFDQGRRFDUJRGDVSHVVRDVUHVSRQViYHLVSHORUHIHULGRDFRPSDQKDPHQWR
2SDSHOGHVXSHUYLVLRQDUXPDVyOLGDHVWUXWXUDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVHFRQWUROHpGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRDX[LOLDGRSHOR&RPLWrGH$XGLWRULD3DUDILQVGHDSRLRDR&RPLWrGH$XGLWRULDQD
IXQomR GH FRQWUROH LQWHUQRV D &RPSDQKLD FRQWUDWRX D 0&6 0DUNXS FRQIRUPH GHVFULWR QR LWHP
 E  LLL GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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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
1mRIRUDPUHSRUWDGDVGHILFLrQFLDVGHFRQWUROHVFODVVLILFDGDVFRPRVLJQLILFDWLYDV
H FRPHQWiULRVGRVGLUHWRUHVVREUHDVGHILFLrQFLDVDSRQWDGDVQRUHODWyULRFLUFXQVWDQFLDGR
SUHSDUDGRSHORDXGLWRULQGHSHQGHQWHHVREUHDVPHGLGDVFRUUHWLYDVDGRWDGDV
1mRIRUDPUHSRUWDGDVGHILFLrQFLDVGHFRQWUROHVFODVVLILFDGDVFRPRVLJQLILFDWLYDV
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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
DGPLQLVWUDomRS~EOLFDLGHQWLILFDQGRHPFDVRSRVLWLYR
L

RV SULQFLSDLV PHFDQLVPRV H SURFHGLPHQWRV GH LQWHJULGDGH DGRWDGRV H VXD
DGHTXDomRDRSHUILOHULVFRVLGHQWLILFDGRVSHORHPLVVRULQIRUPDQGRFRPTXH
IUHTXrQFLD RV ULVFRV VmR UHDYDOLDGRV H DV SROtWLFDV SURFHGLPHQWRV H DV
SUiWLFDVVmRDGDSWDGDV

$&RPSDQKLDSRVVXLUHJUDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVHSUiWLFDVYROWDGDVSDUDDSUHYHQomRGHWHFomRH
UHPHGLDomRGHIUDXGHVHLOtFLWRVSUDWLFDGRVFRQWUDDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDTXHIRUDPHODERUDGRVHPUD]mR
GD DQiOLVH GH ULVFRV D TXH D &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD $V UHJUDV SROtWLFDV H SURFHGLPHQWRV VmR
FRQVWDQWHPHQWHDWXDOL]DGRVHPGHFRUUrQFLDGHDOWHUDo}HVQDOHJLVODomRHUHJXODPHQWRVDSOLFiYHLVRXGD
QHFHVVLGDGHFRQVWDWDGDLQWHUQDPHQWHGHDGHTXDomRHPUD]mRGRVULVFRVDTXHD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWD
HPFRPRUHVXOWDGRGDVUHYLV}HVGHDGHTXDomRTXHVmRFRQGX]LGDVSHOD&RPSDQKLD
$ &RPSDQKLD p RULHQWDGD SHOR VHX &yGLJR GH &RQGXWD TXH UHIOHWH RV PDLV DOWRV SDGU}HV GH
LQWHJULGDGHHpWLFDDGRWDGRVSHOD&RPSDQKLDRTXHpHVSHUDGRHPWHUPRVGHSUiWLFDVHFRQGXWDV
H DV FRQVHTXrQFLDV HP FDVR GH YLRODomR DR &yGLJR GH &RQGXWD 2 &yGLJR GH &RQGXWD FRQWpP
UHJUDV TXH SURtEHP IUDXGHV H LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D DGPLQLVWUDomR S~EOLFD 1mR REVWDQWH D
&RPSDQKLDWDPEpPDGRWRXSROtWLFDDQWLFRUUXSomRHPGHQRYHPEURGH
$LQGDFRPDDEHUWXUDGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDHVWDSDVVDUiDGLVSRQLELOL]DUXPFDQDOGH
GHQ~QFLDVTXHVHUiRPHLRSDUDTXHWRGRVSRVVDPWLUDUG~YLGDVGDUVXJHVW}HVHFRPXQLFDUIDWRV
DQRQLPDPHQWHVHQGRHVWHRFDQDOSDUDTXHTXDOTXHUXPTXHWHQKDFLrQFLDRXVXVSHLWHGHDWRVGH
RXWUDSHVVRDHPGLVVRQkQFLDFRPR&yGLJRGH&RQGXWDjOHJLVODomRRXjVGHPDLVSROtWLFDVHQRUPDV
GD&RPSDQKLDRVUHSRUWH
LL

DV HVWUXWXUDV RUJDQL]DFLRQDLV HQYROYLGDV QR PRQLWRUDPHQWR GR
IXQFLRQDPHQWRHGDHILFLrQFLDGRVPHFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVGH
LQWHJULGDGH LQGLFDQGR VXDV DWULEXLo}HV VH VXD FULDomR IRL IRUPDOPHQWH
DSURYDGDyUJmRVGRHPLVVRUDTXHVHUHSRUWDPHRVPHFDQLVPRVGHJDUDQWLD
GDLQGHSHQGrQFLDGHVHXVGLULJHQWHVVHH[LVWHQWHVH

'H $FRUGR FRP R &yGLJR GH &RQGXWD HYHQWXDLV GHQ~QFLDV VHUmR UHSRUWDGDV H DQDOLVDGDV SHOR
&RPLWrGH$XGLWRULDGD&RPSDQKLDRTXDOGLUHFLRQDUiRFDVRjDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSDUD
DV GHYLGDV SURYLGrQFLDV $V PHGLGDV GLVFLSOLQDUHV VHUmR DSOLFDGDV L  SHOR &RPLWr GH eWLFD GD
&RPSDQKLDFDVRLQVWDODGRRXSHOR'LUHWRUUHVSRQViYHOSHODiUHDGRFRODERUDGRUHPTXHVWmR LL 
SHOR 'LUHWRU3UHVLGHQWH HP FDVR GH GHVFXPSULPHQWR SRU XP 'LUHWRU LLL  SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR HP FDVR GH GHVFXPSULPHQWR SHOR 'LUHWRU3UHVLGHQWH RX SRU XP PHPEUR GH XP
FRPLWrGHDVVHVVRUDPHQWR LY SHORVGHPDLVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPFDVRGH
GHVFXPSULPHQWRSRUPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
7RGRV RV UHODWRV VHUmR UHFHELGRV SHOR &RPLWr GH $XGLWRULD RX SRU HPSUHVD LQGHSHQGHQWH H
HVSHFLDOL]DGDFDVRFRQWUDWDGDSHOD&RPSDQKLDFRPDSRVVLELOLGDGHGHVHUHPUHDOL]DGRVGHIRUPD
DQ{QLPD $VVLP VHUi DVVHJXUDGD D WRGRV D FRQILGHQFLDOLGDGH R VLJLOR DEVROXWR H R WUDWDPHQWR
DGHTXDGRGHFDGDVLWXDomRVHPFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV
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LLL

VHRHPLVVRUSRVVXLFyGLJRGHpWLFDRXGHFRQGXWDIRUPDOPHQWHDSURYDGR
LQGLFDQGR
•

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
FRQGXWD H R TXH HVSHUDPRV EXVFDQGR D DGHTXDomR GD &RPSDQKLD H GH VHXV FRODERUDGRUHV jV
PHOKRUHVSUiWLFDVHUHJUDVGHFRQGXWDGHPRGRDFRQGX]LURVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDGHIRUPD
WUDQVSDUHQWHSURILVVLRQDOpWLFDHFRPUHVSHLWRP~WXR
$ &RPSDQKLD LQFHQWLYD R GLiORJR HQWUH RV FRODERUDGRUHV FRPR IRUPD GH WUDWDU HYHQWXDLV
GHVFXPSULPHQWRV GR &yGLJR GH &RQGXWD 2V FRODERUDGRUHV GHYHUmR UHVSHLWDU WRGD H TXDOTXHU
OHJLVODomRRXUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHOHFRPEDWHUTXDOTXHUWLSRGHIUDXGHFRUUXSomRRXSUiWLFDGH
DWRVOHVLYRVj&RPSDQKLDDRVVHXVFOLHQWHVHDFLRQLVWDVDVVLPFRPRjDGPLQLVWUDomRS~EOLFD
•

VHHFRPTXHIUHTXrQFLDRVGLUHWRUHVFRQVHOKHLURVILVFDLVFRQVHOKHLURVGH
DGPLQLVWUDomRHHPSUHJDGRVVmRWUHLQDGRVHPUHODomRDRFyGLJRGHpWLFDRX
GHFRQGXWDHjVGHPDLVQRUPDVUHODFLRQDGDVDRWHPD

'H DFRUGR FRP R &yGLJR GH &RQGXWD D &RPSDQKLD FRQWDUi FRP XP SURJUDPD GH WUHLQDPHQWR
SHULyGLFRVHQGRREULJDWyULRDWRGRVRVVHXVFRODERUDGRUHVFRPRREMHWLYRGHJDUDQWLUDTXDOLILFDomR
HFRQVFLHQWL]DomRDFHUFDGDVFRQGXWDVSULQFtSLRVFRQFHLWRVHSURFHGLPHQWRVSUHYLVWRVQR&yGLJR
GH&RQGXWD
•

DVVDQo}HVDSOLFiYHLVQDKLSyWHVHGHYLRODomRDRFyGLJRRXDRXWUDVQRUPDV
UHODWLYDVDRDVVXQWRLGHQWLILFDQGRRGRFXPHQWRRQGHHVVDVVDQo}HVHVWmR
SUHYLVWDVH

$ SUiWLFD GH DWRV LOHJDLV RX LOtFLWRV TXH YLROHP RX SRVVDP YLRODU D OHJLVODomR H UHJXODPHQWDomR
YLJHQWHV EHP FRPR HYHQWXDLV YLRODo}HV RX VXVSHLWDV GH YLRODo}HV DR &yGLJR GH &RQGXWD H jV
SROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDVXMHLWDPRVFRODERUDGRUHVjVVHJXLQWHVPHGLGDV
GLVFLSOLQDUHVFRQIRUPHDSOLFiYHO L DGYHUWrQFLDRUDORXSRUHVFULWR LL VXVSHQVmR LLL GHVOLJDPHQWR
GHPLVVmRSRUMXVWDFDXVDRXUHVFLVmRGRYtQFXORFRQWUDWXDO FRQIRUPHDSOLFiYHO VHPSUHMXt]RGD
DGRomRGHPHGLGDVOHJDLVUHODFLRQDGDVDRUHVVDUFLPHQWRGRVGDQRVHFRPXQLFDomRGRVIDWRVjV
DXWRULGDGHVFRPSHWHQWHV
•

yUJmRTXHDSURYRXRFyGLJRGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHR
FyGLJR GH FRQGXWD ORFDLV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV RQGH R
GRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR

2&yGLJRGH&RQGXWDIRLDSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRUHDOL]DGDHPGH
RXWXEURGHHHVWiGLVSRQtYHOSDUDDFHVVRGHWRGRVQRVLWHGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD
&RPSDQKLD ULEHPRELFRPEU  H QR VLWH GD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV ± &90
KWWSZZZFYPJRYEU 
E VHRHPLVVRUSRVVXLFDQDOGHGHQ~QFLDLQGLFDQGRHPFDVRSRVLWLYR
$WXDOPHQWH RV FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD TXH GHVHMDUHP UHDOL]DU DOJXP WLSR GH GHQ~QFLD
DVVpGLR GLVFULPLQDomR FRPSRUWDPHQWR DQWLpWLFRV YLRODo}HV GH QRUPDV RX DVVXQWRV GHVWD
QDWXUH]D SRGHPID]rORSRULQWHUPpGLRGDSODWDIRUPD3($.21DTXDOFRQWDFRPHVSDoRGHGLFDGR
SDUDWDQWR$VGHQ~QFLDVVmRDQ{QLPDVHUHFHELGDVSHORJHVWRUGDiUHDGHUHFXUVRVKXPDQRVR
TXDOWRPDPHGLGDVQHFHVViULDVHFDEtYHLVYLVDQGRjUHVROXomRGDTXHVWmR
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&RP D DEHUWXUD GR FDSLWDO VRFLDO GD &RPSDQKLD H UHIRUPXODomR GR ZHEVLWH GD &RPSDQKLD D
&RPSDQKLD SDVVDUi D GLVSRQLELOL]DU XP FDQDO GH GHQ~QFLDV GH TXDLVTXHU FRPSRUWDPHQWRV QmR
pWLFRVYLRODo}HVjOHJLVODomRjUHJXODomRHDTXDLVTXHUGHQRVVDVSROtWLFDVFyGLJRVHUHJLPHQWRV
LQWHUQRVHWFQDVHomRGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV2FDQDOGHGHQ~QFLDVVHUiGLVSRQLELOL]DGR
QmR Vy DRV FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD PDV WDPEpP D TXDLVTXHU WHUFHLURV DGPLWLQGRVH
GHQ~QFLDVDQ{QLPDV
L

VHRFDQDOGHGHQ~QFLDVpLQWHUQRRXVHHVWiDFDUJRGHWHUFHLURV

2FDQDOGHGHQ~QFLDVpLQWHUQR
LL

VH R FDQDO HVWi DEHUWR SDUD R UHFHELPHQWR GH GHQ~QFLDV GH WHUFHLURV RX VH
UHFHEHGHQ~QFLDVVRPHQWHGHHPSUHJDGRV

$&RPSDQKLDGLVSRQLELOL]DUiDRVVHXVFRODERUDGRUHVHDRS~EOLFRHPJHUDOXPFDQDOH[FOXVLYRSDUD
UHODWRV GH VLWXDo}HV FRQVLGHUDGDV DQWLpWLFDV TXH YLROHP R &yGLJR GH &RQGXWD DV SROtWLFDV RV
SURFHGLPHQWRVLQWHUQRVHRXDOHJLVODomRYLJHQWH2FDQDOGHGHQ~QFLDVSHUPDQHFHUiGLVSRQtYHOQR
ZHEVLWHGD&RPSDQKLD
LLL

VHKiPHFDQLVPRVGHDQRQLPDWRHGHSURWHomRDGHQXQFLDQWHVGHERDIpH

$VLQIRUPDo}HVVmRWUDWDGDVVHPUDVWUHDPHQWRSURWHJHQGRFRPSOHWDPHQWHDLGHQWLGDGHGRUHODWRU
$VVLPpDVVHJXUDGDDWRGRVDFRQILGHQFLDOLGDGHRVLJLORDEVROXWRHRWUDWDPHQWRDGHTXDGRGHFDGD
VLWXDomRVHPFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV
LY

yUJmRGRHPLVVRUUHVSRQViYHOSHODDSXUDomRGHGHQ~QFLDV

2JHVWRUGDiUHDGHUHFXUVRVKXPDQRVpUHVSRQViYHOSRUDQDOLVDUHUHSRUWDUHYHQWXDLVGHQ~QFLDVj
DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
F VH R HPLVVRU DGRWD SURFHGLPHQWRV HP SURFHVVRV GH IXVmR DTXLVLomR H
UHHVWUXWXUDo}HVVRFLHWiULDVYLVDQGRjLGHQWLILFDomRGHYXOQHUDELOLGDGHVHGHULVFRGH
SUiWLFDVLUUHJXODUHVQDVSHVVRDVMXUtGLFDVHQYROYLGDVH
$&RPSDQKLDDGRWDDERDSUiWLFDGHFRQWUDWDUDVVHVVRUHVOHJDLVH[WHUQRVSDUDRDX[tOLRQRSURFHVVR
GHGue diligence
G FDVRRHPLVVRUQmRSRVVXDUHJUDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVRXSUiWLFDVYROWDGDVSDUD
D SUHYHQomR GHWHFomR H UHPHGLDomR GH IUDXGHV H LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D
DGPLQLVWUDomR S~EOLFD LGHQWLILFDU DV UD]}HV SHODV TXDLV R HPLVVRU QmR DGRWRX
FRQWUROHVQHVVHVHQWLGR
$&RPSDQKLDQmRSRVVXLUHODo}HVVXEVWDQFLDLVFRPHQWHVGDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDQmRHVWDQGR
VXEVWDQFLDOPHQWHH[SRVWDDVLWXDo}HVTXHSRGHULDPSRWHQFLDOPHQWHHQVHMDUVLWXDo}HVGHIUDXGHV
RXLOtFLWRVFRQWUDDDGPLQLVWUDomRS~EOLFD'HWRGRPRGRD&RPSDQKLDFRQWDFRPXP&RPLWrGH
$XGLWRULDXPGHSDUWDPHQWRGHDXGLWRULDLQWHUQDHXPGHSDUWDPHQWRGHFRPSOLDQFHFXMDVIXQo}HV
DEDUFDPDSUHYHQomRGHWHFomRHUHPHGLDomRGHIUDXGHVHLOtFLWRVSUDWLFDGRVFRQWUDDDGPLQLVWUDomR
S~EOLFD2&yGLJRGHeWLFDGD&RPSDQKLDWUDWDGRWHPDHD&RPSDQKLDDGRWDUiSROtWLFDHVSHFtILFD
VREUHRPHVPR
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±$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDV
$3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRGD&RPSDQKLDIRLDSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHP
GHRXWXEURGH
(PGHMDQHLURGHHP5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFR
GD &RPSDQKLD IRL DOWHUDGD SDUD SUHYHU RV ULVFRV GH PHUFDGR H[SUHVVDPHQWH DVVLP FRPR SDUD
LQFRUSRUDU j 3ROtWLFD GH *HVWmR GH 5LVFR R PRGHOR GH 7UrV /LQKDV GH 'HIHVD GR Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission &262 
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±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV±*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVH&RQWUROHV,QWHUQRV
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDWRGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWD6HomR
IRUDPGLVSRQLELOL]DGDVQRVLWHQVDFLPD
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do Emissor, Prazo de Duração E Data de Registro na Cvm

Data de Constituição do Emissor

28/08/2007

Forma de Constituição do Emissor

Constituída sob a forma de sociedade limitada, tendo sido transformada em
sociedade por ações em 21/08/2020

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

Registro Sendo Requerido
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±%UHYHKLVWyULFR
$%HPRELpKRMHXPDHPSUHVDFRQWURODGDGLUHWDPHQWHSHOD%HPREL+ROGLQJ$6FXMDVDo}HVVmR
LQWHJUDOPHQWHGHWLGDVSHOD2WHOOR&RUSRUDWLRQ$6$KROGLQJOLVWDGDQD2VOR6WRFN([FKDQJH$2WHOOR
HUDRULJLQDOPHQWHFRQKHFLGDDWUDYpVGDPDUFD2SHUD6RIWZDUHHIRLXPDGDVHPSUHVDVSUHFXUVRUDV
GD,QWHUQHWQD(XURSDFRPPDLVGHDQRVGHKLVWyULD(ODFULRXR2SHUDEURZVHUTXHIRLXPGRV
QDYHJDGRUHVGH,QWHUQHWPDLVXWLOL]DGRVGRPXQGRHPWHOHIRQHVPyYHLVHIRLSURWDJRQLVWDGRLQtFLR
GD,QWHUQHWPyYHOQDPDLRUSDUWHGRVSDtVHVHPHUJHQWHVDOFDQoDQGRSRUH[HPSORHPPDLV
GHPLOK}HVGHXVXiULRV~QLFRVSRUPrVHP1R%UDVLOD2SHUD6RIWZDUHDWXDYDDWUDYpV
GD2SHUD6RIWZDUH%UDVLOTXHHUDDUHVSRQViYHOSHODYHQGDGHVHUYLoRVGHPRELOHPDUNHWLQJHP
WRGRWHUULWyULRQDFLRQDO
%HPRELWHYHVXDRULJHPFRPRXPDXQLGDGHGHQHJyFLRGDHPSUHVD%UDVLOHLUD08 0RELOH<RX 
XPDGDVSLRQHLUDVQRHQWmRQDVFHQWHPXQGRGRVGDGRVPyYHLVQRLQtFLRGRVDQRV(PVXD
RULJHPWUDEDOKDYDQRFKDPDGRVHJPHQWRGHVHUYLoRVGHYDORUDJUHJDGRPyYHOHHVWDEHOHFHXGHVGH
FHGRVyOLGDVSDUFHULDVFRPRSHUDGRUDVGHWHOHFRPFRPIRFRQDFULDomRGHVHUYLoRVLQRYDGRUHVTXH
FRPSOHPHQWDPDVUHFHLWDVGDVRSHUDGRUDVGHWHOHIRQLDSDUDDOpPGRVVHUYLoRVEDVHGHYR]HGDGRV
(PD08IRLYHQGLGDSDUDD&LHORHIRLIHLWRXPDFLVmR 6SLQRII GDXQLGDGHGHQHJyFLRVFRPR
XPDHPSUHVDLQGHSHQGHQWH
(PFRPRLQtFLRGDDFHOHUDomRGDVUHGHVGHGDGRV*HRLQtFLRGDPLJUDomRGRVWHOHIRQHV
PyYHLVGHfeaturephonesSDUDsmartphonesRPHUFDGRGRVVHUYLoRVGLJLWDLVPyYHLVFRPHoRXXPD
PLJUDomRGHYDORUHFRQWUROHGDVRSHUDGRUDVGHWHOHFRPSDUDHPSUHVDVFRPR*RRJOHH$SSOHTXH
GHWLQKDPRFRQWUROHGDVORMDVGHDSOLFDWLYRVSDGU}HVGRVsmartphones$QGURLGHL3KRQH
2EVHUYDQGRHVWDWHQGrQFLDHPD%HPRELDXPHQWRXVHXLQYHVWLPHQWRHP3 ' SHVTXLVDH
GHVHQYROYLPHQWR UHIRUoRXVXDHTXLSHFKHJDQGRDFRODERUDGRUHVGLUHWRVHODQoRXDSULPHLUD
YHUVmRGRVHXSULQFLSDOVHUYLoRDWXDOR$SSV&OXESHUPLWLQGRjVRSHUDGRUDVUHWRPDUHPSDUWHGHXP
HVSDoRTXHVHSHUGLDSDUDDVApps Stores globaisDRPHVPRWHPSRHPTXHWRUQDYDRDFHVVRD
DSOLFDWLYRVHMRJRVSUHPLXPSRVVtYHOSDUDDPDLRULDGRVXVXiULRVGR%UDVLO(PDQRVDVJUDQGHV
RSHUDGRUDV QDFLRQDLV 2L 7,0 &ODUR H 9,92  ODQoDUDP R VHUYLoR HP SDUFHULD FRP D %HPREL
H[SDQGLQGRRDFHVVRDRVHUYLoRSDUDTXDVHWRGRRVXVXiULRVGHWHOHIRQLDGR%UDVLO
6H DODYDQFDQGR QR VXFHVVR GR VHUYLoR QR %UDVLO HP  D %HPREL LQLFLRX R SURFHVVR GH
LQWHUQDFLRQDOL]DomR SHOD $PpULFD /DWLQD IHFKDQGR QRYRV DFRUGRV FRP R JUXSR $PHULFD 0RYLO H
7HOHIRQLFD0RYLVWDU1HVWHPHVPRDQRD%HPRELIRLDGTXLULGDSHOD2SHUDTXHLGHQWLILFRXR$SSV
&OXEHFRPRRVHUYLoRLGHDOSDUDLQWHUQDFLRQDOL]DomRDODYDQFDQGRRQDIRUoDGD2SHUDHPSDtVHV
HPHUJHQWHVHPIXQomRGHVXDUHODomRFRPRSHUDGRUDVPyYHLVQHVWHVSDtVHVHQDDXGLrQFLDGH
VHXQDYHJDGRUPyYHO 2SHUD0LQL $LQGDHPD%HPRELGHVHQYROYHXVXDSULPHLUDYHUVmRGD
SODWDIRUPD SURSULHWiULD GH FDQDLV FRPR XPD IRUPD GH FULDU XP FDQDO GH GLVWULEXLomR GH PHOKRU
TXDOLGDGHSDUDGLVWULEXLUVHXVVHUYLoRVFRPVHXVSDUFHLURV$%HPRELWHUPLQRXRDQRGHFRP
PDLVGHPLOK}HVGHDVVLQDQWHV
(PD%HPRELHVWUXWXURXDHPSUHVDSDUDVXDH[SDQVmRLQWHUQDFLRQDOTXHHIHWLYDPHQWHJDQKRX
WUDomRHPTXDQGRDFHOHURXHHVWDEHOHFHXSDUFHULDVFRPRSHUDGRUDVHPPDLVGHSDtVHV
LQLFLDOPHQWHFRPRVHUYLoR$SSV&OXE1HVWHPHVPRDQRD%HPRELH[SDQGLXDSUHVHQoDGHVXD
SODWDIRUPDSURSULHWiULDGHFDQDLVSDUDDVGHPDLVRSHUDGRUDVQR%UDVLO1RDQRGHD%HPREL
WHUPLQRXFRPPDLVGHFRODERUDGRUHVHPDLVGHPLOK}HVGHDVVLQDQWHV
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(PMiWLQKDDWLQJLGRRSHUDGRUDVHPSDtVHVFRPVHXVVHUYLoRVVHQGRRIHUHFLGRVSDUD
VHXVDVVLQDQWHV([SDQGLXWDPEpPRDOFDQFHGHVXDSODWDIRUPDSURSULHWiULDGHFDQDLVSDUDPDLV
RSHUDGRUDVSHORPXQGRFULDQGRWDPEpPXPDQRYDYHUVmRGHVWDSODWDIRUPD %HPREL/RRS RTXH
DSHUPLWLXDXPHQWDUDLQWHOLJrQFLDQDHVFROKDGDPHOKRURIHUWDGHVHUYLoRSDUDFDGDFOLHQWH$LQGD
HP  D &RPSDQKLD DGTXLULX D RSHUDomR DWLYRV  GR %UDVLO H $PpULFD &HQWUDO GD 1XDQFH
&RPPXQLFDWLRQV,QF XPDGDVHPSUHVDVSLRQHLUDVHPWHFQRORJLDGHUHFRQKHFLPHQWRGHYR]OLVWDGD
QD1$6'$4 $DTXLVLomRIRLLQWHJUDGDHPPHQRVGHPHVHVHGHXRULJHPDGXDVQRYDVOLQKDVGH
VHUYLoRVTXHUDSLGDPHQWHJDQKDUDPWUDomR VHUYLoRVGHPHQVDJHULDGHYR]HPLFURILQDQoDV(VWD
DTXLVLomRWDPEpPWURX[HDFRPSHWrQFLDGHOLGDUFRPWHFQRORJLDVHLQWHUIDFHVGHYR]SRVVLELOLWDQGR
TXHR%HPREL/RRSSDVVDVVHWDPEpPRUTXHVWUDURIHUWDVHPFDQDLVGHYR]2DQRGHWHUPLQRX
FRPFRODERUDGRUHVGLUHWRVHPDLVGHPLOK}HVGHDVVLQDQWHVHPVXDVGLIHUHQWHVOLQKDVGH
VHUYLoR
$OJXQVPDUFRVUHOHYDQWHVGHVGHQRVVDIXQGDomRIRUDP

Ɣ %HPRELLQLFLDVXDRSHUDomRFRPRHPSUHVDLQGHSHQGHQWH spin-off08 
Ɣ 2ODQoDPHQWRGR$SSV&OXE
Ɣ 1RVVDDTXLVLomRSHOD2SHUDRLQtFLRGHQRVVDLQWHUQDFLRQDOL]DomRHRODQoDPHQWR
GHQRVVRSULPHLURFDQDOFRPWHFQRORJLDSURSULHWiULD

Ɣ $FRQVROLGDomRGHQRVVDH[SDQVmRLQWHUQDFLRQDODWLQJLQGRPDLVGHRSHUDGRUDV
HPPDLVGHSDtVHVFRPR$SSV&OXE

Ɣ 1RVVDSULPHLUDDTXLVLomR 0 $ DSDUWLUGDLQFRUSRUDomRGRVDWLYRVGD1XDQFHD
GLYHUVLILFDomR GH QRVVR SRUWIyOLR GH SURGXWRV H D H[SDQVmR H GLYHUVLILFDomR GH QRVVD
SODWDIRUPDSURSULHWiULDGHFDQDLV

Ɣ 5HRUJDQL]DomRVRFLHWiULDGRDFLRQLVWDFRQWURODGRUTXHUHVXOWRXQDDTXLVLomRSHOD

&RPSDQKLDGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVGHWLWXODULGDGHGD%HPREL+ROGLQJ$6GHHPLVVmRGDV
VHJXLQWHV VRFLHGDGHV HVWUDQJHLUDV L  %HPREL 8NUDLQH //& 8FUkQLD  LL  %HPREL
,QWHUQDWLRQDO$6 1RUXHJD H LLL 2SHQ0DUNHWV$6 1RUXHJD DTXDOSRUVXDYH]GHWpP
SDUWLFLSDomRQD LY 7XODUL6SDLQ6RFLHGDG/WGD


(PGHRXWXEURGHD$VVHPEOHLD*HUDOGD%HPREL0RELOH7HFK6$DXWRUL]RXRSHGLGRGH
UHJLVWURMXQWRj&90GDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGD&RPSDQKLD ³,32´ HGHHPLVVRUDFDWHJRULD
$´2,32SUHWHQGLGRFRQWDUiFRPXPDSDUFHODSULPiULDSHOD&RPSDQKLDSDUDFDSWDomRGHUHFXUVRV
SRUPHLRGHDXPHQWRGHFDSLWDO2UHJLVWURGR,32RUHJLVWURGHHPLVVRUDFDWHJRULD³$´HDOLVWDJHP
GDVDo}HVGD&RPSDQKLDQD%6$ ±%UDVLO%ROVD%DOFmR ³%´ HQFRQWUDPVHVREUHYLVmRGD
&90HGD%UHVSHFWLYDPHQWHHHVWLPDVHTXHVHMDFRQFOXtGRDLQGDQRVHJXQGRVHPHVWUHGH
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial
±,QIRUPDo}HVGHSHGLGRGHIDOrQFLDIXQGDGRHPYDORUUHOHYDQWHRXGHUHFXSHUDomRMXGLFLDO
RXH[WUDMXGLFLDO
$&RPSDQKLDQXQFDDSUHVHQWRXSHGLGRGHIDOrQFLDRXGHUHFXSHUDomRMXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDO
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±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDFRQVLGHUHUHOHYDQWH
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±'HVFULomRGDVDWLYLGDGHVSULQFLSDLVGRHPLVVRUHVXDVFRQWURODGDV
9LVmR*HUDO
6RPRV XPD HPSUHVD IRFDGD QD GLVWULEXLomR H PRQHWL]DomR GH apps games H VHUYLoRV GLJLWDLV
PyYHLV SDUDSDtVHV HPHUJHQWHV 7HPRV KRMH QRVVRV VHUYLoRV LQWHJUDGRV H HP RSHUDomR FRP 
RSHUDGRUDV GH WHOHIRQLD PyYHO DR UHGRU GR PXQGR (P  GH VHWHPEUR GH  WtQKDPRV 
PLOK}HVGHDVVLQDQWHVGLVWULEXtGRVHPSDtVHVHDOpPGLVVRXPDEDVHHQGHUHoiYHOGHPDLVGH
 ELOK}HV GH XVXiULRV UHSUHVHQWDQGR R VRPDWyULR GRV XVXiULRV GH WHOHIRQLD PyYHO GH WRGDV DV
RSHUDGRUDVTXHWHPRVFRQWUDWRVDVVLQDGRVHRQGHQRVVRVVHUYLoRVMiHVWmRGLVSRQtYHLV
1RVVRPRGHORGHQHJyFLRpEDVHDGRHPXPPRGHORLQRYDGRUGHDVVLQDWXUDVGHFXVWRUHGX]LGRQR
VHWRU GH DSSV JDPHV H VHUYLoRV GLJLWDLV TXH SRVVXL DGHUrQFLD j UHDOLGDGH GD PDLRU SDUWH GD
SRSXODomREUDVLOHLUDHGHRXWURVSDtVHVHPHUJHQWHVGHSHUILOVHPHOKDQWH2SHUDPRVHPXPPRGHOR
B2B2C Business-To-Business-To-Consumer – RX VHMD RIHUHFHPRV QRVVRV VHUYLoRV j XPD
FRPSDQKLDTXHSRUVXDYH]RRIHUHFHDRVFOLHQWHVILQDLV HPSDUFHULDFRPRSHUDGRUDVGHWHOHIRQLD
PyYHOYLDELOL]DQGRDFREUDQoDGHQRVVRVVHUYLoRVDWUDYpVGRFUpGLWRSUpSDJRHRXFRQWDVSyVSDJR
GR VHUYLoR GH WHOHIRQLD PyYHO 2IHUHFHPRV WDPEpP GLYHUVDV PRGDOLGDGHV GH VHUYLoRV GH
PLFURILQDQoDV FRPR XPD IRUPD GH YLDELOL]DU D SRSXODUL]DomR DLQGD PDLV j DGRomR GH VHUYLoRV
GLJLWDLV
'HVHQYROYHPRV QRVVD SUySULD SODWDIRUPD SURSULHWiULD GH GLVWULEXLomR GLJLWDO JHUDQGR XP FDQDO GH
DTXLVLo}HV GH QRYRV XVXiULRV HVFDOiYHO GH EDL[R FXVWR H DPSDUDGD SRU XPD DUTXLWHWXUD
PDMRULWDULDPHQWHEDVHDGDQDQXYHPHXWLOL]DQGRUHFXUVRVGHLQWHOLJrQFLDDUWLILFLDOSDUDDXPHQWDUVXD
HIHWLYLGDGH







$FUHGLWDPRV HVWDU HP SRVLomR GH GHVWDTXH SDUD UHGX]LU DV EDUUHLUDV TXH H[LVWHP KRMH SDUD XPD
PDLRUUHQWDELOL]DomRGHVHUYLoRVGLJLWDLVHPSDtVHVHPHUJHQWHV
&DGHLD GH YDORU 1RVVD SODWDIRUPD ³GH SRQWDDSRQWD´ FRQHFWD XVXiULRV GH smartphones D
DSOLFDWLYRV MRJRV H VHUYLoRV GLJLWDLV HP XP PRGHOR FDSD] GH JHUDU YDORU SDUD WRGDV DV SDUWHV
HQYROYLGDVDWUDYpVGHDFRUGRVGHFRPSDUWLOKDPHQWRGHUHFHLWD revenue share agreements 





5HFHLWD/tTXLGDH(%,7'$QmRFRQVLGHUDPDUHFHLWDGD%HPREL8NUDLQHFRQWUDSDUWHVUHODFLRQDGDV

584
PÁGINA: 74 de 289

Formulário de Referência - 2020 - BEMOBI MOBILE TECH S.A.

Versão : 1

7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas

$VRSHUDGRUDVGHWHOHIRQLDPyYHOFRPSDUWLOKDPRDFHVVRDIDWXUDPHQWRGHVHXVFOLHQWHVFULDQGR
XPPRGHORGHFREUDQoDGLJLWDOLQFOXVLYRHDFHVVtYHOSDUDDPDLRULDGDSRSXODomRGRVSDtVHVRQGH
RSHUDPRV7DPEpPDVVRFLDPVXDVPDUFDVDRVQRVVRVVHUYLoRVSDUDDMXGDUHPVXDSURPRomRH
FRPXQLFDomRRTXHSRUVXDYH]DFUHGLWDPRVTXHDVEHQHILFLDDWUDYpVGDRIHUWDGHXPSRUWIyOLRGH
VHUYLoRV DLQGD PDLV FRPSOHWR DRV VHXV FOLHQWHV JHUDQGR QRYDV UHFHLWDV H PHOKRUDQGR D
UHQWDELOL]DomRGHVXDEDVHDWXDOGHFOLHQWHV
(PUHODomRDRVGHVHQYROYHGRUHVGHDSOLFDWLYRVHMRJRVHVVHVFDSWXUDPYDORUDWUDYpVGDVUHFHLWDV
LQFUHPHQWDLV UHFRUUHQWHV HP IXQomR GH QRVVRV FDQDLV GR QRVVR PRGHOR TXH DFUHGLWDPRV VHU
LQRYDGRU GH SUHFLILFDomR H KDELOLGDGH GH FREUDQoD DWUDYpV GR TXDO FRQVHJXLPRV DFHVVDU H
UHQWDELOL]DUXPJUXSRVLJQLILFDWLYRGHXVXiULRVGHPDQHLUDPDLVHIHWLYD
3RU ILP R XVXiULR ILQDO SULQFLSDO EHQHILFLDGR H IRFR GDV QRVVDV DWHQo}HV JDQKD DFHVVR D XP
SRUWIyOLR GH SURGXWRV H VHUYLoRV GLJLWDLV TXH DFUHGLWDPRV VHU FRPSOHWR H LQRYDGRU SRU XP SUHoR
DFHVVtYHOHIRUPDGHSDJDPHQWRIDFLOLWDGRIDWRUHVTXHKLVWRULFDPHQWHOLPLWDPRDFHVVRjDSOLFDWLYRV
GHHQWUHWHQLPHQWRPyYHO


1RVVDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRpEDVHDGDQDFRPELQDomRGHGRLVSLODUHVGHDWXDomR6HUYLoRVGH
$VVLQDWXUDH&DQDLVGH'LVWULEXLomR
&DGDYH]TXHODQoDPRVXPVHUYLoRGHDVVLQDWXUDUHVSHFWLYRVHUYLoRSDVVDDHVWDUDWLYRHPXPD
RSHUDGRUDGHWHOHIRQLDPyYHOSDUFHLUDHRVDVVLQDQWHVPyYHLVH[LVWHQWHVGHVWDVRSHUDGRUDVWRUQDP
VHSDUWHGRPHUFDGRHQGHUHoiYHOGD%HPREL+RMHHPIXQomRGDVRSHUDGRUDVSDUFHLUDVFRPXP
RX PDLV VHUYLoRV KDELOLWDGRV WHPRV PDLV GH  ELOK}HV GH XVXiULRV HQGHUHoiYHLV (P UHVXPR
FRQIRUPH H[SDQGLPRV SDUD PDLV RSHUDGRUDV H SDtVHV QRVVR PHUFDGR HQGHUHoiYHO DXPHQWD
VLJQLILFDWLYDPHQWH 3RU RXWUR ODGR SDUD FRQYHUWHU XVXiULRV HQGHUHoiYHLV HP DVVLQDQWHV SDJRV
XWLOL]DPRVGHGLYHUVRVFDQDLVGLJLWDLV
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5HVXOWDGRVILQDQFHLURVUHFHQWHV
$FUHGLWDPRV TXH QRVVR PRGHOR GH QHJyFLRV p FRPSURYDGR DSUHVHQWDQGR VyOLGR FUHVFLPHQWR
DOWDPHQWH UHQWiYHO H SRVVXL IRUWH SHUILO GH JHUDomR GH FDL[D $GHPDLV FUpGLWRV ILVFDLV SDUD RV
SUy[LPRV  DQRV UHSUHVHQWDP GLPLQXLomR GR SDJDPHQWR GH LPSRVWR GH UHQGD H DXPHQWR GR
SRWHQFLDOGHJHUDomRGHFDL[D2VLQGLFDGRUHVDEDL[RGHVWDFDPQRVVRVSULQFLSDLVGDGRVILQDQFHLURV
SDUDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVLQGLFDGRVH[FOXLQGRUHFHLWDVGHSDUWHVUHODFLRQDGDV(PRUHVXOWDGR
FRPELQDGRDWLQJLXXPDUHFHLWDOtTXLGDGH5PLOK}HVDSUHVHQWDQGRXPFUHVFLPHQWRGH
FRPUHODomRDRPHVPRSHUtRGRGRDQRDQWHULRU5HSRUWDPRVWDPEpP(%,7'$GH5PLOK}HV
UHSUHVHQWDQGR XPD PDUJHP (%,7'$ GH  'H IRUPD D DFRPSDQKDU D HYROXomR GD QRVVD
FRQYHUVmRGHFDL[DYLVjYLVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVXWLOL]DPRVLQWHUQDPHQWHXPLQGLFDGRUGH
QRVVDJHUDomRGHFDL[DDMXVWDGDPHGLGDSHORUHVXOWDGRGDGHGXomRGR&DSH[IUHQWHDR(%,7'$
TXHQRSHUtRGRGHIRLGH5PLOK}HVRTXHUHSUHVHQWRXXPDFRQYHUVmRGHFDL[DGH
GHILQLGR FRPR IOX[R GH FDL[D OLYUH GLYLGLGR SHOR (%,7'$ GR SHUtRGR 'HVFRQVLGHUDQGR R HIHLWR
QHJDWLYR GD DTXLVLomR UHDOL]DGD QR DQR R IOX[R GH FDL[D GH  DWLQJLX 5 PLOK}HV
UHSUHVHQWDQGR XPD WD[D GH FRQYHUVmR GH  1R SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH
VHWHPEURGHWLYHPRVXPDUHFHLWDOtTXLGDGH5PLOK}HVH(%,7'$GH5PLOK}HV
UHSUHVHQWDQGR XPD PDUJHP (%,7'$ GH  'XUDQWH HVVH SHUtRGR QRVVD JHUDomR GH FDL[D
DMXVWDGDIRLGH5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGRXPDFRQYHUVmRGHFDL[DGH
5HVXOWDGRVKLVWyULFRVVHOHFLRQDGRVH[FOXLQGRUHFHLWDVGHSDUWHVUHODFLRQDGDV 


$VLQIRUPDo}HVGH5HFHLWD/tTXLGD(%,7'$H*HUDomRGH&DL[DXWLOL]DGDVQRVJUiILFRVDFLPDGHVFRQVLGHUDPD5HFHLWDGD%HPREL8NUDLQH
FRQWUD SDUWHV UHODFLRQDGDV FRQIRUPH GHVFULWR QR LWHP ³ (YHQWRV FRP HIHLWRV UHOHYDQWHV RFRUULGRV H HVSHUDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV´GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

1RVVR QHJyFLR VH EDVHLD HP XP PRGHOR FRP EDL[R QtYHO GH LPRELOL]DomR ³$VVHW /LJKW´ 
$GLFLRQDOPHQWH KLVWRULFDPHQWH D &RPSDQKLD RSWRX SHOD PDQXWHQomR GH XP EDL[R QtYHO GH
DODYDQFDJHP HP VXDV RSHUDo}HV XWLOL]DQGR RV UHFXUVRV ILQDQFHLURV JHUDGRV QR FXUVR QRUPDO GH
VHXV QHJyFLRV FRPR VXD IRQWH SULQFLSDO (P  GH VHWHPEUR GH  D &RPSDQKLD QmR SRVVXtD
HPSUpVWLPRVH ILQDQFLDPHQWRV PDV DSUHVHQWDYD XP SDVVLYR FLUFXODQWH WRWDO QR YDORU GH5 
PLOK}HV$VGtYLGDVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDFRPWHUFHLURVGHFRUUHPEDVLFDPHQWHGHFRQWUDWRV
GH ORFDomR GH LPyYHLV GH WHUFHLURV VXMHLWRV DR 3URQXQFLDPHQWR 7pFQLFR &3&  5  $VVLP D
&RPSDQKLDPDQWLQKDXPDSRVLomRGH5PLOKmRHPSDUFHODVGHFXUWRSUD]RHGH5PLOK}HV
HP SDUFHODV GH ORQJR SUD]R HP  GH VHWHPEUR GH   $ &RPSDQKLD SRVVXtD DLQGD
FRQWUDSUHVWDo}HV D SDJDU j VXD FRQWURODGRUD %HPREL +ROGLQJ $6 QR YDORU OtTXLGR GH 5 
PLOK}HV GHFRUUHQWHV GD UHRUJDQL]DomR VRFLHWiULD TXH GHYH VHU OLTXLGDGR DWp  GH GH]HPEUR GH
 HVWH FRQGLFLRQDGR j UHDOL]DomR GD DEHUWXUD GH FDSLWDO HP FXUVR FRQIRUPH GHVFULWR QR LWHP
³2XWURV)DWRUHV&RP,QIOXrQFLD5HOHYDQWH´GR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD(PFRQWUDSDUWLGDD
&RPSDQKLDPDQWLQKDGLVSRQLELOLGDGHVGHFDL[DHGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGH5PLOK}HVH
XPFRQWDVDUHFHEHUGH5PLOK}HV
$ &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  QmR SRVVXtD HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV PDV
DSUHVHQWDYD XP SDVVLYR FLUFXODQWH WRWDO QR YDORU GH 5  PLOK}HV $V GtYLGDV ILQDQFHLUDV GD
&RPSDQKLDFRPWHUFHLURVEDVLFDPHQWHGHFRUUHQWHVGHFRQWUDWRVGHORFDomRGHLPyYHLVGHWHUFHLURV
HUDGH5PLOKmRHPSDUFHODVGHFXUWRSUD]RHGH5PLOKmRHPSDUFHODVGHORQJRSUD]RHP
 GH GH]HPEUR GH  (P FRQWUDSDUWLGD D &RPSDQKLD WLQKD GLVSRQLELOLGDGHV GH FDL[D H GH
DSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGH5PLOK}HVHXPFRQWDVDUHFHEHUGH5PLOK}HV
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$%HPRELKRMHSRVVXLWUrVIDPtOLDVSULQFLSDLVGHVHUYLoRV


$VVLQDWXUDVGHapps HMRJRV±2SULQFLSDOVHUYLoRGD&RPSDQKLD&HQWHQDVGHappsHMRJRVVmR
LQFOXtGRVHPVXDVYHUV}HVpremiumVHPDQ~QFLRVHFRPWRGDVDVIXQFLRQDOLGDGHVOLEHUDGDVHP
WURFDGHXPDDVVLQDWXUDDXPSUHoRIL[RHDFHVVtYHOVHPDQHFHVVLGDGHGHXVRGHFDUWmRGHFUpGLWR
3RVVLELOLWDPRV HP GLYHUVDV RIHUWDV XP SHUtRGR GH JUDWXLGDGH GH DWp  GLDV SDUD RV FOLHQWHV
H[SHULPHQWDUHPRVHUYLoR
6HUYLoRV GHPLFURILQDQoDV ± 7UDEDOKDPRVFRP DV RSHUDGRUDV GH WHOHFRPXQLFDo}HV DWUDYpV GH
GLIHUHQWHVFDQDLVGLJLWDLVVXSRUWDGRVSRUXPDSODWDIRUPDWHFQROyJLFDSURSULHWiULDSDUDRIHUHFHUD
FOLHQWHVSUpSDJRVTXHILFDPVHPVDOGRGHUHFDUJDGLIHUHQWHVVROXo}HVHPIXQomRGHVHXSHUILOHGH
VHXPRPHQWRWDLVFRPRDYHQGDGHUHFDUJDFRPSDJDPHQWRHOHWU{QLFRDGLDQWDPHQWRGHFUpGLWR
SUpSDJR DGLDQWDPHQWR GH SDFRWH GH GDGRV H DGLDQWDPHQWR GH FKDPDGD 1RV VHUYLoRV GH
PLFURILQDQoDVRDGLDQWDPHQWRGREHQHItFLRpFRQFHGLGRLPHGLDWDPHQWHSDUDRVXVXiULRVVHPVDOGR
HRSDJDPHQWRpIHLWRQRPRPHQWRGHVXDSUy[LPDUHFDUJD
6HUYLoRV GH PHQVDJHULD  FRPXQLFDo}HV ± 3RVVXtPRV XPD SODWDIRUPD GH SRQWD D SRQWD GH
VHUYLoR GH PHQVDJHULD GH YR] FRP DFHVVR YLVXDO SRU apps HRX LQWHJUDGR D VLVWHPDV GH
606:KDWV$SSanti-spamGHFKDPDGDVHFRQYHUVmRGHFKDPDGDVGHYR]HPWH[WREDVHDGRHP
LQWHOLJrQFLD DUWLILFLDO (VWHV VHUYLoRV VmR RIHUHFLGRV HP SDUFHULD FRP DV RSHUDGRUDV GH
WHOHFRPXQLFDo}HV FRPR XP VHUYLoR DGLFLRQDO RX HP DOJXQV FDVRV LQFOXtGRV QRV SODQRV GH VHXV
FOLHQWHV
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$%HPRELWUDEDOKDKRMHFRPWUrVWLSRVGHFDQDLVGHGLVWULEXLomR
3URPRo}HV GH 2SHUDGRUDV ± $V RSHUDGRUDV GHQWUR GR HVFRSR GD SDUFHULD FRPXPHQWH ID]HP
FDPSDQKDV GH FRPXQLFDomR GH QRVVRV VHUYLoRV HP VHXV FDQDLV FRPR SRU H[HPSOR HQYLRV GH
PHQVDJHQV YLD 606 Sat Push H 5&6 GHVWDTXH HP VHXV ZHEVLWHV LQVWLWXFLRQDLV HP VHX
marketplaceGHVHUYLoRVHPVHXVDSOLFDWLYRVGHDXWRDWHQGLPHQWRHSRUPHLRGHYHQGDVHPVXDV
ORMDVItVLFDV
&DPSDQKDVRQOLQHSDJDV±$%HPRELWUDEDOKDHPSDUFHULDVFRPDSOLFDWLYRVPyYHLVTXHXVDPVXD
DXGLrQFLDSDUDSURPRYHUQRVVRVHUYLoRSDUDVHXVXVXiULRVDOpPGHIDEULFDQWHVGHFHOXODUTXHSUp
FDUUHJDPQRVVRVVHUYLoRVHPWURFDGRFRPSDUWLOKDPHQWRGDUHFHLWDJHUDGD$%HPRELWDPEpPID]
FDPSDQKDV SDJDV GLUHFLRQDGDV HP UHGHV GH SXEOLFLGDGH PyYHLV GLJLWDLV H '63 Demand-SidePlatforms SDUDFRQYHUWHUDVVLQDQWHV
3ODWDIRUPDSURSULHWiULDGHFDQDLV±$%HPRELGHVHQYROYHXXPDSODWDIRUPDSURSULHWiULDFKDPDGD
GHLoopTXHUHSUHVHQWDKRMHRSULQFLSDOFDQDOGHGLVWULEXLomRSDUDVHUYLoRVGLJLWDLV2Bemobi Loop
SHUPLWH jV RSHUDGRUDV GH WHOHFRPXQLFDo}HV DSURYHLWDUHP HYHQWRV GD MRUQDGD GH VHXV XVXiULRV
PyYHLVSDUDDSUHVHQWDUFDQDLVGLJLWDLVSHUVRQDOL]DGRVFULDQGRDVVLPXPDPHOKRUH[SHULrQFLDGLJLWDO
H JHUDQGR RSRUWXQLGDGHV GH cross-sell YHQGD GH VHUYLoRV UHODFLRQDGRV H YHQGD GH VHUYLoRV
LQFUHPHQWDLVGHIRUPDHVFDOiYHO


3UHVHQoD*HRJUiILFD
$FUHGLWDPRV TXH QRVVDV RSHUDo}HV LQWHUQDFLRQDLV YrP HP XP ULWPR GH FRQVWDQWH FUHVFLPHQWR
$WXDOPHQWHSRVVXtPRVRSHUDo}HVDWLYDVHPSDtVHVGRVTXDLVSRVVXtPRVHVFULWyULRVHPSDtVHV
%UDVLO 8FUkQLD 1RUXHJD H ËQGLD  H FHQWURV GH GHVHQYROYLPHQWR HP WRGRV HOHV FRP H[FHomR GD
1RUXHJD$OpPGHVWHVHVFULWyULRVIL[RVHPHVPRDQWHVGDSDQGHPLDGRQRYRFRURQDYtUXVD%HPREL
MiSRVVXtDSDUWHGHVXDHTXLSHWUDEDOKDQGRUHPRWDPHQWHGHTXDOTXHUOXJDUGRPXQGRFRQWULEXLQGR
SDUD D GLYHUVLGDGH GD QRVVD HTXLSH $WXDOPHQWH FRQWDPRV FRP SHVVRDV GH  QDFLRQDOLGDGHV
GLIHUHQWHVHFRPSUHVHQoDItVLFDHPSDtVHV
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$PDLRUSDUWHGHVVHVIXQFLRQiULRV TXHWUDEDOKDPGHDOJXPGRVQRVVRVHVFULWyULRV HVWmRORFDOL]DGRV
QR%UDVLO 5-H63 RQGHDWXDOPHQWHWHPRVGDQRVVDIRUoDGHWUDEDOKRWRWDOHHPVHJXLGD
WHPRVD8FUkQLDFRPHD1RUXHJDFRP2UHVWDQWHGDIRUoDGHWUDEDOKRHVWiHVSDOKDGRSRU
GLYHUVRVSDtVHVWDLVFRPRËQGLD)LOLSLQDV,QGRQpVLD%DQJODGHVK9LHWQmH3DTXLVWmR


1RVVD JOREDOL]DomR ID] FRP TXH RV UHVXOWDGRV LQWHUQDFLRQDLV DXPHQWHP FRQVLVWHQWHPHQWH D VXD
SDUWLFLSDomRQRUHVXOWDGRFRQVROLGDGR1RSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEUR
DVRSHUDo}HVLQWHUQDFLRQDLVUHSUHVHQWDUDPGDQRVVDUHFHLWDFRQVROLGDGD&RPSDUDGRFRPR
PHVPRSHUtRGRHPKRXYHXPDFUpVFLPRGHSRQWRVSHUFHQWXDLV
%DVHGHDVVLQDQWHV
$FUHGLWDPRV TXH SRVVXtPRV KRMH XPD EDVH UHOHYDQWH H FUHVFHQWH GH DVVLQDQWHV GRV QRVVRV
SURGXWRVGHDSOLFDWLYRVHMRJRVHPHQVDJHULDHFRPXQLFDomRFRPPLOK}HVGHDVVLQDQWHVHP
VHWHPEURGHHPSDtVHVRTXHUHSUHVHQWDXPFUHVFLPHQWRGHTXDVHFRPUHODomRD
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*UDQGHSDUWHGHQRVVDUHFHLWDGHFRUUHGRQRVVRPRGHORGHQHJyFLREDVHDGRHPDVVLQDWXUDVGH
DSOLFDWLYRVSRUPHLRGHRSHUDGRUDVGHWHOHIRQLDPyYHOFRPUHQRYDomRDXWRPiWLFDTXHSRGHPVHU
UHDOL]DGDVHPSHULRGLFLGDGHVHPDQDOHPHQVDOHSDJDDWUDYpVGRVDOGRGHFUpGLWRGRFHOXODU(VVD
IDPtOLDGHVHUYLoRUHSUHVHQWRXGHWRGDDUHFHLWDOtTXLGDUHFRQKHFLGDSHODFRPSDQKLDQRSHUtRGR
GHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH(VVDFDUDFWHUtVWLFDSUHVHQWHQDPDLRUSDUWHGH
QRVVRVFRQWUDWRVUHGX]RVQtYHLVGHLQDGLPSOrQFLDGHQRVVRVFOLHQWHVRTXHDFUHGLWDPRVVHUXP
LPSRUWDQWHSURSXOVRUGRQRVVRKLVWyULFRFRQVLVWHQWHGHFUHVFLPHQWR
$OpPGLVVRDWUDYpVGRVQRVVRVVHUYLoRVGHPLFURILQDQoDVRIHUHFHPRVGLIHUHQWHVVROXo}HVDFOLHQWHV
SUpSDJRVEDVHDGDVHPVHXSHUILOHHPVHXPRPHQWRWDLVFRPRDYHQGDGHUHFDUJDFRPSDJDPHQWR
HOHWU{QLFRDGLDQWDPHQWRGHFUpGLWRSUpSDJRDGLDQWDPHQWRGHSDFRWHGHGDGRVHDGLDQWDPHQWRGH
FKDPDGD$LQGDQHVVDIUHQWHQRVVHUYLoRVGHPLFURFUpGLWRRDGLDQWDPHQWRGREHQHItFLRpFRQFHGLGR
LPHGLDWDPHQWH SDUD RV XVXiULRV VHP VDOGR H R SDJDPHQWR p IHLWR QR PRPHQWR GH VXD SUy[LPD
UHFDUJD JHUDQGR ILGHOL]DomR GRV FOLHQWHV H FRODERUDQGR SDUD JDQKR GH UHFHLWD UHFRUUHQWH $
SDUWLFLSDomRGHVVDIDPtOLDQDUHFHLWDOtTXLGDGRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRVHPGHVHWHPEUR
GHIRLGHDTXDODFUHGLWDPRVVHUGHWHQWRUDGHXPSRWHQFLDOGHFUHVFLPHQWRVLJQLILFDWLYR
(SRU~OWLPRQRVVDIDPtOLDGHVHUYLoRVGHFRPXQLFDo}HVGLVSRQLELOL]DGLYHUVRVVHUYLoRVGHFKDPDGD
HWURFDGHPHQVDJHQVSDUDQRVVRVXVXiULRVDOpPGHSRVVXLULQWHJUDomRFRPR:KDWV$SSXPGRV
DSOLFDWLYRV PDLV XWLOL]DGRV SDUD WURFD GH PHQVDJHQV GH WH[WR (VVD IDPtOLD UHSUHVHQWRX  GD
UHFHLWDGRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH
1RVVR6HUYLoRV
1RVVRVVHUYLoRVSRGHPVHUGLVWULEXtGRVHPWUrVIDPtOLDV L $VVLQDWXUDGH$SOLFDWLYRVH-RJRV LL 
0LFURILQDQoDVH LLL &RPXQLFDo}HV
2VVHUYLoRVGDIDPtOLDGH$SOLFDWLYRVH-RJRVVHFDUDFWHUL]DPSRUVHUHPVHUYLoRVFRPIRUWHIRFRHP
FRQWH~GR H HVWDUHP GLYLGLGRV HP iUHDV FRPR MRJRV HQWUHWHQLPHQWR LQIDQWLO VD~GH HGXFDomR H
RXWURV2VVHUYLoRVGDVIDPtOLDVGHPLFURILQDQoDVHFRPXQLFDomRVmRVHUYLoRVGHVXSRUWHDRXVXiULR
GHWHOHIRQLDPyYHORIHUHFLGRVHPPRPHQWRVHVSHFtILFRVHFRQWH[WXDOL]DGRVDRVHXFLFORGHFRQVXPR
L $VVLQDWXUDGH$SOLFDWLYRVH-RJRV
$FUHGLWDPRVTXHD%HPRELIRLRSULPHLURplayerQRPHUFDGREUDVLOHLURHXPDGDVSULPHLUDVHPSUHVDV
GRPXQGRDRIHUHFHUDSDUWLUGHXPVHUYLoRGHDSOLFDWLYRVHMRJRVDWUDYpVGHXPPRGHORGH
DVVLQDWXUD FRP DFHVVR LOLPLWDGR D FHQWHQDV GH DSOLFDWLYRV R $SSV &OXE WUD]HQGR R PRGHOR GH
DVVLQDWXUDMiLPSOHPHQWDGRHSURYDGRSDUDRVVHJPHQWRVGHP~VLFDHYtGHR H[6SRWLI\H1HWIOL[ 
SDUDRVHJPHQWRGHDSOLFDWLYRVHMRJRVSDUDGLVSRVLWLYRVPyYHLV


$RIHUWDFKHJRXFRPXPPRGHORPDLVLQFOXVLYRVHPDQHFHVVLGDGHGHSDJDPHQWRYLDFDUWmRGH
FUpGLWRFRPRRVVHUYLoRVGRVGHPDLVVHJPHQWRVFRPHoDUDP2IDWXUDPHQWRGRVHUYLoRDFRQWHFH
YLDRSHUDGRUDVGHWHOHIRQLDPyYHOGLUHWDPHQWHQDFRQWDGRVXVXiULRVSUpHSyVSDJRV3HUPLWLQGR
DVVLPTXHWRGRXVXiULRFRPXPVPDUWSKRQH$QGURLGHXPSODQRPyYHOGHWHOHIRQLDHPXPDGDV
RSHUDGRUDVSDUFHLUDVSXGHVVHDVVLQDURVHUYLoR
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$ SURSRVWD GH YDORU GR VHUYLoR SDUD RV XVXiULRV p VLPSOHV DFHVVR LOLPLWDGR D XP FRQMXQWR GH
DSOLFDWLYRVVHPLQWHUUXSo}HVHVHPJDVWRVH[WUDVGXUDQWHRSHUtRGRHPTXHRDVVLQDQWHHVWLYHU
DGLPSOHQWHFRPRSDJDPHQWRGDWD[DGHDVVLQDWXUDGRVHUYLoR
&RPSOHPHQWDQGRHPWHUPRVSUiWLFRVDSURSRVWDGHYDORUDFLPDLVVRVLJQLILFDTXHapps premium
(pagos para baixar)SUHVHQWHVHPQRVVDSODWDIRUPDVHUmREDL[DGRVHDFHVVDGRVVHPTXDOTXHUFXVWR
DGLFLRQDOSDUDRFOLHQWHDOpPGRYDORUMiSDJRSHODDVVLQDWXUD-iSDUDRVDSSVVHPFXVWRSDUDEDL[DU
³free to play´ ± RQGH D PRQHWL]DomR VH Gi YLD DQ~QFLRV FRPSUDV GHQWUR GR DSOLFDWLYR YtGHRV
SURPRFLRQDLV HWF  WRGDV DV SURSDJDQGDV HVWmR UHPRYLGDV H RV LWHQV DGLFLRQDLV QRUPDOPHQWH
GLVSRQtYHLV DSHQDV DWUDYpV GH FRPSUDV PDLV YLGDV PHOKRUHV DUPDV upgrades HWF  HVWmR
WRWDOPHQWHOLEHUDGRVSDUDRXVXiULRVHPDQHFHVVLGDGHGHQHQKXPJDVWRDGLFLRQDO$OpPGLVVRHP
DPERV RV FDVRV premium H “free to play” RV UHGLUHFLRQDPHQWRV SDUD VLWHV H[WHUQRV FRPR SRU
H[HPSOR R *RRJOH 3OD\ VHUmR UHPRYLGRV JDUDQWLQGR XPD H[SHULrQFLD FRQWtQXD H OLYUH GH
LQWHUUXSo}HVSDUDQRVVRVXVXiULRV
$GLFLRQDOPHQWHDVVHJXLQWHVFDUDFWHUtVWLFDVVmRGHVWDFDGDV
Ɣ $ WRWDOLGDGH GR FRQWH~GR GLVSRQtYHO QD SODWDIRUPD p PDLV GH 86 HP apps
premiumHFRPSUDVGHQWURGHDSOLFDWLYRV
Ɣ 0RGHORFRPSOHPHQWDUDRPRGHORH[LVWHQWHQR*RRJOH3OD\GHDSOLFDWLYRVJUiWLVHSDJRSRU
GRZQORDG
Ɣ &RPHUFLDOL]DomRFRPDPDUFDGDRSHUDGRUD
Ɣ 7HVWHVFRPSHUtRGRGHJUDWXLGDGHGHSHORPHQRVGLDV
Ɣ 2IHUWDVVHJPHQWDGDVHPSDFRWHFRPSOHWRXPSDUDMRJRVHRXWURSDUDFULDQoDV
20RGHORGHQHJyFLRVHQYROYHDVRSHUDGRUDVGHWHOHIRQLDPyYHOD%HPRELHGHVHQYROYHGRUHVGH
DSOLFDWLYRV
2 FRQWH~GR GR $SSV &OXE p FRPSRVWR SRU PDLV GH  WtWXORV FULWHULRVDPHQWH VHOHFLRQDGRV H
IRUQHFLGRV DWUDYpV GH FHUFD GH  SDUFHLURV LQFOXLQGR GHVHQYROYHGRUHV H GLVWULEXLGRUHV GH
DSOLFDWLYRV


$TXDOLGDGHGRFRQWH~GRSRGHVHUDSUHVHQWDGDDWUDYpVGHLQGLFDGRUHVFRPR L WtWXORVTXHIRUDP
VHOHFLRQDGRVFRPR(VFROKDVGR(GLWRU Editor’s Choice SHORVFDQDLVWUDGLFLRQDLVGHGLVWULEXLomRGH
DSOLFDWLYRVGD$SSOHH*RRJOH LL WtWXORVTXHFKHJDUDPDQ~PHURGRranking HPVXDVUHVSHFWLYDV
FDWHJRULDVHPSHORPHQRVXPSDtVRQGHHVWmRSXEOLFDGRVH LLL WtWXORVTXHDWLQJLUDPPDUFDVGH
PDLVPLOK}HVGHdownloads QR*RRJOH3OD\
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1RWD  7tWXORVVHOHFLRQDGRVFRPRHVFROKDGRVHGLWRUHVSHOR*RRJOHH$SSOHHPVXDVUHVSHFWLYDVORMDVGHDSOLFDWLYRVVmRUHFRPHQGDo}HV
GRVHGLWRUHVLQGHSHQGHQWHPHQWHGHVXDDXGLrQFLDRXDYDOLDomRGHXVXiULRVEDVHDGRHPFRQVXOWDVUHDOL]DGDVWtWXORDWtWXORSHODFRPSDQKLD  
7tWXORVTXHDOFDQoDUDPRSULPHLUROXJDUHPVXDVUHVSHFWLYDVFDWHJRULDVHPSHORPHQRVXPSHUtRGRHXPSDtVRQGHHVWmRSXEOLFDGRVEDVHDGR
HPFRQVXOWDVUHDOL]DGDVQRVHUYLoR$SS$QQLH  7tWXORVTXHXOWUDSDVVDUDPDPDUFDGHPLOK}HVGHGRZQORDGVQR*RRJOH3OD\EDVHDGR
HPLQIRUPDomRGRSUySULR*RRJOHSOD\

3DUFHLURVGH&RQWH~GRV
3RVVXtPRVDWXDOPHQWHFHUFDGHSDUFHLURVGHFRQWH~GRLQFOXLQGRGHVHQYROYHGRUHVHGLWRUDVH
GLVWULEXLGRUHVUHVSRQViYHLVSHORIRUQHFLPHQWRGHPDLVGHWtWXORV'HQWUHHOHVHVWmRSUHVHQWHV
PDUFDVFRPR'LVQH\5RYLR9LDFRP6TXDUH(QL[7RFD%RFD=HSWR/DEGHQWUHRXWUDVPDLVDOpP
GHFRQWH~GRVIDPRVRVPXQGLDOPHQWHFRPR-HWSDFN-R\ULGH&URVV\5RDG$QJU\%LUGVGHQWUHRXWURV
PDLV
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LL 0LFURILQDQoDV
1RYRVVHUYLoRVGLJLWDLVIRUDPFULDGRVSDUDDWHQGHUDVQHFHVVLGDGHVGHXVXiULRVSUpSDJRVHPVXD
MRUQDGD GLJLWDO VHP VDOGR DWUDYpV GH &DQDLV 6HP &UpGLWR  H SDUD FULDU QRYDV RSRUWXQLGDGHV GH
PRQHWL]DomRSDUDDVRSHUDGRUDV


3RUWIyOLRGHPLFURILQDQoDV
2VVHUYLoRVGHPLFURILQDQoDVSRVVXHPXPDUHODomRGLUHWDFRPDSODWDIRUPDSURSULHWiULDGHFDQDLV
GHGLVWULEXLomRGD%HPRELDSUHVHQWDGRVHPPRPHQWRVHPTXHRVXVXiULRVQmRSRVVXDPFUpGLWRV
DWLYRVSDUDUHDOL]DomRGHFKDPDGDVHDFHVVRjLQWHUQHW6mRyWLPDVIHUUDPHQWDVGHPRQHWL]DomR
SDUDRSHUDGRUDVUHPRYHQGRDLQGDDIULFomRGHFOLHQWHV³EORTXHDGRV´RXVHMDFOLHQWHVVHPFUpGLWRV
DWLYRVSDUDXWLOL]DUVHXSODQRGHWHOHIRQLDPyYHO
2VVHJXLQWHVVHUYLoRVFRPS}HPRSRUWIyOLR
Ɣ 5HFDUJD'LJLWDO6HUYLoRSDUDUHDOL]DomRGHUHFDUJDSRUFDUWmRGHFUpGLWRRXGpELWR
Ɣ $GLDQWDPHQWRGH6DOGR&UpGLWR6HUYLoRGHDGLDQWDPHQWRGHVDOGRFUpGLWRSDUDSDJDPHQWR
QDSUy[LPDUHFDUJDGRFOLHQWH&REUDQoDGHXPDWD[DDGLFLRQDODRYDORUHPSUHVWDGRSHOD
UHDOL]DomRGRVHUYLoR
Ɣ $GLDQWDPHQWRGH3DFRWHGH'DGRV6HUYLoRGHDGLDQWDPHQWRGHXPSDFRWHGHGDGRVSDUD
SDJDPHQWRQDSUy[LPDUHFDUJDGRFOLHQWH
Ɣ $GLDQWDPHQWR GH &KDPDGD  6HUYLoR GH DGLDQWDPHQWR GH XP SDFRWH GH PLQXWRV SDUD R
FOLHQWHFRPSOHWDUXPDOLJDomRFRPSDJDPHQWRQDSUy[LPDUHFDUJDGRFOLHQWH
&RPRFDUDFWHUtVWLFDVmRVHUYLoRVHQWUHJXHVQRFRQWH[WRFHUWRDRVFOLHQWHVFRPRSRUH[HPSORHP
XPHYHQWRGHFKDPDGDVHPFUpGLWRRXQDYHJDomRVHPFUpGLWR
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1RVVDV VROXo}HV GH PLFURILQDQoDV FRQILJXUDP XP SLODU LPSRUWDQWH GD QRVVD HVWUDWpJLD GH
FUHVFLPHQWR H Mi DSUHVHQWDP VyOLGRV UHVXOWDGRV 1D PpGLD PHQVDO GR  WULPHVWUH GH  QyV
JHUDPRVPLOK}HVGHWUDQVDo}HVGHUHFDUJD UHSUHVHQWDQGR5PLOK}HVHPYROXPHILQDQFHLUR
YHQGLGRVGLJLWDOPHQWH


1RWD 'DGRV UHIHUHQWHV j PpGLD GR  WULPHVWUH GH  5HFDUJD UHIHUHQWH jV GXDV PDLRUHV RSHUDGRUDV FRP R VHUYLoR FRPHUFLDOL]DGR H
DGLDQWDPHQWRGHFUpGLWRHFKDPDGDVUHIHUHQWHVjRSHUDGRUDFRPRVHUYLoRHPFRPHUFLDOL]DomR

LLL &RPXQLFDo}HV
3RUWIyOLRGH&RPXQLFDo}HV
2V VHUYLoRV GH FRPXQLFDomR VmR UHODFLRQDGRV DR FRQWH[WR GD UHDOL]DomR H UHFHELPHQWR GH
FKDPDGDVGHYR]2FRQFHLWRGH Communication 2.0HQWUHJD
Ɣ Visual Voice Messages FRUUHLRGHYR]
Ɣ ,QWHOLJrQFLD$UWLILFLDOSDUDDWUDQVFULomRGRiXGLRSDUDWH[WR
Ɣ ,QWHJUDomRFRP:KDWV$SSSDUDHQWUHJDGHPHQVDJHQV
Ɣ 1RWLILFDomRGHFKDPDGDVSHUGLGDV
Ɣ $QWL6SDPH&DOOHU,' %\7UXHFDOOHU70 
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&RPLVVRpSRVVtYHODFRPSDQKDUDMRUQDGDGRFOLHQWHWDQWRHPPRPHQWRVonline &DOOHU,'H$QWL
6SDP FRPRoffline 0HQVDJHQVGH9R]HQRWLILFDomRGHFKDPDGDVSHUGLGDV 3RVVXtPRVXPQRYR
DSOLFDWLYRHPGHVHQYROYLPHQWRSDUDLQWHJUDUDVIXQFLRQDOLGDGHV


1RWD'DGRVUHIHUHQWHVjPpGLDPHQVDOGR7ULPHVWUHGHUHIHUHQWHVjVRSHUDGRUDVFRPRVHUYLoRDWLYRQR%UDVLO

1RVVR&DQDO3URSULHWiULRGH'LVWULEXLomR%HPREL/RRS
$ %HPREL YHP VH HVSHFLDOL]DQGR QD GLVWULEXLomR GH VHUYLoRV GLJLWDLV DR ORQJR GRV ~OWLPRV DQRV
DWUDYpV GD FULDomR GH XPD SODWDIRUPD SURSULHWiULD GH GLVWULEXLomR H RUTXHVWUDomR PXOWLFDQDO GH
VHUYLoRVGLJLWDLV$PLVVmRGHVWDSODWDIRUPDpDHQWUHJDGDRIHUWDFHUWDQRFDQDOFHUWRHQDKRUD
FHUWD
8PD SODWDIRUPD HVFDOiYHO FRP EDL[R FXVWR GH DTXLVLomR GH XVXiULRV H VXSRUWDGD SRU
DUPD]HQDPHQWRQDQXYHPHLQWHOLJrQFLDDUWLILFLDO
%HPREL /RRS  2UTXHVWUDomR GH RIHUWDV PXOWLFDQDO DWUDYpV GH ,QWHOLJrQFLD $UWLILFLDO H $QiOLVH GH
'DGRV
$QiOLVH GH 'DGRV ± $V SODWDIRUPDV GH FDQDLV GD %HPREL JHUHQFLDP PDLV GH PHLR ELOKmR GH
LQWHUDo}HV PHQVDLVUHVXOWDQGRQDVYHQGDVGHDVVLQDWXUDGHappsHMRJRVVHUYLoRVGHPHQVDJHULD
HFRPXQLFDo}HVHWUDQVDo}HVGHPLFURILQDQoDV'HVVDIRUPDFDSWXUDQGRHYHQWRVGRFLFORGHYLGD
GH XVXiULRV GH RSHUDGRUDV GH WHOHIRQLD PyYHO SDUD SURPRomR GH VHUYLoRV FRP EDL[R FXVWR GH
DTXLVLomR
3URMHWDGRSDUDRSHUDGRUDVGHWHOHIRQLDPyYHO±2%HPREL/RRSpEDVHDGRHPXPDSODWDIRUPDGH
PDUNHWLQJ H DQiOLVH GH GDGRV SDUD XPD RUTXHVWUDomR GH RIHUWDV TXH DQWHFLSD DV QHFHVVLGDGHV
LQGLYLGXDLVSHUPLWLQGRTXHDVRSHUDGRUDVRIHUHoDPDPHOKRUH[SHULrQFLDSRVVtYHODFDGDXVXiULRGH
VXDUHGH
&RQKHFLPHQWRGRFRPSRUWDPHQWRGRXVXiULRSDUDUHFRPHQGDomRGDPHOKRURIHUWD±2%HPREL/RRS
LGHQWLILFD D PHOKRU RIHUWD DR FRPSUHHQGHU R SHUILO H R FRQWH[WR GH FDGD LQWHUDomR FRP R FOLHQWH
RIHUHFHQGR RV SURGXWRV PDLV UHFRPHQGDGRV QXP FRQWH[WR HVSHFtILFR FRPR UHFDUJDV RX
DGLDQWDPHQWRGHFUpGLWRVQRPRPHQWRTXHRXVXiULRID]XPDOLJDomRVHPSRVVXLUFUpGLWRVDWLYRV
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([SHULrQFLDPXOWLFDQDOSHUVRQDOL]DGD±7UDQVIRUPDURVSRQWRVGHFRQWDWRGHQDYHJDomRGHYR]H
GDGRVGRVFOLHQWHVHPFDQDLVGHUHODFLRQDPHQWRHYHQGDVGHSURGXWRVGLJLWDLVHGH7HOHFRP


2H[HPSORDEDL[RLOXVWUDRIXQFLRQDPHQWRGDSODWDIRUPD


$SODWDIRUPDDWXDOPHQWHVXSRUWDVHJPHQWDo}HVSRUGLIHUHQWHVWLSRVGHLQVXPRGHGDGRVRUGHQDomR
GHRIHUWDVSRUUHJUDVSUpHVWDEHOHFLGDVHSRUFRQYHUV}HVGLQkPLFDVDVVLPFRPRRJHUHQFLDPHQWR
GHHVWRTXHGHLQYHQWiULRV


,QWHJUDGRV GLUHWDPHQWH DR %HPREL /RRS FRP REMHWLYR GH VXSRUWDU D GLJLWDOL]DomR GD MRUQDGD GH
FOLHQWHV3Up3DJRVGDVRSHUDGRUDVTXDQGRRVPHVPRVVHHQFRQWUDPVHPFUpGLWRVDWLYRVHVWmRDV
SODWDIRUPDVGHSRUWDOGHYR](No Credit Voice Portal, SRUWDOGHYR]VHPFUpGLWR)HSRUWDOZHE(No
Data no Credit Web Portal – 3RUWDOGD:HEVHP&UpGLWRH6HP'DGRVSDUD1DYHJDomR 
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3RUWDOGH9R]No Credit Voice Portal
3ODWDIRUPD GH JHUHQFLDPHQWR GH FKDPDGDV SDUD WUDQVIRUPDU RSRUWXQLGDGHV XVXDOPHQWH SHUGLGDV
HPXPDPHOKRUH[SHULrQFLDGHXVRSDUDRFOLHQWHILQDOHRSRUWXQLGDGHVGHUHFHLWDVLQFUHPHQWDLVSDUD
DVRSHUDGRUDV$SODWDIRUPDVXSRUWDPDLVGHPLOK}HVGHFKDPDGDVSRUPrVWUDQVIRUPDQGRDV
HPYHQGDVGHVHUYLoRVGLJLWDLVHGHWHOHFRPXQLFDo}HV
3RUWDOWebNo Credit No Data Web Portal
3ODWDIRUPDGHJHUHQFLDPHQWRGHWHQWDWLYDVGHDFHVVRjLQWHUQHWGHFOLHQWHVTXHILFDPVHPVDOGRRX
H[FHGHUDPROLPLWHGHVHXVSDFRWHVGHGDGRVIRUQHFHQGRXPSRUWDOSHUVRQDOL]DGRHSHUPLWLQGRTXH
RVFOLHQWHV WHQKDPDFHVVR D VHUYLoRV QR PRPHQWRFHUWR FRPRSRU H[HPSORYHQGD GH UHFDUJDV
SDFRWHVGHGDGRVHVHUYLoRVGLJLWDLV
([SHULrQFLD 'LJLWDO 3HUVRQDOL]DGD SDUD 8VXiULRV 3Up3DJRV  &ULDGR SDUD DWHQGHU DV GHPDQGDV
HVSHFtILFDV GH FDGD RSHUDGRUD &DGD SRUWDO SRGH VHU SHUVRQDOL]DGR GH DFRUGR FRP D PDUFD H R
layoutGDRSHUDGRUD6mRRSHUDGRUDVPyYHLVFRPDVSODWDIRUPDVKDELOLWDGDVSHOD%HPRELFRP
DSUR[LPDGDPHQWHPLOK}HVGHXVXiULRVSUpSDJRVJHUHQFLDGRVWRGRVRVPHVHV


1RWD,QIRUPDo}HVEDVHDGDVHPUHODWyULRVRSHUDFLRQDLVGDFRPSDQKLDUHIHUHQWHVD$JR
ï&RPEDVHQDVLQWHUDo}HVFRPXVXiULRVQR3RUWDOGH9R]H3RUWDO:HE
ð9HQGDVWUDQVDFLRQDGDVLQFOXHPUHFDUJDVFUpGLWRHDGLDQWDPHQWRVGHFKDPDGDHVHUYLoRVGLJLWDLV

(OHYDGRVQtYHLVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDH[SHULrQFLDGR0DQDJHPHQWHVXSRUWHGR*UXSR
2WHOORHFRODERUDGRUHVFDSDFLWDGRVHVDWLVIHLWRV
3RVVXtPRVXPHOHYDGRQtYHOGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDTXHYHPVHQGRDSULPRUDGRGHVGHDQRVVD
IXQGDomR (P  SDVVDPRV D VHU XPD HPSUHVD SDUWH GR JUXSR 2WHOOR &RUSRUDWLRQ $6$
DSULPRUDQGR DLQGD PDLV QRVVDV SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD HVSHFLDOPHQWH FRP D
LPSOHPHQWDomRGHGLYHUVDVSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRV
$2WHOOR&RUSRUDWLRQ$6$pXPDKROGLQJOLVWDGDQD2VOR6WRFN([FKDQJHFRPPDLVGHDQRVGH
KLVWyULD QR PHUFDGR 2ULJLQDOPHQWH FRQKHFLGD FRPR 2SHUD 6RIWZDUH $6$ p XP FRQMXQWR GH
&RPSDQKLDVHVSHFLDOL]DGDVHPFULDUVROXo}HVSDUDRPXQGRGLJLWDO
$ &RPSDQKLD EXVFD VHPSUH GHVHQYROYHU H IRPHQWDU R FUHVFLPHQWR LQWHUQR GH VHXV IXQFLRQiULRV
JDUDQWLQGR XP DPELHQWH IDYRUiYHO SDUD TXH FRQVLJDP FRQWULEXLU GLUHWDPHQWH QRV QHJyFLRV
SDUWLFLSDQGR GRV SURFHVVRV GH GHFLVmR H PHOKRULDV GH HVWUDWpJLDV SDUD VROXo}HV GH SUREOHPDV
&RPRSDUWHGHVVHSURFHVVRDGRWDPRVIHUUDPHQWDVFDSD]HVGHJHUDUXPDOLQKDPHQWRGHWRGDD
&RPSDQKLDIHHGEDFNVWULPHVWUDLVDYDOLDomRGHWDOHQWRYVSRWHQFLDOQRPRGHOR%2;H136
(PSOR\HH1HW3URPRWHU6FRUH PHQVDOPHGLQGRRQtYHOGHVDWLVIDomRHHQJDMDPHQWRGHQRVVRV
IXQFLRQiULRVUHPXQHUDomRYDULiYHOTXHHQYROYHGRVIXQFLRQiULRVDOpPGRQRVVRSURJUDPDGH
GHVHQYROYLPHQWRSHVVRDO DQXDO 
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1RVVRTXDGURDWXDOGHDGPLQLVWUDGRUHVpFRPSRVWRSRUH[HFXWLYRVDOWDPHQWHFDSDFLWDGRVTXHHP
PpGLD SRVVXHP PDLV GH  DQRV GH H[SHULrQFLD QR VHWRU SRVVXLQGR XPD FXOWXUD GH H[FHOrQFLD
RSHUDFLRQDOHLQRYDomR$OpPGHXPDHTXLSHDGPLQLVWUDWLYDGHUHQRPHXPDGDVQRVVDVIRUoDVpD
FRPSRVLomRGRQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDVHUIRUPDGRSRUH[HFXWLYRVHVXSOHQWHWRGRV
FRPYDVWDH[SHULrQFLDGHQWUHRVTXDLV L /DUV%RLOHVHQ±&(2QD2WHOOR&RUSRUDWLRQHH[&(2QD
2SHUD6RIWZDUH LL 3HGUR5LSSHU±&(2&R)XQGDGRU%HPRELHPHPEURGR&RQVHOKRGD,JXDWHPL
LLL )LDPPD=DULIH±0DQDJLQJ'LUHFWRUQR7ZLWWHU LY &DUORV3LDQL±&(2GD+3;&KDLUPDQGD
(TXDWRULDO&KDLUPDQGD%UDVLO%URNHUVHPHPEURGRFRQVHOKRGD%5'LVWULEXLGRUD Y )UDQFLVFR
9DOLP±H[&(2QD2L1HW1H[WHO([SHULDQH9LD9DUHMRH YL 5RJHU6ROp%RDUGPHPEHUQD2L
H[&02QD6SULQW&20QD:H:RUNHIRUPHU&02QD7,0%UDVLOHH[ERDUGPHPEHUQD0LOOLFRQ
'LYHUVDV RSRUWXQLGDGHV GH DTXLVLomR LGHQWLILFDGDV SDUD FDSWXUD GH YDORU HP XP JUDQGH
PHUFDGRHQGHUHoiYHOFRPHVSDoRSDUDFUHVFLPHQWRLQRUJkQLFR
2GHVHQYROYLPHQWRRUJkQLFRGRVFDQDLVSURGXWRVHVHUYLoRVGD&RPSDQKLDQRV~OWLPRVDQRVQRV
SHUPLWLUDPLGHQWLILFDUGLYHUVDVRSRUWXQLGDGHVGHHOHYDURSRWHQFLDOGHHVFDODELOLGDGHHUHWRUQRSDUD
QRVVRVDWXDLVDFLRQLVWDVDWUDYpVGHDTXLVLo}HV$OLDGDVjFDSDFLGDGHGHH[HFXomRHLQWHJUDomRGR
QRVVR WLPH FRQIRUPH GHPRQVWUDGR HPPDLR GH  TXDQGR DGTXLULPRV D RSHUDomR GR %UDVLOH
$PpULFD &HQWUDO GD 1XDQFH &RPPXQLFDWLRQV ,QF XPD GDV OtGHUHV JOREDLV HP WHFQRORJLD GH
UHFRQKHFLPHQWRGHYR]OLVWDGDQD1$6'$4 DWUDYpVGHXPSURFHVVRFRPSHWLWLYR
(VWDDTXLVLomRFRPELQDGDFRPXPDLQWHJUDomRUiSLGDHHIHWLYDIRLFDSD]GHDFHOHUDUQRVVDFXUYD
GH DSUHQGL]DGR HP WHFQRORJLDV OLJDGRV D LQWHUIDFH GH YR] HJ 6,3 9R,3 9RLFHWR7H[W HQWUH
RXWUDV HFRPLVVRYLDELOL]RXDH[SDQVmRHDFULDomRGHQRYRVFDQDLVHVHUYLoRVFRPRRVSRUWDLV
LQWHOLJHQWHVHSHUVRQDOL]DGRVGHYR]HRIHUWDVGHPLFURILQDQoDV1HVVDPHVPDWUDQVDomRWDPEpP
IRLIHLWDDDTXLVLomRGHDWLYRVFRPRhardware HsoftwareSURSULHGDGHLQWHOHFWXDODFRUGRVFRPHUFLDLV
FRPJUDQGHVRSHUDGRUDVGHWHOHIRQLDPyYHOEUDVLOHLUDVHODWLQRDPHULFDQDVDOpPGDWUDQVIHUrQFLD
GH H[HFXWLYRV GR WLPH RULJLQDO GD 1XDQFH (QWHQGHPRV TXH HVVHV DWLYRV H WDOHQWRV IRUDP
UDSLGDPHQWHLQWHJUDGRVQD%HPRELHYLDELOL]DUDPXPDPDLRUGLYHUVLILFDomRGHFDQDLVSDUDRQRVVR
SRUWIyOLR FRPR R 3RUWDO GH 9R]  No Credit Voice Portal H DXPHQWDUDP QRVVR SRUWIyOLR WUD]HQGR
VHUYLoRV TXH SRGHULDP VHU PRQHWL]DGRV VREUH QRVVD SODWDIRUPD SURSULHWiULD GH GLVWULEXLomR LH
/RRS 
$FUHGLWDPRV HP QRVVR VXFHVVR QD UHDOL]DomR GHVVD WUDQVDomR EHP FRPR HQWHQGHPRV TXH HOH
FRPSURYD QRVVD H[SHULrQFLD H D TXDOLGDGH GR QRVVR WLPH HP LGHQWLILFDU ERQV DWLYRV FRQFUHWL]DU
DTXLVLo}HV D YDORUHV FRHUHQWHV PHVPR HP SURFHVVRV FRPSHWLWLYRV DOpP GH LQWHJUDOL]DU R DOYR
WUD]HQGRUHVXOWDGRVSRVLWLYRVHPXPFXUWRHVSDoRGHWHPSR
(PSHQKDGRVHPH[SORUDUDLQGDPDLVHVVDVRSRUWXQLGDGHVFULDPRVHPMDQHLURGHXPDiUHD
GHGLFDGD j 0 $ FRPSRVWD SRU H[HFXWLYRV FRP YDVWD H[SHULrQFLD GH PHUFDGR HP DWLYLGDGHV GH
IXV}HVHDTXLVLo}HVHFRPFRQKHFLPHQWRHVSHFtILFRGHQRVVDLQG~VWULD$HTXLSHMiSRVVXLPDLVGH
TXLQ]H HPSUHVDV PDSHDGDV QR %UDVLO (VWDGRV 8QLGRV ÈIULFD GR 6XO (VSDQKD *UpFLD &KLOH
3RO{QLDH)LQOkQGLDHGLYHUVDVGLVFXVV}HVHPDQGDPHQWR'LVFXVV}HVQDVTXDLVMiSRVVXtPRVVHWH
DFRUGRVGHFRQILGHQFLDOLGDGHDVVLQDGRVVHQGRGRLVFRPRIHUWDVQmRYLQFXODQWHVMiHPQHJRFLDomR
&RPRH[HPSORVGHIXWXUDVSRVVLELOLGDGHVGHDTXLVLo}HVDOpPGHDTXLVLo}HVSDUDH[SDQGLUQRVVRV
SURGXWRVHVHUYLoRVDWXDLVSRGHPRVGHVWDFDURVVHJXLQWHVSHUILVGHHPSUHVDVGHQRVVRLQWHUHVVH
VHP D HOHV QRV OLPLWDU L  HPSUHVDV TXH QRV WUDJDP QRYRV FDQDLV GH GLVWULEXLomR RX H[SDQVmR
GDTXHOHVMiH[LVWHQWHV LL VHUYLoRVFRPSOHPHQWDUHVDRVMiRIHUHFLGRV SDJDPHQWRVPLFURILQDQoDV
games,HQWUHRXWURV H LLL FRPSDQKLDVORFDOL]DGDVHPUHJL}HVDLQGDVXEH[SORUDGDVSHOD%HPREL
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9DQWDJHQV&RPSHWLWLYDV
1D ~OWLPD GpFDGD GH RSHUDomR GHVHQYROYHPRV XPD VpULH GH YDQWDJHQV FRPSHWLWLYDV TXH QRV
SHUPLWLUDP XPD WUDMHWyULD GH FUHVFLPHQWR VXVWHQWiYHO $FUHGLWDPRV TXH HVVDV YDQWDJHQV VHUmR
IXQGDPHQWDLVSDUDQRVVRIXWXUR
L 0RGHORGHQHJyFLRVEDVHDGRHPDVVLQDWXUDVRWLPL]DGRSDUDSDtVHVHPHUJHQWHV
&ULDPRVXPPRGHORGHQHJyFLRVDWUDYpVGHQRVVDH[SHULrQFLDQRPRGHORGHPLFURDVVLQDWXUDVQD
SUHFLILFDomR DGHTXDGD DR SRGHU GH FRPSUD GH FDGD VXEVHJPHQWR GH EDL[D UHQGD QR XVR GR
IDWXUDPHQWRDFOLHQWHVSUpSDJRVGDVRSHUDGRUDVYLDELOL]DQGRXPDIRUPDGHSDJDPHQWRDFHVVtYHO
6RPDGRjQRVVDSODWDIRUPDWHFQROyJLFDGHSRQWDDSRQWDDFUHGLWDPRVTXHFULDPRVXPGLIHUHQFLDO
GHRIHUWDGLItFLOGHVHUUHSOLFDGR
LL ([WHQVDEDVHGHSDUFHULDVGHGLVWULEXLomRHPHUFDGRHQGHUHoiYHOFUHVFHQWH%HPRELWHP
XPDH[WHQVDEDVHGHSDUFHULDVTXHHQYROYHPUHODFLRQDPHQWRVKLVWyULFRVHLQWHJUDo}HV
1RV ~OWLPRV DQRV FRQVWUXtPRV SDUFHULDV H LQWHJUDPRV GLUHWDPHQWH QRVVRV VHUYLoRV PHLRV GH
FREUDQoDHFDQDLVGHGLVWULEXLomRHPRSHUDGRUDVHPSDtVHV7DLVSDUFHULDVQRVWUD]HPXP
JUDQGHQtYHOGHFRQWUROHHXPDHVFDODLQLFLDOTXHQRVIDFLOLWDQmRVyDUHSOLFDURPRGHORFRPPDLV
RSHUDGRUDVPDVWDPEpPDFULDUQRYRVVHUYLoRVHFDQDLVFRPQRVVRVSDUFHLURVDWXDLV
LLL 'LYHUVLILFDomRJHRJUiILFDFUHVFHQWHGDVUHFHLWDV
$WUDYpVGDVSDUFHULDVFRQVWUXtGDVQRV~OWLPRVDQRVD%HPRELHYROXLXGHXPDHPSUHVDQDFLRQDO
IRFDGDQRPHUFDGRGRPpVWLFRSDUDXPDHPSUHVDLQWHUQDFLRQDOFRPSUHVHQoDJOREDOJHUDQGRXPD
GLYHUVLILFDomRGHUHFHLWDTXHDFUHGLWDPRVTXHJUDGXDOPHQWHVHWUDGX]HPXPDPDLRUUHVLOLrQFLDGD
HPSUHVD
LY 3ODWDIRUPDSURSULHWiULDGHFDQDLVGLJLWDLVJHUDQGRXPPRGHORGHDTXLVLomRLQWHOLJHQWHGH
XVXiULRVFRPHVFDODELOLGDGHHEDL[RFXVWR
$QRVVDSODWDIRUPDSURSULHWiULDGHFDQDLVGLJLWDLV Loop)SHUPLWHjVRSHUDGRUDVGHWHOHFRPXQLFDo}HV
DSURYHLWDU HYHQWRV GD MRUQDGD GH VHXV XVXiULRV PyYHLV SDUD DSUHVHQWDU FDQDLV GLJLWDLV
SHUVRQDOL]DGRVFULDQGRDVVLPXPDPHOKRUH[SHULrQFLDGLJLWDOHJHUDQGRRSRUWXQLGDGHVGH cross-sell
HupsellGHVHUYLoRVGHIRUPDHVFDOiYHOHGHEDL[RFXVWR(VWDDERUGDJHPpXPGLIHUHQFLDOPXLWR
LPSRUWDQWHSRLVSHUPLWHTXHD%HPRELQmRVyFRQVWUXDUHODo}HVHLQWHJUDo}HVPDLVSURIXQGDVFRP
VXDVRSHUDGRUDVSDUFHLUDVPDVWDPEpPYLDELOL]DXPFDQDOGHGLVWULEXLomRHVFDOiYHOSUHYLVtYHOHGH
FXVWRUHODWLYDPHQWHEDL[R
Y 3HUIRUPDQFHILQDQFHLUDVyOLGDFRPUHFHLWDUHFRUUHQWHHPXPPRGHOROHYHHPDWLYRV
1RVVDWD[DPpGLDGHFUHVFLPHQWRDQXDOGDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDHQWUHRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
HQFHUUDGRVHPHSDUDR*UXSR%HPRELIRLGHPDLVGHDRDQR-iHQWUHRVH[HUFtFLRV
VRFLDLVHQFHUUDGRVHPHDWD[DPpGLDGHFUHVFLPHQWRDQXDOIRLGHDRDQR1RV
QRYH SULPHLURV PHVHV GH  D UHFHLWD RSHUDFLRQDO OtTXLGD FUHVFHX  7DO FUHVFLPHQWR
DVVRFLDGRjQRVVDPDUJHP(%,7'$GHQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEUR
GHHQRVVDDOWDFDSDFLGDGHGHJHUDomRGHFDL[DVmRDEDVHGDQRVVDSHUIRUPDQFHILQDQFHLUD
VyOLGDHHVWiYHO



(VWHUHVXOWDGRQmRFRQVLGHUDRVHIHLWRVHVSHUDGRVGHFRUUHQWHVGDFRQVROLGDomR8FUkQLDFRQIRUPHGHVFULWR

QR LWHP ³ (YHQWRV FRP HIHLWRV UHOHYDQWHV RFRUULGRV H HVSHUDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV´ GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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YL  *RYHUQDQoD FRUSRUDWLYD DSULPRUDGD VRPDGD D XPD DGPLQLVWUDomR SURILVVLRQDO H
H[SHULHQWHQRQRVVRVHWRUGHDWXDomR 
3RVVXtPRVXPHOHYDGRQtYHOGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDTXHYHPVHQGRDSULPRUDGRGHVGHDQRVVD
IXQGDomR 1RVVD DXGLWRULD LQGHSHQGHQWH p UHDOL]DGD SHOD 3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV 3Z&  GHVGH
GRLVDQRVGHSRLVGHSDVVDUPRVDVHUXPDHPSUHVDSDUWHGRJUXSR2WHOOR&RUSRUDWLRQ$6$
DSyV QRVVD DTXLVLomR HP DJRVWR GH  'HVGH HQWmR WHPRV DSULPRUDGR DLQGD PDLV QRVVDV
SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD HVSHFLDOPHQWH FRP D LPSOHPHQWDomR GH XP QRYR FyGLJR GH
pWLFDHGLYHUVDVSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVFRQGL]HQWHVFRPRGHXPDHPSUHVDGHFDSLWDO
DEHUWRWDLVFRPRSROtWLFDVGHWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGH
GLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVHQHJRFLDo}HVGHYDORUHVLPRELOLiULRVHQRPHDomRHUHPXQHUDomR
$OpPGLVVRQRVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDVHUIRUPDGRFRQWDUiFRPPHPEURVFRPYDVWD
H[SHULrQFLDQRVHWRUGHQWUHHVVHV&(2VHFRQVHOKHLURVGHJUDQGHVHPSUHVDVTXHVXSRUWDUmRR
WLPH GH JHVWmR HP VXDV WRPDGDV GH GHFLVmR 'HQWUH RV  PHPEURV DR PHQRV  VHUmR
LQGHSHQGHQWHV
YLL &DSDFLGDGHGHDGTXLULUHLQWHJUDUQRYDVHPSUHVDV
7HPRVSHUVHJXLGRWUrVFDPLQKRVGHFUHVFLPHQWRRUJkQLFR L FULDomRGHQRYRVFDQDLVGLJLWDLV LL 
ODQoDPHQWR GH VHUYLoRV GLJLWDLV H LLL  H[SDQVmR GH QRVVDV SDUFHULDV SDUD QRYDV RSHUDGRUDV HP
QRYRVSDtVHV
(VVDVPHVPDVGLPHQV}HVGHFUHVFLPHQWRRUJkQLFRSRGHPVHUPDWHULDOPHQWHDFHOHUDGDVDWUDYpV
GHDTXLVLo}HV$FUHGLWDPRVTXHH[LVWHPDWLYRVFRPDOWRSRWHQFLDOGHVLQHUJLDVGHUHFHLWDHRXGH
FXVWRVFRPQRVVDRSHUDomRDWXDOGD%HPREL
$H[WHQVDH[SHULrQFLDGRVQRVVRVH[HFXWLYRVHPIXV}HVHDTXLVLo}HVVRPDGDDRQRVVRFDVRGH
VXFHVVRGHDTXLVLomRUHFHQWHGRVDWLYRVTXHFRPSXQKDPDRSHUDomRODWLQRDPHULFDQDGD1XDQFH
&RPPXQLFDWLRQVHjQRVVDHTXLSHH[FOXVLYDPHQWHGHGLFDGDD0 $FRPXPSURFHVVRVLVWHPiWLFR
GH DYDOLDomR GH DWLYRV QRV FRORFD HP XPD SRVLomR IRUWH SDUD UHDOL]DU QRYDV DTXLVLo}HV TXH
DJUHJXHPYDORUGHIRUPDFRQVLVWHQWH
3RQWRV)UDFRV2EVWiFXORVH$PHDoDV
2VSRQWRVIUDFRVREVWiFXORVHDPHDoDVjQRVVD&RPSDQKLDQRVVRVQHJyFLRVHFRQGLomRILQDQFHLUD
HVWmR UHODFLRQDGRV j FRQFUHWL]DomR GH XP RX PDLV FHQiULRV DGYHUVRV FRQWHPSODGRV HP QRVVRV
IDWRUHV GH ULVFR RFRUUHQGR GH PDQHLUD FRPELQDGD 9LGH RV LWHQV  H  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
,PSDFWRVGDSDQGHPLDGD&29,'QRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
$R ORQJR GR DQR GH  D SDQGHPLD GD &29,' GHPDQGRX PHGLGDV UHVWULWLYDV SRU SDUWH GH
DXWRULGDGHV JRYHUQDPHQWDLV LQFOXVLYH QRV ORFDLV HP TXH DWXDPRV FRP R REMHWLYR GH SURWHJHU D
SRSXODomRUHVXOWDQGRHPUHVWULomRQRIOX[RGHSHVVRDVTXDUHQWHQDORFNGRZQUHVWULo}HVDYLDJHQV
H WUDQVSRUWHV S~EOLFRV IHFKDPHQWR SURORQJDGR GH ORFDLV GH WUDEDOKR LQWHUUXSo}HV QD FDGHLD GH
VXSULPHQWRVIHFKDPHQWRGRFRPpUFLRHUHGXomRJHQHUDOL]DGDGHFRQVXPR$VPHGLGDVGHVFULWDV
DFLPDDOLDGDVjVLQFHUWH]DVSURYRFDGDVSHORVXUWRGR&29,'WLYHUDPXPLPSDFWRDGYHUVRQD
HFRQRPLD H QR PHUFDGR GH FDSLWDLV JOREDO LQFOXLQGR R %UDVLO LQFOXVLYH FDXVDQGR SDUDOLVDo}HV
circuit-breakers GDVQHJRFLDo}HVQD%GXUDQWHRPrVGHPDUoRGH
0DLV HVSHFLILFDPHQWH QR TXH VH UHIHUH DR LPSDFWR GD &29,' QRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD
IULVDPRV TXH IDFH D TXHGD GD UHQGD GRV XVXiULRV SUpSDJRV SDUWLFXODUPHQWH RV GH EDL[D UHQGD
QRVVR S~EOLFR PDLRU  HVWHV UHGX]LUDP DV UHFDUJDV GH VHXV SODQRV H FRQVHTXHQWHPHQWH R VDOGR
SDUDRIDWXUDPHQWRGHVHUYLoRVGLJLWDLVSHOD&RPSDQKLD3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYLGHA extensão
da pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde devido à propagação da COVID-19, a
percepção de seus efeitos, ou a forma como a pandemia afetará nossos negócios depende de
desenvolvimentos futuros, que são incertos e imprevisíveis e podem afetar material e adversamente
nossos negócios, condição financeira, resultados de operações e fluxos de caixa e, finalmente, nossa
capacidade de continuar a operar nossos negócios.”QRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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$OpPGLVVRRLVRODPHQWRVRFLDODVUHVWULo}HVGHYLDJHQVHUHXQL}HVSUHVHQFLDLVLPSDFWDUDPRSUD]R
GHLPSOHPHQWDomRGHQRYRSURMHWRVHVHUYLoRVSHOD&RPSDQKLD&DEHGHVWDFDUTXHRVLPSDFWRV
LGHQWLILFDGRVQmRIRUDPUHOHYDQWHVHQmRDFDUUHWDUDPTXDLVTXHUGLILFXOGDGHVHPUHODomRDRIOX[RGH
FDL[D OLTXLGH] GD&RPSDQKLDRXPHVPRUHGXomRPDWHULDOGDVUHFHLWDVFRPVHXVFOLHQWHV
1RVVD(VWUDWpJLD
$FUHGLWDPRV TXH D %HPREL GHVHQYROYHX XP SRVLFLRQDPHQWR IRUWH HP XP PHUFDGR FUHVFHQWH GH
VHUYLoRV GLJLWDLV QRV SDtVHV HPHUJHQWHV 1RV ~OWLPRV DQRV DFUHGLWDPRV TXH GHVHQYROYHPRV XP
PRGHOR VLPSOHV GH FUHVFLPHQWR playbook  TXH YHP VHQGR H[HFXWDGR GH IRUPD FRQVLVWHQWH
EXVFDQGRDJHUDomRGHHIHLWRVGHUHGHVHPSUHTXHSRVVtYHOHVHXWLOL]DQGRGHJDQKRGHHVFDODSDUD
MXVWLILFDUPDLRUHVJDVWRVHP3 'FRPRXPDIRUPDGHPDQWHUXPPDLRUGLIHUHQFLDOFRPSHWLWLYR
(PVXDIRUPDPDLVEiVLFDR"playbook" pEDVHDGRHPGXDVGLPHQV}HVSULQFLSDLV
6HUYLoRVGHDVVLQDWXUDFRQIRUPHODQoDPRVPDLVVHUYLoRVGHPLFURDVVLQDWXUDGLJLWDOFRPDGHUrQFLD
j GHPDQGD GH XVXiULRV PyYHLV GH SDtVHV HPHUJHQWHV DWUDYpV GH QRVVR PRGHOR B2B2C FRP
RSHUDGRUDVPyYHLVPDLRUVHWRUQDQRVVRPHUFDGRHQGHUHoiYHO
&DQDLV'LJLWDLVHPSDUDOHORDRODQoDPHQWRGRVVHUYLoRVLQWHJUDPRVQRVVDSODWDIRUPDSURSULHWiULD
GH FDQDLV GLJLWDLV /RRS SHUPLWLQGR jV RSHUDGRUDV GH WHOHFRPXQLFDo}HV FULDUHP H RUTXHVWUDUHP
FDQDLVGLJLWDLVSHUVRQDOL]DGRVYLDELOL]DQGRXPDGLVWULEXLomRHVFDOiYHOHSUHYLVtYHOSDUDFRQYHUWHURV
XVXiULRVHQGHUHoiYHLVHPDVVLQDQWHV
$FUHGLWDPRVTXHDFRPELQDomRGHVVHVGRLVSLODUHVpDEDVHGRFUHVFLPHQWRVXVWHQWiYHOGD%HPREL
QRV~OWLPRVDQRVHVXDHYROXomRpDEDVHSDUDQRVVRFUHVFLPHQWRIXWXUR
4XDQWRPDLRU QRVVD HVFDOD QHVVHVGRLV SLODUHV PDLRU RQRVVR LQYHVWLPHQWRHP 3 ' GHPRGR D
DSULPRUDUDTXDOLGDGHGHQRVVRVVHUYLoRVHDHIHWLYLGDGHGHQRVVRVFDQDLV
3RVVXtPRVRSRUWXQLGDGHVGHH[SDQVmRWDQWRRUJkQLFDTXDQWRLQRUJkQLFD(VVD~OWLPDSRUPHLRGH
DTXLVLo}HVTXHDODYDQTXHPQRVVRVSRQWRVIRUWHVHRVGLIHUHQFLDLVGRQRVVRPRGHORDWXDO DWXDomR
GLJLWDOSXUDSDUFHULDVB2B2C VyOLGDVHIRFRHPSDtVHVHPHUJHQWHVHFDQDLVGLJLWDLVSURSULHWiULRV 
9HPRVWDPEpPRSRUWXQLGDGHVGHFUHVFLPHQWRDGLFLRQDOSURPLVVRUDVFRPR
Ɣ 1RYRV6HUYLoRVODQoDPHQWRGHQRYRVVHUYLoRVTXHDODYDQTXHPRSRUWXQLGDGHVGHcross-sell
HRXupsellSDUDQRVVDEDVHGHFOLHQWHVDWXDO LHPDLVGHPLOK}HVGHDVVLQDWXUDV HTXH
WHQKDPDDGHUrQFLDDRVQRVVRVFDQDLVGLJLWDLVDWXDLV
Ɣ 1RYRV&DQDLVFULDomRGHQRYRVSRQWRVGHFRQWDWRGLJLWDOSDUDRVFOLHQWHVPyYHLVTXHSRVVDP
JHUDUQRYDVRSRUWXQLGDGHGHYHQGDVGHVHUYLoRV
Ɣ 1RYDV *HRJUDILDV2SHUDGRUDV H[SDQVmR SDUD QRYRV SDtVHV H QRYDV SDUFHULDV FRP
RSHUDGRUDV
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7DO HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR SRGH VHU DFHOHUDGD GH IRUPD VLJQLILFDWLYD DWUDYpV GD DTXLVLomR GH
DWLYRVTXHWUD]HPVLQHUJLDD%HPRELHPTXDOTXHUXPDGHVVDVWUrVGLPHQV}HV


1RWD   %DVHDGR QDV DVVLQDWXUDV (23 7 LQFOXLQGR $SSV H 6HUYLoRV GH &RPXQLFDomR   %DVHDGR QD 5HFHLWD GRV P   9DORUHV
HVWLPDGRVEDVHDGRVQR0HUFDGR(QGHUHoiYHO7 3HQHWUDomR GH6XEVFULo}HVGHFOLHQWHVGHRSHUDGRUDVPyYHLVHQGHUHoiYHLV 
,OXVWUDWLYREDVHDGRHPFDGDFDWHJRULDGHVHUYLoRYVRSHUDGRUDVDWXDLVQRHFRVVLVWHPDGD%HPREL


$FUHGLWDPRVTXHWDOHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRSRVVXLXPJUDQGHSRWHQFLDOKDMDYLVWRDFRPSDUDomR
HQWUH D SHQHWUDomR GH DVVLQDWXUDV TXH SRVVXtPRV QR %UDVLO   D SHQHWUDomR GH QRVVDV
RSHUDo}HVLQWHUQDFLRQDLV  HQRVVRPHUFDGRHQGHUHoiYHO ELOK}HVGHXVXiULRV 
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D±,QIRUPDo}HVHVSHFtILFDVGHVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
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±,QIRUPDo}HVVREUHVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV
D  SURGXWRVHVHUYLoRVFRPHUFLDOL]DGRV
1RVVRPRGHORGHQHJyFLRpEDVHDGRHPXPPRGHORLQRYDGRUGHDVVLQDWXUDVGHFXVWRUHGX]LGRTXH
SRVVXL PDLV DGHUrQFLD j UHDOLGDGH GD PDLRU SDUWH GD SRSXODomR EUDVLOHLUD H GH RXWURV SDtVHV
HPHUJHQWHV GH SHUILO VHPHOKDQWH 2SHUDPRV HP XP PRGHOR %%& %XVLQHVV7R%XVLQHVV7R
&RQVXPHU  HP SDUFHULD FRP RSHUDGRUDV GH WHOHIRQLD PyYHO YLDELOL]DQGR D FREUDQoD GH QRVVRV
VHUYLoRV DWUDYpV GR FUpGLWR SUpSDJR HRX FRQWDV SyVSDJR GR VHUYLoR GH WHOHIRQLD PyYHO
2IHUHFHPRV WDPEpP GLYHUVDV PRGDOLGDGHV GH VHUYLoRV GH PLFURILQDQoDV H PHQVDJHULD 
FRPXQLFDomRGHPRGRDYLDELOL]DUDLQGDPDLVDSRSXODUL]DomRGRVVHUYLoRVGLJLWDLV
E  UHFHLWDSURYHQLHQWHGRVHJPHQWRHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDGR
HPLVVRUH
7RGD D UHFHLWD FRPELQDGD GD &RPSDQKLD p SURYHQLHQWH GR PHVPR VHJPHQWR FRQIRUPH DEDL[R
HYLGHQFLDGR
3HUtRGRGHQRYHPHVHVILQGR
HPGHVHWHPEURGH


HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWR 
5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HP GHGH]HPEURGH

































   

F  OXFURRXSUHMXt]RUHVXOWDQWHGRVHJPHQWRHVXDSDUWLFLSDomRQROXFUROtTXLGR
GRHPLVVRU
7RGRROXFURRXSUHMXt]RFRPELQDGRGD&RPSDQKLDpSURYHQLHQWHGRPHVPRVHJPHQWRFRQIRUPH
DEDL[RHYLGHQFLDGR
3HUtRGRGHQRYHPHVHVILQGR
HPGHVHWHPEURGH


HPPLOKDUHVGHUHDLVH[FHWR 
/XFUR SUHMXt]R OtTXLGR

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HP GHGH]HPEURGH
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±,QIRUPDo}HVVREUHSURGXWRVHVHUYLoRVUHODWLYRVDRVVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV
D  FDUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHSURGXomR
7UDEDOKDPRV FRP HTXLSH SUySULD SDUD WRGR QRV SURFHVVRV GH GHVHQYROYLPHQWR LPSODQWDomR H
RSHUDFLRQDOL]DomR GH QRVVRV VHUYLoRV )RFDGRV QR GHVHQYROYLPHQWR GH VROXo}HV GLJLWDLV SDUD
RSHUDGRUDV GH WHOHIRQLD PyYHO DFUHGLWDPRV TXH WHU XPD HTXLSH SUySULD UHVSRQViYHO SRU WRGD
LPSODQWDomR FXVWRPL]DomR VXSRUWH H RSHUDFLRQDOL]DomR QRV SHUPLWH HQWUHJDU VROXo}HV TXH
DFUHGLWDPRVVHUHPGHDOWRQtYHOGHTXDOLGDGHHTXHQRVSHUPLWHPPDQWHUXPULWPRiJLOGHLQRYDomR
8WLOL]DPRVPpWRGRViJHLVGHWUDEDOKRSDUDRGHVHQYROYLPHQWRHHYROXomRGHQRVVDVSODWDIRUPDVH
VHUYLoRV$VVLPFRPRFRPSXWDomRHPQXYHPSDUDDUPD]HQDPHQWRHSURFHVVDPHQWRHOiVWLFRVGDV
DSOLFDo}HVGHVHQYROYLGDVSHOD&RPSDQKLD
$FUHGLWDPRVTXHDSUR[LPLGDGHFRPQRVVRVFOLHQWHV RSHUDGRUDVGHWHOHIRQLDPyYHO VHMDFRPRV
WLPHV FRPHUFLDLV VHMD FRP RV WLPHV WpFQLFRV QRV SHUPLWD QmR DSHQDV PHOKRUDU D TXDOLGDGH GH
QRVVDV VROXo}HV FRPR WDPEpP H[SDQGLU H PHOKRUDU D QRVVD FRPSUHHQVmR DFHUFD GRV GHVDILRV
HQIUHQWDGRVSRUQRVVRVFOLHQWHVDRORQJRGHVXDMRUQDGDQRPHLRGLJLWDOTXHHQWUHRXWURVVmR L 
FRPRPHOKRUDUDH[SHULrQFLDGHXVRGHFOLHQWHVSUpSDJRVHPPRPHQWRVVHPFUpGLWRDWLYR LL FRPR
PHOKRUDUFRPXQLFDomRFRPRVFOLHQWHV LLL FRPRGHILQLUDPHOKRURIHUWDDVHUUHDOL]DGD LY FRPR
HVWDEHOHFHUXPDSHJDGDGLJLWDO Y FRPRDXPHQWDUDUHFHLWDSRUXVXiULR YL FRPRILGHOL]DUDEDVH
H YLL FRPRH[SDQGLUDSHQHWUDomRGHVHUYLoRVGLJLWDLV
'H IRUPD VLPSOLILFDGD QRVVR SURFHVVR GH SURGXomR H GHVHQYROYLPHQWR GH SURGXWRV H
IXQFLRQDOLGDGHVSRGHPVHUGLYLGLGRVQDVVHJXLQWHVIDVHV
L )DVHGH([SORUDomR
&RQWDPRV FRPR XPD HTXLSH PXOWLGLVFLSOLQDU SDUD R GHVHQYROYLPHQWR GH QRVVRV SURGXWRV
LQWHUQDPHQWH(TXLSHHVWDFRPSRVWDSRUHQJHQKHLURVGHVHQYROYHGRUHVSURILVVLRQDLVGHSURGXWRV
PDUNHWLQJFRPHUFLDOUHODFLRQDPHQWRFLHQWLVWDVGHGDGRVGHQWUHRXWURV&RQVLGHUDQGRTXHQRVVR
PHUFDGRGHDWXDomRH[SHULPHQWDUiSLGRVDYDQoRVWHFQROyJLFRVDVVLPFRPRDGHPDQGDGHQRVVRV
FOLHQWHVWUDEDOKDPRVFRPXPSURFHVVRGHDQiOLVHGHPHUFDGRFRQVWDQWHVXSRUWDGRVSHORXVRGH
HVWXGRV GH LQWHOLJrQFLD GH PHUFDGR DQiOLVHV TXDQWLWDWLYDV H TXDOLWDWLYDV PpWULFDV GH XVR GHQWUH
RXWURV &RPELQDGRV FRP GLVFXVV}HV UHFRUUHQWHV VREUH LQRYDomR LGHDOL]DomR HVSHFLILFDomR H
GHVHQYROYLPHQWRGHQRYDVVROXo}HVHIXQFLRQDOLGDGHVSDUDFDGDVHJPHQWRGHDWXDomR5HVXOWDQGR
HPVHVV}HVUHFRUUHQWHVFRPQRVVRVFOLHQWHVSDUDDSUHVHQWDomRHGLVFXVVmRGHQRYDVRSRUWXQLGDGHV
GHSURGXWRVHRWLPL]DomRGRVSURGXWRVHPRSHUDomR
LL )DVHGH'HVHQYROYLPHQWR
3DUWLQGRVHGDHVWUDWpJLDHGHILQLQGRVHRFRQFHLWRHHVFRSRGHXPQRYRSURGXWRRXIXQFLRQDOLGDGH
VHJXHVHSDUDDIDVHGHGHVHQYROYLPHQWR1HVWDHWDSDQRVVDVHTXLSHVGHILQHPRHVFRSRGR093
0tQLPR3URGXWR9LiYHO DVHUHQWUHJXHHFRPHoDPDWUDEDOKDUQDVHWDSDVGHGHVLJQDUTXLWHWXUD
SURJUDPDomRWHVWHVODQoDPHQWRHSURPRomRGRSURGXWRHPTXHVWmR&RPXPODQoDPHQWRJUDGXDO
SDUDXPDEDVHOLPLWDGDGHXVXiULRVpSRVVtYHOFROHWDUIHHGEDFNVHUHDOL]DUDMXVWHVHHYROXo}HVDQWHV
GHHVFDODURSURGXWR
LLL )DVHGH9HQGD
8PD YH] GHVHQYROYLGRV H KRPRORJDGRV RV SURGXWRV MXQWR jV RSHUDGRUDV RV PHVPRV VmR
GLVSRQLELOL]DGRVSDUDRVFOLHQWHVILQDLV1HVWDHWDSDGHDFRUGRFRPDQDWXUH]DGHFDGDVHUYLoRH
GRVUHVSHFWLYRVFDQDLVGHGLVWULEXLomRVmRH[HFXWDGRVRVSODQRVGHPDUNHWLQJHFRPXQLFDomRHP
FRQMXQWRFRPDVRSHUDGRUDV
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LY )DVHGH2SHUDomRH$SULPRUDPHQWR
$SyV ODQoDGR XP QRYR SURGXWR RX IXQFLRQDOLGDGH QRVVDV HTXLSHV VHJXHP FRP SURFHVVRV GH
JHUHQFLDPHQWRHRWLPL]DomRGDVVROXo}HVLPSOHPHQWDGDV&RPSRVWRVSRUSURFHVVRVFRQWtQXRVGH
PRQLWRUDPHQWR H DFRPSDQKDPHQWR GH IHHGEDFNV FRP RV FOLHQWHV ILQDLV H RSHUDGRUDV 1RVVDV
HTXLSHVVmRUHVSRQViYHLVSHORJHUHQFLDPHQWRGRFLFORGHYLGDGRVSURGXWRVHVHUYLoRVSDUDHYROXomR
WHFQROyJLFDHDSULPRUDPHQWRVFRQVWDQWHV
E  FDUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHGLVWULEXLomR
'DGD D QDWXUH]D GLJLWDO GRV SURGXWRV RIHUHFLGRV WRGD D GLVWULEXLomR H SURFHVVR GH SDJDPHQWR
RFRUUHPGLJLWDOPHQWH$HVWUDWpJLDGHGLVWULEXLomRpVHJPHQWDGDGHDFRUGRFRPRWLSRGHVHUYLoR
RIHUHFLGR2VVHUYLoRVGHDVVLQDWXUDGHDSOLFDWLYRVHMRJRVVmRGLVWULEXtGRVDWUDYpVGRVWUrVWLSRVGH
FDQDLVGHGLVWULEXLomRXWLOL]DGRVSHOD%HPREL3URPRomRGH2SHUDGRUDV&DPSDQKDV'LJLWDLV3DJDV
H3ODWDIRUPDSURSULHWiULDGHFDQDLVHQTXDQWRRVVHUYLoRVGHPLFURILQDQoDVHFRPXQLFDo}HVWrPD
GLVWULEXLomRFRQFHQWUDGDQDSODWDIRUPDSURSULHWiULDGHFDQDLV
3URPRo}HV GH 2SHUDGRUDV  2SHUDGRUDV GHQWUR GR HVFRSR GD SDUFHULD FRPXPHQWH ID]HP
FDPSDQKDV GH FRPXQLFDomR GH QRVVRV VHUYLoRV HP VHXV FDQDLV FRPR SRU H[HPSOR HQYLRV GH
PHQVDJHQV YLD 606 Sat Push H 5&6 GHVWDTXH HP VHXV websites LQVWLWXFLRQDLV HP VHXV
marketplacesGHVHUYLoRVHPVHXVDSOLFDWLYRVGHDXWRDWHQGLPHQWRHSRUPHLRGHYHQGDVHPVXDV
ORMDVItVLFDV
&DPSDQKDVRQOLQHSDJDV%HPRELWUDEDOKDHPSDUFHULDVFRPDSOLFDWLYRVPyYHLVTXHXVDPVXD
DXGLrQFLDSDUDSURPRYHUQRVVRVHUYLoRSDUDVHXVXVXiULRVDOpPGHIDEULFDQWHVGHFHOXODUTXHSUp
FDUUHJDP QRVVRV VHUYLoRV HP WURFD GR FRPSDUWLOKDPHQWR GD UHFHLWD JHUDGD %HPREL WDPEpP ID]
FDPSDQKDV SDJDV GLUHFLRQDGDV HP UHGHV GH SXEOLFLGDGH PyYHLV GLJLWDLV H '63 Demand-SidePlatforms RX3ODWDIRUPDVGH*HUDomRGH'HPDQGDV SDUDFRQYHUWHUDVVLQDQWHV
3ODWDIRUPDSURSULHWiULDGHFDQDLV%HPRELGHVHQYROYHXXPDSODWDIRUPDSURSULHWiULDFKDPDGDGH
Loop TXH UHSUHVHQWD KRMH R SULQFLSDO FDQDO GH GLVWULEXLomR SDUD VHUYLoRV GLJLWDLV 2Bemobi Loop
SHUPLWH jV RSHUDGRUDV GH WHOHFRP DSURYHLWDU HYHQWRV GD MRUQDGD GH VHXV XVXiULRV PyYHLV SDUD
DSUHVHQWDUFDQDLVGLJLWDLVSHUVRQDOL]DGRVFULDQGRDVVLPXPDPHOKRUH[SHULrQFLDGLJLWDOHJHUDQGR
RSRUWXQLGDGHVGHYHQGDFUX]DGDHGHQRYRVVHUYLoRVGHIRUPDHVFDOiYHO
$FUHGLWDPRV TXH XP GRV SULQFLSDLV GLIHUHQFLDLV GD &RPSDQKLD p D VLQHUJLD H[LVWHQWH HQWUH RV
VHUYLoRV RIHUHFLGRV H RV UHVSHFWLYRV FDQDLV SURSULHWiULRV GH GLVWULEXLomR RSHUDFLRQDOL]DGRV HP
SDUFHULDFRPDVRSHUDGRUDVGHWHOHIRQLDPyYHO
&RPRXPH[HPSORRVSRUWDLVZHE No Credit No Data Web Portal HRVSRUWDLVGHYR] No Credit
Voice Portal FDSWXUDPXPWUiIHJRFRQWtQXRGHXVXiULRVSUpSDJRVQRVPRPHQWRVHPTXHHVWHV
HVWmR VHP FUpGLWRV DWLYRV 6mR FDQDLV TXH QmR GHPDQGDP LQYHVWLPHQWRV HP PDUNHWLQJ H
FRPXQLFDomR SDUD DWUDLU XVXiULRV SRU HVWDUHP GLUHWDPHQWH LQWHJUDGRV D MRUQDGD GH XVR GHVWHV
FOLHQWHV 1HVWH FDVR RV VHUYLoRV GH PLFURILQDQoDV VmR RIHUHFLGRV QRV PRPHQWRV FHUWRV H
SRVVLELOLWDPTXHRVXVXiULRVFRQFOXDPDWUDQVDomRGHVWHVGLUHWDPHQWHQRVFDQDLVHRIDWXUDPHQWR
GHVWHVRFRUUHPHPFRQWDWHOHI{QLFD
$IRUPDGHSDJDPHQWRXWLOL]DGDSDUDRVSURGXWRVRIHUHFLGRVpRSDJDPHQWRHPFRQWDWHOHI{QLFD
VHMDQRVFUpGLWRVGRVFOLHQWHVSUpSDJRVFRPRQDVIDWXUDVGRVFOLHQWHVSyVSDJRV$WUDYpVGHXPD
SODWDIRUPDGHJHVWmRGHDVVLQDWXUDVHFREUDQoDVWUDQVDFLRQDLVD%HPRELSRVVXLLQWHJUDomRGLUHWD
FRP WRGDV DV RSHUDGRUDV TXH SRVVXL FRQWUDWR SDUD FREUDQoD HP FRQWD WHOHI{QLFD GRV VHUYLoRV
RIHUHFLGRV $ DUUHFDGDomR GDV FREUDQoDV p IHLWD VHPSUH SHODV RSHUDGRUDV GH WHOHIRQLD TXH
UHSDVVDPD%HPRELRSHUFHQWXDOGDUHFHLWDDFRUGDGDFRQWUDWXDOPHQWHSDUDFDGDVHUYLoR
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F  FDUDFWHUtVWLFDVGRVPHUFDGRVGHDWXDomRHPHVSHFLDOLSDUWLFLSDomRHPFDGDXP
GRVPHUFDGRVHLLFRQGLo}HVGHFRPSHWLomRQRVPHUFDGRV
$%HPRELWHPVHXQHJyFLRSULQFLSDOLQVHULGRGHQWURGRVHJPHQWRGHVHUYLoRVGLJLWDLVPyYHOFRPIRFR
HP PHUFDGRV HPHUJHQWHV (VVH p XP VHJPHQWR FRP FUHVFLPHQWR DFHOHUDGR H XP PHUFDGR GH
JUDQGHVGLPHQV}HVFRPRSRGHVHUGHPRQVWUDGRSRUDOJXQVGRVLQGLFDGRUHVDEDL[R






Fonte: App Annie - State of Mobile 2020
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2VGDGRVGD$SS$QQLHGHPRQVWUDPTXHRVSDtVHVHPHUJHQWHVWrPVLGRRVJUDQGHVUHVSRQViYHLV
SHORFUHVFLPHQWRGHQ~PHURVGHGRZQORDGVLPSXOVLRQDGRVSRUSDtVHVFRPR%UDVLOËQGLD&KLQDH
,QGRQpVLD
2XWURGDGRUHOHYDQWHpUHODWLYRDRVHJPHQWRGHMRJRVPyYHLVXPDGDVSULQFLSDLViUHDVGHIRFRGD
%HPREL(VWHVHJPHQWRDWLQJLXDPDUFDJOREDOGH86ELOK}HVHPVHGHVWDFDQGRFRPRD
PDLRU FDWHJRULD GH IDWXUDPHQWR GHQWUR GH WRGDV DV DSS VWRUHV 2 VHJPHQWR GH MRJRV PyYHLV Mi
UHSUHVHQWD  GH WRGD D LQG~VWULD GH MRJRV HOHWU{QLFRV VXSHUDQGR RV VHJPHQWRV GH 3& H GH
FRQVROHVGHMRJRV
8PDGDVSULQFLSDLVDODYDQFDVSDUDRFUHVFLPHQWRDFHOHUDGRGDLQG~VWULDGHVHUYLoRVGLJLWDLVPyYHLV
pDFUHVFHQWHSHQHWUDomRGHsmartphonesHVSHFLDOPHQWHQDVFODVVHVGHPpGLDHEDL[DUHQGDQRV
SDtVHVRQGHD&RPSDQKLDDWXDSRLVUHSUHVHQWDRUHTXLVLWREiVLFRPtQLPRSDUDVHWHUDFHVVRDHVVHV
VHUYLoRV
2 Q~PHUR JOREDO GH XVXiULRV GH smartphones HP  HUD GH DSUR[LPDGDPHQWH  ELOK}HV GH
SHVVRDVVHQGRRVSDtVHVHPHUJHQWHVUHVSRQViYHLVSRUPDLVGHGHVWHWRWDOFRPTXDVH
ELOK}HVGHXVXiULRVHWD[DVGHFUHVFLPHQWRDQXDLVPDLVDFHOHUDGDVGRTXHDTXHODVYLVWDVQRVSDtVHV
GHVHQYROYLGRV
Número de Usuários de Smartphone1


 )RQWH1HZ]RR*OREDO0RELOH0DUNHW5HSRUW6HWHPEUR0HUFDGRHPHUJHQWHVLQFOXHP$PpULFD/DWLQD(XURSD2ULHQWDO2ULHQWH
0pGLR ÈIULFDËQGLDH&KLQDHFHUWRVSDtVHVHPHUJHQWHVDVLiWLFRV3DtVHVGHVHQYROYLGRVLQFOXHP$PpULFDGR1RUWH(XURSD2FLGHQWDOH
UHJL}HVGHVHQYROYLGDVGDÈVLD -DSmRH$XVWUiOLD 

$FUHGLWDPRV TXH WDO FUHVFLPHQWR GHYH VHU PDQWLGR QRV SUy[LPRV DQRV GDGR TXH RV SDtVHV
HPHUJHQWHVDLQGDDSUHVHQWDPHPPpGLDXPDSHQHWUDomRGH smartphonesGHPXLWREDL[D
TXDQGRFRPSDUDGDjPpGLDGHREVHUYDGDHPSDtVHVGHVHQYROYLGRV
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Penetração de dispositivos móveis em países emergentes

)RQWH3HZ5HVHDUFK&HQWHU6SULQJ*OREDO$WWLWXGHV6XUYH\

$FRPELQDomRGHFUHVFLPHQWRDFHOHUDGRGRPHUFDGRGHsmartphonesHPSDtVHVHPHUJHQWHVFRPD
PDLRUGLVSRQLELOLGDGHHDFHVVRDSODQRVGHGDGRV *** VmRDFHOHUDGRUHVSDUDRFUHVFLPHQWR
GRPHUFDGRGHVHUYLoRVGLJLWDLVPyYHLV
'LIHUHQoDVQRVPHUFDGRVGHVHUYLoRVPyYHLVGLJLWDLVHPSDtVHVGHVHQYROYLGRVFRPSDUDGRV
FRPSDtVHVHPHUJHQWHV
$SHVDUGRFUHVFLPHQWRDFHOHUDGRGRVPHUFDGRVHPHUJHQWHVH[LVWHPGHVDILRVHEDUUHLUDVDVHUHP
XOWUDSDVVDGRVSDUDTXHHVWHVVHUYLoRVGLJLWDLVSRVVDPHIHWLYDPHQWHDWLQJLUVHXUHDOSRWHQFLDOHP
HVFDODFRPSDUiYHOjTXHODYLVWDDWXDOPHQWHHPSDtVHVGHVHQYROYLGRV$JUDQGHPDLRULDGHVHUYLoRV
GLJLWDLVPyYHLVVmRGHVHQKDGRVSDUDDWHQGHUXPSHUILOGHFRQVXPLGRUTXHPDLVVHDVVHPHOKDjTXHOH
GHSDtVHVGHVHQYROYLGRV'HQWUHDVSULQFLSDLVFDUDFWHUtVWLFDVGHVWDFDPVH

Ɣ $FHVVRDFUpGLWR
Ɣ $FHVVRDPHLRVGHSDJDPHQWRHOHWU{QLFRFRPRRFDUWmRGHFUpGLWR
Ɣ )RQWHGHUHQGDHVWiYHO
Ɣ $FHVVRDSODQRVGHGDGRVJUDQGHVHRXLOLPLWDGRVH
Ɣ &DSDFLGDGHGHDUFDUFRPSUHoRVLQWHUQDFLRQDLVGHVHUYLoRVGLJLWDLVHDSSV
(VWDV GLIHUHQoDV GH SHUILO GRV FRQVXPLGRUHV HPHUJHQWHV JHUDP EDUUHLUDV UHOHYDQWHV SDUD D
PRQHWL]DomR GH VHUYLoRV GLJLWDLV JHUDQGR XP JUDQGH GHVFDVDPHQWR GD UHSUHVHQWDWLYLGDGH GRV
SDtVHV HPHUJHQWHV QR WRWDO GH Q~PHUR GH GRZQORDGV GH DSSV H MRJRV FRPSDUDGR FRP VXD
UHSUHVHQWDWLYLGDGHHPJHUDomRGHUHFHLWD Vácuo de Monetização 
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(VWH GHVFDVDPHQWR GH JHUDomR GH UHFHLWD SRGH VHU YLVXDOL]DGR QRV GDGRV DEDL[R SDtVHV
HPHUJHQWHV UHSUHVHQWDP  GRV  PDLRUHV PHUFDGRV HP Q~PHUR GH GRZQORDGV GDV ORMDV GH
DSOLFDWLYRV SRUpP QmR RFXSDP QHQKXPD SRVLomR QR UDQNLQJ GH JDVWRV GR FRQVXPLGRU HP
DSOLFDWLYRVGHVWDVPHVPDVORMDV


)RQWH  $SS$QQLH6WDWHRI0RELOH'DGRVGRVSULQFLSDLVPHUFDGRVPXQGLDLVGR*RRJOH3OD\HPGRZQORDGVGHDSSVHJDVWRVGHFOLHQWHV
HP

(VVDGLIHUHQoDQDFDSDFLGDGHGHPRQHWL]DomRGHDSOLFDWLYRVHPPHUFDGRVHPHUJHQWHVSRGHVHU
H[SOLFDGDHPSDUWHSRUDOJXQVIDWRUHVSULQFLSDLV
Ɣ 0HQRU SHQHWUDomR GH FDUWmR GH FUpGLWR TXH p R SULQFLSDO PpWRGR GH SDJDPHQWR HP
DSOLFDWLYRV PyYHLV GHQWUR GDV PDLRUHV SODWDIRUPDV JOREDLV GH GLVWULEXLomR GH DSSV SRU
H[HPSORGoogle PlayHApple App Store
Ɣ $OWD SHQHWUDomR GH SDJDPHQWR GH IDWXUD YLD EROHWR  %UDVLO  ËQGLD 
,QGRQpVLD GHPRGRTXHRSDJDPHQWRGHVHUYLoRVDGLFLRQDLVFRQWUDWDGRVpIHLWRDWUDYpVGD
PHVPDIDWXUD
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3HQHWUDomRGHFDUWmRGHFUpGLWRSRUSDtV


Fonte: PPRO (2019)

Ɣ 3UHoR  D JUDQGH PDLRULD GRV DSOLFDWLYRV H MRJRV WHP VHXV SUHoRV GHILQLGRV GH IRUPD
SDGURQL]DGDHQWUHSDtVHVGLIHUHQWHVSDUDPLQLPL]DURULVFRGHSHUGDGHUHFHLWDVRTXHDFDED
DOLHQDQGRERDSDUWHGRVXVXiULRVGHSDtVHVHPHUJHQWHVSRUQmRSRVVXtUHPXPSRGHUGH
FRPSUDDGHTXDGRDHVWHVSUHoRV
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(VWH GHVFDVDPHQWR GH EDL[D UHFHLWD FRPSDUDGR FRP R JUDQGH LQWHUHVVH GH GRZQORDGV GH DSSV
HPEDVDGDV SHODV GLIHUHQoDV GH SHUILO HQWUH XVXiULRV HPHUJHQWHV YV XVXiULRV DIOXHQWHV H[LJHP
QRYDV DERUGDJHQV SDUD IHFKDU R ³9iFXR GH 0RQHWL]DomR´ GH 6HUYLoRV 'LJLWDLV HP 0HUFDGRV
(PHUJHQWHVHD%HPRELVHHVSHFLDOL]RXHPWUDEDOKDUVROXo}HVTXHDFUHGLWDPRVVHULQRYDGRUDVSDUD
URPSHUHVWDVEDUUHLUDV


G  HYHQWXDOVD]RQDOLGDGH
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDRIHUHFHVHXVSURGXWRVHPWRGDVpSRFDVGRDQR
H  SULQFLSDLVLQVXPRVHPDWpULDVSULPDV
i. descrição das relações mantidas com fornecedores, inclusive se estão sujeitas a controle ou
regulamentação governamental, com indicação dos órgãos e da respectiva legislação aplicável
'HYLGR j QDWXUH]D GLJLWDO GRV SURGXWRV RIHUHFLGRV D FRPSDQKLD QmR WUDEDOKD FRP LQVXPRV GH
PDWpULD SULPD $SHVDU GLVVR VHJXHP DEDL[R RV SULQFLSDLV LQVXPRV QHFHVViULRV SDUD R
GHVHQYROYLPHQWRGHQRVVDVRSHUDo}HV
Ɣ 2VVHUYLoRVGH0LFURILQDQoDVH&RPXQLFDomRDVVLPFRPRDSODWDIRUPDGHFDQDLV(Bemobi
Loop)VmREDVHDGRVHPSODWDIRUPDVSUySULDV
Ɣ 2V VHUYLoRV GH $VVLQDWXUD GH $SOLFDWLYRV H -RJRV DOpP GH SRVVXtUHP FRPSRQHQWHV
EDVHDGRV HP XPD SODWDIRUPD SURSULHWiULD FRQWDP FRP FRQWUDWRV GH OLFHQFLDPHQWR
EDVHDGRVHPrevenue share,SDUDGLVWULEXLomRGRVUHVSHFWLYRVDSOLFDWLYRVHMRJRVjEDVHGH
DVVLQDQWHV GDV RSHUDGRUDV GH WHOHIRQLD PyYHO 9DOH GHVWDFDU TXH SDUD HVWH VHJPHQWR D
HPSUHVD QmR GHVHQYROYH DSOLFDWLYRV H MRJRV H WUDEDOKD FRP RV FRQWUDWRV GH GLVWULEXLomR
GHVWHVFRQWH~GRVFRPFHUFDGHSDUFHLURVGHUHQRPHGRPHUFDGR
Ɣ $V SODWDIRUPDV SUySULDV TXH VXSRUWDP RV VHUYLoRV RIHUHFLGRV VmR GHVHQYROYLGDV
LQWHUQDPHQWHSHODFRPSDQKLDDWUDYpVGHXPDHTXLSHGHGHVHQYROYLPHQWRTXDOLILFDGDTXH
UHSUHVHQWD PDLV GH  GR KHDG FRXQW GD FRPSDQKLD FRPSRVWD SRU GHVHQYROYHGRUHV
JHUHQWHGHSURGXWRVHGHVLJQHUV)D]HQGRXVRDPSORGHVHUYLoRVFRPRAmazon AWS.
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ii. eventual dependência de poucos fornecedores
1mR $SOLFiYHO 2V VHJPHQWRV GH 0LFURILQDQoDV H &RPXQLFDomR VmR GHVHQYROYLGRV FRP UHFXUVRV
LQWHUQRVHSDUDRVHJPHQWRGH$VVLQDWXUDGH$SSVH-RJRVSRUH[HPSORRVWRSSDUFHLURVGH
XPWRWDOGHFHUFDGHUHSUHVHQWDYDPGRVDSOLFDWLYRVGLVSRQtYHLVQDSODWDIRUPDHPMXOKR
GHGHPRQVWUDQGRXPDGLVWULEXLomRVDXGiYHOGRFDWiORJRGH$SSVHQWUHRVSDUFHLURVDWXDLV


iii. eventual volatilidade em seus preços
1mRDSOLFiYHO
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±&OLHQWHVUHVSRQViYHLVSRUPDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO
D  PRQWDQWHWRWDOGHUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH
%HPRELpXPDHPSUHVDGHRULJHP%UDVLOHLUDPDVFRPRSHUDo}HVHPGH]HQDVGHSDtVHVHPWRGRR
PXQGR2SHUDPRVDWUDYpVGHXPPRGHOR%%&HPSDUFHULDFRPGDVSULQFLSDLVRSHUDGRUDVGH
7HOHIRQLD 0yYHO HP  SDtVHV HVSDOKDGRV HQWUH $PpULFD /DWLQD /HVWH (XURSHX ÈIULFD 2ULHQWH
0pGLR6XOH6XGHVWH$VLiWLFR
'HQWUHRVSDtVHVTXHRSHUDPRVR%UDVLOpRQGHWHPRVQRVVDRSHUDomRPDLVDQWLJDHPDLVPDGXUD
H WDPEpP RQGH FRQFHQWUDPRV QRVVRV PDLRUHV FOLHQWHV 2L &/$52 H 9,92 IRUDP UHVSRQViYHLV
FDGDXPDSRUPDLVGHGDQRVVDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGH
VHWHPEURGHVRPDQGRGRWRWDO1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
DVPHVPDVWUrVRSHUDGRUDVUHSUHVHQWDYDPGRWRWDO
E  VHJPHQWRVRSHUDFLRQDLVDIHWDGRVSHODVUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH
7RGDDUHFHLWDGD&RPSDQKLDpSURYHQLHQWHGRPHVPRVHJPHQWRFRQIRUPHPHQFLRQDGRQRLWHP
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±(IHLWRVUHOHYDQWHVGDUHJXODomRHVWDWDOQDVDWLYLGDGHV
D  QHFHVVLGDGHGHDXWRUL]Do}HVJRYHUQDPHQWDLVSDUDRH[HUFtFLRGDVDWLYLGDGHVHKLVWyULFR
GHUHODomRFRPDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDSDUDREWHQomRGHWDLVDXWRUL]Do}HV
$VDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDQmRHVWmRVXMHLWDVjUHJXODPHQWDomRHVSHFtILFDWDPSRXFRDDJrQFLDV
UHJXODGRUDVQR%UDVLORXQRH[WHULRU7RGDYLDDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHVWmRVXMHLWDVjOHJLVODomR
JHUDO VHMDHODIHGHUDOHVWDGXDORXPXQLFLSDO DSOLFiYHLVjVHPSUHVDVHDWLYLGDGHVPHUFDQWLVWDLV
FRPR
L

OHLVWUDEDOKLVWDV

LL 

OHLVGHSURWHomRDRFRQVXPLGRU

LLL 

OHLVUHJXODWyULDVGHSURGXWRVHVHUYLoRV

LY 

OHLVWULEXWiULDV

Y

OHLVDQWLFRUUXSomR

YL 

OHLVGHSURWHomRGHGDGRV

YLL 

OHLVUHJXODWyULDVGHEDQFRVFHQWUDLV

1mR REVWDQWH DV RSHUDGRUDV GH WHOHIRQLD FOLHQWHV GD &RPSDQKLD SUHVWDP VHUYLoRV GH FDUiWHU
S~EOLFR H SRUWDQWR HVWmR VXMHLWDV D UHJXODPHQWDomR SUySULD WDLV FRPR D /HL *HUDO GH
7HOHFRPXQLFDo}HVHUHJXODPHQWDomRHPDQDGDGD$JrQFLD1DFLRQDOGH7HOHFRPXQLFDomR±$QDWHO
HFRQVHTXHQWHPHQWHWDLVQRUPDVLPSDFWDPLQFLGHQWDOPHQWHRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
$LQGDPHGLDQWHDDEHUWXUDGRVHXFDSLWDOD&RPSDQKLDHVWDUiVXMHLWDDUHJXODPHQWDomRHPDQDGD
GD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVDVVLPFRPRDILVFDOL]DomRGDTXHODDXWDUTXLD
$&RPSDQKLDQRFXUVRQRUPDOGHVHXQHJyFLRQHFHVVLWDGHDXWRUL]Do}HVOLFHQoDVHDOYDUiVXVXDLV
SDUD R GHVHPSHQKR GH DWLYLGDGHV PHUFDQWLV $ &RPSDQKLD KLVWRULFDPHQWH PDQWpP XP ERP
UHODFLRQDPHQWRFRPDVDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVDSOLFiYHLVWHQGRREWLGRDVOLFHQoDVHGHPDLV
DXWRUL]Do}HVQHFHVViULDVSDUDRGHVHPSHQKRGHVXDVDWLYLGDGHV
E  SROtWLFD DPELHQWDO GR HPLVVRU H FXVWRV LQFRUULGRV SDUD R FXPSULPHQWR GD UHJXODomR
DPELHQWDOHVHIRURFDVRGHRXWUDVSUiWLFDVDPELHQWDLVLQFOXVLYHDDGHVmRDSDGU}HV
LQWHUQDFLRQDLVGHSURWHomRDPELHQWDO
1RVVDVDWLYLGDGHVQmRSURYRFDPLPSDFWRVQHJDWLYRVVLJQLILFDWLYRVDRPHLRDPELHQWHPRWLYRSHOR
TXDOQmRSRVVXtPRVSROtWLFDDPELHQWDOHQmRLQFRUUHPRVHPFXVWRVUHOHYDQWHVSDUDRFXPSULPHQWR
GDUHJXODomRDPELHQWDO
1D GDWD GH HQWUHJD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD QmR KDYLD DGHULGR D SDGU}HV
LQWHUQDFLRQDLVGHSURWHomRDPELHQWDOWDLVFRPRDFHUWLILFDomR,62
F  GHSHQGrQFLDGHSDWHQWHVPDUFDVOLFHQoDVFRQFHVV}HVIUDQTXLDVFRQWUDWRVGHUR\DOWLHV
UHOHYDQWHVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDVDWLYLGDGHV
0DUFDV
1R %UDVLO PDUFDV VmR VLQDLV GLVWLQWLYRV YLVXDOPHQWH SHUFHSWtYHLV TXH LGHQWLILFDP H GLVWLQJXHP
SURGXWRVHRXVHUYLoRVQmRDEDUFDQGRSRUWDQWRVLQDLVVRQRURVJXVWDWLYRVHRXROIDWLYRV(PDOJXQV
FDVRVDVPDUFDVWDPEpPSRVVXHPDIXQomRGHFHUWLILFDUDFRQIRUPLGDGHGHSURGXWRVHRXVHUYLoRV
FRPGHWHUPLQDGDVQRUPDVHRXHVSHFLILFDo}HVWpFQLFDV
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$/HLQ ³/HLGD3URSULHGDGH,QGXVWULDO´ GLVS}HTXHDSURSULHGDGHGHGHWHUPLQDGDPDUFD
VRPHQWHSRGHVHUDGTXLULGDSRUPHLRGRUHJLVWURFRQFHGLGRSHOR,QVWLWXWR1DFLRQDOGD3URSULHGDGH
,QGXVWULDO ³,13,´ DXWDUTXLDIHGHUDOUHVSRQViYHOSHORUHJLVWURGHPDUFDVSDWHQWHVHRXWURVGLUHLWRV
GHSURSULHGDGHLQGXVWULDOQR%UDVLO
$SyVDDSURYDomRGRUHJLVWURGHPDUFDSHOR,13,RWLWXODUGDPDUFDSDVVDDGHWHUDSURSULHGDGH
GHVWDHPFRQMXQWRFRPRGLUHLWRH[FOXVLYRGHXVRQR%UDVLOSRUXPSHUtRGRGHGH]DQRVSURUURJiYHO
SRUSHUtRGRVLJXDLVHVXFHVVLYRV7DOUHTXLVLomRSUHFLVDVHUUHDOL]DGDQR~OWLPRDQRGHYDOLGDGHGR
UHJLVWURRXQRVVHLVPHVHVVXEVHTXHQWHVDRWpUPLQRGRSHUtRGRGHYLJrQFLDGRUHJLVWUR
5HOHYDQWH PHQFLRQDU TXH GXUDQWH R SURFHVVR GH UHJLVWUR DTXHOH TXH UHTXHUHX R UHJLVWUR GH
GHWHUPLQDGD PDUFD GHQRPLQDGR ³GHSRVLWDQWH´ SRVVXL DSHQDV XPD H[SHFWDWLYD GH GLUHLWR GH
SURSULHGDGH GHVWD SDUD D LGHQWLILFDomR GH VHXV SURGXWRV RX VHUYLoRV H R GLUHLWR GH ]HODU SHOD
LQWHJULGDGHPDWHULDOHRXUHSXWDomRGDPDUFDUHTXHULGD
$LQGD UHOHYDQWH GHVWDFDU TXH R UHJLVWUR GH GHWHUPLQDGD PDUFD VH H[WLQJXHSHOD L  H[SLUDomR GR
SUD]R GH YLJrQFLD TXDQGR GD QmR UHQRYDomR QR SUD]R DGHTXDGR  RX LL  UHQ~QFLD DEDQGRQR
YROXQWiULRGRWLWXODURXSHORUHSUHVHQWDQWHOHJDO RX LLL FDGXFLGDGH IDOWDGHXVRGDPDUFD RX LY 
LQREVHUYkQFLDGRGLVSRVWRQRDUWLJRGD/HLGH3URSULHGDGH,QGXVWULDO QHFHVVLGDGHGDSHVVRD
GRPLFLOLDGDQRH[WHULRUPDQWHUSURFXUDGRUQR%UDVLO VHQGRSRUWDQWRXPUHTXLVLWRGHPDQXWHQomR
GRUHJLVWURGHPDUFDDFRQWLQXLGDGHGHVHXXVRQRVWHUPRVGRSHGLGRGHUHJLVWURGHSRVLWDGRMXQWR
DR,13,
1DGDWDGHIHFKDPHQWRGRSUHVHQWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDpWLWXODUGHPDUFDV
UHJLVWUDGDV H XP SHGLGR GH UHJLVWUR GH PDUFD GHIHULGR GHQWUH RV TXDLV GHVWDFDPVH ³%HPREL´ H
³$SSVFOXE´DVTXDLVVmREDVWDQWHUHOHYDQWHVSDUDDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD
1RPHVGHGRPtQLR
8PQRPHGHGRPtQLRpXPDLGHQWLILFDomRGHDXWRQRPLDDXWRULGDGHRXFRQWUROHGHQWURGDLQWHUQHW
2V QRPHV GH GRPtQLR VHJXHPDVUHJUDV H SURFHGLPHQWRV GR Domain Name System ³'16´ GH
PRGRTXHTXDOTXHUQRPHUHJLVWUDGRQR'16pXPQRPHGHGRPtQLR1R%UDVLORUHVSRQViYHOSHOR
UHJLVWURGHQRPHVGHGRPtQLREHPFRPRSHODDGPLQLVWUDomRHSXEOLFDomRGR'16SDUDRGRPtQLR
³EU´DGLVWULEXLomRGHHQGHUHoRVGHVLWHVHVHUYLoRVGHPDQXWHQomRpR5HJLVWUREU
'D PHVPD IRUPD VRPRV WDPEpP WLWXODUHV GH DOJXQV QRPHV GH GRPtQLR UHOHYDQWHV SDUD QRVVRV
QHJyFLRVQRSODQRQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDODVVRFLDGRVDWDLVPDUFDVGHVWDFDQGRVHRVVHJXLQWHV
EHPRELFRPEUEHPRELFRPDSSVFOXEFRPHDSSVFOXEFRPEU
6RIWZDUH
8PSURJUDPDGHFRPSXWDGRURXVRIWZDUHpXPFRQMXQWRGHLQVWUXo}HVHVFULWDVHPOLQJXDJHPGH
SURJUDPDomR SDUD TXH VHMD UHDOL]DGD GHWHUPLQDGD WDUHID 1R %UDVLO SURJUDPDV GH FRPSXWDGRU
³VRIWZDUHV´  VmR SURWHJLGRV SHODV QRUPDV GH GLUHLWRV DXWRUDLV HVVHQFLDOPHQWH D &RQYHQomR GH
%HUQDVREUH'LUHLWRVGR$XWRUUDWLILFDGRQR%UDVLOSRUPHLRGDSXEOLFDomRGR'HFUHWRQ
H D /HL Q  ³/HL GH 'LUHLWRV $XWRUDLV´  HP FRQMXQWR FRP /HL Q  ³/HL GH
6RIWZDUH´ GHPRGRTXHDSURWHomRGRVGLUHLWRVVREUHGHWHUPLQDGRVRIWZDUHLQGHSHQGHGHUHJLVWUR
$SURWHomRDRVRIWZDUHSRVVXLYLJrQFLDSHORSHUtRGRGH FLQTXHQWD DQRVFRQWDGRVDSDUWLUGH
GH MDQHLUR GR DQR VXEVHTXHQWH DR GHVXD SXEOLFDomR RX QD DXVrQFLD GHVWD GD VXD FULDomR HP
WRGRVRVSDtVHVPHPEURVGD&RQYHQomRGH%HUQD
1DGDWDGHIHFKDPHQWRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDMiKDYLDGHVHQYROYLGRVRIWZDUHV
SDUDRGHVHQYROYLPHQWRGHVHXVQHJyFLRVWRGDYLDHVWHVQmRVHHQFRQWUDPUHJLVWUDGRVSHUDQWHR,13,
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVDWLYRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOUHOHYDQWHVSDUDD&RPSDQKLDYLGH
VHomR E GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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±5HFHLWDVUHOHYDQWHVSURYHQLHQWHVGRH[WHULRU
D  UHFHLWDSURYHQLHQWHGRVFOLHQWHVDWULEXtGRVDRSDtVVHGHGRHPLVVRUHVXDSDUWLFLSDomRQD
UHFHLWDOtTXLGDWRWDOGRUHVXOWDGRFRPELQDGRGDVHPSUHVDVGRHPLVVRU
$SUHVHQWDPRVDEDL[RRVYDORUHVUHIHUHQWHVjVQRVVDV5HFHLWDVRULJLQDGDVQR%UDVLOHPXPDEDVH
FRPSDUDWLYDDRVQ~PHURVDSUHVHQWDGRVQDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV&RPELQDGDV
5HJLmR
(Em R$ mil, exceto
quando percentual)
%5$6,/

0
% na Receita
Receita
Líquida total




% na Receita
Receita
Líquida total




% na Receita
Receita
Líquida total




% na Receita
Receita
Líquida total



1DYLVmRGDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV&RQVROLGDGDVRGD5HFHLWDGR%UDVLOQRWRWDOpLJXDOD
SDUDWRGRVRVSHUtRGRV$VLQIRUPDo}HVGHUHVXOWDGRXWLOL]DGDVQDWDEHODDFLPDFRQVLGHUDPD
UHFHLWD GD %HPREL 8NUDLQH FRQWUD SDUWHV UHODFLRQDGDV D TXDO SDVVDUi D VHU HOLPLQDGD GDV
GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV FRQVROLGDGDV GD &RPSDQKLD D SDUWLU GH  GH VHWHPEUR GH 
H[FOXVLYH FRQIRUPHGHVFULWRQRLWHP³(YHQWRVFRPHIHLWRVUHOHYDQWHVRFRUULGRVHHVSHUDGRV
QDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV´GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
E  UHFHLWDSURYHQLHQWHGRVFOLHQWHVDWULEXtGRVDFDGDSDtVHVWUDQJHLURHVXDSDUWLFLSDomRQD
UHFHLWDOtTXLGDWRWDOGRUHVXOWDGRFRPELQDGRGDVHPSUHVDVGRHPLVVRU
$SUHVHQWDPRVDEDL[RRVYDORUHVUHIHUHQWHVjVQRVVDV5HFHLWDVRULJLQDGDVIRUDGR%UDVLOHPXPD
EDVHFRPSDUDWLYDDRVQ~PHURVDSUHVHQWDGRVQDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV&RPELQDGDV1DYLVmR
GDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV&RQVROLGDGDVRGD5HFHLWDGR%UDVLOQRWRWDOpLJXDODSDUD
WRGRVRVSHUtRGRV
5HJLmR
0
(Em R$ mil, exceto
% na Receita
Receita
quando percentual)
Líquida total
6287+$6,$ 6$ 


6287+($67$6,$


6($ 
&20021:($/7+
2),1'(3(1'(17 

67$7(6 &,6 
/$7$0


$)5,&$




% na Receita
Líquida total



Receita











































Receita




% na Receita
Líquida total



% na Receita
Líquida total



Receita

$VLQIRUPDo}HVGH&,6QmRUHIOHWHPRVLPSDFWRVGHFRUUHQWHVGD&RQVROLGDomR8FUkQLDFRQIRUPHGHVFULWRQRLWHP³(YHQWRVFRPHIHLWRV
UHOHYDQWHVRFRUULGRVHHVSHUDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV´GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

(VWmRVHQGRFRQVLGHUDGRVRVVHJXLQWHVSDtVHVGHQWURGHFDGDUHJLmR
•

6$3DTXLVWmR%DQJODGHVK1HSDOËQGLD6UL/DQND

•

6($0LDQPDU,QGRQpVLD&DPERMD0DOiVLD7DLOkQGLD9LHWQm)LOLSLQDV

•

&,68FUkQLD5~VVLD%LHORUU~VVLD$UPrQLD8]EHTXLVWmR

•

/$7$0 &RO{PELD 0p[LFR 3HUX &KLOH $UJHQWLQD *XDWHPDOD &RVWD 5LFD +RQGXUDV
5HS~EOLFD'RPLQLFDQD(TXDGRU1LFDUiJXD3RUWR5LFR(O6DOYDGRU8UXJXDL

•

È)5,&$ÈIULFDGR6XO7DQ]kQLD(JLWR$UJpOLD
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F  UHFHLWDWRWDOSURYHQLHQWHGHSDtVHVHVWUDQJHLURVHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO
GRUHVXOWDGRFRPELQDGRGDVHPSUHVDVGRHPLVVRU
$SUHVHQWDPRVDEDL[RRVYDORUHVUHIHUHQWHVjVQRVVDV5HFHLWDVRULJLQDGDVIRUDGR%UDVLOHPXPD
EDVHFRPSDUDWLYDDRVQ~PHURVDSUHVHQWDGRVQDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV&RPELQDGDV
0

5HJLmR







(Em R$ mil, exceto
quando percentual)

Receita

% na Receita
Líquida total

Receita

% na Receita
Líquida total

Receita

% na Receita
Líquida total

Receita

% na
Receita
Líquida total

3$Ë6(6
(675$1*(,526

















1DYLVmRGDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV&RQVROLGDGRVRGD5HFHLWDGR%UDVLOQRWRWDOpLJXDOD
SDUDWRGRVRVSHUtRGRV$VLQIRUPDo}HVGHUHVXOWDGRXWLOL]DGDVQDWDEHODDFLPDFRQVLGHUDPD
UHFHLWD GD %HPREL 8NUDLQH FRQWUD SDUWHV UHODFLRQDGDV D TXDO SDVVDUi D VHU HOLPLQDGD GDV
GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV FRQVROLGDGDV GD &RPSDQKLD D SDUWLU GH  GH VHWHPEUR GH 
H[FOXVLYH FRQIRUPHGHVFULWRQRLWHP³(YHQWRVFRPHIHLWRVUHOHYDQWHVRFRUULGRVHHVSHUDGRV
QDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV´GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

618
PÁGINA: 108 de 289

Formulário de Referência - 2020 - BEMOBI MOBILE TECH S.A.

Versão : 1

7.7 - Efeitos da Regulação Estrangeira Nas Atividades

±(IHLWRVGDUHJXODomRHVWUDQJHLUDQDVDWLYLGDGHV
$&RPSDQKLDSRVVXLVXEVLGLiULDVQD1RUXHJD&KLOH(VSDQKD$UJHQWLQD0p[LFRH8FUkQLDDVVLP
FRPRFUHPRVWHUVHUYLoRVLQWHJUDGRVHHPRSHUDomRFRPRSHUDGRUDVGHWHOHIRQLDPyYHODRUHGRU
GRPXQGRGLVWULEXtGDVHPSDtVHV2VQHJyFLRVGD&RPSDQKLDQHVWDVMXULVGLo}HVHVWmRVXMHLWRV
j UHJXODomR XVXDO GH PHUFDGR QHVVDV ORFDOLGDGHV WDLV FRPR FtYHO WUDEDOKLVWD H WULEXWiULD $V
H[LJrQFLDV H QRUPDV UHJXODWyULDV GHVWHV SDtVHV SRGHP VHU DOWHUDGDV SHORV JRYHUQRV ORFDLV VHP
SUpYLR DYLVR GHYHQGR D &RPSDQKLD H VXDV VXEVLGLiULDV REVHUYiODV $ REVHUYkQFLD GH WDLV
H[LJrQFLDVHQRUPDVSRGHHYHQWXDOPHQWHH[LJLUGD&RPSDQKLDHGHVXDVVXEVLGLiULDVGLVSrQGLRV
ILQDQFHLURV DGLFLRQDLV 3DUD DVVHJXUDU R FXPSULPHQWR FRQWtQXR GDV OHLV QRUPDV H UHJXODPHQWRV
H[LVWHQWHVD&RPSDQKLDPRQLWRUDDVGHPDQGDVGHVHXVSULQFLSDLVPHUFDGRV
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±3ROtWLFDVVRFLRDPELHQWDLV
D  'LYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVVRFLDLVHDPELHQWDLV
$&RPSDQKLDQmRSRVVXLSROtWLFDGHUHVSRQVDELOLGDGHVRFLRDPELHQWDOHQmRSURGX]UHODWyULRVGH
VXVWHQWDELOLGDGH WHQGR HP YLVWD TXH TXH VXDV DWLYLGDGHV QmR SURYRFDP LPSDFWRV QHJDWLYRV
VLJQLILFDWLYRVDRPHLRDPELHQWH
E  0HWRGRORJLDVHJXLGDQDHODERUDomRGHVVDVLQIRUPDo}HV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV
F  ,QGLFDUVHHVVDVLQIRUPDo}HVVmRDXGLWDGDVRXUHYLVDGDVSRUHQWLGDGHLQGHSHQGHQWH
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV
G  ,QGLFDU SiJLQD QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV RQGH SRGHP VHU HQFRQWUDGDV HVVDV
LQIRUPDo}HV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV
H 6H HVWH UHODWyULR OHYD HP FRQWD RV 2EMHWLYRV GH 'HVHQYROYLPHQWR 6XVWHQWiYHO 2'6  GD
218HTXDLVVmRRV2'6PDWHULDLVSDUDRQHJyFLRGDFRPSDQKLDH
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLV
I  6HRHPLVVRUQmRGLYXOJDUHODWyULRDQXDOGHVXVWHQWDELOLGDGHRXLQWHJUDGRTXHOHYHHP
FRQWDRV2'6H[SOLFDURPRWLYR
$VDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDQmRSURYRFDPLPSDFWRVQHJDWLYRVVLJQLILFDWLYRVDRPHLRDPELHQWH
PRWLYR SHOR TXDO QmR SRVVXtPRV SROtWLFD GH UHVSRQVDELOLGDGH VRFLRDPELHQWDO RX UHODWyULRV GH
VXVWHQWDELOLGDGHTXHOHYHPHPFRQWDRV2'6
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±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
5HVSRQVDELOLGDGH6RFLDO3DWURFtQLRH,QFHQWLYR&XOWXUDO
$&RPSDQKLDSRVVXLXP&yGLJRGHeWLFDTXHWUDWDGHSROtWLFDVGHUHVSRQVDELOLGDGHVRFLDOSDWURFtQLR
H LQFHQWLYR FXOWXUDO SRUpP DLQGD QmR DGRWD SROtWLFDV HVSHFtILFDV VREUH RV WHPDV EHP FRPR QmR
GHVHQYROYHRXSDUWLFLSDGHSURMHWRVQHVVDViUHDV
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±1HJyFLRVH[WUDRUGLQiULRV
1mRRFRUUHUDPWUDQVDo}HVGHFRPSUDHRXGHYHQGDGHTXDOTXHUDWLYRUHOHYDQWHRXQmRTXHQmR
VHHQTXDGUHFRPRFRUUHQWHQRVQRVVRVQHJyFLRV
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±$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDIRUPDGHFRQGXomRGRVQHJyFLRVGRHPLVVRU
1mR KRXYH DOWHUDo}HV VLJQLILFDWLYDV QD FRQGXomR GRV QRVVRV QHJyFLRV QRV  ~OWLPRV H[HUFtFLRV
VRFLDLV
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
 ± &RQWUDWRV UHOHYDQWHV FHOHEUDGRV SHOR HPLVVRU H VXDV FRQWURODGDV QmR GLUHWDPHQWH
UHODFLRQDGRVFRPVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHQmRH[LVWHPFRQWUDWRVUHOHYDQWHVFHOHEUDGRVQRV~OWLPRVH[HUFtFLRVTXH
QmRHVWHMDPUHODFLRQDGRVFRPDVVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

±2XWUDVLQI5HOHY±1HJyFLRVH[WUDRUG
7RGDV DV LQIRUPDo}HV MXOJDGDV UHOHYDQWHV SDUD D VHomR  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD IRUDP
GHVFULWDVQRVLWHQVDQWHULRUHV 
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

±%HQVGRDWLYRQmRFLUFXODQWHUHOHYDQWHV±2XWURV
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDOpPGRVDWLYRVLPRELOL]DGRVLQWDQJtYHLVHSDUWLFLSDomRHP
VRFLHGDGHVGLVFULPLQDGRVQRVLWHQVDVHJXLUQmRH[LVWHPRXWURVEHQVGRDWLYRQmRFLUFXODQWHTXH
MXOJXHPRVUHOHYDQWHV
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País de localização
Brasil
Brasil

Descrição do bem do ativo imobilizado

Escritório - Rua Visconde de Ouro preto

Escritório (São Paulo)
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SP

RJ

UF de localização

São Paulo

Rio de Janeiro

Município de localização

PÁGINA: 117 de 289

Arrendada

Arrendada

Tipo de propriedade

Versão : 1

OICONSUMIDORINTE Registro válido até
LIGENTE.COM.BR
16/05/2021

OIGAMEPLAY.COM.B Registro válido até
R
04/12/2021

QUEROCUPONSDED
ESCONTOS.COM.BR

RECADOVMS.COM.B
R

REUNIAOEXPRESS.C Registro válido até
OM.BR
31/03/2021

REUNIAOEXPRESS.N Registro válido até
ET.BR
16/04/2021

SALAEXPRESS.COM. Registro válido até
BR
24/04/2021

SALAEXPRESS.NET.B Registro válido até
R
16/04/2021

SDPNOTIFICATION.C Registro válido até
OM.BR
14/08/2021

TAKENETFACADE.CO Registro válido até
M.BR
03/07/2021

TIMCLUBEDEDESCO
NTOS.COM.BR

TIMDESCONTOS.CO
M.BR

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Registro válido até
05/05/2021

Registro válido até
23/10/2021

Registro válido até
06/11/2021

Registro válido até
20/04/2021

OIBONUSSURPRESA. Registro válido até
COM.BR
31/07/2021

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Consequência da perda dos direitos

PÁGINA: 118 de 289

Versão : 1

Os registros de marca já concedidos podem ser questionados
através de processos administrativos ou ações judiciais de
nulidade, na hipótese de ter sido concedido em desacordo com
a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
serviços contidos no certificado de registro, pelo período de, no
mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou caso o uso da
marca tenha sido interrompido por mais de 5 anos consecutivos.

Os registros de marca já concedidos podem ser questionados
através de processos administrativos ou ações judiciais de
nulidade, na hipótese de ter sido concedido em desacordo com
a Lei 9.279/96 ou, ainda, através de requerimentos de
caducidade, parcial ou total, na hipótese da marca não estar
sendo utilizada tal e qual concedida e para assinalar todos os
serviços contidos no certificado de registro, pelo período de, no
mínimo, 5 anos após a concessão do registro ou caso o uso da
marca tenha sido interrompido por mais de 5 anos consecutivos.

Registro No 904469522 Registro válido até
18/02/2025
para a marca Bemobi
na classe 42

Registro No 914042700 Registro válido até
29/01/2029
para a marca Apps
Club na classe 42

CLARORECADO.COM Registro válido até
.BR
17/09/2021

RECARGAVMS.COM.
BR

TRUECALLERVIVO.COM.BR

VIVORECADO.COM.B Registro válido até
R
18/09/2021

Marcas

Marcas

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Registro válido até
10/09/2021

Registro válido até
23/09/2021

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

TORPEDOFONE.NET. Registro válido até
BR
16/04/2021

Nome de domínio na internet

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

TORPEDOFONE.COM Registro válido até
.BR
01/04/2021

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

PÁGINA: 119 de 289

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar serviços ou produtos
idênticos ou afins, uma vez que o titular deixa de
deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Não há como quantificar o impacto. A perda dos
direitos sobre as marcas implica a impossibilidade
de impedir terceiros de utilizar marcas idênticas ou
semelhantes para assinalar serviços ou produtos
idênticos ou afins, uma vez que o titular deixa de
deter o direito de uso exclusivo sobre o sinal.
Existe ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por
uso indevido em caso de violação de direitos de
terceiros podendo resultar na impossibilidade de
utilizar as marcas na condução de suas atividades.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 1

APPSCLUBBEMOBI.COM.BR

APPSCLUB.COM.BR

APPSCLUBBRASIL.C
OM.BR

APPSCLUBE.COM.BR Registro válido até
08/02/2021

APPSPHONE.COM.BR Registro válido até
22/02/2021

BEMOBI.COM.BR

BEMOBISTORE.COM. Registro válido até
BR
02/07/2021

BMOBI.COM.BR

BTFITMOVEL.COM.BR Registro válido até
19/07/2021

CLARORECADO.NET. Registro válido até
BR
16/04/2021

CLUBEDEAPPS.COM. Registro válido até
BR
02/07/2021

CLUBEDEDESCONTO Registro válido até
SOI.COM.BR
15/10/2021

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Registro válido até
18/11/2021

Registro válido até
26/02/2021

Registro válido até
02/07/2021

Registro válido até
02/07/2021

Registro válido até
02/07/2021

APPSBEMOBI.COM.B Registro válido até
R
02/07/2021

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Consequência da perda dos direitos

PÁGINA: 120 de 289

Versão : 1

M4USOLUCOES.COM. Registro válido até
BR
03/12/2021

NOVITECH.COM.BR

NOVITECH.NET.BR

TRUECALLERCLARO.COM.BR

VIVOBEMOBI.COM.BR

VIVOTORPEDORECA Registro válido até
DO.COM.BR
10/07/2021

VIVOTORPEDORECA Registro válido até
DOSTAGING.COM.BR 10/07/2021

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Registro válido até
23/11/2021

Registro válido até
09/08/2021

Registro válido até
16/04/2021

Registro válido até
07/11/2021

Registro válido até
19/08/2021

GWPGTO.COM.BR

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

O não pagamento periódico das retribuições devidas pode
causar perda desse direito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Impossibilidade de uso do nome de domínio.
Adicionalmente, terceiros poderão registrar o
nome de domínio.

Consequência da perda dos direitos

PÁGINA: 121 de 289

Versão : 1

0,000000

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Bemobi Ukraine LLC

0,000000

0,000000

31/12/2018

31/12/2017

-

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

Controlada

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Data

UF sede

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Ucrânia

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Noruega

País sede

0,000000

0,000000

31/12/2018

31/12/2017

-

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

Expansão da nossa atividade para a América Latina, além do Brasil, país de origem.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

0,000000

30/09/2020

00.000.000/0000-00

31/12/2019

Open Markets AS

0,00

0,00

0,00

0,00

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Noruega

Empresa responsável por captar informações e levantar dados sobre mercado, clientes, tecnologias, inovação e novas tendências.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

0,000000

30/09/2020

31/12/2019

00.000.000/0000-00

Expansão da nossa atividade para regiões além da América Latina

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

30/09/2020

00.000.000/0000-00

Bemobi International
AS

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

13.096.408,47

3.472.720,11

48.435.104,82

Valor (Reais)

Município sede
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Empresa focada na distribuição e
monetização de apps, games e serviços
digitais móveis.

Empresa prestadora de serviços de
pesquisa e desenvolvimento para todo o
Grupo Bemobi e de serviços de marketing
para a Bemobi INTL

Empresa focada na distribuição e
monetização de apps, games e serviços
digitais móveis.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 122 de 289

100,000000

100,000000

100,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 1
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9.2 - Outras Informações Relevantes

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
2XWUDV,QIRUPDo}HVUHODFLRQDGDVDRLWHPE
$&RPSDQKLDpGHWHQWRUDGHLQ~PHUDVSODWDIRUPDVGLJLWDLVLQWHJUDGDVDRVVLVWHPDVGDVSULQFLSDLV
RSHUDGRUDVGHWHOHIRQLDGHIRUPDDSURYHUVROXo}HVSDUDGLIHUHQWHVWLSRVGHVHUYLoRVHDSOLFDo}HV
3ODWDIRUPDV7,0
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9.2 - Outras Informações Relevantes

3ODWDIRUPDV2L

7LSRGHDWLYR

'HVFULomRGRDWLYR

'XUDomR

(YHQWRVTXHSRGHPFDXVDUDSHUGDGRVGLUHLWRV

3ODWDIRUPDGH+DUGZDUH

3RUWDOGH9R] ,95 

3ODWDIRUPD$:6

$SSVFOXE



&XVWR2SHUDFLRQDO$:6
'HVLVWtPXORGHSURYHGRUHVGHFRQWH~GR
'LILFXOGDGHGHFREUDQoDGH69$

3ODWDIRUPD$:6

'HVFRQWRV



&XVWRRSHUDFLRQDO$:6
'LILFXOGDGHGHFREUDQoDGH69$

3ODWDIRUPD$:6

6XEVFULSWLRQ&RQWUROHGHDVVLQDWXUDVHFREUDQoD



3HUGDGHFRQWUDWRVGHSUHVWDomRGHVHUYLoRV
&XVWRRSHUDFLRQDO$:6
'LILFXOGDGHGHFREUDQoDGH69$

6XEVWLWXLomRGDSODWDIRUPDSRUXPFRQFRUUHQWH
3UREOHPDV/HJDLVGHYLRODomRGHGLUHLWRVVREUHGDGRV
+DUGZDUH'HSUHFLDGR

SHVVRDLV
3HUGDGHFRQWUDWRVGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVFRPDRSHUDGRUD

3ODWDIRUPD$:6

%H3RUWDO*HUHQFLDGRUGH3RUWDLV



&RQFRUUHQFLD
,QWHUQDOL]DomRGHVHUYLoRV
)UDXGHV
&XVWR2SHUDFLRQDO$:6

3ODWDIRUPD$:6

/RRS*HVWmRGH2IHUWDVGH6HUYLoRV



&XVWR2SHUDFLRQDO$:6
%DFNORJH[WHQVR

3ODWDIRUPD$:6

6PDUW0HVVDJH



5HJXODPHQWDomR
7URFDSDUDXPIRUQHFHGRUGLIHUHQWH
3UREOHPDVWpFQLFRVRSHUDFLRQDLVHGHFDSDFLGDGHGD2,

&RQWUDWRSUHVWDomRGH
6HUYLoR

&DL[D3RVWDO

$Wp$EU

&RQWUDWRSUHVWDomRGH
6HUYLoR

3RUWDLV1&1'+RPH

$Wp$EU

&RQWUDWRSUHVWDomRGH
6HUYLoR

2,$SSVFOXE

$Wp$EU

&RQWUDWRSUHVWDomRGH
6HUYLoR

2,'HVFRQWRV

$Wp$EU

&RQWUDWRSUHVWDomRGH
6HUYLoR

7UXH&DOOHU

$Wp$EU

Ͳ&ĂůƚĂĚĞĞƐƚŝŵƵůŽĚĞƵƐŽƉĞůŽƐĐůŝĞŶƚĞƐ
ͲZĞĚƵĕĆŽĚĞĐƵƐƚŽƐĚĞŝŶĨƌĂĨŝƐŝĐĂŶĂƐŽƉĞƌĂĚŽƌĂƐ
ͲZŝƐĐŽĚŽ/sZůŽƵĚŶĆŽƐĞƌǀŝĄǀĞů
Ͳ&ŝŵĚĞĞǆŝŐġŶĐŝĂĚĂĂŶĂƚĞůƐŽďƌĞĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚŽƐĞƌǀŝĕŽƉĞůĂƐ
3UREOHPDVWpFQLFRVGD2,
&RQVXPRGHUHFLUVRVGHUHGH
,QWHUQDOL]DomR
&RQFRUUrQFLD
'LILFXOGDGHGHUHQWDELOL]DomR
'HVLQWHUHVVHGDRSHUDGRUD
6XEVWLWXLomRSRURXUWUDVROXomR
'LILFXOGDGHGHGLYXOJDomR
'LILFXOGDGHGHUHQWDELOL]DomR
'HVLQWHUHVVHGDRSHUDGRUD
6XEVWLWXLomRSRURXUWUDVROXomR
%DL[RHQJDMDPHQWR
)XQFLRQDOLGDGHQDWLYDVFUHVFHQWHV
&XVWRRSHUDFLRQDOSDUDDRSHUDGRUD 606 
'HVLVWrQFLDGRSDUFHLUR
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,QIRUPDo}HVDGLFLRQDLVDRLWHP±%HQVGRDWLYRQmRFLUFXODQWHUHOHYDQWHVD±$WLYRV
LPRELOL]DGR
2VHQGHUHoRVDEDL[RVHUHIHUHPDRVGHPDLVHVFULWyULRVGD&RPSDQKLDPDVTXHQmRSRVVXHPYDORU
QRDWLYRLPRELOL]DGRFRPSRQGRVRPHQWHSDUWHGHQRVVDOLQKDGH'HVSHVDV*HUDLVH$GPLQLVWUDWLYDV
GHVWDFDGDHPQRVVD'HPRQVWUDomRGH5HVXOWDGRV
'HVFULomR



(VFULWyULR±3UDLDGH%RWDIRJR
(VFULWyULR
(VFULWyULR

3DtVGH
ORFDOL]DomR
%UDVLO
1RUXHJD
8FUkQLD

8)GH
ORFDOL]DomR
5LRGH-DQHLUR
2VOR
2GHVVD

0XQLFtSLRGH
ORFDOL]DomR
5LRGH-DQHLUR
2VOR
2GHVVD

7LSRGHSURSULHGDGH
DOXJDGDDUUHQGDGDSUySULD
$OXJDGD
$OXJDGD
$UUHQGDGD
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±&RQGLo}HVILQDQFHLUDVHSDWULPRQLDLVJHUDLV
$V LQIRUPDo}HV FRQWiEHLVFRQWLGDV H DQDOLVDGDV QRV LWHQV D  D VHJXLU VmR GHULYDGDV GH
QRVVDV LQIRUPDo}HV FRQWiEHLV LQWHUPHGLiULDV FRQVROLGDGDV UHODWLYDV DR SHUtRGRV GH QRYH PHVHV
ILQGRV HP  GH VHWHPEUR GH  H  DOpP GDV QRVVDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV DQXDLV
UHIHUHQWHVDRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
&DEH VDOLHQWDU TXH R DFLRQLVWD FRQWURODGRU FRQFOXLX HP  GH VHWHPEUR GH  XPD DPSOD
UHRUJDQL]DomR VRFLHWiULD TXH UHVXOWRX QD DTXLVLomR SHOD &RPSDQKLD GD WRWDOLGDGH GDV Do}HV
DQWHULRUPHQWH GH WLWXODULGDGH GD %HPREL +ROGLQJ $6 QD 1RUXHJD GDV VHJXLQWHV VRFLHGDGHV
HVWUDQJHLUDV L %HPREL8NUDLQH//& 8FUkQLD  LL %HPREL,QWHUQDWLRQDO$6 1RUXHJD H LLL 2SHQ
0DUNHWV$6 1RUXHJD DTXDOSRUVXDYH]GHWpPSDUWLFLSDomRQD LY 7XODUL6SDLQ6RFLHGDG/WGD
'HVVD IRUPD GLVSRQLELOL]DPRV QR LWHP  GHVVH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD DV 'HPRQVWUDo}HV
)LQDQFHLUDV&RPELQDGDVGHVVDV&RPSDQKLDVSDUDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEUR
GHHDVVLPFRPRRVSHUtRGRVGHQRYHPHVHVILQGRVHPGHVHWHPEURGH
H GH  FRPR VH XPD ~QLFD HQWLGDGH HPSUHVDULDO IRVVH QDTXHOH SHUtRGR SHUPLWLQGR D PHOKRU
FRPSUHHQVmRGDHYROXomRGRVLQGLFDGRUHVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD
7RGDVDVLQIRUPDo}HVFRQWLGDVQR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHHVSHFLILFDPHQWHQHVVDVHomRIRUDP
HODERUDGDV GH DFRUGR FRP DV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO TXH FRPSUHHQGHP DV
GLVSRVLo}HVGDOHJLVODomRVRFLHWiULDTXHDEUDQJHD/HLQRRVSURQXQFLDPHQWRVRULHQWDo}HV
H LQWHUSUHWDo}HV HPLWLGDV SHOR &RPLWr GH 3URQXQFLDPHQWRV &RQWiEHLV ³&3&´  H DSURYDGRV SHOD
&90DOpPFODURGHREVHUYDUDVQRUPDV,)56HPLWLGDVSHOR,$6%
$VLQIRUPDo}HVDVHJXLUDSUHVHQWDGDVIRUDPDYDOLDGDVHFRPHQWDGDVSHORVQRVVRV'LUHWRUHV'HVVD
IRUPDDVDYDOLDo}HVRSLQL}HVHFRPHQWiULRVRUDDSUHVHQWDGRVWUDGX]HPDYLVmRHSHUFHSomRGRV
PHVPRV VREUH QRVVDV DWLYLGDGHV QHJyFLRV H GHVHPSHQKR EHP FRPR YLVDP IRUQHFHU DRV
LQYHVWLGRUHV LQIRUPDo}HV TXH RV DMXGDUmR D FRPSDUDU QRVVDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV SDUD
PHOKRUFRPSUHHQVmRGDVPXGDQoDVQDVOLQKDVSULQFLSDLVGHXPSHUtRGRSDUDRXWURHRVSULQFLSDLV
IDWRUHVTXHH[SOLFDPWDLVDOWHUDo}HV
&DEHUHVVDOWDUTXHDDQiOLVHGRV'LUHWRUHVHVFODUHFHQGRRVUHVXOWDGRVUHDOL]DGRVHDVUD]}HVSDUD
DVPXGDQoDVQRVYDORUHVGDVFRQWDVSDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDFRQVWLWXHPXPDRSLQLmRVREUHRV
LPSDFWRVRXHIHLWRVGRVGDGRVDSUHVHQWDGRVVREUHDVLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDDWXDOPHQWH
$$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHDVLWXDomRILQDQFHLUDHRVUHVXOWDGRVREWLGRV
QRSDVVDGRYHQKDPDVHUHSURGX]LUQRIXWXUR
2VWHUPRV³$+´H³$9´FRQVWDQWHVGDVFROXQDVGHGHWHUPLQDGDVWDEHODVDEDL[RVLJQLILFDP³$QiOLVH
+RUL]RQWDO´H³$QiOLVH9HUWLFDO´UHVSHFWLYDPHQWH$$QiOLVH+RUL]RQWDOFRPSDUDtQGLFHVRXLWHQVGH
OLQKDHPQRVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDRORQJRGHXPSHUtRGRGHWHPSR$$QiOLVH9HUWLFDO
UHSUHVHQWD R SHUFHQWXDO RX LWHP GH XPD OLQKD HP UHODomR jV UHFHLWDV OtTXLGDV SDUD RV SHUtRGRV
DSOLFiYHLVSDUDRVUHVXOWDGRVGDVQRVVDVRSHUDo}HVRXHPUHODomRDRDWLYRWRWDOQDVGDWDVDSOLFiYHLV
SDUDDGHPRQVWUDomRGRQRVVREDODQoRSDWULPRQLDOVHPFRQVLGHUDURVHIHLWRVHVSHUDGRVHPQRVVDV
OLQKDVGHUHVXOWDGRGHFRUUHQWHVGD&RQVROLGDomR8FUkQLDFRQIRUPHGHVFULWRQRLWHP³(YHQWRV
FRPHIHLWRVUHOHYDQWHVRFRUULGRVHHVSHUDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV´GHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD
1DDYDOLDomRGRV'LUHWRUHVDWpRPRPHQWRRVLPSDFWRVQRVQHJyFLRVRXQDVPHWDVILQDQFHLUDVHP
UD]mRGDSDQGHPLDQmRIRUDPVLJQLILFDWLYRVQRHQWDQWRDDGPLQLVWUDomRDLQGDHVWiDYDOLDQGRDV
UHVSRVWDVJRYHUQDPHQWDLVHRDYDQoDUGDFULVHGHVD~GHHGDFULVHHFRQ{PLFDRULJLQDGDVSHORVXUWR
SRLVFDVRKDMDXPDSURORQJDGDGHVDFHOHUDomRQDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVORFDLVHUHJLRQDLVSRGH
YLUDDIHWDUVLJQLILFDWLYDPHQWHRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
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3RUWDQWRDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHVVHVHYHQWRVDGYHUVRVQmRJHUDUDPSUHMXt]RV
PDWHULDLVj&RPSDQKLDTXHPHUHFHVVHPGHVWDTXHVQDVQRVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVUHODWLYDV
DRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRVHPGHVHWHPEURGH5HVVDOWDPRVQRHQWDQWRTXHQmRp
SRVVtYHODVVHJXUDUVHIXWXUDPHQWHWDODYDOLDomRVHUiSUHMXGLFDGDRXDH[WHQVmRGHWDLVLPSDFWRV
ILQDQFHLURV
D  &RPHQWiULRVGRV'LUHWRUHVVREUHDVFRQGLo}HVILQDQFHLUDVHSDWULPRQLDLVJHUDLV
$ %HPREL 0RELOH 7HFK 6$ p XPD HPSUHVD TXH DWXD QR GHVHQYROYLPHQWR H OLFHQFLDPHQWR GH
VHUYLoRVGLJLWDLVPyYHLVSDUDSDtVHVHPHUJHQWHV1RVVRQHJyFLRpEDVHDGRHPXPPRGHORLQRYDGRU
GHDVVLQDWXUDVGHFXVWRUHGX]LGRDWUDLQGRFRQVXPLGRUHVTXHGHVHMDPWHUDFHVVRDRPHOKRUGH$SSV
H *DPHV $ IRUoD GR QRVVR PRGHOR VH HQFRQWUD QR IDWR GH RSHUDUPRV HP XP PRGHOR B2B2C
Business-To-Business-To-Consumer HPSDUFHULDFRPDVPDLRUHVRSHUDGRUDVGHWHOHIRQLDPyYHO
GH FDGD UHJLmR RX HP DOJXQV FDVRV 2(0V 2ULJLQDO (TXLSPHQW 0DQXIDFWXUHU  GH VPDUWSKRQHV
DWUDLQGR PLOKDUHV GH GHVHQYROYHGRUHV j DGHULUHP QRVVD SODWDIRUPD H PDQWHQGR XP GRV PDLV
FRPSOHWRVSRUWIyOLRVGHVHUYLoRVGRPHUFDGR2IHUHFHPRVWDPEpPGLYHUVDVPRGDOLGDGHVGHVHUYLoRV
GHPLFURILQDQoDVFRPRXPDIRUPDGHSRSXODUL]DUDLQGDPDLVDDGRomRGHVHUYLoRVGLJLWDLV
(VWHpXPPHUFDGRJOREDOHFRPSRXFDFRQFRUUrQFLDGRVJUDQGHVSOD\HUVGHWHFQRORJLDDWXDOPHQWH
$VVLP DFUHGLWDPRV TXH D %HPREL SRVVXL JUDQGH YDQWDJHP IUHQWH j FRQFRUUrQFLD GDGR R VHX
SLRQHLULVPR
7HPRVKRMHQRVVRVVHUYLoRVLQWHJUDGRVHHPRSHUDomRFRPRSHUDGRUDVGHWHOHIRQLDPyYHODR
UHGRUGRPXQGRGLVWULEXtGRVHPSDtVHVHDOpPGLVVRXPDEDVHSRWHQFLDOGHPDLVGHELOK}HV
GHXVXiULRVQRVSDtVHVRQGHQRVVRVVHUYLoRVMiHVWmRGLVSRQtYHLV
&RPRGHVWDFDGRDRORQJRGHVVH)RUPXOiULRD&RPSDQKLDHVWiFRQGX]LQGRSURFHVVRGHDEHUWXUD
GHFDSLWDOQDEROVDGHYDORUHVEUDVLOHLUD % FRPREMHWLYRGHDFHOHUDUDLQGDPDLVVHXFUHVFLPHQWR
RUJkQLFR QRV FDQDLV SURGXWRV H VHUYLoRV H[LVWHQWHV HP HVSHFLDO IRUD GR %UDVLO H YLDELOL]DU VXD
HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR LQRUJkQLFR YLD DTXLVLo}HV  FDSWXUDQGR DV LQ~PHUDV RSRUWXQLGDGHV
H[LVWHQWHVHDPSOLDQGRRUHWRUQRSDUDRVQRVVRVDFLRQLVWDV
&RPRH[HPSORVGHIXWXUDVSRVVLELOLGDGHVGHDTXLVLo}HVSRGHPRVGHVWDFDURVVHJXLQWHVSHUILVGH
HPSUHVDVGHQRVVRLQWHUHVVHVHPDHOHVQRVOLPLWDU L HPSUHVDVTXHQRVWUDJDPQRYRVFDQDLVGH
GLVWULEXLomR RX H[SDQVmR GDTXHOHV Mi H[LVWHQWHV LL  VHUYLoRV FRPSOHPHQWDUHV DRV Mi RIHUHFLGRV
SDJDPHQWRVPLFURILQDQoDVJDPHVHQWUHRXWURV H LLL FRPSDQKLDVORFDOL]DGDVHPUHJL}HVDLQGD
VXEH[SORUDGDVSHOD%HPREL
,QGHSHQGHQWH GD GLVSRQLELOLGDGH GRV UHFXUVRV TXH VHUmR RULJLQDGRV D SDUWLU GD OLVWDJHP GD
&RPSDQKLD QD %ROVD GH 9DORUHV EUDVLOHLUD %  HQWHQGHPRV TXH DV FRQGLo}HV ILQDQFHLUDV H
SDWULPRQLDLV DWXDLV GD &RPSDQKLD VmR VXILFLHQWHV SDUD LPSOHPHQWDU R VHX SODQR GH QHJyFLRV H
FXPSULUFRPVXDVREULJDo}HVGHFXUWRHPpGLRSUD]R
$&RPSDQKLDHQFHUURXRDQRGHFRPERDVSHUVSHFWLYDVSDUDRVVHXVQHJyFLRV2VUHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLVDOFDQoDGRVIRUDPPHOKRUHVTXDQGRFRPSDUDGRVDRVDQRVGHHUHIOHWLQGR
DPDLRUGLYHUVLILFDomRGHQRVVRVVHUYLoRVFRPDRIHUWDGHPLFURILQDQoDV FRPSRVWRSHORVVHUYLoRV
GH 5HFDUJD $GLDQWDPHQWR GH 6DOGR $GLDQWDPHQWR GH 3DFRWH GH 'DGRV H $GLDQWDPHQWR GH
&KDPDGD HGHVHUYLoRVGLJLWDLVGH0HQVDJHULD &RPXQLFDomR FRPSRVWRSHORVVHUYLoRVGH9LVXDO
9RLFH 0HVVDJHV ,QWHOLJrQFLD $UWLILFLDO SDUD D WUDQVFULomR GR iXGLR SDUD WH[WR ,QWHJUDomR FRP
:KDWV$SSSDUDHQWUHJDGHPHQVDJHQV1RWLILFDomRGHFKDPDGDVSHUGLGDV$QWL6SDPH&DOOHU,' 
SDUDDVSULQFLSDLVRSHUDGRUDVGHWHOHIRQLDQR%UDVLOHPDGLomRDRVVHUYLoRVGH$SSV *DPHV
$VLQIRUPDo}HVGHUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDGLVFXWLGDVQDSUHVHQWHVHomRQmRFRQVLGHUDP
RVHIHLWRVHVSHUDGRVHPQRVVDVOLQKDVGHUHVXOWDGRGHFRUUHQWHVGD&RQVROLGDomR8FUkQLD
FRQIRUPHGHVFULWRQRLWHP³(YHQWRVFRPHIHLWRVUHOHYDQWHVRFRUULGRVHHVSHUDGRVQDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV´GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$VRPDGDVGLIHUHQWHVIRQWHVGHUHFHLWDGD&RPSDQKLDQR%UDVLOQRVH[HUFtFLRVHQFHUUDGRVHP
GH GH]HPEUR GH   GH GH]HPEUR GH  H  GH GH]HPEUR GH  DOFDQoRX
UHVSHFWLYDPHQWH5PLOK}HV5PLOK}HVH5PLOK}HV
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$RDQDOLVDUPRVRVQRYHSULPHLURVPHVHVGHQRVVDUHFHLWDOtTXLGDQR%UDVLODOFDQoRX5
PLOK}HVIUHQWH5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGRDQRSDVVDGRUHIOHWLQGRXPDOHYHUHGXomRQR
YROXPHFRQWUDWDGRGHVHUYLoRVGH$SSV *DPHVDRORQJRGRSHUtRGRSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGR
SHODH[SDQVmRGRVVHUYLoRVGHPLFURILQDQoDV)ULVDPRVTXHIDFHjTXHGDGDUHQGDGRVXVXiULRV
SUpSDJRV SDUWLFXODUPHQWH RV GH EDL[D UHQGD PDLRULD GR QRVVR S~EOLFR  GLDQWH GRV HIHLWRV GD
&29,'QDHFRQRPLDKRXYHDUHGXomRGDVUHFDUJDVGHVHXVSODQRVGHWHOHIRQHLQFOXLQGRLQWHUQHW
PyYHO H FRQVHTXHQWHPHQWH D UHGXomR GR VDOGR SDUD R IDWXUDPHQWR GH VHUYLoRV GLJLWDLV SHOD
&RPSDQKLD
$0DUJHP%UXWD$MXVWDGDDOFDQoDGDQRDFXPXODGRGRVDQRVGHHQR%UDVLOIRLGH
5  PLOK}HV 5  PLOK}HV H 5  PLOK}HV UHVSHFWLYDPHQWH UHSUHVHQWDQGR XPD
0DUJHP%UXWD$MXVWDGDSHUFHQWXDOGHHPHPHHP
$RFRPSDUDUPRVRVYDORUHVUHODWLYRVDRVSHUtRGRVGHQRYHPHVHVILQGRVHPGHVHWHPEURGH
HWHPRVTXHD0DUJHP%UXWD$MXVWDGDDWpGHVHWHPEURGHQR%UDVLOIRLGH5
PLOK}HVHQTXDQWR0DUJHP%UXWD$MXVWDGDUHODWLYRDGHVHWHPEURGHIRLGH5
PLOK}HV(VVHUHVXOWDGRUHIOHWHRFUHVFLPHQWRGHQRVVDVRSHUDo}HVHPQRYDVOLQKDVGHVHUYLoRVTXH
SRVVXHPPDLRUPDUJHPGHFRQWULEXLomR
2(%,7'$DOFDQoDGRQRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHQR%UDVLOIRL
GH 5  PLOK}HV 5  PLOK}HV H 5  PLOK}HV UHVSHFWLYDPHQWH UHSUHVHQWDQGR XPD
PDUJHP(%,7'$GHHPHPHHP
$RFRPSDUDUPRVRVYDORUHVUHODWLYRVDRVSHUtRGRVGHQRYHPHVHVILQGRVHPGHVHWHPEURGH
HWHPRVTXHR(%,7'$DWpGHVHWHPEURGHQR%UDVLOIRLGH5PLOK}HV
HQTXDQWRR(%,7'$UHODWLYRDGHVHWHPEURGHIRLGH5PLOK}HV(VVHUHVXOWDGRUHIOHWH
HPOLQKDVJHUDLVRPHQRUYROXPHGHWUDQVDo}HVGH$SSV *DPHVREVHUYDGRQRSHUtRGR
$&RPSDQKLDQmRSRVVXLGtYLGDVFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVHSRVVXLXPVDOGRGHFRQWUDSUHVWDo}HV
FRQWDELOL]DGRVQRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHDSDJDUjVXDFRQWURODGRUD%HPREL+ROGLQJ$6QRYDORU
OtTXLGRGH5PLOK}HV(VVHYDORUpUHIHUHQWHjDTXLVLomRGDVHPSUHVDV%HPREL,QWHUQDWLRQDO
$6%HPREL8NUDLQH//&H2SHQ0DUNHWV$6HGHYHVHUOLTXLGDGRDWpGHGH]HPEURGH3DUD
PDLRUHVLQIRUPDo}HVYLGHVHomR
$OpPGLVVRD&RPSDQKLDMiSURYLVLRQRXXPYDORUGHGLYLGHQGRVGH5PLOK}HVHPUHVHUYDGH
OXFURVLVWRpSDUDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVTXHQmRIRUDPSDJRVQRV~OWLPRVH[HUFtFLRVILVFDLV
PDVTXHRVHUmRFDVRR,32VHMDFRQFOXtGR
(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDPDQWLQKDXPVDOGRGHFDL[DHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVQR
YDORUGH5PLOK}HVUHIHULQGREDVLFDPHQWHDSRVLomRGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVHPFHUWLILFDGRV
GHGHSyVLWRVEDQFiULRVHIXQGRVGHUHQGDIL[DUHPXQHUDGRVDWD[DVTXHYDULDPGHDFRUGRFRPR
&', VRPDGRV DR VDOGR GH FRQWDV D UHFHEHU GH FXUWR SUD]R QR YDORU GH 5  PLOK}HV R TXH
SRVVLELOLWDRFXPSULPHQWRGHVXDVREULJDo}HVQRVFXUWRPpGLRHORQJRSUD]RV
(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDDSUHVHQWRXXPtQGLFHGHOLTXLGH]FRUUHQWHGH[ DQWH
[DWLQJLGRHPGHGH]HPEURGH FRQVLGHUDQGRR$WLYR&LUFXODQWHGH5PLOK}HV
DQWH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH HPFRPSDUDomRDR3DVVLYR&LUFXODQWHGH5
PLOK}HV DQWH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH 
6HJXH DEDL[R WDEHOD D TXDO DSUHVHQWDPRV DOJXQV GH QRVVRV SULQFLSDLV LQGLFDGRUHV GR SHUtRGR
UHODWLYRDRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVEHPFRPRSDUDRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRVHP
GHVHWHPEURGH
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,QIRUPDo}HV)LQDQFHLUDVH2SHUDFLRQDLV&RQVROLGDGDV6HOHFLRQDGDV
HPPLOK}HVGH5H[FHWRRVtQGLFHV 
5HFHLWD/tTXLGD
/XFUR%UXWR
0DUJHP%UXWD$MXVWDGD
0DUJHP%UXWD$MXVWDGD 
(%,7'$
0DUJHP(%,7'$
5HVXOWDGRDQWHVGRVWULEXWRVHGRUHVXOWDGRILQDQFHLUR
5HVXOWDGRDQWHVGRVWULEXWRVHGRUHVXOWDGRILQDQFHLUR 
/XFUR/tTXLGR
0DUJHP/tTXLGD

(PGHVHWHPEURGH























(PGHGH]HPEURGH


































(PGHVHWHPEURGH






(PGHGH]HPEURGH
















$VLQIRUPDo}HVGHUHVXOWDGRXWLOL]DGDVQDWDEHODDFLPDFRQVLGHUDPDUHFHLWDGD%HPREL8NUDLQHFRQWUDSDUWHVUHODFLRQDGDVDTXDOSDVVDUiD
VHUHOLPLQDGDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDDSDUWLUGHGHVHWHPEURGH H[FOXVLYH FRQIRUPHGHVFULWRQR
LWHP³(YHQWRVFRPHIHLWRVUHOHYDQWHVRFRUULGRVHHVSHUDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV´GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

HPPLOK}HVGH5H[FHWRRVtQGLFHV 
6DOGRGH&DL[DH(TXLYDOHQWHV
$WLYR&LUFXODQWH ' 
3DVVLYR&LUFXODQWH ( 
/LTXLGH]&RUUHQWH '( 

E  &RPHQWiULRVGRVGLUHWRUHVVREUHDHVWUXWXUDGHFDSLWDO
$QRVVDHVWUXWXUDGHFDSLWDOPHGLGDSHODUHODomRHQWUHRVSDVVLYRVFLUFXODQWHVHQmRFLUFXODQWHVH
RSDWULP{QLROtTXLGRHPGHVHWHPEURGHHUDFRPSRVWDSRUGRFDSLWDOGHWHUFHLURV
SDVVLYRFLUFXODQWHPDLVSDVVLYRQmRFLUFXODQWHHGHFDSLWDOSUySULRSDWULP{QLROtTXLGRIDFH
SULQFLSDOPHQWHjDTXLVLomRQRPRQWDQWHGH5GD%HPREL,QWHUQDWLRQDO$62SHQ0DUNHWVH
%HPREL 8NUDLQH DQWHULRUPHQWH GH WLWXODULGDGH GH QRVVD FRQWURODGRUD D %HPREL +ROGLQJ $6 $
&RPSDQKLD HQWHQGH TXH WDO UHODomR p FRQGL]HQWH FRP DV VXDV DWLYLGDGHV HVSHFLDOPHQWH
FRQVLGHUDQGR TXH FRP D UHDOL]DomR GD RIHUWD LQLFLDO GH Do}HV GD &RPSDQKLD H D XWLOL]DomR GRV
UHFXUVRVSDUDRSDJDPHQWRGRSDVVLYRFRPD%HPREL+ROGLQJ$6SDVVDQGRRFDSLWDOGHWHUFHLURVD
ILFDUDEDL[RGH
$VDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVUHJLVWUDGDVHQWUHRSHUtRGRGHGH]HPEURGHHGHVHWHPEUR
GHVHUmRGHVFULWDVQRVSDUiJUDIRVDVHJXLUPDVGHYHPVHSULQFLSDOPHQWHDYDULDomRQROXFUR
DFXPXODGRDRORQJRGRVDQRV
$&RPSDQKLDHQFHUURXRH[HUFtFLRGHFRPFDSLWDOWRWDOGH5PLOK}HVFRPSRVWR
RX5PLOK}HV SRUFDSLWDOGHWHUFHLURVH RX5PLOK}HV SRUFDSLWDOSUySULR
'XUDQWHRH[HUFtFLRGHDUHFHLWDOtTXLGDFUHVFHXHPFRPSDUDomRFRPRH[HUFtFLRGR
DQRDQWHULRUHQTXDQWRDVSULQFLSDLVOLQKDVGHFXVWRVHGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVDXPHQWDUDP
SDVVDQGR GH 5  PLOK}HV QR H[HUFtFLR GH  SDUD 5  PLOK}HV QR H[HUFtFLR GH 
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDUHJLVWURXLPSDFWRPXLWRUHOHYDQWHHPQDOLQKDGHWULEXWRVVREUH
ROXFURGHYLGRjLQFRUSRUDomRGD2SHUD6RIWZDUH%UDVLO/WGDHQWmRFRQWURODGRUDGD%HPREL&RPD
LQFRUSRUDomR D %HPREL SDVVRX D DWHQGHU RV UHTXLVLWRV GD OHJLVODomR WULEXWiULD SDUD GHGX]LU QD
DSXUDomRGHWULEXWRVVREUHROXFURRiJLRHDPDLVYDOLDGHDWLYRVJHUDGRVQDDTXLVLomRGD%HPREL
SHOD2SHUD(VVHDWHQGLPHQWRDRVUHTXLVLWRVGDOHJLVODomROHYRXDRUHFRQKHFLPHQWRGRVHIHLWRVQDV
GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV JHUDQGR XP YDORU SRVLWLYR GH 5  PLOK}HV GH YDULDomR QDV
FRQWUDSUHVWDo}HVDSDJDUTXHFRPS}HPDEDVHGHFiOFXORSDUDDVOLQKDVGH7ULEXWRVVREUHR/XFUR
H QHJDWLYR GH 5  PLOK}HV QDV'HVSHVDV )LQDQFHLUDV (VVHV HIHLWRV FRPELQDGRV JHUDUDP XP
UHVXOWDGR OtTXLGR QR H[HUFtFLR GH  GH 5  PLOK}HV LPSDFWDQGR GLUHWDPHQWH D OLQKD GH
5HVXOWDGRVGR([HUFtFLRHFRQVHTXHQWHPHQWHRFDSLWDOSUySULR 3DWULP{QLR/tTXLGR TXHDSUHVHQWRX
DFUpVFLPRGH5PLOK}HVSDVVDQGRGH5PLOK}HVHPSDUD5PLOK}HVHP
3RUILPQDTXHOHPHVPRDQRD&RPSDQKLDUHFHEHX5PLOK}HVDWtWXORGHP~WXRFRPD
%HPREL+ROGLQJ$6$VVLPD&RPSDQKLDHQFHUURXRH[HUFtFLRGHFRPFDSLWDOWRWDOGH5
PLOK}HV
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-iGXUDQWHRH[HUFtFLRGHDSHVDUGDUHFHLWDOtTXLGDWHUFUHVFLGRHPFRPSDUDomRFRPR
H[HUFtFLRGRDQRDQWHULRUDVSULQFLSDLVOLQKDVGHFXVWRVHGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVDXPHQWDUDPHP
 SDVVDQGR GH 5  PLOK}HV QR H[HUFtFLR GH  SDUD 5  PLOK}HV (VVHV HIHLWRV
FRPELQDGRVJHUDUDPXPUHVXOWDGROtTXLGRQRH[HUFtFLRGHGH5PLOK}HVEHQHILFLDQGRD
OLQKD GH FDSLWDO SUySULR HP PHQRU SURSRUomR TXH QR DQR DQWHULRU &DEH GHVWDFDU TXH HVVD OLQKD
DSUHVHQWRXXPDFUpVFLPRGH5PLOK}HVSDVVDQGRGH5PLOK}HVHPSDUD5
PLOK}HVHPUHIOHWLQGRRVYDORUHVDFXPXODGRVGHOXFURMiGHVWDFDGRVPDVHPHVSHFLDOR
PDLRUYDORUGHFDSLWDOVRFLDOTXHVDLXGH5PLOK}HVHPSDUD5PLOK}HVHP
DSyVDXPHQWRGHFDSLWDOUHDOL]DGRPHGLDQWHFRQYHUVmRGRP~WXRPHQFLRQDGRQRSDUiJUDIRDQWHULRU
DOWHUDQGRVLJQLILFDWLYDPHQWHDUHODomRGHSURSRUomRHQWUHDVFRQWDVGHFDSLWDOGHWHUFHLURVHFDSLWDO
SUySULR
$RDQDOLVDUPRVRDFXPXODGRGRVQRYHSULPHLURVPHVHVGHDUHFHLWDOtTXLGDGHFUHVFHX
HPFRPSDUDomRFRPRPHVPRSHUtRGRGRDQRDQWHULRUHQTXDQWRDVSULQFLSDLVOLQKDVGHFXVWRVH
GHVSHVDVRSHUDFLRQDLVDXPHQWDUDPHPSDVVDQGRGH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYH
PHVHVLQLFLDLVGHSDUD5PLOK}HVHP3RURXWURODGRRUHVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR
IRL5PLOK}HVVXSHULRUDVDLQGRGHXPDGHVSHVDILQDQFHLUDOtTXLGDGH5PLOK}HVSDUD
XPDUHFHLWDILQDQFHLUDOtTXLGDGH5PLOKmRHP$VVLPHVVHVHIHLWRVFRPELQDGRVJHUDUDP
XPUHVXOWDGROtTXLGRQRSHUtRGRDWpVHWHPEURGH5PLOK}HVEHQHILFLDQGRDOLQKDGHFDSLWDO
SUySULR(VVDOLQKDDSUHVHQWRXUHGXomRGH5PLOK}HVSDVVDQGRGH5PLOK}HVHP
GH GH]HPEUR  SDUD 5  PLOK}HV HP  GH VHWHPEUR GH  UHIOHWLQGR RV HIHLWRV GD
DTXLVLomR GDV HPSUHVDV GR H[WHULRU H TXH UHSUHVHQWRX D FRPELQDomR GH QHJyFLRV VRE FRQWUROH
FRPXP D%HPREL+ROGLQJ$6FRQWURODYDWRGDVDVHPSUHVDVHQYROYLGDVQDRSHUDomR 'HYLGRDLVVR
RYDORUGRiJLRJHUDGRQDRSHUDomRIRLHOLPLQDGRGRDWLYRGD%HPRELHPFRQWUDSDUWLGDDR3DWULP{QLR
/tTXLGRGHQWURGRSODQRGHUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDMiPHQFLRQDGRHGHWDOKDGRQRLWHPGHVVH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
HPPLOK}HVGH5H[FHWRSHUFHQWXDLV 

(PGHVHWHPEURGH

&DSLWDOGHWHUFHLURV SDVVLYRFLUFXODQWHSDVVLYRQmR
FLUFXODQWH 
&DSLWDOSUySULR SDWULP{QLROtTXLGR 
&DSLWDOWRWDO WHUFHLURVSUySULR 
3DUFHODGHFDSLWDOGHWHUFHLURV
3DUFHODGHFDSLWDOSUySULR

(PGHGH]HPEURGH
































'LVSRQLELOL]DPRV QR LWHP  GHVVH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD RV PHVPRV LQGLFDGRUHV DTXL
DSRQWDGRVSDUDRVH[HUFtFLRVGHHDVVLPFRPRGRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGR
HPGHVHWHPEURGHHPXPDYLVmRFRPELQDGDGDVGLIHUHQWHVHQWLGDGHVDGTXLULGDVGHQWUR
GRQRVVRSODQRGHUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDFRPRVHXPD~QLFDHQWLGDGHHPSUHVDULDOIRVVHQDTXHOH
SHUtRGRSHUPLWLQGRDPHOKRUFRPSUHHQVmRGDHYROXomRGRVLQGLFDGRUHVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD
F &RPHQWiULRVGRV'LUHWRUHVHPUHODomRjFDSDFLGDGHGHSDJDPHQWRHPUHODomRDRV
FRPSURPLVVRVILQDQFHLURVDVVXPLGRV
$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDPDQWHYHHOHYDGDFDSDFLGDGHGHJHUDomR
GHFDL[DRSHUDFLRQDOUHIOHWLQGRDVPDUJHQVREWLGDVRVHXPHQRUJUDXGHDODYDQFDJHPRSHUDFLRQDO
HVHXFXUWRFLFORILQDQFHLUR
1RV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVD&RPSDQKLDJHURX5PLOK}HVGHFDL[DRSHUDFLRQDOHPVXDV
RSHUDo}HVQR%UDVLOVHQGR5PLOK}HVHP5PLOK}HVHPHRXWURV5
PLOK}HVHP(VVHDQRPHVPRGLDQWHGHWRGDDLQFHUWH]DRULXQGDGDSDQGHPLDGR&29,'
QD HFRQRPLD EUDVLOHLUD PDQWLYHPRV HP QRVVDV RSHUDo}HV XPD JHUDomR GH FDL[D RSHUDFLRQDO
SRVLWLYDGH5PLOK}HVQRDFXPXODGRDWpVHWHPEUR
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$ &RPSDQKLD HP  GH VHWHPEUR GH  QmR SRVVXtD HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV PDV
DSUHVHQWDYDXPSDVVLYRFLUFXODQWHWRWDOQRYDORUGH5PLOK}HVHXPDFRQWUDSUHVWDomRDSDJDU
QRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHQRYDORUWRWDOGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULD
DOpP GH XP YDORU GH GLYLGHQGRV Mi GHFODUDGR GH 5  PLOK}HV HP UHVHUYD GH OXFURV HVWH
FRQGLFLRQDGR j UHDOL]DomR GD DEHUWXUD GH FDSLWDO (P FRQWUDSDUWLGD D &RPSDQKLD WLQKD
GLVSRQLELOLGDGHVGHFDL[DHGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGH5PLOK}HVHXPFRQWDVDUHFHEHUGH
5PLOK}HV
$ &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  QmR SRVVXtD HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV PDV
DSUHVHQWDYDXPSDVVLYRFLUFXODQWHWRWDOQRYDORUGH5PLOK}HV(PFRQWUDSDUWLGDD&RPSDQKLD
WLQKDGLVSRQLELOLGDGHVGHFDL[DHGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGH5PLOK}HVHXPFRQWDVDUHFHEHU
GH5PLOK}HV
$ &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  QmR SRVVXtD HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV PDV
DSUHVHQWDYDXPSDVVLYRFLUFXODQWHWRWDOQRYDORUGH5PLOK}HV(PFRQWUDSDUWLGDD&RPSDQKLD
WLQKDGLVSRQLELOLGDGHVGHFDL[DHGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGH5PLOK}HVHXPFRQWDVDUHFHEHU
GH5PLOK}HV
$ &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  QmR SRVVXtD HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV PDV
DSUHVHQWDYDXPSDVVLYRFLUFXODQWHWRWDOQRYDORUGH5PLOK}HV(PFRQWUDSDUWLGDD&RPSDQKLD
WLQKDGLVSRQLELOLGDGHVGHFDL[DHGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGH5PLOK}HVHXPFRQWDVDUHFHEHU
GH5PLOK}HV
$'LUHWRULDDFUHGLWDTXHWDLVLQIRUPDo}HVGHPRQVWUDPDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHKRQUDUFRP
VHXVFRPSURPLVVRVILQDQFHLURV(FDVRD&RPSDQKLDHQWHQGDFRPRQHFHVViULRFRQWUDLUDOJXPWLSR
GHHPSUpVWLPRSDUDILQDQFLDUVXDVDWLYLGDGHVHLQYHVWLPHQWRVDFUHGLWDWHUFDSDFLGDGHSDUDFRQWUDWi
ORV(VVDFRQFOXVmREDVHLDVHQDVLQIRUPDo}HVGHVFULWDVQDWDEHODDVHJXLU
HPPLOKDUHVGH5H[FHWRRVtQGLFHV 
7RWDOGR$WLYR $WLYR&LUFXODQWH$WLYR1mR
&LUFXODQWH  $ 
7RWDOGR3DVVLYR 3DVVLYR&LUFXODQWH3DVVLYR
1mR&LUFXODQWH  % 
6DOGRGH&DL[DH(TXLYDOHQWHV & 
$WLYR&LUFXODQWH ' 
3DVVLYR&LUFXODQWH ( 
ËQGLFHGH/LTXLGH]*HUDO $% 
ËQGLFHGHOLTXLGH],PHGLDWD & ( 
ËQGLFHGHOLTXLGH]FRUUHQWH '  ( 

(PGHVHWHPEURGH


(PGHGH]HPEURGH
















































'LVSRQLELOL]DPRV QR LWHP  GHVVH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD RV PHVPRV LQGLFDGRUHV DTXL
DSRQWDGRVSDUDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHDVVLPFRPR
GR SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH  HP XPD YLVmR FRPELQDGD GDV
GLIHUHQWHVHQWLGDGHVDGTXLULGDVGHQWURGRQRVVRSODQRGHUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDFRPRVHXPD
~QLFDHQWLGDGHHPSUHVDULDOIRVVHQDTXHOHSHUtRGRSHUPLWLQGRDPHOKRUFRPSUHHQVmRGDHYROXomR
GRVLQGLFDGRUHVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD
G  IRQWHV GH ILQDQFLDPHQWR SDUD FDSLWDO GH JLUR SDUD LQYHVWLPHQWRV HP DWLYRV QmR
FLUFXODQWHVXWLOL]DGDV
1RV WUrV ~OWLPRV H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP  GH GH]HPEUR GH   H  H QR
SHUtRGR GH QRYHPHVHV ILQGR HP GH VHWHPEUR GH  D SULQFLSDO IRQWHGH ILQDQFLDPHQWR GD
&RPSDQKLD IRL R IOX[R GH FDL[D JHUDGR SRU VXDV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV (VVHV UHFXUVRV VmR
XWLOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDSULQFLSDOPHQWHSDUDFREULUFXVWRVGHVSHVDVHLQYHVWLPHQWRVUHODFLRQDGRV
jVVXDVDWLYLGDGHVHQHJyFLRVHSDUDYLDELOL]DUVHXSURFHVVRGHH[SDQVmRLQRUJkQLFD
$FUHGLWDPRVTXHDVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRXWLOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDVmRDGHTXDGDVDWHQGHQGR
jVQHFHVVLGDGHVGHFDSLWDOGHJLURHLQYHVWLPHQWRVDWXDLV
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&DVRD&RPSDQKLDHQWHQGDFRPRQHFHVViULRFRQWUDLUDOJXPWLSRGHHPSUpVWLPRSDUDILQDQFLDUVXDV
DWLYLGDGHVHLQYHVWLPHQWRVDFUHGLWDWHUDPSODFDSDFLGDGHSDUDFRQWUDWiORV
'LVSRQLELOL]DPRV QR LWHP  GHVVH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD RV PHVPRV LQGLFDGRUHV DTXL
DSRQWDGRVSDUDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHDVVLPFRPR
GR SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH  HP XPD YLVmR FRPELQDGD GDV
GLIHUHQWHVHQWLGDGHVDGTXLULGDVGHQWURGRQRVVRSODQRGHUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDFRPRVHXPD
~QLFDHQWLGDGHHPSUHVDULDOIRVVHQDTXHOHSHUtRGRSHUPLWLQGRDPHOKRUFRPSUHHQVmRGDHYROXomR
GRVLQGLFDGRUHVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD
H
)RQWHVGHILQDQFLDPHQWRSDUDFDSLWDOGHJLURHSDUDLQYHVWLPHQWRVHPDWLYRV
QmRFLUFXODQWHVTXHSUHWHQGHXWLOL]DUSDUDFREHUWXUDGHGHILFLrQFLDVGHOLTXLGH]
&RPR GHVWDFDGR DR ORQJR GHVVH )RUPXOiULR D &RPSDQKLD PDQWpP DPSOR KLVWyULFR GH JHUDomR
SRVLWLYDGHFDL[DJDUDQWLQGRXPDDGHTXDGDVLWXDomRGHOLTXLGH]QRPRPHQWR
3RUpP Ki XPD FODUD RSRUWXQLGDGH GH PHUFDGR GH DFHOHUDU QRVVR FUHVFLPHQWR QRV SURGXWRV
VHUYLoRVFDQDLVHUHJL}HVTXHDWXDPRVVHMDQR%UDVLORXQRH[WHULRUDVVLPFRPRGHDJUHJDUQRYDV
OLQKDVFRPREMHWLYRGHPD[LPL]DURUHWRUQRDRVQRVVRVDFLRQLVWDV
&RP REMHWLYR GH DFHOHUDU QRVVR SODQR GH LQWHUQDFLRQDOL]DomR R DFLRQLVWD FRQWURODGRU FRQGX]LX
UHFHQWHPHQWHXPDDPSODUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDTXHUHVXOWRXQDDTXLVLomRSHOD&RPSDQKLDGD
WRWDOLGDGH GDV Do}HV DQWHULRUPHQWH GH WLWXODULGDGH GD %HPREL +ROGLQJ $6 QD 1RUXHJD GDV
VHJXLQWHVVRFLHGDGHVHVWUDQJHLUDV L %HPREL8NUDLQH//& 8FUkQLD  LL %HPREL,QWHUQDWLRQDO$6
1RUXHJD H LLL 2SHQ0DUNHWV$6 1RUXHJD DTXDOSRUVXDYH]GHWpPSDUWLFLSDomRQD LY 7XODUL
6SDLQ6RFLHGDG/WGD7DLVDTXLVLo}HVSHUPLWLUmRPHOKRUDOLQKDPHQWRGRQHJyFLRGRSRQWRGHYLVWD
HVWUDWpJLFR WiWLFR H GH JRYHUQDQoD SDUD HVVD QRYD IDVH GH H[SDQVmR GR *UXSR 2V UHFXUVRV
XWLOL]DGRVQHVVDUHRUJDQL]DomRYLUmRGRDXPHQWRGHFDSLWDOHPFXUVR
$GLFLRQDOPHQWHHVVDFDSLWDOL]DomRLUiYLDELOL]DUTXHDSURIXQGHPRVQRVVDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWR
YLDDTXLVLo}HV$WtWXORH[HPSOLILFDWLYRFULDPRVHPMDQHLURGHXPDiUHDGHGLFDGDGH0 $
FRPSRVWDSRUH[HFXWLYRVFRPYDVWDH[SHULrQFLDGHPHUFDGRHPDWLYLGDGHVGHIXV}HVHDTXLVLo}HV
HFRPFRQKHFLPHQWRHVSHFtILFRGHQRVVDLQG~VWULD$WpDGDWDGRSUHVHQWH)RUPXOiULRWHPRVPDLV
GH  HPSUHVDV PDSHDGDV H GLYHUVDV GLVFXVV}HV HP DQGDPHQWR ± GLVFXVV}HV QDV TXDLV Mi
SRVVXtPRVDFRUGRVGHFRQILGHQFLDOLGDGHDVVLQDGRVRIHUWDVQmRYLQFXODQWHVMiHPQHJRFLDomR
I

1tYHLVGHHQGLYLGDPHQWRHFDUDFWHUtVWLFDVGHWDLVGtYLGDV

&RQIRUPHGHVFULWRQRLWHP F DFLPDRVGLUHWRUHVUHLWHUDPTXHD&RPSDQKLDSRVVXLDWXDOPHQWH
EDVHDGRQRVGDGRVGRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRVHPGHVHWHPEURGHVD~GHILQDQFHLUD
SDUD KRQUDU FRP VHXV FRPSURPLVVRV DVVXPLGRV GDGR VXD FDSDFLGDGH GH JHUDomR GH FDL[D
RSHUDFLRQDO
$&RPSDQKLDHPGHVHWHPEURGHHHPGHGH]HPEURGHGHHGHQmR
SRVVXtDQHQKXPYDORUFRQWUDWDGRUHODFLRQDGRDHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVPDVDSUHVHQWDYDXP
SDVVLYRFLUFXODQWHWRWDOQRYDORUGH5PLOK}HVHXPDFRQWUDSUHVWDomRDSDJDUQRSDVVLYRQmR
FLUFXODQWHQRYDORUWRWDOGH5PLOK}HVUHIHUHQWHDUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDDOpPGHXPYDORU
GH GLYLGHQGRV Mi GHFODUDGR GH 5  PLOK}HV HP UHVHUYD GH OXFURV DPERV FRQGLFLRQDGRV j
UHDOL]DomRGDDEHUWXUDGHFDSLWDO
L

&RQWUDWRVGHHPSUpVWLPRGHILQDQFLDPHQWRUHOHYDQWHV

1mRDSOLFiYHO$&RPSDQKLDHPGHVHWHPEURGHHHPGHGH]HPEURGHGHH
GHQmRSRVVXtDQHQKXPYDORUFRQWUDWDGRUHODFLRQDGRDHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
LL  2XWUDVUHODo}HVGHORQJRSUD]RPDQWLGDVFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV
1mRDSOLFiYHO$&RPSDQKLDHPGHVHWHPEURGHHHPGHGH]HPEURGHGHH
GHQmRSRVVXtDQHQKXPYDORUFRQWUDWDGRUHODFLRQDGRDHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
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LLL  *UDXGHVXERUGLQDomRHQWUHDVGtYLGDVGD&RPSDQKLD
1mRDSOLFiYHO$&RPSDQKLDHPGHVHWHPEURGHHHPGHGH]HPEURGHGHH
GHQmRSRVVXtDQHQKXPYDORUFRQWUDWDGRUHODFLRQDGRDHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
LY  5HVWULo}HVLPSRVWDVj&RPSDQKLDHPHVSHFLDOHPUHODomRDOLPLWHVGHHQGLYLGDPHQWR
H FRQWUDWDomR GH QRYDV GtYLGDV j GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV j DOLHQDomR GH DWLYRV j
HPLVVmRGHQRYRVYDORUHVPRELOLiULRVHjDOLHQDomRGHFRQWUROHVRFLHWiULREHPFRPRVHR
HPLVVRUYHPFXPSULQGRHVVDVUHVWULo}HV
1mRDSOLFiYHO$&RPSDQKLDHPGHVHWHPEURGHHHPGHGH]HPEURGHGHH
GHQmRSRVVXtDQHQKXPYDORUFRQWUDWDGRUHODFLRQDGRDHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
J
/LPLWHV GH XWLOL]DomR GRV ILQDQFLDPHQWRV FRQWUDWDGRV H SHUFHQWXDLV Mi
XWLOL]DGRV
1mRDSOLFiYHO$&RPSDQKLDHPGHVHWHPEURGHHHPGHGH]HPEURGHGHH
GHQmRSRVVXtDQHQKXPYDORUFRQWUDWDGRUHODFLRQDGRDHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
K

$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVHPFDGDLWHPGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV

3DUDILQVGHDSUHVHQWDomRGHVWDVHomRWRGRVRVQ~PHURVDSUHVHQWDGRVUHIOHWHPDVGHPRQVWUDo}HV
GD%HPREL0RELOH7HFK6$
3RUpPFRPDFRQFOXVmRGDUHHVWUXWXUDomRVRFLHWiULDHQWHQGHPRVTXHDFRQILJXUDomRGHQRVVDV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV VHUi DOWHUDGD GH IRUPD PDWHULDO RX VHMD WRGRV RV DWLYRV SDVVLYRV
SDWULP{QLR OtTXLGR UHFHLWDV GHVSHVDV H IOX[RV GH FDL[D GD FRQWURODGRUD H GH VXDV FRQWURODGDV
SDVVDUmR D VHU DSUHVHQWDGDV FRPR VH IRVVHP XPD ~QLFD HQWLGDGH HFRQ{PLFD 'HVVD IRUPD
H[LELUHPRVQDVHomRRVPHVPRVLQGLFDGRUHVDTXLDSUHVHQWDGRVQDYLVmRFRPELQDGDGHVVDV
HQWLGDGHV HPSUHVDULDLV 5HFRPHQGDPRV D OHLWXUD GH WDO VHomR SDUD PHOKRU FRPSUHHQVmR GRV
QHJyFLRVSRUSDUWHGHLQYHVWLGRUHVHGHPDLVstakeholders.SDUDPHOKRUFRPSUHHQVmRGRVQHJyFLRV
SRUSDUWHGHLQYHVWLGRUHVHGHPDLVstakeholders.
¾ %$/$1d23$75,021,$/&2162/,'$'2
$V LQIRUPDo}HV FRQWiEHLV FRQWLGDV H DQDOLVDGDV D VHJXLU VmR GHULYDGDV GH QRVVDV LQIRUPDo}HV
FRQWiEHLV LQWHUPHGLiULDV FRQVROLGDGDV GD %HPREL 0RELOH 7HFK 6$ UHIHUHQWHV jV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVUHODWLYDVDRSHUtRGRVGHQRYHPHVHVILQGRVHPGHVHWHPEURGHH
 DOpP GDV QRVVDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV DQXDLV UHIHUHQWHV DRV WUrV ~OWLPRV H[HUFtFLRV
VRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
'LVSRQLELOL]DPRV QR LWHP  GHVVH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD RV PHVPRV LQGLFDGRUHV DTXL
DSRQWDGRVSDUDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHDVVLPFRPR
GR SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH  HP XPD YLVmR FRPELQDGD GDV
GLIHUHQWHVHQWLGDGHVDGTXLULGDVGHQWURGRQRVVRSODQRGHUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDFRPRVHXPD
~QLFDHQWLGDGHHPSUHVDULDOIRVVHQDTXHOHSHUtRGRSHUPLWLQGRDPHOKRUFRPSUHHQVmRGDHYROXomR
GRVLQGLFDGRUHVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD
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%DODQoR 3DWULPRQLDO GH HQFHUUDPHQWR GR SHUtRGR DWp  GH VHWHPEUR GH  H  GH
GH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGH5H[FHWRSHUFHQWXDLV 



$7,92
&LUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
7ULEXWRVDUHFXSHUDU
$GLDQWDPHQWRVDWHUFHLURV
(PSUpVWLPRDSDUWHUHODFLRQDGD
7RWDODWLYRFLUFXODQWH

1mRFLUFXODQWH
2XWURVYDORUHVDUHFHEHU
7ULEXWRVGLIHULGRV
,PRELOL]DGR
,QWDQJtYHO
7RWDODWLYRQmRFLUFXODQWH
7RWDOGRDWLYR
3$66,92(3$75,0Ð1,2/Ë48,'2
&LUFXODQWH
2EULJDo}HVFRPSHVVRDO
7ULEXWRVD5HFROKHU
&RQWDVD3DJDU
$UUHQGDPHQWRV
7RWDOSDVVLYRFLUFXODQWH

1mRFLUFXODQWH
$UUHQGDPHQWRV
&RQWUDSUHVWDo}HVDSDJDU
7RWDOSDVVLYRQmRFLUFXODQWH

3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO
5HVHUYDGH&DSLWDO
5HVHUYDGH/XFURV
/XFURV$FXPXODGRV
$MXVWHGH$YDOLDomR3DWULPRQLDO
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR
7RWDOSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR

(PGH
VHWHPEUR
GH

$9

(PGH
GH]HPEUR
GH











































(PGH
VHWHPEUR
GH

$9

(PGH
GH]HPEUR
GH
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$9

$+














$+


















 
















(PGHVHWHPEURGHHPFRPSDUDomRFRPGHGH]HPEURGH
$WLYR&LUFXODQWH
2 JUXSR GR $WLYR &LUFXODQWH GD &RPSDQKLD GHPRQVWURX XP DXPHQWR VLJQLILFDWLYR SDUD R SHUtRGR
FRPSDUDWLYRDSUHVHQWDQGRXPFUHVFLPHQWRGHYDULDQGRGHXPVDOGRGH5PLOK}HV
HPGHGH]HPEURGHSDUDXPVDOGRGH5PLOK}HVHPGHVHWHPEURGH2
VDOGRGH&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DDSUHVHQWRXDXPHQWRGHQRSHUtRGRVHQGRRVVDOGRV
DOFDQoDGRVGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHH5PLOK}HVHPGHVHWHPEUR
GH2XWUDOLQKDGHJUDQGHLPSDFWRRFRQWDVDUHFHEHUVRPRXjFRQWDGHDWLYRFLUFXODQWH5
PLOK}HVDRILQDOGHGHVHWHPEURGHFRPDXPHQWRGHHPUHODomRDRILQDOGH
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$WLYR1mR&LUFXODQWH
2JUXSRGR$WLYR1mR&LUFXODQWHGD&RPSDQKLDPDQWHYHVHHPOLQKDSDUDRSHUtRGRFRPSDUDWLYR
YDULDQGRGHXPVDOGRGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUDXPVDOGRGH5
PLOK}HVHPGHVHWHPEURGH(QWUHWDQWRFDEHUHVVDOWDUTXHDFRQWD7ULEXWRV'LIHULGRVRVFLORX
QHJDWLYDPHQWH HP  GHYLGR DR HIHLWR GH DPRUWL]Do}HV GH PDLV YDOLD GH iJLR H GH
FRQWUDSUHVWDomRDSDJDUUHIHUHQWHVjLQFRUSRUDomRGD2SHUD-iDVFRQWDV,PRELOL]DGRH,QWDQJtYHO
DXPHQWDUDPUHVSHFWLYDPHQWHHPH(VVDYDULDomRVHGHXSULQFLSDOPHQWHSHODDGLomR
GRYDORUGRQRYRFRQWUDWRGHORFDomRGHLPyYHO DUUHQGDPHQWR GD%HPRELQR5LRGH-DQHLURHSHOR
DXPHQWRGRVFXVWRVDVVRFLDGRVDRGHVHQYROYLPHQWRGHSODWDIRUPDVH6RIWZDUHV
3DVVLYR&LUFXODQWH
2JUXSRGR3DVVLYR&LUFXODQWHGD&RPSDQKLDGHPRQVWURXXPDXPHQWRSDUDRSHUtRGRFRPSDUDWLYR
GHYDULDQGRGHXPVDOGRGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUDXPVDOGR
GH5PLOK}HVHPGHVHWHPEURGH(VWHDXPHQWRHVWiUHODFLRQDGRSULQFLSDOPHQWHDR
PDLRUYDORUGH&RQWDVD3DJDUTXHSDVVRXGH5PLOK}HVSDUD5PLOK}HV
3DVVLYR1mR&LUFXODQWH
2JUXSRGR3DVVLYRQmR&LUFXODQWHGD&RPSDQKLDGHPRQVWURXDXPHQWRSDUDRSHUtRGRFRPSDUDWLYR
YDULDQGRGHXPVDOGRGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUDXPVDOGRGH5
PLOK}HV HP  GH VHWHPEUR GH  2 HIHLWR GH PDLRU UHOHYkQFLD QHVWH JUXSR UHIHUHVH DR
ODQoDPHQWR GH &RQWUDSUHVWDo}HV D 3DJDU YLQFXODGR j UHRUJDQL]DomR VRFLHWiULD GR DFLRQLVWD
FRQWURODGRUQRTXDOUHVXOWRXQDDTXLVLomRSHOD&RPSDQKLDGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVDQWHULRUPHQWH
GH WLWXODULGDGH GD %HPREL +ROGLQJ $6 H FRQVHTXHQWHPHQWH  GRV DWLYRV H SDVVLYRV GHVVDV
VRFLHGDGHVDGTXLULGDVSDVVDUDPDVHUFRQVROLGDGRV
3DWULP{QLR/tTXLGR
2 JUXSR GR 3DWULP{QLR /tTXLGR GD &RPSDQKLD GHPRQVWURX UHGXomR SDUD R SHUtRGR FRPSDUDWLYR
YDULDQGRGHXPVDOGRGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUDXPVDOGRGH5
PLOK}HVHPGHVHWHPEURGH7DOUHGXomREDVLFDPHQWHHVWiUHODFLRQDGDDRDMXVWHUHIHUHQWH
DRiJLRHPDTXLVLomRGHHPSUHVDVVREFRQWUROHFRPXPQRVWHUPRVGDUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDMi
PHQFLRQDGDQRLQtFLRGRLWHPHDRORQJRGHVVH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
%DODQoR3DWULPRQLDOGHHQFHUUDPHQWRGRVH[HUFtFLRVVRFLDLVGHH
([HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  FRPSDUDGR DR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGH5H[FHWRSHUFHQWXDLV 



$7,92
&LUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
7ULEXWRVDUHFXSHUDU
$GLDQWDPHQWRVDWHUFHLURV
(PSUpVWLPRDSDUWHUHODFLRQDGD
7RWDODWLYRFLUFXODQWH

1mRFLUFXODQWH
2XWURVYDORUHVDUHFHEHU
7ULEXWRVGLIHULGRV
,PRELOL]DGR
,QWDQJtYHO
7RWDODWLYRQmRFLUFXODQWH
7RWDOGRDWLYR

(PGH
GH]HPEUR
GH

$9

(PGH
GH]HPEUR
GH
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3$66,92(3$75,0Ð1,2/Ë48,'2
&LUFXODQWH
2EULJDo}HVFRPSHVVRDO
7ULEXWRVD5HFROKHU
&RQWDVD3DJDU
$UUHQGDPHQWR
7RWDOSDVVLYRFLUFXODQWH

1mRFLUFXODQWH
(PSUpVWLPRFRPSDUWHUHODFLRQDGD
$UUHQGDPHQWRV
7RWDOSDVVLYRQmRFLUFXODQWH

3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO
5HVHUYDGH&DSLWDO
/XFURVDFXPXODGRV
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR
7RWDOSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR

(PGH
GH]HPEUR
GH

$9

(PGH
GH]HPEUR
GH

















































$9



















$+














$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 &DL[D H
(TXLYDOHQWHV GH &DL[D H GH 5  PLOK}HV QD FRQWD GH &RQWDV D 5HFHEHU GH &OLHQWHV
DFRPSDQKDQGR R FUHVFLPHQWR GH UHFHLWD GD &RPSDQKLD H D PDLRU UHOHYkQFLD GDV UHFHLWDV GH
DOJXPDVRSHUDGRUDVIUHQWHRWRWDOHTXHSRVVXHPPDLRUSUD]RPpGLRGHSDJDPHQWR
$WLYR1mR&LUFXODQWH
(PGHGH]HPEURGHRDWLYRQmRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRDR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5PLOK}HV(QWUHWDQWR
FDEHUHVVDOWDUTXHDFRQWD7ULEXWRV'LIHULGRVRVFLORXQHJDWLYDPHQWHHPGHYLGRDRHIHLWRGH
DPRUWL]Do}HV GH PDLV YDOLD GH iJLR H GH FRQWUDSUHVWDomR D SDJDU HP UD]mR GR SURFHVVR GH
LQFRUSRUDomRGD2SHUDGH-iDFRQWDGH$WLYR,PRELOL]DGRDXPHQWRXVLJQLILFDWLYDPHQWHHP
UD]mRGDDTXLVLomRGHDWLYRVUHOHYDQWHVHPHTXHGHXRULJHPjFRQVWLWXLomRGDILOLDOHP6mR
3DXOR
3DVVLYR&LUFXODQWH
(P  GH GH]HPEUR GH  R SDVVLYR FLUFXODQWH HUD GH 5  PLOK}HV HP FRPSDUDomR DR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5PLOK}HV(VWHDXPHQWR
GHpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDRFUHVFLPHQWRGRYROXPHGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDFRP
RFRQVHTXHQWHDXPHQWRGDV2EULJDo}HVFRP3HVVRDOHFRP7ULEXWRV
3DVVLYR1mR&LUFXODQWH
(PGHGH]HPEURGHRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHHUDGH5PLOKmRHPFRPSDUDomRDR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5PLOK}HV(VWDUHGXomR
pDWULEXtGDVXEVWDQFLDOPHQWHjFRQYHUVmRGRP~WXRH[LVWHQWHjpSRFDFRPD%HPREL+ROGLQJ$6HP
FDSLWDOVRFLDO
3DWULP{QLR/tTXLGR
(P  GH GH]HPEUR GH  R SDWULP{QLR OtTXLGR HUD GH 5  PLOK}HV HP FRPSDUDomR DR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5PLOK}HV(VWHDXPHQWR
pDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHjFRQYHUVmRGRP~WXRH[LVWHQWHjpSRFDFRPD%HPREL+ROGLQJ$6HP
FDSLWDOVRFLDOFRQIRUPHGHVFULWRDQWHULRUPHQWH
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([HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  FRPSDUDGR DR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGH5H[FHWRSHUFHQWXDLV 



$7,92
&LUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
7ULEXWRVDUHFXSHUDU
$GLDQWDPHQWRVDWHUFHLURV
(PSUpVWLPRDSDUWHUHODFLRQDGD
7RWDODWLYRFLUFXODQWH

1mRFLUFXODQWH
2XWURVYDORUHVDUHFHEHU
7ULEXWRVGLIHULGRV
,PRELOL]DGR
,QWDQJtYHO
7RWDODWLYRQmRFLUFXODQWH
7RWDOGRDWLYR

3$66,92(3$75,0Ð1,2/Ë48,'2
&LUFXODQWH
2EULJDo}HVFRPSHVVRDO
7ULEXWRVD5HFROKHU
&RQWDVD3DJDU
7RWDOSDVVLYRFLUFXODQWH

1mRFLUFXODQWH
(PSUpVWLPRFRPSDUWHUHODFLRQDGD
7RWDOSDVVLYRQmRFLUFXODQWH

3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO
/XFURVDFXPXODGRV
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR
7RWDOSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR

(PGH
GH]HPEUR
GH

$9

(PGH
GH]HPEUR
GH
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GH

$9
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GH]HPEUR
GH








































$9
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$9

$+



































$WLYR&LUFXODQWH
(PGHGH]HPEURGHRDWLYRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRDRH[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5PLOK}HV(VWHDXPHQWRGH
p DWULEXtGR VXEVWDQFLDOPHQWH DR FUHVFLPHQWR GDV FRQWDV GH &DL[D H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D H GR
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVDFRPSDQKDQGRRFUHVFLPHQWRGHUHFHLWDGD&RPSDQKLD
$WLYR1mR&LUFXODQWH
(PGHGH]HPEURGHRDWLYRQmRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRDR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5PLOK}HV(VWHDXPHQWR
pDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDRFUHVFLPHQWRGDFRQWDGH$WLYRV,QWDQJtYHLVGD&RPSDQKLDUHIOHWLQGR
D LQFRUSRUDomR GD 2SHUD 6RIWZDUH %UDVLO /WGD HQWmR FRQWURODGRUD GD %HPREL TXH OHYRX DR
UHFRQKHFLPHQWR GRV HIHLWRV QDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV QD OLQKD GH WULEXWRV XPD YH] TXH D
%HPRELSDVVRXDDWHQGHURVUHTXLVLWRVGDOHJLVODomRWULEXWiULDSDVVDQGRDGHGX]LURiJLRHDPDLV
YDOLDGHDWLYRVJHUDGRVQDDTXLVLomRGDDSXUDomRGHWULEXWRVVREUHROXFUR
3DVVLYR&LUFXODQWH
(P  GH GH]HPEUR GH  R SDVVLYR FLUFXODQWH HUD GH 5  PLOK}HV HP FRPSDUDomR DR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5PLOK}HV(VWDUHGXomR
GHpDWULEXtGDVXEVWDQFLDOPHQWHDRPHQRUYROXPHGH7ULEXWRVj5HFROKHUQDTXHOHSHUtRGR
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3DVVLYR1mR&LUFXODQWH
(P  GH GH]HPEUR GH  R SDVVLYR QmR FLUFXODQWH HUD GH 5  PLOK}HV EDVLFDPHQWH
UHODFLRQDGR D HPSUpVWLPRV FRP SDUWH UHODFLRQDGD 1mR KDYLDYDORUHV UHJLVWUDGRV QR SDVVLYR QmR
FLUFXODQWHQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
3DWULP{QLR/tTXLGR
(P  GH GH]HPEUR GH  R SDWULP{QLR OtTXLGR HUD GH 5  PLOK}HV HP FRPSDUDomR DR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5PLOK}HV(VWHDXPHQWR
pDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDRFUHVFLPHQWRGRVUHVXOWDGRVDFXPXODGRVHP5PLOK}HV
¾ '(021675$d®(6'(5(68/7$'2'2(;(5&Ë&,2&2162/,'$'2
$V LQIRUPDo}HV FRQWiEHLV FRQWLGDV H DQDOLVDGDV D VHJXLU VmR GHULYDGDV GH QRVVDV LQIRUPDo}HV
FRQWiEHLV LQWHUPHGLiULDV FRQVROLGDGDV GD %HPREL 0RELOH 7HFK 6$ UHIHUHQWHV jV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVUHODWLYDVDRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRVHPGHVHWHPEURGHH
 DOpP GDV QRVVDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV DQXDLV UHIHUHQWHV DRV WUrV ~OWLPRV H[HUFtFLRV
VRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
'LVSRQLELOL]DPRV QR LWHP  GHVVH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD RV PHVPRV LQGLFDGRUHV DTXL
DSRQWDGRVSDUDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHDVVLPFRPR
GR SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH  HP XPD YLVmR FRPELQDGD GDV
GLIHUHQWHVHQWLGDGHVDGTXLULGDVGHQWURGRQRVVRSODQRGHUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDFRPRVHXPD
~QLFDHQWLGDGHHPSUHVDULDOIRVVHQDTXHOHSHUtRGRSHUPLWLQGRDPHOKRUFRPSUHHQVmRGDHYROXomR
GRVLQGLFDGRUHVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD
'HPRQVWUDomRGRV5HVXOWDGRVLQWHUPHGLiULRVDWpGHVHWHPEURGHHGH
3HUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH  FRPSDUDGR DR SHUtRGR GH QRYH
PHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH
HPPLOKDUHVGH5H[FHWRSHUFHQWXDLV 
5HFHLWDOtTXLGD
&XVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
/XFUREUXWR
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
/XFURRSHUDFLRQDO
5HFHLWDV)LQDQFHLUDV
'HVSHVDV)LQDQFHLUDV
/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGD
FRQWULEXLomRVRFLDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
/XFUR/tTXLGRGRSHUtRGR

(PGH
VHWHPEUR
GH








$9

$+









(PGH
VHWHPEUR
GH

















































$9

5HFHLWD/tTXLGD
$UHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDDFXPXODGDQRVQRYHPHVHVGHQR%UDVLOIRLGH5PLOK}HV
XP GHFUpVFLPR GH  TXDQGR FRPSDUDGR DR PHVPR SHUtRGR GH  TXDQGR IRL UHJLVWUDGD
UHFHLWDOtTXLGDGH5PLOK}HV(VVDUHGXomRUHIOHWHXPDOHYHPXGDQoDQRYROXPHFRQWUDWDGR
GHVHUYLoRVGDIDPtOLDGH$SSV *DPHVDRORQJRGRSHUtRGRTXHIRLSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRSHOD
H[SDQVmRGRVVHUYLoRVGHPLFURILQDQoDVHFRPXQLFDo}HV(VWDPXGDQoDQRPL[GHYHQGDVVHGHYH
SRUXPDSULRUL]DomRGLIHUHQWHQRVFDQDLVGLJLWDLVJHUHQFLDGRVSHOD%HPRELGDQGRPDLRUYLVLELOLGDGH
DHVWDVQRYDVIDPtOLDVGHVHUYLoRV
(PDGLomRDPXGDQoDGHPL[GHVFULWDDFLPDHVSHFLILFDPHQWHGXUDQWHVRVPHVHVGH$EULOD-XOKR
GHKRXYHWDPEpPXPLPSDFWRQHJDWLYRQDUHFHLWDPpGLDSRUXVXiULRHPIXQomRGR&29,'
TXHDIHWRXDUHQGDGHSDUWHUHOHYDQWHGDSRSXODomRGHPDLVEDL[DUHQGDQR%UDVLO
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&XVWRVGH6HUYLoRV3UHVWDGRV
2FXVWRGHVHUYLoRVSUHVWDGRVQR%UDVLOVRPRX5PLOK}HVDRILQDOGRVQRYHSULPHLURVPHVHV
GHUHSUHVHQWDQGRGDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDGRPHVPRSHUtRGR&RPSDUDWLYDPHQWH
DRYDORUUHJLVWUDGRQRVSULPHLURVPHVHVGHTXDQGRRFXVWRGHVHUYLoRVSUHVWDGRVUHJLVWURX
XPYDORUGH5PLOK}HVKRXYHXPDUHGXomRGHQHVVDOLQKDGRUHVXOWDGRGDGRDPDLRU
UHOHYkQFLD GRV QHJyFLRV GH PHQVDJHULD  FRPXQLFDomR H GH PLFURILQDQoDV TXH SRVVXHP PDLRU
PDUJHPGHFRQWULEXLomRSHUFHQWXDO
/XFUR%UXWR
2 OXFUR EUXWR DOFDQoDGR HP  GH VHWHPEUR GH  PDQWHYHVH SUDWLFDPHQWH HP OLQKD
FRPSDUDWLYDPHQWH DR PHVPR SHUtRGR GH  HQFHUUDQGR HP 5  PLOK}HV DQWH 5 
PLOK}HVQRH[HUFtFLRDQWHULRUHYLGHQFLDQGRDLPSRUWkQFLDGDHVWUDWpJLDGHGLYHUVLILFDomRGHQHJyFLRV
FRPPDUJHPGHFRQWULEXLomRUHODWLYDPHQWHVXSHULRUHVDRbusiness GH$SSV *DPHV
'HVSHVDV*HUDLVH$GPLQLVWUDWLYDV
$VRPDGDVGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVGRVQRYHSULPHLURVPHVHVGHIRLGH5
PLOK}HV XP FUHVFLPHQWR GH  TXDQGR FRPSDUDGR DR PHVPR SHUtRGR GH  TXDQGR R
UHDOL]DGRIRLGH5PLOK}HV(PUHODomRDUHFHLWDOtTXLGDDVGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
UHSUHVHQWDUDPGDUHFHLWDOtTXLGDQRVQRYHPHVHVGHDQWHGDUHFHLWDOtTXLGDHP
FUHVFLPHQWRHVWHMXVWLILFDGRSHORDXPHQWRQRTXDGURGHIXQFLRQiULRVHGHQRVVDLQIUDHVWUXWXUD
SDUDVXSRUWDURSUySULRFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLD
/XFUR2SHUDFLRQDO
5HIOHWLQGRDPHQRUUHFHLWDOtTXLGDHRDXPHQWRGDVGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVLQFRUULGDVQRSHUtRGR
GHQRYHPHVHVGHROXFURRSHUDFLRQDOGRSHUtRGRGLPLQXLXHPHPFRPSDUDomRFRPR
PHVPRSHUtRGRGH2UHVXOWDGRGRSHUtRGRGHIRLXPOXFURGH5PLOK}HVDQWHRV
5PLOK}HVGHOXFURUHJLVWUDGRVQRPHVPRSHUtRGRGH
5HVXOWDGR)LQDQFHLUR/tTXLGR
1RSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHRUHVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRIRLXPD
UHFHLWDGH5PLOKmRIUHQWHXPDGHVSHVDGH5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGRDQRDQWHULRU
7DOYDULDomRVHGHYHHVWULWDPHQWHDYDULDo}HVQHJDWLYDVFDPELDLVLQFRUULGDVHPHTXHQmRVH
UHSHWLUDP HP  TXDQGR DV YDULDo}HV FDPELDLV IRUDP SRVLWLYDV (VVHV YDORUHV UHIHUHPVH D
YDULDo}HVFDPELDLVDWLYDVVREUHDVFRQWDVDUHFHEHUFRPHPSUHVDVQRH[WHULRU$VGHVSHVDVFRP
YDULDo}HV FDPELDLV HP  HUDP VXEVWDQFLDOPHQWH UHIHUHQWHV D HPSUpVWLPRV FRP SDUWHV
UHODFLRQDGDVDSDJDUTXHIRUDPTXLWDGRVDWpVHWHPEURGH
/XFURDQWHVGD3URYLVmRSDUDR,PSRVWRGH5HQGDHGD&RQWULEXLomR6RFLDO
2OXFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDOUHJLVWUDGRQRVQRYHSULPHLURVPHVHVGH
 FRQVLGHUDQGR R GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO GD &RPSDQKLD H WRGRV RV ODQoDPHQWRV HP
GHVSHVDVRSHUDFLRQDLVHGHVSHVDVILQDQFHLUDVOtTXLGDVIRLGH5PLOK}HVDQWHXPOXFURGH5
PLOK}HVQRPHVPRLQWHUYDORGHPHVHVGHXPDYDULDomRSRVLWLYDGHHQWUHRVGRLV
SHUtRGRVGHFRPSDUDomRHPIXQomRGRVLWHQVPHQFLRQDGRVDFLPD
,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO
2LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOHVWiUHODFLRQDGDDROXFURWULEXWiYHOGRSHUtRGRGHDSXUDomR
VHQGRDVDOtTXRWDVGHSDUD,53-HSDUD&6//)RUDPFRQWDELOL]DGRVQDV'HPRQVWUDo}HV
)LQDQFHLUDV LQWHUPHGLiULDV GH  GH VHWHPEUR GH  XPD GHVSHVD GH 5  PLOK}HV FRP
LPSRVWRV HP OLQKD FRP RV YDORUHV FRQWDELOL]DGRV QR PHVPR SHUtRGR GH  GDGR TXH R /XFUR
DQWHVGD3URYLVmRSDUDR,PSRVWRGH5HQGDHGD&RQWULEXLomR6RFLDOWDPEpPVHPDQWHYHHPOLQKD
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/XFUR/tTXLGRGR([HUFtFLR
2OXFUROtTXLGRGD&RPSDQKLDQRVQRYHPHVHVGHIRLGH5PLOK}HVFRPSDUDGRDXP
OXFURGH5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHYDORUHVH[SOLFDGRVSHORVIDWRUHVGHVWDFDGRV
DFLPD
'HPRQVWUDomRGRV5HVXOWDGRVGRVH[HUFtFLRVVRFLDLVGHH
([HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  FRPSDUDGR DR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGH5H[FHWRSHUFHQWXDLV 
5HFHLWDOtTXLGD
&XVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
/XFUREUXWR
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
/XFURRSHUDFLRQDO
5HFHLWDV)LQDQFHLUDV
'HVSHVDV)LQDQFHLUDV
/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGD
FRQWULEXLomRVRFLDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
/XFUR/tTXLGRGRH[HUFtFLR

(PGH
GH]HPEUR
GH








$9








(PGH
GH]HPEUR
GH

 

 


 

$9

$+







































QU


5HFHLWD/tTXLGD
$UHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDGRH[HUFtFLRGHIRLGH5PLOK}HVXPDXPHQWRGH
TXDQGRFRPSDUDGRDRH[HUFtFLRGHTXDQGRIRLUHJLVWUDGDUHFHLWDOtTXLGDGH5PLOK}HV
(VVHDXPHQWRGDVUHFHLWDVUHIOHWHDLQWURGXomRGHQRYRVVHUYLoRVGHPLFURILQDQoDVHFRPXQLFDo}HV
TXH SDVVDUDP D VHU RIHUHFLGRV HP SDUFHULD FRP SDUWH GDV SULQFLSDLV RSHUDGRUDV QR %UDVLO
FRQMXQWDPHQWHFRPDLQWURGXomRGHQRYRVFDQDLVGHYR]TXHSDVVDUDPDVHUXWLOL]DGRVHPPDLV
RSHUDGRUDV(VWHVQRYRVVHUYLoRVHFDQDLVLPSXOVLRQDUDPRFUHVFLPHQWRGDEDVHGHDVVLQDQWHVGH
UHFHLWDUHFRUUHQWH
&XVWRVGH6HUYLoRV3UHVWDGRV
2FXVWRGHVHUYLoRVSUHVWDGRVHQFHUURXRH[HUFtFLR GHHP5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGR
GDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDGRPHVPRH[HUFtFLR&RPSDUDWLYDPHQWHDRH[HUFtFLRGH
TXDQGRRFXVWRGHVHUYLoRVSUHVWDGRVUHJLVWURXXPYDORUGH5PLOK}HVKRXYHXPDXPHQWRGH
 SRUpP HP WHUPRV SHUFHQWXDLV GD UHFHLWD OtTXLGD UHJLVWURX XPD TXHGD GH  SRQWRV
SHUFHQWXDLV UHIOHWLQGR D PDLRU UHOHYkQFLD GRV QHJyFLRV GH PHQVDJHULD  FRPXQLFDomR H GH
PLFURILQDQoDV TXH SRVVXHP PDLRU PDUJHP GH FRQWULEXLomR SHUFHQWXDO YLVjYLV R business GH
$SSV *DPHV
/XFUR%UXWR
2OXFUREUXWRGRH[HUFtFLRGHDSUHVHQWRXFUHVFLPHQWRGHFRPSDUDWLYDPHQWHDRH[HUFtFLR
GHHQFHUUDQGRRSHUtRGRHP5PLOK}HVDQWH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRDQWHULRU7DO
DXPHQWRVHGHYHDRFUHVFLPHQWRGDUHFHLWDOtTXLGDHPXPDSURSRUomRPDLRUGRTXHRVFXVWRVGH
VHUYLoRVUHODFLRQDGRVDHVVDUHFHLWDFRQIRUPHGHVWDFDGRQRLWHPLPHGLDWDPHQWHDQWHULRU
'HVSHVDV*HUDLVH$GPLQLVWUDWLYDV
$V GHVSHVDV JHUDLV H DGPLQLVWUDWLYDV GR H[HUFtFLR GH  IRUDP GH 5  PLOK}HV XP
FUHVFLPHQWRGHTXDQGRFRPSDUDGRDRH[HUFtFLRGHTXDQGRRUHDOL]DGRIRLGH5
PLOK}HV(PUHODomRDUHFHLWDOtTXLGDDVGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVUHSUHVHQWDUDPGD
UHFHLWD OtTXLGD HP  DQWH  GD UHFHLWD OtTXLGD GR H[HUFtFLR GH  FUHVFLPHQWR HVWH
MXVWLILFDGRSHORDXPHQWRQRTXDGURGHIXQFLRQiULRVHGHQRVVDLQIUDHVWUXWXUDSDUDVXSRUWDURSUySULR
FUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLDHRVQRYRVQHJyFLRVDJUHJDGRVDRQRVVRSRUWIyOLR
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/XFUR2SHUDFLRQDO
$SHVDUGRDXPHQWRQDUHFHLWDOtTXLGDROXFURRSHUDFLRQDOGRH[HUFtFLRGHGLPLQXLXHP
HP FRPSDUDomR FRP R H[HUFtFLR GH  GHYLGR DR DXPHQWR GDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
SULQFLSDOPHQWHMXVWLILFDGRSHORDXPHQWRQRTXDGURGHIXQFLRQiULRVHGHQRVVDLQIUDHVWUXWXUDSDUD
VXSRUWDURSUySULRFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLD2UHVXOWDGRGRH[HUFtFLRGHIRLXPOXFURGH5
PLOK}HVDQWHRV5PLOK}HVGHOXFURUHJLVWUDGRQRH[HUFtFLRGHSULQFLSDOPHQWHSHORV
LWHQVOLVWDGRVDFLPD
5HVXOWDGR)LQDQFHLUR/tTXLGR
1RH[HUFtFLRGHRUHVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRIRLXPDGHVSHVDGH5PLOK}HVHPOLQKD
FRPRH[HUFtFLRDQWHULRUUHIOHWLQGRGHXPODGRXPDUHFHLWDILQDQFHLUDPDLRUVDLQGRGH5PLOK}HV
HPSDUD5PLOK}HVHPUHIOHWLQGRRVPDLRUHVUHQGLPHQWRVHPDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
LQIOXHQFLDGRVSHORPDLRUVDOGRGHFDL[DQRSHUtRGRYLVjYLVXPDPDLRU'HVSHVD)LQDQFHLUDTXH
VDLX GH 5  PLOK}HV HP  SDUD 5  PLOK}HV HP  IUXWR GRV LPSDFWRV QHJDWLYRV GH
YDULDo}HVFDPELDLV(VVHVYDORUHVUHIHUHPVHDYDULDo}HVFDPELDLVDWLYDVVREUHDVFRQWDVDUHFHEHU
FRPHPSUHVDVQRH[WHULRU$VGHVSHVDVFRPYDULDo}HVFDPELDLVHPHUDPVXEVWDQFLDOPHQWH
UHIHUHQWHV D HPSUpVWLPRV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV D SDJDU TXH IRUDP TXLWDGRV DWp VHWHPEUR GH

/XFURDQWHVGD3URYLVmRSDUDR,PSRVWRGH5HQGDHGD&RQWULEXLomR6RFLDO
2OXFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDOGRH[HUFtFLRGHFRQVLGHUDQGRR
GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO GD &RPSDQKLD H WRGRV RV ODQoDPHQWRV HP GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV H
GHVSHVDVILQDQFHLUDVOtTXLGDVIRLGH5PLOK}HVDQWHXPOXFURGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLR
GHXPDYDULDomRQHJDWLYDGHHQWUHRVGRLVSHUtRGRVGHFRPSDUDomRHPIXQomRGRVLWHQV
PHQFLRQDGRVDFLPD
,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO
2LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOHVWiUHODFLRQDGDDROXFURWULEXWiYHOGRSHUtRGRGHDSXUDomR
VHQGRDVDOtTXRWDVGHSDUD,53-HSDUD&6//3DUDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEUR
GHD&RPSDQKLDDSUHVHQWRXXPDGHVSHVDGH5PLOK}HVFRPLPSRVWRVHQTXDQWRHP
UHFRQKHFHXXPYDORUSRVLWLYRGH5PLOK}HVSDUDHVVDOLQKDRTXHVHGHXHPUD]mRGD
LQFRUSRUDomRGD2SHUD6RIWZDUH%UDVLO/WGDHQWmRFRQWURODGRUDGD%HPREL&RPDLQFRUSRUDomRD
%HPRELSDVVRXDDWHQGHURVUHTXLVLWRVGDOHJLVODomRWULEXWiULDSDUDGHGX]LUQDDSXUDomRGHWULEXWRV
VREUH R OXFUR R iJLR H D PDLV YDOLD GH DWLYRV JHUDGRV QD DTXLVLomR GD %HPREL SHOD 2SHUD (VVH
DWHQGLPHQWRDRVUHTXLVLWRVGDOHJLVODomROHYRXDRUHFRQKHFLPHQWRGRVHIHLWRVQDVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLV
/XFUR/tTXLGRGR([HUFtFLR
2OXFUROtTXLGRGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRGHIRLGH5PLOK}HVFRPSDUDGRDXPOXFURGH
5PLOK}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 
5HFHLWDOtTXLGD
&XVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
/XFUREUXWR
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
/XFURRSHUDFLRQDO
5HFHLWDV)LQDQFHLUDV
'HVSHVDV)LQDQFHLUDV
/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGD
FRQWULEXLomRVRFLDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
/XFUR/tTXLGRGRH[HUFtFLR
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GH]HPEUR
GH
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5HFHLWD/tTXLGD
$UHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDGRH[HUFtFLRGHIRLGH5PLOK}HVXPDXPHQWRGH
TXDQGRFRPSDUDGRDRH[HUFtFLRGHTXDQGRIRLUHJLVWUDGDUHFHLWDOtTXLGDGH5PLOK}HV
(VVHDXPHQWRVHGHYHSULQFLSDOPHQWHDRFUHVFLPHQWRQDEDVHGHDVVLQDQWHVGDIDPtOLDGHVHUYLoRV
$SSV *DPHVGDVSULQFLSDLVRSHUDGRUDVGHWHOHIRQLDGRSDtVHPJUDQGHSDUWHLPSXOVLRQDGRVSHOD
LPSODQWDomRHRWLPL]DomRGRVFDQDLVGHGLVWULEXLomRSRUWDLVno credit
&XVWRVGH6HUYLoRV3UHVWDGRV
2FXVWRGHVHUYLoRVSUHVWDGRVHQFHUURXRH[HUFtFLRGHHP5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGR
GDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDGRPHVPRH[HUFtFLR4XDQGRFRPSDUDPRVHVVHVQ~PHURVDR
H[HUFtFLR GH  TXDQGR R FXVWR GH VHUYLoRV SUHVWDGRV IRL GH 5  PLOK}HV QRWDPRV XP
DXPHQWR GH  RX VHMD  SRQWRV SHUFHQWXDLV HP UHODomR D UHFHLWD OtTXLGD HP IXQomR GR
FUHVFLPHQWRHP$SSV *DPHVHPQRYRVFOLHQWHVGHPDQGDQGRPDLRULQYHVWLPHQWRSDUDDTXLVLomRGH
XVXiULRV
/XFUR%UXWR
2OXFUREUXWRGRH[HUFtFLRGHDSUHVHQWRXFUHVFLPHQWRGHFRPSDUDWLYDPHQWHDRH[HUFtFLR
GHHQFHUUDQGRRSHUtRGRHP5PLOK}HVDQWH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRDQWHULRU7DO
DXPHQWRVHGHYHDRFUHVFLPHQWRGDUHFHLWDOtTXLGDSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRSHORVPDLRUHV&XVWRV
GH6HUYLoRVGDGRRVPDLRUHVLQYHVWLPHQWRVSDUDDTXLVLomRGHQRYRVXVXiULRV
'HVSHVDV*HUDLVH$GPLQLVWUDWLYDV
$VGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVGRH[HUFtFLRGHIRLGH5PLOK}HVXPFUHVFLPHQWR
GHTXDQGRFRPSDUDGRDRH[HUFtFLRGHTXDQGRRUHDOL]DGRIRLGH5PLOK}HV(P
UHODomRDUHFHLWDOtTXLGDDVGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVUHSUHVHQWDUDPHPDQWH
QRH[HUFtFLRGH(VVHFUHVFLPHQWRIRLRFDVLRQDGRSHODVPDLRUHVGHVSHVDVGHSHVVRDOH
WHUFHLURVLQFRUULGDVQRSHUtRGR
/XFUR2SHUDFLRQDO
2OXFURRSHUDFLRQDOGRH[HUFtFLRGHPDQWHYHVHSUDWLFDPHQWHHVWiYHOTXDQGRFRPSDUDGRDR
H[HUFtFLR GH  GHYLGR DR DXPHQWR GRV FXVWRV RSHUDFLRQDLV PDLV TXH SURSRUFLRQDOPHQWH j
UHFHLWD2UHVXOWDGRGRH[HUFtFLRGHIRLXPOXFURGH5PLOK}HVDQWHRV5PLOK}HV
GHOXFURUHJLVWUDGRQRH[HUFtFLRGH

654
PÁGINA: 144 de 289

Formulário de Referência - 2020 - BEMOBI MOBILE TECH S.A.

Versão : 1

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

5HVXOWDGR)LQDQFHLUR/tTXLGR
1RH[HUFtFLRGHRUHVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRIRLXPDGHVSHVDGH5PLOK}HVDQWHXPD
UHFHLWDGH5PLOK}HVUHJLVWUDGRVQRH[HUFtFLRDQWHULRUIUXWRGDVPDLRUHVGHVSHVDVFRPYDULDomR
FDPELDOGDGRDGHVYDORUL]DomRGDPRHGD$GLFLRQDVHDTXLRLPSDFWRGHFRQWUDSUHVWDo}HVDSDJDU
GHYLGRjLQFRUSRUDomRGD2SHUD6RIWZDUH%UDVLO/WGDHQWmRFRQWURODGRUDGD%HPRELQDTXHOHDQR
/XFURDQWHVGD3URYLVmRSDUDR,PSRVWRGH5HQGDHGD&RQWULEXLomR6RFLDO
2OXFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDOGRH[HUFtFLRGHFRQVLGHUDQGRR
GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO GD &RPSDQKLD H WRGRV RV ODQoDPHQWRV HP GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV H
GHVSHVDVILQDQFHLUDVOtTXLGDVIRLGH5PLOK}HVDQWHXPOXFURGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLR
GHXPDYDULDomRQHJDWLYDGHHQWUHRVGRLVSHUtRGRVGHFRPSDUDomR(VVDYDULDomR
QHJDWLYDVHUHIOHWHRVHIHLWRVFRPHQWDGRVQRVLWHQVDQWHULRUHV
,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO
2 LPSRVWR GH D UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO HVWi UHODFLRQDGD DR OXFUR WULEXWiYHO GR SHUtRGR GH
DSXUDomRVHQGRDVDOtTXRWDVGHSDUD,53-HSDUD&6//3DUDRH[HUFtFLRILQGRHPGH
GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD UHFRQKHFHX XP YDORU SRVLWLYR GH 5  PLOK}HV FRQIRUPH
GHVFULWRDQWHULRUPHQWHHPUD]mRGDLQFRUSRUDomRGD2SHUD6RIWZDUH%UDVLO/WGDHQWmRFRQWURODGRUD
GD%HPREL&RPDLQFRUSRUDomRD%HPRELSDVVRXDDWHQGHURVUHTXLVLWRVGDOHJLVODomRWULEXWiULD
SDUD GHGX]LU QD DSXUDomR GH WULEXWRV VREUH R OXFUR R iJLR H D PDLV YDOLD GH DWLYRV JHUDGRV QD
DTXLVLomR GD %HPREL SHOD 2SHUD (VVH DWHQGLPHQWR DRV UHTXLVLWRV GD OHJLVODomR OHYRX DR
UHFRQKHFLPHQWRGRVHIHLWRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV(VVHUHVXOWDGRVHFRPSDUDDXPJDVWR
GH5PLOK}HVFRPLPSRVWRVHP
/XFUR/tTXLGRGR([HUFtFLR
2OXFUROtTXLGRGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRGHIRLGH5PLOK}HVFRPSDUDGRDXPOXFURGH
5PLOK}HVQRH[HUFtFLRGHXPDYDULDomRSRVLWLYDGH H[SOLFDGRVSHORVIDWRUHV
GHVWDFDGRVDFLPD
¾ )/8;2'(&$,;$&2162/,'$'2
$V LQIRUPDo}HV FRQWiEHLV FRQWLGDV H DQDOLVDGDV D VHJXLU VmR GHULYDGDV GH QRVVDV LQIRUPDo}HV
FRQWiEHLV LQWHUPHGLiULDV FRQVROLGDGDV GD %HPREL 0RELOH 7HFK 6$ UHIHUHQWHV jV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVUHODWLYDVDRSHUtRGRVGHQRYHPHVHVILQGRVHPGHVHWHPEURGHH
DOpPGDVQRVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDQXDLVUHIHUHQWHVDRV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
ILQGRVHPGHGH]HPEURGHH
'LVSRQLELOL]DPRV QR LWHP  GHVVH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD RV PHVPRV LQGLFDGRUHV DTXL
DSRQWDGRVSDUDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHDVVLPFRPR
GR SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH  HP XPD YLVmR FRPELQDGD GDV
GLIHUHQWHVHQWLGDGHVDGTXLULGDVGHQWURGRQRVVRSODQRGHUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDFRPRVHXPD
~QLFDHQWLGDGHHPSUHVDULDOIRVVHQDTXHOHSHUtRGRSHUPLWLQGRDPHOKRUFRPSUHHQVmRGDHYROXomR
GRVLQGLFDGRUHVILQDQFHLURVGD&RPSDQKLD

655
PÁGINA: 145 de 289

Formulário de Referência - 2020 - BEMOBI MOBILE TECH S.A.

Versão : 1

10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

'HPRQVWUDWLYRGH)OX[RGH&DL[DGRVSHUtRGRVGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRVHPH
3HUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH  FRPSDUDGR DR SHUtRGR GH QRYH
PHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH
HPPLOKDUHVGH5H[FHWRSHUFHQWXDLV 
&DL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
&DL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
&DL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
$XPHQWROtTXLGRHP&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGH&DL[D
6DOGRLQLFLDO
6DOGRILQDO

(PGH
VHWHPEUR
GH





(PGH
VHWHPEUR
GH











$+








&DL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
2 FDL[D OtTXLGR JHUDGR QDV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV QR SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH
VHWHPEURGHIRLGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRDRFDL[DOtTXLGRJHUDGRQRSHUtRGRGH
QRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHTXHIRLGH5PLOK}HV(VWHDXPHQWRGH5
PLOK}HVpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDRPDLRUYROXPHGHUHFHELPHQWRVGHFOLHQWHVQRSHUtRGR
&DL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
2FDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGH
VHWHPEURGHIRLGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRDRFDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQRSHUtRGRGH
QRYH PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH  TXH IRL GH 5  PLOK}HV (VWH DXPHQWR GR
FRQVXPRGH5PLOK}HVpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDRPDLRUYROXPHGHHPSUpVWLPRVFRP
SDUWHVUHODFLRQDGDV
&DL[DXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
2FDL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRIRLGH5PLOKmRQRSHUtRGRGHQRYH
PHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHFRPSDUDGRDRFDL[DOtTXLGRFRQVXPLGRGH5PLOK}HV
QRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH(PD&RPSDQKLDSDJRXHVVH
PHVPRYDORUGH5PLOK}HVHPSUpVWLPRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVHYHQWRTXHQmRVHUHSHWLX
HP
'HPRQVWUDWLYRGH)OX[RGH&DL[DGRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVH
([HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  FRPSDUDGR DR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
(PGH
GH]HPEUR
GH



HPPLOKDUHVGH5H[FHWRSHUFHQWXDLV 
&DL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
&DL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
&DL[DOtTXLGRJHUDGR XWLOL]DGR QDVDWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWR
$XPHQWROtTXLGRHP&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGH&DL[D
6DOGRLQLFLDO
6DOGRILQDO

 

(PGH
GH]HPEUR
GH
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&DL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
2FDL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
IRL GH 5  PLOK}HV HP FRPSDUDomR DR FDL[D OtTXLGR JHUDGR QR H[HUFtFLR ILQGR HP  GH
GH]HPEURGHGH5PLOK}HV2SULQFLSDOIDWRUSDUDHVVHDXPHQWRHPQRVVRIOX[RGHFDL[D
VHGHYHDRSUySULRFUHVFLPHQWRGRYROXPHGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDDRORQJRGRDQRSRVVtYHOGH
REVHUYDUDSyVDMXVWHVGRUHVXOWDGRGHOLQKDVTXHQmRLPSDFWDUDPRFDL[DQRH[HUFtFLR2PHQRU
YROXPHGHLPSRVWRVSDJRVQDTXHOHH[HUFtFLRGDGRRVEHQHItFLRVILVFDLVH[LVWHQWHVSyVLQFRUSRUDomR
GD2SHUD6RIWZDUHWDPEpPFRQWULEXtUDPSRVLWLYDPHQWH
&DL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
2FDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRVQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
IRLGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRDRV5PLOK}HVXWLOL]DGRVDRORQJRGRH[HUFtFLR
ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  (VWD PHQRU VDtGD GH 5  PLOK}HV QR FDL[D p DWULEXtGD
VXEVWDQFLDOPHQWHDRPHQRUYROXPHGH3DJDPHQWRGH&RQWUDSUHVWDo}HV
&DL[DJHUDGR XWLOL]DGR QDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
2FDL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRIRLGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGR
GH  FRPSDUDGR D XPD JHUDomR SRVLWLYD GH 5  PLOKmR QR H[HUFtFLR ILQGR GH  (VVD
YDULDomRpGHFRUUHQWHSULQFLSDOPHQWHGRVGLVSrQGLRVFRPHPSUpVWLPRVGHSDUWHVUHODFLRQDGDV
([HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  FRPSDUDGR DR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
(PGH
GH]HPEUR
GH



HPPLOKDUHVGH5H[FHWRSHUFHQWXDLV 
&DL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
&DL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
&DL[DOtTXLGRJHUDGR XWLOL]DGR QDVDWLYLGDGHVGH
ILQDQFLDPHQWR
$XPHQWROtTXLGRHP&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGH&DL[D
6DOGRLQLFLDO
6DOGRILQDO

(PGH
GH]HPEUR
GH






 




















$+

&DL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
2FDL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
IRLGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRDRFDL[DOtTXLGRJHUDGRDRORQJRGRH[HUFtFLRILQGRHP
GHGH]HPEURGHGH5PLOK}HV2SULQFLSDOIDWRUSDUDHVVHDXPHQWRHPQRVVRIOX[RGH
FDL[DRSHUDFLRQDOGHFRUUHGRPDLRUYROXPHGHQHJyFLRVDOFDQoDGRQDTXHOHDQRSRVVtYHOGHREVHUYDU
DSyVDMXVWHVGRUHVXOWDGRGHOLQKDVTXHQmRLPSDFWDUDPRFDL[DQRH[HUFtFLR2PHQRUYROXPHGH
LPSRVWRVSDJRVQDTXHOHH[HUFtFLRGDGRRVEHQHItFLRVILVFDLVH[LVWHQWHVSyVLQFRUSRUDomRGD2SHUD
6RIWZDUHWDPEpPFRQWULEXtUDPSRVLWLYDPHQWH
&DL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
2FDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRVQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
IRLGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRDRFDL[DOtTXLGRFRQVXPLGRQRH[HUFtFLRILQGRHP
GHGH]HPEURGHTXHIRLGH5PLOK}HV(VWDVDtGDDGLFLRQDOGH5PLOK}HVQRFDL[D
p DWULEXtGD VXEVWDQFLDOPHQWH DR PDLRU YROXPH GH 3DJDPHQWRV GH FRQWUDSUHVWDo}HV H GH
HPSUpVWLPRVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVHPTXDQGRFRPSDUDGRD
&DL[DJHUDGR XWLOL]DGR QDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
2FDL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRIRLGH5PLOKmRQRH[HUFtFLRILQGRGH
FRPSDUDGRDXPFRQVXPRGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGRGH(VVDYDULDomRp
GHFRUUHQWHSULQFLSDOPHQWHGRVGLYLGHQGRVSDJRVHPHYHQWRTXHQmRVHUHSHWLXHP
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±5HVXOWDGRRSHUDFLRQDOHILQDQFHLUR
D 5HVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVGRHPLVVRU
(i) Descrição de quaisquer componentes importantes da receita
1RVVRQHJyFLRpEDVHDGRHPXPPRGHORLQRYDGRUGHFREUDQoDSRUDVVLQDWXUDGHVHUYLoRVGLJLWDLV
FRPSUHoRVUHGX]LGRVHTXHSRULVVRUHIRUoDDDWUDWLYLGDGHDRVFRQVXPLGRUHVIUHQWHjUHDOLGDGHGH
UHQGDGDPDLRUSDUWHGDSRSXODomREUDVLOHLUDHGHRXWURVSDtVHVHPHUJHQWHVGHSHUILOVHPHOKDQWH
$WXDOPHQWHDWXDPRVHPWUrVIDPtOLDVGHVHUYLoRVSULQFLSDLV
$VVLQDWXUDVGHapps HMRJRV3ULQFLSDOVHUYLoRGD&RPSDQKLDRIHUHFHPRVFHQWHQDVGHapps
HMRJRVHPWURFDGHXPDDVVLQDWXUDDXPSUHoRIL[RHDFHVVtYHOVHPDQHFHVVLGDGHGHXVRGH
FDUWmRGHFUpGLWR
6HUYLoRVGHPLFURILQDQoDV7UDEDOKDPRVFRPDVRSHUDGRUDVGHWHOHFRPXQLFDo}HVDWUDYpVGH
GLIHUHQWHVFDQDLVGLJLWDLVVXSRUWDGRVSRUXPDSODWDIRUPDWHFQROyJLFDSURSULHWiULDSDUDRIHUHFHU
DFOLHQWHVSUpSDJRVGLIHUHQWHVVROXo}HVHPIXQomRGHVHXSHUILOHPRPHQWRWDLVFRPRDYHQGD
GH UHFDUJD FRP SDJDPHQWR HOHWU{QLFR DGLDQWDPHQWR GH FUpGLWR SUpSDJR DGLDQWDPHQWR GH
SDFRWHGHGDGRVHDGLDQWDPHQWRGHFKDPDGD
6HUYLoRVGHPHQVDJHULD FRPXQLFDomR7HPRVXPDSODWDIRUPD GHSRQWDDSRQWDGHVHUYLoR
GHPHQVDJHULDGHYR]FRPDFHVVRYLVXDOSRUapps HRXLQWHJUDGRDVLVWHPDVGH606:KDWVDSS
anti-spamGHFKDPDGDVHFRQYHUVmRGHFKDPDGDVGHYR]HPWH[WREDVHDGRHPLQWHOLJrQFLD
DUWLILFLDO
2SHUDPRVFDGDXPGHVVHVVHUYLoRVHPXPPRGHOR%%& Business-To-Business-To-Consumer 
HPSDUFHULDFRPRSHUDGRUDVGHWHOHIRQLDPyYHOYLDELOL]DQGRDFREUDQoDGHQRVVRVVHUYLoRVDWUDYpV
GRFUpGLWRSUpSDJRHRXFRQWDVSyVSDJRGRVHUYLoRGHWHOHIRQLDPyYHO
*UDQGHSDUWHGHQRVVDUHFHLWDGHFRUUHGRQRVVRPRGHORGHQHJyFLREDVHDGRHPDVVLQDWXUDVSRU
PHLRGHRSHUDGRUDVGHWHOHIRQLDPyYHOFRPUHQRYDomRDXWRPiWLFDTXHSRGHPVHUUHDOL]DGDVHP
SHULRGLFLGDGH VHPDQDO H PHQVDO H SDJD DWUDYpV GR VDOGR GH FUpGLWR GR FHOXODU (VVD IDPtOLD GH
VHUYLoRV UHSUHVHQWRX  GH WRGD D UHFHLWD OtTXLGD FRPELQDGD UHFRQKHFLGD SHOD &RPSDQKLD QR
SHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH(VVDFDUDFWHUtVWLFDSUHVHQWHQDPDLRU
SDUWHGHQRVVRVFRQWUDWRVUHGX]RVQtYHLVGHLQDGLPSOrQFLDGHQRVVRVFOLHQWHVVHQGRXPLPSRUWDQWH
SURSXOVRUGRQRVVRKLVWyULFRFRQVLVWHQWHGHFUHVFLPHQWR
$OpPGLVVRQRVVHUYLoRVGHPLFURFUpGLWRRDGLDQWDPHQWRGREHQHItFLRpFRQFHGLGRLPHGLDWDPHQWH
SDUDRVXVXiULRVVHPVDOGRHRSDJDPHQWRpIHLWRQRPRPHQWRGHVXDSUy[LPDUHFDUJDJHUDQGR
ILGHOL]DomRGRVFOLHQWHVHFRODERUDQGRSDUDJDQKRGHUHFHLWDUHFRUUHQWH$SDUWLFLSDomRGHVVDIDPtOLD
GHVHUYLoRVQDUHFHLWDOtTXLGDGRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRVHPGHVHWHPEURGHIRLGH
FRPXPJUDQGHSRWHQFLDOGHFUHVFLPHQWR
( SRU ~OWLPR FRPR PHQFLRQDGR QRVVD IDPtOLD GH VHUYLoRV FRPXQLFDo}HV GLVSRQLELOL]D GLYHUVRV
VHUYLoRV GH FKDPDGD H WURFD GH PHQVDJHQV SDUD QRVVRV XVXiULRV (VVD IDPtOLD GH VHUYLoRV
UHSUHVHQWRXGDUHFHLWDGRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH
)DODQGR HVSHFLILFDPHQWH GR %UDVLO D IDPtOLD GH VHUYLoRV GH $SSV *DPHV UHSUHVHQWRX 
HQTXDQWR0LFURILQDQoDVH0HQVDJHULD &RPXQLomRUHSUHVHQWDUDPHUHVSHFWLYDPHQWH
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(ii) Fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais
$&RPSDQKLDHVWiLQVHULGDQRVHJPHQWRGHWHFQRORJLDDSRLDGRHPXPPRGHORBusiness to Business
to Customers %%&  FRPR SULQFLSDO FDQDO GH GLVWULEXLomR 1RVVDV RSHUDo}HV FRQIRUPH
VXSUDPHQFLRQDGRFRQVLVWHPSULQFLSDOPHQWHQDYHQGDGHVHUYLoRVGH$SSVH-RJRVPLFURILQDQoDV
H PHQVDJHULD  FRPXQLFDomR VHQGR D PDLRU SDUWH GHVWHV QR PRGHOR GH DVVLQDWXUD D XP FXVWR
DWUDWLYR$VVLPQRVVRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGHSHQGHPGHFRQGLo}HVPDFURHFRQ{PLFDVHVRIUHP
LPSDFWRSRUIDWRUHVFRPR
L  (PSUHJR H 5HQGD 1RVVRV UHVXOWDGRV SRGHP VRIUHU JUDQGH DOWHUDomR GH DFRUGR FRP D
HYROXomR GH HPSUHJR H UHQGD GRV SDtVHV TXH RSHUDPRV 3RU VH WUDWDU GH VHUYLoRV QmR
HVVHQFLDLVHFXMDFREUDQoDRFRUUHQDPRGDOLGDGHGHDVVLQDWXUDSRGHPRVQRVGHSDUDUFRPD
VLWXDomRGHRFOLHQWHLQWHUURPSHUDFRQWUDWDomRGRVVHUYLoRVRXGHDXPHQWDUDLQDGLPSOrQFLD
3RURXWURODGRHPPRPHQWRVGHFUHVFLPHQWRHFRQ{PLFRFRPPHOKRULDGHVVHVLQGLFDGRUHVR
SRWHQFLDOGHDPSOLDURYROXPHGHQHJyFLRVpH[WUHPDPHQWHUHOHYDQWH
LL  ,QIODomR$SHVDUGHQmRDWULEXLUPRVRLPSDFWRGDLQIODomRGLUHWDPHQWHHPQRVVDUHFHLWDGDGR
TXHQmRKiLQGH[DomRHPQRVVRVFRQWUDWRVSRGHPRVSHUFHEHURVHXLPSDFWRSULQFLSDOPHQWH
HP QRVVDV GHVSHVDV FRPR VDOiULRV H FRQWUDWRV GH DOXJXpLV TXH HP VXD PDLRULD VmR
UHDMXVWDGRV DQXDOPHQWH FRP tQGLFHV DWUHODGRV DR ,3&$ RX ,*30 $ LQIODomR ,3&$ 
DSUHVHQWRXYDULDomRGHHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGH
GH]HPEURGHHUHVSHFWLYDPHQWH
LLL  'yODU $ WD[D GH FkPELR DIHWD RV QRVVRV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV Mi TXH SDUWH GH QRVVDV
RSHUDo}HVUHVLGHPIRUDGR%UDVLOHVXDVUHFHLWDVHFXVWRVVmRDWUHODGRVDHVWDPRHGD1R
HQWDQWRD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHKiXPDSURWHomRQDWXUDOSDUDWDLVULVFRVFDPELDLVXPD
YH]TXHDPEDVFRPSRQHQWHVGRUHVXOWDGRVHHQFRQWUDPQDPHVPDPRHGD1RVH[HUFtFLRV
VRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHRGyODUDSUHVHQWRXYDULDomRDR
DQRGHHUHVSHFWLYDPHQWHFRQIRUPHGDGRVRILFLDLVGR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO
%DFHQ 
LY  2FXVWRGRVQRVVRVSULQFLSDLVLQVXPRV1RVVRVSULQFLSDLVLQVXPRVSRGHPVHUFRQVLGHUDGRV
FRPRLQYHVWLPHQWRVHPEHQVGHFDSLWDO DTXLVLomRGHHTXLSDPHQWRVKDUGZDUHHVRIWZDUHGH
IRUQHFHGRUHV  H SHVVRDV IXQFLRQiULRV GD HPSUHVD  (P FDVR GH DXPHQWR HP VHX SUHoR
SRGHPDGYHUVDPHQWHDIHWDUDVQRVVDVYHQGDVPDUJHQVHOXFUROtTXLGRFDVRQmRFRQVLJDPRV
UHSDVVDUDXPHQWRVQRVSUHoRVSDUDRVQRVVRVFOLHQWHVRXFDVRWDLVDXPHQWRVUHVXOWHPQXPD
UHGXomRQDVQRVVDVYHQGDV
$SHVDU GR FHQiULR PDFURHFRQ{PLFR GHVDILDGRU QRV ~OWLPRV WUrV DQRV D &RPSDQKLD DSUHVHQWRX
FUHVFLPHQWR QD VXD UHFHLWD RSHUDFLRQDO OtTXLGD FRQIRUPH DSUHVHQWDGR QR LWHP  GR SUHVHQWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
1DDYDOLDomRGRV'LUHWRUHVDWpRPRPHQWRRVLPSDFWRVQRVQHJyFLRVRXQDVPHWDVILQDQFHLUDVHP
UD]mRGDSDQGHPLDQmRIRUDPVLJQLILFDWLYRVQRHQWDQWRDDGPLQLVWUDomRDLQGDHVWiDYDOLDQGRDV
UHVSRVWDVJRYHUQDPHQWDLVHRDYDQoDUGDFULVHGHVD~GHHGDFULVHHFRQ{PLFDRULJLQDGDVSHORVXUWR
SRLVFDVRKDMDXPDSURORQJDGDGHVDFHOHUDomRQDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVORFDLVHUHJLRQDLVSRGH
YLUDDIHWDUVLJQLILFDWLYDPHQWHRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
E 9DULDo}HVGDVUHFHLWDVDWULEXtYHLVDPRGLILFDo}HVGHSUHoRVWD[DVGHFkPELRLQIODomR
DOWHUDo}HVGHYROXPHVHLQWURGXomRGHQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV
$ UHFHLWD RSHUDFLRQDO OtTXLGD GD &RPSDQKLD SRGH VHU DIHWDGD SRU PXGDQoDV HFRQ{PLFDV
SULQFLSDOPHQWH QR TXH WDQJH j WD[D GH MXURV GHFXUWR H ORQJR SUD]RH D HYROXomR GRV tQGLFHV GH
LQIODomR
'LYHUVRVVHUYLoRVXWLOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDWrPVHXVYDORUHVUHDMXVWDGRVFRPEDVHQDYDULDomRGR
,*30HRGR,3&$HQWUHHOHVDVGHVSHVDVFRPSHVVRDOOLJDGDVjVDOiULRVHQFDUJRVHEHQHItFLRV 
DOpPGHRXWURVJDVWRVFRPRYLDJHQVSXEOLFLGDGHHDOXJXHO
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2 DXPHQWR GD LQIODomR SRGH LPSDFWDU QHJDWLYDPHQWH RV FXVWRV GD &RPSDQKLD FULDQGR D
QHFHVVLGDGHGHUHSDVVDUHVVHVFXVWRVHPDXPHQWRVGHSUHoRVHTXHSRGHPJHUDUPHQRUHVYROXPHV
GH YHQGD SULQFLSDOPHQWH VH D VLWXDomR HFRQ{PLFD UHQGD GHVHPSUHJR SRGHU GH FRPSUD  IRU
GHVIDYRUiYHORXSUHVVLRQDUDVPDUJHQVRSHUDFLRQDLVFDVRQmRFRQVLJDUHSDVVDUHVVDGLIHUHQoDGH
FXVWRV
$ %HPREL p XPD HPSUHVD TXH SULRUL]D HVWDU QD YDQJXDUGD GD LQRYDomR FULDQGR VROXo}HV TXH
VDWLVIDoDP QRVVRV FOLHQWHV H TXH DPSOLHP QRVVD UHOHYkQFLD MXQWR DRV QRVVRV SDUFHLURV (VVH
SRVLFLRQDPHQWR QRV SHUPLWH D PDQXWHQomR GH WD[DV H[SUHVVLYDV GH FUHVFLPHQWR GR YROXPH GH
YHQGDVHGHQRVVDUHFHLWDDQRDSyVDQR
4XDQGRFRPSDUDPRVRVUHVXOWDGRVDOFDQoDGRVQRVH[HUFtFLRVGHHQRVVDUHFHLWDOtTXLGD
DXPHQWRXSDVVDQGRGH5PLOK}HVHPSDUD5PLOK}HVHP
1D VHTXrQFLD QRVVD UHFHLWD OtTXLGD DXPHQWRX  SDVVDQGR GH 5 PLOK}HV HP  GH
GH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH(VVDYDULDomRUHIOHWHQmR
DSHQDVDH[SDQVmRGHQRVVRQHJyFLRFRUHGH$SSVH-RJRVPDVSULQFLSDOPHQWHDHYROXomRGH
QRVVDVQRYDVOLQKDVGHUHFHLWDOLJDGDVDRQHJyFLRGHPLFURILQDQoDVHGHPHQVDJHULD FRPXQLFDomR
$RDQDOLVDUPRVRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHQRVVDUHFHLWDOtTXLGD
DOFDQoRX5PLOK}HVIUHQWH5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGRDQRSDVVDGRUHIOHWLQGR
XPD OHYH UHGXomR QR YROXPH FRQWUDWDGR GH VHUYLoRV GH $SSV *DPHV DR ORQJR GR SHUtRGR
SDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRSHODH[SDQVmRGRVVHUYLoRVGHPLFURILQDQoDV
&DEH VDOLHQWDU TXH DSHVDU GH RV LPSDFWRV QRV QHJyFLRV RX QDV PHWDV ILQDQFHLUDV HP UD]mR GD
SDQGHPLDQmRWHUHPVLGRVLJQLILFDWLYRVDSDQGHPLDWURX[HTXHGDGDUHQGDGRVXVXiULRVSUpSDJRV
SDUWLFXODUPHQWH RV GH EDL[D UHQGD QRVVR S~EOLFRPDLRU  H HVWHV UHGX]LUDPDV UHFDUJDVGH VHXV
SODQRVHFRQVHTXHQWHPHQWHRVDOGRSDUDRIDWXUDPHQWRGHVHUYLoRVGLJLWDLVSHOD&RPSDQKLDHP

F ,PSDFWRGDLQIODomRGDYDULDomRGHSUHoRVGRVSULQFLSDLVLQVXPRVHSURGXWRVGRFkPELR
HGDWD[DGHMXURVQRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHQRUHVXOWDGRILQDQFHLURGD&RPSDQKLDTXDQGR
UHOHYDQWH
&RQIRUPHGHVFULWRQRVSDUiJUDIRVDQWHULRUHVHQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDVWD[DV
GHMXURGHLQIODomRHFkPELRWrPLQIOXrQFLDHPQDIRUPDomRGHQRVVD5HFHLWD2SHUDFLRQDOPDVHP
HVSHFLDOLPSDFWDPGLUHWDPHQWHQRVVDHVWUXWXUDGHFXVWRVHSRUWDQWRSRGHPLPSDFWDURUHVXOWDGR
RSHUDFLRQDOHILQDQFHLURGD&RPSDQKLD
1mR KRXYH LPSDFWR UHOHYDQWH QRV UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD HP IXQomR GR FkPELR DR ORQJR GRV
~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHGH
(PUHODomRDRFHQiULRGHLQIODomRHMXURVKRXYHIRUWHUHGXomRGRVYDORUHVREVHUYDGRVQDHFRQRPLD
EUDVLOHLUDUHGX]LQGRGHVVDIRUPDRVLPSDFWRVQRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHILQDQFHLURGD&RPSDQKLD
'HXPODGRDPHQRULQIODomRIDYRUHFHDPDQXWHQomRGDVPDUJHQVGD&RPSDQKLDLQFHQWLYDQGRVHX
FUHVFLPHQWRDSDUWLUGDPDQXWHQomRGHSUHoRFREUDGRGHQRVVRVFOLHQWHV'RRXWURODGRRVPHQRUHV
MXURVDPSOLDPDSURSHQVmRDRFRQVXPRGDVSHVVRDVSRUpPUHGX]HPDUHQWDELOLGDGHGDVDSOLFDo}HV
ILQDQFHLUDV
$V DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD HP JHUDO VmR DWUHODGDV DR &HUWLILFDGR GH 'HSyVLWR
,QWHUEDQFiULR &', 7D[D5HIHUHQFLDO 75 HFRQVHTXHQWHPHQWHUHIOHWHPDVYDULDo}HVLQFRUULGDV
QHVVHVLQGLFDGRUHV
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±(YHQWRVFRPHIHLWRVUHOHYDQWHVRFRUULGRVHHVSHUDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
D LQWURGXomRRXDOLHQDomRGHVHJPHQWRRSHUDFLRQDO
1RV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHD&RPSDQKLDQmRLQWURGX]LXRX
DOLHQRXTXDOTXHUVHJPHQWRRSHUDFLRQDO
E FRQVWLWXLomRDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD
(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDFRQFOXLXXPDDPSODUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDGR*UXSR
TXHUHVXOWRXQDDTXLVLomRSHOD&RPSDQKLDGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVDQWHULRUPHQWHGHWLWXODULGDGHGD
%HPREL+ROGLQJ$6QD1RUXHJDGDVVHJXLQWHVVRFLHGDGHVHVWUDQJHLUDV L %HPREL8NUDLQH//&
8FUkQLD  LL %HPREL,QWHUQDWLRQDO$6 1RUXHJD H LLL 2SHQ0DUNHWV$6 1RUXHJD DTXDOSRUVXD
YH]GHWpPSDUWLFLSDomRQD LY 7XODUL6SDLQ6RFLHGDG/WGD
Eventos esperados em decorrência da consolidação da Bemobi Ukraine LLC (Ucrânia)
(“Consolidação Ucrânia”)
$ SDUWLU GD UHRUJDQL]DomR VRFLHWiULD UHIHULGD DFLPD GHWHUPLQDGDV UHFHLWDV DXIHULGDV SHOD %HPREL
8NUDLQH //& DQWHULRUPHQWH SDJDV SHOD %HPREL +ROGLQJ $6 SDVVDUDP D VHU SDJDV SHOD %HPREL
,QWHUQDWLRQDO $6 VHQGR GHVWH PRGR HOLPLQDGDV GDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV FRQVROLGDGDV GD
%HPREL0RELOH7HFK6$DSDUWLUGHGHVHWHPEURGH
5HIHULGDV UHFHLWDV VmR GHFRUUHQWHV GH FRQWUDWRV GH SUHVWDomR GH VHUYLoRV SHOR TXDO D %HPREL
8NUDLQH //& SUHVWD VHUYLoRV GH SHVTXLVD H GHVHQYROYLPHQWR PDUNHWLQJ SURPRomR H YHQGDV GH
MRJRVHDSOLFDWLYRVPyYHLVSDUDD&RPSDQKLDHDOJXPDVGHVXDVVRFLHGDGHVFRQWURODGDV$VSDUWHV
ILUPDUDP R FRQWUDWR REVHUYDQGR WHUPRV H FRQGLo}HV XVXDOPHQWH DFRUGDGDV HQWUH SDUWHV
LQGHSHQGHQWHV2SUHoRGRVHUYLoRpIL[DGRFRQIRUPHRFXVWRGRVHUYLoRSUHVWDGRDFUHVFLGRGHXPD
WD[DGHPHUFDGRGHWHUPLQDGDSRUWLSRGHVHUYLoRSUHVWDGR
'RWRWDOGHUHFHLWDVGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVDSUHVHQWDGDVQDVQRVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
FRPELQDGDV HP  GH GH]HPEUR GH  QR YDORU GH 5  PLOK}HV R PRQWDQWH GH 5 
PLOK}HVUHIHUHVHDUHFHLWDVGD%HPREL8NUDLQH//&FRPD%HPREL+ROGLQJ$67DLVYDORUHVQRV
H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP  GH GH]HPEUR GH  H  GH GH]HPEUR GH  IRUDP
FRUUHVSRQGHQWHVUHVSHFWLYDPHQWHD5PLOK}HVH5PLOK}HV
(PGHVHWHPEURGHGRWRWDOGHUHFHLWDVGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVDSUHVHQWDGDVQDVQRVVDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRPELQDGDVQRVSULPHLURVQRYHPHVHVGHQRYDORUGH5
PLOK}HV R YDORU GH 5  PLOK}HV UHIHUHVH D UHFHLWDV GD %HPREL 8NUDLQH //& FRP D %HPREL
+ROGLQJ$67DLVYDORUHVQRSHUtRGRHQFHUUDGRHPGHVHWHPEURGHIRUDPHTXLYDOHQWHVD
5PLOK}HV
F HYHQWRVRXRSHUDo}HVQmRXVXDLV
$&RPSDQKLDIRUPDOPHQWHDFRUGRXFRPVXDFRQWURODGRUD%HPREL+ROGLQJ$6DWUDYpVGHLQVWUXPHQWR
GHFRQILUPDomRFRQVHFXWLYDTXHDWRWDOLGDGHGDVGHVSHVDVUHODWLYDVDRSODQRGHRSomRGHDo}HVGH
VXD RSHUDomR GR %UDVLO LQFRUULGDV QRV SULPHLURV  PHVHV GH  VmR GH UHVSRQVDELOLGDGH GD
FRQWURODGRUD7DODFRUGRIRLILUPDQGRFRQVLGHUDQGRTXHWDOSODQRGHL[DUiGHH[LVWLUDSyVDDEHUWXUD
GHFDSLWDOHRIHUWDLQLFLDOGHDo}HVGD&RPSDQKLDQD%2YDORUGDVGHVSHVDVLQFRUULGDVDWpGH
VHWHPEURGHpGH5$LQGDFDEHFRQVLGHUDUTXHHPQmRIRUDPUHDOL]DGDV
QRYDVRXWRUJDVUHODFLRQDGDVDHVWHWHPD
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±0XGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV±5HVVDOYDVHrQIDVHVQRSDUHFHUGR
DXGLWRU
D 0XGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDV&RQWiEHLV
(P  GH MDQHLUR GH  HQWUDUDP HP YLJRU DV VHJXLQWHV QRUPDV FRQWiEHLV HPLWLGDV SHOR &3&
&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV HSHOR,$6% International Accounting Standards Board 
•&3&,)56±5HFHLWDGH&RQWUDWRFRP&OLHQWH
(VVDQRUPDGLVFLSOLQDRVSULQFtSLRVTXHXPDHQWLGDGHDSOLFDUiSDUDGHWHUPLQDUDPHQVXUDomRGD
UHFHLWDHTXDQGRHODVHUiUHFRQKHFLGD$UHIHULGDQRUPDVXEVWLWXLXD,&3&,)5,&±&RQWUDWR
GH &RQVWUXomR GR 6HWRU ,PRELOLiULR H R &3& ,$6  ± 5HFHLWDV H VXDV FRUUHVSRQGHQWHV
LQWHUSUHWDo}HV
6RE D QRYD QRUPD D &RPSDQKLD SDVVRX D DYDOLDU VH VHXV FRQWUDWRV FRP FOLHQWHV SRVVXHP
REULJDo}HV GH GHVHPSHQKR GLVWLQWDV H HP TXH PRPHQWR DV UHVSHFWLYDV UHFHLWDV GHYHP VHU
UHFRQKHFLGDV
$&RPSDQKLDDGRWRXRQRYRSURQXQFLDPHQWRXWLOL]DQGRRPpWRGRUHWURVSHFWLYRPRGLILFDGRRTXDO
QmRUHTXHUDUHDSUHVHQWDomRGHLQIRUPDo}HVFRPSDUDWLYDV
•&3&,)56±,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV
(VVD QRUPD DEUDQJH D FODVVLILFDomR D PHQVXUDomR H R UHFRQKHFLPHQWR GH DWLYRV H SDVVLYRV
ILQDQFHLURV $ UHIHULGD QRUPD VXEVWLWXLX D RULHQWDomR GR &3& ,$6  QR TXH GL] UHVSHLWR j
FODVVLILFDomRHjPHQVXUDomRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
6REDQRYDQRUPDD$GPLQLVWUDomRSDVVRXDFRQVLGHUDUDVLQIRUPDo}HVSUHVHQWHVVREUHHYHQWRV
IXWXURVQRFiOFXORGDSURYLVmRSDUDSHUGDVFRQVLGHUDQGRRVHOHPHQWRVSURVSHFWLYRV
$WDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDDVFDWHJRULDVGHPHQVXUDomRVRER&3&,$6HDVQRYDVFDWHJRULDV
GH PHQVXUDomR VRE R &3& ,)56  SDUD FDGD FODVVH GH DWLYRV H SDVVLYRV ILQDQFHLURV GD
&RPSDQKLD


$WLYRVILQDQFHLURV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
(PSUpVWLPRDSDUWHUHODFLRQDGD
3DVVLYRVILQDQFHLURV
&RQWDVDSDJDU
2EULJDo}HVFRPSHVVRDO
(PSUpVWLPRGHSDUWHUHODFLRQDGD
$UUHQGDPHQWRV
&RQWUDSUHVWDo}HVDSDJDU

&3&,$6
&DWHJRULD

&3&,)56
&DWHJRULD


(PSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV
(PSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV
(PSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV

&XVWRDPRUWL]DGR
&XVWRDPRUWL]DGR
&XVWRDPRUWL]DGR


(PSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV
(PSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV
(PSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV
(PSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV
(PSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV

&XVWRDPRUWL]DGR
&XVWRDPRUWL]DGR
&XVWRDPRUWL]DGR
&XVWRDPRUWL]DGR
&XVWRDPRUWL]DGR
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(PGHMDQHLURGHHQWUDUDPHPYLJRUDVVHJXLQWHVQRUPDVFRQWiEHLVHPLWLGDVSHOR&3&H
SHOR,$6%
•&3& 5 ,)56$UUHQGDPHQWRV
$SDUWLUGHVVDQRUPDRVDUUHQGDWiULRVGHYHUmRUHFRQKHFHURSDVVLYRGRVSDJDPHQWRVIXWXURVHR
GLUHLWRGHXVRGRDWLYRDUUHQGDGRSDUDSUDWLFDPHQWHWRGRVRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRLQFOXLQGR
RVRSHUDFLRQDLVSRGHQGRILFDUIRUDGRHVFRSRGHVVDQRYDQRUPDGHWHUPLQDGRVFRQWUDWRVGHFXUWR
SUD]RRXGHSHTXHQRVPRQWDQWHV2VFULWpULRVGHUHFRQKHFLPHQWRHPHQVXUDomRGRVDUUHQGDPHQWRV
QDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGRVDUUHQGDGRUHVILFDPVXEVWDQFLDOPHQWHPDQWLGRV
$ &RPSDQKLD DGRWRX R QRYR SURQXQFLDPHQWR XWLOL]DQGR D DERUGDJHP UHWURVSHFWLYD FRP HIHLWR
FXPXODWLYRUHFRQKHFLGDQDGDWDGDDSOLFDomRLQLFLDO'HVWDIRUPDDLQIRUPDomRFRPSDUDWLYDQmRIRL
UHDSUHVHQWDGDHFRQWLQXDDVHUGLYXOJDGDGHDFRUGRFRPR&3& 5 ,$6HLQWHUSUHWDo}HV
UHODFLRQDGDV
$ &RPSDQKLD DGRWRX RV VHJXLQWHV H[SHGLHQWHV SUiWLFRV QD DSOLFDomR GR &3&  5 ,)56 
DSOLFDomR GD LVHQomR SDUD QmR UHFRQKHFLPHQWR GRV DWLYRV GH GLUHLWR GH XVR H SDVVLYRV GH
DUUHQGDPHQWRV L  FRP XP SHUtRGR LQIHULRU D  PHVHV H LL  GH EDL[R YDORU 2V SDJDPHQWRV
DVVRFLDGRVDHVVHVFRQWUDWRVVmRUHFRQKHFLGRVFRPRXPDGHVSHVDHPEDVHOLQHDUGXUDQWHRSUD]R
FRQWUDWXDO
•,&3&,)5,&±,QFHUWH]DVREUH7UDWDPHQWRGH7ULEXWRVVREUHR/XFUR
$ LQWHUSUHWDomR H[SOLFDVREUH FRPR FRQVLGHUDU D LQFHUWH]D QD FRQWDELOL]DomR GRV WULEXWRVVREUH R
OXFUR
2&3&,$6±7ULEXWRVVREUHR/XFURHVSHFLILFDVREUHFRPRFRQWDELOL]DURVWULEXWRVFRUUHQWHV
HGLIHULGRVPDVQmRVREUHFRPRUHIOHWLURVHIHLWRVGDLQFHUWH]D3RUH[HPSORSRGHQmRHVWDUFODUR
L 6REUHFRPRDSOLFDUDOHJLVODomRWULEXWiULDDWUDQVDo}HVRXFLUFXQVWkQFLDVHVSHFtILFDVRX
LL  6H DV DXWRULGDGHV WULEXWiULDV DFHLWDUmR GHWHUPLQDGR WUDWDPHQWR WULEXWiULR DGRWDGR SHOD
&RPSDQKLD6HD&RPSDQKLDFRQFOXLUTXHQmRpSURYiYHOTXHXPWUDWDPHQWRWULEXWiULRHVSHFtILFR
VHMD DFHLWR D &RPSDQKLD GHYH XVDU HVWLPDWLYD YDORU PDLV SURYiYHO RX YDORU HVSHUDGR  SDUD
GHWHUPLQDURWUDWDPHQWRWULEXWiULR OXFURWULEXWiYHOEDVHVWULEXWiULDVSUHMXt]RVILVFDLVQmRXWLOL]DGRV
HFUpGLWRVILVFDLVQmRXWLOL]DGRV WD[DVGHWULEXWRVHDVVLPSRUGLDQWH$GHFLVmRGHYHEDVHDUVHHP
TXDOPpWRGRIRUQHFHPHOKRUHVSUHYLV}HVSDUDUHVROXomRGDLQFHUWH]D
$SyVDDGRomRGDLQWHUSUHWDomRD&RPSDQKLDFRQVLGHURXVHSRVVXLSRVLo}HVWULEXWiULDVLQFHUWDV
SDUWLFXODUPHQWHDTXHODVUHODFLRQDGDVjGHGXomRILVFDOGRiJLRJHUDGRSHODFRPELQDomRGHQHJyFLRV
RFRUULGDHP
1mRKiRXWUDVQRUPDVRXLQWHUSUHWDo}HVFRQWiEHLVTXHDLQGDQmRHQWUDUDPHPYLJRUHTXHSRGHULDP
WHULPSDFWRVLJQLILFDWLYRVREUHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLD
E (IHLWRVVLJQLILFDWLYRVGDVDOWHUDo}HVHPSUiWLFDVFRQWiEHLV
3DUD R &3& ,)56  D &RPSDQKLD DYDOLRX HVVD QRUPD H YHULILFRX TXH QmR KRXYH LPSDFWR
VLJQLILFDWLYRQDDGRomRGHVVDQRUPDHPGHMDQHLURGHMiTXHDQDWXUH]DGDVUHFHLWDVHRV
FRQWUDWRVFRPFOLHQWHVYLJHQWHVQHVVDGDWDQmRH[LJLUDPVHJUHJDomRSRUWLSRGHUHFHLWDRXPXGDQoD
QDIRUPDGHUHFRQKHFLPHQWRHPUHODomRjQRUPDDQWHULRU$&RPSDQKLDYHULILFRXTXHWDPEpPQmR
KRXYHLPSDFWRVLJQLILFDWLYRQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVUHODWLYDVDRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGH
GH]HPEURGHHGHHQDVLQIRUPDo}HVLQWHUPHGLiULDVHPGHVHWHPEURGH
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3DUD R &3& ,)56  D &RPSDQKLD DYDOLRX HVVD QRUPD H YHULILFRX TXH QmR KRXYH LPSDFWR
VLJQLILFDWLYRQDDGRomRGHVVDQRUPDHPGHMDQHLURGHWHQGRHPYLVWD L TXHDPXGDQoDQD
FODVVLILFDomR GH DWLYRV H SDVVLYRV ILQDQFHLURV FRP D DGRomR GD QRYD QRUPD QmR UHVXOWRX HP
PXGDQoDQDPHQVXUDomRH LL TXHRKLVWyULFRGHLQDGLPSOrQFLDHUDSUy[LPRRXLJXDOD]HURDWpHVVD
GDWD $ &RPSDQKLD YHULILFRX TXH WDPEpP QmR KRXYH LPSDFWR VLJQLILFDWLYR QDV GHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVUHODWLYDVDRVH[HUFtFLRVILQGRVHPGHGH]HPEURGHHGHHQDVLQIRUPDo}HV
LQWHUPHGLiULDVHPGHVHWHPEURGH
3DUDR&3& 5 ,)56D&RPSDQKLDDYDOLRXHVVDQRUPDHYHULILFRXTXHQmRKRXYHLPSDFWR
VLJQLILFDWLYRQDDGRomRGHVVDQRUPDHPGHMDQHLURGHMiTXHRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWR
RSHUDFLRQDO YLJHQWHV QHVVD GDWD QmR HVWDYDP VXMHLWRV j QRYD QRUPD SRU SRVVXtUHP SUD]R QmR
FDQFHOiYHOLQIHULRUDPHVHVRXSRUVHUHPGHEDL[RYDORU3RUpPFRQWUDWRVGHORFDomRGHLPyYHLV
FRPLQtFLRGHYLJrQFLDHPQRYHPEURGHHHPVHWHPEURGHIRUDPUHJLVWUDGRVFRQIRUPHD
QRYDQRUPDUHVXOWDQGRHPUHFRQKHFLPHQWRGHDWLYRGHGLUHLWRGHXVRHSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
QRV YDORUHV GH 5  PLOKmR H 5  PLOK}HV UHVSHFWLYDPHQWH 6RE D QRYD QRUPD RV YDORUHV
UHJLVWUDGRVQRDWLYRSDVVDUDPDVRIUHUGHSUHFLDomROLQHDUSHORSHUtRGRUHVWDQWHGRVFRQWUDWRVVHQGR
GHPHVHVHGHPHVHVUHVSHFWLYDPHQWHHRVYDORUHVUHJLVWUDGRVQRSDVVLYRSDVVDUDPDVRIUHU
DWXDOL]DomRPHQVDODWtWXORGHMXURVjWD[DHIHWLYDGHDD
3DUD D ,&3& ,)5,&  D &RPSDQKLD DYDOLRX HVVD QRUPD H YHULILFRX TXH QmR KRXYH LPSDFWR
VLJQLILFDWLYRQDDGRomRGHVVDQRUPDHPGHMDQHLURGHMiTXHRWUDWDPHQWRWULEXWiULRDGRWDGR
SHOD &RPSDQKLD QDV VXDV DWLYLGDGHV p FRQVLGHUDGR SHOD $GPLQLVWUDomR FRPR VHQGR GH SURYiYHO
DFHLWDomRSHODDXWRULGDGHILVFDOEUDVLOHLUD$&RPSDQKLDYHULILFRXTXHWDPEpPQmRKRXYHLPSDFWR
VLJQLILFDWLYRQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVUHODWLYDVDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
HQDVLQIRUPDo}HVLQWHUPHGLiULDVHPGHVHWHPEURGH
F UHVVDOYDVHrQIDVHVSUHVHQWHVQRUHODWyULRGRDXGLWRU
3DUDDVLQIRUPDo}HVLQWHUPHGLiULDVHPGHVHWHPEURGHRVDXGLWRUHVQmRDSUHVHQWDUDP
UHVVDOYDVRXrQIDVHV
2UHODWyULRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVVREUHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVUHODWLYDVDRH[HUFtFLR
ILQGRHPGHGH]HPEURGHQmRDSUHVHQWRXUHVVDOYDVRXrQIDVHV
2UHODWyULRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVVREUHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVUHODWLYDVDRH[HUFtFLR
ILQGRHPGHGH]HPEURGHQmRDSUHVHQWRXUHVVDOYDVRXrQIDVHV
2UHODWyULRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVVREUHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVUHODWLYDVDRH[HUFtFLR
ILQGRHPGHGH]HPEURGHQmRDSUHVHQWRXUHVVDOYDVRXrQIDVHV
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±3ROtWLFDVFRQWiEHLVFUtWLFDV
$&RPSDQKLDHVHXV'LUHWRUHVLQIRUPDPTXHPDQWpPDSUiWLFDGDUHYLVmRGHVXDVSROtWLFDVFRQWiEHLV
HGHDYDOLDomRGHVXDVHVWLPDWLYDVHPFRQVRQkQFLDFRPDVSULQFLSDLVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDV
QR%UDVLO %5*$$3 DVTXDLVLQFOXHPDVGLVSRVLo}HVGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVHQRUPDV
HSURFHGLPHQWRVFRQWiEHLVDSURYDGRVSHOD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV &90 HHPLWLGRVSHOR
&RPLWr GH 3URQXQFLDPHQWRV &RQWiEHLV &3&  TXH HVWmR HP FRQIRUPLGDGH FRP DV 1RUPDV
,QWHUQDFLRQDLV GH 5HODWyULR )LQDQFHLUR ,)56  HPLWLGDV SHOR International Accounting Standards
Board ,$6% 
,QIRUPD WDPEpP TXH D SUHSDUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV UHTXHU R XVR GH HVWLPDWLYDV
FRQWiEHLVHWDPEpPRH[HUFtFLRGHMXOJDPHQWRSRUSDUWHGD$GPLQLVWUDomRQRSURFHVVRGHDSOLFDomR
GDVSROtWLFDVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLD(VVDVHVWLPDWLYDVVmREDVHDGDVQRPHOKRUFRQKHFLPHQWR
H[LVWHQWHHPFDGDH[HUFtFLRHSRWHQFLDLVDOWHUDo}HVQRVIDWRVHFLUFXQVWkQFLDVSRGHPFRQGX]LUj
UHYLVmRGDVHVWLPDWLYDVSHORTXHRVUHVXOWDGRVUHDLVIXWXURVSRGHUmRGLYHUJLUGRVHVWLPDGRV
$V SULQFLSDLV HVWLPDWLYDV H SUHPLVVDV TXH DSUHVHQWDP ULVFR VLJQLILFDWLYR FRP SUREDELOLGDGH GH
FDXVDUDMXVWHUHOHYDQWHQRVYDORUHVFRQWiEHLVGHDWLYRVHSDVVLYRVSDUDRSUy[LPRH[HUFtFLRVRFLDO
HVWmRUHODFLRQDGDVFRPRVWHPDVDVHJXLU
•

7HVWHGHUHFXSHUDELOLGDGHGHiJLRSRUH[SHFWDWLYDGHUHQWDELOLGDGHIXWXUDSDJRSHOD2SHUD
6RIWZDUH%UDVLO/WGD ³2SHUD´ QDDTXLVLomRGD&RPSDQKLDHPGHDJRVWRGHQR
YDORU GH 5  (VVH iJLR SRU H[SHFWDWLYD GH UHQWDELOLGDGH IXWXUD HVWi
UHFRQKHFLGRQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLDHPGHVHWHPEURGHMi
TXHD&RPSDQKLDLQFRUSRURXD2SHUDHPGHMDQHLURGHHpWHVWDGRDQXDOPHQWH
TXDQWR j VXD UHFXSHUDELOLGDGH 2 iJLR SRU H[SHFWDWLYD GH UHQWDELOLGDGH IXWXUD p WHVWDGR
DQXDOPHQWHSDUDDYDOLDomRGRVHXYDORUUHFXSHUiYHO WHVWHGHLPSDLUPHQW RXFRPPDLRU
IUHTXrQFLDVHHYHQWRVRXDOWHUDo}HVQDVFLUFXQVWkQFLDVLQGLFDUHPXPSRVVtYHOimpairment
2YDORUUHFXSHUiYHOpGHILQLGRFRPEDVHHPFiOFXORGRYDORUHPXVRHIHWXDGRFRPEDVHHP
HVWLPDWLYDVGDDGPLQLVWUDomR
(VVDPHWRGRORJLDHVWiDOLQKDGDFRPRGLUHFLRQDPHQWRHVWUDWpJLFRGD&RPSDQKLDQRTXDO
DYDOLD R QHJyFLR FRPR XP WRGR RX VHMD RV UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV VmR UHJXODUPHQWH
DYDOLDGRV SHOR SULQFLSDO JHVWRU GDV RSHUDo}HV GD HQWLGDGH TXH WRPD DV GHFLV}HV VREUH
DORFDomRGHUHFXUVRVHDYDOLDRGHVHPSHQKRGDVRSHUDo}HVGRSRQWRGHYLVWDGD&RPSDQKLD
FRPRXPWRGR

•

2LPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDO FRUUHQWHHGLIHULGR VmRFDOFXODGRVGHDFRUGR
FRPLQWHUSUHWDo}HVGDOHJLVODomRHPYLJRU(VWHSURFHVVRQRUPDOPHQWHHQYROYHHVWLPDWLYDV
FRPSOH[DV SDUD GHWHUPLQDU R OXFUR WULEXWiYHO H DV GLIHUHQoDV WHPSRUiULDV (P SDUWLFXODU
HYHQWXDLV FUpGLWRV ILVFDLV GLIHULGRV VREUH SUHMXt]RV ILVFDLV EDVH QHJDWLYD GH FRQWULEXLomR
VRFLDOHGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVTXHVmRUHFRQKHFLGRVQDSURSRUomRGDSUREDELOLGDGHGHTXH
R OXFUR WULEXWiYHO IXWXUR HVWHMD GLVSRQtYHO H SRVVD VHU XWLOL]DGR $ PHQVXUDomR GD
UHFXSHUDELOLGDGH GR LPSRVWR GH UHQGD GLIHULGR VREUH SUHMXt]RV ILVFDLV EDVH QHJDWLYD GH
FRQWULEXLomR VRFLDO H GLIHUHQoDV WHPSRUiULDV OHYD HP FRQVLGHUDomR D HVWLPDWLYD GH OXFUR
WULEXWiYHO2VWULEXWRVVREUHROXFURHRXWURVWULEXWRVVmRDSXUDGRVHUHJLVWUDGRVFRPEDVH
QDLQWHUSUHWDomRGDOHJLVODomRSRUSDUWHGDDGPLQLVWUDomR
$ $GPLQLVWUDomR DYDOLD D OHJLVODomR WULEXWiULD FRQWLQXDPHQWH H DGRWD SUHPLVVDV H ID]
HVWLPDWLYDV FRQVLGHUDQGR D SURYiYHO DFHLWDomR GR WUDWDPHQWR WULEXWiULR DSOLFDGR jV VXDV
DWLYLGDGHVSHODDXWRULGDGHILVFDOEUDVLOHLUD
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±,WHQVUHOHYDQWHVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
D RVDWLYRVHSDVVLYRVGHWLGRVSHORHPLVVRUGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHTXHQmRDSDUHFHPQR
VHXEDODQoRSDWULPRQLDO off-balance sheet items WDLVFRPR
(i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos
2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVFODUHFHPTXHQmRKiDUUHQGDPHQWRVPHUFDQWLVRSHUDFLRQDLV OHDVLQJ 
DWLYRVRXSDVVLYRVQmRHYLGHQFLDGRVQRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEUR
GHHH[FHWRSHORVDUUHQGDPHQWRVRSHUDFLRQDLVGHULYDGRVGHFRQWUDWRVGHORFDomR
TXH DQWHULRUPHQWH j DGRomR GR ,)56 &3&  5  HP  GH MDQHLUR GH  QmR HUDP
UHFRQKHFLGRVQREDODQoRSDWULPRQLDOGD&RPSDQKLD(ii) Carteiras de recebíveis baixadas sobre as
quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos
2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVFODUHFHPTXHQmRKiFDUWHLUDVGHUHFHEtYHLVEDL[DGDVVREUHDVTXDLV
D&RPSDQKLDPDQWHQKDULVFRVHUHVSRQVDELOLGDGHVQmRHYLGHQFLDGDVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHDRSHUtRGR
GHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH
(iii) Contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços
2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVFODUHFHPTXHQmRKiFRQWUDWRVGHIXWXUDFRPSUDHYHQGDGHSURGXWRV
RXVHUYLoRVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHDRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEUR
GH
(iv) Contratos de construção não terminada
2V 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD HVFODUHFHP TXH QmR Ki FRQWUDWRV GH FRQVWUXomR QmR WHUPLQDGD QmR
HYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGHHDRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH
(v) Contratos de recebimentos futuros de financiamentos
2V 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD HVFODUHFHP TXH QmR Ki FRQWUDWRV GH UHFHELPHQWRV IXWXURV GH
ILQDQFLDPHQWRV QmR HYLGHQFLDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD UHIHUHQWHV DR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHDRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGH
VHWHPEURGH
E RXWURVLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
2V 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD HVFODUHFHP TXH QmR Ki LWHQV QmR HYLGHQFLDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHH
DRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH
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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
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QmR Ki LWHQV UHOHYDQWHV QmR HYLGHQFLDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDPHQFLRQDGRVQRLWHP
E QDWXUH]DHRSURSyVLWRGDRSHUDomR
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QmR Ki LWHQV UHOHYDQWHV QmR HYLGHQFLDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDPHQFLRQDGRVQRLWHP
F  QDWXUH]D H PRQWDQWH GDV REULJDo}HV DVVXPLGDV H GRV GLUHLWRV JHUDGRV HP IDYRU GR
HPLVVRUHPGHFRUUrQFLDGDRSHUDomR
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QmR Ki LWHQV UHOHYDQWHV QmR HYLGHQFLDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDPHQFLRQDGRVQRLWHP
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±3ODQRGHQHJyFLRV
D ,QYHVWLPHQWRV
(i) Descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos
previstos
2V LQYHVWLPHQWRV GD &RPSDQKLD VmR GHVWLQDGRV DR DSULPRUDPHQWR GRV VHUYLoRV RIHUHFLGRV
DWXDOPHQWH H D HIHWLYLGDGH GH QRVVRV FDQDLV DOpP GH SHUPLWLU D H[SDQVmR GD RIHUWD GH QRYRV
SURGXWRVDPSOLDQGRDSHUFHSomRGHYDORUMXQWRDRVQRVVRVFOLHQWHVHSDUFHLURV
'HIRUPDVLPSOLILFDGDRVLQYHVWLPHQWRVVmRGLUHFLRQDGRVDJUDQGHVJUXSRV L LQYHVWLPHQWRHP
LQIUDHVWUXWXUD LL PHOKRULDVRSHUDFLRQDLV LLL GHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRVH LY DTXLVLomR
GHQRYDVHPSUHVDV1RSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHRGLVSrQGLRGH
FDL[DQDFRQWDGHFDSLWDO &$3(; GR*UXSR%HPREL &RPELQDGDV WRWDOL]RX5PLOK}HVVHQGR
5PLOK}HVOLJDGRVjDWLYRVWDQJtYHLVHRXWURV5PLOK}HVOLJDGRVjDWLYRVLQWDQJtYHLV
$FUHGLWDPRV TXH D %HPREL GHVHQYROYHX XP SRVLFLRQDPHQWR IRUWH HP XP PHUFDGR FUHVFHQWH GH
VHUYLoRVGLJLWDLVQRVSDtVHVHPHUJHQWHV1RV~OWLPRVDQRVGHVHQYROYHPRVXPPRGHORVLPSOHVGH
FUHVFLPHQWR SOD\ERRN  TXH YHP VHQGR H[HFXWDGR GH IRUPD FRQVLVWHQWH EXVFDQGR D JHUDomR GH
HIHLWRVGHUHGHVHPSUHTXHSRVVtYHOHVHXWLOL]DQGRGHJDQKRGHHVFDODSDUDMXVWLILFDUPDLRUHVJDVWRV
HP3 ' SHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWR FRPRXPDIRUPDGHPDQWHUXPPDLRUGLIHUHQFLDOFRPSHWLWLYR
'HVGHD%HPRELDXPHQWRXVHXLQYHVWLPHQWRHP3HVTXLVDH'HVHQYROYLPHQWR 3 ' UHIRUoRX
VXDHTXLSHFKHJDQGRDFRODERUDGRUHVGLUHWRV
9HPRVRSRUWXQLGDGHVGHFUHVFLPHQWRRUJkQLFRSURPLVVRUDVFRPRRODQoDPHQWRGHQRYRVVHUYLoRV
TXHDODYDQTXHPRSRUWXQLGDGHVGHFURVVVHOOHRXXSVHOOSDUDQRVVDEDVHGHFOLHQWHVDWXDODFULDomR
GHQRYRVSRQWRVGHFRQWDWRGLJLWDOSDUDRVFOLHQWHVPyYHLVTXHSRVVDPHDH[SDQVmRSDUDQRYRV
SDtVHVHQRYDVSDUFHULDVFRPRSHUDGRUDV
3RVVXtPRVWDPEpPRSRUWXQLGDGHVFODUDVGHH[SDQVmRSRUPHLRGHDTXLVLo}HVTXHDODYDQTXHP
QRVVRVSRQWRVIRUWHVHRVGLIHUHQFLDLVGRQRVVRPRGHORDWXDO
'HVVDIRUPDHPGHRXWXEURGHD$VVHPEOHLD*HUDOGD%HPREL0RELOH7HFK6$DXWRUL]RX
R SHGLGR GH UHJLVWUR MXQWR j &90 GD RIHUWD S~EOLFD LQLFLDO GH Do}HV GD &RPSDQKLD ³,32´  H GH
HPLVVRUDFDWHJRULD$´2,32SUHWHQGLGRFRQWDUiFRPXPDSDUFHODSULPiULDSHOD&RPSDQKLDSDUD
FDSWDomRGHUHFXUVRVSRUPHLRGHDXPHQWRGHFDSLWDO
'R WRWDO GH UHFXUVRV FDSWDGRV HVWLPDVH TXH 5  PLOK}HV VHUmR XWLOL]DGRV SDUD FRQFOXLU D
UHHVWUXWXUDomR VRFLHWiULD FRQGX]LGD SHOR DFLRQLVWD FRQWURODGRU HP GHFRUUrQFLD GD WUDQVDomR GH
DTXLVLomRGDVGHPDLVVXEVLGLiULDVVHQGRTXHHVVHYDORUGHYHUiVHUOLTXLGDGRDWpGHGH]HPEUR
GH$GLFLRQDOPHQWHHPGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDMiGHFODURXXPYDORUGH5
 PLOK}HV HP UHVHUYD GH OXFURV FRP SDJDPHQWR FRQGLFLRQDGR j UHDOL]DomR GD DEHUWXUD GH
FDSLWDO(RUHVWDQWHGRYDORUGHYHUiVHUXWLOL]DGRHPQRVVDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRYLDDTXLVLo}HV
$WpDGDWDGRSUHVHQWH)RUPXOiULRWHPRVPDLVGHHPSUHVDVPDSHDGDVHGLYHUVDVGLVFXVV}HV
HPDQGDPHQWR±GLVFXVV}HVQDVTXDLVMiSRVVXtPRVDFRUGRVGHFRQILGHQFLDOLGDGHDVVLQDGRV
RIHUWDVQmRYLQFXODQWHVMiHPQHJRFLDomR
(ii) Fontes de financiamento dos investimentos
2SODQRGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLDSUHYrTXHDVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRSDUDRVLQYHVWLPHQWRVD
VHUHP UHDOL]DGRV GHFRUUHP GR IOX[R GH FDL[D JHUDGR SHODV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV UHJXODUHV GD
&RPSDQKLD&RPRGHVWDFDGRDRORQJRGHVVH)RUPXOiULRD&RPSDQKLDHVWiFRQGX]LQGRSURFHVVR
GHDEHUWXUDGHFDSLWDOQDEROVDGHYDORUHVEUDVLOHLUD % FRPREMHWLYRFODURGHDFHOHUDUDLQGDPDLV
QRVVRFUHVFLPHQWRRUJkQLFRHPHVSHFLDOIRUDGR%UDVLOHYLDELOL]DUQRVVDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWR
LQRUJkQLFR YLDDTXLVLo}HV 
$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRGHDYDOLDUDSRVVLELOLGDGHGHFRQWUDLUILQDQFLDPHQWRDWUDYpVGHDFHVVR
DRPHUFDGRGHFDSLWDLVHEDQFRVSDUFHLURVFDVRMXOJXHQHFHVViULR
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(iii) Desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos
1mRKiGHVLQYHVWLPHQWRVUHOHYDQWHVHPDQGDPHQWRHQmRKiSODQHMDPHQWRGHGHVLQYHVWLPHQWRV
E 'HVGHTXHMiGLYXOJDGDLQGLFDUDDTXLVLomRGHSODQWDVHTXLSDPHQWRVSDWHQWHVRXRXWURV
DWLYRVTXHGHYDPLQIOXHQFLDUPDWHULDOPHQWHDFDSDFLGDGHSURGXWLYDGRHPLVVRU
1mRVHDSOLFDGDGRTXHQmRKiDTXLVLo}HVGHSODQWDVHTXLSDPHQWRVSDWHQWHVRXRXWURVDWLYRVTXH
SRVVDPLQIOXHQFLDUPDWHULDOPHQWHDFDSDFLGDGHSURGXWLYDGD&RPSDQKLDQDGDWDGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD
F 1RYRVSURGXWRVHVHUYLoRV
(i) Descrição das pesquisas em andamento já divulgadas
1mRDSOLFiYHO
(ii) Montantes totais gastos em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços
1mRDSOLFiYHO
(iii) Projetos em desenvolvimento já divulgados
1mRDSOLFiYHO
(iv) Montantes totais gastos no desenvolvimento de novos produtos ou serviços
1mRDSOLFiYHO
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±2XWURVIDWRUHVFRPLQIOXrQFLDUHOHYDQWH
&RQGLo}HVILQDQFHLUDVHSDWULPRQLDLVJHUDLVGD&RPSDQKLD&RPELQDGDV
2DFLRQLVWDFRQWURODGRUFRQGX]LXUHFHQWHPHQWHXPDDPSODUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDTXHUHVXOWRXQD
DTXLVLomRSHOD&RPSDQKLDGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVDQWHULRUPHQWHGHWLWXODULGDGHGD%HPREL+ROGLQJ
$6 QD 1RUXHJD GDV VHJXLQWHV VRFLHGDGHV HVWUDQJHLUDV L  %HPREL 8NUDLQH //& 8FUkQLD  LL 
%HPREL,QWHUQDWLRQDO$6 1RUXHJD H LLL 2SHQ0DUNHWV$6 1RUXHJD DTXDOSRUVXDYH]GHWpP
SDUWLFLSDomRQD LY 7XODUL6SDLQ6RFLHGDG/WGD
'HVVDIRUPDHQWHQGHPRVTXHDFRQILJXUDomRGHQRVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVVHUiDOWHUDGD
GHIRUPDPDWHULDORXVHMDWRGRVRVDWLYRVSDVVLYRVSDWULP{QLROtTXLGRUHFHLWDVGHVSHVDVHIOX[RV
GHFDL[DGDFRQWURODGRUDHGHVXDVFRQWURODGDVSDVVDUmRDVHUDSUHVHQWDGDVFRPRVHIRVVHXPD
~QLFDHQWLGDGHHFRQ{PLFD([LELUHPRVDEDL[RRVPHVPRVLQGLFDGRUHVDSUHVHQWDGRVDQWHULRUPHQWH
DRORQJRGD6HomRH[FOXVLYDPHQWHSDUDD%HPREL0RELOH7HFK6$DJRUDQDYLVmRFRPELQDGD
GH WRGDV DV HQWLGDGHV HPSUHVDULDLV GH IRUPD D SHUPLWLU D PHOKRU FRPSUHHQVmR GD GLQkPLFD GRV
QRVVRVQHJyFLRVSRUSDUWHGHLQYHVWLGRUHVHGHPDLVVWDNHKROGHUV
$ VRPD GDV GLIHUHQWHV IRQWHV GH UHFHLWD GD &RPSDQKLD DOFDQoRX QRV ~OWLPRV H[HUFtFLRV VyOLGR
FUHVFLPHQWRHPOLQKDFRPRVSODQRVWUDoDGRVHPQRVVRPRGHORHVWUDWpJLFR playbook HYLGHQFLDQGR
D FRQVLVWrQFLD GH VXD H[HFXomR 6HPSUH TXH SRVVtYHO EXVFDPRV RSo}HV GH LQYHVWLPHQWRV TXH
SHUPLWDPDJHUDomRGHHIHLWRVGHUHGHXWLOL]DQGRGRJDQKRGHHVFDODSDUDMXVWLILFDUPDLRUHVJDVWRV
HP3 'HDPSOLDUQRVVRGLIHUHQFLDOFRPSHWLWLYR
$VLQIRUPDo}HVGHUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDGLVFXWLGDVQDSUHVHQWHVHomRQmRFRQVLGHUDP
RVHIHLWRVHVSHUDGRVHPQRVVDVOLQKDVGHUHVXOWDGRGHFRUUHQWHVGD&RQVROLGDomR8FUkQLD
FRQIRUPHGHVFULWRQRLWHP³(YHQWRVFRPHIHLWRVUHOHYDQWHVRFRUULGRVHHVSHUDGRVQDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV´GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$VVLPQRVVDUHFHLWDOtTXLGDSDVVRXGH5PLOK}HVHPSDUD5PLOK}HVHP
H5PLOK}HVHP1RVQRYHSULPHLURVPHVHVGHQRVVDUHFHLWDOtTXLGDDOFDQoRX5
PLOK}HVIUHQWH5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGRDQRSDVVDGRUHIOHWLQGRRFUHVFLPHQWR
GRYROXPHGHWUDQVDo}HVHPVHUYLoRVILQDQFHLURVQR%UDVLOHDIRUWHH[SDQVmRGHQRVVDVUHFHLWDVGH
$SSV *DPHVHPQRVVDVRSHUDo}HVLQWHUQDFLRQDLV
$0DUJHP%UXWD$MXVWDGDDOFDQoDGDQRDFXPXODGRGRVH[HUFtFLRVGHHIRLGH5
PLOK}HV5PLOK}HVH5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWHUHSUHVHQWDQGRXPDPDUJHP
%UXWD$MXVWDGD3HUFHQWXDOGHHPHPHHP
$RFRPSDUDUPRVRVYDORUHVUHODWLYRVDRVSHUtRGRVGHQRYHPHVHVILQGRVHPGHVHWHPEURGH
 H  WHPRV TXH D 0DUJHP %UXWD $MXVWDGD DWp  GH VHWHPEUR GH  IRL GH 5 
PLOK}HV HQTXDQWR 0DUJHP %UXWD $MXVWDGD UHODWLYR D  GH VHWHPEUR GH  IRL GH 5 
PLOK}HV(VVHUHVXOWDGRUHIOHWHRFUHVFLPHQWRGHQRVVDVRSHUDo}HVQRH[WHULRUHDH[SDQVmRUHODWLYD
GRYROXPHGHWUDQVDo}HVQRVVHUYLoRVGHPLFURILQDQoDVHGHPHQVDJHULD FRPXQLFDomRQR%UDVLO
FRPPDLRUPDUJHPGHFRQWULEXLomR
2(%,7'$UHODWLYRDRSHUtRGRGRVQRYHPHVHVILQGRVHPGHVHWHPEURGHIRLGH5
PLOK}HVHQTXDQWRR(%,7'$UHODWLYRDRSHUtRGRGRVQRYHPHVHVILQGRVHPGHVHWHPEURGH
IRLGH5PLOK}HV(PUHVXPRR(%,7'$FUHVFHXHPUHODomRDRPHVPRSHUtRGRGRDQR
DQWHULRU FRQVLGHUDQGR R FUHVFLPHQWR GD UHFHLWD OtTXLGD GH  H D PDQXWHQomR GR QtYHO GH
GHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVDQWHVGHGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomRQDFRPSDUDomRDQXDOOHYDQGRDXPD
PDLRUGLOXLomRGDVGHVSHVDVIL[DVIUHQWHRWRWDO
$R FRPSDUDUPRV RV YDORUHV DOFDQoDGRV QR DFXPXODGR GRV H[HUFtFLRV GH   H 
UHJLVWUDPRVRVYDORUHVGH5PLOK}HV5PLOK}HVH5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWH
UHSUHVHQWDQGRXPDPDUJHP(%,7'$GHHPHPHHP
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$ &RPSDQKLD QmR SRVVXL GtYLGDV FRP LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV PDV SRVVXL XP VDOGR GH
FRQWUDSUHVWDo}HV D SDJDU j VXD FRQWURODGRUD %HPREL +ROGLQJ $6 QR YDORU OtTXLGR GH 5 
PLOK}HV(VVHYDORUpUHIHUHQWHjDTXLVLomRGDVHPSUHVDV%HPREL,QWHUQDWLRQDO$6%HPREL8NUDLQH
//& H 2SHQ 0DUNHWV $6 H GHYH VHU OLTXLGDGR DWp  GH GH]HPEUR GH  3DUD PDLRUHV
LQIRUPDo}HVYLGHVHomR
(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDPDQWLQKDXPVDOGRGHFDL[DHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVQR
YDORU GH 5  PLOK}HV UHIHULQGRVH EDVLFDPHQWH D DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV HP FHUWLILFDGRV GH
GHSyVLWRVEDQFiULRVHIXQGRVGHUHQGDIL[DUHPXQHUDGRVDWD[DVTXHYDULDPGHDFRUGRFRPR&',
VRPDGRVDRVDOGRGHFRQWDVDUHFHEHUGHFXUWRSUD]RQRYDORUGH5PLOK}HVRTXHSRVVLELOLWD
RFXPSULPHQWRGHVXDVREULJDo}HVQRFXUWRPpGLRHORQJRSUD]RV
(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDPDQWHYHXPtQGLFHGHOLTXLGH]FRUUHQWHGH[ DQWH
[ DWLQJLGR HP  GHGH]HPEUR GH  HPYLUWXGH SULQFLSDOPHQWH GRDFUpVFLPRGHFDL[D H
HTXLYDOHQWHV GH FDL[D JHUDGR SHOD H[SDQVmR GH QRVVDV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV 7DLV YDORUHV
FRQVLGHUDPR$WLYR&LUFXODQWHGH5PLOK}HV DQWH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGH
 HPFRPSDUDomRDR3DVVLYR&LUFXODQWHGH5PLOK}HV DQWH5PLOK}HVHPGH
GH]HPEURGH 
6HJXH DEDL[R WDEHOD D TXDO DSUHVHQWDPRV DOJXQV GH QRVVRV SULQFLSDLV LQGLFDGRUHV GR SHUtRGR
UHODWLYRDRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVEHPFRPRSDUDRVSHUtRGRVGHQRYHPHVHVILQGRVHP
GHVHWHPEURGHHGH
,QIRUPDo}HV)LQDQFHLUDVH2SHUDFLRQDLV6HOHFLRQDGDV&RPELQDGDV
HPPLOK}HVGH5H[FHWRRVtQGLFHV 
5HFHLWD/tTXLGD
/XFUR%UXWR
0DUJHP%UXWD$MXVWDGD
0DUJHP%UXWD$MXVWDGD 
(%,7'$
0DUJHP(%,7'$
5HVXOWDGRDQWHVGRVWULEXWRVHGRUHVXOWDGRILQDQFHLUR
5HVXOWDGRDQWHVGRVWULEXWRVHGRUHVXOWDGRILQDQFHLUR 
/XFUR/tTXLGR
0DUJHP/tTXLGD

(PGHVHWHPEURGH























(PGHGH]HPEURGH












  



  



  



 


$VLQIRUPDo}HVGHUHVXOWDGRXWLOL]DGDVQDWDEHODDFLPDFRQVLGHUDPDUHFHLWDGD%HPREL8NUDLQHFRQWUDSDUWHVUHODFLRQDGDVDTXDOSDVVDUiD
VHUHOLPLQDGDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDDSDUWLUGHGHVHWHPEURGH H[FOXVLYH FRQIRUPHGHVFULWRQR
LWHP³(YHQWRVFRPHIHLWRVUHOHYDQWHVRFRUULGRVHHVSHUDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV´GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

(PGHVHWHPEURGH






HPPLOK}HVGH5H[FHWRRVtQGLFHV 
6DOGRGH&DL[DH(TXLYDOHQWHV
$WLYR&LUFXODQWH ' 
3DVVLYR&LUFXODQWH ( 
/LTXLGH]&RUUHQWH '( 

(PGHGH]HPEURGH
















&RPHQWiULRVGRVGLUHWRUHVVREUHDHVWUXWXUDGHFDSLWDO
$QRVVDHVWUXWXUDGHFDSLWDOPHGLGDSHODUHODomRHQWUHRVSDVVLYRVFLUFXODQWHVHQmRFLUFXODQWHVH
RSDWULP{QLROtTXLGRpFRQGL]HQWHFRPDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDHHPGHVHWHPEURGH
HUDSURYHQLHQWHGHFDSLWDOGHWHUFHLURV 3DVVLYR&LUFXODQWH3DVVLYR1mR&LUFXODQWH H
GHFDSLWDOSUySULR 3DWULP{QLR/tTXLGR 
$VDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVUHJLVWUDGDVHQWUHRSHUtRGRGHGH]HPEURGHHGHVHWHPEUR
GHVHUmRGHVFULWDVQRVSDUiJUDIRVDVHJXLUPDVGHYHPVHSULQFLSDOPHQWHDYDULDomRQROXFUR
DFXPXODGRDRORQJRGRVDQRV
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$&RPSDQKLDHQFHUURXRH[HUFtFLRGHFRPFDSLWDOWRWDOGH5PLOK}HVFRPSRVWR
RX 5  PLOK}HV  SRU FDSLWDO GH WHUFHLURV H  RX 5  PLOK}HV SRU FDSLWDO SUySULR 
'XUDQWHRH[HUFtFLRGHDUHFHLWDOtTXLGDFUHVFHXHPFRPSDUDomRFRPRH[HUFtFLRGR
DQRDQWHULRUHQTXDQWRDVSULQFLSDLVOLQKDVGHFXVWRVHGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVDXPHQWDUDP
SDVVDQGRGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRGHSDUD5PLOK}HVQRH[HUFtFLRGH
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDUHJLVWURXHIHLWRVWULEXWiULRVFRPHIHLWRSRVLWLYRHPQDOLQKDGH
WULEXWRVVREUHROXFURGHYLGRjLQFRUSRUDomRGD2SHUD6RIWZDUH%UDVLO/WGDHQWmRFRQWURODGRUDGD
%HPREL&RPDLQFRUSRUDomRD%HPRELSDVVRXDDWHQGHURVUHTXLVLWRVGDOHJLVODomRWULEXWiULDSDUD
GHGX]LUQDDSXUDomRGHWULEXWRVVREUHROXFURRiJLRHDPDLVYDOLDGHDWLYRVJHUDGRVQDDTXLVLomR
GD%HPRELSHOD2SHUD(VVHDWHQGLPHQWRDRVUHTXLVLWRVGDOHJLVODomROHYRXDRUHFRQKHFLPHQWRGRV
HIHLWRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV(VVHVHIHLWRVFRPELQDGRVJHUDUDPXPUHVXOWDGROtTXLGRQR
H[HUFtFLRGHGH5PLOK}HVLPSDFWDQGRGLUHWDPHQWHDOLQKDGH5HVXOWDGRVGR([HUFtFLRH
FRQVHTXHQWHPHQWHGHFDSLWDOSUySULR 3DWULP{QLR/tTXLGR TXHDSUHVHQWRXDFUpVFLPRGH5
PLOK}HVSDVVDQGRGH5PLOK}HVHPSDUD5PLOK}HVHP3RUILPQDTXHOH
PHVPRDQRD&RPSDQKLDUHFHEHX5PLOK}HVjWtWXORGHP~WXRFRPD%HPREL+ROGLQJ$6
$VVLPD&RPSDQKLDHQFHUURXRH[HUFtFLRGHFRPFDSLWDOWRWDOGH5PLOK}HV
-iGXUDQWHRH[HUFtFLRGHDSHVDUGDUHFHLWDOtTXLGDWHUFUHVFLGRHPFRPSDUDomRFRPR
H[HUFtFLR GR DQR DQWHULRU DV SULQFLSDLV OLQKDV GH FXVWRV H GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV WDPEpP
DXPHQWDUDPSDVVDQGRGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRGHSDUD5PLOK}HV(VVHV
HIHLWRVFRPELQDGRVJHUDUDPXPUHVXOWDGROtTXLGRQRH[HUFtFLRGHGH5PLOK}HV(VVD
OLQKDDSUHVHQWRXXPDFUpVFLPRGH5PLOK}HVSDVVDQGRGH5PLOK}HVHPSDUD
5PLOK}HVHPUHIOHWLQGRRVYDORUHVDFXPXODGRVGHOXFURHDRPDLRUYDORUGHFDSLWDO
VRFLDOTXHVDLXGH5PLOK}HVHPSDUD5PLOK}HVHPDSyVDXPHQWRUHDOL]DGR
PHGLDQWH FRQYHUVmR GR P~WXR PHQFLRQDGR QR SDUiJUDIR DQWHULRU DOWHUDQGR VLJQLILFDWLYDPHQWH D
UHODomRGHSURSRUomRHQWUHDVFRQWDVGHFDSLWDOGHWHUFHLURVHFDSLWDOSUySULR
(P VHWHPEUR GH  D &RPSDQKLD HQFHUURX FRP FDSLWDO WRWDO GH 5  PLOK}HV FRPSRVWR
 RX 5  PLOK}HV  SRU FDSLWDO GH WHUFHLURV H  RX 5  PLOK}HV SRU FDSLWDO
SUySULR 'XUDQWHRH[HUFtFLRGHDUHFHLWDOtTXLGDFUHVFHXHPFRPSDUDomRFRPRPHVPR
SHUtRGRGRDQRDQWHULRUHQTXDQWRDVRPDGDVOLQKDVGHFXVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVHGHGHVSHVDV
JHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVDXPHQWDUDPSDVVDQGRGH5PLOK}HVDWpVHWHPEURGH
SDUD5  PLOK}HV QR PHVPR SHUtRGR GH  $GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD UHJLVWURX XPD
YDULDomR SRVLWLYD GH VHX 5HVXOWDGR )LQDQFHLUR GH 5  PLOK}HV GHYLGR jV PHQRUHV 'HVSHVDV
)LQDQFHLUDV 5PLOK}HVDPDLV HQWUHVHWHPEURGHHRPHVPRSHUtRGRGH(VVHV
HIHLWRVFRPELQDGRVJHUDUDPXPUHVXOWDGROtTXLGRQRH[HUFtFLRGHDWpVHWHPEURGH5
PLOK}HV
3RUILPQHVWHPHVPRSHUtRGRGHD&RPSDQKLDFRQWUDLXREULJDomRGH5PLOK}HVjWtWXOR
GHFRQWUDSUHVWDo}HVDSDJDUUHIHUHQWHDDTXLVLomRGHHPSUHVDVDWpHQWmRFRQWURODGDVSHOD%HPREL
+ROGLQJ $6 FRQIRUPH GHVFULWR DR ORQJR GHVVH )RUPXOiULR HP HVSHFLDO QR LWHP  $VVLP D
&RPSDQKLDDSUHVHQWRXGHFUpVFLPRGH5PLOK}HVQDOLQKDGHFDSLWDOSUySULRSDVVDQGRGH5
PLOK}HVHPGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHPVHWHPEURGH
HPPLOK}HVGH5H[FHWRSHUFHQWXDLV 



(PGHVHWHPEURGH

&DSLWDOGHWHUFHLURV SDVVLYRFLUFXODQWHSDVVLYRQmR
FLUFXODQWH 
&DSLWDOSUySULR SDWULP{QLROtTXLGR 
&DSLWDOWRWDO WHUFHLURVSUySULR 
3DUFHODGHFDSLWDOGHWHUFHLURV
3DUFHODGHFDSLWDOSUySULR

(PGHGH]HPEURGH
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&RPHQWiULRV GRV 'LUHWRUHV HP UHODomR j FDSDFLGDGH GH SDJDPHQWR HP UHODomR DRV
FRPSURPLVVRVILQDQFHLURVDVVXPLGRV
$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDPDQWHYHHOHYDGDFDSDFLGDGHGHJHUDomR
GHFDL[DRSHUDFLRQDOUHIOHWLQGRDVPDUJHQVREWLGDVDRVHXPHQRUJUDXGHDODYDQFDJHPRSHUDFLRQDO
HGHVHXFXUWRFLFORILQDQFHLUR
1RV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVD&RPSDQKLDJHURX5PLOK}HVGHFDL[DRSHUDFLRQDOVHQGR5
 PLOK}HV HP  5  PLOK}HV HP  H RXWURV 5  PLOK}HV HP  (VVH DQR
PHVPR GLDQWH GH WRGD D LQFHUWH]D RULXQGD GD SDQGHPLD GR &29,' QD HFRQRPLD EUDVLOHLUD
PDQWLYHPRVHPQRVVDVRSHUDo}HVXPDJHUDomRGHFDL[DRSHUDFLRQDOSRVLWLYDGH5PLOK}HV
QRDFXPXODGRDWpVHWHPEUR
$ &RPSDQKLD HP  GH VHWHPEUR GH  QmR SRVVXtD HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV PDV
DSUHVHQWDYDXPSDVVLYRFLUFXODQWHWRWDOQRYDORUGH5PLOK}HVHYDORUHVGHFRQWUDSUHVWDo}HVD
SDJDUQRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHjVXDFRQWURODGRUD%HPREL+ROGLQJ$6QRYDORUOtTXLGRGH5
PLOK}HV(PFRQWUDSDUWLGDD&RPSDQKLDWLQKDGLVSRQLELOLGDGHVGHFDL[DHGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
GH5PLOK}HVHXPFRQWDVDUHFHEHUGH5PLOK}HV
$ &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  QmR SRVVXtD HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV PDV
DSUHVHQWDYDXPSDVVLYRFLUFXODQWHWRWDOQRYDORUGH5PLOK}HV(PFRQWUDSDUWLGDD&RPSDQKLD
WLQKDGLVSRQLELOLGDGHVGHFDL[DHGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGH5PLOK}HVHXPFRQWDVDUHFHEHU
GH5PLOK}HV
$ &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  QmR SRVVXtD HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV PDV
DSUHVHQWDYDXPSDVVLYRFLUFXODQWHWRWDOQRYDORUGH5PLOK}HV(PFRQWUDSDUWLGDD&RPSDQKLD
WLQKDGLVSRQLELOLGDGHVGHFDL[DHGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGH5PLOK}HVHXPFRQWDVDUHFHEHU
GH5PLOK}HV
$ &RPSDQKLD HP  GH GH]HPEUR GH  QmR SRVVXtD HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV PDV
DSUHVHQWDYDXPSDVVLYRFLUFXODQWHWRWDOQRYDORUGH5PLOK}HV(PFRQWUDSDUWLGDD&RPSDQKLD
WLQKDGLVSRQLELOLGDGHVGHFDL[DHGHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGH5PLOK}HVHXPFRQWDVDUHFHEHU
GH5PLOK}HV
$'LUHWRULDDFUHGLWDTXHWDLVLQIRUPDo}HVVLQDOL]DPDFDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHKRQUDUFRPVHXV
FRPSURPLVVRVILQDQFHLURV(FDVRD&RPSDQKLDHQWHQGDFRPRQHFHVViULRFRQWUDLUDOJXPWLSRGH
HPSUpVWLPRSDUDILQDQFLDUVXDVDWLYLGDGHVHLQYHVWLPHQWRVDFUHGLWDWHUFDSDFLGDGHSDUDFRQWUDWi
ORV(VVDFRQFOXVmREDVHLDVHQDVLQIRUPDo}HVGHVFULWDVQDWDEHODDVHJXLU
HPPLOKDUHVGH5H[FHWRRVtQGLFHV 

(PGHVHWHPEURGH

7RWDOGR$WLYR $WLYR&LUFXODQWH$WLYR1mR&LUFXODQWH 
$
7RWDOGR3DVVLYR 3DVVLYR&LUFXODQWH3DVVLYR1mR
&LUFXODQWH  % 
6DOGRGH&DL[DH(TXLYDOHQWHV & 
$WLYR&LUFXODQWH ' 
3DVVLYR&LUFXODQWH ( 
ËQGLFHGH/LTXLGH]*HUDO $% 
ËQGLFHGHOLTXLGH],PHGLDWD &  ( 
ËQGLFHGHOLTXLGH]FRUUHQWH '  ( 

(PGHGH]HPEURGH
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)RQWHVGHILQDQFLDPHQWRSDUDFDSLWDOGHJLURSDUDLQYHVWLPHQWRVHPDWLYRVQmRFLUFXODQWHV
XWLOL]DGRV
1RV WUrV ~OWLPRV H[HUFtFLRV VRFLDLV HQFHUUDGRV HP  GH GH]HPEUR GH   H  H QR
SHUtRGR GH QRYHPHVHV ILQGR HP GH VHWHPEUR GH  D SULQFLSDO IRQWHGH ILQDQFLDPHQWR GD
&RPSDQKLD&RPELQDGDIRLRIOX[RGHFDL[DJHUDGRSRUVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV(VVHVUHFXUVRV
VmR XWLOL]DGRV SHOD &RPSDQKLD SULQFLSDOPHQWH SDUD FREULU FXVWRV GHVSHVDV H LQYHVWLPHQWRV
UHODFLRQDGRVDVRSHUDo}HVUHIHUHQWHVjVVXDVDWLYLGDGHVVXSRUWDUDQHFHVVLGDGHSRQWXDOGHFDSLWDO
GH JLUR GH VHX QHJyFLR SULQFLSDO H FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV DOpP GH YLDELOL]DU VHX SURFHVVR GH
H[SDQVmRLQRUJkQLFD
$FUHGLWDPRVTXHDVIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRXWLOL]DGDVSHOD&RPSDQKLDGHIRUPD&RPELQDGDVmR
DGHTXDGDVDWHQGHQGRjVQHFHVVLGDGHVGHFDSLWDOGHJLURHLQYHVWLPHQWRVDWXDLV
&DVRD&RPSDQKLD&RPELQDGDHQWHQGDFRPRQHFHVViULRFRQWUDLUDOJXPWLSRGHHPSUpVWLPRSDUD
ILQDQFLDUVXDVDWLYLGDGHVHLQYHVWLPHQWRVDFUHGLWDWHUDPSODFDSDFLGDGHSDUDFRQWUDWiORV
)RQWHVGHILQDQFLDPHQWRSDUDFDSLWDOGHJLURHSDUDLQYHVWLPHQWRVHPDWLYRVQmRFLUFXODQWHV
TXHSUHWHQGHXWLOL]DUSDUDFREHUWXUDGHGHILFLrQFLDVGHOLTXLGH]
&RPRGHVWDFDGRDRORQJRGHVVH)RUPXOiULRD&RPSDQKLD&RPELQDGDPDQWpPDPSORKLVWyULFRGH
JHUDomRSRVLWLYDGHFDL[DJDUDQWLQGRXPDDGHTXDGDVLWXDomRGHOLTXLGH]QRPRPHQWR
3RUpP Ki XPD FODUD RSRUWXQLGDGH GH PHUFDGR GH DFHOHUDU QRVVR FUHVFLPHQWR QRV SURGXWRV
VHUYLoRVFDQDLVHUHJL}HVTXHDWXDPRVVHMDQR%UDVLORXQRH[WHULRUDVVLPFRPRGHDJUHJDUQRYDV
OLQKDVFRPREMHWLYRGHPD[LPL]DURUHWRUQRDRVQRVVRVDFLRQLVWDV
'HVVDIRUPDQRV~OWLPRVPHVHVFRQGX]LPRVQRVVRSURFHVVRGHDEHUWXUDGHFDSLWDOQDEROVDGH
YDORUHVEUDVLOHLUD % FRPREMHWLYRDQJDULDUUHFXUVRVSDUDDFHOHUDUDLQGDPDLVQRVVRFUHVFLPHQWR
&RP REMHWLYR GH DFHOHUDU QRVVR SODQR GH LQWHUQDFLRQDOL]DomR R DFLRQLVWD FRQWURODGRU FRQGX]LX
UHFHQWHPHQWHXPDDPSOD UHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDTXHUHVXOWRXQDDTXLVLomRSHOD&RPSDQKLDGD
WRWDOLGDGH GDV Do}HV DQWHULRUPHQWH GH WLWXODULGDGH GD %HPREL +ROGLQJ $6 QD 1RUXHJD GDV
VHJXLQWHVVRFLHGDGHVHVWUDQJHLUDV L %HPREL8NUDLQH//& 8FUkQLD  LL %HPREL,QWHUQDWLRQDO$6
1RUXHJD H LLL 2SHQ0DUNHWV$6 1RUXHJD DTXDOSRUVXDYH]GHWpPSDUWLFLSDomRQD LY 7XODUL
6SDLQ6RFLHGDG/WGD7DLVDTXLVLo}HVSHUPLWLUmRPHOKRUDOLQKDPHQWRGRQHJyFLRGRSRQWRGHYLVWD
HVWUDWpJLFRWiWLFRHGHJRYHUQDQoDSDUDHVVDQRYDIDVHGHH[SDQVmRGR*UXSR3DUWHGRVUHFXUVRV
XWLOL]DGRVQHVVDUHRUJDQL]DomRYLUmRGRDXPHQWRGHFDSLWDOHPFXUVR
$GLFLRQDOPHQWHHVVDFDSLWDOL]DomRLUiYLDELOL]DUTXHDSURIXQGHPRVQRVVDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWR
YLDDTXLVLo}HV$WtWXORH[HPSOLILFDWLYRFULDPRVHPMDQHLURGHXPDiUHDGHGLFDGDGH0 $FRP
H[HFXWLYRV FRP YDVWD H[SHULrQFLD GH PHUFDGR HP DWLYLGDGHV GH IXV}HV H DTXLVLo}HV H FRP
FRQKHFLPHQWRHVSHFtILFRGHQRVVDLQG~VWULD$WpDGDWDGRSUHVHQWH)RUPXOiULRWHPRVPDLVGH
HPSUHVDVPDSHDGDVHGLYHUVDVGLVFXVV}HVHPDQGDPHQWR±GLVFXVV}HVQDVTXDLVMiSRVVXtPRV
DFRUGRVGHFRQILGHQFLDOLGDGHDVVLQDGRVRIHUWDVQmRYLQFXODQWHVMiHPQHJRFLDomR
1tYHLVGHHQGLYLGDPHQWRHFDUDFWHUtVWLFDVGHWDLVGtYLGDV
&RQIRUPHGHVFULWRQRLWHP F DFLPDRVGLUHWRUHVUHLWHUDPTXHD&RPSDQKLD&RPELQDGDSRVVXL
DWXDOPHQWH EDVHDGR QRV GDGRV GR SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGRV HP  GH VHWHPEUR GH 
VD~GHILQDQFHLUDSDUDKRQUDUFRPVHXVFRPSURPLVVRVDVVXPLGRVGDGRVXDFDSDFLGDGHGHJHUDomR
GHFDL[DRSHUDFLRQDO
$&RPSDQKLDHPGHVHWHPEURGHHHPGHGH]HPEURGHGHHGHQmR
SRVVXtDQHQKXPYDORUFRQWUDWDGRUHODFLRQDGRDHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVPDVSRVVXLXPVDOGR
GHFRQWUDSUHVWDo}HVDSDJDUjVXDFRQWURODGRUD%HPREL+ROGLQJ$6QRYDORUOtTXLGRGH5
PLOK}HV(VVHYDORUpUHIHUHQWHjDTXLVLomRGDVHPSUHVDV%HPREL,QWHUQDWLRQDO$6%HPREL8NUDLQH
//& H 2SHQ 0DUNHWV $6 H GHYH VHU OLTXLGDGR DWp  GH GH]HPEUR GH  3DUD PDLRUHV
LQIRUPDo}HVYLGHVHomR
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&RQWUDWRVGHHPSUpVWLPRGHILQDQFLDPHQWRUHOHYDQWHV
1mRDSOLFiYHO$&RPSDQKLD&RPELQDGDHPGHVHWHPEURGHHHPGHGH]HPEURGH
GH  H GH  QmR SRVVXtD QHQKXP YDORU FRQWUDWDGR UHODFLRQDGR D HPSUpVWLPRV H
ILQDQFLDPHQWRV3RUVXDYH]SRVVXLFRQWUDSUHVWDomRDSDJDUSDUDD%HPREL+ROGLQJ$6QRYDORUGH
5PLOK}HVUHIHUHQWHjUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULD
2XWUDVUHODo}HVGHORQJRSUD]RPDQWLGDVFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDV
1mRDSOLFiYHO$&RPSDQKLD&RPELQDGDHPGHVHWHPEURGHHHPGHGH]HPEURGH
GH  H GH  QmR SRVVXtD QHQKXP YDORU FRQWUDWDGR UHODFLRQDGR D HPSUpVWLPRV H
ILQDQFLDPHQWRV
*UDXGHVXERUGLQDomRHQWUHDVGtYLGDVGD&RPSDQKLD&RPELQDGD
1mRDSOLFiYHO$&RPSDQKLD&RPELQDGDHPGHVHWHPEURGHHHPGHGH]HPEURGH
GH  H GH  QmR SRVVXtD QHQKXP YDORU FRQWUDWDGR UHODFLRQDGR D HPSUpVWLPRV H
ILQDQFLDPHQWRV
5HVWULo}HV LPSRVWDV j &RPSDQKLD &RPELQDGD HP HVSHFLDO HP UHODomR D OLPLWHV GH
HQGLYLGDPHQWRHFRQWUDWDomRGHQRYDVGtYLGDVjGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVjDOLHQDomRGH
DWLYRVjHPLVVmRGHQRYRVYDORUHVPRELOLiULRVHjDOLHQDomRGHFRQWUROHVRFLHWiULREHPFRPR
VHRHPLVVRUYHPFXPSULQGRHVVDVUHVWULo}HV
1mRDSOLFiYHO$&RPSDQKLD&RPELQDGDHPGHVHWHPEURGHHHPGHGH]HPEURGH
GH  H GH  QmR SRVVXtD QHQKXP YDORU FRQWUDWDGR UHODFLRQDGR D HPSUpVWLPRV H
ILQDQFLDPHQWRV
/LPLWHVGHXWLOL]DomRGRVILQDQFLDPHQWRVFRQWUDWDGRVHSHUFHQWXDLVMiXWLOL]DGRV
1mRDSOLFiYHO$&RPSDQKLD&RPELQDGDHPGHVHWHPEURGHHHPGHGH]HPEURGH
GH  H GH  QmR SRVVXtD QHQKXP YDORU FRQWUDWDGR UHODFLRQDGR D HPSUpVWLPRV H
ILQDQFLDPHQWRV
$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVHPFDGDLWHPGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV



3DUDILQVGHDSUHVHQWDomRGHVWDVHomRHQWHQGHPRVTXHDFRQILJXUDomRGHQRVVDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVVHUiDOWHUDGDGHIRUPDPDWHULDORXVHMDWRGRVRVDWLYRVSDVVLYRVSDWULP{QLROtTXLGR
UHFHLWDV GHVSHVDV H IOX[RV GH FDL[D GD FRQWURODGRUD H GH VXDV FRQWURODGDV SDVVDUmR D VHU
DSUHVHQWDGDVFRPRVHIRVVHPXPD~QLFDHQWLGDGHHFRQ{PLFD'HVVDIRUPDH[LELPRVQHVWDVHomR
RVLQGLFDGRUHVQDYLVmRFRPELQDGDGHVVDVHQWLGDGHVHPSUHVDULDLVSDUDPHOKRUFRPSUHHQVmRGRV
QHJyFLRVSRUSDUWHGHLQYHVWLGRUHVHGHPDLVstakeholders
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¾ %$/$1d23$75,021,$/&20%,1$'$6
%DODQoR3DWULPRQLDOGHHQFHUUDPHQWRGRSHUtRGRGHQRYHPHVHVDWpGHVHWHPEURGH
H
HPPLOKDUHVGH5H[FHWR
SHUFHQWXDLV 



$7,92
&LUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
7ULEXWRVDUHFXSHUDU
$GLDQWDPHQWRVDWHUFHLURV
(PSUpVWLPRDSDUWHUHODFLRQDGD
7RWDODWLYRFLUFXODQWH

1mRFLUFXODQWH
2XWURVYDORUHVDUHFHEHU
(PSUpVWLPRDSDUWHUHODFLRQDGD
7ULEXWRVGLIHULGRV
,PRELOL]DGR
,QWDQJtYHO
7RWDODWLYRQmRFLUFXODQWH
7RWDOGRDWLYR

3$66,92(3$75,0Ð1,2/Ë48,'2
&LUFXODQWH
2EULJDo}HVFRPSHVVRDO
7ULEXWRVD5HFROKHU
&RQWDVD3DJDU
$UUHQGDPHQWRV
7RWDOSDVVLYRFLUFXODQWH

1mRFLUFXODQWH
7ULEXWRVGLIHULGRV
(PSUpVWLPRGHSDUWHUHODFLRQDGD
$UUHQGDPHQWRV
&RQWUDSUHVWDo}HVDSDJDU
7RWDOSDVVLYRQmRFLUFXODQWH

3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO
5HVHUYDGH&DSLWDO
5HVHUYDGH/XFURV
/XFURVDFXPXODGRV
$MXVWHGHDYDOLDomRSDWULPRQLDO
$MXVWHVDFXPXODGRVGHFRQYHUVmR
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR
7RWDOSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR

(PGH
VHWHPEURGH


$9

(PGH
GH]HPEURGH
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(PGHVHWHPEURGHHPFRPSDUDomRFRPGHGH]HPEURGH
$WLYR&LUFXODQWH
2 JUXSR GR $WLYR &LUFXODQWH GD &RPSDQKLD GHPRQVWURX XP DXPHQWR VLJQLILFDWLYR SDUD R SHUtRGR
FRPSDUDWLYRGHYDULDQGRGHXPVDOGRGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD
XPVDOGRGH5PLOK}HVHPGHVHWHPEURGHFRPGHVWDTXHSDUDRVDOGRGDFRQWDGH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DTXHUHJLVWURXDXPHQWRGHQRSHUtRGRSDUWLQGRGH5PLOK}HV
HPGHGH]HPEURGHSDUD5PLOK}HVHPGHVHWHPEURGHGDGRRFUHVFLPHQWR
GHQRVVDVRSHUDo}HVFRPFRQVHTXHQWHFUHVFLPHQWRGDJHUDomRGHFDL[D

676
PÁGINA: 166 de 289

Formulário de Referência - 2020 - BEMOBI MOBILE TECH S.A.

Versão : 1

10.9 - Outros Fatores Com Influência Relevante

$WLYR1mR&LUFXODQWH
2JUXSRGR$WLYRQmR&LUFXODQWHGD&RPSDQKLDGHPRQVWURXUHGXomRSDUDRSHUtRGRFRPSDUDWLYRGH
YDULDQGRGHXPVDOGRGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUDXPVDOGRGH5
PLOK}HVHPGHVHWHPEURGH$FRQWDGHWULEXWRVGLIHULGRVUHGX]LX5PLOK}HV
MXVWLILFDQGRDYDULDomRHQWUHSHUtRGRV
3DVVLYR&LUFXODQWH
2JUXSRGR3DVVLYR&LUFXODQWHGD&RPSDQKLDGHPRQVWURXXPDXPHQWRSDUDRSHUtRGRFRPSDUDWLYR
GHYDULDQGRGHXPVDOGRGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUDXPVDOGRGH
5PLOK}HVHPGHVHWHPEURGH(VWHDXPHQWRHVWiUHODFLRQDGRjPDLRUHVREULJDo}HV
FRP3HVVRDOHFRP&RQWDVD3DJDUjIRUQHFHGRUHVTXHVRPDGRVJHUDUDPXPDXPHQWRGH5
PLOK}HV
3DVVLYR1mR&LUFXODQWH
2 JUXSR GR 3DVVLYR QmR &LUFXODQWH GD &RPSDQKLD GHPRQVWURX XP DXPHQWR SDUD R SHUtRGR
FRPSDUDWLYRYDULDQGRGHXPVDOGRGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUDXPVDOGRGH
5PLOK}HVHPGHVHWHPEURGH2HIHLWRGHPDLRUUHOHYkQFLDQHVWHJUXSRUHIHUHVH
jVFRQWUDSUHVWDo}HVDSDJDUTXHJHUDUDPXPDFUpVFLPRGH5PLOK}HVHQWUHRVSHUtRGRV
GHFRUUHQWHGDREULJDomRFRQWUDtGDSDUDDTXLVLomRGDVHPSUHVDVGR*UXSR%HPRELDQWHVOLJDGDVj
%HPREL+ROGLQJ$6
3DWULP{QLR/tTXLGR
2JUXSRGR3DWULP{QLR/tTXLGR&RPSDQKLDGHPRQVWURXXPDUHOHYDQWHGLPLQXLomRSDUDRSHUtRGR
FRPSDUDWLYRGHYDULDQGRGHXPVDOGRGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHSDUD
XP VDOGR GH 5  PLOK}HV HP  GH VHWHPEUR GH  (VVD UHGXomR UHIOHWH RV DMXVWHV
UHIHUHQWHVDRiJLRHPDTXLVLomRGHHPSUHVDVVREFRQWUROHFRPXP
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%DODQoR3DWULPRQLDOGHHQFHUUDPHQWRGRVH[HUFtFLRVVRFLDLVGHH
([HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  FRPSDUDGR DR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGH5H[FHWR
SHUFHQWXDLV 



$7,92
&LUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
7ULEXWRVDUHFXSHUDU
$GLDQWDPHQWRVDWHUFHLURV
(PSUpVWLPRDSDUWHUHODFLRQDGD
2XWURVYDORUHVDUHFHEHU
7RWDODWLYRFLUFXODQWH

1mRFLUFXODQWH
2XWURVYDORUHVDUHFHEHU
(PSUpVWLPRDSDUWHUHODFLRQDGD
7ULEXWRVGLIHULGRV
,PRELOL]DGR
,QWDQJtYHO
7RWDODWLYRQmRFLUFXODQWH
7RWDOGRDWLYR

3$66,92(3$75,0Ð1,2/Ë48,'2
&LUFXODQWH
2EULJDo}HVFRPSHVVRDO
7ULEXWRVD5HFROKHU
&RQWDVD3DJDU
$UUHQGDPHQWRV
7RWDOSDVVLYRFLUFXODQWH

1mRFLUFXODQWH
7ULEXWRVGLIHULGRV
(PSUpVWLPRGHSDUWHUHODFLRQDGD
$UUHQGDPHQWRV
7RWDOSDVVLYRQmRFLUFXODQWH

3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO
5HVHUYDGH&DSLWDO
/XFURVDFXPXODGRV
$MXVWHVDFXPXODGRVGHFRQYHUVmR
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR
7RWDOSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR

(PGH
GH]HPEUR
GH

$9

(PGH
GH]HPEURGH


















































(PGH
GH]HPEURGH


$9

(PGH
GH]HPEURGH
























































$9



















$9





















$+
















$+
















$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 &DL[D H
(TXLYDOHQWHVGH&DL[DHGH5PLOK}HVQDFRQWDGH&RQWDVD5HFHEHUGH&OLHQWHV
$WLYR1mR&LUFXODQWH
(PGHGH]HPEURGHRDWLYRQmRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRDR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5PLOK}HV9DOHREVHUYDU
TXH D FRQWD GH WULEXWRV GLIHULGRV UHGX]LX 5  PLOK}HV HQTXDQWR DV OLQKDV GH LPRELOL]DGR H
LQWDQJtYHOFUHVFHUDP5PLOK}HVH5PLOK}HVUHVSHFWLYDPHQWH
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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 DR FUHVFLPHQWR GR YROXPH GH QHJyFLRV GD &RPSDQKLD
HOHYDQGRDVSULQFLSDLVFRQWDVGHFDSLWDOGHJLUR
3DVVLYR1mR&LUFXODQWH
(PGHGH]HPEURGHRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRDR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5PLOK}HV(VWDUHGXomR
pDWULEXtGDVXEVWDQFLDOPHQWHjFRQYHUVmRGRP~WXRH[LVWHQWHjpSRFDFRPD%HPREL+ROGLQJ$6HP
FDSLWDOVRFLDO
3DWULP{QLR/tTXLGR
(P  GH GH]HPEUR GH  R SDWULP{QLR OtTXLGR HUD GH 5  PLOK}HV HP FRPSDUDomR DR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5PLOK}HV(VWHDXPHQWR
pDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHjFRQYHUVmRGRP~WXRH[LVWHQWHjpSRFDFRPD%HPREL+ROGLQJ$6HP
FDSLWDOVRFLDOFRQIRUPHGHVFULWRDQWHULRUPHQWH
([HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  FRPSDUDGR DR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGH5H[FHWR
SHUFHQWXDLV 



$7,92
&LUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
7ULEXWRVDUHFXSHUDU
$GLDQWDPHQWRVDWHUFHLURV
(PSUpVWLPRDSDUWH
UHODFLRQDGD
2XWURVYDORUHVDUHFHEHU
7RWDODWLYRFLUFXODQWH

1mRFLUFXODQWH
2XWURVYDORUHVDUHFHEHU
(PSUpVWLPRDSDUWH
UHODFLRQDGD
7ULEXWRVGLIHULGRV
,PRELOL]DGR
,QWDQJtYHO
7RWDODWLYRQmRFLUFXODQWH
7RWDOGRDWLYR

(PGH
GH]HPEURGH


$9
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GH]HPEURGH


$9
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3$66,92(3$75,0Ð1,2/Ë48,'2
&LUFXODQWH
2EULJDo}HVFRPSHVVRDO
7ULEXWRVD5HFROKHU
&RQWDVD3DJDU
(PSUpVWLPRFRPSDUWHUHODFLRQDGD
&RQWUDSUHVWDo}HVDSDJDU
7RWDOSDVVLYRFLUFXODQWH

1mRFLUFXODQWH
7ULEXWRVGLIHULGRV
(PSUpVWLPRFRPSDUWHUHODFLRQDGD
&RQWUDSUHVWDo}HVDSDJDU
7RWDOSDVVLYRQmRFLUFXODQWH

3DWULP{QLROtTXLGR
&DSLWDOVRFLDO
5HVHUYDGH&DSLWDO
/XFURV$FXPXODGRV
$MXVWHVDFXPXODGRVGHFRQYHUVmR
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR
7RWDOSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR

(PGH
GH]HPEURGH


$9

(PGH
GH]HPEURGH



























































$9

$+













































$WLYR&LUFXODQWH
(PGHGH]HPEURGHRDWLYRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRDRYDORU
DOFDQoDGRQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5PLOK}HV
(VWH DXPHQWR GH  p DWULEXtGR VXEVWDQFLDOPHQWH DR FUHVFLPHQWR GDV FRQWDV GH &DL[D H
HTXLYDOHQWHVGHFDL[DHGR&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
$WLYR1mR&LUFXODQWH
(PGHGH]HPEURGHRDWLYRQmRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRDR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5PLOK}HV(VWHDXPHQWR
p DWULEXtGR VXEVWDQFLDOPHQWH DR PDLRU YROXPH UHJLVWUDGR QD FRQWD GH ,PSRVWRV 'LIHULGRV HP
GHFRUUrQFLDGDLQFRUSRUDomRGD2SHUD6RIWZDUHV
3DVVLYR&LUFXODQWH
(P  GH GH]HPEUR GH  R SDVVLYR FLUFXODQWH HUD GH 5  PLOK}HV HP FRPSDUDomR DR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5PLOK}HV(VWDUHGXomR
GH  p DWULEXtGD VXEVWDQFLDOPHQWH DR PHQRU YROXPH GH 7ULEXWRV j 5HFROKHU H j FRQYHUVmR
SDUFLDO HP FDSLWDO VRFLDO H GR SDJDPHQWR GD GLIHUHQoD GDV &RQWUDSUHVWDo}HV D 3DJDU H GH
(PSUpVWLPRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
3DVVLYR1mR&LUFXODQWH
(PGHGH]HPEURGHRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHHUDGH5PLOK}HVHPOLQKDFRPR
YDORUDOFDQoDGRDRILQDOGRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5
PLOK}HVVHQGRTXHDOLQKDGHFRQWUDSUHVWDo}HVDSDJDUVDLXGH5PLOK}HVSDUD]HUR
HDOLQKDGHHPSUpVWLPRFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVVDLXGH5PLOK}HVSDUD5PLOK}HV
3DWULP{QLR/tTXLGR
(P  GH GH]HPEUR GH  R SDWULP{QLR OtTXLGR HUD GH 5  PLOK}HV HP FRPSDUDomR DR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHTXHIRLGH5PLOK}HV(VWHDXPHQWR
p DWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWH DRV HIHLWRV QDV OLQKDV GH UHVXOWDGRV DFXPXODGRV H GH FDSLWDO VRFLDO
GHFRUUHQWHVGDLQFRUSRUDomRGD2SHUDSHOD&RPSDQKLDHSHOR/XFURGH5PLOK}HVGR([HUFtFLR
&RUUHQWH
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¾ '(021675$d®(6'(5(68/7$'2&20%,1$'$6
'HPRQVWUDomRGRV5HVXOWDGRVLQWHUPHGLiULRVDWpGHVHWHPEURGHHGH
3HUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH  FRPSDUDGR DR SHUtRGR GH QRYH
PHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH
HPPLOKDUHVGH5H[FHWR
SHUFHQWXDLV 
5HFHLWDOtTXLGD
&XVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
/XFUREUXWR
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
/XFURRSHUDFLRQDO
5HFHLWDV)LQDQFHLUDV
'HVSHVDV)LQDQFHLUDV
/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDH
GDFRQWULEXLomRVRFLDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDO
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR

(PGH
VHWHPEURGH









$9

$+









(PGH
VHWHPEURGH



































 



 















$9

$VLQIRUPDo}HVGHUHVXOWDGRXWLOL]DGDVQDWDEHODDFLPDFRQVLGHUDPDUHFHLWDGD%HPREL8NUDLQHFRQWUDSDUWHVUHODFLRQDGDVDTXDOSDVVDUiD
VHUHOLPLQDGDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDDSDUWLUGHGHVHWHPEURGH H[FOXVLYH FRQIRUPHGHVFULWRQR
LWHP³(YHQWRVFRPHIHLWRVUHOHYDQWHVRFRUULGRVHHVSHUDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV´GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

5HFHLWD/tTXLGD
$UHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHIRLGH5
PLOK}HVXPFUHVFLPHQWRGHTXDQGRFRPSDUDGRDRV5PLOK}HVDXIHULGRVQR
SHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH
$ &RPSDQKLD DSUHVHQWRX IRUWH FUHVFLPHQWR IRUD GR %UDVLO LPSXOVLRQDGR HP HVSHFLDO SHODV
RSHUDo}HVGDÈVLDHÈIULFD(VWHFUHVFLPHQWRYHLRGRFUHVFLPHQWRGDEDVHGHDVVLQDQWHVHPIXQomR
GRODQoDPHQWRGHVHUYLoRVHPPDLVRSHUDGRUDVHGDHQWUDGDGHQRYRVFDQDLVGLJLWDLV
&XVWRVGRV6HUYLoRV3UHVWDGRV
2FXVWRGHVHUYLoRVSUHVWDGRVFRPSRVWRSHORFXVWRGHGLVWULEXLomRGLYXOJDomRHOLFHQFLDPHQWR QR
SHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHIRLGH5PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWH
DRV 5  PLOK}HV DXIHULGRV QR SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH 
UHSUHVHQWDQGRXPFUHVFLPHQWRGH7DOYDULDomRGHFRUUHGRFUHVFLPHQWRGDUHFHLWDOtTXLGDH
GDPXGDQoDGHPL[JHRJUiILFRGHQRVVDVYHQGDVFRPDH[SDQVmRGDVRSHUDo}HVLQWHUQDFLRQDLV
/XFUR%UXWR
2OXFUREUXWRQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHIRLGH5PLOK}HV
FRPSDUDWLYDPHQWH DRV 5  PLOK}HV DXIHULGRV QR SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH
VHWHPEURGHFRPRFRQVHTXrQFLDGRVHIHLWRVGHVFULWRVDFLPD(VVDYDULDomRUHSUHVHQWRXXP
FUHVFLPHQWRGHHQWUHRVGRLVSHUtRGRV3RUpPDRDQDOLVDUPRVDPDUJHPEUXWDQRWDVHXP
GHFUpVFLPRGHSRQWRVSHUFHQWXDLVSDVVDQGRGHQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHP
GH VHWHPEURGH  SDUD  QRSHUtRGR GHQRYH PHVHV ILQGR HP GH VHWHPEURGH 
UHIOHWLQGRRVPDLRUHVFXVWRVPDUJLQDLVGHVFULWRVQRLWHPDQWHULRU
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'HVSHVDV*HUDLVH$GPLQLVWUDWLYDV
$VGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVGRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH
VRPDUDP5PLOK}HVXPFUHVFLPHQWRGHTXDQGRFRPSDUDGRDRSHUtRGRGHQRYHPHVHV
ILQGRHPGHVHWHPEURGHTXDQGRRUHDOL]DGRIRLGH5PLOK}HV(PUHODomRDUHFHLWD
OtTXLGDDVGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVUHSUHVHQWDUDPHPDQWHQRPHVPR
SHUtRGRGH&DEHGHVWDFDUTXHDRDQDOLVDUPRVDV'HVSHVDV*HUDLVH$GPLQLVWUDWLYDVDQWHVGH
GHSUHFLDomRHDPRUWL]DomRKRXYHPDQXWHQomRGRQtYHOGHGHVSHVDVQDFRPSDUDomRDQXDOOHYDQGR
DXPDPDLRUGLOXLomRGDVGHVSHVDVIL[DVIUHQWHRWRWDOGDGRRFUHVFLPHQWRGHUHFHLWDDOFDQoDGR$
OLQKDGHGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomRSRURXWURODGRFUHVFHXQRV~OWLPRVDQRVUHIOHWLQGRRVPDLRUHV
LQYHVWLPHQWRVHP3 'FRQIRUPHGHVFULWRQRLWHPGHVWH)RUPXOiULR
/XFUR2SHUDFLRQDO
2UHVXOWDGRGRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHIRLXPOXFURGH5
PLOK}HV DQWH RV 5  PLOK}HV GH OXFUR UHJLVWUDGR QR SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH
VHWHPEURGHUHIOHWLQGRDH[SDQVmRGD&RPSDQKLDHPWHUPRVGHVHUYLoRVHUHJL}HVGHVFULWRV
DFLPD
5HVXOWDGR)LQDQFHLUR/tTXLGR
2UHVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHIRLXPD
UHFHLWDGH5PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHDXPDGHVSHVDGH5PLOK}HVUHJLVWUDGDQRSHUtRGR
GHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH7DOLQYHUVmRGHUHVXOWDGRSRGHVHUH[SOLFDGDSHORV
JDQKRVFDPELDLVGHFRUULGRVHQWUHRVSHUtRGRVVHQGRTXHWLYHPRVXPDUHFHLWDILQDQFHLUDGH5
PLOK}HVQRVSULPHLURVPHVHVGHFRQWUDXPDGHVSHVDILQDQFHLUDGH5PLOK}HVQRPHVPR
SHUtRGRGH(VVHVYDORUHVUHIHUHPVHDYDULDo}HVFDPELDLVDWLYDVVREUHDVFRQWDVDUHFHEHU
FRPHPSUHVDVQRH[WHULRU$VGHVSHVDVFRPYDULDo}HVFDPELDLVHPHUDPVXEVWDQFLDOPHQWH
UHIHUHQWHV D HPSUpVWLPRV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV D SDJDU TXH IRUDP TXLWDGRV DWp VHWHPEUR GH

/XFURDQWHVGD3URYLVmRSDUDR,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO
2/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDOQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHP
GHVHWHPEURGHIRLGH5PLOK}HVFRPSDUDWLYDPHQWHDRV5PLOK}HVDXIHULGRVQR
SHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHRTXHUHSUHVHQWDXPDPHOKRUDGH
(VVD PHOKRUD GR UHVXOWDGR DQWHV GR LPSRVWR GH UHQGD H GD FRQWULEXLomR VRFLDO p GHFRUUHQWH GR
FUHVFLPHQWR GH YHQGDV QR H[WHULRU HP HVSHFLDO QD ÈVLD FRPELQDGRV FRP D PDLRU PDUJHP GH
FRQWULEXLomRREWLGDQR%UDVLODPDQXWHQomRGDVGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVDQWHVGHGHSUHFLDomRH
DPRUWL]DomR H GDV PXGDQoDV LQFRUULGDV QR UHVXOWDGR ILQDQFHLUR OtTXLGR TXH FDSWXUDUDP R HIHLWR
SRVLWLYRGDVYDULDo}HVFDPELDLV
,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO
2LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOHVWiUHODFLRQDGDDROXFURWULEXWiYHOGRSHUtRGRGHDSXUDomR
VHQGRDVDOtTXRWDVGHSDUD,53-HSDUD&6//3DUDRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRVHP
GHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDDSXURX5PLOK}HVGHLPSRVWRVREUHDUHQGDHFRQWULEXLomR
VRFLDOFRQWUD5PLOK}HVQRPHVPRSHUtRGRGHUHIOHWLQGRDVYDULDo}HVQROXFUR
/XFUR/tTXLGRGR3HUtRGR
'HYLGRDWRGRVRVIDWRUHVGHVFULWRVDFLPDROXFUROtTXLGRGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRGHQRYHPHVHV
ILQGRGHGHVHWHPEURGHIRLGH5PLOK}HVFRPSDUDGRD5PLOK}HVQRSHUtRGR
DQWHULRUXPDXPHQWRGHGHPRQVWUDQGRDPHOKRUDGRGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOHILQDQFHLUR
GD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRGH

682
PÁGINA: 172 de 289

Formulário de Referência - 2020 - BEMOBI MOBILE TECH S.A.

Versão : 1

10.9 - Outros Fatores Com Influência Relevante

'HPRQVWUDomRGRV5HVXOWDGRVGRVH[HUFtFLRVVRFLDLVGHH
([HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  FRPSDUDGR DR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGH5H[FHWRSHUFHQWXDLV 
5HFHLWDOtTXLGD
&XVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
/XFUREUXWR
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
/XFURRSHUDFLRQDO
5HFHLWDV)LQDQFHLUDV
'HVSHVDV)LQDQFHLUDV
/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGD
FRQWULEXLomRVRFLDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR

(PGH
GH]HPEURGH









$9

$+









(PGH
GH]HPEURGH















































QU


$9

$VLQIRUPDo}HVGHUHVXOWDGRXWLOL]DGDVQDWDEHODDFLPDFRQVLGHUDPDUHFHLWDGD%HPREL8NUDLQHFRQWUDSDUWHVUHODFLRQDGDVDTXDOSDVVDUiD
VHUHOLPLQDGDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDDSDUWLUGHGHVHWHPEURGH H[FOXVLYH FRQIRUPHGHVFULWRQR
LWHP³(YHQWRVFRPHIHLWRVUHOHYDQWHVRFRUULGRVHHVSHUDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV´GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

5HFHLWD/tTXLGD
$UHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDGRH[HUFtFLRGHIRLGH5PLOK}HVXPDXPHQWRGH
TXDQGRFRPSDUDGRDRH[HUFtFLRGHTXDQGRIRLUHJLVWUDGDUHFHLWDOtTXLGDGH5PLOK}HV
(VVH DXPHQWR VH GHYH SULQFLSDOPHQWH j H[SDQVmR GD UHFHLWD SURYHQLHQWH GRV VHUYLoRV GH
FRPXQLFDo}HV H PLFURILQDQoDV QR %UDVLO VRPDGR DR IRUWH FUHVFLPHQWR QD FRPSDUDomR DQXDO GH
QRVVDVRSHUDo}HVGH$SSV *DPHVHPPHUFDGRV,QWHUQDFLRQDLV(VWHFUHVFLPHQWRGHUHFHLWDQRV
PHUFDGRV LQWHUQDFLRQDLV IRL UHVXOWDQWH GR FUHVFLPHQWR GD EDVH GH DVVLQDQWHV HP IXQomR GR
ODQoDPHQWRGHVHUYLoRVHPPDLVRSHUDGRUDVHGDHQWUDGDGHQRYRVFDQDLVGLJLWDLV
&XVWRVGH6HUYLoRV3UHVWDGRV
2FXVWRGHVHUYLoRVSUHVWDGRVGHQRVVDVRSHUDo}HVFRPELQDGDVHQFHUURXRH[HUFtFLRGHHP
5  PLOK}HV UHSUHVHQWDQGR  GD UHFHLWD RSHUDFLRQDO OtTXLGD GR PHVPR H[HUFtFLR
&RPSDUDWLYDPHQWH DR H[HUFtFLR GH  TXDQGR R FXVWR GH VHUYLoRV SUHVWDGRV VRPRX 5 
PLOK}HVHUHJLVWURXXPDXPHQWRGHRXHPWHUPRVSHUFHQWXDLVGDUHFHLWDOtTXLGDUHJLVWURXXP
DXPHQWR GH  SRQWR SHUFHQWXDO UHIOHWLQGR R PDLRU YROXPH GH QHJyFLRV WUDQVDFLRQDGRV H D
PXGDQoD GH PL[ JHRJUiILFR GHFRUUHQWH GR FUHVFLPHQWR GH QRVVDV RSHUDo}HV LQWHUQDFLRQDLV TXH
SRVVXHPXPFXVWRPDLVHOHYDGRGHDTXLVLomRGHFOLHQWHV
/XFUR%UXWR
2OXFUREUXWRGRH[HUFtFLRGHDSUHVHQWRXFUHVFLPHQWRGHFRPSDUDWLYDPHQWHDRH[HUFtFLR
GHHQFHUUDQGRRSHUtRGRHP5PLOK}HVDQWH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRDQWHULRU
'HVSHVDV*HUDLVH$GPLQLVWUDWLYDV
$V GHVSHVDV JHUDLV H DGPLQLVWUDWLYDV GR H[HUFtFLR GH  IRUDP GH 5  PLOK}HV XP
FUHVFLPHQWRGHTXDQGRFRPSDUDGRDRH[HUFtFLRGHTXDQGRRUHDOL]DGRIRLGH5
PLOK}HV(PUHODomRDUHFHLWDOtTXLGDDVGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVUHSUHVHQWDUDPGD
UHFHLWD OtTXLGD HP  DQWH  GD UHFHLWD OtTXLGD GR H[HUFtFLR GH  FUHVFLPHQWR HVWH
MXVWLILFDGRSHORDXPHQWRQRTXDGURGHIXQFLRQiULRVHGHQRVVDLQIUDHVWUXWXUDSDUDVXSRUWDURSUySULR
FUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLDHRVQRYRVQHJyFLRVDJUHJDGRVDRQRVVRSRUWIyOLR
/XFUR2SHUDFLRQDO
2OXFURRSHUDFLRQDOGRH[HUFtFLRGHIRLPDLRUGRTXHRGRH[HUFtFLR2UHVXOWDGRGR
H[HUFtFLRGHIRLXPOXFURGH5PLOK}HVDQWHRV5PLOK}HVGHOXFURUHJLVWUDGRQR
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H[HUFtFLRGHXPDYDULDomRSHTXHQDVHFRPSDUDGDFRPRH[HUFtFLRDQWHULRUHFRQVHTXrQFLD
GRVHIHLWRVGHVFULWRVQRVLWHQVDQWHULRUHV
5HVXOWDGR)LQDQFHLUR/tTXLGR
1RH[HUFtFLRGHRUHVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRIRLXPDGHVSHVDGH5PLOK}HVTXDQGRQR
H[HUFtFLRGHRUHVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRIRLXPDGHVSHVDGH5PLOK}HVXPDYDULDomR
QHJDWLYDGRH[HUFtFLRGHSDUDRGHGHUHIOHWLQGRXPDPDLRU'HVSHVD)LQDQFHLUD
TXHVDLXGH5PLOK}HVHPSDUD5PLOK}HVHPIUXWRGRVLPSDFWRVQHJDWLYRVGH
YDULDo}HVFDPELDLVSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRSHODDXVrQFLDGHODQoDPHQWRVQDOLQKDGHYDULDo}HV
QDVFRQWUDSUHVWDo}HVDSDJDULQFRUULGDVHPGHYLGRjLQFRUSRUDomRGD2SHUD6RIWZDUH%UDVLO
/WGD HQWmR FRQWURODGRUD GD %HPREL H SHORV PDLRUHV UHQGLPHQWRV HP DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV
LQIOXHQFLDGRVSHORPDLRUVDOGRGHFDL[DQRSHUtRGR
/XFURDQWHVGD3URYLVmRSDUDR,PSRVWRGH5HQGDHGD&RQWULEXLomR6RFLDO
2OXFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDOGRH[HUFtFLRGHFRQVLGHUDQGRR
GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO GD &RPSDQKLD &RQVROLGDGD H WRGRV RV ODQoDPHQWRV HP GHVSHVDV
RSHUDFLRQDLV H GHVSHVDV ILQDQFHLUDV OtTXLGDV IRL GH 5  PLOK}HV DQWH XP OXFUR GH 5 
PLOK}HVQRH[HUFtFLRGHXPDYDULDomRSRVLWLYDGHHQWUHRVGRLVSHUtRGRVGHFRPSDUDomR
,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO
$SURYLVmRSDUDLPSRVWRVREUHDUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOHVWiUHODFLRQDGDDROXFURWULEXWiYHOGR
SHUtRGRGHDSXUDomRVHQGRDVDOtTXRWDVGHSDUD,53-HSDUD&6//3DUDRH[HUFtFLRILQGR
HPGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDDSUHVHQWRXXPJDVWRGH5PLOK}HVFRPLPSRVWRV
HQTXDQWRHPUHFRQKHFHXXPYDORUSRVLWLYRGH5PLOK}HVSDUDHVVDOLQKDIUXWRFUpGLWRV
ILVFDLVGHFRUUHQWHVGDLQFRUSRUDomRGD2SHUD6RIWZDUH&RPDLQFRUSRUDomRD%HPRELSDVVRXD
DWHQGHURVUHTXLVLWRVGDOHJLVODomRWULEXWiULDSDUDGHGX]LUQDDSXUDomRGHWULEXWRVVREUHROXFURR
iJLRHDPDLVYDOLDGHDWLYRVJHUDGRVQDDTXLVLomRGD%HPRELSHOD2SHUD(VVHDWHQGLPHQWRDRV
UHTXLVLWRVGDOHJLVODomROHYRXDRUHFRQKHFLPHQWRGRVHIHLWRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
/XFUR/tTXLGRGR([HUFtFLR
2OXFUROtTXLGRGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRGHIRLGH5PLOK}HVFRPSDUDGRDXPOXFURGH
5PLOK}HVQRH[HUFtFLRGHXPDYDULDomRGHQHJDWLYDH[SOLFDGRVSHORVIDWRUHV
GHVWDFDGRVDFLPD
([HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  FRPSDUDGR DR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
HPPLOKDUHVGH5H[FHWRSHUFHQWXDLV 
5HFHLWDOtTXLGD
&XVWRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
/XFUREUXWR
'HVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDV
/XFURRSHUDFLRQDO
5HFHLWDV)LQDQFHLUDV
'HVSHVDV)LQDQFHLUDV
/XFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGD
FRQWULEXLomRVRFLDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR

(PGH
GH]HPEURGH

















(PGH
GH]HPEURGH



















$9

$9

$+





























QU
QU

$VLQIRUPDo}HVGHUHVXOWDGRXWLOL]DGDVQDWDEHODDFLPDFRQVLGHUDPDUHFHLWDGD%HPREL8NUDLQHFRQWUDSDUWHVUHODFLRQDGDVDTXDOSDVVDUiD
VHUHOLPLQDGDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDDSDUWLUGHGHVHWHPEURGH H[FOXVLYH FRQIRUPHGHVFULWRQR
LWHP³(YHQWRVFRPHIHLWRVUHOHYDQWHVRFRUULGRVHHVSHUDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV´GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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5HFHLWD/tTXLGD
$UHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDGRH[HUFtFLRGHIRLGH5PLOK}HVXPDXPHQWRGH
TXDQGRFRPSDUDGRDRH[HUFtFLRGHTXDQGRIRLUHJLVWUDGDUHFHLWDOtTXLGDGH5PLOK}HV
(VVHDXPHQWRVHGHYHSULQFLSDOPHQWHDRDXPHQWRQDUHFHLWDSURYHQLHQWHGH$SSV *DPHVQR%UDVLO
HQRH[WHULRU(PDPEDVDVJHRJUDILDVRFUHVFLPHQWRGHUHFHLWDIRLUHVXOWDQWHGRFUHVFLPHQWRGD
EDVH GH DVVLQDQWHV HP IXQomR GR ODQoDPHQWR GHVHUYLoRV HPPDLVRSHUDGRUDV HGDHQWUDGDGH
QRYRVFDQDLVGLJLWDLV
&XVWRVGH6HUYLoRV3UHVWDGRV
2FXVWRGHVHUYLoRVSUHVWDGRVHQFHUURXRH[HUFtFLR GHHP5PLOK}HVUHSUHVHQWDQGR
GDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDGRPHVPRH[HUFtFLR&RPSDUDWLYDPHQWHDRH[HUFtFLRGH
R FXVWR GH VHUYLoRV SUHVWDGRV VRPRX 5  PLOK}HV H UHJLVWURX XP DXPHQWR GH  TXH
UHSUHVHQWDXPDXPHQWRGHSRQWRVSHUFHQWXDLVHPUHODomRDUHFHLWDOtTXLGDGDGRRFUHVFLPHQWR
GHUHOHYkQFLDGHQRVVDVRSHUDo}HVLQWHUQDFLRQDLVQRWRGRTXHSRVVXHPPDLRUFXVWRGHDTXLVLomRH
OLFHQFLDPHQWRTXDQGRFRPSDUDGRDR%UDVLO
/XFUR%UXWR
2OXFUREUXWRGRH[HUFtFLRGHDSUHVHQWRXFUHVFLPHQWRGHFRPSDUDWLYDPHQWHDRH[HUFtFLR
GHHQFHUUDQGRRSHUtRGRHP5PLOK}HVDQWH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRDQWHULRU
7DODXPHQWRVHGHYHDRFUHVFLPHQWRGRYROXPHGHYHQGDV
'HVSHVDV*HUDLVH$GPLQLVWUDWLYDV
$V GHVSHVDV JHUDLV H DGPLQLVWUDWLYDV GR H[HUFtFLR GH  IRUDP GH 5  PLOK}HV XP
GHFUHVFLPHQWRGHTXDQGRFRPSDUDGRDRH[HUFtFLRGHTXDQGRRUHDOL]DGRIRLGH5
PLOK}HV(PUHODomRDUHFHLWDOtTXLGDDVGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVUHSUHVHQWDUDPGD
UHFHLWDOtTXLGDHPDQWHGDUHFHLWDOtTXLGDGRH[HUFtFLRGH$PDLRUYDULDomRQHJDWLYD
GHVVDOLQKDVHGHXQDUXEULFDGH'HSUHFLDomRH$PRUWL]DomRUHIOHWLQGRRPHQRULPSDFWRGDPDLV
YDOLDGHDWLYRVLQWDQJtYHLVHPTXDQGRFRPSDUDGRD
/XFUR2SHUDFLRQDO
2OXFURRSHUDFLRQDOGRH[HUFtFLRGHDSUHVHQWRXXPFUHVFLPHQWRGHTXDQGRFRPSDUDGR
DRH[HUFtFLRGHGHYLGRDRPDLRUYROXPHGHUHFHLWDHjVPHQRUHVGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVQR
SHUtRGR2UHVXOWDGRGRH[HUFtFLRGHIRLXPOXFURGH5PLOK}HVDQWHRV5PLOK}HV
GHOXFURUHJLVWUDGRQRH[HUFtFLRGH
5HVXOWDGR)LQDQFHLUR/tTXLGR
1RH[HUFtFLRGHRUHVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRIRLXPDGHVSHVDGH5PLOK}HVDQWHXPD
GHVSHVD 5  PLOK}HV UHJLVWUDGRV QR H[HUFtFLR DQWHULRU IUXWR GDV PDLRUHV GHVSHVDV GH
FRQWUDSUHVWDo}HVDSDJDU
/XFUR SUHMXt]R DQWHVGD3URYLVmRSDUDR,PSRVWRGH5HQGDHGD&RQWULEXLomR6RFLDO
2OXFURDQWHVGRLPSRVWRGHUHQGDHGDFRQWULEXLomRVRFLDOGRH[HUFtFLRGHFRQVLGHUDQGRR
GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO GD &RPSDQKLD H WRGRV RV ODQoDPHQWRV HP GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV H
GHVSHVDVILQDQFHLUDVOtTXLGDVIRLGH5PLOK}HVDQWHXPOXFURGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLR
GHXPDYDULDomRQHJDWLYDGHHQWUHRVGRLVSHUtRGRVGHFRPSDUDomR
,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO
$SURYLVmRSDUDLPSRVWRVREUHDUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOHVWiUHODFLRQDGDDROXFURWULEXWiYHOGR
SHUtRGRGHDSXUDomRVHQGRDVDOtTXRWDVGHSDUD,53-HSDUD&6//3DUDRH[HUFtFLRILQGR
HPGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDUHFRQKHFHXXPYDORUSRVLWLYRGH5PLOK}HVSDUD
HVVD OLQKD IUXWR GH FUpGLWRV ILVFDLV GHFRUUHQWHV GD LQFRUSRUDomR GD 2SHUD 6RIWZDUH HQWmR
FRQWURODGRUDGD%HPRELIUHQWHXPJDVWRGH5PLOK}HVFRPLPSRVWRVHP
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/XFUR SUHMXt]R GR([HUFtFLR
2OXFUROtTXLGRGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRGHIRLGH5PLOK}HVFRPSDUDGRDXPSUHMXt]R
OtTXLGR GH 5  PLOKmR QR H[HUFtFLR GH  H[SOLFDGRV SHORV IDWRUHV GHVWDFDGRV DFLPD HP
HVSHFLDOGRVHIHLWRVGHFRUUHQWHVGDVYDULDo}HVQDVFRQWUDSUHVWDo}HVDSDJDUHPHGRVHIHLWRV
GHFRUUHQWHVGDLQFRUSRUDomRGD2SHUDSHOD&RPSDQKLDHP
¾ )/8;2'(&$,;$&20%,1$'$6
'HPRQVWUDWLYRGH)OX[RGH&DL[DGRVSHUtRGRVGHQRYHPHVHVHQFHUUDGRVHPH
3HUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH  FRPSDUDGR DR SHUtRGR GH QRYH
PHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH
(PGH
VHWHPEURGH





HPPLOK}HVGH5H[FHWRSHUFHQWXDLV 
&DL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
&DL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
&DL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
(IHLWRVGDYDULDomRGDVWD[DVGHFkPELRVREUHFDL[DH
HTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$XPHQWROtTXLGRHP&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGH&DL[D
6DOGRLQLFLDO
6DOGRILQDO

(PGH
VHWHPEURGH







 











$+



QU





$VLQIRUPDo}HVGHUHVXOWDGRXWLOL]DGDVQDWDEHODDFLPDFRQVLGHUDPDUHFHLWDGD%HPREL8NUDLQHFRQWUDSDUWHVUHODFLRQDGDVDTXDOSDVVDUiD
VHUHOLPLQDGDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDDSDUWLUGHGHVHWHPEURGH H[FOXVLYH FRQIRUPHGHVFULWRQR
LWHP³(YHQWRVFRPHIHLWRVUHOHYDQWHVRFRUULGRVHHVSHUDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV´GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

&DL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
2 FDL[D OtTXLGR JHUDGR QDV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV QR SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH
VHWHPEURGHIRLGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRDRFDL[DOtTXLGRJHUDGRQRSHUtRGRGH
QRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHTXHIRLGH5PLOK}HV(VWHDXPHQWRGH5
PLOK}HVpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDRDXPHQWRQRVUHFHELPHQWRVGHFOLHQWHV5PLOK}HV
&DL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
2FDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGH
VHWHPEURGHIRLGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRDRFDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQRSHUtRGRGH
QRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHTXHIRLGH5PLOK}HV(VWHDXPHQWRGH5
PLOK}HVQRFDL[DXWLOL]DGRpDWULEXtGRVXEVWDQFLDOPHQWHDRVHPSUpVWLPRVDSDUWHVUHODFLRQDGDV5
PLOK}HVPDLRUHQWUHRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHHRPHVPR
SHUtRGRGH
&DL[DJHUDGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
2FDL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRIRLGH5PLOK}HVQRSHUtRGRGHQRYH
PHVHV ILQGR  GH VHWHPEUR GH  FRPSDUDGR DR FDL[D OtTXLGR JHUDGR GH 5  PLOK}HV QR
SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH  (VVH DXPHQWR p GHFRUUHQWH
SULQFLSDOPHQWHGRVHPSUpVWLPRVGHSDUWHVUHODFLRQDGDVTXHQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHP
GHVHWHPEURGHFKHJRXDRYDORUGH5PLOK}HVFRQWUDXPYDORUOtTXLGRGH5PLOK}HV
QRPHVPRSHUtRGRGH
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'HPRQVWUDWLYRGH)OX[RGH&DL[DGRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVH
([HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  FRPSDUDGR DR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
(PGH
GH]HPEURGH





HPPLOK}HVGH5H[FHWRSHUFHQWXDLV 
&DL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
&DL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
&DL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
(IHLWRVGDYDULDomRGDVWD[DVGHFkPELRVREUHFDL[DH
HTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$XPHQWROtTXLGRHP&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGH&DL[D
6DOGRLQLFLDO
6DOGRILQDO

 

(PGH
GH]HPEURGH





$+




 


















$VLQIRUPDo}HVGHUHVXOWDGRXWLOL]DGDVQDWDEHODDFLPDFRQVLGHUDPDUHFHLWDGD%HPREL8NUDLQHFRQWUDSDUWHVUHODFLRQDGDVDTXDOSDVVDUiD
VHUHOLPLQDGDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDDSDUWLUGHGHVHWHPEURGH H[FOXVLYH FRQIRUPHGHVFULWRQR
LWHP³(YHQWRVFRPHIHLWRVUHOHYDQWHVRFRUULGRVHHVSHUDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV´GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

&DL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
2FDL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
IRL GH 5  PLOK}HV HP FRPSDUDomR DR FDL[D OtTXLGR JHUDGR QR H[HUFtFLR ILQGR HP  GH
GH]HPEURGHGH5PLOK}HV2SULQFLSDOIDWRUSDUDHVVHDXPHQWRHPQRVVRIOX[RGHFDL[D
VH GHYH DR SUySULR FUHVFLPHQWR GR YROXPH GH QHJyFLRV GD &RPSDQKLD DR ORQJR GR DQR FRP
FUHVFLPHQWRGHUHFHLWDHGR(%,7'$
&DL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
2FDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRVQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
IRLGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRDRV5PLOK}HVXWLOL]DGRVDRORQJRGRH[HUFtFLR
ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  (VWD PHQRU VDtGD GH 5  PLOK}HV QR FDL[D p DWULEXtGD
VXEVWDQFLDOPHQWHDRPHQRUYROXPHGHREULJDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
&DL[DJHUDGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
2FDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRIRLGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGRGH
 FRPSDUDGR D XPD JHUDomR SRVLWLYD GH 5  PLOK}HV QR H[HUFtFLR ILQGR GH  9DOH
GHVWDFDU TXH HP  D &RPSDQKLD YROWRX D UHDOL]DU HPSUpVWLPRV HQWUH SDUWHV UHODFLRQDGDV GH
IRUPDDDORFDULQYHVWLPHQWRVQDVUHJL}HVHPH[SDQVmR$SULQFLSDOYDULDomRQDFRPSDUDomRDQXDO
GHFRUUHGDLQFRUSRUDomR2SHUD6RIWZDUHFRPFRQVHTXHQWHDXPHQWRGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD
UHDOL]DGRHPHYHQWRTXHQmRVHUHSHWHHP
([HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  FRPSDUDGR DR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
HPPLOK}HVGH5H[FHWRSHUFHQWXDLV 
&DL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
&DL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
&DL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
(IHLWRVGDYDULDomRGDVWD[DVGHFkPELRVREUHFDL[DH
HTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$XPHQWR UHGXomR OtTXLGR D HP&DL[DHHTXLYDOHQWHV
GHFDL[D
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGH&DL[D
6DOGRLQLFLDO
6DOGRILQDO

(PGH
GH]HPEURGH





(PGH
GH]HPEURGH





$+




 

 





 













$VLQIRUPDo}HVGHUHVXOWDGRXWLOL]DGDVQDWDEHODDFLPDFRQVLGHUDPDUHFHLWDGD%HPREL8NUDLQHFRQWUDSDUWHVUHODFLRQDGDVDTXDOSDVVDUiD
VHUHOLPLQDGDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDDSDUWLUGHGHVHWHPEURGH H[FOXVLYH FRQIRUPHGHVFULWRQR
LWHP³(YHQWRVFRPHIHLWRVUHOHYDQWHVRFRUULGRVHHVSHUDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV´GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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&DL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
2FDL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
IRLGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRDRFDL[DOtTXLGRJHUDGRDRORQJRGRH[HUFtFLRILQGRHP
GHGH]HPEURGHGH5PLOK}HV2SULQFLSDOIDWRUSDUDHVVHDXPHQWRHPQRVVRIOX[RGH
FDL[DRSHUDFLRQDOGHFRUUHGRPDLRUYROXPHGHQHJyFLRVDOFDQoDGRQDTXHOHDQR
&DL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRV
2FDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWRVQRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH
IRLGH5PLOK}HVHPFRPSDUDomRDRFDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQRH[HUFtFLRILQGRHPGH
GH]HPEURGHTXHIRLGH5PLOK}HV(VWDPHQRUVDtGDGH5PLOK}HVQRFDL[Dp
DWULEXtGDVXEVWDQFLDOPHQWHDRPHQRUYROXPHGHREULJDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
&DL[DJHUDGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
2FDL[DOtTXLGRJHUDGRQDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWRIRLGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGRGH
FRPSDUDGRDXPDJHUDomRGH5PLOK}HVQRH[HUFtFLRILQGRGH(VVDYDULDomRp
GHFRUUHQWH GD DSURYDomR GD LQFRUSRUDomR 2SHUD 6RIWZDUH FRP FRQVHTXHQWH DXPHQWR GR FDSLWDO
VRFLDO GD &RPSDQKLD HP FRQWUDSDUWLGD DR SDJDPHQWR GH HPSUpVWLPR FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV
UHGX]LQGRRPRQWDQWHJHUDGRQRH[HUFtFLR
2875$6,1)250$d®(6
(PGHRXWXEURGHD%HPREL+ROGLQJ$6FRQWURODGRUDGD&RPSDQKLDLQVWLWXLXXPSODQRGH
LQFHQWLYREDVHDGRHPDo}HVFXMRVEHQHILFLiULRVVmRVHXVFRODERUDGRUHVLQFOXVLYHFRODERUDGRUHVGH
VXDVFRQWURODGDV
2REMHWLYRGRSODQRpDWUDLUUHWHUHSUHPLDURVFRODERUDGRUHVDVVLPFRPRDOLQKDURVLQWHUHVVHVGRV
FRODERUDGRUHVHGD%HPREL+ROGLQJ$6RIHUHFHQGRLQFHQWLYRVDORQJRSUD]RQDIRUPDGHRSo}HV
TXH GmR GLUHLWR D Do}HV RX YDORUHV PRELOLiULRV VHPHOKDQWHV GH HPLVVmR GD %HPREL +ROGLQJ $6
6XMHLWRDFHUWRVWHUPRVHFRQGLo}HVFDGDRSomRGiDRVHXGHWHQWRURGLUHLWRGHUHFHEHUXPDDomR
RX YDORUHV PRELOLiULRV VHPHOKDQWHV QD %HPREL +ROGLQJ $6 PHGLDQWH R SDJDPHQWR GH XP
GHWHUPLQDGR SUHoR $V RSo}HV VHUmR FRQFHGLGDV GH DFRUGR FRP RV WHUPRV GH XP FRQWUDWR GH
FRQFHVVmR GH RSo}HV SDUD RV FRODERUDGRUHV TXH FRQWULEXDP SDUD R VXFHVVR H UHQWDELOLGDGH GD
%HPREL+ROGLQJ$67DLVFRQFHVV}HVGDUmRDRVSDUWLFLSDQWHVXPDSDUWLFLSDomRQRJUXSRGD%HPREL
+ROGLQJ $6 DXPHQWDQGR D SDUWLFLSDomR GRV SDUWLFLSDQWHV QR SURJUHVVR D ORQJR SUD]R H VXFHVVR
FRQWtQXRGRJUXSRGD%HPREL+ROGLQJ$67RGRVRVFRODERUDGRUHVGRJUXSRGD%HPREL+ROGLQJ$6
VmRHOHJtYHLVjVFRQFHVV}HVDFULWpULRGRFRPLWrIRUPDGRSHOD%HPREL+ROGLQJ$6SDUDJHVWmRGR
SODQRGHRSo}HV
$%HPREL+ROGLQJ$6SRVVXtDHPGHRXWXEURGHDo}HVHPLWLGDVVHQGRTXHFRP
R H[HUFtFLR GDV RSo}HV DVVXPLQGR TXH  GDV RSo}HV VHMDP H[HUFLGDV  SDVVDULD D SRVVXLU
 Do}HV H SRUWDQWR DV Do}HV RULXQGDV GDV RSo}HV UHSUHVHQWDULDP  GDV Do}HV GH
HPLVVmRGD%HPREL+ROGLQJ$6 GHIRUPDWRWDOPHQWHGLOXtGD 
$ FRQWUDSUHVWDomR D VHU SDJD SRU XPD DomR QR H[HUFtFLR GDV RSo}HV VHULD GH 86 
REVHUYDGR TXH WDO SUHoR HVWDULD VXMHLWRV D DMXVWHV SDUD EDL[R FRP TXDOTXHU GLYLGHQGR SDJR SHOD
%HPREL +ROOGLQJ $6 1R FDVR GH L  XP GHVGREUDPHQWR RX JUXSDPHQWR GH Do}HV LL  TXDOTXHU
HPLVVmR GH QRYDV Do}HV ERQLILFDGDV HP QRUXHJXrV Fondsemisjon  LLL  XPD FLVmR GD %HPREL
+ROGLQJ $6 RX LY  XPD UHGXomR GH FDSLWDO SRU FDQFHODPHQWR GH Do}HV R Q~PHUR GH Do}HV
FRPSRVWDVSHODVRSo}HVGHYHULDVHUDXPHQWDGRRXGLPLQXtGRGHDFRUGRFRPDPXGDQoDQRQ~PHUR
WRWDO GH Do}HV GD %HPREL +ROGLQJ $6 H R SUHoR GH H[HUFtFLR H DV GLVSRVLo}HV GR SODQR VHUmR
DMXVWDGRVGHDFRUGRHFRQIRUPHQHFHVViULRGHIRUPDDUHIOHWLURGHVGREUDPHQWRRXJUXSDPHQWRGH
Do}HVDHPLVVmRGHDo}HVERQLILFDGDVFLVmRRXUHGXomRGHFDSLWDOFRQIRUPHRFDVR
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$VRSo}HVFRQFHGLGDVTXHIRUHPSHUGLGDVFDQFHODGDVRXUHVFLQGLGDVSRUTXDOTXHUPRWLYRILFDUmR
LPHGLDWDPHQWHGLVSRQtYHLVSDUDQRYDVFRQFHVV}HV2FRPLWrJHVWRUGRSODQRSRGHGHWHPSRVHP
WHPSRV DGRWDU H VHJXLU UHJUDV H SURFHGLPHQWRV UHODWLYRV j FRQWDJHP GH RSo}HV FRQWUD R OLPLWH
Pi[LPRGRSODQRRXTXDOTXHUVXEOLPLWHTXHMXOJDUDSURSULDGRLQFOXLQGRUHJUDVPDLVUHVWULWLYDVGR
TXHDVHVWDEHOHFLGDVDFLPDQDPHGLGDQHFHVViULDSDUDVDWLVID]HURVUHTXLVLWRVGHTXDOTXHUEROVD
GH YDORUHV QDFLRQDO QD TXDO DV Do}HV GD %HPRQL +ROGLQJ $6 HVWmR OLVWDGDV TXDOTXHU UHTXLVLWR
UHJXODPHQWDUDSOLFiYHORXTXDOTXHUUHTXLVLWRGHTXDOLILFDomRILVFDO
2 FRPLWr JHVWRU GR SODQR WDPEpP WHP SRGHUHV WRWDLV H H[FOXVLYRV SDUD DGRWDU DV UHJUDV
UHJXODPHQWRVHGLUHWUL]HVSDUDDH[HFXomRGRSODQRFRQIRUPHMXOJDUQHFHVViULRRXDSURSULDGR7DO
FRPLWrSRGHFRUULJLUTXDOTXHUGHIHLWRRXRPLVVmRRXUHFRQFLOLDUTXDOTXHULQFRQVLVWrQFLDQRSODQRGD
IRUPD H QD PHGLGD HP TXH R FRPLWr FRQVLGHUH QHFHVViULR RX FRQYHQLHQWH SDUD FRQFUHWL]DU VHXV
REMHWLYRV
2SHUtRGRGHDTXLVLomRSDGUmRSDUDDVRSo}HVQRVWHUPRVGHTXDOTXHUFRQFHVVmRGHRSo}HVpGH
DQRVVHQGRDGTXLULGRVDSyVXPDQRDSyVGRLVDQRVDSyVDQRVHDSyV
DQRVDFRQWDUGDGDWDGDFRQFHVVmRGDRSomR$MXVWHVQRSHUtRGRGHDTXLVLomRSDGUmRSRGHPVHU
IHLWRVSHORFRPLWr2FRQWUDWRGHRSomRWDPEpPSRGHHVSHFLILFDURXWUDVFRQGLo}HVSDUDDTXLVLomR
GHGLUHLWRVFRQIRUPHGHWHUPLQDGRSHOR&RPLWrFRPRFULWpULRVGHGHVHPSHQKRLQGLYLGXDORXFROHWLYR
$VRSo}HVH[HUFLGDVVHUmROLTXLGDGDVSHODHQWUHJDSRUSDUWHGD%HPREL+ROGLQJ$6GHXPQ~PHUR
GHDo}HVLJXDODRQ~PHURGHRSo}HVH[HUFLGDVPHGLDQWHRSDJDPHQWRSHORSDUWLFLSDQWHGRSUHoR
GHH[HUFtFLRGHWDLVDo}HV4XDOTXHUHQWUHJDGHDo}HVHVWDUiVXMHLWDHFRQGLFLRQDGDDRIDWRGHR
SDUWLFLSDQWH L  VHU OHJDOPHQWH FDSD] GH UHFHEHU DV Do}HV H LL  WRPDU DV PHGLGDV H DVVLQDU RV
GRFXPHQWRVUD]RDYHOPHQWHVROLFLWDGRVSHOD%HPREL+ROGLQJ$6SDUDTXHDPHVPDVHMDFDSD]GH
GLVWULEXLUHHPLWLUDVDo}HVHID]HUFRPTXHVHMDPHQWUHJXHVDRSDUWLFLSDQWHVHPSUHGHDFRUGRFRP
RVUHTXLVLWRVHVWDWXWiULRVDSOLFiYHLVj%HPREL+ROGLQJ$6
2FRPLWrJHVWRUGRSODQRSRGHRXWRUJDUFRQFHVV}HVDSHVVRDVHPXPGHWHUPLQDGRSDtVQRVWHUPRV
HFRQGLo}HVTXHSRVVDPQRMXOJDPHQWRGRFRPLWrVHUQHFHVViULRVRXDFRQVHOKiYHLVSDUDFXPSULU
DV OHLV GDV MXULVGLo}HV HVWUDQJHLUDV DSOLFiYHLV H SDUD HVVH ILP SRGH HVWDEHOHFHU VXE SODQRV
SURFHGLPHQWRVGHOLTXLGDomRPRGLILFDGRVHRXWURVWHUPRVHSURFHGLPHQWRV
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±3URMHo}HVGLYXOJDGDVHSUHPLVVDV
D  REMHWRGDSURMHomR
$Wp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD QmR PDQWpP FRPR SUiWLFD GLYXOJDU DR
PHUFDGRSURMHo}HVRXHVWLPDWLYDVGHTXDOTXHUWLSRVHMDPRSHUDFLRQDLVRXILQDQFHLUDV
E  SHUtRGRSURMHWDGRHRSUD]RGHYDOLGDGHGDSURMHomR
$Wp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD QmR PDQWpP FRPR SUiWLFD GLYXOJDU DR
PHUFDGRSURMHo}HVRXHVWLPDWLYDVGHTXDOTXHUWLSRVHMDPRSHUDFLRQDLVRXILQDQFHLUDV
F  SUHPLVVDV GD SURMHomR FRP D LQGLFDomR GH TXDLV SRGHP VHU LQIOXHQFLDGDV SHOD
DGPLQLVWUDomRGRHPLVVRUHTXDLVHVFDSDPDRVHXFRQWUROHH
$Wp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD QmR PDQWpP FRPR SUiWLFD GLYXOJDU DR
PHUFDGRSURMHo}HVRXHVWLPDWLYDVGHTXDOTXHUWLSRVHMDPRSHUDFLRQDLVRXILQDQFHLUDV
G  YDORUHVGRVLQGLFDGRUHVTXHVmRREMHWRGDSUHYLVmR
$Wp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD QmR PDQWpP FRPR SUiWLFD GLYXOJDU DR
PHUFDGRSURMHo}HVRXHVWLPDWLYDVGHTXDOTXHUWLSRVHMDPRSHUDFLRQDLVRXILQDQFHLUDV
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±$FRPSDQKDPHQWRHDOWHUDo}HVGDVSURMHo}HVGLYXOJDGDV
D  LQIRUPDUTXDLVHVWmRVHQGRVXEVWLWXtGDVSRUQRYDVSURMHo}HVLQFOXtGDVQRIRUPXOiULRH
TXDLVGHODVHVWmRVHQGRUHSHWLGDVQRIRUPXOiULR
$Wp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD QmR PDQWpP FRPR SUiWLFD GLYXOJDU DR
PHUFDGRSURMHo}HVRXHVWLPDWLYDVGHTXDOTXHUWLSRVHMDPRSHUDFLRQDLVRXILQDQFHLUDV
E  TXDQWRjVSURMHo}HVUHODWLYDVDSHUtRGRVMiWUDQVFRUULGRVFRPSDUDURVGDGRVSURMHWDGRV
FRPRHIHWLYRGHVHPSHQKRGRVLQGLFDGRUHVLQGLFDQGRFRPFODUH]DDVUD]}HVTXHOHYDUDP
DGHVYLRVQDVSURMHo}HVH
$Wp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD QmR PDQWpP FRPR SUiWLFD GLYXOJDU DR
PHUFDGRSURMHo}HVRXHVWLPDWLYDVGHTXDOTXHUWLSRVHMDPRSHUDFLRQDLVRXILQDQFHLUDV
F  TXDQWR jV SURMHo}HV UHODWLYDV D SHUtRGRV DLQGD HP FXUVR LQIRUPDU VH DV SURMHo}HV
SHUPDQHFHPYiOLGDVQDGDWDGHHQWUHJDGRIRUPXOiULRHTXDQGRIRURFDVRH[SOLFDUSRU
TXHHODVIRUDPDEDQGRQDGDVRXVXEVWLWXtGDV
$Wp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD QmR PDQWpP FRPR SUiWLFD GLYXOJDU DR
PHUFDGRSURMHo}HVRXHVWLPDWLYDVGHTXDOTXHUWLSRVHMDPRSHUDFLRQDLVRXILQDQFHLUDV
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±'HVFULomRGDHVWUXWXUDDGPLQLVWUDWLYD
DWULEXLo}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRVyUJmRVHFRPLWrVSHUPDQHQWHVTXH
D
VHUHSRUWDPDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRLQGLFDQGR
$&RPSDQKLDpDGPLQLVWUDGDSRUXP&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHSRUXPD'LUHWRULD
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpFRPSRVWRSRUQRPtQLPR WUrV HQRPi[LPR FLQFR PHPEURV
WLWXODUHV FRP PDQGDWR XQLILFDGR GH  GRLV  DQRV GHQWUH RV TXDLV XP 3UHVLGHQWH H XP 9LFH
3UHVLGHQWHHOHLWRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR'RVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQR
PtQLPR GRLV RX YLQWHSRUFHQWR RTXHIRUPDLRUGHYHUmRVHUFRQVHOKHLURVLQGHSHQGHQWHV
FRQIRUPHR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGHYHQGRDFDUDFWHUL]DomRGRVLQGLFDGRVDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRFRPRFRQVHOKHLURVLQGHSHQGHQWHVVHUGHOLEHUDGDQD$VVHPEOHLD*HUDOTXHRVHOHJHU
$LQGDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUiVHUFRPSRVWRSRUDWpLJXDOQ~PHURGHVXSOHQWHVFRP
PDQGDWRXQLILFDGRGH GRLV DQRVILFDQGRDFDUJRGD$VVHPEOHLD*HUDOTXHRVHOHJHUDLQGLFDomR
GDRUGHPGHSULRULGDGHHQWUHRVVXSOHQWHVSDUDVXEVWLWXLomRGRVPHPEURVHIHWLYRVGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR HP VXDV DXVrQFLDV H LPSHGLPHQWRV 8P PHPEUR VXSOHQWH GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR DSHQDV SRGHUi SDUWLFLSDU H YRWDU QDV UHXQL}HV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR QDV
VLWXDo}HVGHDXVrQFLDRXLPSHGLPHQWRGRPHPEURHIHWLYRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRREVHUYDGD
DRUGHPGHSULRULGDGHLQGLFDGDSHOD$VVHPEOHLD*HUDO
25HJLPHQWR,QWHUQRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRIRLDSURYDGRHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHRXWXEURGH
&RPSHWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHPSUHMXt]RGHRXWUDVFRPSHWrQFLDVIL[DGDVQD/HL
Q
L
IL[DU D RULHQWDomR JHUDO GRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD H GH VXDV FRQWURODGDV LQFOXLQGR D
DSURYDomR H DOWHUDomR GR RUoDPHQWR DQXDO H R SODQR GH QHJyFLRV GD &RPSDQKLD H GH VXDV
FRQWURODGDVEHPFRPRTXDLVTXHUHYHQWXDLVDOWHUDo}HVGRVPHVPRV VHQGRFHUWRTXHHQTXDQWRQmR
IRUDSURYDGRRRUoDPHQWRRXSODQRUHIHUHQWHDXPGHWHUPLQDGRH[HUFtFLRVRFLDORRUoDPHQWRRX
SODQRGRH[HUFtFLRDQWHULRUVHUiXWLOL]DGRSURYLVRULDPHQWH HDGHWHUPLQDomRGDVPHWDVHHVWUDWpJLDV
GHQHJyFLRVSDUDRSHUtRGRVXEVHTXHQWH]HODQGRSRUVXDERDH[HFXomR
LL 
HOHJHU GHVWLWXLU GHILQLU D UHPXQHUDomR H DV DWULEXLo}HV GRV PHPEURV GD 'LUHWRULD GD
&RPSDQKLDREVHUYDGRVRVOLPLWHVHVWDEHOHFLGRVSHOD$VVHPEOHLD*HUDO
LLL 
ILVFDOL]DU D JHVWmR GRV 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD H[DPLQDU D TXDOTXHU WHPSR RV OLYURV H
SDSpLV GD &RPSDQKLD H VROLFLWDU LQIRUPDo}HV VREUH TXDLVTXHU DWRV FHOHEUDGRV RX HP YLD GH
FHOHEUDomRSHOD&RPSDQKLD
LY 
SURSRUHDGPLQLVWUDUSODQRVGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HVRXRXWUDVIRUPDVGHUHPXQHUDomR
EDVHDGD HP Do}HV SDUD DGPLQLVWUDGRUHV HPSUHJDGRV SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV DVVLP FRPR
DGPLQLVWUDGRUHV H RXWURV HPSUHJDGRV GH RXWUDV VRFLHGDGHV TXH VHMDP FRQWURODGDV GLUHWD RX
LQGLUHWDPHQWHSHOD&RPSDQKLD
Y
DSURYDUSUHYLDPHQWHDLPSOHPHQWDomRRXDDOWHUDomREHPFRPRDDGPLQLVWUDomRGHSODQR
GHLQFHQWLYRGHUHPXQHUDomRGHORQJRSUD]RDRVHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDHRXGHVRFLHGDGHV
FRQWURODGDVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHSHOD&RPSDQKLD
YL 

QRPHDUHGHVWLWXLURVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVGD&RPSDQKLDTXDQGRIRURFDVR

YLL 



PDQLIHVWDUVHVREUHR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRHDVFRQWDVGD'LUHWRULD

YLLL  VXEPHWHU j $VVHPEOHLD *HUDO D SURSRVWD GH GHVWLQDomR D VHU GDGD DR OXFUR OtTXLGR GD
&RPSDQKLDGHFDGDH[HUFtFLRVRFLDO
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L[ 
DXWRUL]DU D 'LUHWRULD D DGTXLULU DOLHQDU H FRQVWLWXLU {QXV UHDLV RX JUDYDPHV GH TXDOTXHU
QDWXUH]D VREUH RV EHQV GR DWLYR SHUPDQHQWH SUHVWDU JDUDQWLDV HP JHUDO FHOHEUDU FRQWUDWRV GH
TXDOTXHUQDWXUH]DUHQXQFLDUDGLUHLWRVHWUDQVDo}HVGHTXDOTXHUQDWXUH]DGD&RPSDQKLDHGHVXDV
FRQWURODGDVHPYDORUHVTXHVXSHUHP GH]SRUFHQWR GRSDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLD
[
GHOLEHUDUVREUHDFRQWUDWDomRGHILQDQFLDPHQWRVHHPSUpVWLPRVEHPFRPRVREUHTXDLVTXHU
RSHUDo}HVTXHUHVXOWHPHPFULDomRGHHQGLYLGDPHQWRSDUDD&RPSDQKLDHPYDORUVXSHULRUD
GH] SRU FHQWR  GR SDWULP{QLR OtTXLGR FRQVROLGDGR GD &RPSDQKLD DSXUDGR QR ~OWLPR %DODQoR
3DWULPRQLDOGD&RPSDQKLDSRURSHUDomRLVRODGDRXHPFRQMXQWRGHRSHUDo}HVGHQWURGRPHVPR
H[HUFtFLR VRFLDO LQFOXLQGR D HPLVVmR GH TXDLVTXHU LQVWUXPHQWRV GH FUpGLWR SDUD D FDSWDomR GH
UHFXUVRVVHMDPQRWDVSURPLVVyULDVFRPHUFLDLVbondsnotescommercial papersRXRXWURVGHXVR
FRPXPQRPHUFDGREHPFRPRSDUDIL[DUDVVXDVFRQGLo}HVGHHPLVVmRHUHVJDWHSRGHQGRQRV
FDVRV TXH GHILQLU H[LJLU D SUpYLD DXWRUL]DomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRPR FRQGLomR GH
YDOLGDGHGRDWR
[L 
GHOLEHUDU VREUH R DXPHQWR GR FDSLWDO GD &RPSDQKLD DWp R OLPLWH GR FDSLWDO DXWRUL]DGR
SRGHQGRGHQWURGHWDOOLPLWHDXWRUL]DUDHPLVVmRGHDo}HVRXE{QXVGHVXEVFULomR
[LL  GHOLEHUDUVREUHDHPLVVmRGHGHErQWXUHVVLPSOHVQRVWHUPRVGR$UWLJRGD/HLQ
EHPFRPRVREUHDHPLVVmRGHGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVHVWDV~OWLPDVGHQWURGR
OLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGRQRVWHUPRVGR$UWLJRGD/HLQ
[LLL  GHFLGLUVREUHRSDJDPHQWRRXFUpGLWRGHMXURVVREUHRFDSLWDOSUySULRDRVDFLRQLVWDVQRV
WHUPRVGDOHJLVODomRDSOLFiYHO
[LY  DXWRUL]DUROHYDQWDPHQWRGHEDODQoRVVHPHVWUDLVRXHPSHUtRGRVPHQRUHVHDGLVWULEXLomR
GHGLYLGHQGRVLQWHUPHGLiULRVFRPEDVHQROXFURDSXUDGRHPWDLVEDODQoRVREVHUYDGDVDVOLPLWDo}HV
HGLVSRVLo}HVHVWDWXWiULDVHOHJDLV
[Y  GHOLEHUDU TXDOTXHU RSHUDomR WUDQVDomR FRQWUDWR RX DFRUGR GH TXDOTXHU QDWXUH]D TXH
HQYROYD YDORU VXSHULRU D  GH] SRU FHQWR  GR SDWULP{QLR OtTXLGR FRQVROLGDGR GD &RPSDQKLD
DSXUDGR QR ~OWLPR %DODQoR 3DWULPRQLDO GD &RPSDQKLD SRU RSHUDomR LVRODGD RX HP FRQMXQWR GH
RSHUDo}HVGHQWURGRPHVPRH[HUFtFLRVRFLDO
[YL  DXWRUL]DUDDPRUWL]DomRUHVJDWHRXUHFRPSUDGHDo}HVGDSUySULD&RPSDQKLDEHPFRPR
GHOLEHUDUVREUHRHYHQWXDOFDQFHODPHQWRRXDOLHQDomRGDVDo}HVSRUYHQWXUDHPWHVRXUDULD
[YLL  GHOLEHUDU VREUH D GLVWULEXLomR DRV DGPLQLVWUDGRUHV HRX HPSUHJDGRV GH SDUWLFLSDomR QRV
OXFURVGD&RPSDQKLDREVHUYDGRVRVOLPLWHVHFRQGLo}HVIL[DGRVSHOD$VVHPEOHLD*HUDO
[YLLL  GHOLEHUDUVREUHDFHOHEUDomRPRGLILFDomRHRXWpUPLQRGHFRQWUDWRVEHPFRPRUHDOL]DomR
GH RSHUDo}HV GH TXDOTXHU QDWXUH]D HQWUH GH XP ODGR D &RPSDQKLD RX TXDOTXHU GH VXDV
FRQWURODGDV±FRPH[FHomRGDVVXEVLGLiULDVLQWHJUDLVGD&RPSDQKLD±HGHRXWURODGRDFLRQLVWD
FRQWURODGRU VRFLHGDGH FROLJDGD RX DGPLQLVWUDGRU GD &RPSDQKLD RX UHVSHFWLYRV F{QMXJHV RX
SDUHQWHV DWp VHJXQGR JUDX HRX HPSUHVDV FRQWURODGDV FROLJDGDV RX FRQWURODGRUDV GRV PHVPRV
TXHHQYROYDPYDORUHVVXSHULRUHVD XPSRUFHQWR GRSDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLD
[L[  LQGLFDU R 'LUHWRU RX 'LUHWRUHV TXH UHSUHVHQWDUmR D &RPSDQKLD QDV DVVHPEOHLDV JHUDLV
UHXQL}HV GH VyFLRV RX DOWHUDo}HV FRQWUDWXDLV GDV VRFLHGDGHV FRQWURODGDV RX FROLJDGDV GD
&RPSDQKLD
[[  GHOLEHUDUVREUHDSDUWLFLSDomRGD&RPSDQKLDHPRXWUDVVRFLHGDGHVFRPRVyFLDRXDFLRQLVWD
PHGLDQWHVXEVFULomRRXDTXLVLomRGHDo}HVRXTXRWDVEHPFRPRDVXDSDUWLFLSDomRHPDFRUGRVGH
DVVRFLDomRHRXDFRUGRVGHDFLRQLVWDVHVREUHDFRQVWLWXLomRGHVRFLHGDGHVQR%UDVLORXQRH[WHULRU
SHOD&RPSDQKLDUHVVDOYDGRTXDQGRD/HLRX(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDGHRXWUDIRUPD
GLVSXVHU
[[L  FRQVWLWXLU H LQVWDODU R FRPLWr GH DXGLWRULD GD &RPSDQKLD REVHUYDGRV RV UHTXLVLWRV
HVWDEHOHFLPHQWRVQDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO
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[[LL  FRQVWLWXLURXWURVFRPLWrVWpFQLFRVRXFRQVXOWLYRVGHFDUiWHUQmRGHOLEHUDWLYRQRVWHUPRVH
FRQGLo}HVGHILQLGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHOHJHUHGHVWLWXLURVVHXVPHPEURVHDSURYDU
VHXV UHJLPHQWRV LQWHUQRV 2V FRPLWrV SRGHUmR DWXDU HQWUH RXWUDV QDV VHJXLQWHV iUHDV L 
HVWUDWpJLFD H ILQDQFHLUD LL  JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD FRQGXWD H pWLFD H LLL  UHPXQHUDomR GH
DGPLQLVWUDGRUHVHGHVHQYROYLPHQWRH[HFXWLYR
[[LLL  H[HUFHUDVGHPDLVDWULEXLo}HVFRQIHULGDVHP$VVHPEOHLD*HUDORXSRUHVWH(VWDWXWRH
[[LY  UHVROYHURVFDVRVRPLVVRVQR(VWDWXWRHH[HUFHURXWUDVDWULEXLo}HVTXHDOHLRXR(VWDWXWR
QmRFRQILUDPDRXWURyUJmRGD&RPSDQKLD
'LUHWRULD
$'LUHWRULDVHUiFRPSRVWDGH GRLV D TXDWUR PHPEURVUHVLGHQWHVQR%UDVLODFLRQLVWDVRXQmR
HOHLWRV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRU XP SUD]R GH PDQGDWR GH  GRLV  DQRV SHUPLWLGD D
UHHOHLomR VHQGR XP 'LUHWRU 3UHVLGHQWH XP 'LUHWRU )LQDQFHLUR XP 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP
,QYHVWLGRUHVHXP'LUHWRUVHPGHVLJQDomRHVSHFtILFDWRGRVHOHLWRVHGHVWLWXtYHLVDTXDOTXHUWHPSR
SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR 2 FDUJR GH 'LUHWRU GH 5HODomR FRP ,QYHVWLGRUHV SRGHUi VHU
FXPXODGRFRPRGH'LUHWRU3UHVLGHQWHRXGH'LUHWRU)LQDQFHLURQHVWDKLSyWHVHD'LUHWRULDSRGHUi
WHUDWpGRLV'LUHWRUHVVHPGHVLJQDomRHVSHFtILFD
&RPLWrV
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHFULDUFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWR DRV TXDLV FDEHD DQiOLVHH D
GLVFXVVmRGDVPDWpULDVGHILQLGDVFRPRGHVXDFRPSHWrQFLDEHPFRPRDIRUPXODomRGHSURSRVWDVH
UHFRPHQGDo}HVSDUDGHOLEHUDomRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR2VFRPLWrVSRGHUmRDWXDUHQWUH
RXWUDVQDVVHJXLQWHViUHDV L HVWUDWpJLFDHILQDQFHLUD LL JRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDFRQGXWDHpWLFD
H LLL  UHPXQHUDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV H GHVHQYROYLPHQWR H[HFXWLYR $ &RPSDQKLD QmR SRVVXL
FRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRHVWDWXWiULRV
L

VH SRVVXHP UHJLPHQWR LQWHUQR SUySULR LQIRUPDQGR HP FDVR SRVLWLYR yUJmR
UHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHHVVHV
UHJLPHQWRV ORFDLV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV RQGH HVVHV GRFXPHQWRV
SRGHPVHUFRQVXOWDGRV

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHR&RPLWrGH$XGLWRULDSRVVXHPUHJLPHQWRVLQWHUQRVSUySULRVTXH
IRUDPDSURYDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRUHDOL]DGDHPGHRXWXEURGH
LL

VH R HPLVVRU SRVVXL FRPLWr GH DXGLWRULD HVWDWXWiULR LQIRUPDQGR FDVR SRVLWLYR
VXDV SULQFLSDLV DWULEXLo}HV IRUPD GH IXQFLRQDPHQWR H VH R PHVPR DWHQGH DRV
UHTXLVLWRVGDUHJXODPHQWDomRHPLWLGDSHOD&90DUHVSHLWRGRDVVXQWRH

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLXP&RPLWrGH$XGLWRULDHVWDWXWiULR
LLL

GH TXH IRUPD R FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR DYDOLD R WUDEDOKR GD DXGLWRULD
LQGHSHQGHQWH LQGLFDQGR VH R HPLVVRU SRVVXL XPD SROtWLFD GH FRQWUDWDomR GH
VHUYLoRV GH H[WUDDXGLWRULD FRP R DXGLWRU LQGHSHQGHQWH H LQIRUPDQGR R yUJmR
UHVSRQViYHO SHOD DSURYDomR GD SROtWLFD GDWD GD DSURYDomR H FDVR R HPLVVRU
GLYXOJXHDSROtWLFDORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWR
SRGHVHUFRQVXOWDGR

&DEH DR &RPLWr GH $XGLWRULD VXSHUYLVLRQDU RV WUDEDOKRV GD DXGLWRULD LQGHSHQGHQWH YHULILFDQGR D
TXDOLGDGHGHVHXVVHUYLoRVUHSRUWDQGRWDODFRPSDQKDPHQWRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
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E  HPUHODomRDRVPHPEURVGDGLUHWRULDHVWDWXWiULDVXDVDWULEXLo}HVHSRGHUHVLQGLYLGXDLV
LQGLFDQGRVHDGLUHWRULDSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRHLQIRUPDQGRHPFDVRSRVLWLYR
yUJmR UHVSRQViYHO SHOD DSURYDomR GDWD GD DSURYDomR H FDVR R HPLVVRU GLYXOJXH R
UHJLPHQWR ORFDLV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV RQGH R GRFXPHQWR SRGH VHU
FRQVXOWDGR
&RPSHWH DR 'LUHWRU 3UHVLGHQWH L  GLULJLU RULHQWDU H FRRUGHQDU DV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD LL 
VXSHUYLVLRQDUDVIXQo}HVGRVGHPDLV'LUHWRUHV LLL FRQYRFDUHSUHVLGLUDVUHXQL}HVGD'LUHWRULD LY 
UHSRUWDUVHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSUHVWDQGRDVLQIRUPDo}HVUHODWLYDVDRGHVHQYROYLPHQWR
GD &RPSDQKLD TXH YHQKDP D VH ID]HU QHFHVViULDV Y  HODERUDU H DSUHVHQWDU DQXDOPHQWH DR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR R SODQR DQXDO GH QHJyFLRV H R RUoDPHQWR DQXDO GD &RPSDQKLD YL 
HODERUDUHDFRPSDQKDURVSODQRVGHQHJyFLRVRSHUDFLRQDLVHGHLQYHVWLPHQWRVGD&RPSDQKLDH
FRQWURODGDVFROLJDGDVH YLL UHSUHVHQWDUD&RPSDQKLDHPMXt]RDWLYDRXSDVVLYDPHQWH
&RPSHWH DR 'LUHWRU )LQDQFHLUR GHQWUH RXWUDV DWULEXLo}HV TXH OKH YHQKDP D VHU FRPSHOLGDV SHOR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H QRV WHUPRV GDV 3ROtWLFDV GD &RPSDQKLD L  SODQHMDU FRRUGHQDU
RUJDQL]DU VXSHUYLVLRQDU H GLULJLU DV DWLYLGDGHV UHODWLYDV jV RSHUDo}HV GH QDWXUH]D ILQDQFHLUD GD
&RPSDQKLDHFRQWURODGDV LL SURSRUDOWHUQDWLYDVGHILQDQFLDPHQWRHDSURYDUFRQGLo}HVILQDQFHLUDV
GRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHFRQWURODGDV LLL HPFRQMXQWRFRPR'LUHWRU3UHVLGHQWHHODERUDUH
DSUHVHQWDUDQXDOPHQWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRSODQRDQXDOGHQHJyFLRVHRRUoDPHQWR
DQXDOGD&RPSDQKLD LY HPFRQMXQWRFRPR'LUHWRU3UHVLGHQWHHODERUDUHDFRPSDQKDURVSODQRV
GHQHJyFLRVRSHUDFLRQDLVHGHLQYHVWLPHQWRVGD&RPSDQKLDHFRQWURODGDVFROLJDGDV Y FRRUGHQDU
D HODERUDomR SDUD DSUHFLDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV
FRQVROLGDGDV GD &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDVFROLJDGDV GR UHODWyULR GD DGPLQLVWUDomR H GDV
FRQWDVGD'LUHWRULDDFRPSDQKDGRVGRUHODWyULRGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVEHPFRPRDSURSRVWD
GHDSOLFDomRGRVOXFURVDSXUDGRVQRH[HUFtFLRDQWHULRUGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVHFROLJDGDV
GH IRUPDFRQVROLGDGD YL  DSUHVHQWDU WULPHVWUDOPHQWH DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR R EDODQFHWH
HFRQ{PLFRILQDQFHLUR H SDWULPRQLDO ± ,75 GHWDOKDGR GD &RPSDQKLD FRQVROLGDGR FRP VXDV
FRQWURODGDVHFROLJDGDV YLL DGPLQLVWUDURFDL[DHDVFRQWDVDSDJDUHDUHFHEHUGD&RPSDQKLDH
FRQWURODGDV H YLLL  GLULJLU DV iUHDV FRQWiELO GH SODQHMDPHQWR ILQDQFHLUR H ILVFDOWULEXWiULD GD
&RPSDQKLDHFRQWURODGDV
&RPSHWHDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGHQWUHRXWUDVDWULEXLo}HVTXHOKHYHQKDPDVHU
FRPSHOLGDV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H QRV WHUPRV GDV 3ROtWLFDV GD &RPSDQKLD L 
UHSUHVHQWDUD&RPSDQKLDSHUDQWHRVyUJmRVGHFRQWUROHHGHPDLVLQVWLWXLo}HVTXHDWXDPQRPHUFDGR
GH FDSLWDLV LQFOXLQGR &90 %DQFR &HQWUDO GR %UDVLO % LQVWLWXLomR HVFULWXUDGRUD GDV Do}HV GH
HPLVVmRGD&RPSDQKLD  LL SUHVWDULQIRUPDo}HVDRS~EOLFRLQYHVWLGRUj&90DR%DQFR&HQWUDOGR
%UDVLOjV%ROVDVGH9DORUHVQDVTXDLVD&RPSDQKLDYHQKDDWHUVHXVYDORUHVPRELOLiULRVQHJRFLDGRV
H GHPDLV yUJmRV UHODFLRQDGRV jV DWLYLGDGHV GHVHQYROYLGDV QR PHUFDGR GH FDSLWDLV FRQIRUPH
OHJLVODomRDSOLFiYHOQR%UDVLOHQRH[WHULRUH LLL WRPDUSURYLGrQFLDVSDUDPDQWHUDWXDOL]DGRRUHJLVWUR
GHFRPSDQKLDDEHUWDSHUDQWHD&90
&RPSHWHDRV'LUHWRUHVVHPGHVLJQDomRHVSHFtILFDH[HUFHUDVDWLYLGDGHVTXHOKHVIRUHPLQGLFDGDV
SHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHSUDWLFDURVDWRVGHJHVWmRDXWRUL]DGRVSRUHVWH(VWDWXWR6RFLDO
$RV 'LUHWRUHV FRPR XP yUJmR FRPSHWH DGPLQLVWUDU H H[FOXVLYDPHQWH UHSUHVHQWDU DWLYD H
SDVVLYDPHQWH D &RPSDQKLD FRP SRGHUHV SDUD REULJiOD HP TXDLVTXHU DWRV H FRQWUDWRV GH VHX
LQWHUHVVHSRGHQGRWUDQVLJLUHUHQXQFLDUGLUHLWRVHDGTXLULUDOLHQDUHRQHUDUEHQVFRQIRUPHHVWLSXODGR
QRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDO
$&RPSDQKLDSRGHUiVHUUHSUHVHQWDGDSRU L SRUTXDLVTXHU GRLV 'LUHWRUHVDJLQGRHPFRQMXQWR
LL  SRU  XP  'LUHWRU DJLQGR HP FRQMXQWR FRP XP SURFXUDGRU FRQVWLWXtGR QD IRUPD GR (VWDWXWR
6RFLDORXDLQGD LLL SRU GRLV SURFXUDGRUHVFRPSRGHUHVHVSHFLDLVREVHUYDGRRGLVSRVWRQR
(VWDWXWR6RFLDO
3RGHUiDLQGDD&RPSDQKLDVHULQGLYLGXDOPHQWHUHSUHVHQWDGDSRUXP~QLFR'LUHWRURXPDQGDWiULR
FRQVWLWXtGRQDIRUPDSUHYLVWDQR(VWDWXWRGHVGHTXHKDMDDXWRUL]DomRHVFULWDGR'LUHWRU3UHVLGHQWH
RXTXHHVWHVHMDXPGRVVLJQDWiULRVGDSURFXUDomRDTXHVHUHIHUHRSDUiJUDIRDFLPD
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$&RPSDQKLDSRGHUiVHUUHSUHVHQWDGDSRUDSHQDVXP'LUHWRUQRVVHJXLQWHVFDVRVD SUiWLFDGH
DWRVSHUDQWHUHSDUWLo}HVS~EOLFDVIHGHUDLVHVWDGXDLVPXQLFLSDLVDXWDUTXLDVHPSUHVDVS~EOLFDVRX
VRFLHGDGHVGHHFRQRPLDPLVWDHRXWUDVHQWLGDGHVGHQDWXUH]DVLPLODUE ILUPDGHFRUUHVSRQGrQFLDV
TXHQmRFULHPREULJDo}HVSDUDD&RPSDQKLDHSUiWLFDGHDWRVGHVLPSOHVURWLQDDGPLQLVWUDWLYDF 
UHSUHVHQWDomRGD&RPSDQKLDHPDVVHPEOHLDVHUHXQL}HVGHVyFLRVGHVRFLHGDGHVGDTXDOSDUWLFLSH
GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH G  TXDQGR R DWR D VHU SUDWLFDGR LPSXVHU UHSUHVHQWDomR VLQJXODU SRU
GLVSRVLomROHJDORXRUGHPGHyUJmRFRPSHWHQWHHI UHSUHVHQWDomRGD&RPSDQKLDHPMXt]RHRXHP
SURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVH[FHWRSDUDDSUiWLFDGHDWRVTXHLPSRUWHPHPUHQ~QFLDDGLUHLWRV
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
$&RPSDQKLDQmRWHPFRQVHOKRILVFDOLQVWDODGR
G  VHKiPHFDQLVPRVGHDYDOLDomRGHGHVHPSHQKRGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGHFDGD
yUJmR RX FRPLWr TXH VH UHSRUWD DR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR LQIRUPDQGR HP FDVR
SRVLWLYR
L

DSHULRGLFLGDGHGDDYDOLDomRHVXDDEUDQJrQFLDLQGLFDQGRVHDDYDOLDomRpIHLWD
VRPHQWHHPUHODomRDRyUJmRRXVHLQFOXLWDPEpPDDYDOLDomRLQGLYLGXDOGHVHXV
PHPEURV

25HJLPHQWR,QWHUQRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGLVS}HVREUHDIRUPDGHDYDOLDomRGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRHGD'LUHWRULDGD&RPSDQKLD
$ DYDOLDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GD 'LUHWRULD (VWDWXWiULD VHUi IRUPDO HVWUXWXUDGD H
FRQGX]LGDSHORVHX3UHVLGHQWH
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUiVHUDYDOLDGRDRPHQRVXPDYH]SRUPDQGDWRRXVHMDDR
PHQRVXPDYH]DFDGDGRLVDQRV
6HPSUHMXt]RGHRXWURVDVSHFWRVTXHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHOLEHUHLQFOXLUQDDYDOLDomRGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDDYDOLDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRQWHPSODUiQRPtQLPRDV
VHJXLQWHVGLPHQV}HV  DYDOLDomRGDDWXDomRJOREDOGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH  DYDOLDomR
LQGLYLGXDOGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
(PUHODomRDDWXDomRJOREDORVFULWpULRVGHDYDOLDomRVHUmRDJUXSDGRVHP TXDWUR FDWHJRULDVD 
IRFRHVWUDWpJLFRE FRQKHFLPHQWRHLQIRUPDo}HVVREUHRQHJyFLRF LQGHSHQGrQFLDGRFRQVHOKRH
G RUJDQL]DomRHIXQFLRQDPHQWR
$DYDOLDomRLQGLYLGXDOVHUiIHLWDSHORVPHPEURVGR&RQVHOKRHDERUGDUiQRPtQLPRRVHJXLQWHD 
LVHQomRGHRSLQLmRE HIHWLYDFRQWULEXLomRSDUDRSURFHVVRGHFLVyULRHF DVVHUWLYLGDGH
1DSULPHLUDHWDSDGRSURFHVVRGHYHUiKDYHUXPDUHIOH[mRLQGLYLGXDOGHFDGDPHPEURDUHVSHLWRGR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRPR XP WRGR 1D VHJXQGD HWDSD KDYHUi XPD UHIOH[mR VREUH D
SHUIRUPDQFHLQGLYLGXDOGRV&RQVHOKHLURVDVTXDLVVHUmRFRQVROLGDGDVSHOR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKR
RTXDOSDVVDUiRIHHGEDFNDRVFRQVHOKHLURV
$ DYDOLDomR GRV PHPEURV GD 'LUHWRULD HVWDWXWiULD VHUi IHLWD SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
DQXDOPHQWHHVHUiIHLWDPXWDWLVPXWDQWLVGDIRUPDDFLPDVHQGRTXHDDYDOLDomRLQGLYLGXDOVHUi
IHLWDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRTXDOWDPEpPOHYDUiHPFRQVLGHUDomRDVPHWDVDOLQKDGDV
DRSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRGD&RPSDQKLD
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1DKLSyWHVHGHD&RPSDQKLDLQVWLWXLUXPFRPLWrGHUHPXQHUDomRHDYDOLDomRFRPLWrGHSHVVRDVRX
VLPLODUD'LUHWRULD(VWDWXWiULDWDPEpPHVWDUiVXMHLWDDVXDDYDOLDomRGHYHQGRWDOFRPLWrHODERUDU
UHODWyULRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHPRGRDDX[LOLDUR&RPLWrGH$GPLQLVWUDomRQDDYDOLDomR
GRVGLUHWRUHV2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUiFRQWUDWDUHPSUHVDWHUFHLUL]DGDFRPH[SHUWLVHQD
DYDOLDomRGHH[HFXWLYRVSDUDDX[LOLDUR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQDVDYDOLDo}HVHPWHOD
2 SURFHVVR GH DYDOLDomR GR GHVHPSHQKR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD 'LUHWRULD H GH VHXV
FRPLWrVVHUiHVWUXWXUDGRSHORSUySULR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHQGRVHUFRQGX]LGRFRPR
DSRLRGHHPSUHVDGHFRQVXOWRULDHVSHFLDOL]DGDH[WHUQD
LL

PHWRGRORJLDDGRWDGDHRVSULQFLSDLVFULWpULRVXWLOL]DGRVQDDYDOLDomR

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHUiDYDOLDGRDRPHQRVXPDYH]SRUPDQGDWRRTXDOpGHGRLV
DQRV VHQGR D DYDOLDomR FRQGX]LGD SHOR 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR $ DYDOLDomR DERUGDUi DV
VHJXLQWHV GLPHQV}HV VHQGR FHUWR TXH p IXQomR GR &RQVHOKR UHDYDOLiOD SHULRGLFDPHQWH GH
PRGR D YHULILFDUVXD DGHTXDomRRXQHFHVVLGDGH GH DOWHUDo}HVDEXVFDGHDGRomRGRV PDLV
DOWRV SDGU}HV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD L  H[HFXomR GR PDQGDWR ± R HQWHQGLPHQWR GR
&RQVHOKR GH VHX REMHWLYR H UHVSRQVDELOLGDGHV LL  FRPSRVLomR H HVWUXWXUD ± R FRQMXQWR GH
KDELOLGDGHVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDVDWLYLGDGHVGR&RQVHOKR LLL FRQWULEXLomRDRQHJyFLR±
JHUDomRGHYDORUj&RPSDQKLDHVHXVDFLRQLVWDV LY LQWHJUDomRGRWLPH±GLQkPLFDSRVLWLYDH
GHSDUFHULDHQWUHRVPHPEURVGRFRQVHOKRSURSLFLDQGRXPDPELHQWHVDXGiYHOHFRQVWUXWLYR Y 
HVWUXWXUD GH DSRLR ± FRQVWLWXLomR GH FRPLWrV H PHFDQLVPR GH JRYHUQDQoD HP VXSRUWH jV
DWLYLGDGHVGRFRQVHOKR
2VFRQVHOKHLURVWDPEpPVHUmRDYDOLDGRVLQGLYLGXDOPHQWHVREDyWLFDGHFRQWULEXLo}HVHIHWLYDV
L FRQWH~GRHUHOHYkQFLDGDVLQWHUYHQo}HVQRVWHPDVDERUGDGRVQDVUHXQL}HVGRFRQVHOKR LL 
FDSDFLWDomRHH[SHULrQFLDWpFQLFDVSDUDDDWXDomRQRFRQVHOKR LLL HQJDMDPHQWRDVVLPFRPR
VRE R SULVPD GDV FRPSHWrQFLDV LQGLYLGXDLV D  FDSDFLGDGH GH LQIOXrQFLD PHQWDOLGDGH
HVWUDWpJLFDYLVmRGHQHJyFLRVJHVWmRGHFRQIOLWRVGHQWUHRXWUDVGHVLJQDGDVSHORFRQVHOKR
LLL

FRPR RV UHVXOWDGRV GD DYDOLDomR VmR XWLOL]DGRV SHOR HPLVVRU SDUD DSULPRUDU R
IXQFLRQDPHQWRGHVWHyUJmRH

(P OLQKD FRP DV SUiWLFDV GH PHUFDGR RV UHVXOWDGRV GD DYDOLDomR VHUmR XWLOL]DGRV SDUD
IRUPXODomR GH UHFRPHQGDo}HV VREUH D IRUPD GH PHOKRUDU R IXQFLRQDPHQWR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRDVVLPFRPRDSHUIRUPDQFHLQGLYLGXDOGHVHXVPHPEURV
LY

VHIRUDPFRQWUDWDGRVVHUYLoRVGHFRQVXOWRULDRXDVVHVVRULDH[WHUQRV

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRIRLFRQVWLWXtGRHPGHRXWXEURGHHQmRIRLDYDOLDGRDWpDGDWD
EDVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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±5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVjVDVVHPEOHLDVJHUDLV
D  SUD]RVGHFRQYRFDomR
$V $VVHPEOHLDV *HUDLV GD &RPSDQKLD VmR FRQYRFDGDV FRP QR PtQLPR  TXLQ]H  GLDV GH
DQWHFHGrQFLDHPSULPHLUDFRQYRFDomRHFRP RLWR GLDVGHDQWHFHGrQFLDHPVHJXQGDFRQYRFDomR
E  FRPSHWrQFLDV
&RPSHWHj$VVHPEOHLD*HUDODOpPGDVDWULEXLo}HVSUHYLVWDVHPOHLGHOLEHUDU L WRPDUDVFRQWDV
GRV DGPLQLVWUDGRUHV H[DPLQDU GLVFXWLU H YRWDU DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LL  GHOLEHUDU GH
DFRUGRFRPSURSRVWDDSUHVHQWDGDSHODDGPLQLVWUDomRVREUHDGHVWLQDomRGROXFURGRH[HUFtFLRHD
VXDGLVWULEXLomRDRVDFLRQLVWDV LLL HOHJHUHGHVWLWXLURVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH
GR&RQVHOKR)LVFDOVHLQVWDODGR LY IL[DUDUHPXQHUDomRJOREDOGRVDGPLQLVWUDGRUHVDVVLPFRPRD
GRVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOVHLQVWDODGR Y DXWRUL]DURVDGPLQLVWUDGRUHVDFRQIHVVDUIDOrQFLD
DUHTXHUHUUHFXSHUDomRMXGLFLDORXDSURSRUUHFXSHUDomRMXGLFLDO YL GHOLEHUDUVREUHDLQFRUSRUDomR
GD&RPSDQKLDRXGDVDo}HVGHVXDHPLVVmRHPRXWUDVRFLHGDGHVXDIXVmRFLVmRWUDQVIRUPDomR
RXGLVVROXomRRXRXWUDIRUPDGHUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDGD&RPSDQKLD YLL DSURYDUQRVWHUPRV
GR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR D GLVSHQVD GH UHDOL]DomR GH 2IHUWD 3~EOLFD GH $TXLVLomR GH
$o}HVHPFDVRGHVDtGDGR1RYR0HUFDGRH YLLL GHOLEHUDUVREUHTXDOTXHUPDWpULDTXHOKHVHMD
VXEPHWLGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
F  HQGHUHoRV ItVLFRRXHOHWU{QLFR QRVTXDLVRVGRFXPHQWRVUHODWLYRVjDVVHPEOHLDJHUDO
HVWDUmRjGLVSRVLomRGRVDFLRQLVWDVSDUDDQiOLVH
(QGHUHoRItVLFRVHGHGD&RPSDQKLD
(QGHUHoRVHOHWU{QLFRVZZZFYPJRYEUHULEHPRELFRPEU
G  LGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV
$ &RPSDQKLD DWXDOPHQWH QmR SRVVXL XP PHFDQLVPR HVSHFtILFR RX UHJUD SDUD LGHQWLILFDomR H
DGPLQLVWUDomR GH HYHQWXDO FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV GH DFLRQLVWD HP PDWpULD D VHU GHOLEHUDGD HP
$VVHPEOHLD *HUDO GHYHQGR HP WDLV FDVRV VHU REVHUYDGR R GLVSRVWR QD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU
$o}HV
H  VROLFLWDomRGHSURFXUDo}HVSHODDGPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWR
$OpPGDVIRUPDOLGDGHVOHJDLVH[LJLGDVD&RPSDQKLDQmRSRVVXLUHJUDVSROtWLFDVRXSUiWLFDVSDUD
VROLFLWDomRGHSURFXUDo}HVSHODDGPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRQDVDVVHPEOHLDV
JHUDLV
I  IRUPDOLGDGHV QHFHVViULDV SDUD DFHLWDomR GH SURFXUDo}HV RXWRUJDGDV SRU DFLRQLVWDV
LQGLFDQGR VH R HPLVVRU H[LJH RX GLVSHQVD UHFRQKHFLPHQWR GH ILUPD QRWDUL]DomR
FRQVXODUL]DomRHWUDGXomRMXUDPHQWDGDHVHRHPLVVRUDGPLWHSURFXUDo}HVRXWRUJDGDV
SRUDFLRQLVWDVSRUPHLRHOHWU{QLFR
2SURFXUDGRUGHYHUiVHUDFLRQLVWDDGPLQLVWUDGRUGD&RPSDQKLDDGYRJDGRRXLQVWLWXLomRILQDQFHLUD
FRQVRDQWHSUHYLVWRQRDUWGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$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

698
PÁGINA: 188 de 289

Formulário de Referência - 2020 - BEMOBI MOBILE TECH S.A.

Versão : 1

12.2 - Regras, Políticas E Práticas Relativas às Assembleias Gerais

$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
J  IRUPDOLGDGHVQHFHVViULDVSDUDDFHLWDomRGREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDTXDQGRHQYLDGRV
GLUHWDPHQWHjFRPSDQKLDLQGLFDQGRVHRHPLVVRUH[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 EROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDFRPWRGRVRVFDPSRVGHYLGDPHQWHSUHHQFKLGRVUXEULFDGRHPWRGDV
DVSiJLQDVDVVLQDGRHFRPILUPDUHFRQKHFLGDH
LL FySLDVLPSOHVGRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRV
D QRFDVRGHSHVVRDVItVLFDVGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGH &DUWHLUDGH,GHQWLGDGH5HJLVWUR*HUDO
5*&DUWHLUD1DFLRQDOGH+DELOLWDomR&1+SDVVDSRUWHFDUWHLUDVGHLGHQWLGDGHH[SHGLGDVSHORV
FRQVHOKRV SURILVVLRQDLV H FDUWHLUDV IXQFLRQDLV H[SHGLGDV SHORV yUJmRV GD $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD
GHVGH TXH FRQWHQKDP IRWR GH VHX WLWXODU  H DWRV H GRFXPHQWRV TXH FRPSURYHP D UHSUHVHQWDomR
OHJDOTXDQGRIRURFDVRSURFXUDomRRXWRUJDGDHPFRQIRUPLGDGHFRPDVLQVWUXo}HVFRQWLGDVQRLWHP
´I´DFLPD
E  QR FDVR GH SHVVRDV MXUtGLFDV DWRV VRFLHWiULRV H GRFXPHQWRV SHUWLQHQWHV TXH FRPSURYHP D
UHSUHVHQWDomR OHJDO TXDQGR IRU R FDVR LQFOXLQGR E  ~OWLPR HVWDWXWR VRFLDO RX FRQWUDWR VRFLDO
FRQVROLGDGR E SURFXUDomRRXWRUJDGDHPFRQIRUPLGDGHFRPDVLQVWUXo}HVFRQWLGDVQRLWHP I 
DFLPD E DWRVRFLHWiULRGHHOHLomRGRVUHSUHVHQWDQWHVTXHDVVLQDUDPREROHWLPRXDSURFXUDomR
H E GRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHFRPIRWR FRQIRUPHDFLPD GRVVLJQDWiULRV
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F QRFDVRGHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWR F ~OWLPRUHJXODPHQWRFRQVROLGDGRGRIXQGR F HVWDWXWR
RXFRQWUDWRVRFLDOGRVHXDGPLQLVWUDGRURXJHVWRUFRQIRUPHRFDVRREVHUYDGDDSROtWLFDGHYRWRGR
IXQGRHGRFXPHQWRVVRFLHWiULRVTXHFRPSURYHPRVSRGHUHVGHUHSUHVHQWDomR F DWRVVRFLHWiULRV
HGRFXPHQWRVTXHFRPSURYHPRVSRGHUHVGRVLJQDWiULRVLQFOXLQGRTXDQGRIRURFDVRSURFXUDomR
RXWRUJDGDHPFRQIRUPLGDGHFRPDVLQVWUXo}HVFRQWLGDVQRLWHP I DFLPDH F GRFXPHQWRGH
LGHQWLGDGHFRPIRWR FRQIRUPHDFLPD GRVLJQDWiULR
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]DomRGDDVVHPEOHLDJHUDOQDVHGHGD&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWH DV YLDV GLJLWDOL]DGDV GRV GRFXPHQWRV SRGHUmR VHU HQYLDGDV SDUD R HPDLO
ULEHPRELFRPEUVHQGRTXHRSUD]RSDUDDVSURYLGrQFLDVUHIHULGDVDEDL[R SUHYLVWRVQRDUWLJR8
GD,&90 FRQWDUmRH[FOXVLYDPHQWHGRUHFHELPHQWRGDYLDItVLFDQDVHGHGD&RPSDQKLD
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 FRPSDQKLD GLVSRQLELOL]D VLVWHPD HOHWU{QLFR GH UHFHELPHQWR GR EROHWLP GH YRWR D
GLVWkQFLDRXGHSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLD
$ &RPSDQKLD QmR GLVSRQLELOL]D VLVWHPD HOHWU{QLFR GH UHFHELPHQWR GH YRWR j GLVWkQFLD RX GH
SDUWLFLSDomRDGLVWkQFLD
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2V DFLRQLVWDV SRGHUmR HQFDPLQKDU VHX YRWR j GLVWkQFLD SRU HPDLO j &RPSDQKLD QR HQGHUHoR
GUL#EHPRELFRPEU 1mR REVWDQWH R UHVSHFWLYR YRWR VRPHQWH VHUi FRQVLGHUDGR YiOLGR PHGLDQWH
DSUHVHQWDomRQRVSUD]RVDSOLFiYHLVGRVGRFXPHQWRVItVLFRVUHODWLYRVDRYRWRjGLVWkQFLDFRQIRUPH
HVWDEHOHFLGRQDOHWUD³J´DFLPD$HIHWLYDGDWDGHUHFHELPHQWRGRYRWRVHUiDGDWDGHUHFHELPHQWR
SHOD&RPSDQKLDGHWRGRVRVGRFXPHQWRVFRQIRUPHDOHWUD³J´DFLPD
L  LQVWUXo}HVSDUDTXHDFLRQLVWDRXJUXSRGHDFLRQLVWDVLQFOXDSURSRVWDVGHGHOLEHUDomR
FKDSDVRXFDQGLGDWRVDPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRFRQVHOKRILVFDOQR
EROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD
&DVR R DFLRQLVWD TXHLUD LQFOXLU SURSRVWDV GH GHOLEHUDomR RX FKDSD GH FDQGLGDWRV D PHPEURV GR
FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR RX GR FRQVHOKR ILVFDO QR EROHWLP GH YRWR j GLVWkQFLD VHUi QHFHVViULR
DSUHVHQWDUWDLVSURSRVWDVSRUPHLRGHFRUUHVSRQGrQFLDHQYLDGDjVHGHGD&RPSDQKLDMXQWDPHQWH
FRPRVGRFXPHQWRVSHUWLQHQWHVjSURSRVWDRXSRUPHLRGRHQGHUHoRULEHPRELFRPEUQRVSUD]RV
HVWDEHOHFLGRVSHODUHJXODPHQWDomRYLJHQWH
3DUDRH[HUFtFLRGDIDFXOGDGHSUHYLVWDDUW/LQFLVR,GD,QVWUXomR&90QGHYHUiVHU
LQGLFDGDXPDFKDSDLQWHLUD
M  VH D FRPSDQKLD GLVSRQLELOL]D IyUXQV H SiJLQDV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV
GHVWLQDGRV D UHFHEHU H FRPSDUWLOKDU FRPHQWiULRV GRV DFLRQLVWDV VREUH DV SDXWDV GDV
DVVHPEOHLDV
$ &RPSDQKLD QmR GLVSRQLELOL]D IyUXQV H SiJLQDV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV GHVWLQDGRV D
UHFHEHUHFRPSDUWLOKDUFRPHQWiULRVGRVDFLRQLVWDVVREUHDVSDXWDVGDVDVVHPEOHLDV
N  RXWUDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVjSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLDHDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGH
YRWRDGLVWkQFLD
2EROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDVHUiGLVSRQLELOL]DGRQRVSUD]RVOHJDLVDSOLFiYHLVQRVLWHGH5HODo}HV
FRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLDHQRVLWHGD&90GHWDOKDQGRWRGRVRVUHTXLVLWRVQHFHVViULRVH
RULHQWDo}HVDUHVSHLWRGDYRWDomRjGLVWkQFLD
$&RPSDQKLDHPUHJUDQmRWUDQVPLWHDRYLYRRYtGHRHRXRiXGLRGDVDVVHPEOHLDVH[FHWRQRV
FDVRVH[LJLGRVSHODOHLRXUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO
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
$GHPDLV QRV WHUPRV GR DUW :   GD ,&90  D &RPSDQKLD DVVLQDOD TXH VHUmR
GHVFRQVLGHUDGDV DV LQVWUXo}HV GH YRWR D GLVWkQFLD TXDQGR RV DFLRQLVWDV UHVSRQViYHLV SRU WDLV
LQVWUXo}HV L FRPSDUHoDPjDVVHPEOHLDJHUDOHPTXHVWmRVROLFLWDQGRH[HUFHUDWXDOL]DGRYRWRH LL 
QmRVHMDPHOHJtYHLVSDUDYRWDUHPWDODVVHPEOHLDRXQDUHVSHFWLYDGHOLEHUDomR
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±5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
D  Q~PHURGHUHXQL}HVUHDOL]DGDVQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOGLVFULPLQDQGRHQWUHQ~PHURGH
UHXQL}HVRUGLQiULDVHH[WUDRUGLQiULDV
1mRDSOLFiYHO
E  VH H[LVWLUHP DV GLVSRVLo}HV GR DFRUGR GH DFLRQLVWDV TXH HVWDEHOHoDP UHVWULomR RX
YLQFXODomRDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGRFRQVHOKR
1mRDSOLFiYHO
F  UHJUDVGHLGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV
'HDFRUGRFRPRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDQHQKXPPHPEURGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRSRGHUiSDUWLFLSDUGHGHOLEHUDo}HVHGLVFXVV}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXGH
TXDLVTXHUyUJmRVGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDRXGDVVRFLHGDGHVSRUHODFRQWURODGDVH[HUFHUR
YRWRRXGHTXDOTXHUIRUPDLQWHUYLUQRVDVVXQWRVHPTXHHVWHMDGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHHPVLWXDomR
GHLQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDRXGHVXDVFRQWURODGDVQRVWHUPRVGDOHL
+iDLQGDUHJUDVTXHDERUGDPDLGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVFRQVWDQWHVGD
3ROtWLFD SDUD 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV H GHPDLV 6LWXDo}HV GH 3RWHQFLDO &RQIOLWR GH
,QWHUHVVHVDSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRGRGLDGHRXWXEURGH
G  VHRHPLVVRUSRVVXLSROtWLFDGHLQGLFDomRHGHSUHHQFKLPHQWRGHFDUJRVGRFRQVHOKRGH
DGPLQLVWUDomRIRUPDOPHQWHDSURYDGDLQIRUPDQGRHPFDVRSRVLWLYR
L

yUJmR UHVSRQViYHO SHOD DSURYDomR GD SROtWLFD GDWD GD DSURYDomR H FDVR R
HPLVVRU GLYXOJXH D SROtWLFD ORFDLV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV RQGH R
GRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR

$3ROtWLFDGH,QGLFDomRH5HPXQHUDomRGH0HPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHXV&RPLWrV
GH$VVHVVRUDPHQWRHGD'LUHWRULDDSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRGRGLD
GH RXWXEUR GH  IRL HODERUDGD HP FRQVRQkQFLD FRP R (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD R
5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR D /HL Q  H WHP SRU REMHWLYR GHWHUPLQDU RV UHTXLVLWRV
PtQLPRV SDUD LQGLFDomR GH PHPEURV GD DGPLQLVWUDomR SUH]DQGR SHODV PHOKRUHV SUiWLFDV GH
JRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD
LL

SULQFLSDLV FDUDFWHUtVWLFDV GD SROtWLFD LQFOXLQGR UHJUDV UHODWLYDV DR SURFHVVR GH
LQGLFDomRGRVPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRjFRPSRVLomRGRyUJmRH
jVHOHomRGHVHXVPHPEURV

$LQGLFDomRGRVPHPEURVGHYHUiREVHUYDURGLVSRVWRQR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDQD3ROtWLFD
GH ,QGLFDomR H 5HPXQHUDomR GH 0HPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VHXV &RPLWrV GH
$VVHVVRUDPHQWRHGD'LUHWRULDEHPFRPRQDOHJLVODomRYLJHQWHGHIRUPDDUHIOHWLUHFRQVROLGDUDV
HVWUXWXUDV H[LVWHQWHV SDUD D SURWHomR GRV LQWHUHVVHV GD &RPSDQKLD GH VHXV DFLRQLVWDV H GR
PHUFDGR
'HYHUmR VHU LQGLFDGRV SDUD R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SDUD RV FRPLWrV 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
$ SRVVH GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GD 'LUHWRULD HVWDUi FRQGLFLRQDGD j
DVVLQDWXUD GR WHUPR GH SRVVH TXH GHYH FRQWHPSODU LQFOXVLYH D VXD VXMHLomR j FOiXVXOD
FRPSURPLVVyULDSUHYLVWDQR$UWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOEHPFRPRDRDWHQGLPHQWRGRVUHTXLVLWRV
OHJDLVDSOLFiYHLV
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2VFDUJRVGH3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGH'LUHWRU3UHVLGHQWHGD&RPSDQKLDQmR
SRGHUmRVHUDFXPXODGRVSHODPHVPDSHVVRD
3DUDDFRPSRVLomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDVHUmRFRQVLGHUDGRVFDQGLGDWRV
DTXHOHVTXHDOpPGHDWHQGHUDRVUHTXLVLWRVOHJDLVUHJXODPHQWDUHVHHVWDWXWiULRVHPYLJRUWHQKDP
WUDMHWyULD SURILVVLRQDO UHFRQKHFLGD FRP VyOLGD H[SHULrQFLD YLVmR HVWUDWpJLFD DOLQKDPHQWR H
FRPSURPHWLPHQWRFRPRVSULQFtSLRVYDORUHVHFyGLJRGHFRQGXWDGD&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWH YLVDQGR D FRPSRVLomR GH XP yUJmR FRP P~OWLSODV FRPSHWrQFLDV RV FDQGLGDWRV
GHYHUmR DSUHVHQWDU H[SHULrQFLD FRQKHFLPHQWR SUiWLFR RX DFDGrPLFR  HRX DWXDomR SURILVVLRQDO
GHVWDFDGDHPLQVWLWXLomRRXHQWLGDGHFRPSRVLomRGHOLGHUDQoDQRUHVSHFWLYRVHJPHQWR
%XVFDVH DLQGD TXH RV DVSHFWRV GH GLYHUVLGDGH LQFOXLQGR PDV QmR OLPLWDGR D FRQKHFLPHQWR
H[SHULrQFLDVHJrQHURVHMDPFRQVLGHUDGRVQDFRPSRVLomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPOLQKD
FRPRVYDORUHVHHVWUDWpJLDGD&RPSDQKLD
2VDFLRQLVWDVSRGHUmRLQGLFDUFDQGLGDWRVSDUDDHOHLomRGHPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
REVHUYDGRV RV SUD]RV GRFXPHQWDomR QHFHVViULD H UHTXLVLWRV SUHYLVWRV QD OHJLVODomR H
UHJXODPHQWDomRDSOLFiYHLV
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRWHUi XP 3UHVLGHQWHH XP 9LFH3UHVLGHQWHTXHVHUmRHOHLWRV
SHODPDLRULDGHYRWRVGRVSUHVHQWHVQDSULPHLUDUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHRFRUUHU
LPHGLDWDPHQWHDSyVDSRVVHGHWDLVPHPEURVRXVHPSUHTXHRFRUUHUUHQ~QFLDRXYDFkQFLDGHVWHV
FDUJRVQRVWHUPRVGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD
'RVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$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
2V PHPEURV LQGLFDGRV SDUD FRPSRU D 'LUHWRULD GD&RPSDQKLD GHYHUmR DSUHVHQWDU H[SHULrQFLD H
FRQKHFLPHQWR FRPSDWtYHLV FRP R FDUJR GD 'LUHWRULD TXH VHUi H[HUFLGR $LQGD D LQGLFDomR GHYH
DOPHMDU XP TXDGUR KDUP{QLFR GH H[HFXWLYRV SURILVVLRQDLV TXH VDLEDP FRPELQDU R LQWHUHVVH GD
&RPSDQKLDVHXVDFLRQLVWDVHFRODERUDGRUHV2SURFHVVRGHLQGLFDomRHSUHHQFKLPHQWRGHFDUJRV
GD'LUHWRULDGHVFULWRQHVWD3ROtWLFDYLVDjIRUPDomRGHXPJUXSRDOLQKDGRDRVSULQFtSLRVHYDORUHV
pWLFRVGD&RPSDQKLDEHPFRPRDVSHFWRVGHGLYHUVLGDGHDOPHMDQGRVXDRFXSDomRSRUSHVVRDV
FRPFRPSHWrQFLDVFRPSOHPHQWDUHVHKDELOLWDGDVSDUDHQIUHQWDURVGHVDILRVGD&RPSDQKLD
$'LUHWRULDVHUiFRPSRVWDGH GRLV D TXDWUR PHPEURVUHVLGHQWHVQR%UDVLODFLRQLVWDVRXQmR
HOHLWRV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRU XP SUD]R GH PDQGDWR GH  GRLV  DQRV SHUPLWLGD D
UHHOHLomR VHQGR XP 'LUHWRU 3UHVLGHQWH XP 'LUHWRU )LQDQFHLUR XP 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP
,QYHVWLGRUHVHXP'LUHWRUVHPGHVLJQDomRHVSHFtILFDWRGRVHOHLWRVHGHVWLWXtYHLVDTXDOTXHUWHPSR
SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR 2 FDUJR GH 'LUHWRU GH 5HODomR FRP ,QYHVWLGRUHV SRGHUi VHU
FXPXODGRFRPRGH'LUHWRU3UHVLGHQWHRXGH'LUHWRU)LQDQFHLURQHVWDKLSyWHVHD'LUHWRULDSRGHUi
WHUDWpGRLV'LUHWRUHVVHPGHVLJQDomRHVSHFtILFD
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGHUi FULDU FRPLWrV SDUD R DVVHVVRUDPHQWR GD DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDFRPREMHWLYRVUHVWULWRVHHVSHFtILFRVGHVLJQDQGRRVVHXVUHVSHFWLYRVPHPEURVHSUD]R
GHGXUDomR
$VSHVVRDVLQGLFDGDVSDUDRV&RPLWrVSRGHUmRVHUDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDRXQmRGHYHUmR
SRVVXLUFRPSURYDGDFDSDFLWDomRDFHUFDGDVFRPSHWrQFLDVHRXDWULEXLo}HVGRFRPLWrHPTXHVWmR
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Arbitragem
 ± 'HVFULomR GD FOiXVXOD FRPSURPLVVyULD SDUD UHVROXomR GH FRQIOLWRV SRU PHLR GH
DUELWUDJHP
1RVWHUPRVGR$UWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOD&RPSDQKLDVHXVDFLRQLVWDVDGPLQLVWUDGRUHVHRV
PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO VH LQVWDODGR ILFDP REULJDGRV D UHVROYHU SRU PHLR GH DUELWUDJHP
SHUDQWH D &kPDUD GH $UELWUDJHP GR 0HUFDGR QD IRUPD GH VHX UHJXODPHQWR WRGD H TXDOTXHU
FRQWURYpUVLDTXHSRVVDVXUJLUHQWUHHOHVUHODFLRQDGDFRPRXRULXQGDGDVXDFRQGLomRGHHPLVVRU
DFLRQLVWDDGPLQLVWUDGRURXPHPEURGR&RQVHOKR)LVFDOFRQIRUPHRFDVRHPHVSHFLDOGHFRUUHQWHV
GDVGLVSRVLo}HVFRQWLGDVQR(VWDWXWR6RFLDOQDVGLVSRVLo}HVGDV/HLVQHQQDV
QRUPDVHGLWDGDVSHOR&RQVHOKR0RQHWiULR1DFLRQDOSHOR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOHSHOD&RPLVVmR
GH9DORUHV0RELOLiULRVEHPFRPRQDVGHPDLVQRUPDVDSOLFiYHLVDRIXQFLRQDPHQWRGRPHUFDGRGH
FDSLWDLV HP JHUDO DOpP GDTXHODV FRQVWDQWHV GR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR GRV GHPDLV
UHJXODPHQWRVGD%HGR&RQWUDWRGH3DUWLFLSDomRGR1RYR0HUFDGR
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15/10/1971

Engenheiro

13/09/1963

Administrador de Empresas

24/04/1973

Administrador de Empresa

02/05/1967

Administrador de Empresas

10/04/1974

Administrador de Empresas

03/09/1971

Profissional de Comunicação e
Marketing

18/03/1973

Rodin Spielmann de Sa

021.529.607-93

Francisco Tosta Valim Filho

355.827.150-53

Carlos Augusto Leone Piani

025.323.737-84

Lars Boilesen

000.000.000-00

Roger Solé Rafols

057.977.907-69

Fiamma Zarife

018.508.457-51

Pedro Santos Ripper

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

Membro Independente do Conselho
de Administração (Efetivo)

29 - Outros Conselheiros

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

23 - Conselho de Administração
(Suplente)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

20 - Presidente do Conselho de
Administração

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Membro Independente do Conselho
de Administração (Efetivo)

29 - Outros Conselheiros

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Diretor Financeiro e de Relações com
Investidores

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

Cargo eletivo ocupado
Descrição de outro cargo / função

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

13/10/2020

13/10/2020

13/10/2020

30/11/2020

30/11/2020

13/10/2020

13/10/2020

13/10/2020

13/10/2020

30/11/2020

30/11/2020

13/10/2020

13/10/2020

Data de posse

Data da eleição
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Número de Mandatos
Consecutivos

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

0

100.00%

0

0.00%

0

100.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0
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Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Versão : 1

31 - Vice Pres. C.A. e Diretor
Presidente

13/10/2020

Data de posse

Data da eleição

Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

100.00%

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Versão : 1

Francisco Tosta Valim Filho é membro do Conselho de Administração da Companhia. Foi Diretor Presidente da Nextel Telecomunicações Ltda. A Nextel Telecomunicações é uma subsidiária da NII Holdings, Inc,
empresa de serviços de comunicação móvel cuja matriz esta sediada na cidade de Reston, Virgínia, Estados Unidos. No Brasil, o início das operações deu-se em 1997 com o sistema de radio trunking push to talk
(PTT). A partir de 2010, a empresa foi autorizada pela Anatel a ingressar no Serviço Móvel Pessoal (SMP) obtendo licenças para cobertura nacional de voz e dados de telefonia celular de terceira e quarta gerações
(3G e 4G). Foi Diretor Presidente da Via Varejo S.A.. Foi Diretor Presidente da Oi S.A.
O Sr. Franciso Valim declarou para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional
ou comercial. Adicionalmente, declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.

Francisco Tosta Valim Filho - 355.827.150-53

Rodin Spielmann de Sa é Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia. Adicionalmente, foi Diretor Financeiro e de Relações com Investidores na Ideiasnet (2001 a 2010), Diretor Financeiro na
Brasif (2010 a 2012), Investment Banker no Banco Brasil Plural (2012 a 2014) e Diretor Financeiro na Wide Educação (2016 a 2018).
Rodin Spielmann de Sa declarou para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional
ou comercial. Adicionalmente, declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.

Rodin Spielmann de Sa - 021.529.607-93

Experiência profissional / Critérios de Independência

Engenheiro

012.277.917-71

Cargo eletivo ocupado
Descrição de outro cargo / função

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome
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Roger Solé Rafols - 057.977.907-69
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O Sr. Lars Boilesen é bacharel em economia e administração de empresas pela Aarhus School of Business e pós-graduado pela Kolding Business School. Ele ocupou o cargo de Diretor Regional no Grupo Lego de
1993 a 1997, onde desenvolveu o mercado na Rússia para aquela empresa. De 1998 a 2005 trabalhou na Tandberg, tendo ocupado os cargos de Diretor de Marketing para as regiões da Europa do Norte e ÁsiaPacífico, Vice-Presidente de Vendas Global Em seguida, ele trabalhou na Alcatel-Lucent como CEO para os países nórdicos e bálticos de 2005 a 2009. Na Opera (Otello Corporation ASA), ele foi o Vice-Presidente
Executivo de Vendas e Marketing de 2000 a 2005, membro do Conselho de Administração da empresa de 2007 a 2009. Desde 2010, o Sr. Boilesen é Diretor da Ottelo.
O Sr. Lars Boilesen declarou para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional
ou comercial. Adicionalmente, declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.

Lars Boilesen - 000.000.000-00

Carlos Augusto Leone Piani é membro do Conselho de Administração da Companhia. Adicionalmente, possui título de CFA Charterholder pelo CFA Institute e participou do Owner/President Program da Harvard
Business School (2008). Foi Diretor-Presidente da Kraft Heinz no Canadá (2018). Atualmente é conselheiro da Equatorial Energia e Diretor responsável por iniciativas Estratégicas e Fusões e Aquisições Globais Da
Kraft Heinz.
Carlos Augusto Leone Piani declarou para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional
ou comercial. Adicionalmente, declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.

Carlos Augusto Leone Piani - 025.323.737-84

706

Versão : 1

N/A

Pedro Santos Ripper - 012.277.917-71

N/A

Fiamma Zarife - 018.508.457-51

N/A

Roger Solé Rafols - 057.977.907-69

N/A

Lars Boilesen - 000.000.000-00

N/A

Carlos Augusto Leone Piani - 025.323.737-84

N/A

Francisco Tosta Valim Filho - 355.827.150-53

N/A

Rodin Spielmann de Sa - 021.529.607-93

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação
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Pedro Santos Ripper é Diretor Presidente da Companhia. Adicionalmente, é Membro do Conselho de Administração da Iguatemi Empresa de Shopping Centers, Positivo Tecnologia S.A., BR Distribuidora e Mobicare
Ltda. e Diretor Presidente da Companhia (desde julho 2013); Foi Diretor Executivo da Oi S.A. –(2008 a 2013), Diretor Geral e Presidente da Cisco Systems (2003 a 2008), Diretor Executivo da Promon (2000 a 2003).
Pedro Santos Ripper possui Mestrado em Engenharia de Computação pela PUC Rio, curso de especialização Advanced Managment Program pela Harvard Business School e Singularity Executive Program pela
Singularity University.
Pedro Santos Ripper declarou para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional
ou comercial. Adicionalmente, declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.

Pedro Santos Ripper - 012.277.917-71

Fiamma Zarife é membro do Conselho de Administração da Companhia. Em 1999, entrou na ATL - Algar Telecom Leste e iniciou uma trajetória de 15 anos em telecomunicações, com passagens pela TIMnet, Oi,
Claro e Samsung, atuando nas áreas de Serviço de Valor Agregado e Inovação, sendo responsável pelo lançamento de soluções como SMS, Mobile TV, Mobile Banking Mobile Advertising e Banda Larga.
Atualmente, ocupa o cargo de Diretora-Geral do Twitter no Brasil, onde é responsável pelo desenvolvimento da estratégia comercial da empresa no Brasil.
Fiamma Zarife declarou para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo administrativo
perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional ou comercial.
Adicionalmente, declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.

Fiamma Zarife - 018.508.457-51

Roger Solé Rafols é membro suplente do Conselho de Administração da Companhia. Possui 23 anos de experiência em telecomunicações, nas áreas de marketing, desenvolvimento de produtos, inovação,
estratégia e gestão de P&L. O Sr. Roger Solé é desde Abril de 2020 Vice-Presidente de Marketing (CMO) da WeWork. Antes, serviu como CMO da Sprint Corporation de 2015 a 2020, a onde teve papel fundamental
no turnaround da empresa e processo de fusão com a T-Mobile. Antes disso, exerceu os cargos de Vice-Presidente de Marketing (CMO) (2009-2015) e Diretor de Marketing Consumer (2009-2011) na Tim Brasil.
Anteriormente foi o Diretor de Marketing (2006 a 2008) e Diretor de Produtos e Serviços de Valor Agregado (2001 a 2006) na Vivo, tendo atuado também na DiamondCluster, atual Oliver Wyman (1996 a 2001).
Possui diploma em Business Bachelor and Master in Business Administration pela ESADE – Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas, Barcelona, e pós-graduação em Gestão de Empresas
Audiovisuais pela UPF – Universitat Pompeu Fabra, Instituto Desarrollo Continuo (IDEC), Barcelona. Também cursou programa de intercâmbio de MBA na UCLA – University of California, Los Angeles; Advanced
Management Program (Programa de Desenvolvimento da Alta Direção) na IESE Business School, Universidad de Navarra, São Paulo-Barcelona; e programa de educação executiva em Finanças e Estratégia para
Criação de Valor na Wharton, University of Pennsylvania, Philadelphia.
O Sr. Roger Solé declarou para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional
ou comercial. Adicionalmente, declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.

Formulário de Referência - 2020 - BEMOBI MOBILE TECH S.A.

707

Descrição outros comitês

CPF

299.484.367-68

025.323.737-84

103.351.107-20

N/A

Outros Comitês

Comitê de Auditoria e Risco

Manuel Luíz da Silva Araújo

Membro independente do Conselho de Administração

Outros Comitês

Comitê de Auditoria e Risco

Carlos Augusto Leone Piani

N/A

Outros Comitês

Comitê de Auditoria e Risco

Maria Salete Garcia Pinheiro

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome

12.7/8 - Composição Dos Comitês
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Administrado de empresa

Administrador de Empresa

Contabilista

Profissão

Tipo de Auditoria

Coordenador e Membro do
Comitê (Efetivo)

Outros

Membro independente

Outros

Membro Especialista Financeiro

Outros

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

13/10/2020

25/08/1950

13/10/2020

24/04/1973

13/10/2020

23/03/1955

Data eleição

Data de
nascimento

0

13/10/2020

0

13/10/2020

0

13/10/2020

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

0.00%

2 anos

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Versão : 1

Manuel Luíz da Silva Araújo - 103.351.107-20

PÁGINA: 198 de 289

Carlos Augusto Leone Piani é membro do Conselho de Administração da Companhia. Adicionalmente, possui título de CFA Charterholder pelo CFA Institute e participou do Owner/President Program da Harvard
Business School (2008). Foi Diretor-Presidente da Kraft Heinz no Canadá (2018). Atualmente é conselheiro da Equatorial Energia e Diretor responsável por iniciativas Estratégicas e Fusões e Aquisições Globais Da
Kraft Heinz.
Carlos Augusto Leone Piani declarou para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional
ou comercial. Adicionalmente, declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.

Carlos Augusto Leone Piani - 025.323.737-84

Maria Salete Garcia Pinheiro é membro do Comitê de Auditoria da Companhia. Adicionalmente, atua como membro em Conselhos de Administração e Fiscal, além de Comitês de Auditoria. Atuou como auditora
Independente por 38 anos na PwC, sendo 23 anos como sócia de auditoria. Participou do corpo executivo da PwC no Brasil com funções de responsabilidade pela área de recursos humanos no escritório do Rio de
Janeiro no período de 1995 a 2000; de 2003 a 2008 foi indicada para liderar a operação da firma nas regiões Norte e Nordeste e de 2008 a 2018 retornando ao Rio de Janeiro foi responsável pela área de expansão
de negócios com foco em empresas familiares. Durante a sua carreira em auditoria atuou nos segmentos financeiro, segurador, produtos de consumo, energia, infraestrutura, incorporação imobiliária, dentre outros.
Maria Salete Garcia Pinheiro declarou para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional
ou comercial. Adicionalmente, declara que não é considerada uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.

Maria Salete Garcia Pinheiro - 299.484.367-68

Experiência profissional / Critérios de Independência
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N/A

Carlos Augusto Leone Piani - 025.323.737-84

N/A

Maria Salete Garcia Pinheiro - 299.484.367-68

Tipo de Condenação

N/A

Manuel Luíz da Silva Araújo - 103.351.107-20

Descrição da Condenação

PÁGINA: 199 de 289

Manuel Luíz da Silva Araújo é membro do Comitê de Auditoria da Companhia. Adicionalmente, possui 47 anos de experiência profissional em auditoria contábil e em consultoria de gestão de riscos, controles
internos, e auditoria interna, em trabalhos realizados para os mais diversos tipos de clientes da PricewaterhouseCoopers (PwC) Brasil, onde se aposentou em 30 de junho de 2014. Atuou durante 41 anos na PwC,
sendo 25 anos como sócio responsável por projetos de consultoria e auditoria independente. Atuou em clientes dos mais variados segmentos da economia, com atuação predominante nos últimos anos em
instituições financeiras e seguradoras. Como sócio de consultoria da PwC foi responsável pela condução de diversos projetos de consultoria em controles Internos, gestão de riscos e de compliance, incluindo a
adaptação à Seção 404 da Lei Sarbanes-Oxley, para empresas com registro na SEC. Foi responsável pelos projetos de consultoria e outsourcing em Auditoria Interna nos escritórios da PwC de São Paulo e Rio de
Janeiro. Anteriormente à atuação como consultor de empresas, ainda na PwC, atuou como auditor independente de demonstrações financeiras de várias e relevantes empresas no cenário nacional, tanto na área
industrial como de instituições financeiras, nos escritórios do Rio de Janeiro, Vitória, Porto Alegre e São Pualo. Nos últimos seis anos vem atuando como membro de Comitês de Auditoria e Conselho Fiscal,
notadamente da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. (TBG), do Grupo Icatu Seguros S.A. e do Grupo HDI Seguros S.A., além de atuação em consultoria de serviços de gestão de riscos e
auditoria interna em companhia de aviação no Brasil. Ingressou na PwC Brasil em 1973, na área de auditoria independente no Rio de Janeiro. Além do Rio de Janeiro, atuou nos escritórios de Vitória-ES, Porto
Alegre-RS e São Paulo-SP. No escritório do Rio de Janeiro foi responsável pela área de Midle Market, tanto para trabalhos de auditoria externa como de consultoria. Em São Paulo foi responsável pelos projetos de
outsourcing em compliance e auditoria interna. Possui grande conhecimento em auditoria contábil de demonstrações financeiras, em governança corporativa, gestão de riscos, controles internos e auditoria interna,
tendo prestado serviços dessa natureza em grandes e médias organizações. Essa experiência compreendeu não só o relacionamento com Conselhos de Administração e Comitês de Auditoria das empresas onde
atuou, assim como a avaliação de sua estrutura e atuação. No âmbito da auditoria interna, desenvolveu trabalhos de estruturação das áreas, desenvolvimento de planos de auditoria, e execução de trabalhos
propriamente ditos e sua apresentação para os acionistas (Conselhos de Administração e Comitês de Auditoria).
Manuel Luíz da Silva Araújo declarou para todos os fins de direito que, nos últimos 5 anos, não esteve sujeito aos efeitos de qualquer condenação criminal, qualquer condenação ou aplicação de pena em processo
administrativo perante a CVM e qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que tivesse por efeito a suspensão ou a inabilitação para a prática de qualquer atividade profissional
ou comercial. Adicionalmente, declara que não é considerado uma Pessoa Exposta Politicamente, nos termos da regulamentação aplicável.
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12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas
A Administradores do Emissor, Controladas E Controladores
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não há existência de relação conjugal, união estável ou parentesco até o 2º grau relacionadas a administradores do
emissor, controladas e controladores.
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Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

Otello Corporation ASA

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Lars Boilesen

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2019

Cargo/Função

Identificação

Observação

Membro do Conselho de Administração

Bemobi Holding AS

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração

Pedro Santos Ripper

Administrador do Emissor

Observação

Presidente do Conselho de Administração

Bemobi Holding AS

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Lars Boilesen

20.017.557/0001-42

012.277.917-71

20.017.557/0001-42

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlador Direto

Controlador Direto

Controlador Indireto

Versão : 1

PÁGINA: 201 de 289

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros
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Administrador do Emissor

Observação

Diretor Presidente

Otello Corporation ASA

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Lars Boilesen

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2018

Cargo/Função

Identificação

Observação

Diretor Presidente

Otello Corporation ASA

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Lars Boilesen

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2017

Observação

Presidente do Conselho de Administração

Bemobi Holding AS

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Lars Boilesen

20.017.557/0001-42

CPF/CNPJ

Subordinação

Subordinação

Subordinação

Controlador Indireto

Controlador Direto

Controlador Indireto

Versão : 1
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada
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Observação

Presidente do Conselho de Administração

Bemobi Holding AS

Pessoa Relacionada

Presidente do Conselho de Administração

Lars Boilesen

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

20.017.557/0001-42

CPF/CNPJ

Subordinação

Controlador Direto

Versão : 1

PÁGINA: 203 de 289

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
±$FRUGRVLQFOXVLYHDSyOLFHVGHVHJXURVSDUDSDJDPHQWRRXUHHPEROVRGHGHVSHVDV
VXSRUWDGDVSHORVDGPLQLVWUDGRUHV
$ &RPSDQKLD SUHWHQGH FRQWUDWDU XP 6HJXUR GH 5HVSRQVDELOLGDGH &LYLO GH $GPLQLVWUDGRUHV H
'LUHWRUHV ' 2 FRPVHJXUDGRUDGHSULPHLUDOLQKDDQWHULRUPHQWHDRWpUPLQRGRSURFHVVRGHVXD
DEHUWXUDGHFDSLWDOHRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HV2VHJXURJDUDQWLUiRSDJDPHQWRGRVSUHMXt]RV
ILQDQFHLURV GHFRUUHQWHV GH UHFODPDo}HV IHLWDV FRQWUD RV VHJXUDGRV HP YLUWXGH GH $WRV 'DQRVRV
SHORVTXDLVVHMDPUHVSRQVDELOL]DGRVHLQFOXLFREHUWXUDSDUDUHVSRQVDELOLGDGHVHVWDWXWiULDVFLYLVH
LQDELOLWDomRGRH[HUFtFLRGDIXQomRGHDGPLQLVWUDGRU
7RGDYLDD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHGDGDVDVOLPLWDo}HVGHYDORUHGHSUD]RGRV6HJXURV' 2H
GHYLGRDRSURFHVVRGHUHJXODomRHSDJDPHQWRGHVLQLVWURVMXQWRjVHJXUDGRUD±RTXDOSRGHHQYROYHU
WHPSR FRQVLGHUiYHO PHVPR HP VLWXDo}HV GH XUJrQFLD ±D LQGHQL]DomR OHJtWLPD H QHFHVViULD DR
DGPLQLVWUDGRUSRGHQmRVHUDGHTXDGDPHQWHRXVXILFLHQWHPHQWHFREHUWDSHOR6HJXUR' 2UD]mR
SHODTXDOWDPEpPSUHWHQGHILUPDUFRQWUDWRVGHLQGHQLGDGHFRPVHXVDGPLQLVWUDGRUHV
$&RPSDQKLDHVFODUHFHTXHRFRPSURPLVVRGHLQGHQLGDGHQmRVHUiFHOHEUDGRQROXJDUGR' 2
PDVGHIRUPDFRPSOHPHQWDUVXEURJDQGRVHD&RPSDQKLDDWRGRUHVVDUFLPHQWRTXHREHQHILFLiULR
WHQKD GLUHLWR LQFOXLQGR R TXH YHQKD D VHU DVVHJXUDGR SHOR VHJXUR ' 2 TXH FRPR XP SURGXWR
VHFXULWiULRQHPVHPSUHIRUQHFHDSURWHomRLQWHJUDOQRHVFRSRHWHPSRQHFHVViULRV
&RQIRUPH UHFRPHQGDo}HV FRQWLGDV QR 3DUHFHU GH 2ULHQWDomR  GD &RPLVVmR GH 9DORUHV
0RELOLiULRV D &RPSDQKLD SRVVXLUi XPD SROtWLFD GH UHSRVLomR GH SHUGDV HVWDEHOHFHQGR RV
SURFHGLPHQWRVTXHGHYHUmRUHJHURVFRQWUDWRVGHLQGHQLGDGHDVHUHPFHOHEUDGRVSHOD&RPSDQKLD
HVXDVFRQWURODGDVGLUHWDVHLQGLUHWDVFRPVHXVDGPLQLVWUDGRUHVHGHPDLVLQWHJUDQWHVTXHYHQKDP
DVHUFRQWHPSODGRVSRUWDOSROtWLFDEHPFRPRRPRGHORGRFRQWUDWRGH,QGHQLGDGHDVHUFHOHEUDGR
FRPFDGDQRYREHQHILFLiULR$3ROtWLFDGH5HSRVLomRGH3HUGDVDFRPSDQKDGDGRPRGHORGRFRQWUDWR
GHLQGHQLGDGHVHUmRVXEPHWLGDVjDSURYDomRSHOD$VVHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
DQWHULRUPHQWHDRWpUPLQRGHVHXSURFHVVRGHDEHUWXUDGHFDSLWDOHRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HV
DVVLPFRPRILFDUmRGLVSRQtYHLVQR6LVWHPD,3(GD&90QDFDWHJRULD³&RQWUDWRVGH,QGHQLGDGH´
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±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
$VVHPEOHLDV*HUDLVGD&RPSDQKLD
(VWmR DSUHVHQWDGRV DEDL[R FRP UHODomR jV $VVHPEOHLDV *HUDLV GD &RPSDQKLD UHDOL]DGDV QRV
~OWLPRV WUrV H[HUFtFLRV VRFLDLV L  UHVXPR GDV SULQFLSDLV PDWpULDV DSURYDGDV LL  GDWD GH VXD
UHDOL]DomRH LLL TXyUXPGHLQVWDODomR
(YHQWR

$VVHPEOHLD*HUDO
([WUDRUGLQiULD

3ULQFLSDLV0DWHULDV
'HOLEHUDUVREUH L DVXEPLVVmRGRSHGLGR
GH UHJLVWUR GH FRPSDQKLD DEHUWD FRPR
HPLVVRU FDWHJRULD ³$´ SHUDQWH D &90 H
UHJLVWUR GH HPLVVRU SHUDQWH D % LL 
SURSRVWD GH JUXSDPHQWR GDV Do}HV GH
HPLVVmR GD &RPSDQKLD LLL  UHIRUPD GD
(VWDWXWR6RFLDO LY FULDomRGRFRQVHOKRGH
DGPLQLVWUDomRH Y HOHLomRGRVPHPEURV
GRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR

'DWD

&RQYRFDomR

4XyUXP



3ULPHLUD



*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD
(P  D % LQWURGX]LX WUrV VHJPHQWRV GH QHJRFLDomR FRP QtYHLV GLIHUHQWHV GH SUiWLFDV GH
JRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGHQRPLQDGRV1tYHO,1tYHO,,H1RYR0HUFDGRFRPRREMHWLYRGHHVWLPXODU
DV FRPSDQKLDV D VHJXLU PHOKRUHV SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD H DGRWDU XP QtYHO GH
GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV DGLFLRQDO HP UHODomR DR H[LJLGR SHOD OHJLVODomR 2V VHJPHQWRV GH
OLVWDJHP VmR GHVWLQDGRV j QHJRFLDomR GH Do}HV HPLWLGDV SRU FRPSDQKLDV TXH VH FRPSURPHWDP
YROXQWDULDPHQWH D REVHUYDU SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD H H[LJrQFLDV GH GLYXOJDomR GH
LQIRUPDo}HVDOpPGDTXHODVMiLPSRVWDVSHODOHJLVODomREUDVLOHLUD(PJHUDOWDLVUHJUDVDPSOLDPRV
GLUHLWRV GRV DFLRQLVWDV H HOHYDP D TXDOLGDGH GDV LQIRUPDo}HV IRUQHFLGDV DRV DFLRQLVWDV 2 1RYR
0HUFDGRpRPDLVULJRURVRGHOHVH[LJLQGRPDLRUJUDXGHSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGHQWUH
RV WUrV VHJPHQWRV $V UHJUDV LPSRVWDV SHOR 1RYR 0HUFDGR YLVDP D FRQFHGHU WUDQVSDUrQFLD FRP
UHODomR jV DWLYLGDGHV H VLWXDomR HFRQ{PLFD GDV FRPSDQKLDV DR PHUFDGR EHP FRPR PDLRUHV
SRGHUHV SDUD RV DFLRQLVWDV PLQRULWiULRV GH SDUWLFLSDomR QD DGPLQLVWUDomR GDV FRPSDQKLDV HQWUH
RXWURVGLUHLWRV
&yGLJR%UDVLOHLURGH*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYDFRRUGHQDGRSHOR,%*&
6HJXQGR R ,QVWLWXWR %UDVLOHLUR GH *RYHUQDQoD &RUSRUDWLYD ³,%*&´  JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD p R
VLVWHPDSHORTXDODVVRFLHGDGHVVmRGLULJLGDVHPRQLWRUDGDVHQYROYHQGRRVUHODFLRQDPHQWRVHQWUH
DFLRQLVWDV FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GLUHWRULD DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV H FRQVHOKR ILVFDO 2V
SULQFtSLRVEiVLFRVTXHQRUWHLDPHVWDSUiWLFDVmR L WUDQVSDUrQFLD LL HTXLGDGH LLL SUHVWDomRGH
FRQWDV DFFRXQWDELOLW\ H LY UHVSRQVDELOLGDGHFRUSRUDWLYD3HORSULQFtSLRGDWUDQVSDUrQFLDHQWHQGH
VH TXH D DGPLQLVWUDomR GHYH FXOWLYDU R GHVHMR GH LQIRUPDU QmR Vy R GHVHPSHQKR HFRQ{PLFR
ILQDQFHLURGDFRPSDQKLDPDVWDPEpPWRGRVRVGHPDLVIDWRUHV DLQGDTXHLQWDQJtYHLV TXHQRUWHLDP
D DomR HPSUHVDULDO 3RU HTXLGDGH HQWHQGHVH R WUDWDPHQWR MXVWR H LJXDOLWiULRGH WRGRV RVJUXSRV
PLQRULWiULRV FRODERUDGRUHV FOLHQWHV IRUQHFHGRUHV RX FUHGRUHV 2 DFFRXQWDELOLW\ SRU VXD YH]
FDUDFWHUL]DVHSHODSUHVWDomRGHFRQWDVGDDWXDomRGRVDJHQWHVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDDTXHP
RV HOHJHX FRP UHVSRQVDELOLGDGH LQWHJUDO GDTXHOHV SRU WRGRV RV DWRV TXH SUDWLFDUHP 3RU ILP
UHVSRQVDELOLGDGH FRUSRUDWLYD UHSUHVHQWD XPD YLVmR PDLV DPSOD GD HVWUDWpJLD HPSUHVDULDO FRP D
LQFRUSRUDomRGHFRQVLGHUDo}HVGHRUGHPVRFLDOHDPELHQWDOQDGHILQLomRGRVQHJyFLRVHRSHUDo}HV
'HQWUHDVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDUHFRPHQGDGDVSHOR,%*&HPVHX&yGLJR%UDVLOHLUR
GH*RYHUQDQoDV&RUSRUDWLYDD&RPSDQKLDDGRWDDVVHJXLQWHV
•

•

FDSLWDOVRFLDOFRPSRVWRVRPHQWHSRUDo}HVRUGLQiULDVSURSRUFLRQDQGRGLUHLWRGHYRWRDWRGRV
RVDFLRQLVWDV
REULJDWRULHGDGHGHUHDOL]DomRGHRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVTXDQGRGDRFRUUrQFLD
GHWUDQVDo}HVHPTXHVHFRQILJXUHDDOLHQDomRGRFRQWUROHDFLRQiULRDWRGRVRVVyFLRVH
QmRDSHQDVDRVGHWHQWRUHVGREORFRGHFRQWUROH7RGRVRVDFLRQLVWDVGHYHPWHUDRSomRGH
YHQGHUVXDVDo}HVSHORPHVPRSUHoRHQDVPHVPDVFRQGLo}HV$WUDQVIHUrQFLDGRFRQWUROH
GHYHVHUIHLWDDSUHoRWUDQVSDUHQWH
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•

QmRDFXPXODomRGRFDUJRGHGLUHWRUSUHVLGHQWHHSUHVLGHQWHGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR

•

DGRomR GH SROtWLFD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV FyGLJR GH pWLFD H FRQGXWD H SROtWLFD GH
QHJRFLDomRGHYDORUHVPRELOLiULRV

•

GHILQLomR GH FDOHQGiULR DQXDO FRP SUHYLVmR GH DJHQGD DQXDO WHPiWLFD FRP DVVXQWRV
UHOHYDQWHVHGDWDVGHGLVFXVVmRLQFOXLQGRDVGDWDVGDVUHXQL}HVRUGLQiULDV

•

XWLOL]DomRGDDVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDVSDUDFRPXQLFDUDFRQGXomRGRVQHJyFLRVGD
FRPSDQKLDVHQGRTXHDVDWDVSHUPLWHPRSOHQRHQWHQGLPHQWRGDVGLVFXVV}HVKDYLGDVQD
DVVHPEOHLDHWUD]HPDLGHQWLILFDomRGRVYRWRVSURIHULGRVSHORVDFLRQLVWDV
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
±'HVFULomRGDSROtWLFDRXSUiWLFDGHUHPXQHUDomRLQFOXVLYHGDGLUHWRULDQmRHVWDWXWiULD
D  REMHWLYRVGDSROtWLFDRXSUiWLFDGHUHPXQHUDomRLQIRUPDQGRVHDSROtWLFDGHUHPXQHUDomR
IRL IRUPDOPHQWH DSURYDGD yUJmR UHVSRQViYHO SRU VXD DSURYDomR GDWD GD DSURYDomR H
FDVR R HPLVVRU GLYXOJXH D SROtWLFD ORFDLV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV RQGH R
GRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
$ &RPSDQKLD SRVVXL XPD 3ROtWLFD GH ,QGLFDomR H 5HPXQHUDomR GH 0HPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRVHXV&RPLWrVGH$VVHVVRUDPHQWRHGD'LUHWRULD ³3ROtWLFDGH5HPXQHUDomR´ DTXDO
WHP FRPR REMHWLYR HVWDEHOHFHU DV UHJUDV DSOLFiYHLV SDUD LQGLFDomR GH FDQGLGDWRV DRV FDUJRV GH
PHPEUR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GRV FRPLWrV GH DVVHVVRUDPHQWR DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHLQWHJUDQWHVGD&RPSDQKLDGHPRGRDJDUDQWLUTXHDQRPHDomRGRVDGPLQLVWUDGRUHV
HVWHMD HP FRQIRUPLGDGH FRP D OHJLVODomR H RXWUDV QRUPDV DSOLFiYHLV DVVLP FRPR HVWDEHOHFHU
GLUHWUL]HVDVHUHPREVHUYDGDVHDSOLFDGDVSDUDIL[DomRGHUHPXQHUDomRHUHVSHFWLYRVEHQHItFLRVDRV
PHPEURV GRV UHIHULGRV yUJmRV YLVDQGR DWUDLU LQFHQWLYDU UHFRQKHFHU H UHWHU SURILVVLRQDLV
TXDOLILFDGRV GH DFRUGR FRP RV LQWHUHVVHV HVWUDWpJLFRV GD &RPSDQKLD H DV PHOKRUHV SUiWLFDV GH
PHUFDGR
$3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRIRLDSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHPGH
RXWXEUR GH  H HQFRQWUDVH GLVSRQtYHO QR ZHEVLWH GD &RPSDQKLD H GD &RPLVVmR GH 9DORUHV
0RELOLiULRV$VSUiWLFDVGHUHPXQHUDomRGRVGLUHWRUHVQmRHVWDWXWiULRVGD&RPSDQKLDUHIOHWHPRV
SULQFtSLRVGD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomR)ULVHVHTXHD&RPSDQKLDUHDOL]DSHULRGLFDPHQWHSHVTXLVDV
GHPHUFDGRSRUYH]HVFRPRDSRLRGHFRQVXOWRULDVHVSHFLDOL]DGDVFRPSDUDQGRVXDVSUiWLFDVjVGH
RXWUDVHPSUHVDVGHUHIHUrQFLDQRPHUFDGR(YHQWXDOPHQWHVmRUHDOL]DGDVSHVTXLVDVHVSHFtILFDV
SDUDGHWHUPLQDGRVFDUJRVYLVDQGRDWRUQDUDLQGDPDLVSUHFLVDDVDQiOLVHV
E  FRPSRVLomRGDUHPXQHUDomRLQGLFDQGR
L GHVFULomRGRVHOHPHQWRVGDUHPXQHUDomRHRVREMHWLYRVGHFDGDXPGHOHV
2V HOHPHQWRV GD UHPXQHUDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD GLUHWRULD HVWDWXWiULD H QmR
HVWDWXWiULDGR&RQVHOKR)LVFDO TXDQGRLQVWDODGR GR&RPLWrGH$XGLWRULDHGRVGHPDLVFRPLWrVGH
DVVHVVRUDPHQWRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPOLQKDFRPRVREMHWLYRVWUDoDGRVQD3ROtWLFDGH
5HPXQHUDomRVmRHVWDEHOHFLGRVGHPDQHLUDGLIHUHQFLDGDSDUDFDGDyUJmRGD&RPSDQKLDFRQIRUPH
GHWDOKDGRDVHJXLU
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
2VPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRID]HPMXVVRPHQWHDUHPXQHUDomRIL[DQmRDWUHODGDj
VXDSDUWLFLSDomRHPUHXQL}HVDTXDOpHVWDEHOHFLGDGHDFRUGRFRPSDGU}HVGHPHUFDGRHYLVDD
UHFRPSHQVDU DWUDLU H UHWHU FRQVHOKHLURV TXH DJUHJXHP YDORU DRV UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD  2V
PHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQmRID]HPMXVjUHPXQHUDomRYDULiYHOQmRSDUWLFLSDQGR
SRUWDQWRGHSODQRVGHLQFHQWLYRGHFXUWRRXGHORQJRSUD]RGD&RPSDQKLD2V&RQVHOKHLURVWDPEpP
QmRID]HPMXVDEHQHItFLRSyVHPSUHJR
'LUHWRULD HVWDWXWiULDHQmRHVWDWXWiULD 
2VPHPEURVGD'LUHWRULDHVWDWXWiULRVRXQmRID]HPMXVjUHPXQHUDomRIL[DDTXDOpHVWDEHOHFLGD
GH DFRUGR FRP SDGU}HV GH PHUFDGR H YLVD D UHFRPSHQVDU DWUDLU H UHWHU RV SURILVVLRQDLV TXH
DJUHJXHP YDORU DRV UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD DVVLP FRPR WHP R LQWXLWR GH DOLQKDU RV REMHWLYRV
HVWUDWpJLFRVGD&RPSDQKLDDRVREMHWLYRVLQGLYLGXDLVGRVH[HFXWLYRV
3RU VHUHP SURILVVLRQDLV KLSHUVVXILFLHQWHV QRV WHUPRV GD OHL RV UHDMXVWHV QD UHPXQHUDomR GRV
H[HFXWLYRV VmR GLVFXWLGRV LQGLYLGXDOPHQWH QmR VHQGR SDXWD GH $FRUGR &ROHWLYR GH 7UDEDOKR RX
&RQYHQomR&ROHWLYD2VUHDMXVWHVOHYDPHPFRQWDRGHVHPSHQKRDOLQKDPHQWRFRPDHVWUDWpJLDGD
HPSUHVDHQtYHOVDODULDOIDFHRPHUFDGR2VUHDMXVWHVGDGLUHWRULDQmRHVWDWXWiULDVmRDSURYDGRV
SHOR'LUHWRU3UHVLGHQWH'LUHWRU)LQDQFHLURH*HUHQWHGH5HFXUVRV+XPDQRVHQTXDQWRDRVUHDMXVWHV
GDGLUHWRULDHVWDWXWiULDVmRGHOLEHUDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
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2VH[HFXWLYRVLQFOXVLYHRVHVWDWXWiULRVVmRFRQWUDWDGRVVRERUHJLPHGD&RQVROLGDomRGDV/HLVGR
7UDEDOKR ³&/7´ ID]HQGRMXVSRUWDQWRDOpPGRVDOiULRIL[RDRVEHQHItFLRVRULXQGRVGDTXHODQRUPD
WDLV FRPR GpFLPR WHUFHLUR VDOiULR DGLFLRQDO GH IpULDV H IXQGR GH JDUDQWLD SRU WHPSR GH VHUYLoRV
7RGDYLDSRUH[HUFHUHPFDUJRGHFRQILDQoDQmRID]HPMXVDRSDJDPHQWRGHKRUDVH[WUDV
$ &RPSDQKLD RIHUHFH SODQR GH VD~GH H RGRQWROyJLFR SUHPLXP DVVLP FRPR YDOHDOLPHQWDomR H
UHIHLomR $LQGD D &RPSDQKLD DSRLD RGHVHQYROYLPHQWR SURILVVLRQDO GH VHXV H[HFXWLYRV DUFDQGR
LQWHJUDOPHQWH RX HP SDUWH FRP FXVWRV GH FXUVRV WUHLQDPHQWRV H SDUWLFLSDomR HP HYHQWRV TXH
HVWHMDP DOLQKDGRV FRP RV REMHWLYRV GD &RPSDQKLD LQFOXVLYH FRPR D SRVVLELOLGDGH GH FXUVRV
H[HFXWLYRVQRH[WHULRU HJ+DUYDUG%XVLQHVV6FKRRO H&RDFKLQJ([HFXWLYR
$&RPSDQKLDWDPEpPRIHUHFHDRVVHXVH[HFXWLYRVXPSODQRGHSDUWLFLSDomRQRVOXFURVRTXDOp
EDOL]DGR SRU XP REMHWLYR XQLYHUVDO FRPSRVWR SRU PHWDV TXDQWLWDWLYDV SRQGHUDGDV JOREDLV H GH
iUHDJHRJUDILDV (VVDV PHWDV VmR GHILQLGDV DQXDOPHQWH WHQGR FRPR EDVH LQGLFDGRUHV GH
SHUIRUPDQFHGDFRPSDQKLD (%,7'$SRUH[HPSOR FRPRLQWXLWRGHDOLQKDUHVIRUoRVLQGLYLGXDLVDR
DWLQJLPHQWRGHUHVXOWDGRVGDHPSUHVD2DWLQJLPHQWRGDPHWDXQLYHUVDODFDUUHWDQRSDJDPHQWRGH
GRYDORUGR%{QXV&DGDFRODERUDGRUSRVVXLXPtQGLFHGHUHIHUrQFLDGHE{QXVTXHHVWLSXOD
XPQ~PHURPXOWLSOLFDGRUGHVDOiULRVPHQVDLVDVHUHPUHFHELGRVQRFDVRGHDWLQJLPHQWRGDPHWD$
WDEHOD HVWLSXOD RV PXOWLSOLFDGRUHV OLPLWHV SDUD FDGD FDUJR SRGHQGR VHPSUH VHU QHJRFLDGR XP
Q~PHURVXSHULRUGHDFRUGRFRPFDGDIXQFLRQiULRFRPRLQWXLWRGHPDQWHURDOLQKDPHQWRGRVREMHWLYRV
SURILVVLRQDLVHGDHPSUHVD
$OpPGRYDORUGDVPHWDVJOREDLVHSRUiUHDJHRJUDILDVVmRHVWLSXODGRVDQXDOPHQWHHYDOLGDGRVSHOD
DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD HP XP OLPLWH SHUFHQWXDO GD PHWD SDUD GHILQLU RV YDORUHV GH JDWLOKR
OLPLWH LQIHULRU  H WHWR OLPLWH VXSHULRU  2 JDWLOKR p R UHVXOWDGR PtQLPR GD PHWD XQLYHUVDO SDUD D
HPSUHVD LQLFLDU D GLVWULEXLomR GR SODQR GH SDUWLFLSDomR 1R FDVR GH DWLQJLPHQWR GH YDORUHV
LQWHUPHGLiULRVHQWUHRJDWLOKRHDPHWDRVE{QXVLQGLYLGXDLVVRIUHPXPGHIODWRUFRPYDORUHV
SDJRVGHDFRUGRFRPRSHUFHQWXDODWLQJLGRGHVWHOLPLWH HQWUHH 2WHWRpRYDORUPi[LPR
DWpRTXDORUHVXOWDGRpGLYLGLGRSRGHQGRDFXPXODUDWpQRPi[LPRRGREURGRYDORUGHUHIHUrQFLD
LQGLYLGXDOGHFDGDFRODERUDGRU1RFDVRGHDWLQJLPHQWRGHYDORUHVVXSHULRUHVjPHWDDWpR
DWLQJLPHQWR GR WHWR RV E{QXV LQGLYLGXDLV VRIUHP XP DFHOHUDGRU UHODWLYR DR SHUFHQWXDO GHVVH
DWLQJLPHQWROLPLWDGRDDWpGRYDORURULJLQDOFRPRGHILQLGRSHODDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
$$VVHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHPGHGH]HPEURGHDSURYRXXP
SODQRGHLQFHQWLYRGHORQJRSUD]RHXPSODQRGHSUrPLRGHVXSHUDomRFXMRVSDJDPHQWRVH[HFXWLYRV
HVWmR FRQGLFLRQDGRV D SHUPDQrQFLD QD &RPSDQKLD H REMHWLYRV DOFDQoDGRV FRQIRUPH PHOKRUHV
SUiWLFDVGHPHUFDGR2VHIHWLYRVPRQWDQWHVGRSUrPLRDRH[HFXWLYRWDPEpPOHYDPHPFRQVLGHUDomR
DYDORUL]DomRGRSUHoRGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHPEROVD(VVHSODQRVWHPSRUREMHWLYR
D SUHPLDURV%HQHILFLiULRVTXHSRUPHLRGHVXDVSHUIRUPDQFHVHGRH[HUFtFLRGHVXDVDWLYLGDGHV
FRODERUDPSDUDRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDEHPFRPRPRWLYDUHSUHPLDURV%HQHILFLiULRVDSRU
PHLRGHVXDVSHUIRUPDQFHVHGRH[HUFtFLRGHVXDVDWLYLGDGHVSHUVHJXLUHPUHVXOWDGRVTXHVXSHUHP
DV PHWDV H H[SHFWDWLYDV GD &RPSDQKLD SDUD FDGD SHUtRGR E  SURPRYHU R ERP GHVHPSHQKR GD
&RPSDQKLDHRDWHQGLPHQWRGRVLQWHUHVVHVGHVHXVDFLRQLVWDVSRUPHLRGHXPFRPSURPHWLPHQWRGH
ORQJRSUD]RSRUSDUWHGRVVHXVFRODERUDGRUHV F SRVVLELOLWDUj&RPSDQKLDDPDQXWHQomRGHVHXV
SULQFLSDLV SURILVVLRQDLV DVVLP FRPR D DWUDomR GH QRYRV WDOHQWRV H G  DOLQKDU RV LQFHQWLYRV
FRQFHGLGRV DRV DGPLQLVWUDGRUHV SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV H HPSUHJDGRV GD &RPSDQKLD j
SHUIRUPDQFHGDV$o}HVQDEROVDGHYDORUHVHYLVmRGHORQJRSUD]R
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(PGHRXWXEURGHD%HPREL+ROGLQJ$6FRQWURODGRUDGD&RPSDQKLDLQVWLWXLXXPSODQRGH
VWRFN RSWLRQ FXMRV EHQHILFLiULRV VmR VHXV FRODERUDGRUHV LQFOXVLYH FRODERUDGRUHV GH VXDV
FRQWURODGDV$VRSo}HVH[HUFLGDVVHUmROLTXLGDGDVSHODHQWUHJDSRUSDUWHGD%HPREL+ROGLQJ$6
GH XP Q~PHUR GH Do}HV GH VXD HPLVVmR LJXDO DR Q~PHUR GH RSo}HV H[HUFLGDV PHGLDQWH R
SDJDPHQWRSHORSDUWLFLSDQWHGRSUHoRGHH[HUFtFLRGHWDLVDo}HV2REMHWLYRGRSODQRpDWUDLUUHWHU
H SUHPLDU RV FRODERUDGRUHV DVVLP FRPR DOLQKDU RV LQWHUHVVHV GRV FRODERUDGRUHV H GD %HPREL
+ROGLQJ$6RIHUHFHQGRLQFHQWLYRVDORQJRSUD]RQDIRUPDGHRSo}HVTXHGmRGLUHLWRDDo}HVGH
HPLVVmRGD%HPREL+ROGLQJ$6¬OX]GDDEHUWXUDGRFDSLWDOVRFLDOGDFRPSDQKLDHGDUHDOL]DomR
GDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGD&RPSDQKLDSUHWHQGHVHHQFHUUDURSODQRGHstock optionSDUD
RV PHPEURVGD &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV VHP H[HUFtFLR GDV RSo}HV (P FRQWUDSDUWLGD RV
EHQHILFLiULRVGDVRSo}HVSDVVDUmRDSDUWLFLSDUGRSODQRGHLQFHQWLYRGHORQJRSUD]RHSUrPLRGH
VXSHUDomRGHVFULWRDFLPD3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRSODQRGHstock optionGD%HPREL+ROGLQJ
$6TXHVHUiHQFHUUDGRYHMDRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
&RPLWrGH$XGLWRULD&RPLWrVGH$VVHVVRUDPHQWR&RQVHOKR)LVFDO
2&RPLWrGH$XGLWRULDID]MXVDXPSUyODERUHIL[DGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR2PRQWDQWH
p IL[DGR HP OLQKD FRP RV SDGU}HV GH PHUFDGR H GH PRGR D FRQWUDWDU H PDQWHU SURILVVLRQDLV
TXDOLILFDGRVQR&RPLWrGH$XGLWRULD
2VFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDQmRVmRUHPXQHUDGRV
WRGDYLDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUUHYHUWDOSUiWLFDjOX]GDVQHFHVVLGDGHVHHVWUDWpJLDV
GD&RPSDQKLD
$ UHPXQHUDomR GR &RQVHOKR )LVFDO TXDQGR LQVWDODGR  p GHWHUPLQDGD SHOD DVVHPEOHLD JHUDO GH
DFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDVHQGRRPtQLPROHJDOIL[DGRQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLQ
LL  HP UHODomR DRV  ~OWLPRV H[HUFtFLRV VRFLDLV TXDO D SURSRUomR GH FDGD HOHPHQWR QD
UHPXQHUDomRWRWDO
3DUD R H[HUFtFLR GH  D UHPXQHUDomR JOREDO GRV DGPLQLVWUDGRUHV IRL GH 5 
FRQIRUPH DSURYDomR HP $VVHPEOHLD *HUDO GH $FLRQLVWDV HP  GH MDQHLUR GH  GLVWULEXtGD
FRQIRUPHSUHYLVmRDEDL[R





3URSRUomRGRVHOHPHQWRVQDUHPXQHUDomR7RWDOGR([HUFtFLR6RFLDOFRUUHQWHHP HVWLPDGR 
&RQVHOKRGH
'LUHWRULDQmR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD
$GPLQLVWUDomR
(VWDWXWiULD
6DOiULRRXSUyODERUH



%HQHItFLRVGLUHWRRXLQGLUHWR



3DUWLFLSDomRHP



&RPLWrVUHXQL}HV
%{QXV VHPFRQVLGHUDU



HQFDUJRV 
3DUWLFLSDomRQRV/XFURV



5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV



2XWURV



7RWDOGD5HPXQHUDomR



3URSRUomRGRVHOHPHQWRVQDUHPXQHUDomR7RWDOGR([HUFtFLR6RFLDOFRUUHQWHHP
&RQVHOKRGH

'LUHWRULD(VWDWXWiULD
$GPLQLVWUDomR
6DOiULRRXSUyODERUH
1$

%HQHItFLRVGLUHWRRXLQGLUHWR
1$

3DUWLFLSDomRHP
1$

&RPLWrVUHXQL}HV
%{QXV VHPFRQVLGHUDU
1$

HQFDUJRV 
3DUWLFLSDomRQRV/XFURV
1$

5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV
1$

2XWURV
1$

7RWDOGD5HPXQHUDomR
1$


'LUHWRULDQmR
(VWDWXWiULD
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3URSRUomRGRVHOHPHQWRVQDUHPXQHUDomR7RWDOGR([HUFtFLR6RFLDOFRUUHQWHHP
&RQVHOKRGH

'LUHWRULD(VWDWXWiULD
$GPLQLVWUDomR
6DOiULRRXSUyODERUH
1$

%HQHItFLRVGLUHWRRXLQGLUHWR
1$

3DUWLFLSDomRHP
1$

&RPLWrVUHXQL}HV
%{QXV VHPFRQVLGHUDU
1$

HQFDUJRV 
3DUWLFLSDomRQRV/XFURV
1$

5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV
1$

2XWURV
1$

7RWDOGD5HPXQHUDomR
1$

3URSRUomRGRVHOHPHQWRVQDUHPXQHUDomR7RWDOGR([HUFtFLR6RFLDOFRUUHQWHHP
&RQVHOKRGH

'LUHWRULD(VWDWXWiULD
$GPLQLVWUDomR
6DOiULRRXSUyODERUH
1$

%HQHItFLRVGLUHWRRXLQGLUHWR
1$

3DUWLFLSDomRHP
1$

&RPLWrVUHXQL}HV
%{QXV VHPFRQVLGHUDU
1$

HQFDUJRV 
3DUWLFLSDomRQRV/XFURV
1$

5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV
1$

2XWURV
1$

7RWDOGD5HPXQHUDomR
1$


'LUHWRULDQmR
(VWDWXWiULD









'LUHWRULDQmR
(VWDWXWiULD









LLL PHWRGRORJLDGHFiOFXORHGHUHDMXVWHGHFDGDXPGRVHOHPHQWRVGDUHPXQHUDomR
$ UHPXQHUDomR GRV H[HFXWLYRV WHP VHXV YDORUHV IL[RV UHDMXVWDGRV HP OLQKD FRP R SDGUmR GH
PHUFDGRGHIRUPDTXHVHPDQWHQKDDGHTXDGDjVSUiWLFDVGHPHUFDGRSDUDRVSURILVVLRQDLVFRP
H[SHULrQFLDVHPHOKDQWHHPHPSUHVDVGRPHVPRVHWRUTXHD&RPSDQKLDGHYHQGRVHUREVHUYDGRV
WHUPRVGD3ROtWLFDGH,QGLFDomRH5HPXQHUDomRGH0HPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHXV
&RPLWrVGH$VVHVVRUDPHQWRHGD'LUHWRULD
3DUD ILQV GHIL[DomR GR YDORU GR UHDMXVWH SHULRGLFDPHQWH p UHDOL]DGD XPD SHVTXLVD GH PHUFDGR
FRRUGHQDGDSHODiUHDGH5HFXUVRV+XPDQRVLQFOXVLYHFRPRDSRLRGHFRQVXOWRULDHVSHFLDOL]DGDHP
UHPXQHUDomR H[HFXWLYD 2 UHVXOWDGR GHVWD SHVTXLVD p OHYDGR HP FRQVLGHUDomR SDUD ILQV GH
UHFRPHQGDomRGHUHYLVmRGDUHPXQHUDomR(YHQWXDOPHQWHSRGHPYLUDVHUUHDOL]DGDVSHVTXLVDV
HVSHFtILFDVSDUDGHWHUPLQDGDVSRVLo}HVFKDYHYLVDQGRWRUQDUDLQGDPDLVSUHFLVDDDQiOLVH
$GHILQLomRGDVUHPXQHUDo}HVLQGLYLGXDLVpEDOL]DGDSHODDYDOLDomRGH%R[SDUDJHUDUGHIODWRUHV
GHGHVHPSHQKRSULQFLSDOPHQWHQRTXHWDQJHRGHVHPSHQKRGRVOtGHUHVHFDUJRVHVWUDWpJLFRV$OpP
GLVVRVmROHYDGRVHPFRQVLGHUDomRRRUoDPHQWRHRSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRGD&RPSDQKLD
LY UD]}HVTXHMXVWLILFDPDFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomR
$ FRPSRVLomR GD UHPXQHUDomR MXVWLILFDVH SHOD QHFHVVLGDGH H HVWUDWpJLD GD &RPSDQKLD HP
UHFUXWDU H UHWHU SURILVVLRQDLV TXDOLILFDGRV DGHTXDGRV jV QHFHVVLGDGHV GD &RPSDQKLD D TXDO
HQFRQWUDVH HP XP PHUFDGR DOWDPHQWH FRPSHWLWLYR H RQGH LQH[LVWH XP DOWR Q~PHUR GH
SURILVVLRQDLVFRPDVFDUDFWHUtVWLFDVHTXDOLGDGHVQHFHVVLWDGDVHRXH[LJLGDVSHOD&RPSDQKLD
1HVVHFRQWH[WRDUHPXQHUDomRMXVWLILFDVHWDPEpPSHODVSUiWLFDVQDFLRQDLVHLQWHUQDFLRQDLV
GHUHPXQHUDomRGRVHWRUHPTXHD&RPSDQKLDDWXD
2 IXQGDPHQWR SDUD D FULDomR GD HVWUXWXUD GH UHPXQHUDomR GRV H[HFXWLYRV IRL XP HVWXGR IHLWR
LQLFLDOPHQWH SRU XPD UHQRPDGD FRQVXOWRULD HVSHFLDOL]DGD QR TXDO GLYLGLUDPVH DV IXQo}HV H
FDUJRVGDHPSUHVDHPXPDWDEHODGHJUDGHVHIDL[DVVDODULDLV$PDQXWHQomRGHVVDWDEHODpIHLWD
D FDUJR GR VHWRU GH 5HFXUVRV +XPDQRV DQXDOPHQWH XVDQGR FRPR UHIHUrQFLDV SHVTXLVDV GH
PHUFDGRVLWHVGHUHIHUrQFLDVDODULDOHGDGRVFROHWDGRVHLQIRUPDo}HVJHUDGDVLQWHUQDPHQWHSHOR
VHWRUGH7DOHQW$FTXLVLWLRQ
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LY DH[LVWrQFLDGHPHPEURVQmRUHPXQHUDGRVSHORHPLVVRUHDUD]mRSDUDHVVHIDWR
1D GDWD EDVH GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD QmR FRQWDYD FRP H[HFXWLYRV QmR
UHPXQHUDGRV
F  3ULQFLSDLV LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR TXH VmR OHYDGRV HP FRQVLGHUDomR QD
GHWHUPLQDomRGHFDGDHOHPHQWRGDUHPXQHUDomR
3DUD D GHWHUPLQDomR LQLFLDO GD UHPXQHUDomR IL[D VmR OHYDGDV HP FRQVLGHUDomR D H[SHULrQFLD
FRQKHFLPHQWR WpFQLFR H SDGU}HV GH PHUFDGR $XPHQWRV GD UHPXQHUDomR IL[D VmR UHDOL]DGRV
FRQIRUPHDYDOLDomRGRSURILVVLRQDODWHQGLPHQWRGHPHWDVHWDPEpPSDGU}HVGHPHUFDGR
G  FRPR D UHPXQHUDomR p HVWUXWXUDGD SDUD UHIOHWLU D HYROXomR GRV LQGLFDGRUHV GH
GHVHPSHQKR
$QXDOPHQWH VmR GHILQLGDV DV PHWDV HGHVDILRV SDUD R H[HUFtFLR VRFLDO VXEVHTXHQWHV $VVLP VmR
WUDoDGDVUHDOL]Do}HVTXHRSURILVVLRQDOGHYHUiUHDOL]DUGHPRGRDSHUFHEHUDUHPXQHUDomRPi[LPD
DOPHMDGD $R ILQDO GR SHUtRGR R SURILVVLRQDO SDVVD SRU XPD DYDOLDomR SDUD D YHULILFDomR GR
DWLQJLPHQWRRXQmRGDVPpWULFDVHVWDEHOHFLGDV
H FRPRDSROtWLFDRXSUiWLFDGHUHPXQHUDomRVHDOLQKDDRVLQWHUHVVHVGRHPLVVRUGHFXUWR
PpGLRHORQJRSUD]R
$&RPSDQKLDEXVFDRDOLQKDPHQWRGDVSUiWLFDVGHUHPXQHUDomRFRPRVLQWHUHVVHVGHFXUWRSUD]R
SRUPHLRGHUHPXQHUDomRIL[DHEHQHItFLRVFRPSHWLWLYRVRVTXDLVDWHQGHPRVLQWHUHVVHVLPHGLDWRV
GHVHXVH[HFXWLYRVUHWHQGRRVHLQLELQGRturn over
-iDVSUiWLFDVGHUHPXQHUDomRYDULiYHO SDUWLFLSDomRQRVOXFURV HPHVSHFLDOQDIRUPDGHE{QXV
DQXDLVDWXDPFRPRXPKtEULGRHQWUHRVLQWHUHVVHVGHFXUWR DRUHIHULUVHDRVUHVXOWDGRVDWLQJLGRV 
HWDPEpPGHPpGLRHORQJRSUD]R UHWHQomRHUHVXOWDGRVDDWLQJLU GD&RPSDQKLD
2SODQRGHLQFHQWLYRGHORQJRSUD]RHRSODQRGHSUrPLRGHVXSHUDomRDOLQKDPRVLQWHUHVVHVGD
&RPSDQKLDQDPHGLGDHPTXHHVWLPXODVXDDOWDSHUIRUPDQFHGHPpGLRHORQJRSUD]RFRODERUDP
SDUDRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDEHPFRPRVHUYHPGHIRUPDGHUHWHQomRGRSURILVVLRQDO9DOH
QRWDU TXH RV PRQWDQWHV VmR SDJRV HP  SDUFHODV XPD D FDGD DQR 2 SODQR GH VWRFN RSWLRQ GD
%HPREL+ROLGQJVSRVVXLRVPHVPRVIXQGDPHQWRV
I  H[LVWrQFLD GH UHPXQHUDomR VXSRUWDGD SRU VXEVLGLiULDV FRQWURODGDV RX FRQWURODGRUHV
GLUHWRVRXLQGLUHWRV
1mR Ki UHPXQHUDomR TXH VHMD VXSRUWDGD SRU VXEVLGLiULDV FRQWURODGDV RX FRQWURODGRUHV GD
&RPSDQKLD
J H[LVWrQFLDGHTXDOTXHUUHPXQHUDomRRXEHQHItFLRYLQFXODGRjRFRUUrQFLDGHGHWHUPLQDGR
HYHQWRVRFLHWiULRWDOFRPRDDOLHQDomRGRFRQWUROHVRFLHWiULRGRHPLVVRU
1mR Ki UHPXQHUDomR TXH VHMD VXSRUWDGD SRU VXEVLGLiULDV FRQWURODGDV RX FRQWURODGRUHV GD
&RPSDQKLD
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13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
K  SUiWLFDV H SURFHGLPHQWRV DGRWDGRV SHOR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR SDUD GHILQLU D
UHPXQHUDomRLQGLYLGXDOGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDLQGLFDQGR
L RVyUJmRVHFRPLWrVGRHPLVVRUTXHSDUWLFLSDPGRSURFHVVRGHFLVyULRLGHQWLILFDQGRGH
TXHIRUPDSDUWLFLSDP
$QXDOPHQWH D $VVHPEOHLD *HUDO IL[DUi R PRQWDQWH JOREDO GD UHPXQHUDomR GRV DGPLQLVWUDGRUHV
FRQIRUPHSUHYLVWRHPSURSRVWDGDDGPLQLVWUDomRFRPSHWLQGRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHIHWXDU
DGLVWULEXLomRGDYHUEDHQWUHRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLD
$ SURSRVWD GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR p EDOL]DGD HP HVWXGRV GD 'LUHWRULD GD &RPSDQKLD
DX[LOLDGDSHORGHSDUWDPHQWRGHUHFXUVRVKXPDQRVSRGHQGRWDPEpPVHUDX[LOLDGDSRUHPSUHVDGH
FRQVXOWRULDH[WHUQDWXGRHPOLQKDDRGLVSRVWRQRVLWHQVDFLPD
LL FULWpULRVHPHWRGRORJLDXWLOL]DGDSDUDDIL[DomRGDUHPXQHUDomRLQGLYLGXDOLQGLFDQGRVH
KiDXWLOL]DomRGHHVWXGRVSDUDDYHULILFDomRGDVSUiWLFDVGHPHUFDGRHHPFDVRSRVLWLYRRV
FULWpULRVGHFRPSDUDomRHDDEUDQJrQFLDGHVVHVHVWXGRVH
$UHPXQHUDomRLQGLYLGXDOGRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDpIL[DGDFRPEDVHHPHVWXGRVH
SHVTXLVDVGHPHUFDGRFRRUGHQDGRVSHODiUHDGH5HFXUVRV+XPDQRVFRPRDSRLRGHFRQVXOWRULD
H[WHUQDHVSHFLDOL]DGDRVTXDLVOHYDPHPFRQVLGHUDomRDVSUiWLFDVHYDORUHVGHUHPXQHUDomR
GHHPSUHVDVGHSRUWHHVHJPHQWRVGHDWXDomRVLPLODUHVj&RPSDQKLD
LLL FRPTXHIUHTXrQFLDHGHTXHIRUPDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRDYDOLDDDGHTXDomRGD
SROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRHPLVVRU
1RVWHUPRVGD3ROtWLFDGH,QGLFDomRH5HPXQHUDomRGH0HPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
VHXV &RPLWrV GH $VVHVVRUDPHQWR H GD 'LUHWRULD R DOLQKDPHQWR GD HVWUXWXUD GH UHPXQHUDomR jV
HVWUDWpJLDVGD&RPSDQKLDpUHDYDOLDGRSHULRGLFDPHQWHSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPJHUDO
DQXDOPHQWH QR kPELWR GD DSUHFLDomR GD SURSRVWD GH RUoDPHQWR H SODQHMDPHQWR HVWUDWpJLFR GD
&RPSDQKLD
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13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

1,50

2,25

0,00

3,75

Nº de membros remunerados

0,00

2,25

0,00

2,25

Salário ou pró-labore

0,00

1.831.500,00

0,00

1.831.500,00

Benefícios direto e indireto

0,00

141.201,03

0,00

141.201,03

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

458.123,15

0,00

458.123,15

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

2.900.000,00

0,00

2.900.000,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

967.611,17

0,00

967.611,17

0,00

6.298.435,35

0,00

6.298.435,35

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

2,00

0,00

2,00

Nº de membros remunerados

0,00

2,00

0,00

2,00

Salário ou pró-labore

0,00

1.678.613,71

0,00

1.678.613,71

Benefícios direto e indireto

0,00

119.788,05

0,00

119.788,05

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

407.653,24

0,00

407.653,24

Remuneração fixa anual
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Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

1.151.282,36

0,00

1.151.282,36

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

827.044,65

0,00

827.044,65

0,00

4.184.382,01

0,00

4.184.382,01

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

2,00

0,00

2,00

Nº de membros remunerados

0,00

2,00

0,00

2,00

Salário ou pró-labore

0,00

1.766.366,37

0,00

1.766.366,37

Benefícios direto e indireto

0,00

110.108,10

0,00

110.108,10

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

423.107,89

0,00

423.107,89

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

1.871.536,68

0,00

1.871.536,68

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
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Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

231.868,60

0,00

231.868,60

0,00

4.402.987,64

0,00

4.402.987,64

Observação

Total da remuneração

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

0,00

2,00

0,00

2,00

Nº de membros remunerados

0,00

2,00

0,00

2,00

Salário ou pró-labore

0,00

1.115.360,66

0,00

1.115.360,66

Benefícios direto e indireto

0,00

104.330,91

0,00

104.330,91

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

271.610,86

0,00

271.610,86

Bônus

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação de resultados

0,00

1.044.523,07

0,00

1.044.523,07

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis
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Observação

Total da remuneração

0,00

2.535.825,50

0,00

2.535.825,50
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
5HPXQHUDomR9DULiYHOGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR'LUHWRULD(VWDWXWiULD(&RQVHOKR
)LVFDO
5HPXQHUDomRYDULiYHOSUHYLVWDSDUDR([HUFtFLR6RFLDOFRUUHQWH 
&RQVHOKRGH
'LUHWRULD

$GPLQLVWUDomR
(VWDWXWiULD



&RQVHOKR
)LVFDO

7RWDO





1WRWDOGHPHPEURV





1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV
%{QXV
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQRSODQRGHUHPXQHUDomR
FDVRDVPHWDVIRVVHPDWLQJLGDV
3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQRSODQRGHUHPXQHUDomR
FDVRDVPHWDVVHMDPDWLQJLGDV




























































5HPXQHUDomRYDULiYHOSUHYLVWDSDUDR([HUFtFLR6RFLDOFRUUHQWH 
&RQVHOKRGH

$GPLQLVWUDGRUHV 
$GPLQLVWUDomR
1WRWDOGHPHPEURV
1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV
%{QXV
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQRSODQRGHUHPXQHUDomR
FDVRDVPHWDVIRVVHPDWLQJLGDV
3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQRSODQRGHUHPXQHUDomR
FDVRDVPHWDVVHMDPDWLQJLGDV






&RQVHOKR
)LVFDO







7RWDO











































5







5

&RQVHOKR
)LVFDO

7RWDO

(PD&RPSDQKLDHQFRQWUDYDVHVREDIRUPDGHVRFLHGDGHOLPLWDGD



5HPXQHUDomRYDULiYHOSUHYLVWDSDUDR([HUFtFLR6RFLDOFRUUHQWH 
&RQVHOKRGH

$GPLQLVWUDGRUHV
$GPLQLVWUDomR
1WRWDOGHPHPEURV
1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV
%{QXV
9DORU PtQLPR SUHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR
9DORU Pi[LPR SUHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR
9DORU SUHYLVWR QR SODQR GH UHPXQHUDomR
FDVRDVPHWDVIRVVHPDWLQJLGDV
3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORU PtQLPR SUHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR
9DORU Pi[LPR SUHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR
9DORU SUHYLVWR QR SODQR GH UHPXQHUDomR
FDVRDVPHWDVVHMDPDWLQJLGDV



















































5







5



(PD&RPSDQKLDHQFRQWUDYDVHVREDIRUPDGHVRFLHGDGHOLPLWDGD
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
5HPXQHUDomRYDULiYHOSUHYLVWDSDUDR([HUFtFLR6RFLDOFRUUHQWH 
&RQVHOKRGH

$GPLQLVWUDGRUHV
$GPLQLVWUDomR
1WRWDOGHPHPEURV
1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV
%{QXV
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQRSODQRGHUHPXQHUDomR
FDVRDVPHWDVIRVVHPDWLQJLGDV
3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORUPi[LPRSUHYLVWRQRSODQRGH
UHPXQHUDomR
9DORUSUHYLVWRQRSODQRGHUHPXQHUDomR
FDVRDVPHWDVVHMDPDWLQJLGDV



&RQVHOKR
)LVFDO







7RWDO










































5







5



(PD&RPSDQKLDHQFRQWUDYDVHVREDIRUPDGHVRFLHGDGHOLPLWDGD
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
 ± 3ODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP Do}HV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GLUHWRULD
HVWDWXWiULD
Plano de Incentivo de Longo Prazo e Plano de Prêmio de Superação da Companhia (“Plano
Phantom”)
$$VVHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHPGHGH]HPEURGHDSURYRXXP
SODQR GH LQFHQWLYR GH ORQJR SUD]R H XP SODQR GH SUrPLR GH VXSHUDomR FXMRV SDJDPHQWRV DRV
H[HFXWLYRV HVWmR FRQGLFLRQDGRV D SHUPDQrQFLD QD &RPSDQKLD H REMHWLYRV DOFDQoDGRV FRQIRUPH
PHOKRUHVSUiWLFDVGHPHUFDGR2VHIHWLYRVPRQWDQWHVGRSUrPLRDRH[HFXWLYRWDPEpPOHYDPHP
FRQVLGHUDomRDYDORUL]DomRGRSUHoRGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHPEROVD
(VVHSODQRWHPSRUREMHWLYR D SUHPLDURVEHQHILFLiULRVTXHSRUPHLRGHVXDVSHUIRUPDQFHVHGR
H[HUFtFLR GH VXDV DWLYLGDGHV FRODERUDP SDUD RV UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD EHP FRPR PRWLYDU H
SUHPLDU RV EHQHILFLiULRV D SRU PHLR GH VXDV SHUIRUPDQFHV H GR H[HUFtFLR GH VXDV DWLYLGDGHV
SHUVHJXLUHPUHVXOWDGRVTXHVXSHUHPDVPHWDVHH[SHFWDWLYDVGD&RPSDQKLDSDUDFDGDSHUtRGR E 
SURPRYHURERPGHVHPSHQKRGD&RPSDQKLDHRDWHQGLPHQWRGRVLQWHUHVVHVGHVHXVDFLRQLVWDVSRU
PHLRGHXPFRPSURPHWLPHQWRGHORQJRSUD]RSRUSDUWHGRVVHXVFRODERUDGRUHV F SRVVLELOLWDUj
&RPSDQKLDDPDQXWHQomRGHVHXVSULQFLSDLVSURILVVLRQDLVDVVLPFRPRDDWUDomRGHQRYRVWDOHQWRV
H G DOLQKDURVLQFHQWLYRVFRQFHGLGRVDRVDGPLQLVWUDGRUHVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVHHPSUHJDGRV
GD&RPSDQKLDjSHUIRUPDQFHGDV$o}HVQDEROVDGHYDORUHVHYLVmRGHORQJRSUD]R
5HIHULGR SODQR VXEVWLWXL R SODQR GH RSomR GH FRPSUD GH Do}HV GD %HPREL +ROGLQJ $6 TXH IRL
LQVWLWXtGRHPGHRXWXEURGHSHODD%HPREL+ROGLQJ$6FRQWURODGRUDGD&RPSDQKLDFXMRV
EHQHILFLiULRV HUDP VHXV FRODERUDGRUHV LQFOXVLYH FRODERUDGRUHV GH VXDV FRQWURODGDV WDLV FRPR
GLUHWRUHV GD &RPSDQKLD $V RSo}HV RXWRUJDGDV QR kPELWR GH WDO SODQR GH RSomR VH H[HUFLGDV
VHULDPOLTXLGDGDVSHODHQWUHJDSRUSDUWHGD%HPREL+ROGLQJ$6GHXPQ~PHURGHDo}HVGHVXD
HPLVVmRLJXDODRQ~PHURGHRSo}HVH[HUFLGDVPHGLDQWHRSDJDPHQWRSHORSDUWLFLSDQWHGRSUHoR
GHH[HUFtFLRGHWDLVDo}HV
¬OX]GDDEHUWXUDGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDHGDUHDOL]DomRGDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HV
GD&RPSDQKLDRSODQRGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HVGD%HPREL+ROGLQJ$6HVWiVHQGRVXEVWLWXtGR
SHOR SODQRGHLQFHQWLYRGHORQJRSUD]RHSUrPLRGHVXSHUDomRGHVFULWRDVHJXLU
D

WHUPRVHFRQGLo}HVJHUDLV

23ODQRGH,QFHQWLYRGH/RQJR3UD]RH3ODQRGH3UrPLRGH6XSHUDomRGD&RPSDQKLDHVWDEHOHFH
DV FRQGLo}HV JHUDLV SDUD D UHDOL]DomR SHOD &RPSDQKLD GH SDJDPHQWRV HP GLQKHLUR DRV
%HQHILFLiULRVFRPRLQFHQWLYRGHORQJRSUD]RRXSUrPLRGHVXSHUDomRUHIHUHQFLDGRVSHODYDORUL]DomR
GDVDo}HVQDEROVDGHYDORUHV
E

SULQFLSDLVREMHWLYRVGRSODQR

L SUHPLDURV%HQHILFLiULRVTXHSRUPHLRGHVXDVSHUIRUPDQFHVHGRH[HUFtFLRGHVXDVDWLYLGDGHV
FRODERUDPSDUDRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDEHPFRPRPRWLYDUHSUHPLDURV%HQHILFLiULRVDSRU
PHLRGHVXDVSHUIRUPDQFHVHGRH[HUFtFLRGHVXDVDWLYLGDGHVSHUVHJXLUHPUHVXOWDGRVTXHVXSHUHP
DVPHWDVHH[SHFWDWLYDVGD&RPSDQKLDSDUDFDGDSHUtRGR
LL SURPRYHURERPGHVHPSHQKRGD&RPSDQKLDHRDWHQGLPHQWRGRVLQWHUHVVHVGHVHXVDFLRQLVWDV
SRUPHLRGHXPFRPSURPHWLPHQWRGHORQJRSUD]RSRUSDUWHGRVVHXVFRODERUDGRUHV
LLL SRVVLELOLWDUj&RPSDQKLDDPDQXWHQomRGHVHXVSULQFLSDLVSURILVVLRQDLVDVVLPFRPRDDWUDomR
GHQRYRVWDOHQWRVH
LY DOLQKDURVLQFHQWLYRVFRQFHGLGRVDRVDGPLQLVWUDGRUHVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVHHPSUHJDGRVGD
&RPSDQKLDjSHUIRUPDQFHGDV$o}HVQDEROVDGHYDORUHVHYLVmRGHORQJRSUD]R
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F

IRUPDFRPRRSODQRFRQWULEXLSDUDHVVHVREMHWLYRV

$ RXWRUJD DR EHQHILFLiULR RFRUUH PHGLDQWH DYDOLDomR GH VHXV PpULWRV HVWLPXODQGR DVVLP D DOWD
SHUIRUPDQFH$OpPGLVVRRSDJDPHQWRpIHLWRQRSHUtRGRGHTXDWURDQRVDOLQKDQGRRLQWHUHVVHGH
PpGLR H ORQJR SUD]R GR EHQHILFLiULR FRP RV GD &RPSDQKLD QD PHGLGD HP TXH UHTXHU XPD ERD
SHUIRUPDQFHQmRVyQRFXUWRSUD]R
G

FRPRRSODQRVHLQVHUHQDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRHPLVVRU

$FRPSDQKLDQmRSRVVXLXPDSROtWLFDIRUPDOGHUHPXQHUDomRH[WHQVtYHODWRGRVRVEHQHILFLiULRVGR
SODQRWRGDYLDVXDSUiWLFDpHVWDUDOLQKDGDFRPRVSDGU}HVGHPHUFDGRGHPRGRDDWUDLUUHWHUH
PDQWHUWDOHQWRV2SODQRVHLQVHUHQHVVHFRQWH[WRDOpPGHYLVDURVREMHWLYRVDFLPDHOHQFDGRV
H

FRPR R SODQR DOLQKD RV LQWHUHVVHV GRV DGPLQLVWUDGRUHV H GR HPLVVRU D FXUWR
PpGLRHORQJRSUD]R

&RPRUHVVDOWDGRRSDJDPHQWRDREHQHILFLiULRHPQtYHLVTXHRHVWLPXODPH[LJHERDSHUIRUPDQFH
FRQWtQXDGD&RPSDQKLDDRORQJRGHXPSHUtRGRGHTXDWURDQRV
I

Q~PHURPi[LPRGHDo}HVDEUDQJLGDV

$ UHPXQHUDomR GR SODQR OHYD HPFRQVLGHUDomR D YDORUL]DomR GDV Do}HV GD FRPSDQKLD SRUpP D
RXWRUJDQmRSRVVXLWDOSDUDPHQWRLQFOXVLYHSRUTXHWUDWDVHGRSDJDPHQWRGHXPSUrPLRHPGLQKHLUR
J

Q~PHURPi[LPRGHRSo}HVDVHUHPRXWRUJDGDV

$ UHPXQHUDomR GR SODQR OHYD HPFRQVLGHUDomR D YDORUL]DomR GDV Do}HV GD FRPSDQKLD SRUpP D
RXWRUJDQmRSRVVXLWDOSDUDPHQWRLQFOXVLYHSRUTXHWUDWDVHGRSDJDPHQWRGHXPSUrPLRHPGLQKHLUR
K

FRQGLo}HVGHDTXLVLomRGHDo}HV

2SODQRQmRHQYROYHDTXLVLomRGHDo}HV
L

FULWpULRVSDUDIL[DomRGRSUHoRGHDTXLVLomRRXH[HUFtFLR

2SODQRQmRHQYROYHDTXLVLomRGHDo}HV
M

FULWpULRVSDUDIL[DomRGRSUD]RGHH[HUFtFLR

2SODQRQmRHQYROYHH[HUFtFLRHPDo}HVSRUpPRFULWpULRSDUDSDJDPHQWRGRSUrPLRIRLWHPSRUDO
GLVWULEXLQGRRSDJDPHQWRDRORQJRGHTXDWURDQRVGHIRUPDDFREULUSHUtRGRGHFXUWRPpGLRHORQJR
SUD]R
N

IRUPDGHOLTXLGDomR

2SODQRpOLTXLGDGRHPPRHGDFRUUHQWH
O

UHVWULo}HVjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV

1mRDSOLFiYHOSRLVRSODQRQmRHQYROYHDo}HVDVHUHPWUDQVIHULGDV
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FULWpULRVHHYHQWRVTXHTXDQGRYHULILFDGRVRFDVLRQDUmRDVXVSHQVmRDOWHUDomR
RXH[WLQomRGRSODQR

2SODQRQmRSUHYrHYHQWRVGHVXDVXVSHQVmRDOWHUDomRRXH[WLQomR3RUpPDVRXWRUJDVRFRUUHPj
FULWpULR GD FRPSDQKLD H SRGHUmR VHU FHVVDGDV D TXDOTXHU PRPHQWR UHVSHLWDQGRVH R GLUHLWR
DGTXLULGRVREUHRXWRUJDVDQWHULRUHV
Q

HIHLWRV GD VDtGD GR DGPLQLVWUDGRU GRV yUJmRV GR HPLVVRU VREUH VHXV GLUHLWRV
SUHYLVWRVQRSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV

(PFDVRGHGHVOLJDPHQWRGREHQHILFLiULRRVSDJDPHQWRVIXWXURVGHL[DPGHVHUGHYLGRV
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±5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV
Plano de Incentivo de Longo Prazo e Plano de Prêmio de Superação, referenciados em ações, da
Bemobi Mobile Tech S.A – aprovado em 28 de dezembro de 2020.
$$VVHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHPGHGH]HPEURGHDSURYRXXP
SODQRGHLQFHQWLYRGHORQJRSUD]RHXPSODQRGHSUrPLRGHVXSHUDomRFXMRVSDJDPHQWRVH[HFXWLYRV
HVWmR FRQGLFLRQDGRV D SHUPDQrQFLD QD FRPSDQKLD H REMHWLYRV DOFDQoDGRV FRQIRUPH PHOKRUHV
SUiWLFDV GH PHUFDGR 2V HIHWLYRV PRQWDQWHV GRV SUrPLRV DRV H[HFXWLYRV WDPEpP OHYDP HP
FRQVLGHUDomRDYDORUL]DomRGRSUHoRGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHPEROVD$RXWRUJDGRV
SUrPLRVVRERVSODQRVGHYHUiVHUGHOLEHUDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD1mR
KRXYHRXWRUJDDWpDGDWDGHUHIHUrQFLDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$GLFLRQDOPHQWHWHQGRHPYLVWDTXHRUHIHULGRSODQRIRLDSURYDGRDSHQDVHPGHGH]HPEURGH
QmRIRLUHFRQKHFLGDUHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHP
GHGH]HPEURGHHQHPKDYLDUHPXQHUDomRSUHYLVWDSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOGH
Plano de Incentivo baseado em ações da Bemobi Holding AS – aprovado em 01 de outubro de 2018.
5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVSUHYLVWDSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH  

1WRWDOGHPHPEURV
1WRWDOGHPHPEURVUHPXQHUDGRV
2XWRUJDGHRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HV
'DWDGHRXWRUJD
4XDQWLGDGHGHRSo}HVRXWRUJDGDV

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
1$
1$
1$
1$

3UD]RSDUDTXHDVRSo}HVVHWRUQHPH[HUFtYHLV

1$

3UD]RPi[LPRSDUDH[HUFtFLRGDVRSo}HV

1$

3UD]RGHUHVWULomRjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV
3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGHH[HUFtFLR
D  'DVRSo}HVHPDEHUWRQRLQtFLRGR
H[HUFtFLRVRFLDO
E  'DVRSo}HVSHUGLGDVGXUDQWHR
H[HUFtFLRVRFLDO
F  'DVRSo}HVH[HUFLGDVGXUDQWH
H[HUFtFLRVRFLDO
G  'DVRSo}HVH[SLUDGDVGXUDQWH
H[HUFtFLRVRFLDO
9DORUMXVWRGDVRSo}HVQDGDWDGDRXWRUJD
'LOXLomRSRWHQFLDOQRFDVRGHH[HUFtFLRGH
WRGDVDVRSo}HVRXWRUJDGDV

1$



'LUHWRULD(VWDWXWiULD





GDVRSo}HVRXWRUJDGDV
VmRH[HUFtYHLVDFDGDSHUtRGR
GHPHVHV
PHVHVDSDUWLUGDGDWDGR
H[HUFtFLRGHFDGDWUDQFKH
1$


1$

12.

1$

12.

1$

1$

1$

1$

1$

12.

1$



2SODQRHQYROYHDRXWRUJDGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HVGD%HPREL+ROGLQJ$6FRQWURODGRUDGLUHWDGD&RPSDQKLDQmRKDYHQGRLPSDFWR
GHGLOXLomRQD&RPSDQKLD
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1WRWDOGHPHPEURV
1WRWDOGHPHPEURVUHPXQHUDGRV
2XWRUJDGHRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HV
'DWDGHRXWRUJD
4XDQWLGDGHGHRSo}HVRXWRUJDGDV

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
1$
1$
1$
1$

3UD]RSDUDTXHDVRSo}HVVHWRUQHPH[HUFtYHLV

1$

3UD]RPi[LPRSDUDH[HUFtFLRGDVRSo}HV

1$

3UD]RGHUHVWULomRjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV
3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGHH[HUFtFLR
D  'DVRSo}HVHPDEHUWRQRLQtFLRGR
H[HUFtFLRVRFLDO
E  'DVRSo}HVSHUGLGDVGXUDQWHR
H[HUFtFLRVRFLDO
F  'DVRSo}HVH[HUFLGDVGXUDQWH
H[HUFtFLRVRFLDO
G  'DVRSo}HVH[SLUDGDVGXUDQWH
H[HUFtFLRVRFLDO
9DORUMXVWRGDVRSo}HVQDGDWDGDRXWRUJD
'LOXLomRSRWHQFLDOQRFDVRGHH[HUFtFLRGH
WRGDVDVRSo}HVRXWRUJDGDV

1$



'LUHWRULD(VWDWXWiULD





GDVRSo}HVRXWRUJDGDV
VmRH[HUFtYHLVDFDGDSHUtRGR
GHPHVHV
PHVHVDSDUWLUGDGDWDGR
H[HUFtFLRGHFDGDWUDQFKH
1$


1$

12.

1$

12.

1$

1$

1$

1$

1$

12.

1$



2SODQRHQYROYHDRXWRUJDGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HVGD%HPREL+ROGLQJ$6FRQWURODGRUDGLUHWDGD&RPSDQKLDQmRKDYHQGRLPSDFWR
GHGLOXLomRQD&RPSDQKLD

5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV±H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP

1WRWDOGHPHPEURV
1WRWDOGHPHPEURVUHPXQHUDGRV
2XWRUJDGHRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HV
'DWDGHRXWRUJD
4XDQWLGDGHGHRSo}HVRXWRUJDGDV

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
1$
1$
1$
1$

3UD]RSDUDTXHDVRSo}HVVHWRUQHPH[HUFtYHLV

1$

3UD]RPi[LPRSDUDH[HUFtFLRGDVRSo}HV

1$

3UD]RGHUHVWULomRjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV
3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGHH[HUFtFLR
D  'DVRSo}HVHPDEHUWRQRLQtFLRGR
H[HUFtFLRVRFLDO
E  'DVRSo}HVSHUGLGDVGXUDQWHR
H[HUFtFLRVRFLDO
F  'DVRSo}HVH[HUFLGDVGXUDQWH
H[HUFtFLRVRFLDO
G  'DVRSo}HVH[SLUDGDVGXUDQWH
H[HUFtFLRVRFLDO
9DORUMXVWRGDVRSo}HVQDGDWDGDRXWRUJD
'LOXLomRSRWHQFLDOQRFDVRGHH[HUFtFLRGH
WRGDVDVRSo}HVRXWRUJDGDV

1$



'LUHWRULD(VWDWXWiULD





GDVRSo}HVRXWRUJDGDVVmR
H[HUFtYHLVDFDGDSHUtRGRGH
PHVHV
PHVHVDSDUWLUGDGDWDGR
H[HUFtFLRGHFDGDWUDQFKH
1$


1$

12.

1$

12.

1$

1$

1$

1$

1$

12.

1$



2SODQRHQYROYHDRXWRUJDGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HVGD%HPREL+ROGLQJ$6FRQWURODGRUDGLUHWDGD&RPSDQKLDQmRKDYHQGRLPSDFWR
GHGLOXLomRQD&RPSDQKLD
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5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV±H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP




1WRWDOGHPHPEURV
1WRWDOGHPHPEURVUHPXQHUDGRV
2XWRUJDGHRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HV
'DWDGHRXWRUJD
4XDQWLGDGHGHRSo}HVRXWRUJDGDV
3UD]RSDUDTXHDVRSo}HVVHWRUQHPH[HUFtYHLV
3UD]RPi[LPRSDUDH[HUFtFLRGDVRSo}HV
3UD]RGHUHVWULomRjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV
3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGHH[HUFtFLR
D  'DVRSo}HVHPDEHUWRQRLQtFLRGR
H[HUFtFLRVRFLDO
E  'DVRSo}HVSHUGLGDVGXUDQWHR
H[HUFtFLRVRFLDO
F  'DVRSo}HVH[HUFLGDVGXUDQWHH[HUFtFLR
VRFLDO
G  'DVRSo}HVH[SLUDGDVGXUDQWHH[HUFtFLR
VRFLDO
9DORUMXVWRGDVRSo}HVQDGDWDGDRXWRUJD
'LOXLomRSRWHQFLDOQRFDVRGHH[HUFtFLRGH
WRGDVDVRSo}HVRXWRUJDGDV

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
1$
1$
1$
1$
1$
1$
1$

'LUHWRULD(VWDWXWiULD
1$
1$

1$
1$
1$
1$
1$


1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$
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±,QIRUPDo}HVVREUHDVRSo}HVHPDEHUWRGHWLGDVSHORFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHSHOD
GLUHWRULDHVWDWXWiULD
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKiRSo}HVGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHP
DEHUWR
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±2So}HVH[HUFLGDVHDo}HVHQWUHJXHV
Plano de Incentivo de Longo Prazo e Plano de Prêmio de Superação, referenciados em ações, da
Bemobi Mobile Tech S.A – aprovado em 28 de dezembro de 2020.
1mRKiRSo}HVGD&RPSDQKLDH[HUFLGDVHQmRHQWUHJXHVDRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLD

Plano de Incentivo baseado em ações da Bemobi Holding AS – aprovado em 01 de outubro de 2018.
1mRKiRSo}HVGD&RPSDQKLDH[HUFLGDVHQmRHQWUHJXHVDRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDQRV
WHUPRVGRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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±3UHFLILFDomRGDV$o}HV2So}HV
$&RPSDQKLDLQIRUPDTXHVXDFRQWURODGRUDD%HPREL+ROGLQJ$6LQVWLWXLXHPGHRXWXEURGH
 XP GH SODQR GH stock option FXMRV EHQHILFLiULRV VmR VHXV FRODERUDGRUHV LQFOXVLYH
FRODERUDGRUHVGHVXDVFRQWURODGDVQRVWHUPRVGHWDOKDGRVDVHJXLU
D PRGHORGHSUHFLILFDomR
2YDORUMXVWRGRSODQRGHRSo}HVGHDo}HVGD%HPREL+ROGLQJ$6IRLHVWLPDGRFRPEDVHQRPRGHOR
GHSUHFLILFDomRGHRSo}HVBlack & Scholes
E  GDGRV H SUHPLVVDV XWLOL]DGDV QR PRGHOR GH SUHFLILFDomR LQFOXLQGR R SUHoR PpGLR
SRQGHUDGR GDV Do}HV SUHoR GH H[HUFtFLR YRODWLOLGDGH HVSHUDGD SUD]R GH YLGD GD RSomR
GLYLGHQGRVHVSHUDGRVHDWD[DGHMXURVOLYUHGHULVFR
2VGDGRVXWLOL]DGRVQDSUHFLILFDomRGDVRSo}HVIRUDPFRPRVHJXH
$SUHFLILFDomRGREnterprise ValueGD%HPREL+ROGLQJ$6SDUDILQVGH3URJUDPDGH2SomRGH$o}HV
VHEDVHRXQDQHJRFLDomRHQWUHRVFRQWURODGRUHVGD%HPREL+ROGLQJ$6±2WHOOR&RUSRUDWLRQ$6$±
HH[HFXWLYRVHOHYRXHPFRQVLGHUDomRFRQGLo}HVGHPHUFDGRHSDUkPHWURVGLVFXWLGRVHQWUHDPEDV
DVSDUWHV
2YDORUIL[DGRQHVWDDYDOLDomRIRLHTXLYDOHQWHD86'PLOK}HVTXHOHYRXDRSUHoRGHH[HUFtFLR
GDVRSo}HVD12.
$SDUWLUGRSUHoRGHH[HUFtFLRGDVRSo}HVIRLFDOFXODGRYDORUMXVWRGDVRSo}HVQDGDWDGHYLJrQFLD
GHVXDRXWRUJDFRPEDVHQRPpWRGRBlack & ScholesSDUDILQVGHUHFRQKHFLPHQWRFRQWiELOGDV
GHVSHVDV FRP R 3ODQR GH 2So}HV GH $o}HV DR ORQJR GR SHUtRGR GH FDUrQFLD SDUD DTXLVLomR GR
GLUHLWRGHH[HUFtFLR vesting GDV2So}HV
9RODWLOLGDGHHVSHUDGD GHVYLRSDGUmRFRPEDVHQDPpGLDGHJUXSRVFRPSDUiYHLV 
3UD]RGHYLGDGDRSomRPHVHV FRPRvesting period 
'LYLGHQGRVHVSHUDGRVQmRIRLFRQVLGHUDGDQRPRGHORTXDOTXHUHVWLPDWLYDGHdividend yield
7D[DGHMXURVOLYUHGHULVFR
F
PpWRGRXWLOL]DGRHDVSUHPLVVDVDVVXPLGDVSDUDLQFRUSRUDURVHIHLWRVHVSHUDGRVGH
H[HUFtFLRDQWHFLSDGR
1RWHVHTXHSDUDDVRSo}HVWDOFiOFXORDSOLFDVHRPRGHORBlack-Scholes GHSUHFLILFDomRGHRSo}HV
UHJLVWUDQGRWDOGHVSHVDFRPRGHVSHVDVDRORQJRGRSHUtRGRGHFDUrQFLDGDVRSo}HV2H[HUFtFLR
GDV RSo}HV SRGHUi VHU DQWHFLSDGR QR FDVR GH RIHUWD S~EOLFD LQLFLDO GD %HPREL +ROGLQJ $6 RX
RFRUUrQFLDGHVXDYHQGD2VHIHLWRVHVSHUDGRVGHH[HUFtFLRDQWHFLSDGRHPYLUWXGHGHHYHQWRGH
OLTXLGH]QmRVmRFRQVLGHUDGRVQRFDVRHPWHOD
G

IRUPDGHGHWHUPLQDomRGDYRODWLOLGDGHHVSHUDGD

3DUDDGHWHUPLQDomRGDYRODWLOLGDGHHVSHUDGDIRLXWLOL]DGRRPpWRGRGHGHVYLRSDGUmRXWLOL]DQGRVH
FRPREDVHDPpGLDGHHPSUHVDVFRPSDUiYHLVj%HPREL+ROGLQJV$6DSDUWLUGREDQFRGHGDGRV
IRUQHFLGRSRUHPSUHVDGHDVVHVVRULDHVSHFLDOL]DGDQRWHPD
H
VHDOJXPDRXWUDFDUDFWHUtVWLFDGDRSomRIRLLQFRUSRUDGDQDPHQVXUDomRGHVHXYDORU
MXVWR
1HQKXPDRXWUDFDUDFWHUtVWLFDGDVRSo}HVIRLXWLOL]DGDQDPHQVXUDomRGRYDORUMXVWR
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±3DUWLFLSDo}HVGHWLGDVSRUyUJmR
ÏUJmRDGPLQLVWUDWLYR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
'LUHWRULD 
7RWDO

$o}HVRUGLQiULDV




3DUWLFLSDomR




$VDo}HVGHWLGDVSRUPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHWDPEpPRFXSDFDUJRQD'LUHWRULDIRUDPFRQWDELOL]DGDVQHVWHFDPSR
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±,QIRUPDo}HVVREUHSODQRVGHSUHYLGrQFLDFRQIHULGRVDRVPHPEURVGRFRQVHOKRGH
DGPLQLVWUDomRHDRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRV
$&RPSDQKLDQmRRIHUHFHSODQRGHSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDUDRVVHXVDGPLQLVWUDGRUHV
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2,00
2.397.489,20
2.005.498,40
2.201.493,80

2,00

2.284.458,50

1.899.923,50

2.092.191,00

Nº de membros
remunerados

Valor da maior
remuneração(Reais)

Valor da menor
remuneração(Reais)

Valor médio da
remuneração(Reais)

2,00

2,00

O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/N°03/2019. A maior remuneração individual da Diretoria foi percebida por membro que
exerceu a função durante os 12 meses de exercício. O valor da menor remuneração anual individual da Diretoria foi apurado considerando as remunerações efetivamente reconhecidas no
resultado do exercício. A remuneração média considera o total da remuneração anual percebida pelos membros da Diretoria dividido pelo número de membros remunerados informado no item
13.2 acima.

31/12/2017

PÁGINA: 230 de 289

O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/N°03/2019. A maior remuneração individual da Diretoria foi percebida por membro que
exerceu a função durante os 12 meses de exercício. O valor da menor remuneração anual individual da Diretoria foi apurado considerando as remunerações efetivamente reconhecidas no
resultado do exercício. A remuneração média considera o total da remuneração anual percebida pelos membros da Diretoria dividido pelo número de membros remunerados informado no item
13.2 acima.

31/12/2018

Diretoria Estatutária

O número de membros de cada órgão foi apurado da forma especificada no Ofício-Circular CVM/SEP/Nº03/2019. A maior remuneração individual da Diretoria foi percebida por membro que
exerceu a função durante os 12 meses de exercício. O valor da menor remuneração anual individual da Diretoria foi apurado considerando as remunerações efetivamente reconhecidas no
resultado do exercício. A remuneração média considera o total da remuneração anual percebida pelos membros da Diretoria dividido pelo número de membros remunerados informado no item
13.2 acima

1.267.912,80

1.307.367,20

1.228.458,30

31/12/2017

Versão : 1

31/12/2019

Observação

2,00

31/12/2018

2,00

31/12/2019

Diretoria Estatutária

Nº de membros

Valores anuais

13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho
Fiscal
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
 ± 0HFDQLVPRV GH UHPXQHUDomR RX LQGHQL]DomR SDUD RV DGPLQLVWUDGRUHV HP FDVR GH
GHVWLWXLomRGRFDUJRRXGHDSRVHQWDGRULD
1mRDSOLFiYHO
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
±3HUFHQWXDOQDUHPXQHUDomRWRWDOGHWLGRSRUDGPLQLVWUDGRUHVGLUHWRUHVHPHPEURVGR
FRQVHOKRILVFDOTXHVHMDPSDUWHVUHODFLRQDGDVDRVFRQWURODGRUHV

([HUFtFLRHQFHUUDGRHP
([HUFtFLRHQFHUUDGRHP
([HUFtFLRHQFHUUDGRHP

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
1$
1$
1$

'LUHWRULD(VWDWXWiULD




1RVDQRVHPUHIHUrQFLDD&RPSDQKLDHVWDYDFRQVWLWXtGDQDIRUPDGHVRFLHGDGHOLPLWDGD

&RQVHOKR)LVFDO
1$
1$
1$
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam
 ± 5HPXQHUDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO DJUXSDGRV SRU
yUJmRUHFHELGDSRUTXDOTXHUUD]mRTXHQmRDIXQomRTXHRFXSDP
1mRDSOLFiYHO
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

 ± 5HPXQHUDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO UHFRQKHFLGD QR
UHVXOWDGR GH FRQWURODGRUHV GLUHWRV RX LQGLUHWRV GH VRFLHGDGHV VRE FRQWUROH FRPXP H GH
FRQWURODGDVGRHPLVVRU
1mRDSOLFiYHO
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13.16 - Outras Informações Relevantes

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
$&RPSDQKLDLQIRUPDTXHVXDFRQWURODGRUDD%HPREL+ROGLQJ$6LQVWLWXLXHPGHRXWXEURGH
 XP GH SODQR GH stock option FXMRV EHQHILFLiULRV VmR VHXV FRODERUDGRUHV LQFOXVLYH
FRODERUDGRUHVGHVXDVFRQWURODGDVQRVWHUPRVGHWDOKDGRVDVHJXLU
D

WHUPRVHFRQGLo}HVJHUDLV

2REMHWLYRGR3ODQRpDWUDLUUHWHUSUHPLDUHDOLQKDUPHOKRURVLQWHUHVVHVGRVHPSUHJDGRVDWXDLVH
IXWXURVHGRVSURSULHWiULRVGD%HPREL+ROGLQJ$6HGHVXDVFRQWURODGDV LQFOXLQGRD&RPSDQKLD 
RIHUHFHQGRLQFHQWLYRVDORQJRSUD]RQDIRUPDGHRSo}HVTXHGmRGLUHLWRDDo}HVRXXQLGDGHVGH
SDUWLFLSDomRVHPHOKDQWHVQD%HPREL+ROGLQJ$66XMHLWRDFHUWRVWHUPRVHFRQGLo}HVXPDRSomR
Gi DR VHX GHWHQWRU R GLUHLWR GH UHFHEHU XPD DomR RX XQLGDGHV GH SDUWLFLSDomR VHPHOKDQWHV QD
%HPREL+ROGLQJ$6PHGLDQWHRSDJDPHQWRGRSUHoRGHH[HUFtFLR$VRSo}HVVHUmRFRQFHGLGDVGH
DFRUGRFRPRFRQWUDWRGHFRQFHVVmRGHRSo}HVSDUDHPSUHJDGRVGDSUySULD%HPREL+ROGLQJ$6
HRX GH VXDV FRQWURODGDV TXH FRQWULEXDP SDUD R VXFHVVR H UHQWDELOLGDGH GD VRFLHGDGH 7DLV
FRQFHVV}HV GDUmR DRV SDUWLFLSDQWHV XPD SDUWLFLSDomR QR JUXSR GD VRFLHGDGH DXPHQWDQGR D
SDUWLFLSDomRGHWDLVSHVVRDVQRSURJUHVVRDORQJRSUD]RHVXFHVVRFRQWtQXRGDTXHODVRFLHGDGH
E

SULQFLSDLVREMHWLYRVGRSODQR

2REMHWLYRGRSODQRpDWUDLUUHWHUSUHPLDUHDOLQKDUPHOKRURVLQWHUHVVHVGRVHPSUHJDGRVDWXDLVH
IXWXURVDRGD%HPREL+ROGLQJ$6HGHVXDVFRQWURODGDV LQFOXLQGRD&RPSDQKLD 
F

IRUPDFRPRRSODQRFRQWULEXLSDUDHVVHVREMHWLYRV

&RQVLGHUDQGRTXHRH[HUFtFLRGDVRSo}HVHVWiFRQGLFLRQDGRjYDORUL]DomRGDVDo}HVGD&RPSDQKLD
DRORQJRGHXPSHUtRGRGHTXDWURDQRVRSODQRHVWLPXODSDUDRHQJDMDPHQWRHDOWDUSHUIRUPDQFH
GRVEHQHILFLiULRVUHIOHWLQGRDVVLPHPEHQHItFLRSDUDRVLQWHUHVVHVGD%HPREL+ROGLQJ$6
G

FRPRRSODQRVHLQVHUHQDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRHPLVVRU

$ %HPREL +ROGLQJ $6 WHP SUiWLFDV GH UHPXQHUDomR GH FXUWR PpGLR H ORQJR SUD]R HVWDQGR
DWHQGHQGRRSODQRDRVLQWHUHVVHVGHPpGLRHORQJRSUD]R
H

FRPR R SODQR DOLQKD RV LQWHUHVVHV GRV DGPLQLVWUDGRUHV H GR HPLVVRU D FXUWR
PpGLRHORQJRSUD]R

&RPR UHVVDOWDGR R H[HUFtFLR GDV RSo}HV UHTXHU YLVmR GH PpGLR H ORQJR SUD]R DOLQKDQGR RV
LQWHUHVVHVGRVEHQHILFLiULRVFRPRLQWHUHVVHGHSHUHQLGDGHGRVQHJyFLRVGD%HPREL+ROGLQJ$6
I

Q~PHURPi[LPRGHDo}HVDEUDQJLGDV

2 Q~PHUR GH Do}HV REMHWR GR SODQR DVVXPLQGR TXH  GDV RSo}HV VHMDP H[HUFLGDV  p GH
 Do}HV UHSUHVHQWDQGR  GDV Do}HV GH HPLVVmR GD %HPREL +ROGLQJ $6 HP EDVH
WRWDOPHQWHGLOXtGD
J

Q~PHURPi[LPRGHDo}HVDEUDQJLGDV

2 Q~PHUR GH Do}HV REMHWR GR SODQR DVVXPLQGR TXH  GDV RSo}HV VHMDP H[HUFLGDV  p GH
 Do}HV UHSUHVHQWDQGR  GDV Do}HV GH HPLVVmR GD %HPREL +ROGLQJ $6 HP EDVH
WRWDOPHQWHGLOXtGD
K

Q~PHURPi[LPRGHRSo}HVDVHUHPRXWRUJDGDV

$o}HVUHSUHVHQWDWLYDVGHGDVDo}HVGHHPLVVmRGD%HPREL+ROGLQJ$6
L

Q~PHURPi[LPRGHRSo}HVDVHUHPRXWRUJDGDV

$o}HVUHSUHVHQWDWLYDVGHGDVDo}HVGHHPLVVmRGD%HPREL+ROGLQJ$6
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M

FRQGLo}HVGHDTXLVLomRGHDo}HV

3HUPDQrQFLDQDFRPSDQKLDHSDJDPHQWRGRSUHoRGDRSomR
N

FULWpULRVSDUDIL[DomRGRSUHoRGHDTXLVLomRRXH[HUFtFLR

$ SUHFLILFDomR GR YDORU GH H[HUFtFLR OHYRX HP FRQWD R HQWHUSULVH YDOXH DFRUGDGR HQWUH D %HPREL
+ROGLQJ$6HRVH[HFXWLYRVHTXLYDOHQWHD86'00QDGDWDGDDVVLQDWXUDGLYLGLGRSHORWRWDOGH
Do}HVGD%HPREL+ROGLQJ$6
O

FULWpULRVSDUDIL[DomRGRSUD]RGHH[HUFtFLR

2FULWpULRSDUDSDJDPHQWRGRSUrPLRIRLWHPSRUDOGLVWULEXLQGRVHRH[HUFtFLRGDVRSo}HVDRORQJR
GHTXDWURDQRVGHIRUPDDFREULUSHUtRGRGHFXUWRPpGLRHORQJRSUD]R
P

IRUPDGHOLTXLGDomR

2SODQRpOLTXLGDGRHPDo}HVGD%HPREL+ROGLQJ$6
Q

UHVWULo}HVjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV

8PDYH]H[HUFLGDVDVRSo}HVREHQHILFLiULRQmRWHUiUHVWULomRDVXDDOLHQDomR
R

FULWpULRVHHYHQWRVTXHTXDQGRYHULILFDGRVRFDVLRQDUmRDVXVSHQVmRDOWHUDomR
RXH[WLQomRGRSODQR

1D KLSyWHVH GH RSHUDo}HV VRFLHWiULDV WDLV FRPR DOLHQDomR GD HPSUHVD R SODQR SRGHUi VHU
HQFHUUDGRUHVJXDUGDGRVFHUWRVGLUHLWRVGRVEHQHILFLiULRV
S

HIHLWRV GD VDtGD GR DGPLQLVWUDGRU GRV yUJmRV GR HPLVVRU VREUH VHXV GLUHLWRV
SUHYLVWRVQRSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV

(PFDVRGHGHVOLJDPHQWRGREHQHILFLiULRVXDVRSo}HVVmRFDQFHODGDV
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

±'HVFULomRGRV5HFXUVRV+XPDQRV
D  Q~PHUR GH HPSUHJDGRV WRWDO SRU JUXSRV FRP EDVH QD DWLYLGDGH GHVHPSHQKDGD H SRU
ORFDOL]DomRJHRJUiILFD 
$ WDEHOD D VHJXLU LOXVWUD D GLVWULEXLomR GRV HPSUHJDGRV GD &RPSDQKLD SRU ORFDOLGDGH H iUHD GH
RSHUDomR
1~PHURGH(PSUHJDGRV
(PSUHJDGRV(IHWLYRV
(VWDJLiULRV
7UDEDOKDGRUHV7HPSRUiULRV
727$/'((035(*$'26
6mR3DXOR
5LRGH-DQHLUR
8FUkQLD
1RUXHJD
0p[LFR
727$/'((035(*$'26

















































3DUDPDLVLQIRUPDo}HVDUHVSHLWDGDVDWLYLGDGHVGHDXGLWRULDLQWHUQDcomplianceFRQWUROHVLQWHUQRVHULVFRVFRUSRUDWLYRVYLGHLWHP

E Q~PHURGH WHUFHLUL]DGRV WRWDO SRU JUXSRV FRP EDVHQDDWLYLGDGH GHVHPSHQKDGD H SRU
ORFDOL]DomRJHRJUiILFD 
1~PHURVGH7HUFHLUL]DGRV
/LPSH]D
0DQXWHQomR
5HFHSomR
7,
0DVVRWHUDSLD
&RQWUDWDGRV
7RWDOGH7HUFHLUL]DGRV
6mR3DXOR
5LRGH-DQHLUR
5XVVLD
)LQOkQGLD
,QGRQHVLD
)LOLSLQDV
9LHWQm
,QGLD

$UJHQWLQD
&RO{PELD
3DTXLVWmR
*XDWHPDOD
'LQDPDUFD
(VWDGRV8QLGRV
727$/'((035(*$'26






































































































DFXPDQR


DFXPDQR


DFXPDQR

F tQGLFHGHURWDWLYLGDGH
ËQGLFHGH5RWDWLYLGDGH



-DQD6HW
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±$OWHUDo}HVUHOHYDQWHV±5HFXUVRVKXPDQRV
1mRKRXYHDOWHUDo}HVUHOHYDQWHV
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

±'HVFULomRGDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRVHPSUHJDGRV
D  SROtWLFDGHVDOiULRVHUHPXQHUDomRYDULiYHO
$HVWUXWXUDVDODULDOGD%HPRELIRLSODQHMDGDSDUDUHFRPSHQVDUQRVVRVSURILVVLRQDLVGHIRUPDMXVWDH
DWXDOL]DGDFRPDVERDVSUiWLFDVGHPHUFDGRFRPLQWXLWRGHVHUFRPSHWLWLYDSDUDPDQWHUGHVHQYROYHU
H DWUDLU WDOHQWRV GH IRUPD HTXLOLEUDGD HP WRGDV DV VXDV JHRJUDILDV DOpP GH DOLQKDU RV REMHWLYRV
HVWUDWpJLFRVGDHPSUHVDjVXDJHVWmRGHSHVVRDV
2IXQGDPHQWRSDUDDFULDomRGRSODQRGHFDUUHLUDGDHPSUHVDIRLHVWXGRIHLWRLQLFLDOPHQWHSHOD+D\
*URXS QR TXDO GLYLGLUDPVH DV IXQo}HV H FDUJRV GD HPSUHVD HP XPD WDEHOD GH grades H IDL[DV
VDODULDLV$PDQXWHQomRGHVVDWDEHODpIHLWDDFDUJRGRVHWRUGH5HFXUVRV+XPDQRVDQXDOPHQWH
XVDQGRFRPRUHIHUrQFLDVSHVTXLVDVGHPHUFDGRVLWHVGHUHIHUrQFLDVDODULDOFRPR*ODVVGRRUHGDGRV
FROHWDGRVHLQIRUPDo}HVJHUDGDVLQWHUQDPHQWHSHORVHWRUGH7DOHQW$FTXLVLWLRQ$WDEHODpRJXLD
SDUDGHFLV}HVVREUHPpULWRVHSURPRo}HVDRORQJRGRDQR
2V PRYLPHQWRV OHYDP HP FRQWD QHFHVVLGDGH GD HPSUHVD UHVSRQVDELOLGDGHV GR SURILVVLRQDO
DOLQKDPHQWRGHQWURGDIDL[DVDODULDOHTXDOLILFDomRGHGHVHPSHQKRSRWHQFLDOSRUPHLRGRFramework
9Box(VVDDQiOLVHYLVDWDQWRDPDQXWHQomRGDHTXLGDGHHHTXLOtEULRVDODULDOGHQWURGDHPSUHVD
SURWHomR GH SURILVVLRQDLV IUHQWH D DERUGDJHQV GR PHUFDGR UHFRQKHFLPHQWR GH WDOHQWRV H D
DGHTXDomRGHPmRGHREUDDRVUHTXHULPHQWRVHGHVDILRVGRQHJyFLR$OpPGLVVRRVLQFUHPHQWRV
VDODULDLVVmRWRGRVYHULILFDGRVFRPD*HUrQFLDGH5HFXUVRV+XPDQRVHGLUHWRULD)LQDQFHLUDSDUD
DQiOLVHGHYLDELOLGDGHRUoDPHQWiULDSDVVDQGRSRUDSURYDomRILQDOGR'LUHWRU([HFXWLYRGDiUHDH
&(2GHIRUPDDPDQWHUXPDJRYHUQDQoDHVWULWDVREUHRWHPD&RPHVVDDQiOLVHVmRGHFLGLGRVRV
PRYLPHQWRVGH0pULWR DXPHQWRVDODULDOVHPDOWHUDomRGHFDUJRV 3URPRo}HVRX5HFUXWDPHQWRV
,QWHUQRV DXPHQWRHPXGDQoDGHFDUJR HHQTXDGUDPHQWRV PXGDQoDVGHVDOiULRSDUDDMXVWHQD
WDEHOD 
2VgradesHIDL[DVVDODULDLVVHJXHPWULOKDVGHHVSHFLDOLGDGHVVHSDUDGDVSDUDRWLPH7pFQLFRHGH
1HJyFLR%DFNRIILFH$HVWUXWXUDGHFDUJRVWDPEpPSULRUL]DRPRGHORGHHVSHFLDOL]DomRHP<RTXDO
SHUPLWH TXH R SURILVVLRQDO FUHVoD QD FDUUHLUD PHVPR VHP XPD SRVLomR GH JHVWmR GH SHVVRDV
SRGHQGRLQFOXVLYHFKHJDUDXPgradeGHFDUJRVHTXLYDOHQWHDGLUHWRULD
$ HVWUXWXUD GH ³Total Compensation” GRV FRODERUDGRUHV GD %HPREL p FRPSRVWD SRU VDOiULR IL[R
UHFHELGR PHQVDOPHQWH HP IROKD GH SDJDPHQWR VREUH R TXDO LQFRUUH WRGRV RV HQFDUJRV H WD[DV
WUDEDOKLVWDVSUHYLVWDVQRPRGHORFRPXPHQWHFRQKHFLGRFRPR&/7%HQHItFLRVDVHUHPGHVFULWRV
QRLWHPEjIUHQWHH3/5RXSDUWLFLSDomRQRVOXFURVHUHVXOWDGRV3RUSDUWLFLSDomRQRVOXFURV
DHPSUHVDVHJXHRTXHUH]DDOHJLVODomRFRP$FRUGR&ROHWLYRGH7UDEDOKRILUPDGRHQWUHHPSUHVD
H IXQFLRQiULR HP DVVHPEOHLD FRP YDOLGDomR H PHGLDomR GRV VLQGLFDWRV GRV HPSUHJDGRV GDV
ORFDOLGDGHVGHWUDEDOKRGRVFRODERUDGRUHV
2SODQRGHSDUWLFLSDomRQRVOXFURVpEDOL]DGRSRUXPDPHWDJOREDOGH(%,7'$(VVDPHWDpFKDPDGD
GH 7DUJHW 2 DWLQJLPHQWR GR 7DUJHW DFDUUHWD QR SDJDPHQWR GH  GR YDORU GR %{QXV &DGD
FRODERUDGRU SRVVXL XP tQGLFH GH UHIHUrQFLD GH E{QXV TXH HVWLSXOD XP Q~PHUR PXOWLSOLFDGRU GH
VDOiULRV PHQVDLV D VHUHP UHFHELGRV QR FDVR GH DWLQJLPHQWR GR 7DUJHW $ WDEHOD HVWLSXOD RV
PXOWLSOLFDGRUHV OLPLWHV SDUD FDGD FDUJR SRGHQGR VHPSUH VHU QHJRFLDGR XP Q~PHUR VXSHULRU GH
DFRUGRFRPFDGDIXQFLRQiULRFRPRLQWXLWRGHPDQWHURDOLQKDPHQWRGRVREMHWLYRVSURILVVLRQDLVHGD
HPSUHVD
$OpPGRYDORUGH7DUJHWpHVWLSXODGRDQXDOPHQWHHYDOLGDGRHPDVVHPEOHLDXPOLPLWHSHUFHQWXDOGD
PHWDSDUDGHILQLURVYDORUHVGHtrigger OLPLWHLQIHULRU Hcap OLPLWHVXSHULRU 
&RQMXQWDPHQWHjVPHWDVFROHWLYDVDDYDOLDomRGH9BoxpXWLOL]DGDFRPRPHWDLQGLYLGXDOSDUDJHUDU
GHIODWRUHV GH GHVHPSHQKR SULQFLSDOPHQWH QR TXH WDQJH R GHVHPSHQKR GRV OtGHUHV H FDUJRV
HVWUDWpJLFRV
23/5pSDJRDWpRVHJXQGRWULPHVWUHGRDQRFDOHQGiULRVXEVHTXHQWHDRGRVUHVXOWDGRVPHGLGRV
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E  SROtWLFDGHEHQHItFLRV
(VWDQGR D %HPREL LQVHULGD HP XP PHUFDGR GH WUDEDOKR H[WUHPDPHQWH FRPSHWLWLYR GLVSXWDQGR
WDOHQWRV FRP HPSUHVDV JOREDLV TXH WrP FRPR FDUDFWHUtVWLFD SUiWLFDV GH UHPXQHUDomR DFLPD GD
PpGLD GH RXWURV VHWRUHV HQWHQGHPRV TXH QRVVD SROtWLFD GH EHQHItFLRV GHYHULD VHJXLU R PHVPR
SHQVDPHQWR VHU GLIHUHQFLDGD HYLWDQGR D “comoditização” FDUDFWHUL]DGD SHOD DGRomR DSHQDV GR
FRQMXQWRGHEHQHItFLRV6D~GH7UDQVSRUWH$OLPHQWDomR
2IHUHFHPRV SODQR GH VD~GHRGRQWROyJLFR H YDOHDOLPHQWDomRUHIHLomR DFLPD GDV SUiWLFDV GR
PHUFDGRHFRPLVHQomRQDIROKDGHSDJDPHQWRFRQWHPSODQGRGHSHQGHQWHV$SRLDPRVDHGXFDomR
HIRUPDomRGRVQRVVRVFRODERUDGRUHVFRPFXUVRVGHLGLRPDVin-companyHFXUVRVHHYHQWRVGDV
iUHDVSURILVVLRQDLVFRUUHODWDVGRVQRVVRVIXQFLRQiULRV1DiUHDGHDSRLRILQDQFHLURRIHUHFHPRVR
DGLDQWDPHQWRGHVDOiULRSRUPHLRGHIHUUDPHQWDDXWRPDWL]DGD
8VDPRV QRVVD SROtWLFD GH EHQHItFLRV WDPEpP SDUD LQFHQWLYDU R DOWR GHVHPSHQKR DWUDYpV GH XP
SURJUDPD GH ³0LFURE{QXV´ RX ³%{QXV HQWUH 3DUHV´ %RQXV SHHUWRSHHU  TXH FRQVLVWH HP XPD
PRHGDILFWtFLD EHPREXFNV TXHSRGHVHUGLVWULEXtGDHQWUHRVFRODERUDGRUHVSDUDUHFRQKHFHUDo}HV
H[WUDRUGLQiULDV IHLWDV SHORV FROHJDV (VVD PRHGD SRGH VHU WURFDGD SRU GLYHUVRV EHQHItFLRV FRPR
YDOHFRPSUDVGHORMDVFXUVRVOLYURVEHPHVWDU DFDGHPLDVPDVVDJHQV GHQWUHRXWURV
F  FDUDFWHUtVWLFDV GRV SODQRV GH UHPXQHUDomR EDVHDGRV HP Do}HV GRV HPSUHJDGRV QmR
DGPLQLVWUDGRUHVLGHQWLILFDQGR
L

JUXSRVGHEHQHILFLiULRV

LL

FRQGLo}HVSDUDH[HUFtFLR

LLL

SUHoRVGHH[HUFtFLR

LY

SUD]RVGHH[HUFtFLRH

Y

TXDQWLGDGHGHDo}HVFRPSURPHWLGDVSHORSODQR

3DUDLQIRUPDo}HVVREUHQRVVRVSODQRVGHUHPXQHUDomREDVHDGRVHPDo}HVFRQVXOWDUD6HomR
±,WHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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14.4 - Descrição Das Relações Entre O Emissor E Sindicatos

±'HVFULomRGDVUHODo}HVHQWUHRHPLVVRUHVLQGLFDWRV
5HFRQKHFHPRVDLPSRUWkQFLDGDIXQomRGRVVLQGLFDWRVUHVSHLWDQGRVXDVLQLFLDWLYDVHSUiWLFDV1R
FXUVR UHJXODU GH QRVVD DWLYLGDGH VHPSUH EXVFDPRV HQFRQWUDU VROXo}HV TXH DWHQGDP D WRGRV RV
HQYROYLGRV WHQGR FRPR SULQFtSLR XPD UHODomR SDXWDGD SHOD WUDQVSDUrQFLD H UHVSHLWR P~WXRV
REVHUYkQFLD GD OHJLVODomR WUDEDOKLVWD DSOLFiYHO H GRV GHPDLV SULQFtSLRV H GLUHLWRV SUHYLVWRV SHOD
2UJDQL]DomR,QWHUQDFLRQDOGR7UDEDOKR2,7JDUDQWLQGRDVVLPDOLEHUGDGHVLQGLFDODSURWHomRGR
GLUHLWRGHVLQGLFDOL]DomRHGHQHJRFLDomRFROHWLYDHOLYUHIXQFLRQDPHQWRVHPTXDOTXHULQWHUYHQomR
(QWHQGHPRVTXHRUHODFLRQDPHQWRFRPRVVLQGLFDWRVGHYHUiHVWDUSDXWDGRQmRVyQRGLUHLWRjOLYUH
DVVRFLDomR H j QHJRFLDomR FROHWLYD HP SURO GH VHXV IXQFLRQiULRV PDV WDPEpP QD EXVFD HP
IRUWDOHFHU R VHJPHQWR SRU PHLR GRV VLQGLFDWRV SDWURQDLV FRP R LQWXLWR GH DJUHJDU YDORU DR VHX
QHJyFLR$OpPGLVVRGHVGHDGDWDGHQRVVDFRQVWLWXLomRQmRKRXYHQHQKXPDRFRUUrQFLDGHJUHYH
RXTXDOTXHURXWURWLSRGHSDUDOLVDomRGHQRVVDDWLYLGDGH
1yV VHJXLPRV DV QRUPDV FROHWLYDV HVWLSXODGDV SHOD FDWHJRULD GH DFRUGR FRP QRVVD DWLYLGDGH
HFRQ{PLFDHSRUUHJLmRGHDWXDomRFRQIRUPHDEDL[R
6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRV
6LQGLFDWRGRV7UDEDOKDGRUHVHP3URFHVVDPHQWRGH'DGRVH7HFQRORJLDGD,QIRUPDomRGR(VWDGR
GH6mR3DXOR±6,1'3'63
6LQGLFDWRGRV7UDEDOKDGRUHVHP3URFHVVDPHQWRGH'DGRVH7HFQRORJLDGD,QIRUPDomRGR(VWDGR
GR5LRGH-DQHLUR±6,1'3'5-
6LQGLFDWR3DWURQDO
6LQGLFDWRGH(PSUHVDVGH3URFHVVDPHQWRGH'DGRVH6HUYLoRVGH,QIRUPiWLFDGR(VWDGRGH6mR
3DXOR6(35263
6LQGLFDWRGDV(PSUHVDVGH,QIRUPiWLFDGR(VWDGRGR5LRGH-DQHLUR7L5LR
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14.5 - Outras Informações Relevantes - Recursos Humanos

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV±5HFXUVRV+XPDQRV
1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD SRVVXtD  HPSUHJDGRV HQYROYLGRV QDV
DWLYLGDGHVGHcomplianceHWHUFHLUL]DGRVHQYROYLGRVQDVDWLYLGDGHVGHDXGLWRULDLQWHUQDFRQWUROHV
LQWHUQRVHULVFRVFRUSRUDWLYRV

$&RPSDQKLDSUHWHQGHDQWHVRXORJRDSyVDGDWDGHODQoDPHQWRGDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HV
GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD LPSOHPHQWDU XP SODQR GH LQFHQWLYR GH ORQJR SUD]R ³,/3´  R TXDO
EHQHILFLDUi VHXV GLUHWRUHV H FRODERUDGRUHVFKDYH YLVDQGR D DOLQKDU RV LQWHUHVVHV GHVWHV H R GD
&RPSDQKLDQRORQJRSUD]RFRQIRUPHSULQFtSLRVHSUiWLFDVGHPHUFDGR2,/3GHYHUiVHUREMHWRGH
GHOLEHUDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD R TXDO HVWDEHOHFHUi RV VHXV HIHWLYRV
WHUPRV H FRQGLo}HV R TXDLV VHUmR GLVSRQLELOL]DGRV DR PHUFDGR QR ZHEVLWH GD &RPSDQKLD H GD
&RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV FRQIRUPH QRUPDV DSOLFiYHLV 2 ,/3 OHYDUi HP FRQVLGHUDomR D
YDORUL]DomRGDTXRWDomRGDVDo}HVGD&RPSDQKLDHPEROVDGHYDORUHVSRUpPQmRVHUiOLTXLGDGR
HP Do}HV H SRUWDQWR QmR FDXVDUi GLOXLomR DRV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD WUDWDQGRVH
FRQVHTXHQWHPHQWHGHXPDHVSpFLHGHSUrPLR
)ULVHVHTXHDOJXQVH[HFXWLYRVGDVVXEVLGLiULDVTXHIRUDPLQWHJUDGDVj&RPSDQKLDHPRXWXEURGH
DVVLPFRPRH[HFXWLYRVGDSUySULD&RPSDQKLDSRVVXHPXPVWRFNRSWLRQQRkPELWRGD%HPREL
+ROGLQJ$6RTXDOSUHWHQGHVHVHUiVXEVWLWXtGRSHOR,/3
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Sim

20.017.557/0001-42

Bemobi Holding AS

Não

012.277.917-71

Pedro Santos Ripper

Classe ação

3.660.820

Pedro Santos Ripper

Noruega

Brasileiro-RJ

TOTAL

41.176.470

0

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

OUTROS

34.553.860

2.961.790

100,000%

0,000%

8,890%

83,917%

7,193%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Não

Não

Ações %

0

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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Fisica

Sim

Não

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

012.277.917-71

15/01/2021

15/01/2021

41.176.470

0

3.660.820

34.553.860

2.961.790

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

PÁGINA: 243 de 289

100,000%

0,000%

8,890%

83,917%

7,193%

Total ações %

Versão : 1

Nacionalidade-UF

TOTAL

160.000

0

100,000

0,000

0

TOTAL

OUTROS

Qtde. de ações (Unidades)

100,000

Noruega

0,000

Ações ordinárias %

Classe ação

160.000

Não

Otello Corporation ASA

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0

0

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

Bemobi Holding AS

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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Acionista controlador

0,000

0,000

0,000

Sim

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

160.000

0

160.000

07/05/2007

0

20.017.557/0001-42

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Total ações %
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100,000

0,000

100,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

15/01/2021

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

15

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

1

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

0

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

0

0,000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

0

0,000%
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico

±2UJDQRJUDPDGRVDFLRQLVWDVHGRJUXSRHFRQ{PLFR
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
±$FRUGRGHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRQDVHGHGRHPLVVRURXGRTXDORFRQWURODGRUVHMDSDUWH
%HPREL+ROGLQJ$6H3HGUR6DQWRV5LSSHUHVWmRHPIDVHGHFHOHEUDomRGHXPDFRUGRGHDFLRQLVWDV
GD&RPSDQKLD(VWHDFRUGRVHUiFHOHEUDGRQRVSUy[LPRVGLDVGHDFRUGRFRPRVVHJXLQWHVWHUPRV
HFRQGLo}HV
D

3UD]RGHYLJrQFLD

2DFRUGRGHDFLRQLVWDVWHPSUD]RGHYLJrQFLDDWpGHQRYHPEURGH
E

'HVFULomRGDVFOiXVXODVUHODWLYDVDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRHGRSRGHUGHFRQWUROH

&DEHUij%HPREL+ROGLQJ$6GHILQLURWHRUGRYRWRDVHUSURIHULGRHPEORFRHGHPDQHLUDXQLIRUPH
SRUHODHSRU3HGUR6DQWRV5LSSHUQDTXDOLGDGHGHDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDVRESHQDGHRYRWR
VHUFRQVLGHUDGRQXORGHSOHQRGLUHLWRHQmRVHUFRPSXWDGRQDV$VVHPEOHLDV*HUDLVQRVWHUPRVGR
$UWLJRGD/HLQ$VLQVWUXo}HVGHYRWRDFLPDUHIHULGDVFRQVWLWXLUmRDFRUGRVGH
YRWRHYLQFXODUmRRYRWRGH3HGUR6DQWRV5LSSHU
&ySLDVGDVLQVWUXo}HVGHYRWRGHYHUmRVHUHQYLDGDVDRVSUHVLGHQWHVGDV$VVHPEOHLDV*HUDLVHP
TXHVWmR
$VLQVWUXo}HVGHYRWRGD%HPREL+ROGLQJ$6IXQFLRQDUmRFRPRPDQGDWROHJDOSDUDHODQRVWHUPRV
GR$UWLJRHGD/HLQDTXDOILFDUiDXWRUL]DGDDH[HUFHURGLUHLWRGHYRWR
SURIHULU PDQLIHVWDo}HV H GLVVLGrQFLDV UHODWLYDPHQWH jV Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD H GH
WLWXODULGDGHGH3HGUR6DQWRV5LSSHUQDV$VVHPEOHLDV*HUDLVFRUUHVSRQGHQWHQDKLSyWHVHGHHVWH
VHDXVHQWDURXVHRPLWLU
F
GHVFULomR GDV FOiXVXODV UHODWLYDV j LQGLFDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV PHPEURV GH
FRPLWrVHVWDWXWiULRVRXGHSHVVRDVTXHDVVXPDPSRVLo}HVJHUHQFLDLV
1mRDSOLFiYHO
G

GHVFULomRGDVFOiXVXODVUHODWLYDVjWUDQVIHUrQFLDGHDo}HVHjSUHIHUrQFLDSDUDDGTXLULODV

9HGDomR D $OLHQDomR RX 2QHUDomR VRE TXDOTXHU IRUPD WRWDO HRX SDUFLDOPHQWH GH FHUWDV
TXDQWLGDGHVGH$o}HVGHWLWXODULGDGHGH3HGUR6DQWRV5LSSHUGXUDQWHRVSUD]RVFRQIRUPHGHVFULWRV
DVHJXLUVHPDSUpYLDHH[SUHVVDFRQFRUGkQFLDGD%HPREL+ROGLQJ$6 ³Lock-Up´  L 
$o}HVGHVXDWLWXODULGDGHDWpGHMXQKRGH LL $o}HVGHVXDWLWXODULGDGHDWpGH
GH]HPEURGH LLL $o}HVGHVXDWLWXODULGDGHDWpGHQRYHPEURGHH LY 
$o}HVGHVXDWLWXODULGDGHDWpGHQRYHPEURGH ³3HUtRGRVGHLock-Up´ 
$UHVWULomRUHIHULGDDFLPDQmRpDSOLFiYHOHPFDVRGH$OLHQDomRGH$o}HVUHDOL]DGDSRU3HGUR6DQWRV
5LSSHUDSHVVRDVMXUtGLFDVHPTXH3HGUR6DQWRV5LSSHUSRVVD L FRPSURYDUVHUR~QLFRHOHJtWLPR
WLWXODUHSRVVXLGRUGRFDSLWDOVRFLDOWRWDOHYRWDQWH LL OLYUHPHQWHH[HUFHUVHXVGLUHLWRVSROtWLFRVHP
UHODomRjWDOSHVVRDMXUtGLFDH LLL DV$o}HV$OLHQDGDVDWDOSHVVRDMXUtGLFDVHMDPGHYROYLGDVD3HGUR
6DQWRV5LSSHUDQWHVGHTXDOTXHURSHUDomRTXHGHVFDUDFWHUL]H3HGUR6DQWRV5LSSHUFRPR~QLFRH
OHJtWLPRWLWXODUHSRVVXLGRUGRFDSLWDOVRFLDOWRWDOHYRWDQWHGHWDOSHVVRDMXUtGLFD&DVRXPD$OLHQDomR
VHMD UHDOL]DGD QHVVH VHQWLGR L  3HGUR SHUPDQHFHUi VROLGDULDPHQWH UHVSRQViYHO FRP WDO SHVVRD
MXUtGLFD SHOR LQWHJUDO FXPSULPHQWR GDV GLVSRVLo}HV GR $FRUGR GH $FLRQLVWDV H LL  H VHMD XPD
$OLHQDomRSDUFLDO3HGURHWDOSHVVRDMXUtGLFDVHUmRFRQVLGHUDGRVSDUDWRGRVRVILQVHHIHLWRVGR
$FRUGRGH$FLRQLVWDVFRPRXP~QLFR$FLRQLVWD
H
GHVFULomRGDVFOiXVXODVTXHUHVWULQMDPRXYLQFXOHPRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGR
FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRRXGHRXWURVyUJmRVGHILVFDOL]DomRHFRQWUROH
1mRDSOLFiYHO$VLQVWUXo}HVGHYRWRUHDOL]DGDVSHOD%HPREL+ROGLQJ$6QDIRUPDGHVFULWDQRLWHP
³G´ DFLPD QmR YLQFXODUmR RV YRWRV GH PHPEURV GH yUJmRV GH DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD
LQGLFDGRVHOHLWRVRXYLQFXODGRVj%HPREL+ROGLQJ$6RXDR3HGUR6DQWRV5LSSHU
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor
 ± $OWHUDo}HV UHOHYDQWHV QDV SDUWLFLSDo}HV GRV PHPEURV GR JUXSR GH FRQWUROH H
DGPLQLVWUDGRUHVGRHPLVVRU
(PGHMDQHLURGHIRLFHOHEUDGRHQWUHD&RPSDQKLD %HPREL0tGLDH(QWUHWHQLPHQWR/WGD
j pSRFD  H D 2SHUD 6RIWZDUH %UDVLO /WGDR³3URWRFROR H -XVWLILFDomR GH ,QFRUSRUDomR GH 2SHUD
6RIWZDUH%UDVLO/WGDSRU%HPREL0tGLDH(QWUHWHQLPHQWR/WGD´ ³3URWRFRORH-XVWLILFDomR´ SRUPHLR
GRTXDOD&RPSDQKLDPDQLIHVWRXVXDLQWHQomRGHLQFRUSRUDUD2SHUD6RIWZDUH%UDVLO/WGD
(PGHMDQHLURIRLFHOHEUDGDD1RQD$OWHUDomRGR&RQWUDWR6RFLDOGD&RPSDQKLD %HPREL0tGLD
H (QWUHWHQLPHQWR /WGD j pSRFD  SRU PHLR GD TXDO RV VHXV VyFLRV DSURYDUDP RV WHUPRV GD
LQFRUSRUDomRLQFOXLQGR L DDSURYDomRGR3URWRFRORH-XVWLILFDomR LL DUDWLILFDomRGDFRQWUDWDomR
GD/('*(5±$VVHVVRULD&RQWiELOH(PSUHVDULDO/WGDFRPRDYDOLDGRUD LLL RODXGRGHDYDOLDomR
HODERUDGRSHODDYDOLDGRUDH LY DLQFRUSRUDomRGD2SHUD6RIWZDUH%UDVLO/WGD
(P GHFRUUrQFLD GD DSURYDomR GD LQFRUSRUDomR IRL DSURYDGR R DXPHQWR GR FDSLWDO VRFLDO GD
&RPSDQKLD HP 5  YLQWH H FLQFR PLOK}HV FHQWR H RLWHQWD H FLQFR PLO GX]HQWRV H
VHVVHQWDHVHWHUHDLV PHGLDQWHDHPLVVmRGH YLQWHHFLQFRPLOK}HVFHQWRHRLWHQWDH
FLQFR PLO GX]HQWRV H VHVVHQWD H VHWH  TXRWDV FRP YDORU QRPLQDO GH 5  XP UHDO  FDGD
LQWHJUDOL]DGRSHOD%HPREL+ROGLQJ$6~QLFDVyFLDGD2SHUD6RIWZDUH%UDVLO/WGD
(P  GH DEULO GH  D &RPSDQKLD j pSRFD VRFLHGDGH OLPLWDGD  DOWHURX SHOD  YH] R VHX
&RQWUDWR6RFLDOHPGHFRUUrQFLDGDFHVVmRHWUDQVIHUrQFLDGHTXRWDVSHOD+XQW0RELOHj%HPREL
+ROGLQJ$6FRQVLGHUDQGRDSHUPLVVmRGDOHLSDUDVRFLHGDGHOLPLWDGDFRQWDUDSHQDVFRPXPVyFLR
(PGHDJRVWRGHD&RPSDQKLDDOWHURXSHODYH]RVHX&RQWUDWR6RFLDOHPGHFRUUrQFLD
GD VXD WUDQVIRUPDomR SDUD VRFLHGDGH DQ{QLPD WUDQVIRUPDQGR TXRWDV HP Do}HV EHP FRPR
WUDQVIHULX XPD ~QLFD DomR SDUD 3HGUR 5LSSHU 9LFH3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H
'LUHWRU3UHVLGHQWHGD&RPSDQKLD FRQVLGHUDQGRDH[LJrQFLDOHJDOQHVVHVHQWLGR
(P  ± SRU IRUoD D  GH XP FRQWUDWR FHOHEUDGR HP  GH DJRVWR GH  FRQIRUPH
VXEVHTXHQWHPHQWHDGLWDGRSRUPHLRGRTXDOFHUWDVSHVVRDVItVLFDVLQFOXLQGRR6U3HGUR6DQWRV
5LSSHUDOLHQDUDPDWRWDOLGDGHGHVXDVTXRWDVUHSUHVHQWDWLYDVGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD XPD
VRFLHGDGHOLPLWDGDjpSRFD j2SHUD6RIWZDUH%UDVLO/WGD TXHSRUVXDYH]IRLLQFRUSRUDGDSHOD
&RPSDQKLDSDVVDQGRHQWmRD%HPREL+ROGLQJ$6DGHWHUGHSDUWLFLSDomRQD&RPSDQKLD 
³&RQWUDWR GH &RPSUD H 9HQGD´  H E  GH UHQHJRFLDo}HV VXEVHTXHQWHV UHODWLYDV DR earn-out
HVWDEHOHFLGR HP WDO &RQWUDWR GH &RPSUD H 9HQGD ± D %HPREL +ROGLQJ $6 QD TXDOLGDGH GH
FRQWURODGRUDGD&RPSDQKLDHGHFRPSUDGRUDQR&RQWUDWRGH&RPSUDH9HQGDHQWUHJRX
Do}HVUHSUHVHQWDWLYDVGHGRFDSLWDOVRFLDOWRWDOHYRWDQWHGD&RPSDQKLDGHVXDWLWXODULGDGH
DRDGPLQLVWUDGRU3HGUR6DQWRV5LSSHUDVVLPFRPRSDUDDWRWDOLGDGHGDVGHPDLVSHVVRDVItVLFDV
TXLWDQGRDVVLPRYDORUGHYLGRDWtWXORGHearn-outSHODRSHUDomRGHVFULWDQR&RQWUDWRGH&RPSUDH
9HQGD
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15.7 - Principais Operações Societárias

±3ULQFLSDLVRSHUDo}HVVRFLHWiULDV
D (YHQWR
,QFRUSRUDomRGD2SHUD6RIWZDUH%UDVLO/WGDSHOD&RPSDQKLD %HPREL0tGLDH(QWUHWHQLPHQWR/WGD
jpSRFD 
E 3ULQFLSDLVFRQGLo}HVGRQHJyFLR
,QFRUSRUDomRDSURYDGDSHORVVyFLRVGD&RPSDQKLDFRQIRUPH1RQD$OWHUDomRDR&RQWUDWR6RFLDO
FHOHEUDGDHPGHMDQHLURGH
F 6RFLHGDGHV(QYROYLGDV
2SHUD6RIWZDUH%UDVLO/WGDHD&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
$XPHQWRGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDHP5 YLQWHHFLQFRPLOK}HVFHQWRHRLWHQWD
HFLQFRPLOGX]HQWRVHVHVVHQWDHVHWHUHDLV PHGLDQWHDHPLVVmRGH YLQWHHFLQFRPLOK}HV
FHQWRHRLWHQWDHFLQFRPLOGX]HQWRVHVHVVHQWDHVHWH TXRWDVFRPYDORUQRPLQDOGH5 XPUHDO 
FDGDLQWHJUDOL]DGRSHOD%HPREL+ROGLQJ$6~QLFDVyFLDGD2SHUD6RIWZDUH%UDVLO/WGD
H 4XDGURVRFLHWiULRDQWHVHGHSRLVGDRSHUDomR
Quadro Societário ANTES da Incorporação
6yFLR
2SHUD6RIWZDUH%UDVLO/WGD
+XQW0RELOH$'6$SOLFDWLYRVSDUD,QWHUQHW/WGD
7RWDO

4XRWDV









4XRWDV









Quadro Societário APÓS a Incorporação:
6yFLR
%HPREL+ROGLQJ$6
+XQW0RELOH$'6$SOLFDWLYRVSDUD,QWHUQHW/WGD
7RWDO

I 0HFDQLVPRVXWLOL]DGRVSDUDJDUDQWLURWUDWDPHQWRHTXLWDWLYRHQWUHRVDFLRQLVWDV
3DUDILQVGRDUWGR&yGLJR&LYLO%UDVLOHLURRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDSDUDVXEVFULomRGDV
TXRWDVIRLUHQXQFLDGRSHOD+XQW0RELOH$'6$SOLFDWLYRVSDUD,QWHUQHW/WGD
D (YHQWR
$TXLVLomRSHOD&RPSDQKLDGHOLQKDGHQHJyFLRVGD1XDQFH&RPPXQLFDWLRQV/WGD ³1XDQFH´ TXH
TXHFRPSUHHQGLDRGHVHQYROYLPHQWRLPSODQWDomRPDQXWHQomRHVXSRUWHWpFQLFROLFHQFLDPHQWRH
FRPHUFLDOL]DomRGHSURGXWRVQR%UDVLOHQRVVHJXLQWHVSDtVHV*XDWHPDOD&RVWD5LFD(O6DOYDGRU
1LFDUiJXD3DQDPiH+RQGXUDV

759
PÁGINA: 249 de 289

Versão : 1

Formulário de Referência - 2020 - BEMOBI MOBILE TECH S.A.

15.7 - Principais Operações Societárias

E 3ULQFLSDLVFRQGLo}HVGRQHJyFLR
(PGH0DLRGHD&RPSDQKLDFHOHEURXFRQWUDWRSDUDDGTXLULUFRQWUDWRVFRPHUFLDLVFRPD
2L&ODURH9LYRQR%UDVLOHFRPD&ODUR&HQWUDO$PHULFDFRQWUDWRVQD*XDWHPDODQD&RVWD5LFD
HP(O6DOYDGRUQD1LFDUiJXDQR3DQDPiHHP+RQGXUDV$OpPGRVFRQWUDWRVIRUDPDGTXLULGRVRV
DWLYRV ItVLFRV H SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO QHFHVViULRV SDUD D FRQGXomR GRV QHJyFLRV FRP HVVHV
FOLHQWHV EHP IRUDP WUDQVIHULGRV FRQWUDWRV GH WUDEDOKR GH HPSUHJDGRV DORFDGRV QHVVD OLQKD GH
QHJyFLRV H FRQWUDWR GH ORFDomR GR LPyYHO HP TXH RV VHUYLoRV HUDP SUHVWDGRV $ RSHUDomR IRL
FRQFOXtGDDLQGDHPFRPD~OWLPDSDUFHODDVHUSDJDHP0DLRGH
F 6RFLHGDGHV(QYROYLGDV
1XDQFH&RPPXQLFDWLRQV/WGDHD&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
1mRKRXYHDOWHUDomRQRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDGHFRUUHQWHGDRSHUDomR
H 4XDGURVRFLHWiULRDQWHVHGHSRLVGDRSHUDomR
1mRKRXYHDOWHUDomRQRTXDGURVRFLHWiULRGD&RPSDQKLDGHFRUUHQWHGDRSHUDomR
I 0HFDQLVPRVXWLOL]DGRVSDUDJDUDQWLURWUDWDPHQWRHTXLWDWLYRHQWUHRVDFLRQLVWDV
,WHPQmRDSOLFiYHOXPDYH]TXHQmRKRXYHDOWHUDo}HVQRFDSLWDOVRFLDOHQRTXDGURVRFLHWiULRGD
&RPSDQKLD
D  (YHQWR
$TXLVLomRSHOD&RPSDQKLDGHGDVDo}HVGHHPLVVmR2SHQ0DUNHW$VDQWHULRUPHQWHGHWLGDV
SHOD%HPREL+ROGLQJ$6
E 3ULQFLSDLVFRQGLo}HVGRQHJyFLR
'DWDGDDTXLVLomRGHVHWHPEURGH
3UHoRGHFRPSUD5
3UD]RSDUDSDJDPHQWRDWpGHGH]HPEURGH
F 6RFLHGDGHV(QYROYLGDV
9HQGHGRUD%HPREL+ROGLQJ$6
&RPSUDGRUD&RPSDQKLD
6RFLHGDGH$GTXLULGD2SHQ0DUNHW$V DTXDOSRUVXDYH]GHWpPSDUWLFLSDomRGHGD7XODUL
6SDLQ6RFLHGDG/WGD 
G  (IHLWRV UHVXOWDQWHV GD RSHUDomR QR TXDGUR DFLRQiULR HVSHFLDOPHQWH VREUH D
SDUWLFLSDomR GR FRQWURODGRU GH DFLRQLVWDV FRP PDLV GH  GR FDSLWDO VRFLDO H GRV
DGPLQLVWUDGRUHVGRHPLVVRU
1$
H 4XDGURVRFLHWiULRDQWHVHGHSRLVGDRSHUDomR
1$
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I  0HFDQLVPRVXWLOL]DGRVSDUDJDUDQWLURWUDWDPHQWRHTXLWDWLYRHQWUHRVDFLRQLVWDV
1$
D  (YHQWR
$TXLVLomRSHOD&RPSDQKLDGHGDVDo}HVGHHPLVVmR%HPREL,QWHUQDWLRQDO$6DQWHULRUPHQWH
GHWLGDVSHOD%HPREL+ROGLQJ$6
E 3ULQFLSDLVFRQGLo}HVGRQHJyFLR
'DWDGDDTXLVLomRGHVHWHPEURGH
3UHoRGHFRPSUD5
3UD]RSDUDSDJDPHQWRDWpGHGH]HPEURGH
F 6RFLHGDGHV(QYROYLGDV
9HQGHGRUD%HPREL+ROGLQJ$6
&RPSUDGRUD&RPSDQKLD
6RFLHGDGH$GTXLULGD%HPREL,QWHUQDWLRQDO$6
G  (IHLWRV UHVXOWDQWHV GD RSHUDomR QR TXDGUR DFLRQiULR HVSHFLDOPHQWH VREUH D
SDUWLFLSDomR GR FRQWURODGRU GH DFLRQLVWDV FRP PDLV GH  GR FDSLWDO VRFLDO H GRV
DGPLQLVWUDGRUHVGRHPLVVRU
1$
H 4XDGURVRFLHWiULRDQWHVHGHSRLVGDRSHUDomR
1$
I 0HFDQLVPRVXWLOL]DGRVSDUDJDUDQWLURWUDWDPHQWRHTXLWDWLYRHQWUHRVDFLRQLVWDV
1$
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±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV±&RQWUROHH*UXSR(FRQ{PLFR
3RU IRUoD GH L  XP FRQWUDWR FHOHEUDGR HP  GH DJRVWR GH  FRQIRUPH VXEVHTXHQWHPHQWH
DGLWDGR SRU PHLR GR TXDO FHUWDV SHVVRDV ItVLFDV ³3HVVRDV )tVLFDV ,QJUHVVDQWHV´  DOLHQDUDP D
WRWDOLGDGHGHVXDVTXRWDVUHSUHVHQWDWLYDVGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD XPDVRFLHGDGHOLPLWDGD
jpSRFD j2SHUD6RIWZDUH%UDVLO/WGD TXHSRUVXDYH]IRLLQFRUSRUDGDSHOD&RPSDQKLDSDVVDQGR
HQWmRD%HPREL+ROGLQJ$6DGHWHUGHSDUWLFLSDomRQD&RPSDQKLD  ³&RQWUDWRGH&RPSUD
H9HQGD´ H LL UHQHJRFLDo}HVVXEVHTXHQWHV±UHDOL]DGDVDSyVRGLDGHRXWXEURGH 
SURWRFROR QD &90   UHIHUHQWH DR earn-out HVWDEHOHFLGR QHVVH &RQWUDWR GH &RPSUD H 9HQGD
FRQIRUPH DGLWDGR D %HPREL +ROGLQJ $6 HQWUHJRX HP  D WDLV 3HVVRDV )tVLFDV
,QJUHVVDQWHV   Do}HV UHSUHVHQWDWLYDV GH  GR FDSLWDO VRFLDO WRWDO H YRWDQWH GD
&RPSDQKLDTXLWDQGRDVVLPRYDORUGHYLGRDWtWXORGHearn-outSHODRSHUDomRGHVFULWDQR&RQWUDWR
GH&RPSUDH9HQGD
(PIXQomRGDSRVVtYHORIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDD%HPREL+ROGLQJ
$6 H DV 3HVVRDV )tVLFDV ,QJUHVVDQWHV DFRUGDUDP TXH DV 3HVVRDV )tVLFDV ,QJUHVVDQWHV SRGHUmR
DOLHQDUVXDVDo}HVQRkPELWRGDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDQDPHVPD
SURSRUomR TXH D %HPREL +ROGLQJ $6 H[FOXLQGRVH GHVWH F{PSXWR DV Do}HV GH WLWXODULGDGH GR
6U3HGUR6DQWRV5LSSHUTXHHVWDUmRHPORFNXSQRVWHUPRVGR$FRUGRGH$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
HUHIHULGRQRLWHP I DFLPDRTXDOHVWiHPSURFHVVRGHFHOHEUDomRHQWUHDVSDUWHV
([FHWRSHOR6U3HGUR6DQWRV5LSSHU FXMDSRVLomRDFLRQiULDHVWiGHWDOKDGDQRLWHPDFLPD DWp
DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKiDFRQILUPDomRGH TXHTXDLVTXHUGHVVDV3HVVRDV
)tVLFDV,QJUHVVDQWHVVHUmRWLWXODUHVLQGLYLGXDOPHQWHGH FLQFRSRUFHQWR RXPDLVGDVDo}HVGH
HPLVVmRGD&RPSDQKLDRXTXHVHUmRFRQVLGHUDGRVFRQMXQWDPHQWHFRPRJUXSRGHDFLRQLVWDV
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±'HVFULomRGDVUHJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVGRHPLVVRUTXDQWRjUHDOL]DomRGHWUDQVDo}HV
FRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
$ &RPSDQKLD SRVVXL 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV H GHPDLV VLWXDo}HV GH
&RQIOLWR GH ,QWHUHVVHV DSURYDGD HP UHXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHDOL]DGD HP  GH
RXWXEURGH
$3ROtWLFDDSOLFDVHj&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVQR%UDVLOHQRH[WHULRUEHPFRPRDRXWUDV
VRFLHGDGHV H DVVRFLDo}HV HP TXH D &RPSDQKLD SRVVXD GLUHLWRV GH HOHJHU D PDLRULD GRV
DGPLQLVWUDGRUHV
6HJXQGR D 3ROtWLFD FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV VXUJH TXDQGR XPD SHVVRD VH HQFRQWUD HQYROYLGD QXP
SURFHVVRGHFLVyULRQRTXDODVXDFDSDFLGDGHGHMXOJDPHQWRLVHQWRSRVVDHVWDUFRPSURPHWLGDSHOR
IDWRGHTXH L GHXPODGRHVVDSHVVRDWHPRSRGHUGHLQIOXHQFLDURUHVXOWDGRGDGHFLVmRHDR
PHVPR WHPSR LL  SRGH H[LVWLU XP JDQKR EHQHItFLR RX YDQWDJHP SDUD HOD SDUD DOJXP PHPEUR
SUy[LPRGDIDPtOLDRXDLQGDSDUDWHUFHLURFRPRTXDODSHVVRDHVWHMDHQYROYLGD
1RFDVRGD&RPSDQKLDRVSRWHQFLDLVFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHVVmRDTXHOHVQRVTXDLVRVREMHWLYRV
SHVVRDLVGRVWRPDGRUHVGHGHFLVmRSRUTXDOTXHUUD]mRSRGHPQmRHVWDUDOLQKDGRVDRVREMHWLYRVH
LQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDRXGRFRQMXQWRGHVHXVDFLRQLVWDVHPPDWpULDVHVSHFtILFDV
$V WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV GHYHP VHU FRQGX]LGDV H DSURYDGDV QRV WHUPRV GD
7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVHGHPDLVVLWXDo}HVGH&RQIOLWRGH,QWHUHVVHVREVHUYDGRVRV
VHJXLQWHV FULWpULRV D  DV WUDQVDo}HV GHYHP RFRUUHU HP FRQGLo}HV FRPXWDWLYDV E  RV WHUPRV H
FRQGLo}HVGDWUDQVDomRGHYHPVHUH[SUHVVRVH F HYHQWXDLVEHQHItFLRVULVFRVHLPSDFWRVSDUDD
&RPSDQKLDHSDUDDSDUWHUHODFLRQDGDWDPEpPGHYHPVHUH[SUHVVRV
7RGDWUDQVDomRHQYROYHQGRD&RPSDQKLDQDTXDOKDMDSRWHQFLDOFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVGHYHUiVHU
IRUPDOL]DGD FRQWUDWXDOPHQWH REVHUYDQGR RV VHJXLQWHV FULWpULRV D  DV WUDQVDo}HV GHYHP VHU
FHOHEUDGDVHP&RQGLo}HV&RPXWDWLYDVQRTXHIRUDSOLFiYHOH E RVWHUPRVGDWUDQVDomRGHYHP
VHUH[SUHVVRV
&DEHUi DR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV DQDOLVDU SUHYLDPHQWH DV WUDQVDo}HV TXH VHUmR
VXEPHWLGDVDRyUJmRFRPSHWHQWHGD&RPSDQKLDGHYHQGRHPLWLUUHODWyULRGHFDUiWHUQmRYLQFXODQWH
DFHUFDGDRSHUDomRDVHUFRQWUDWDGD
7RGDVDV7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVRXFRPSRWHQFLDOFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVGHYHPVHU
DSURYDGDVSHOD'LUHWRULDGD&RPSDQKLDGHIRUPDFROHJLDGDVHQGRTXHDV7UDQVDo}HVFRP3DUWHV
5HODFLRQDGDV TXH HQYROYDP PRQWDQWH UHOHYDQWH LH LJXDO RX VXSHULRU D  XP SRU FHQWR  GR
SDWULP{QLR OtTXLGR GD &RPSDQKLD DIHULGR QDV ~OWLPDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV DSURYDGDV SHOD
$VVHPEOHLD*HUDOGD&RPSDQKLDQRSHUtRGRGH XP DQR RXTXHVHMDPGDDOoDGDGR&RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR QRV WHUPRV GHILQLGRV QR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD GHYHUmR WDPEpP VHU
VXEPHWLGDVjDSURYDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
6mR YHGDGDV 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV RX FRP SRWHQFLDO FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV QDV
VHJXLQWHVKLSyWHVHV L UHDOL]DGDVHPFRQGLo}HVTXHQmRVHMDPDV&RQGLo}HV&RPXWDWLYDVH LL 
FRQFHVVmRGHHPSUpVWLPRVSDUD3HVVRDVFRP,QIOXrQFLD5HOHYDQWH
6mRFRQVLGHUDGDVH[FHo}HVjV7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVRXFRPSRWHQFLDOFRQIOLWRGH
LQWHUHVVHV L  RV DGLDQWDPHQWRV GH YHUEDV UHPXQHUDWyULDV GH TXDOTXHU HVSpFLH WDLV FRPR E{QXV
SURJUDPDV GH UHPXQHUDomR EDVHDGRV HP Do}HV RX RXWUDV SDUD DV 3HVVRDV FRP ,QIOXrQFLD
5HOHYDQWH H LL  RSHUDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV TXH REVHUYHP DV &RQGLo}HV &RPXWDWLYDV
GHVGHTXHDSURYDGDVSHORVyUJmRVFRPSHWHQWHVFRPDDEVWHQomRGHHYHQWXDLVPHPEURVTXHVH
HQTXDGUHPFRPR3DUWHV5HODFLRQDGDVRXFRPSRWHQFLDOFRQIOLWRGHLQWHUHVVHV
1mR HVWmR LQFOXtGDV HP WDLV YHGDo}HV RV DGLDQWDPHQWRV GH YHUEDV UHPXQHUDWyULDV GH TXDOTXHU
HVSpFLH WDLV FRPR E{QXV SURJUDPDV GH UHPXQHUDomR EDVHDGRV HP Do}HV RX RXWUDV SDUD DV
3HVVRDVFRP,QIOXrQFLD5HOHYDQWH
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$V SHVVRDV FRP LQIOXrQFLD UHOHYDQWH GD DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD GHYHP PDQLIHVWDU VHX
SRWHQFLDOFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVDRVGHPDLVPHPEURVGRyUJmRFRPSHWHQWHGHYHQGRVHDXVHQWDU
GDVGLVFXVV}HVVREUHRWHPDEHPFRPRDEVWHUVHGHYRWDUQRUHVSHFWLYRSURFHVVRGHFLVyULR
&DVRVROLFLWDGRSHOR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXSHOR'LUHWRU3UHVLGHQWHFRQIRUPH
RFDVRWDLV3HVVRDVFRP,QIOXrQFLD5HOHYDQWHSRGHUmRSDUWLFLSDUGDGLVFXVVmRYLVDQGRSURSRUFLRQDU
PDLRUHV LQIRUPDo}HV VREUH D RSHUDomR H DV SDUWHV HQYROYLGDV GHYHQGR VH DXVHQWDU GD SDUWH
FRQFOXVLYDGDGLVFXVVmRLQFOXLQGRGRSURFHVVRGHYRWDomRGDPDWpULD
$GLYXOJDomRGDVLQIRUPDo}HVVREUHWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVGHYHUiVHUUHDOL]DGDQD
IRUPD HVWDEHOHFLGD SHOD UHJXODPHQWDomR HP YLJRU VHQGR TXH D GLYXOJDomR IHLWD QDV QRWDV
H[SOLFDWLYDV jV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV GD &RPSDQKLD GHYHUi REVHUYDU RV SURQXQFLDPHQWRV
FRQWiEHLVDSOLFiYHLV
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O mútuo foi liquidado no dia 30 de setembro de 2020 com compensação no pagamento das aquisições fruto da reestruturação societária.
Empréstimo como forma de proteção cambial para a controladora que é uma empresa estrangeira.
Outra
A transação entre partes relacionadas descrita neste quadro se refere a um contrato de mútuo entre Bemobi Mobile Tech SA e Bemobi Holding AS e
foi quitada quando do pagamento das aquisições referentes à reorganização societária.
03/06/2020
Bemobi Holding AS é controladora do emissor.
Contrato de mútuo entre o emissor (mutuante) e sua controladora.
N/A
O mútuo foi liquidado no dia 30 de setembro de 2020 com compensação no pagamento das aquisições fruto da reestruturação societária.
Empréstimo como forma de proteção cambial para a controladora que é uma empresa estrangeira.
Outra
A transação entre partes relacionadas descrita neste quadro se refere a um contrato de mútuo entre Bemobi Mobile Tech SA e Bemobi Holding AS e
foi quitada quando do pagamento das aquisições referentes à reorganização societária.
27/07/2020

Bemobi Holding AS é controladora do emissor.
Contrato de mútuo entre o emissor (mutuante) e sua controladora.
N/A

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

Bemobi Holding AS

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

Bemobi Holding AS

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

9.962.143,83

9.962.143,86

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 9.962.143,83

R$ 9.962.143,86

21/11/2020

30/11/2020

SIM

SIM

PÁGINA: 255 de 289

0,000000

0,000000

0,000000

Rescisão ou extinção

SIM

N/A

18/11/2020

Garantia e seguros

R$ 10.000.000,00

Contrato de mútuo entre o emissor (mutuante) e sua controladora.

R$ 0,00

Objeto contrato

10.000.000,00

Bemobi Holding AS é controladora do emissor.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

22/05/2020

Montante (Reais)

Bemobi Holding AS

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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Empréstimo do referido valor para Controladora, para que a mesma pudesse desenvolver as atividades e rotinas da Cia.
N/A
O mútuo foi liquidado no dia 30 de setembro de 2020 com compensação no pagamento das aquisições fruto da reestruturação societária.
Empréstimo para gerar recursos para a Bemobi Holding AS realizar suas atividades.
Outra
A transação entre partes relacionadas descrita neste quadro se refere a um contrato de mútuo entre Bemobi Mobile Tech SA e Bemobi Holding AS e
foi quitada quando do pagamento das aquisições referentes à reorganização societária.
28/09/2020
Bemobi Holding AS é controladora do emissor.
Empréstimo do referido valor para Controladora, para que a mesma pudesse desenvolver as atividades e rotinas da Cia.
N/A
O mútuo foi liquidado no dia 30 de setembro de 2020 com compensação no pagamento das aquisições fruto da reestruturação societária.
Empréstimo para gerar recursos para a Bemobi Holding AS realizar suas atividades.
Outra
A transação entre partes relacionadas descrita neste quadro se refere a um contrato de mútuo entre Bemobi Mobile Tech SA e Bemobi Holding AS e
foi quitada quando do pagamento das aquisições referentes à reorganização societária.

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

Bemobi Holding AS

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

10.016.578,91

R$ 0,00

R$ 10.016.578,91

24/03/2021

SIM
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0,000000

0,000000

Bemobi Holding AS é controladora do emissor.

SIM

Relação com o emissor

21/03/2021

23/09/2020

Bemobi Holding AS

R$5.569.985,82

A transação entre partes relacionadas descrita neste quadro se refere a um contrato de mútuo entre Bemobi Mobile Tech SA e Bemobi Holding AS e
foi quitada quando do pagamento das aquisições referentes à reorganização societária.

Especificar
R$ 0,00

Outra

Posição contratual do emissor

5.569.985,82

Empréstimo como forma de proteção cambial para a controladora que é uma empresa estrangeira.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Natureza e razão para a operação

Duração

O mútuo foi liquidado no dia 30 de setembro de 2020 com compensação no pagamento das aquisições fruto da reestruturação societária.

Montante (Reais)

Rescisão ou extinção

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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Contrato em vigor, valor a pagar será liquidado com recursos da emissão primária da abertura de capital e compensado com mútuos descritos acima
no item 16.2.
Reorganização societária para que as empresas do grupo sejam consolidadas pela companhia emissora.
Outra
Avaliação da empresa foi feita por empresa terceirizada e operação aprovada em conselho da Bemobi Holding AS.
29/09/2020
Bemobi Holding AS é controladora do emissor.
Aquisição de 100% das cotas da Open Markets AS.
N/A
Contrato em vigor, valor a pagar será liquidado com recursos da emissão primária da abertura de capital.
Reorganização societária para que as empresas do grupo sejam consolidadas pela companhia emissora.
Outra
Avaliação da empresa foi feita por empresa terceirizada e operação aprovada em conselho da Bemobi Holding AS.
29/09/2020

Bemobi Holding AS é controladora do emissor.
Aquisição de 100% das cotas da Bemobi Ukraine.
N/A
Contrato em vigor, valor a pagar será liquidado com recursos da emissão primária da abertura de capital.

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

Bemobi Holding AS

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

Especificar

Bemobi Holding AS

Relação com o emissor

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

10.611.880,00

107.235.840,00

R$ 10.611.880

R$ 107.235.840

R$ 10.611.880

R$ 107.235.840

31/12/2021

31/12/2021

SIM

SIM

PÁGINA: 257 de 289

0,000000

0,000000

0,000000

Rescisão ou extinção

SIM

N/A

31/12/2021

Garantia e seguros

R$ 172.582.680,00

Aquisição de 100% das cotas da Bemobi International AS.

R$ 127.071.827,58

Objeto contrato

172.582.680,00

Bemobi Holding AS é controladora do emissor.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

29/09/2020

Montante (Reais)

Bemobi Holding AS

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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Outra
Avaliação da empresa foi feita por empresa terceirizada e operação aprovada em conselho da Bemobi Holding AS.

Especificar

Duração

Posição contratual do emissor

Montante (Reais)

Reorganização societária para que as empresas do grupo sejam consolidadas pela companhia emissora.

Saldo existente

Natureza e razão para a operação

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada
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Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado

 ± ,GHQWLILFDomR GDV PHGLGDV WRPDGDV SDUD WUDWDU GH FRQIOLWRV GH LQWHUHVVHV H
GHPRQVWUDomRGRFDUiWHUHVWULWDPHQWHFRPXWDWLYRGDVFRQGLo}HVSDFWXDGDVRXGRSDJDPHQWR
FRPSHQVDWyULRDGHTXDGR
7HQGRHPYLVWDRSRWHQFLDOFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVQHVVDVVLWXDo}HVD&RPSDQKLDEXVFDUiDVVHJXUDU
TXH WRGDV DV GHFLV}HV TXH SRVVDP FRQIHULU XP JDQKR EHQHItFLR RX YDQWDJHP SULYDGR H QmR
FRPSDUWLOKDGRFRPD&RPSDQKLDDTXDOTXHU3HVVRDFRP,QIOXrQFLD5HOHYDQWH0HPEURV3Uy[LPRV
GD)DPtOLDHQWLGDGHVRXSHVVRDVDHOHVUHODFLRQDGDVVHMDPWRPDGDVFRPWRWDOOLVXUDUHVSHLWDQGRR
LQWHUHVVHGD&RPSDQKLD
1DQHJRFLDomRHQWUHD&RPSDQKLDH3DUWHV5HODFLRQDGDVRXFRPSRWHQFLDOFRQIOLWRGHLQWHUHVVHV
GHYHPVHUREVHUYDGRVRVPHVPRVSULQFtSLRVHSURFHGLPHQWRVTXHQRUWHLDPQHJRFLDo}HVIHLWDVSHOD
&RPSDQKLDFRPSDUWHVLQGHSHQGHQWHV
6HUmRREVHUYDGRVGXUDQWHDQHJRFLDomRRVVHJXLQWHVSULQFtSLRV
L FRPSHWLWLYLGDGHSUHoRVHFRQGLo}HVGRVVHUYLoRVFRPSDWtYHLVFRPRVSUDWLFDGRVQRPHUFDGR
LL  FRQIRUPLGDGH DGHUrQFLD GRV VHUYLoRV SUHVWDGRV DRV WHUPRV H UHVSRQVDELOLGDGHV FRQWUDWXDLV
SUDWLFDGRVSHOD&RPSDQKLDEHPFRPRDRVFRQWUROHVDGHTXDGRVGHVHJXUDQoDGDVLQIRUPDo}HV
LLL WUDQVSDUrQFLDUHSRUWHDGHTXDGRGDVFRQGLo}HVDFRUGDGDVFRPDGHYLGDDSOLFDomREHPFRPR
UHIOH[RVGHVWDVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDTXDQGRIRURFDVRH
LY  HTXLGDGH HVWDEHOHFLPHQWR GH PHFDQLVPRV TXH LPSHoDP GLVFULPLQDomR RX SULYLOpJLRV H GH
SUiWLFDVTXHDVVHJXUHPDQmRXWLOL]DomRGHLQIRUPDo}HVSULYLOHJLDGDVRXRSRUWXQLGDGHVGHQHJyFLR
HPEHQHItFLRLQGLYLGXDORXGHWHUFHLURV
7RGDWUDQVDomRHQWUHD&RPSDQKLDH3DUWHV5HODFLRQDGDVGHYHUiVHUIRUPDOL]DGDFRQWUDWXDOPHQWH
REVHUYDQGR RV VHJXLQWHV FULWpULRV D  DV WUDQVDo}HV GHYHP RFRUUHU HP &RQGLo}HV &RPXWDWLYDV
FRPRGHVFULWRDFLPD E RVWHUPRVHFRQGLo}HVGDWUDQVDomRGHYHPVHUH[SUHVVRVH F HYHQWXDLV
EHQHItFLRV ULVFRV H LPSDFWRV SDUD D &RPSDQKLD H SDUD D 3DUWH 5HODFLRQDGD WDPEpP GHYHP VHU
H[SUHVVRV
&DEHUi DR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV DQDOLVDU SUHYLDPHQWH DV WUDQVDo}HV TXH VHUmR
VXEPHWLGDVDRyUJmRFRPSHWHQWHGD&RPSDQKLDGHYHQGRHPLWLUUHODWyULRGHFDUiWHUQmRYLQFXODQWH
DFHUFDGDRSHUDomRDVHUFRQWUDWDGD
2V PHPEURV GD 'LUHWRULD H GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRQIRUPH R FDVR HP VLWXDomR GH
SRWHQFLDO FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV QD DQiOLVHDSURYDomR GDV WUDQVDo}HV FRP 0RQWDQWH 5HOHYDQWH
GHYHP DXVHQWDUVH GDV GLVFXVV}HV VREUH R WHPD EHP FRPR DEVWHUVH GH YRWDU QR UHVSHFWLYR
SURFHVVRGHFLVyULR$DSURYDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHUiRFRUUHUSRUPHLRGHYRWR
IDYRUiYHOGDPDLRULDDEVROXWDGHVHXVPHPEURVQmRFRQVLGHUDGRVDTXHOHVPHPEURVHQYROYLGRVQD
WUDQVDomR
5HFHQWHPHQWHFRPREMHWLYRGHDFHOHUDUQRVVRSODQRGHLQWHUQDFLRQDOL]DomRRDFLRQLVWDFRQWURODGRU
FRQGX]LX XPD DPSOD UHRUJDQL]DomR VRFLHWiULD TXH UHVXOWRX QD DTXLVLomR SHOD &RPSDQKLD GD
WRWDOLGDGH GDV Do}HV DQWHULRUPHQWH GH WLWXODULGDGH GD %HPREL +ROGLQJ $6 QD 1RUXHJD GDV
VHJXLQWHVVRFLHGDGHVHVWUDQJHLUDV L %HPREL8NUDLQH//& 8FUkQLD  LL %HPREL,QWHUQDWLRQDO$6
1RUXHJD H LLL 2SHQ0DUNHWV$6 1RUXHJD DTXDOSRUVXDYH]GHWpPSDUWLFLSDomRQD LY 7XODUL
6SDLQ6RFLHGDG/WGD7DLVDTXLVLo}HVSHUPLWLUmRPHOKRUDOLQKDPHQWRGRQHJyFLRGRSRQWRGHYLVWD
HVWUDWpJLFRWiWLFRHGHJRYHUQDQoDSDUDHVVDQRYDIDVHGHH[SDQVmRGR*UXSR
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado

&DEH VDOLHQWDU TXH D &RPSDQKLD DGRWRX DR ORQJR GHVVH SURFHVVR DV PHOKRUHV SUiWLFDV GH
*RYHUQDQoD GH IRUPD D GLULPLU WRGR H TXDOTXHU FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV UHVSHLWDQGR FDGD XP GRV
SULQFtSLRV VXSUDFLWDGRV &RQWDPRV FRP R DSRLR GH XPD GDV PDLRUHV HPSUHVDV GH DXGLWRULD H
FRQVXOWRULDHPSUHVDULDOH[WHUQDDQtYHOJOREDOD'HORLWWH7RXFKH7RKPDWVX/LPLWHG ³'77/´ TXH
HPLWLXUHODWyULRLQGHSHQGHQWHRQGHEXVFDDOFDQoDURYDORUMXVWRGHPHUFDGRRXVHMDRYDORUTXH
UHSUHVHQWD R SRWHQFLDO HFRQ{PLFR GHVVHV DWLYRV $GLFLRQDOPHQWH FRQWDPRV FRP R DSRLR GH
DVVHVVRUHVMXUtGLFRVH[WHUQRVTXHQRVDX[LOLDUDPHPWRGDVDVHWDSDVGHYHULILFDomRYDOLGDomRH
FRQIHFomRGDGRFXPHQWDomRSHUWLQHQWHjWUDQVDomRGDQGRRPi[LPRGHWUDQVSDUrQFLDDRSURFHVVR
3RU ILP RV LPSDFWRV GHVVD RSHUDomR IRUDP GHYLGDPHQWH UHJLVWUDGRV HP QRVVDV 'HPRQVWUDo}HV
)LQDQFHLUDV TXH VmR DXGLWDGDV SHOD 3ULFHZDWHUKRXVH&RSSHUV $XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV H
GHYLGDPHQWH GLYXOJDGDV DR PHUFDGR GDQGR DGHTXDGD YLVLELOLGDGH j WRGRV LQYHVWLGRUHV H GHPDLV
VWDNHKROGHUV
0HWRGRORJLDGH$YDOLDomR 9DOXDWLRQ 
3DUD DV DYDOLDo}HV GH 2SHQ 0DUNHWV $6 //& %HPREL 8NUDLQH //& H %HPREL ,QWHUQDWLRQDO $6
DSOLFDPRVWDQWRXPDDERUGDJHPEDVHDGDQDUHQGD IOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGR ³)&'´ TXDQWRXPD
DERUGDJHP GH PHUFDGR DYDOLDomR UHODWLYD EDVHDGD HP FRPSDQKLDV OLVWDGDV FRPSDUiYHLV
³DYDOLDomR SRU P~OWLSORV´  $V HVWLPDWLYDV EDVHDGDV HP DPEDV DV PHWRGRORJLDV IRUDP
FRQVLGHUDGDVHQWUHWDQWRDFRQFOXVmRGRYDORUIRLEDVHDGDSULQFLSDOPHQWHQDDERUGDJHP)&'
2 )&' p XPD DERUGDJHP EDVHDGD QD UHQGD H OHYD HP FRQVLGHUDomR R SURJQyVWLFR GD
FRPSDQKLDRSHUDo}HVDVHUHPDYDOLDGDV2VIOX[RVGHFDL[DIXWXURVVmRXVDGRVSDUDFDOFXODURYDORU
DWXDO GRV DWLYRV DMXVWDGR SDUD R ULVFR H R YDORU GR GLQKHLUR QR WHPSR (VWD PHWRGRORJLD p XPD
DERUGDJHPDPSODPHQWHUHFRQKHFLGDHDFHLWDHWHPFODUDVYDQWDJHQVHPWHUPRVGHSHUPLWLUXPD
DYDOLDomR GH LPSRUWDQWHV IDWRUHV TXH JHUDP YDORU WDLV FRPR FUHVFLPHQWR GHVHQYROYLPHQWR GH
PDUJHQVHLQYHVWLPHQWRV$OpPGLVVRWDPEpPSHUPLWHFDOFXODURYDORUGDVRSHUDo}HVHPGLIHUHQWHV
FHQiULRV RX VHMD ULVFR HRX PDUJHQV GLIHUHQWHV  $ TXDOLGDGH GDV HVWLPDWLYDV FRP EDVH QHVWD
PHWRGRORJLD GHSHQGH GD TXDOLGDGH GRV LQSXWV H SRGH VHU VHQVtYHO D PXGDQoDV PHQRUHV 8PD
DQiOLVH GH VHQVLELOLGDGH PRVWUDQGR RV HIHLWRV GDV PXGDQoDV HP LPSRUWDQWHV LQSXWV p SRUWDQWR
QRUPDOPHQWHLQFOXtGD QHVWHVUHODWyULRVWD[DGHGHVFRQWRHPDUJHQV $LQGDXPDSDUWHVXEVWDQFLDO
GRYDORUPXLWDVYH]HVGHFRUUHGRSHUtRGRWHUPLQDO
$ DERUGDJHP UHODWLYD RX DERUGDJHP EDVHDGD HP P~OWLSORV GH QHJRFLDomR REVHUYDGRV SDUD
FRPSDQKLDVOLVWDGDVFRPSDUiYHLVpWDPEpPXPDDERUGDJHPFRPXPHQWHXWLOL]DGDHDFHLWD(VWD
DERUGDJHPpXPDDERUGDJHPGHPHUFDGRHpXPDDYDOLDomRLQGLFDWLYDEDVHDGDHPP~OWLSORVGH
QHJRFLDomR RXVHMD(9(%,7'$H(9(%,7 REVHUYDGRVSDUDFRPSDQKLDVFRPSDUiYHLV2IRFRHVWi
QROXFURHVSHUDGRSDUDRDQRFRUUHQWHHSDUDRSUy[LPRDQR8PDYDQWDJHPGHVWDDERUGDJHPpTXH
HODFRQVLGHUDRTXHRPHUFDGRDFLRQiULRHVWiGLVSRVWRDSDJDUSRUXPDSDUWLFLSDomRPLQRULWiULDHP
FRPSDQKLDVFRPFDUDFWHUtVWLFDVVHPHOKDQWHVeWDPEpPXPDEDVHVLPSOHVHGLUHWDSDUDGLVFXVVmR
HPXPDWUDQVDomRFRPIRFRQRVGRLVFRPSRQHQWHVSULQFLSDLV4XDOpRP~OWLSORDSURSULDGRHTXDO
pR(%,7'$RX(%,7DSURSULDGR SRUH[HPSOR "1RHQWDQWRHVWDPHWRGRORJLDWDPEpPWHPDOJXQV
SRQWRV QHJDWLYRV SRLV p VHQVtYHO D HYHQWRV LQGLYLGXDLV H D SULQFtSLRV FRQWiEHLV WDQWR SDUD DV
FRPSDQKLDVFRPSDUiYHLVTXDQWRSDUDDVRSHUDo}HVDVHUHPDYDOLDGDV3RUILPWDPEpPGHSHQGH
GRSUHoRGHPHUFDGRFRUUHWRHQmRLPSOLFDXPDDQiOLVHIXQGDPHQWDO
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mR Ki RXWUDV LQIRUPDo}HV TXH D &RPSDQKLD MXOJXH UHOHYDQWH HP UHODomR D HVWD VHomR TXH QmR
WHQKDPVLGRGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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13/10/2020

Tipo de capital

13/10/2020

Tipo de capital

13/10/2020

Tipo de capital

13/10/2020

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

183.391.038,55

Capital Autorizado
0,00

183.391.038,55

Capital Integralizado

183.391.038,55

Capital Subscrito

Capital Emitido

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações Sobre O Capital Social
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N/A

N/A

N/A

N/A

Prazo de integralização

100.000.000

41.176.470

41.176.470

41.176.470

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)

PÁGINA: 262 de 289

100.000.000

41.176.470

41.176.470

41.176.470

Quantidade total de ações
(Unidades)

Versão : 1

Subscrição
particular
25.185.267

Ordinárias
(Unidades)
0

Preferênciais
(Unidades)
25.185.267

9.376.058,00000000

1,00

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão

R$ por Unidade

Fator cotação

Subscrição
particular
6.206.029

0

6.206.029

34.561.325,00000000

05/09/2019

13.030.231.732

0

13.030.231.732

40.767.354,00000000

Subscrição
particular
1.232.136.723

0

1.232.136.723

171.069.671,32000000

Subscrito e integralizado pela única sócia à época (Bemobi Holding AS) por meio de capitalização da variação cambial sobre o crédito que detinha contra a sociedade.

12.321.367,23

Forma de integralização

23/09/2019

Não aplicável uma vez que o preço de emissão foi baseado no valor previsto no contrato social quando a Companhia era uma sociedade limitada.

14ª Alteração
Contratual

Critério para determinação do
preço de emissão

23/09/2019

Subscrito e integralizado pela única sócia à época (Bemobi Holding AS) por meio de capitalização de crédito que detinha contra a sociedade.

Subscrição
particular

Forma de integralização

130.302.317,32

Não aplicável uma vez que o preço de emissão foi baseado no valor previsto no contrato social quando a Companhia era uma sociedade limitada.

05/09/2019

Critério para determinação do
preço de emissão

13ª Alteração
Contratual

Subscrito e integralizado pela única sócia à época (Bemobi Holding AS) por meio de capitalização de crédito que detinha contra a sociedade.

6.206.029,00

Forma de integralização

20/04/2018

Não aplicável uma vez que o preço de emissão foi baseado no valor previsto no contrato social quando a Companhia era uma sociedade limitada.

10ª Alteração
Contratual

Critério para determinação do
preço de emissão

20/04/2018

0,01

0,01

1,00

PÁGINA: 263 de 289

R$ por Unidade

R$ por Unidade

R$ por Unidade

Incorporação da antiga sócia controladora da sociedade, Opera Software Brasil Ltda., cujo patrimônio líquido equivalia ao valor do aumento de capital. A única sócia da Opera Software Brasil Ltda., Bemobi
Holding AS, passa a ser admitida ao quadro social da Sociedade.

25.185.267,00

Tipo de
aumento

Forma de integralização

31/01/2018

Valor total emissão
(Reais)

Não aplicável uma vez que o preço de emissão foi baseado no valor previsto no contrato social quando a Companhia era uma sociedade limitada.

9ª Alteração
Contratual

31/01/2018

Data emissão

Versão : 1

Critério para determinação do
preço de emissão

Orgão que
deliberou o
aumento

Data de
deliberação

17.2 - Aumentos do Capital Social
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13/10/2020

Grupamento

05/09/2019

Desdobramento

Data
aprovação

18.339.103.855

40.767.354

Quantidade ações
ordinárias

0

0

Quantidade ações
preferenciais

18.339.103.855

40.767.354

Quantidade total ações

Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades)

41.176.470

4.076.735.400

0

0

Quantidade ações
preferenciais

Versão : 1
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41.176.470

4.076.735.400

Quantidade total ações

Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)
Quantidade ações
ordinárias

17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável.
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17.5 - Outras Informações Relevantes

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
(P  GH RXWXEUR GH  IRL DSURYDGR HP $*( QRV WHUPRV GR DUWLJR  GD /HL GDV 6$ R
JUXSDPHQWRGDWRWDOLGDGHGDV  GH]RLWRELOK}HVWUH]HQWDVHWULQWDHQRYHPLOK}HV
FHQWRHWUrVPLORLWRFHQWDVHFLQTXHQWDHFLQFR Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDjSURSRUomRGH
 TXDWURFHQWDVHTXDUHQWDHFLQFRYtUJXODWUrVPLOK}HVVHWHFHQWDVHRLWHQWDHGRLVPLO
WUH]HQWDVHVHVVHQWDHFLQFRGpFLPRVGHPLOLRQpVLPR Do}HVSDUD XPD DomRDSyVRJUXSDPHQWR
VHPDOWHUDomRGRYDORUGRFDSLWDOVRFLDOFRQVROLGDQGRRQ~PHURGHDo}HVHPTXHVHGLYLGHRFDSLWDO
VRFLDO GD &RPSDQKLD HP  TXDUHQWD H XPD PLOK}HV FHQWR H VHWHQWD H VHLV PLO
TXDWURFHQWDVHVHWHQWD Do}HVRUGLQiULDVVHPYDORUQRPLQDOGHVFRQVLGHUDGDVTXDLVTXHUIUDo}HV
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Do lucro líquido do exercício, 5% (cinco por cento) serão destinados à reserva legal até que
atingidos os limites legais. Do saldo: (a) 25% (vinte e cinco por cento), serão destinados ao
pagamento de dividendo obrigatório; e (b) o lucro remanescente poderá ser (i) retido com base em
orçamento de capital, nos termos do Artigo 196 da Lei nº 6.404/76; e/ou (ii) destinado à reserva
estatutária denominada “Reserva de Investimentos”, que terá por fim assegurar a manutenção do
nível de capitalização, a expansão das atividades sociais e/ou o reforço do capital de giro da
Companhia, suas controladas e/ou coligadas. O saldo das reservas de lucros, com as exceções
legais, não excederá o valor do capital social. O saldo do lucro líquido, se houver, que não seja
destinado aqui referida, será capitalizado ou distribuído aos acionistas como dividendo.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

Nas hipóteses em que a lei conferir direito de retirada a acionista dissidente de deliberação da
Assembleia Geral, o valor do reembolso terá por base o valor de patrimônio líquido constante do
último balanço aprovado em Assembleia Geral, observadas as disposições do Artigo 45 da Lei nº
6.404/76.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Estatuto Social, as deliberações tomadas em
Assembleia Geral não podem privar os acionistas dos direitos de (i) participar dos lucros sociais, (ii)
participar do acervo da Companhia, em caso de liquidação; (iii) fiscalizar a gestão da Companhia,
nos termos da Lei das Sociedades por Ações; (iv) preferência para a subscrição de ações,
debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição , exceto em determinadas circunstâncias
previstas na Lei das Sociedades por Ações; e (v) retirar-se da Companhia nos casos previstos na
Lei das Sociedades por Ações.

Outras características
relevantes

Nas hipóteses em que a lei conferir direito de retirada a acionista dissidente de deliberação da
Assembleia Geral, o valor do reembolso terá por base o valor de patrimônio líquido constante do
último balanço aprovado em Assembleia Geral, observadas as disposições do Artigo 45 da Lei nº
6.404/76.
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
±'HVFULomRGHHYHQWXDLVUHJUDVHVWDWXWiULDVTXHOLPLWHPRGLUHLWRGHYRWRGHDFLRQLVWDV
VLJQLILFDWLYRVRXTXHRVREULJXHPDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFD
1RV WHUPRV GR $UWLJR  GR (VWDWXWR 6RFLDO FDVR TXDOTXHU DFLRQLVWD RX *UXSR GH $FLRQLVWDV
³$FLRQLVWD$GTXLUHQWH´ DGTXLUDRXVHWRUQHWLWXODUGHIRUPDGLUHWDRXLQGLUHWD D GHSDUWLFLSDomR
LJXDORXVXSHULRUDGRWRWDOGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDRX E GHRXWURVGLUHLWRVGH
VyFLRLQFOXVLYHXVXIUXWRTXDQGRDGTXLULGRVGHIRUPDRQHURVDTXHOKHDWULEXDPRGLUHLWRGHYRWR
VREUHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDTXHUHSUHVHQWHPPDLVGHGRVHXFDSLWDO ³3DUWLFLSDomR
5HOHYDQWH´ R$FLRQLVWD$GTXLUHQWHGHYHUiQRSUD]RPi[LPRGHGLDVDFRQWDUGDGDWDHPTXHR
$FLRQLVWD$GTXLUHQWHDWLQJLUD3DUWLFLSDomR5HOHYDQWHUHDOL]DURXVROLFLWDURUHJLVWURFRQIRUPHRFDVR
GHXPDRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDSHUWHQFHQWHV
DRVGHPDLVDFLRQLVWDVREVHUYDQGRVHRGLVSRVWRQD/HLQQDUHJXODPHQWDomRH[SHGLGD
SHOD&90SHODVEROVDVGHYDORUHVQDVTXDLVRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDVHMDP
DGPLWLGRVjQHJRFLDomRHDVUHJUDVHVWDEHOHFLGDVQR(VWDWXWR
1D KLSyWHVH GH R $FLRQLVWD $GTXLUHQWH QmR FXPSULU DV REULJDo}HV LPSRVWDV SHOR (VWDWXWR 6RFLDO
LQFOXVLYHQRTXHFRQFHUQHDRDWHQGLPHQWRGRVSUD]RV L SDUDDUHDOL]DomRRXVROLFLWDomRGRUHJLVWUR
GD RIHUWD S~EOLFD RX LL  SDUD DWHQGLPHQWR GDV HYHQWXDLV VROLFLWDo}HV RX H[LJrQFLDV GD &90 R
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDFRQYRFDUi$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDQDTXDOR
$FLRQLVWD$GTXLUHQWHQmRSRGHUiYRWDUSDUDGHOLEHUDUVREUHDVXVSHQVmRGRH[HUFtFLRGRVGLUHLWRV
GR$FLRQLVWD$GTXLUHQWHFRQIRUPHGLVSRVWRQR$UWLJRGD/HLQ
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto
 ± 'HVFULomR GH H[FHo}HV H FOiXVXODV VXVSHQVLYDV UHODWLYDV D GLUHLWRV SDWULPRQLDLV RX
SROtWLFRVSUHYLVWRVQRHVWDWXWR
1D KLSyWHVH GH R $FLRQLVWD $GTXLUHQWH QmR FXPSULU DV REULJDo}HV LPSRVWDV SHOR &DStWXOR ,9 GR
(VWDWXWR 6RFLDO LQFOXVLYH QR TXH FRQFHUQH DR DWHQGLPHQWR GRV SUD]RV L  SDUD D UHDOL]DomR RX
VROLFLWDomR GR UHJLVWUR GD RIHUWD S~EOLFD RX LL  SDUD DWHQGLPHQWR GDV HYHQWXDLV VROLFLWDo}HV RX
H[LJrQFLDV GD &90 R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD FRQYRFDUi $VVHPEOHLD *HUDO
([WUDRUGLQiULDQDTXDOR$FLRQLVWD$GTXLUHQWHQmRSRGHUiYRWDUSDUDGHOLEHUDUVREUHDVXVSHQVmR
GRH[HUFtFLRGRVGLUHLWRVGR$FLRQLVWD$GTXLUHQWHFRQIRUPHGLVSRVWRQR$UWLJRGD/HLQ
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários
Negociados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, uma vez que até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários
admitidos à negociação. A oferta pública inicial de ações da Companhia está sendo requerida junto à CVM e à B3.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, uma vez que até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários
admitidos à negociação.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, uma vez que até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários
admitidos à negociação. A oferta pública inicial de ações da Companhia está sendo requerida junto à CVM e à B3.
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

±0HUFDGRVEUDVLOHLURVHPTXHYDORUHVPRELOLiULRVVmRDGPLWLGRVjQHJRFLDomR
1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRSRVVXtD
YDORUHV PRELOLiULRV DGPLWLGRV j QHJRFLDomR $ RIHUWD S~EOLFD LQLFLDO GH Do}HV GD &RPSDQKLD HVWi
VHQGRUHTXHULGDMXQWRj&90Hj%
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, uma vez que até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários
admitidos à negociação em mercados estrangeiros.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, uma vez que até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários
admitidos à negociação em mercados estrangeiros.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

±2IHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomR
1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHQmRIRL
UHDOL]DGD SHOD &RPSDQKLD RX SRU WHUFHLURV LQFOXLQGR FRQWURODGRUHV VRFLHGDGHV FROLJDGDV H
FRQWURODGDV QHQKXPD RIHUWD S~EOLFD GH GLVWULEXLomR GH YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLD
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

±'HVWLQDomRGHUHFXUVRVGHRIHUWDVS~EOLFDV
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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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

±2IHUWDV3~EOLFDVGH$TXLVLomR
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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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV±9DO0RELOLiULRV
$&RPSDQKLDRVDFLRQLVWDVSDUWLFLSDQWHVFRPRYHQGHGRUHVQDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDO ³2IHUWD´ HRV
DGPLQLVWUDGRUHVDRTXHWXGRLQGLFDREULJDUVHmRSHUDQWHRVFRRUGHQDGRUHVGD2IHUWDHRVDJHQWHV
GH FRORFDomR LQWHUQDFLRQDO D FHOHEUDU RV DFRUGRV GH UHVWULomR j YHQGD GH Do}HV RUGLQiULDV GH
HPLVVmRGD&RPSDQKLDSRUSHUtRGRTXHVHUiGHILQLGRDWpRODQoDPHQWRGDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGH
Do}HVGD&RPSDQKLD
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável.
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

±2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV±UHFRPSUDWHVRXUDULD
1mRDSOLFiYHO



792
PÁGINA: 282 de 289

Formulário de Referência - 2020 - BEMOBI MOBILE TECH S.A.

Versão : 1

20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

13/10/2020

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

As regras e diretrizes estabelecidas na Política de Divulgação de Informações e Negociação de
Valores Mobiliários de Emissão da Companhia da Companhia devem ser observadas por (i)
acionistas controladores, diretos ou indiretos, (ii) membros (e respectivos cônjuges, companheiros
e dependentes econômicos incluídos na declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda) (a)
do Conselho de Administração, (b) dos comitês de assessoramento ao Conselho de
Administração, (c) do Conselho Fiscal (caso este se encontre instalado), (d) de quaisquer órgãos
instalados com funções técnicas ou consultivas, (e) da Diretoria, e (f) dos demais funcionários e
prestadores de serviços que tenham acesso permanente ou eventual a informações relevantes da
Companhia, (iii) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelas pessoas referidas no item
“ii” acima, (iv) terceiros com quem as pessoas referidas no item “ii” acima mantenham contrato de
fidúcia ou administração de carteira e (v) a própria
Companhia, suas controladas, no Brasil e no exterior, bem como outras sociedades e
associações em que a Companhia possua direitos de eleger a maioria dos administradores.

Principais características e locais de consulta
Tem o objetivo de orientar quanto às regras de negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia e de derivativos neles
referenciados, a serem observadas pelas Pessoas Vinculadas, nos termos da legislação vigente e da regulamentação da Comissão de
Valores Mobiliários.
A Política poderá ser acessada no (i) sistema eletrônico disponível na página da CVM na rede mundial de computadores; e (ii) site de
Relações com Investidores da Companhia.
Períodos de vedação e descrição
É vedada às Pessoas Sujeitas a negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia ou
dos procedimentos de fiscalização derivativos neles referenciados, quando estiverem em posse de informação relevante e ainda não
divulgada ao mercado ou durante os períodos de vedação à negociação previstos na Instrução
CVM nº 358/02 ou quando assim for determinado pelo Diretor de Relações com Investidores.
Sem prejuízo das hipóteses previstas na regulação vigente, os períodos de vedação (“Período de
Vedação”) ocorrem: (i) durante os 15 (quinze) dias que antecedem a divulgação das informações
trimestrais da Companhia (ITR) e demonstrações financeiras padronizadas da Companhia (DFP);
(ii) se existir a intenção de promover incorporação, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou
reorganização societária envolvendo a Companhia; (iii) sempre que estiver em curso a aquisição
ou a alienação de ações de emissão da Companhia pela própria Companhia, suas sociedades
controladas, coligadas ou outra sociedade sob controle comum, ou se houver sido outorgada
opção ou mandato para o mesmo fim; e (iv) antes da divulgação ao mercado de ato ou fato
relevante ocorrido nos negócios da Companhia.
Na hipótese de vedação prevista no item (iii) acima, as Pessoas Sujeitas poderão negociar
valores mobiliários da Companhia ou derivativos neles referenciados, quando a Companhia
adotar mecanismos claros e objetivos para impedir que negócios por ela realizados em mercados
organizados (i) tenham por contraparte seus controladores, Diretores e membros do Conselho de
Administração, membros do Conselho Fiscal ou membros de comitês de assessoramento; e (ii)
produzam efeitos atípicos sobre preço, volume ou liquidez, que possam ser aproveitados por
controladores, Diretores, membros do Conselho de Administração, membros do Conselho Fiscal
ou membros de comitês de assessoramento ou membros de qualquer órgão com funções
técnicas ou consultivas em suas negociações com demais participantes do mercado.
O Período de Vedação previsto na Política aplicar-se-á às operações de empréstimo de valores
mobiliários de emissão da Companhia realizadas pelas Pessoas Sujeitas na posição de mutuante.
É vedada a realização, pelas Pessoas Sujeitas, de operações de empréstimo de valores
mobiliários de emissão da Companhia na posição de mutuário.
Poderá ser solicitada autorização para elaboração de Planos Individuais de Investimento
regulando suas negociações com valores mobiliários de emissão da Companhia em Períodos de
Vedação, desde que a Companhia aprove e divulgue previamente o cronograma de divulgação
dos formulários ITR e DFP.
Membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, quando instalado, de comitês de
assessoramento, de qualquer órgão com funções técnicas ou consultivas e da Diretoria que se
afastem de suas atividades antes da divulgação de ato ou fato relevante iniciado durante seu
período de gestão devem observar as vedações à negociação de valores mobiliários de emissão
da Companhia: (i) pelo prazo de 6 (seis) meses após o seu afastamento; ou (ii) até a divulgação,
pela Companhia, do ato ou fato relevante ao mercado de que tenham conhecimento, o que
ocorrer primeiro.
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20.2 - Outras Informações Relevantes

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRH[LVWHPRXWUDVLQIRUPDo}HVFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVTXHQmRWHQKDPVLGRSUHVWDGDVQRLWHP
DFLPD
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações
±'HVFULomRGDVQRUPDVUHJLPHQWRVRXSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVUHODWLYRVjGLYXOJDomR
GHLQIRUPDo}HV
([FHWRSHOD3ROtWLFDGHVFULWDQRLWHPD&RPSDQKLDQmRDGRWDTXDOTXHURXWUDQRUPDUHJLPHQWR
RXSURFHGLPHQWRLQWHUQRUHODWLYRjGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HV
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
 ± 'HVFULomR GD SROtWLFD GH GLYXOJDomR GH DWR RX IDWR UHOHYDQWH H GRV SURFHGLPHQWRV
UHODWLYRVjPDQXWHQomRGHVLJLORVREUHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVQmRGLYXOJDGDV
3HVVRDV6XMHLWDV$VUHJUDVHGLUHWUL]HVHVWDEHOHFLGDVQD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH,QIRUPDo}HV
H 1HJRFLDomR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV GH (PLVVmR GD &RPSDQKLD GD  &RPSDQKLD GHYHP VHU
REVHUYDGDV SRU L  DFLRQLVWDV  FRQWURODGRUHV GLUHWRV RX LQGLUHWRV LL  PHPEURV H UHVSHFWLYRV
F{QMXJHV FRPSDQKHLURV H GHSHQGHQWHV HFRQ{PLFRV LQFOXtGRV QD GHFODUDomR GH DMXVWH DQXDO GR
LPSRVWRVREUHDUHQGD (a) GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR(b) GRVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRDR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR (c) GR &RQVHOKR )LVFDO FDVR HVWH VH HQFRQWUH LQVWDODGR  (d) GH
TXDLVTXHUyUJmRVLQVWDODGRVFRPIXQo}HVWpFQLFDVRXFRQVXOWLYDV(e) GD'LUHWRULDH(f) GRVGHPDLV
IXQFLRQiULRVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVTXHWHQKDPDFHVVRSHUPDQHQWHRXHYHQWXDODLQIRUPDo}HV
UHOHYDQWHV GD &RPSDQKLD LLL  VRFLHGDGHV FRQWURODGDV GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH SHODV SHVVRDV
UHIHULGDV QR LWHP ³LL´ DFLPD LY  WHUFHLURV FRP TXHP DV SHVVRDV UHIHULGDV QR LWHP ³LL´ DFLPD
PDQWHQKDP FRQWUDWR GH ILG~FLD RX DGPLQLVWUDomR GH FDUWHLUD H Y  D SUySULD &RPSDQKLD VXDV
FRQWURODGDV QR %UDVLO H QR H[WHULRU EHP FRPR RXWUDV VRFLHGDGHV H DVVRFLDo}HV HP TXH D
&RPSDQKLDSRVVXDGLUHLWRVGHHOHJHUDPDLRULDGRVDGPLQLVWUDGRUHV ³3HVVRDV6XMHLWDV´ 
2EULJDo}HVSHUDQWHR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV7RGDVDVLQIRUPDo}HVVREUHDWRRXIDWR
UHOHYDQWHGD&RPSDQKLDVHUmRFHQWUDOL]DGDVQDSHVVRDGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
'5, $V3HVVRDV6XMHLWDVGHYHUmRFRPXQLFDUDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVTXDLVTXHU
DWRV H IDWRV UHOHYDQWHV QRV WHUPRV GR DUW  GD ,QVWUXomR &90 Q   GH TXH WHQKDP
FRQKHFLPHQWR
4XDQGR,QIRUPDUH'LYXOJDU±3UD]RV$GLYXOJDomRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHGHYHUiRFRUUHUVHPSUH
TXHSRVVtYHODQWHVGRLQtFLRRXDSyVRHQFHUUDPHQWRGRVQHJyFLRVQD%HVHIRURFDVRQDVEROVDV
GHYDORUHVHPHUFDGRGHEDOFmRHPTXHD&RPSDQKLDWHQKDDWLYRVVHQGRQHJRFLDGRV
'HYHU GH 6LJLOR $V 3HVVRDV 6XMHLWDV WHUmR R GHYHU GH L  PDQWHU HP VLJLOR H HP HVWULWD
FRQILGHQFLDOLGDGHWRGDVHTXDLVTXHULQIRUPDo}HVUHODWLYDVDDWRRXIDWRUHOHYDQWHHDQmRGLYXOJDU
GLVVHPLQDU UHSURGX]LU FRSLDU RX GH TXDOTXHU RXWUD IRUPD FRPXQLFDU RX WUDQVPLWLU LQIRUPDo}HV D
WHUFHLURVUHODWLYDVDDWRRXIDWRUHOHYDQWHjVTXDLVWHQKDPDFHVVRRXWHQKDPFRQKHFLPHQWRDWpVXD
GLYXOJDomR DR PHUFDGR LL  ]HODU SDUD TXH VXERUGLQDGRV H WHUFHLURV GH VXD FRQILDQoD WDPEpP R
IDoDPUHVSRQGHQGRVROLGDULDPHQWHFRPHVWHVQDKLSyWHVHGHGHVFXPSULPHQWRGRGHYHUGHVLJLORH
LLL  QmR VH YDOHU GH LQIRUPDo}HV UHOHYDQWHV SDUD REWHU GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH SDUD VL RX SDUD
RXWUHPTXDLVTXHUYDQWDJHQVSHFXQLiULDVLQFOXVLYHPDVQmRVRPHQWHSRUPHLRGDFRPSUDHYHQGD
GHYDORUHVPRELOLiULRV
([FHomRj5HJUDGH'LYXOJDU2VDWRVRXIDWRVUHOHYDQWHVSRGHUmRH[FHSFLRQDOPHQWHGHL[DUGHVHU
GLYXOJDGRV VH D VXD UHYHODomR SXGHU FRORFDU HP ULVFR R LQWHUHVVH OHJtWLPR GD &RPSDQKLD
(QWUHWDQWRD&RPSDQKLDGLYXOJDUiLPHGLDWDPHQWHRDWRRXIDWRUHOHYDQWHSRUPHLRGR'LUHWRUGH
5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVQDKLSyWHVHGHDLQIRUPDomRWHUFRPSURYDGDPHQWHHVFDSDGRDRFRQWUROH
GD&RPSDQKLDRXQDKLSyWHVHGHRVFLODomRDWtSLFDQDFRWDomRSUHoRRXTXDQWLGDGHQHJRFLDGDGRV
YDORUHVPRELOLiULRVUHODFLRQDGDDWDODWRRXIDWRUHOHYDQWH
6ROLFLWDomR GH 0DQXWHQomR GH 6LJLOR MXQWR j &90 2 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GD
&RPSDQKLDSRGHUiVXEPHWHUj&90DGHFLVmRHH[FHSFLRQDOPHQWHPDQWHUHPVLJLORDWRVRXIDWRV
UHOHYDQWHVFXMDGLYXOJDomRHQWHQGDPFRQILJXUDUPDQLIHVWRULVFRDOHJtWLPRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLD
HGDVVXDVVRFLHGDGHVFRQWURODGDV
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
$TXLVLomR H $OLHQDomR GH 3DUWLFLSDomR $FLRQiULD 5HOHYDQWH 4XDOTXHU DTXLVLomR RX DOLHQDomR GH
SDUWLFLSDomRDFLRQiULDUHOHYDQWHQRVWHUPRVGD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH,QIRUPDo}HVH1HJRFLDomR
GH9DORUHV0RELOLiULRVGH(PLVVmRGD&RPSDQKLDGHYHUiVHUFRPXQLFDGDDR'LUHWRUGH5HODo}HV
FRP ,QYHVWLGRUHV H FDVR D DTXLVLomR UHVXOWH RX WHQKD VLGR HIHWXDGD FRP R REMHWLYR GH DOWHUDU D
FRPSRVLomRGRFRQWUROHRXDHVWUXWXUDDGPLQLVWUDWLYDGD&RPSDQKLDEHPFRPRQRVFDVRVHPTXH
HVWDDTXLVLomRJHUHDREULJDomRGHUHDOL]DomRGHRIHUWDS~EOLFDRDGTXLUHQWHDOpPGHFRPXQLFDUj
&RPSDQKLDGHYHUiSURPRYHUDGLYXOJDomRGHDYLVRDRPHUFDGRHPJHUDOSRUPHLRGHSRUWDOGH
QRWtFLDVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVXWLOL]DGRSHOD&RPSDQKLD$&RPSDQKLDSRUVXDYH]
GHYHUiGLYXOJDU$WRRX)DWR5HOHYDQWHTXDQGRGDRFRUUrQFLDGHDTXLVLo}HVTXHVHHQTXDGUHPQD
KLSyWHVHGHUHDOL]DomRGHRIHUWDS~EOLFD
&DQDLVGH&RPXQLFDomR8WLOL]DGRVSDUD'LVVHPLQDomRGD3ROtWLFD L VLVWHPDHOHWU{QLFRGLVSRQtYHO
QDSiJLQDGD&90QDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVH LL VLWHGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD
&RPSDQKLD
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações
 ± $GPLQLVWUDGRUHV UHVSRQViYHLV SHOD LPSOHPHQWDomR PDQXWHQomR DYDOLDomR H
ILVFDOL]DomRGDSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HV
2 'LUHWRU )LQDQFHLUR H GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV p UHVSRQViYHO SHOD LPSOHPHQWDomR
PDQXWHQomRDYDOLDomRHILVFDOL]DomRGDSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HV



798
PÁGINA: 288 de 289

Formulário de Referência - 2020 - BEMOBI MOBILE TECH S.A.

Versão : 1

21.4 - Outras Informações Relevantes

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mR H[LVWHP RXWUDV LQIRUPDo}HV FRQVLGHUDGDV UHOHYDQWHV TXH QmR WHQKDP VLGR SUHVWDGDV QRV
GHPDLVLWHQVGHVWDVHomR
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