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 a complementação e correção. O Prospecto Definitivo estará disponível
nas páginas da rede mundial de computadores da Companhia, da Acionista Vendedora, dos Coordenadores da Oferta, da B3 e da CVM.

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

Caixa Seguridade Participações S.A.
Companhia Aberta – CVM nº 23795
CNPJ/ME nº 22.543.331/0001-00
NIRE 53.3.0001645-3
Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco E, Edifício Matriz III da Caixa Econômica Federal, 3º andar,
Asa Sul, CEP 70070-030, Brasília, Distrito Federal
Código ISIN das Ações: BRCXSEACNOR7
Código de Negociação das Ações na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”): “CXSE3”
450.000.000 Ações Ordinárias
Valor Total da Oferta: R$4.950.000.000,00
No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$9,33 e R$12,67 (“Faixa Indicativa”), podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa
Indicativa, a qual é meramente indicativa.
A Caixa Econômica Federal, na qualidade de acionista vendedora e ofertante (“Acionista Vendedora” ou “CAIXA”), o Banco Morgan Stanley S.A. (“Coordenador Líder” ou “Agente Estabilizador”), a CAIXA, o Bank of America
Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. (“Bank of America”), o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. (“Credit Suisse”), o Banco Itaú BBA S.A. (“Itaú BBA”) e o UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A. (“UBS BB” e, em conjunto com o Coordenador Líder, a CAIXA, o Bank of America, o Credit Suisse e o Itaú BBA, “Coordenadores da Oferta”) estão realizando uma oferta pública de distribuição secundária de ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Caixa Seguridade Participações S.A. (“Companhia”), livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a ser realizada no Brasil pelos Coordenadores
da Oferta, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Ações” e “Oferta”, respectivamente).
Serão ofertadas, por meio da Oferta, inicialmente, 450.000.000 Ações de titularidade da Acionista Vendedora (“Ações da Oferta Base”). As Ações serão ofertadas no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos
da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), do Ofício-Circular nº 01/2021/CVM/SRE, de 1 de março de 2021 (“Ofício-Circular
CVM/SRE”), do “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 (“Código ANBIMA”) e demais disposições legais aplicáveis e do “Contrato de Coordenação, Garantia Firme de Liquidação e Distribuição de Ações Ordinárias de Emissão da Caixa Seguridade
Participações S.A.”, a ser celebrado entre a Companhia, os Coordenadores da Oferta, a Acionista Vendedora e, na qualidade de interveniente anuente, a B3 (“Contrato de Colocação”). Simultaneamente, serão também
realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo Morgan Stanley & Co. LLC, pela CAIXA (exceto com relação à colocação das Ações nos Estados Unidos ou onde for proibido fazê-lo), pelo BofA Securities, Inc.,
pelo Credit Suisse Securities (USA), LLC, pelo Itau BBA USA Securities, Inc. e pelo UBC Securities, LLC (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”), nos termos do Placement Facilitation Agreement (“Contrato de
Colocação Internacional”), sendo (a) nos Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), exclusivamente para pessoas razoavelmente consideradas investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers),
residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Rule 144A, editada pela U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”), em operações isentas de registro nos Estados Unidos, previstas no U.S.
Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”) e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos
e valores mobiliários; e (b) nos demais países, exceto o Brasil e os Estados Unidos, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados no Brasil ou nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo
com as leis deste país (non-U.S. persons), nos termos do Regulation S, editado pela SEC, no âmbito do Securities Act (“Regulamento S”), e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor,
(investidores descritos nas letras (a) e (b) 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 nº 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 nº 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada (“Lei 4.131”), sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador
do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC.
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total das Ações da Oferta Base poderá ser acrescida em até 15%, ou seja, até 67.500.000 Ações de titularidade da Acionista Vendedora, nas mesmas condições
e preço das Ações da Oferta Base (“Ações do Lote Suplementar”), conforme opção a ser outorgada no Contrato de Colocação, pela Acionista Vendedora ao Agente Estabilizador, em caráter irrevogável e irretratável, opção
esta a ser exercida em razão da prestação de serviço de estabilização de preço das Ações (“Opção de Lote Suplementar”). O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de
Colocação, inclusive, e por um período de até 30 (trinta) dias contados da data de início da negociação das Ações na B3, inclusive, de exercer a Opção de Lote Suplementar, no todo ou em parte, desde que a decisão de
sobrealocação das Ações no momento em que for fixado o Preço por Ação tenha sido tomada em comum acordo entre os Coordenadores da Oferta. Conforme disposto no Contrato de Colocação, as Ações do Lote
Suplementar não serão objeto de garantia firme de liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta.
Na hipótese de o preço de aquisição por Ação (“Preço por Ação”) ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva (conforme definido abaixo) e os Pedidos de Reserva de FIA-Caixa Seguridade
(conforme definido abaixo) serão normalmente, considerados e processados, observada a condição de eficácia indicada neste Prospecto, exceto no caso de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa
Indicativa (conforme definido abaixo), hipótese em que o Investidor Não Institucional (conforme definido abaixo) poderá desistir do seu Pedido de Reserva.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado com Investidores Institucionais (conforme definido abaixo) pelos Coordenadores da Oferta, no Brasil,
nos termos do Contrato de Colocação, e pelos Agentes de Colocação Internacional, no exterior, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, conforme previsto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução
CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”). O Preço por Ação será determinado tendo como parâmetro o resultado do Procedimento de Bookbuilding, com base nas indicações de interesse em função da qualidade e
quantidade de demanda (por volume e preço) coletada perante Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem adquiridas foi aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual
reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de investimento no contexto da Oferta. Os Investidores da Oferta Não Institucional não participarão do Procedimento de Bookbuilding
e, portanto, não participarão do processo de determinação do Preço por Ação.
Preço (R$)(1)

Oferta
Preço por Ação ........................................................................
Oferta .......................................................................................
Total .........................................................................................
(1)
(2)
(3)

Comissões (R$)(2)(3)
0,09
42.570.000,00
42.570.000,00

11,00
4.950.000.000,00
4.950.000.000,00

Recursos Líquidos (R$)(1)(3)
10,91
4.907.430.000,00
4.907.430.000,00

Considerando o Preço por Ação de R$11,00, que é o ponto médio da Faixa Indicativa de preços.
Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar as Ações do Lote Suplementar.
Sem dedução das despesas e tributos da Oferta.

A avaliação de desinvestimento pela Acionista Vendedora e a realização da Oferta e seus termos e condições foram aprovados em Assembleia Geral Extraordinária de 17 de dezembro de 2019 (Fase 2), devidamente registrada na
JCDF em 27 de março de 2020 sob o nº 1372586 e publicada no DOU na edição de 3 de abril de 2020 e pela Reunião do Conselho de Administração da Acionista Vendedora, realizada em 22 de fevereiro de 2021, cuja ata foi
devidamente registrada na JDCF sob o nº 1660678 em 26 de fevereiro de 2021 e publicada no DOU na edição de 1º de março de 2021. A precificação da Oferta estará sujeita aos órgãos de governança da Acionista Vendedora,
incluindo a aprovação do Conselho de Administração da Acionista Vendedora. Não será necessária qualquer aprovação adicional pela Assembleia Geral da Acionista Vendedora para aprovação do Preço por Ação.
É admissível o recebimento de reservas, a partir de 13 de abril de 2021, para aquisição de Ações, as quais somente serão confirmadas pelo adquirente após o início do período de distribuição das Ações.
“O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA
COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS.”
A Oferta está sujeita a prévia análise e aprovação da CVM, sendo que o registro da Oferta foi requerido junto à CVM em 1º de março de 2021.
Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de investimento nas Ações. Ao decidir por 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. Recomenda-se que os potenciais investidores avaliem, juntamente com sua
consultoria financeira e jurídica, os riscos, inclusive, mas não se limitando ao de liquidez, associados à Oferta.
Este Prospecto foi preparado com base nas informações prestadas pela Companhia, sendo que os Coordenadores da Oferta tomaram todas as cautelas e agiram com elevados padrões de diligência para
assegurar que: (i) as informações prestadas pela Companhia sejam verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta: e
(ii) as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo de colocação, inclusive aquelas eventuais ou periódicas constantes da atualização do registro da Companhia, sejam suficientes, permitindo aos
investidores a tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta.
Este Prospecto deve ser lido em conjunto com as informações apresentadas no Formulário de Referência, o qual foi elaborado nos termos da Instrução CVM 480 (conforme definido neste Prospecto), com as
demonstrações contábeis, individuais e consolidadas da Companhia referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018, acompanhadas das respectivas notas explicativas,
os quais são incorporados por referência a este Prospecto, conforme elencado nos endereços indicados na seção “Documentos e Informações Incorporados a este Prospecto por Referência”, na página 9
deste Prospecto.
A Companhia é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a colocação das 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 RELATIVOS À OFERTA” NAS PÁGINAS 22 E 103, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO, BEM COMO A SEÇÃO
“4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA INCORPORADO POR REFERÊNCIA A ESTE PROSPECTO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE
DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS AÇÕES.

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder
Agente Estabilizador
A data deste Prospecto Preliminar é 5 de abril de 2021.

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Os termos indicados abaixo utilizados neste Prospecto terão o significado a eles atribuídos nesta
seção, salvo se de outra forma determinado neste Prospecto ou se o contexto assim exigir.
ANBIMA

Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro
e de Capitais.

Anúncio de Início

Anúncio de início da Oferta.

B3

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Banco Central

Banco Central do Brasil.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

Câmara de Arbitragem do
Mercado

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

Cláusula Compromissória

Cláusula de arbitragem mediante a qual a Companhia, seus
acionistas, membros do conselho de administração, diretoria
e conselho fiscal, este último quando e se instalado, obrigamse a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de
Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento,
qualquer controvérsia que possa surgir entre eles,
relacionada com ou oriunda da sua condições de emissor,
acionistas, administradores e membros do conselho fiscal, e
em especial, das disposições contidas na Lei das Sociedades
por Ações, no estatuto social da Companhia, nas normas
editadas pelo CMN, pelo Banco Central e pela CVM, bem
como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do
mercado de valores mobiliários em geral, além daqueles
constantes do Regulamento do Novo Mercado, do
Regulamento de Arbitragem, do Regulamento de Sanções e
do Contrato de Participação no Novo Mercado.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da
Economia.

Código ANBIMA

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

Código Civil

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

Companhia

Caixa Seguridade Participações S.A.
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Contrato de Participação no
Novo Mercado

Contrato de Participação no Novo Mercado a ser celebrado
entre a Companhia e a B3, por meio do qual a Companhia
concordará em cumprir com requisitos diferenciados de
governança corporativa e divulgação de informações ao
mercado estabelecidos pelo Regulamento do Novo Mercado, a
fim de se qualificar para listagem no Novo Mercado.

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

DOU

Diário Oficial da União.

Dólar, dólar, dólares ou US$

Moeda corrente dos Estados Unidos.

Formulário de Referência

O formulário de referência da Companhia, elaborado nos
termos da Instrução CVM 480, incorporado por referência este
Prospecto.

Instrução CVM 400

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

Instrução CVM 480

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

Instrução CVM 505

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

Instrução CVM 527

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

Instrução CVM 539

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

Instrução CVM 555

Instrução da CVM nº 555, de 17 de dezembro de 2014,
conforme alterada.

JCDF

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal.

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.

Novo Mercado

Segmento de listagem Novo Mercado da B3, disciplinado pelo
Regulamento do Novo Mercado.

Ofício-Circular CVM/SRE

Ofício-Circular CVM/SRE nº 01/2021, divulgado em 1º de
março de 2021.

Regulamento de Arbitragem

Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado, conforme
alterado, que disciplina o procedimento de arbitragem ao qual
serão submetidos todos os conflitos estabelecidos na Cláusula
Compromissória inserida no estatuto social da Companhia, nos
termos do Regulamento do Novo Mercado.

Regulamento do Novo Mercado Regulamento do Novo Mercado da B3.
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Regulamento S

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

Resolução CMN 4.373

Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.373, de 29 de
setembro de 2014.

Resolução CVM 13

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

Rule 144A

Rule 144A do Securities Act de 1933, conforme alterada, dos
Estados Unidos.

SEC

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

Securities Act

U.S Securities Act de 1933, conforme alterado.
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INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA, A ACIONISTA VENDEDORA, OS COORDENADORES
DA OFERTA, OS CONSULTORES E OS AUDITORES
Companhia
Caixa Seguridade Participações S.A.
Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco E, Edifício Matriz III da Caixa Econômica Federal,
3º andar, CEP 70070-030, Brasília, Distrito Federal
At.: Hebert Luiz Gomide Filho e Eduardo Costa Oliveira
Tel.: (61) 3521-6675
http://www.ri.caixaseguridade.com.br/
Acionista Vendedora
Caixa Econômica Federal
Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, 21º andar, Asa Sul
CEP 70070-140, Brasília, DF
At.: Henrique Afonso Holtz de Almeida Junior
Telefone: (61) 3206-8888
www.caixa.gov.br
Coordenador Líder
Banco Morgan Stanley S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 6º andar e 8º andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Eduardo Mendez
Telefone: (11) 3048-6000
http://www.morganstanley.com.br/
Demais Coordenadores da Oferta
Caixa Econômica Federal
Avenida Paulista, nº 750, 13º andar
CEP 01310-100, São Paulo, SP
At.: Rodrigo Eduardo Bampi
Tel.: +55 (11) 3176-2131
www.caixa.gov.br

Bank of America Merrill Lynch Banco
Múltiplo S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 12º andar,
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Bruno Saraiva
Tel.: (11) 2188-4000
http://www.merrilllynch-brasil.com.br

Banco de Investimentos Credit Suisse
(Brasil) S.A.
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 700,
10º andar (parte) e 12º a 14º andares (partes)
CEP 04542-000, São Paulo, SP
At.: Sr. Eduardo de la Peña
Tel.: (11) 3701-6401
www.credit-suisse.com.br

Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º,
3º (parte), 4º e 5º andares
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata G. Dominguez
Tel.: + 55 (11) 3708-8876
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/

UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440,
7º andar (parte)
CEP 04548-132, São Paulo, SP
At.: João Carlos dos Santos Telles
Tel.: +55 (11) 2767-6725
https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investmentbank.html
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Consultores Legais
Locais da Companhia e da Acionista
Vendedora

Consultores Legais
Externos da Companhia e da Acionista
Vendedora

Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
Rua José Gonçalves, nº 116, 5º andar
CEP 01453-050, São Paulo, SP
At.: Eliana Ambrósio Chimenti, Eduardo Castro e
Gustavo Secaf Rebello
Tel.: +55 (11) 3150-7000
http://www.machadomeyer.com.br

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
https://www.hoganlovells.com/en

Consultores Legais Locais
dos Coordenadores da Oferta

Consultores Legais Externos
dos Coordenadores da Oferta

Pinheiro Neto Advogados
Rua Hungria, nº 1.100
CEP 01455-906, São Paulo, SP
At.: Henrique Lang / Guilherme Sampaio
Monteiro / Fernando M. Del Nero Gomes
Tel.: +55 (11) 3247-8400
Fax: +55 (11) 3247-8600
www.pinheironeto.com.br

Milbank LLP
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.100,
5º andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Tobias Stirnberg / Fabiana Sakai
Telefone: +55 (11) 3927-7781
www.milbank.com

Auditores Independentes
Para o exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2020

Para os exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2019 e 2018

BDO RCS Auditores Independentes S.S.
Rua Major Quedinho, nº 90, Consolação
CEP 01313-000, São Paulo, SP
At.: Alfredo Ferreira Marques Filho
Tel.: +55 (11) 3848-5880
www.bdo.com.br/pt-br/bdo-brazil

PricewaterhouseCoopers Auditores
Independentes
SHS - Quadra 06 - Conjunto A - Bloco C
Edificio Business Center Tower - Salas 801 a 811
CEP 70322-915, Brasilia, DF
At.: Guilherme Naves Valle
Tel.: +55 (61) 2196-1800
www.pwc.com.br

5

CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto e o Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto, incluem
estimativas e declarações acerca do futuro, inclusive, mas não se limitando, nas seções “Fatores
de Risco Relativos à Oferta” e “Sumário da Companhia”, que se iniciam nas páginas 103 e 10,
respectivamente, deste Prospecto, e nas seções “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do Emissor”
e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência, que envolvem riscos e incertezas
e, portanto, não constituem garantias dos resultados da Companhia.
As estimativas e declarações futuras da Companhia têm por embasamento, em grande parte, as
expectativas atuais, estimativas das projeções futuras e tendências que afetam ou podem
potencialmente vir a afetar o setor de atuação da Companhia, a sua participação de mercado,
reputação, os negócios operacionais, situação financeira, o resultado das operações, margens,
fluxo de caixa e/ou o preço de mercado das Ações. Embora a Companhia acredite que estas
estimativas e declarações futuras encontram-se baseadas em premissas razoáveis, estas
estimativas e declarações estão sujeitas a diversos riscos, incertezas e suposições e são feitas
com base nas informações de que a Companhia atualmente dispõe.
Nossas estimativas e declarações futuras podem ser influenciadas por diversos fatores, incluindo,
exemplificativamente:
•

os efeitos econômicos, financeiros, políticos e sanitários da pandemia da COVID-19 (ou outras
pandemias, epidemias e crises similares), e das medidas governamentais implementadas em
resposta à pandemia, particularmente no Brasil e na medida em que tais fatores continuem a
causar severos, frequentes e negativos efeitos macroeconômicos e a impactar o
comportamento e hábitos de consumidores nas regiões em que a Companhia opera,
aumentando assim muitos dos outros riscos descritos na seção “4.1. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência;

•

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

•

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

•

a estratégia de marketing e expansão da Companhia;

•

as despesas de capital projetadas e direcionadas e outros custos, compromissos e receitas da
Companhia;

•

a liquidez e fontes de financiamento da Companhia;

•

a estratégia de preços e desenvolvimento de fontes de receita adicionais da Companhia;

•

o impacto, incluindo o custo, de aquisições e desinvestimentos da Companhia;

•

a capacidade da Companhia de obter financiamento;

•

condições econômicas globais;

•

concorrência;

•

alterações ou descumprimento de leis ou regulamentos, inclusive em relação a atividades
fraudulentas, corrupção e suborno;

6

•

recebimento de aprovações e licenças governamentais;

•

desenvolvimentos políticos, econômicos e sociais internacionais e brasileiros;

•

desastres naturais, acidentes, operações militares, atos de sabotagem, guerras ou embargos;

•

eventos de surtos de doenças e pandemias, tal como o surto do COVID-19 no Brasil e no
mundo;

•

o custo e a disponibilidade de cobertura de seguro adequada;

•

a eficácia das políticas e procedimentos de gerenciamento de risco da Companhia, incluindo
risco operacional;

•

litígios, como ações coletivas ou execução ou outros processos instaurados por agências
governamentais e reguladoras; e

•

outros fatores de risco discutidos nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de
Risco relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relativos à Oferta”, a partir das páginas 22 e
103, respectivamente, deste Prospecto, bem como na seção “4. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto.

A lista acima não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados que podem vir
a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas sobre o futuro.
As palavras “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 qualquer
garantia de um desempenho futuro, sendo que os reais resultados ou desenvolvimentos podem ser
substancialmente diferentes das expectativas descritas nas estimativas e declarações futuras,
constantes neste Prospecto.
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 dos fatores mencionados acima. Por conta dessas
incertezas, o investidor não deve se basear nestas estimativas e declarações futuras para tomar
uma decisão de investimento.
O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM
DE OUTROS DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA,
PODERÃO AFETAR OS RESULTADOS FUTUROS DA COMPANHIA E PODERÃO LEVAR A
RESULTADOS DIFERENTES DAQUELES CONTIDOS, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, NAS
DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS NESTE PROSPECTO. TAIS ESTIMATIVAS REFEREM-SE
APENAS À DATA EM QUE FORAM EXPRESSAS, SENDO QUE A COMPANHIA, A ACIONISTA
VENDEDORA E OS COORDENADORES DA OFERTA NÃO ASSUMEM A OBRIGAÇÃO DE
ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU REVISAR QUAISQUER DESSAS ESTIMATIVAS E
DECLARAÇÕES FUTURAS EM RAZÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE NOVA INFORMAÇÃO,
OCORRÊNCIA DE EVENTOS FUTUROS OU DE QUALQUER OUTRA FORMA. MUITOS DOS
FATORES QUE DETERMINARÃO ESSES RESULTADOS E VALORES ESTÃO ALÉM DA
CAPACIDADE DE CONTROLE OU PREVISÃO DA COMPANHIA.
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As condições da situação financeira futura da Companhia e de seus resultados operacionais
futuros, sua participação e posição competitiva no mercado poderão apresentar diferenças
significativas se comparados àquelas expressas ou sugeridas nas referidas declarações
prospectivas. Muitos dos fatores que determinarão esses resultados e valores estão além da
capacidade de controle ou previsão da Companhia. Em vista dos riscos e incertezas envolvidos,
nenhuma decisão de investimento deve ser baseada somente nas estimativas e declarações
futuras contidas neste Prospecto e no Formulário de Referência.
Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto e no Formulário de Referência da
Companhia podem ter sido, em alguns casos, arredondados para números inteiros.
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DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES ANEXOS
Para informações sobre a Companhia, é imprescindível a leitura e a análise do Formulário de
Referência, conforme arquivado na CVM e incorporado por referência neste Prospecto.
O Formulário de Referência pode ser obtido nos endereços indicados abaixo:
•

Companhia: http://www.ri.caixaseguridade.com.br/informacoes-financeiras/formulario-de-referencia/
(neste website, clicar em “Formulário de Referência”).

•

CVM: www.cvm.gov.br (neste website clicar em “Central de Sistemas”, posteriormente no
campo “Informações sobre Companhias”, selecionar “Informações periódicas e eventuais (ITR,
DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado, entre outros)”. Nesta página digitar “Caixa
Seguridade Participações S.A.” e, em seguida, clicar em “Continuar” e, na sequência, em
“Caixa Seguridade Participações S.A.”. Ato contínuo, selecionar “Formulário de Referência” e,
posteriormente, clicar em “Download” ou “Consulta” da versão mais recente disponível).

•

B3: www.b3.com.br (neste website acessar, na página inicial, o campo “Acesso Rápido”, clicar
em “Empresas Listadas” e digitar “Caixa Seguridade Participações S.A.” no campo disponível
e, em seguida, clicar em “BUSCAR”. Na sequência, acessar “Caixa Seguridade Participações
S.A.” e, posteriormente, clicar em “Relatórios Estruturados”. Por fim, no campo “Formulário de
Referência”, clicar na versão mais recente disponível).

OS INVESTIDORES DEVEM LER A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA DA COMPANHIA E A SEÇÃO “FATORES DE RISCO RELATIVOS À OFERTA”
NA PÁGINA 103 DESTE PROSPECTO, PARA CIÊNCIA DE CERTOS FATORES DE RISCO
QUE DEVEM SER CONSIDERADOS COM RELAÇÃO AO INVESTIMENTO NAS AÇÕES.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
Este Sumário é apenas um resumo das nossas atividades, informações financeiras e operacionais. Este Sumário não pretende ser
completo tampouco substituir a leitura completa deste Prospecto e do Formulário de Referência, incorporado por referência a este
Prospecto. Informações detalhadas sobre nossas atividades, informações financeiras e operacionais encontram-se dispostas no
Formulário de Referência. LEIA-O ANTES DE ACEITAR A OFERTA. Este Sumário não contém todas as informações que o investidor
deve considerar antes de investir em nossas Ações. Antes de tomar sua decisão em investir em nossas Ações, o investidor deve ler
cuidadosa e atenciosamente todo este Prospecto e o Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto, em
especial as informações contidas nas seções “Considerações Sobre Estimativas e Perspectivas Sobre o Futuro” e “Principais
Fatores de Risco Relativos à Companhia” nas páginas 6 e 22 deste Prospecto, e nos itens “3. Informações Financeiras Selecionadas”,
“4. Fatores de Risco”, “5. Gerenciamento de Riscos e Controles Internos” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de
Referência, além das nossas demonstrações financeiras e suas respectivas notas explicativas também anexas a este Prospecto. A
menos que o contexto exija outra interpretação, os termos “nós”, “nossos” e “nossa Companhia” referem-se à CAIXA SEGURIDADE
PARTICIPAÇÕES S.A. e suas controladas. Declaramos que as informações constantes neste Sumário são consistentes com as
informações de nosso Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto, nos termos do inciso II, § 3º, do artigo 40
da Instrução CVM 400.
Visão Geral
A Caixa Seguridade, atualmente controlada pela CAIXA, é uma das principais empresas do segmento de seguros no Brasil, oferecendo
seguros nos ramos Habitacional, Prestamista, Vida e Residência, dentre outros.
A Caixa Seguridade consolida as participações societárias da CAIXA em empresas dos ramos de seguros, previdência privada, capitalização,
consórcio e corretagem de seguros e atua principalmente por meio do sistema de Bancassurance1 na rede de distribuição da CAIXA.
Uma das principais vantagens competitivas da Companhia é o direito exclusivo que possui, até 2050, renovável por períodos sucessivos de
35 anos, de acessar a base de clientes da CAIXA e de explorar economicamente a marca “CAIXA” e a rede de agências próprias,
revendedores lotéricos, correspondentes bancários, o internet banking, caixas eletrônicos e outros canais de distribuição da CAIXA.
CAIXA2
Com 160 anos de história, a CAIXA3 é o maior banco brasileiro em número de clientes, com 145,8 milhões de correntistas e poupadores. São
mais de 88,7 mil colaboradores diretos (empregados CAIXA, estagiários e aprendizes), além de milhares de terceirizados e parceiros no
atendimento da população brasileira, consolidando o posicionamento da CAIXA como o banco de todos os brasileiros.
O banco possui a maior rede de distribuição do Brasil, com 26.035 locais físicos de atendimento, somando 4.169 agências e postos de
atendimento, 8.810 correspondentes bancários exclusivos, 13.056 unidades lotéricas, além de 28.161 máquinas exclusivas de
autoatendimento – cobrindo 99% dos 5.570 municípios brasileiros – tudo isso traduzido em oportunidade de alavancagem de venda dos
produtos da Caixa Seguridade.
Além de relevante player no Crédito Pessoa Física, é líder absoluto no mercado de Crédito Imobiliário brasileiro, com 68,9% de participação,
conforme dados do Banco Central do Brasil acumulados até dezembro de 2020, com a carteira atingindo saldo de R$510,6 bilhões. Em
termos de ativos está entre os maiores bancos do país com R$1.450,7 milhões em ativos totais e R$2.549,9 milhões em ativos administrados.
A carteira de crédito ampla da CAIXA totalizou um saldo de R$787,4 bilhões e em relação aos depósitos em poupança, a CAIXA é líder com
R$389,7 bilhões, responsável por 37,6% da carteira nacional. Além disso, ela também possui liderança em hipotecas, com R$511 bilhões, ou
69% da carteira nacional, e ampla base de ativos, com mais de R$1,5 trilhão.
Além da relevância no mercado bancário brasileiro, a CAIXA destaca-se pelo protagonismo como agente das políticas sociais do Governo
Federal. De maneira disruptiva, atuou no enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus (COVID-19), em especial através da
operacionalização do Auxílio Emergencial, entre outros programas, e da concessão de crédito às micro e pequenas empresas. Foram mais
de 600 milhões de pagamentos efetuados a 8 em cada 10 brasileiros adultos. O número de pessoas beneficiadas pelos programas Auxílio
Emergencial, Benefício Emergencial de preservação do emprego e da renda e Saque Emergencial do FGTS, passa dos 121 milhões, todas
recebendo através da plataforma digital.
Participação de Mercado
Como um de seus pontos fortes, a Companhia acredita que há um elevado potencial de aumento na penetração de produtos de seguridade
na base de clientes da CAIXA, dada a relevância da marca CAIXA e sua posição de liderança em segmentos como crédito habitacional. A
administração da Companhia entende que esses fundamentos, associados à revisão do modelo comercial, têm sido fundamentais para o
início do movimento de reversão da baixa penetração dos produtos de seguridade na base de clientes CAIXA.
Em 2020, a CAIXA bateu recorde de produção na venda dos seus produtos de seguridade, conquistou a inédita primeira colocação em
importantes segmentos como o seguro prestamista e o seguro residencial e manteve sua destacada posição de liderança no seguro
habitacional.
Considerados os segmentos regulados pela SUSEP4, entre prêmios emitidos de seguros, contribuições recebidas de previdência privada e
arrecadações de títulos de capitalização, foram R$35,9 bilhões faturados no ano, um crescimento de 13,1% (+R$4,1 bilhões) em comparação
com 2019.
Desde a criação da Caixa Seguridade em 2015, a marca CAIXA foi a que mais cresceu no mercado de seguridade, que abarca os segmentos
regulados pela SUSEP, saindo da 5ª para a 3ª colocação em faturamento anual, conquistando 8,1 pontos percentuais em sua participação de
mercado. Comparada com a participação de mercado do segundo colocado, a CAIXA reduziu a diferença de 14,3 pontos percentuais em
2015 para 1,9 pontos percentuais em 2020.

1
2
3
4

Define-se como sendo uma parceria entre um banco e uma seguradora, para que a seguradora possa oferecer e comercializar seus produtos por meio de
canais de distribuição do banco.
Todas as informações relativas à CAIXA apresentadas neste item estão disponíveis no Relatório de Análise do Desempenho da CAIXA, posição 4T20,
https://www.caixa.gov.br/sobre-a-caixa/relacoes-com-investidores/central-resultados/Paginas/default.aspx.
Relatório de Análise do Desempenho da CAIXA, posição 4T20, disponível em https://www.caixa.gov.br/sobre-a-caixa/relacoes-com-investidores/centralresultados/Paginas/default.aspx.
Todos os gráficos de Market Share dos segmentos regulados pela SUSEP consideram a participação percentual de mercado da Caixa e dos seus principais concorrentes e
tem como base informações publicadas pela SUSPE no endereço: http://www2.susep.gov.br/menuestatistica/SES/principal.aspx
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Conforme dados divulgados pela SUSEP, desde 2019 a Companhia apresentou crescimento de 1,6 ponto percentual, mantendo a 3ª
colocação.

Ao longo de 2020, o destaque foi a recuperação das vendas a partir de junho após o impacto dos primeiros meses da pandemia de
COVID-19, quando o foco da CAIXA estava no atendimento da população no episódio do auxílio emergencial, claramente demonstrado no
gráfico mensal de Market Share.

Seguro Residencial
Destaque para o crescimento na emissão de prêmios do seguro residencial em 2020, que foi 54,5% maior se comparada com a emissão
acumulada no ano de 2019. Resultado formado especialmente pela performance do segundo semestre de 2020, com média mensal de
R$57 milhões em prêmios emitidos, comparado a média de R$30 milhões por mês entre janeiro e junho do mesmo ano.
Com essa performance, a CAIXA passou da 6ª colocação ao final de 2019 – com 10,6% de share – para a 1ª posição em dezembro de 2020
– com 15,5% de share, ganhando 4,9 pontos percentuais durante o ano de 2020.
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Na avaliação das emissões mensais, a partir de junho, o seguro residencial com a marca da CAIXA foi o mais emitido no país, chegando a
representar 20,1% do total emitido pelo mercado no mês de dezembro de 2020. Em 2019, a CAIXA era responsável por em média 10,6% das
emissões do mercado, conforme dados da SUSEP.

Seguro Prestamista
Em 2020, a Caixa Seguridade conquistou o 1º lugar na emissão de prêmios do seguro prestamista, com 21,0% dos prêmios emitidos no país
foram emitidos pelas empresas da Caixa Seguridade, totalizando R$3,1 bilhões e um crescimento de 41,7% no ano, considerando
R$2,7 bilhões em emissões realizadas no balcão da CAIXA, R$363,7 milhões emitidos pela Too Seguros e R$38,2 milhões pela Previsul.

Após ritmo reduzido nos três primeiros meses da pandemia, de março a maio, a CAIXA retomou a concessão do crédito e consequentemente
a emissão do seguro prestamista, passando a ser o maior emissor deste segmento nos meses seguintes.

No balcão da CAIXA os prêmios emitidos tiveram aumento de 44,2% na comparação com o ano anterior, alcançando a marca total de
R$2,7 bilhões em 2020.
O novo direcionamento estratégico da CAIXA na concessão de crédito para pessoa jurídica, focado no relacionamento e nos negócios com
microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas, também tem sido uma nova porta de negócios, que vem sendo explorada
com sucesso e com grande potencial para o negócio de seguros. O portal ‘CAIXA com sua Empresa’ disponibiliza informações de produtos e
serviços e solicitação de crédito por meio digital. Com Foco nas Micro e Pequenas empresas, foram mais de 300 mil empresas atendidas nas
Linhas Emergenciais. A CAIXA foi a primeira Instituição a operar e é líder na contratação do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE), com mais de R$16 bilhões contratados. Dos mais de R$15 bilhões contratados no FGI – Fundo
Garantidor de Investimentos, a maior parte foi concedida às pequenas empresas. Os principais setores beneficiados das Micro e Pequena
Empresas foram comércio, serviços para a indústria e o turismo.
Com soluções modernas, a concessão de crédito à pessoa jurídica contará com esteira digital, com jornada do cliente otimizada e ágil, o que
aprimora a experiência e, consequentemente, a fidelização por meio de outros produtos e serviços, especialmente os de seguridade.
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Previdência Privada
A Caixa Seguridade garantiu a 3ª colocação no mercado de previdência privada em 2020. Onde, mesmo tendo sido um dos segmentos mais
impactados no início da pandemia, as contribuições recebidas de planos de previdência cresceram 14,3% no ano e a contribuição mensal
média saltou de R$1,3 bilhão no primeiro semestre para R$2,8 bilhões no segundo semestre de 2020, comparado também a contribuição
mensal média de R$1,8 bilhão em 2019.

Nas contribuições mensais, a CAIXA obteve a segunda maior arrecadação a partir de setembro, com destaque para dezembro quando a participação da
CAIXA ficou apenas 3,9 pontos percentuais abaixo do primeiro colocado, sendo que a média mensal normalmente é superior a 10 pontos percentuais de
diferença.

Seguro Habitacional
A contratação do crédito habitacional também foi um destaque na CAIXA em 2020, gerando um crescimento de 7,1% na emissão de prêmios do
seguro habitacional. Beneficiado pelos fluxos gerados pelo estoque de crédito imobiliário, a emissão de prêmios do seguro habitacional5 se
manteve estável ao longo de 2020, mesmo nos meses mais restritivos da pandemia, e a Caixa Seguridade conservou sua participação de
mercado e a liderança isolada neste segmento com 61,4% de share ao final de 2020.

5

Inclui emissões da Caixa Seguradora e da Too Seguros.

13

Seguro de Vida
A emissão de prêmios do seguro de vida6 no balcão CAIXA cresceu 5,2% em 2020, fechando o ano com 11,1% de participação de mercado,
posicionando a companhia na 3ª colocação.

Títulos de Capitalização
A capitalização foi um segmento que também sofreu com a pandemia do COVID-19, não conseguindo, no entanto se recuperar ao longo de 2020,
tendo a arrecadação com títulos de capitalização em 2020 14,1% inferior ao valor de 2019. Esse resultado custou para a Caixa Capitalização uma
posição no quadro de classificação, passando a ser a 6ª colocada a partir de março de 2020, conforme dados SUSEP.

Consórcios
As emissões de novas cotas de planos de consórcio em 2020 também foram impactados no período mais crítico da pandemia, mas o
segmento conseguiu se recuperar ao longo do ano e as emissões cresceram 0,76% no comparativo com 2019. O faturamento do segmento
de consórcios em 2020 foi de R$3,1 bilhões.

Considerando a quantidade de cotas ativas, a CAIXA Consórcios foi a 4ª colocada no segmento imobiliário em dezembro de 2020, com 6,7%
de participação de mercado.
Se avaliado a partir do saldo das carteiras de crédito ativas, o consórcio imobiliário da CAIXA ocupou a 3ª colocação em dezembro de 2020
com 9,9% de market share. Ao final de 2019 ocupava a 3ª colocação com 10,5% de market share.
O estoque de cartas de crédito do consórcio imobiliário da Caixa Consórcios, empresa que administra os grupos de consórcio com a marca
CAIXA no âmbito da outorga da Caixa Seguridade, possuía em dezembro de 2020 o maior ticket médio do mercado, com valor médio de
R$259,0 mil por carta, sendo que a média de mercado era de R$175,9 mil, o que explica o salto de participação se avaliado pelo saldo.
A CAIXA, o banco da habitação, consolida 68,8% de participação no mercado brasileiro de crédito habitacional e há claro potencial de
crescimento do consórcio imobiliário em razão da importância da marca CAIXA com o tema habitacional, podendo ser ofertado dentro e fora
da Rede de Distribuição da CAIXA como uma opção de investimento.

6

Não incluído neste segmento o seguro contra acidentes pessoais.
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Objeto Social
Como uma holding de controle e de forma a cumprir seu objeto social, a Caixa Seguridade: (i) administra o relacionamento de suas empresas
participadas com os canais de distribuição da CAIXA e de seus parceiros; (ii) atua de forma conjunta com as empresas operacionais no
desenvolvimento e aprimoramento de soluções em seguridade; (iii) atua de forma conjunta com as áreas gestoras da CAIXA na definição das
estratégias de comercialização de soluções em seguridade ofertadas pelo canal bancário; (iv) acompanha as decisões deliberadas pelos
conselhos e comitês técnicos de todas as empresas participadas, por meio de estrutura de governança corporativa; e (v) avalia a realização
de investimentos, criação de novas empresas, estruturação de participações e parcerias relacionadas aos negócios de seguridade.
Atividades Desenvolvidas
A Companhia atua de forma diversificada, por meio de suas coligadas e controladas em conjunto, em produtos de seguro, planos de
previdência complementar aberta, títulos de capitalização, administração de consórcios e serviços de assistência e por meio de sua corretora
própria no ramo de corretagem de seguros:
(i)

Seguros: Este segmento compreende: (i) os seguros da categoria vida, os quais compreendem o seguro de vida e acidentes pessoais,
a parcela MIP7 do seguro habitacional e o seguro prestamista e (ii) os seguros da categoria patrimonial, como o de automóveis, o
residencial, a parcela DFI8 do seguro habitacional, o seguro compreensivo empresarial e os riscos de engenharia entre outros.

(ii)

Previdência Complementar Aberta: São disponibilizados aos clientes da CAIXA uma linha de produtos nas modalidades PGBL (Plano
Gerador de Benefício Livre) e VGBL (Vida Gerador de Benefício Livre), planos previdenciários que permitem o acúmulo de recursos por
um prazo contratado, diferindo-se pelo modelo tributário escolhido e disponíveis para pessoas físicas e jurídicas.

(iii)

Capitalização: Os produtos de capitalização são aqueles em que parte dos pagamentos realizados pelo subscritor é usado para formar
um capital, segundo as cláusulas e regras específicas de cada título e que será pago em moeda corrente num prazo máximo
estabelecido, enquanto que o restante dos valores dos pagamentos é usado para custear os sorteios, quase sempre previstos neste
tipo de produto e as despesas administrativas das sociedades de capitalização.

(iv)

Consórcios: soluções em consórcios para grupo de pessoas físicas ou jurídicas, cuja finalidade é formar poupança comum destinada
aquisição de determinados bens, administrando grupos para aquisição de bens móveis e imóveis.

(v)

Assistência: serviços assistências vendidos diretamente aos clientes CAIXA ou como benefícios acoplados às apólices vendidas pelas
empresas do grupo.

(vi)

Corretagem: serviço de corretagem no processo de vendas dos produtos de seguridade realizado na Rede de Distribuição da CAIXA.

Estratégia Comercial
Acompanhando a reestruturação da rede de distribuição CAIXA e visando explorar melhor sua vantagem competitiva, aprimorou seu modelo
de atendimento comercial. A nova configuração contará com equipe própria atuando fisicamente junto às Superintendências de Varejo,
trazendo proximidade às Superintendências Regionais e Executivas, de forma a estreitar a interlocução e gerir a performance, com equipes
dedicadas a atender as demandas da Rede Parceira (correspondentes bancários e lotéricos). Além do Varejo, as redes de Atacado e Private
contarão com atendimento dedicado ao perfil dos clientes por ela atendidos. Com essa nova organização, o novo modelo de atendimento
comercial pretende estar ainda mais próximo do balcão, identificando oportunidades de rentabilização, acompanhando performances e
organizando a atuação dos parceiros comerciais na rede de distribuição CAIXA.
Outro aspecto fundamental para os resultados alcançados foi o desenvolvimento do Time de Vendas Qualificadas – um programa de
desenvolvimento e reconhecimento de empregados CAIXA na venda dos produtos de Seguridade. Em seu início, em 2017, apenas 23,5%
dos empregados da rede eram considerados vendedores qualificados. Ao final da temporada em 2020, o número cresceu para 43,36%. Mais
detalhes do programa estão disponíveis no item 8.2 do Formulário de Referência, o qual é incorporado por referência a este Prospecto.
Negócios da Companhia
Até o final de 2020, a Caixa Seguridade era formada pela CSH e suas participações, explorando os negócios de seguridade no Canal de
Bancassurance da CAIXA, e pela Caixa Holding Securitária, mantendo as participações que exploram o Canal Bancassurance do Banco Pan,
conforme estrutura abaixo, também detalhada no item 6.3 do Formulário de Referência, o qual é incorporado por referência a este Prospecto:

7
8

MIP – parcela do seguro habitacional para cobertura de Morte e Invalidez Permanente.
DFI – parcela do seguro habitacional para cobertura de Danos Físicos ao Imóvel.
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Com a implementação dos novos acordos de associação, o valor da Companhia será maximizado por meio do aumento de participação
econômica nos negócios e do maior nível de comissionamento com a criação de sua corretora própria, além da ampliação da oferta dos
produtos de seguridade com a marca CAIXA.
Na nova estrutura, as novas parcerias passam a operacionalizar os negócios dentro do Canal Bancassurance da CAIXA e com o fim da
exclusividade da Caixa Seguros Holding (CSH), veículo da parceria de 20 anos entre CAIXA e CNP, a CSH perde o direito de usar a marca
CAIXA e passa a se chamar CNP Seguros Holding Brasil S.A., administrando os resultados da carteira de run-off.
A nova estrutura é resumida a seguir:

O detalhamento dos negócios em cada bloco de atuação é apresentado a seguir:
Canal bancassurance CAIXA
(i)

Seguros de vida e prestamista e produtos de previdência complementar: em 30 de dezembro de 2020, Caixa Seguridade e CNP
concretizaram o novo acordo para a exploração, em regime de exclusividade, dos ramos de seguros de vida e prestamista e de previdência
complementar na Rede de Distribuição da CAIXA. Na nova companhia, a Caixa Seguridade detém 60% do capital e a CNP 40% (sendo a
CNP a detentora de 50,01% das ações ordinárias), que pagou a quantia de R$7,0 bilhões para a CAIXA e poderá pagar um valor adicional
atrelado ao desempenho em volume e lucratividade limitado a R$0,8 bilhão. A nova companhia tem gestão compartilhada de forma a
potencializar os pontos fortes de cada acionista, observando as melhores práticas de governança corporativa. Nesse sentido, cada acionista
indicou quatro membros para o Conselho de Administração, com a presidência rotativa e alternada entre os acionistas. A Diretoria Executiva
é composta por cinco membros, sendo que a CNP indicou 3 (três) membros – o Diretor Presidente, o Diretor de Operações e Tecnologia e o
Diretor Técnico e de Produtos – e a Caixa Seguridade indicou 2 (dois) membros – o Diretor Financeiro e o Diretor Comercial.

(ii)

Seguro habitacional e residencial: no dia 4 de janeiro de 2021, a Caixa Seguridade o grupo segurador japonês Tokio Marine
implementaram acordo para a formação de uma nova sociedade, da qual deterá 75% do capital e a Tokio Marine os restantes 25%
(sendo a Tokio Marine a detentora de 50,01% das ações ordinárias), para a exploração, em regime de exclusividade, dos ramos de
seguros habitacional e residencial na Rede de Distribuição da CAIXA. Por esta parceria, a Tokio Marine pagou a quantia de
R$1,52 bilhão para a CAIXA, além da possibilidade de uma taxa de performance atrelada a desempenho que será integralmente
capturada pela CAIXA Seguridade. A parceria tem gestão e governança compartilhada de forma a potencializar os pontos fortes de
cada acionista, observando as melhores práticas de governança corporativa. Nesse sentido, cada acionista indicou quatro membros
para o Conselho de Administração da nova companhia, com a presidência rotativa e alternada entre os acionistas. A Diretoria Executiva
é composta por quatro membros, com indicação paritária por parte dos acionistas e funciona de forma colegiada e compartilhada.

(iii)

Capitalização: em 30 de março de 2021, a Companhia e a Icatu Seguros implementaram acordo para a formação de uma nova
sociedade, da qual a Companhia detém, por meio de sua subsidiária Caixa Holding, 75% do capital e a Icatu os restantes 25% (sendo a
Icatu detentora de 50,01% das ações ordinárias), para a exploração, em regime de exclusividade, do ramo de capitalização na Rede de
Distribuição da CAIXA. Por esta parceria, a Icatu pagou no fechamento da operação a quantia de R$180 milhões para a CAIXA e, ao
longo da parceria, um bônus para a Caixa Seguridade equivalente a 75% do valor dos dividendos líquidos de tributos devidos à Icatu
que excederem determinadas métricas pré-estabelecidas para referido ano. A parceria tem gestão e governança compartilhada entre
Caixa Seguridade e Icatu, de forma a potencializar os pontos fortes de cada acionista, observando as melhores práticas de governança
corporativa. Nesse sentido, cada acionista indicou quatro membros para o Conselho de Administração, com a presidência rotativa e
alternada entre os acionistas. A Diretoria Executiva da nova companhia é composta por quatro membros, com indicação paritária e
funciona de forma colegiada e compartilhada. Vale ressaltar que, nesta data, a Icatu já é acionista minoritária detentora de 49% da
Caixa Capitalização, o que facilitará o processo de transição.

(iv)

Serviços Assistenciais: em 13 de agosto de 2020, a Companhia e a Tempo Assist celebraram um acordo formalizando a formação de uma nova
sociedade, da qual a Companhia deterá 75% do capital e a Tempo Assist os restantes 25% (sendo a Tempo Assist detentora de 50,01% das ações
ordinárias), para a exploração, em regime de exclusividade, do ramo de serviços assistenciais na Rede de Distribuição da CAIXA. O acordo foi
implementado no dia 04 de janeiro de 2021 e por esta parceria a Tempo Assist pagou a quantia de R$30 milhões para a CAIXA a título de up-front, e
pagará até R$40 milhões nos anos subsequentes ao início da operação, caso determinadas metas de desempenho de vendas sejam atingidas pela
Nova Companhia. A parceria tem gestão e governança compartilhadas entre a Caixa Seguridade e a Tempo Assist, de forma a potencializar os
pontos fortes de cada acionista, observando as melhores práticas de governança corporativa. Nesse sentido, cada acionista indicou quatro membros
para o Conselho de Administração, com a presidência rotativa e alternada entre os acionistas. A Diretoria Executiva da nova companhia é composta
por quatro membros, com indicação paritária por parte dos acionistas, e funcionará de forma colegiada e compartilhada.
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(v)

Consórcios: em 30 de março de 2021, a Companhia e a CNP implementaram um acordo para a formação de uma nova sociedade
(XS5 Administradora de Consórcios S.A. - “XS5”), da qual a Companhia deterá 75% do capital e a CNP os restantes 25% (sendo a CNP
detentora de 50,01% das ações ordinárias), para a exploração, em regime de exclusividade, do ramo de consórcios na Rede de
Distribuição da CAIXA. Por esta parceria, a CNP pagou no fechamento da operação a quantia de R$250 milhões para a CAIXA a título
de up-front. A parceria tem gestão e governança compartilhada entre a Caixa Seguridade e a CNP de forma a potencializar os pontos
fortes de cada acionista, observando as melhores práticas de governança corporativa. Nesse sentido, cada acionista indicou quatro
membros para o Conselho de Administração da joint venture, com a presidência rotativa e alternada entre os acionistas. A Diretoria
Executiva da nova companhia é composta por quatro membros, com indicação paritária por parte dos acionistas, e funciona de forma
colegiada e compartilhada. A participação da CNP na XS5 aguarda homologação pelo Banco Central do Brasil e, por essa razão, as
partes optaram por dar início às operações após essa deliberação. Até que a XS5 se torne operacional, a CSH permanece acessando o
Balcão CAIXA para o ramo de consórcio.

(vi)

Corretagem: a reorganização societária também inclui a criação de uma corretora de seguros própria (“Corretora CAIXA”), responsável
pelos serviços de corretagem no processo de venda dos produtos das novas parcerias na Rede de Distribuição da CAIXA. O modelo de
atuação da Corretora CAIXA no elo de corretagem objetiva capturar o valor agregado da operação, abrangendo as especificidades de
cada ramo, conforme a necessidade de força de vendas.

Além de absorver a receita de corretagem que fluirá das novas participações e de agregar valor com o seu novo modelo de atuação, a
Corretora CAIXA representará considerável acréscimo nas receitas da Companhia a partir das novas taxas de corretagem negociadas com as
novas parcerias.
Conforme aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia, a Corretora CAIXA realizou processo competitivo para a seleção de
parceiro estratégico para atuar de forma complementar na Rede de Distribuição da CAIXA, pelo prazo de 10 anos, otimizando os processos
de recuperação e renovação dos produtos vendidos pelas novas parcerias ou gerando receita de corretagem a partir do atendimento das
necessidades dos clientes CAIXA com a venda de produtos de seguro que estrategicamente não são oferecidos pelas novas parcerias da
Companhia.
O novo modelo de corretagem considera a formação de 4 blocos distintos para a realização de determinados serviços de co-corretagem para
determinadas linhas de negócio e ramos.
Bloco Produtos de Seguridade:
O primeiro bloco, chamado bloco Produtos de Seguridade, considera as linhas de negócio operadas na Rede de Distribuição da CAIXA pelas
empresas das novas sociedades da Caixa Seguridade e o parceiro escolhido terá foco na retenção de clientes e na venda em mar aberto dos
produtos de seguridade com a marca CAIXA.
Na frente de retenção, o parceiro prestará serviços de recuperação e de renovação para os ramos de seguros de vida, residencial e
prestamista e para os planos de previdência privada e títulos de capitalização.
Na frente de expansão da marca CAIXA, o parceiro realizará a venda dos seguros de vida e residencial e dos produtos de previdência,
capitalização e consórcios, todos com a marca CAIXA, para clientes do mar aberto, estendendo a oferta dos produtos das novas parcerias da
Caixa Seguridade.
Para o bloco Produtos Seguridade, o parceiro escolhido no processo competitivo realizado pela Caixa Seguridade foi a MDS Brasil que,
dentre os proponentes, demonstrou a maior capacidade de atuação e melhor proposta.
A MDS Brasil pertence à MDS Group e possui uma carteira de prêmios emitidos da ordem de R$2 bilhões. Criada em 1984 com a finalidade
de gerir os seguros de um grande grupo econômico português, a MDS Group diversificou e expandiu a sua atividade e, atualmente, é um dos
mais atraentes grupos de corretagem do mundo.
Bloco Automóvel:
No bloco Automóvel, o co-corretor escolhido atuará na oferta, dentro da Rede de Distribuição da CAIXA, de opções de seguro de automóveis
de seguradoras independentes, atendendo às necessidades dos clientes da CAIXA e aumentando a receita de corretagem da Corretora
CAIXA.
A co-corretora disponibilizará plataforma tecnológica para a venda do seguro de automóveis na Rede de Distribuição da CAIXA e fará a
intermediação na venda deste seguro para clientes pessoa jurídica.
Para o bloco Automóvel o participante que apresentou a melhor proposta e demonstrou a maior capacidade de atuação também foi a MDS.
Neste novo modelo de atuação, a CAIXA poderá oferecer aos seus clientes as melhores soluções em seguro de automóveis, capturando a
receita de distribuição sem assumir o risco da operação.
Bloco Saúde e Odonto:
No bloco Saúde e Odonto, o co-corretor trará opções de planos de seguro saúde e planos de seguro odontológico para os clientes da CAIXA,
disponibilizando plataforma tecnológica para a venda do seguro na Rede de Distribuição da CAIXA e trabalhando na intermediação da venda
destes produtos para clientes pessoa jurídica.
A Alper Consultoria em Seguros foi a participante que apresentou a melhor oferta e foi a parceira escolhida para atuar no bloco Saúde e
Odonto.
Com 10 anos de experiência, a Alper tem mais de R$1,5 bilhão em prêmios emitidos e uma carteira de mais de 15.000 clientes. A corretora
está presente nos principais centros urbanos do país e conta com um time de 450 colaboradores especialistas.
Neste bloco, a CAIXA também oferecerá aos seus clientes as melhores soluções e poderá capturar a receita de distribuição sem assumir o
risco da operação, conforme estratégia aprovada.
Bloco Grandes Riscos e Corporate:
Considerado um dos principais blocos da oferta, Grandes Riscos e Corporate representa excelentes oportunidades até então não exploradas
pela Companhia. Neste bloco, o co-corretor disponibilizará plataforma tecnológica para a oferta do seguro Compreensivo Empresarial e
atuará na intermediação da venda de seguros Empresariais Customizados e Grandes Riscos.
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Em todas essas linhas de negócio a co-corretora será responsável pela prospecção das seguradoras que estarão habilitadas a ofertar
soluções às necessidades dos clientes da CAIXA.
Para este bloco, o vencedor do processo competitivo foi a Willis Towers Watson, uma empresa global líder em consultoria, corretagem e
soluções, contando com mais de 45.000 colaboradores em mais de 140 países e mercados. No Brasil tem escritórios em Belo Horizonte,
Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Volta Redonda.
Período de transição:
Conforme definido no Acordo Comercial assinado entre Caixa Seguridade e Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A. (“Wiz”), em 29 de
agosto de 2018, as partes acordaram os termos do Período de Transição, assinando no dia 02 de fevereiro de 2021 o 1º Aditivo ao Acordo
Comercial, consolidando as condições para a transferência das atividades de corretagem realizadas pela Wiz na Rede de Distribuição da
CAIXA para a corretora própria da Caixa Seguridade e para eventual(ais) co-corretora(s) selecionada(s) no Processo Competitivo em curso,
conforme fato relevante de 23 de dezembro de 2020.
O período de transição terá duração de 6 (seis) meses, contados a partir de 15 de fevereiro de 2021, e as seguintes características:
(i)

exclusão da remuneração da Wiz sobre o seguro habitacional comercializado a partir de 15 de fevereiro de 2021;

(ii)

redução gradual do comissionamento nos demais ramos de seguros, chegando no último mês a 50% (cinquenta por cento) das comissões
atualmente praticadas; e

(iii)

redução gradual das vendas intermediadas pela Wiz, que partem de 100% (cem por cento) e chegam no último mês a 90% (noventa
por cento) das vendas realizadas.

Carteira de Run-off
(i)

CNP Assurances Brasil: com o fim da exclusividade da CSH, veículo da parceria de 20 anos entre CAIXA e CNP, e a implementação
das novas parcerias para exploração dos produtos de seguridade na Rede de Distribuição da CAIXA, a CSH passa a se chamar CNP
Seguros Brasil (“CNP Brasil”) e continuará operando o run-off das carteiras existentes em fevereiro de 2021, a exceção do run-off dos
produtos de vida, prestamista e previdência que migraram para a nova parceria firmada entre CAIXA Seguridade e CNP.

(ii)

Receita de acesso à rede de distribuição e uso da marca: a despeito das novas parcerias e do novo modelo de atuação da
Corretora CAIXA, a Companhia continuará recebendo essa receita dos produtos em run-off.

Mar Aberto
(i)

Novas parcerias: produtos de seguridade que são oferecidos na Rede de Distribuição da CAIXA pelas novas parcerias poderão ser
oferecidos em Mar Aberto por meio do parceiro de corretagem selecionado pela Corretora CAIXA. A estratégia tem por objetivo expandir a
venda de produtos como seguros de vida e residencial, planos privados de previdência, títulos de capitalização e consórcios aproveitando a
solidez da marca CAIXA, oportunizando o relacionamento do brasileiro com a CAIXA por meio de um novo canal de entrada.

(ii)

Youse: a Companhia mantém sua participação de 48,25% na CSH, e as empresas que formam essa holding continuarão oferecendo
produtos de seguridade em Mar Aberto, em especial a Youse Seguradora S.A., que é a primeira seguradora digital do Brasil e, desde
sua constituição, atua como plataforma digital, alcança um público jovem e nativo digital. Hoje, o produto mais comercializado é o
seguro auto, sendo que, desses clientes, 70,0% está comprando seguro pela primeira vez. A empresa se tornou uma das maiores
insurtechs da América Latina e representa um motor de inovação digital. A Youse tem o potencial de explorar novos produtos
(telematics, viagem) e ecossistemas (parcerias com empresas de mobilidade, residência e corretores).

Canal bancassurance Banco Pan
(i)

Too Seguros e PAN Corretora: adicionalmente, a Companhia explora os canais de distribuição do Banco PAN por meio de sua
participação de 48,99% no capital social da Too Seguros e de 49% da PAN Corretora de Seguros Ltda. Tal exploração se deu
mediante a assinatura, em 29 de dezembro de 2014, do contrato de distribuição de produtos por meio de rede de distribuição, com
prazo de duração de vinte anos, prorrogável automaticamente uma única vez por igual período. O Banco PAN e a Too Seguros
estabeleceram um relacionamento comercial e os direitos e obrigações das partes com relação à promoção, oferta, distribuição,
divulgação e comercialização, na rede de distribuição do Banco PAN, dos produtos da Too Seguros, em regime de exclusividade.

Vantagens Competitivas
A Companhia acredita que os pontos fortes abaixo a diferenciam das demais empresas do setor e contribuirão para o contínuo crescimento
de suas operações:
(i)

Acesso, em regime de exclusividade, à maior rede de distribuição de produtos bancários do Brasil: a Rede de Distribuição da
CAIXA

A CAIXA é o maior banco brasileiro em termos de depósitos e empréstimos e um dos maiores em termos de capacidade de distribuição.
Ao todo, a CAIXA possuía ao final de dezembro de 2020 uma base de mais de 145 milhões de clientes entre correntistas e poupadores.
Comparado ao primeiro trimestre deste ano, são 42,5 milhões novos cadastros na base, sendo em sua maioria pessoas que iniciaram
relacionamento bancário com a CAIXA por meio do Programa de Auxílio Emergencial iniciado em abril de 2020. A implementação desse
programa pela CAIXA foi o grande responsável pelo maior movimento de inclusão financeira da história do Brasil.
Quantidade em mil

dez/20

Clientes ....................................................................................................
Pessoa Física ......................................................................................
Pessoa Jurídica ...................................................................................
Contas Correntes9....................................................................................
Pessoa Física ......................................................................................
Pessoa Jurídica ...................................................................................
Contas Poupança.....................................................................................

145.834
143.840
1.994
15.536
13.558
1.978
196.723

Fonte: Relatório de Análise do Desempenho 04T20
https://www.caixa.gov.br/sobre-a-caixa/relacoes-com-investidores/central-resultados/Paginas/default.aspx
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Contas correntes, exceto contas salário e contas Caixa Fácil
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dez/19
101.815
98.945
2.870
15.388
13.533
1.834
81.140

A Rede de Distribuição da CAIXA é uma das maiores do País em pontos de venda, está presente em 99% dos 5.570 municípios brasileiros,
por meio de 26.035 pontos físicos de atendimento – sendo 3.372 agências bancárias e 797 postos de atendimento – além de contar com
13.056 unidades lotéricas e 8.810 correspondentes bancários exclusivos, conforme Relatório de Desempenho CAIXA do quarto trimestre de
2020.
Atingindo o recorde de 107 milhões de contas poupanças sociais digitais gratuitas abertas até o final de dezembro de 202010, o app CAIXA
Tem viabilizou o maior movimento de inclusão social, digital e financeira do Brasil. O app, que apresenta o menor consumo de dados do
mercado, tem foco nos segmentos de renda básica, social e microempreendedor individual (MEI), e foi o instrumento que viabilizou o
pagamento do auxílio emergencial lançado pelo Governo Federal em abril de 2020 em razão da pandemia do Coronavírus (COVID-19).
A CAIXA possui a maior carteira de crédito entre os bancos comerciais brasileiros, resultado de sua liderança absoluta na concessão do
crédito habitacional, sendo responsável por mais de 70% do crédito ativo, modalidade de crédito que exige por lei a contratação do seguro
habitacional e é também excelente alavanca para a contração de outros seguros, em especial o seguro de vida e o seguro residencial. A
CAIXA possui ainda participação relevante na concessão do crédito consignado para pessoa física e do crédito de capital de giro para pessoa
jurídica, principais modalidades na contratação do seguro prestamista.
R$ mil

CAIXA
set/2020

Posição

Carteira de Crédito (PF/PJ) ..........................................
Crédito (PF) .............................................................
Crédito (PJ)..............................................................
Crédito Habitacional (PF/PJ) ........................................
Crédito Consignado (PF) .............................................
Crédito Capital de Giro (PJ) .........................................

756.488
584.353
161.272
495.975
66.483
50.063

1º
1º
6º
1º
2º
4º

Market Share

Bancos Comerciais
set/2020

21,0%
29,1%
9,5%
70,3%
16,6%
11,4%

3.599.156
2.008.036
1.693.326
705.224
401.138
439.828

Fonte: Banco Central. https://www3.bcb.gov.br/ifdata/

Se considerado o crédito total concedido para pessoas físicas, não apenas o saldo mantido pelos bancos comerciais, a participação de
mercado da CAIXA seria de 26,5%.
(ii)

Parcerias estratégicas com seguradoras de qualidade mundial, líderes em seus respectivos ramos de atuação

A Companhia conta com parceiros privados de renome mundial com experiência no setor privado nacional e internacional e especialização
em cada um dos principais ramos de seguridade em que atua. Seus atuais parceiros (Vida, Prestamista e Previdência, Habitacional e
Residencial, Capitalização, Consórcio e Assistência) assumiram, em conjunto, um compromisso de pagar aproximadamente R$9 bilhões para
o estabelecimento de novas parcerias a partir de 2021, o que reforça a confiança no valor da Rede de Distribuição da CAIXA. A Companhia
acredita que essas parcerias contribuem para maior competitividade e eficiência na gestão dos seus negócios, dado o foco exclusivo de cada
parceiro a cada segmento, e lhe permitem melhor capturar o valor e potencial de negócios do direito de comercialização dos produtos de
seguridade na Rede de Distribuição da CAIXA.
Nos segmentos de seguros de vida, prestamista, previdência e consórcio, a Companhia estabeleceu uma parceria com a CNP. A participação
da CNP na nova companhia que implementará a parceria de consórcio aguarda homologação pelo Banco Central do Brasil e, por essa razão,
as partes optaram por dar início às operações após essa deliberação. Até que tal companhia se torne operacional, a CSH permanece
acessando o Balcão CAIXA para o ramo de consórcio.
Nos ramos de seguro habitacional e residencial, a Companhia estabeleceu uma nova parceria com a Tokio Marine. A Tokio Marine é uma
seguradora japonesa com mais de 140 anos de experiência na indústria, listada na bolsa de valores de Tóquio, e mais de US$30,4 bilhões
em prêmios emitidos até 30 de setembro de 2019, conforme demonstrações divulgadas. A Tokio Marine conta com grande conhecimento do
mercado local brasileiro, atuando no país desde 1959. Sua linha de serviços inclui seguros de automóvel, residencial, acidentes pessoais
individuais, acidentes pessoais estagiário e empresarial. Ademais, a Tokio já opera como segunda opção no imobiliário da CAIXA, o que a
Companhia acredita que facilitará o processo de transição.
No ramo de capitalização, a Companhia estabeleceu uma nova parceria com a Icatu Seguros. A Icatu é a maior seguradora independente do
Brasil em Vida, Previdência e Capitalização com arrecadação de R$8,3 bilhões ao final de novembro de 2020. A Icatu tem um perfil
associativo, com um histórico bem-sucedido de parcerias no setor e, atualmente, é acionista minoritária detentora de 49% da Caixa
Capitalização (sendo os 51% restantes pertencentes a CSH, entidade que permanece sob run-off a partir de 2021), o que a Companhia
acredita que facilitará o processo de transição.
No ramo de serviços assistenciais, a Companhia estabeleceu uma nova parceria com a Tempo Assist. A Tempo é a líder no mercado
nacional de assistências especializadas e a única independente. A Tempo já é parceira indireta da CAIXA Seguridade através de parcerias
firmadas através da CSH.
(iii)

Previsibilidade de receitas, baixo risco de subscrição e alta capacidade de distribuição de proventos

A Companhia oferece produtos de elevada duração, alta taxa de renovação e recorrência de comissões, o que contribui para uma geração de
receitas estável, previsível e resiliente a ciclos econômicos. O produto de seguro habitacional, por exemplo, é um produto de renovação anual
e com curva de permanência longa e prazo médio de 10 anos, tendo em vista que acompanha o prazo do crédito imobiliário e permite manter
um relacionamento de longo prazo com o cliente.
O portfólio de produtos da Companhia é diversificado com ofertas de seguro de vida, prestamista, habitacional, residencial entre outros
produtos massificados, o que resulta em menor risco de subscrição e maior previsibilidade da carteira.
Estes fatores combinados à baixa necessidade de investimentos e perfil asset-light do negócio da Companhia resultam em alta previsibilidade
de resultados e forte capacidade de distribuição de proventos a seus acionistas.
(iv)

Altos padrões de governança corporativa e administração experiente e profissionalizada

Alinhada à controladora CAIXA, a Companhia adota as melhores e mais atualizadas práticas de governança corporativa e integridade, o que
é atestado pela sua adesão ao segmento de listagem Novo Mercado da B3. A Companhia está comprometida com os princípios da
transparência, prestação de contas, equidade e responsabilidade corporativa, o que permite o acompanhamento e fiscalização dos atos da
administração e possui robusta estrutura de governança corporativa contando com membros em seu Conselho de Administração, Conselho
Fiscal, Comitê de Auditoria, Comitê de Transações com Partes Relacionadas e Comitê de Elegibilidade notoriamente atuantes.
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Fonte: Apresentação de Resultados CAIXA 2020.
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Em 09 de agosto de 2019, foi divulgado o resultado do 4º ciclo de avaliação do Indicador de Governança Corporativa da Secretaria de
Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia (IG-SEST), tendo a Companhia obtido a pontuação de 9,64 de
10,00 pontos possíveis, sendo a primeira subsidiária do Grupo CAIXA a alcançar a certificação de Nível 1 no IG-SEST. Em 2020, a CAIXA
avaliou o ambiente de controles internos e governança da Companhia, que obteve pontuação máxima no indicador, mantendo assim, seu
enquadramento no melhor nível da avaliação, tendo recebido nota máxima para a dimensão “Riscos, Controles e Auditoria”.
Oportunidades
A Companhia acredita que oportunidades sustentarão o contínuo crescimento de suas operações:
(i)

Aumento da participação societária e criação de corretora própria

Com a reorganização societária, as participações da Caixa Seguridade nos negócios sobem dos atuais 48,2% para 60% dos direitos
econômicos (capital total) na parceria de Vida, Prestamista e Previdência e para 75% para as parcerias de Habitacional e Residencial,
Capitalização, Consórcio e Assistência, além de passar a concentrar majoritariamente as receitas de corretagem por meio da constituição de
corretora com participação 100% detida por ela.
(ii)

Elevado potencial de aumento na penetração de produtos de seguridade na base de clientes da CAIXA e Cross-Selling

A despeito do maior acesso de base dentre os bancos do País, há ainda um grande potencial inexplorado na carteira de clientes da CAIXA.
Da base total de 145,8 milhões de clientes da CAIXA, 11,0 milhões possuem produtos de seguridade da Companhia. O contato direto com o
cliente e a implementação de ações comerciais representam uma excelente oportunidade de aumento da penetração e comercialização de
produtos de seguridade, com Cross Selling, e é uma de nossas principais vantagens em relação a seus concorrentes.
A penetração dos produtos de seguridade na base de clientes CAIXA é relativamente baixa e com alto potencial de crescimento. Ao final de
2020, a quantidade de pessoas físicas e o percentual de clientes CAIXA com produtos de seguridade nos seguintes segmentos era: (i) seguro
de vida: 2,75 milhões de pessoas ou 1,9% da base de clientes; (ii) títulos de capitalização: 1,51 milhões de pessoas ou 1,1% da base de
clientes; (iii) seguro residencial: 1,38 milhão de pessoas ou 1,0% da base; (iv) previdência: 1,18 milhões de pessoas ou 0,8% da base;
(v) capitalização: 2,09 milhões de pessoas ou 1,4%; e (vi) consórcio: pouco mais de 60 mil clientes ou 0,04% da base de clientes.
Também há oportunidades de penetração no âmbito corporativo, onde a base de clientes CAIXA, ao final de 2020, era de: (i) seguro
prestamista: 64,42 mil clientes ou 3,2% da base de clientes; (ii) seguro de vida: 40,64 mil clientes ou 2,0% da base de clientes; (iii) seguro
multi riscos: 15,76 mil clientes, ou 0,80% da base de clientes; (iv) títulos de capitalização: 6,15 mil clientes ou 0,30% da base de clientes;
(v) previdência: 6,11 mil clientes ou 0,30% da base de clientes, assim como com empréstimos consignados, onde existem 1,90 milhões de
clientes, que representam 52,5% da base de clientes.
Em relação ao seguro habitacional, 5,6 milhões dos clientes CAIXA possuem crédito habitacional e por lei 100% destes são segurados. Para
o seguro prestamista, a penetração na base de clientes pessoa física do crédito comercial era de 50,43% considerando as concessões feitas
de janeiro a junho de 2020.
A plataforma digital, operacionalizada pelo aplicativo Caixa TEM, que foi remodelado em decorrência da pandemia para ampliar o acesso a
serviços sociais e transações bancárias a milhões de brasileiros, apresenta enorme potencial de vendas dos produtos de seguros. Até
fevereiro de 2021, foram 309,0 milhões de downloads e mais de 107 milhões de contas digitais abertas, conforme números atualizados até
dezembro de 2020.
O app também passou a centralizar a operacionalização de benefícios sociais como o Bolsa Família, o PIS e o FGTS, e por isso tudo, o
CAIXA Tem passa a ser uma nova e poderosa plataforma de acesso a clientes de diversos segmentos para a venda de produtos de
seguridade mais acessíveis e com menor customização. Até dezembro de 2020, 121,3 milhões de beneficiários receberam seus benefícios
por meio do CAIXA Tem, 96,8 milhões de cartões de débito virtual foram gerados no app, movimentando R$38 bilhões, e mais R$13,6 bilhões
foram transacionados por meio do QR Code, conforme números do Relatório da Administração 4T20 da CAIXA.
(iii)

Posicionamento único para se beneficiar do processo de transformação da CAIXA

A parceria com a CAIXA e acesso à sua rede de distribuição coloca a Companhia em posição privilegiada para capturar os benefícios trazidos
pelas mudanças recentes na CAIXA. Em 2019, a CAIXA passou por um processo de transformação em sua governança, com uma
reformulação da estratégia visando a manter a liderança e foco no crédito imobiliário, implementação de cultura de meritocracia, ganhos de
eficiência, monetização de ativos non-core, atualização do parque tecnológico e, sobretudo, constantes inovações em seus produtos.
Como exemplo de inovações, merecem destaque as mudanças recentes nas linhas de crédito imobiliário, bem como alterações nas políticas
de cheque especial e criação do cartão de crédito consignado.
Em agosto de 2019, a CAIXA lançou uma nova linha de crédito imobiliário com atualização do saldo devedor pelo IPCA. Em janeiro de 2020,
a CAIXA anunciou a intenção de lançar uma linha de crédito imobiliário com taxa de juros fixa. Estes movimentos, feitos exclusivamente pela
atual administração da CAIXA, devem impulsionar a contratação de crédito imobiliário pela CAIXA, o que deverá beneficiar a Companhia
diretamente em termos de volume de contratação de seguro habitacional e residencial.
Ainda, em novembro de 2019 a CAIXA anunciou a redução da taxa de juros do crédito especial de 8,99% para 4,99% a.m. Em janeiro de
2020, a CAIXA também anunciou a intenção de reduzir a taxa para 2,00% a.m. Adicionalmente, em março de 2019, a CAIXA lançou o cartão
de crédito consignado. Todos estes eventos reforçam o relacionamento da CAIXA com os seus clientes e fortalecem a Rede de Distribuição
da CAIXA, à qual a Companhia tem acesso em regime de exclusividade e compartilhará com seus parceiros.
(iv)

BANCO DIGITAL – uma nova e poderosa plataforma de vendas

Conforme divulgado em seu sítio eletrônico, a CAIXA foi responsável por uma inclusão bancária histórica, através de sua plataforma digital,
operacionalizada pelo aplicativo Caixa TEM, que foi otimizado em decorrência da pandemia para ampliar o acesso a serviços sociais e
transações bancárias a milhões de brasileiros. O que se iniciou como uma transferência de recursos acabou por tomar dimensões mais
amplas. Até fevereiro de 2021, foram 309,0 milhões de downloads e mais de 107 milhões de contas digitais abertas, conforme números
divulgados pela CAIXA em sua apresentação de resultados do quarto trimestre de 2020. O app viabilizou o maior movimento de inclusão
social, digital e financeira do Brasil, mesmo apresentando o menor consumo de dados do mercado, tendo foco nos segmentos de renda
básica e microempreendedor individual (MEI).
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Além do aplicativo Caixa TEM, outro software foi indispensável para a operacionalização do pagamento: o app Auxílio Emergencial. A Lei que
instituiu a concessão do benefício foi promulgada em 02 de abril de 2020 e a CAIXA foi oficialmente escolhida para a operacionalização dos
pagamentos no dia seguinte, em 03 de abril de 2020. Menos de três dias depois, com o desafio de coletar os dados de milhões de brasileiros,
o app de cadastramento foi disponibilizado para download nas lojas virtuais e chegou a 42 milhões de downloads em quatro dias. O
cronograma de desenvolvimento e o número de acessos revelam que a CAIXA é, além de fisicamente capilarizada, preparada
tecnologicamente para a bancarização e inclusão digital de seus clientes – em 3 semanas, 50 milhões de pessoas receberam o pagamento
da primeira parcela do benefício.
A utilização do aplicativo Caixa TEM é recorrente a expansão da operação digital na CAIXA, com número crescente de usuários, demonstra a
importância e o potencial do canal. Além das transações essenciais, a plataforma digital contemplará portfólio abrangente, como a oferta de
produtos de seguridade.
Em outubro de 2020, foi sancionada uma lei que tornou a poupança digital, inicialmente de caráter temporário, em permanente, tamanha sua
relevância no reforço de bancarização e inclusão digital da população brasileira – os benefícios dos programas sociais serão pagos pelo
aplicativo, de maneira mais ágil, segura e com menor custo. Os usuários poderão continuar utilizando a poupança digital após a pandemia e
será possível ampliar a carteira de crédito pessoa física e a oferta de produtos de seguridade de maneira simplificada e ágil.
A otimização do aplicativo durante a pandemia deixa um legado positivo para a população brasileira e para a CAIXA. O Banco Digital CAIXA
S.A. terá como objetivo, inicialmente, a prestação de serviços sociais, bancários e ser um balcão para a comercialização de produtos, como,
por exemplo, os de seguridade. A venda desses serviços é vista como atividade que assegurará o alcance dos objetivos estratégicos de
longo prazo definidos para a nova empresa. A criação do banco digital é aliada também ao princípio da economicidade, pois visa reduzir as
despesas operacionais da CAIXA. Desde seu lançamento ao público em larga escala até o final de 2020, foram efetuadas 4 bilhões de
transações pelo CAIXA Tem. Em relação ao novo meio de pagamento do Banco Central, o PIX, a CAIXA ultrapassou a marca de
26,5 milhões de chaves cadastradas, das quais metade deram entrada pelo app Caixa TEM, números que mostram matematicamente a
potencialidade do Banco Digital.
A distribuição dos produtos de seguridade no aplicativo Caixa TEM, que será aportado pela CAIXA e integrado ao Banco Digital, já se iniciou.
O Seguro Apoio à Família já está disponível para contratação na plataforma e em breve outros. A plataforma ainda será o balcão exclusivo
dos produtos de Microfinanças desenvolvidos para apoiar a retomada da economia brasileira, sendo contratados por empreendedores formais
e informais. O Caixa Tem passa a ser uma poderosa plataforma de acesso a clientes de diversos segmentos para a venda de produtos de
seguridade mais acessíveis e com menor customização.
A CAIXA é a nova operadora do seguro DPVAT e recebe os avisos de sinistro desde o primeiro dia de 2021. A expectativa é atingir 400 mil
clientes DPVAT por ano e o fluxo de pagamento será exclusivo pela conta digital, aumentando ainda mais as possibilidades de venda de
seguro Auto e de cross-sell dos demais.
O Banco Digital CAIXA possui papel fundamental na Inclusão Digital dos clientes, no acesso aos serviços bancários e sociais, o que reforça o
papel da CAIXA na sociedade brasileira. A proposta de empreendimento para a constituição do Banco Digital foi protocolada junto ao Banco
Central e primeira fase foi aprovada em 07 de janeiro de 2021. Presente em quase todas as localidades do país, a CAIXA estará também,
literalmente, nas mãos de cada vez mais brasileiros.
Informações sobre a CNP
A CNP é uma seguradora francesa, com mais de 60 anos de experiência no mercado de seguros e presença em 17 países na Europa e
América Latina, cujas ações representativas do seu capital social estão listadas na bolsa de valores de Paris. O capital social da CNP é
dividido da seguinte forma: (i) 62,13% detido pelo La Banque Postale, acionista controlador direto da CNP, (ii) 16,11% pelo Groupe BPCE, e
(iii) 21,76% correspondem às ações em circulação no mercado (free float). O La Banque Postale é totalmente detido pelo La Poste, sendo
que 66% do seu capital social é detido pelo Caisse des Dépôts, sociedade estatal francesa, e 34% é detido diretamente pelo Estado
Francês11. A CNP é uma das principais seguradoras do mundo, com mais de €33,5 bilhões em prêmios emitidos em 31 de dezembro de
2019, conforme demonstrações divulgadas. A CNP tem um histórico bem-sucedido de parcerias globalmente e é parceira da Companhia na
CSH desde 2001, com grande conhecimento do mercado local e funcionamento dos produtos.
Pontos Fracos, Obstáculos e Ameaças
Os pontos fracos, obstáculos e ameaças à Companhia, seus negócios e condição financeira estão relacionados à concretização de um ou
mais cenários adversos contemplados nos fatores de risco da Companhia, ocorrendo de maneira combinada. Para maiores informações
relacionadas aos riscos da Companhia, ver as seções 4.1 e 4.2 do Formulário de Referência, o qual é incorporado por referência a este
Prospecto.
Eventos Recentes
Em 29 de março de 2021, o Conselho de Administração da Companhia aprovou, ad referendum da assembleia geral, a declaração de
dividendos complementares à conta de reserva estatutária, constituída ao longo de exercícios anteriores com base no art. 56 – item f do
Estatuto Social da Companhia, no montante de R$780.000 mil (R$0,26 por ação), os quais serão pagos durante o exercício social de 2021.
Em 30 de março de 2021 a Companhia, no âmbito do acordo com a CNP, para a formação de uma nova sociedade que terá exclusividade,
pelo prazo de 20 anos, na venda dos produtos de Consórcio na rede de distribuição da CAIXA, conforme Fato Relevante divulgado em 13 de
agosto de 2020, comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral a conclusão da operação e a implementação do referido acordo. Para
tanto, todas as condições precedentes ao fechamento da operação foram cumpridas, incluindo as aprovações regulatórias necessárias e a
constituição da nova companhia XS5 Administradora de Consórcios S.A. (“XS5”). A CNP subscreveu um aumento de capital na XS5 no valor
total de R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), valor este que foi pago à CAIXA, em razão da outorga concedida à Caixa
Seguridade. A participação da CNP na XS5 aguarda homologação pelo Banco Central do Brasil e, por essa razão, as partes optaram por dar
início às operações após essa deliberação. A Companhia continuará comunicando o mercado oportunamente sobre a evolução dos assuntos
relacionados a essa nova sociedade e/ou ao processo de reorganização de suas parcerias estratégicas.
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Fonte: 2020 Universal Registration Document da CNP Assurances. Disponível em: https://www.cnp.fr/en/the-cnp-assurances-group/investors/regulatoryinformation

21

Em 30 de março de 2021, a Companhia, no âmbito do acordo com a Icatu Seguros, para a formação de uma nova sociedade que terá
exclusividade, pelo prazo de 20 anos, na venda dos produtos de Capitalização na rede de distribuição da CAIXA, conforme Fato Relevante
divulgado em 20 de janeiro de 2020, comunicou aos seus acionistas e ao mercado em geral a conclusão da operação e a implementação do
referido acordo. Para tanto, todas as condições precedentes ao fechamento da operação foram cumpridas, incluindo as aprovações
regulatórias necessárias e a constituição da nova companhia XS4 Capitalização S.A. (“XS4”). A Icatu subscreveu um aumento de capital na
XS4 no valor total de R$180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais), valor este que foi pago à CAIXA, em razão da outorga concedida à
Caixa Seguridade.
Dispensa concedida pela B3. No âmbito do processo de admissão e listagem das ações de emissão da Companhia no Novo Mercado, a B3
concedeu, em caráter excepcional, prazo para eleição do segundo membro independente do Conselho de Administração da Companhia, à
vista do compromisso assumido pela Companhia de convocar assembleia geral para deliberar sobre essa eleição mediante votação em
separado, nos termos do artigo 141, §4º da Lei das Sociedades por Ações, na primeira assembleia geral extraordinária que realizar após o
decurso do prazo de três meses que trata o art. 141, §6º da Lei das Sociedades por Ações.
Ênfase contida no relatório do auditor independente
As demonstrações contábeis, individuais e consolidadas, da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020,
contêm parágrafo de ênfase relacionado a determinadas investigações em curso na Caixa Seguros Holding, envolvendo possíveis ilícitos,
tendo sido criados Comitês de Investigação Independente, que contam com um representante da Caixa Seguridade visando ao
acompanhamento das referidas investigações internas. Até o momento, os resultados dessa investigação bem como seus respectivos
desdobramentos não puderam ser determinados e, portanto, as demonstrações contábeis da Companhia não incluem quaisquer efeitos, que
possam advir desse assunto.

PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA
1)

A Caixa Seguridade, seu acionista controlador, a CAIXA, suas subsidiárias, controladas e sociedades investidas e parceiros de
negócio podem não ser capazes de evitar que membros de sua administração, empregados e/ou terceiros, agindo em seu
nome (ou administradores, empregados e terceiros agindo em nome de suas participadas), atuem em situações contrárias à
legislação aplicável e à regulação, incluindo em atos que se qualificam como corrupção, lavagem de dinheiro, suborno,
improbidade administrativa e outras condutas similares no Brasil ou em outras jurisdições, o que pode expor a Companhia, os
membros de sua administração e empregados, suas subsidiárias, controladas e sociedades investidas a sanções judiciais,
financeiras e administrativas, impactando de maneira adversa a Companhia, podendo gerar danos à sua imagem e causar
perdas.

A Caixa Seguridade, seu acionista controlador, a CAIXA, suas subsidiárias, controladas e sociedades investidas e parceiros de negócio estão
sujeitos às leis brasileiras anticorrupção, bem como a outras normas, leis e regulações que estabelecem padrões éticos e de conduta
mínimos. Esses normativos determinam a adoção de procedimentos de compliance visando a prevenir atividades ilegais relacionadas à
corrupção envolvendo entidades governamentais e outras autoridades.
Tanto o judiciário brasileiro quanto demais agentes reguladores e fiscalizadores têm poder e autoridade para impor multas e outras
penalidades à Companhia e às suas participadas caso os atos praticados, inadvertidamente ou voluntariamente, pelos membros da
administração, empregados e/ou terceiros agindo em nome, interesse ou benefício da Companhia ou de suas participadas sejam definidos
como “corrupção”, improbidade administrativa ou de outro modo ilegais.
As políticas, controles internos e procedimentos da Caixa Seguridade, da CAIXA, das subsidiárias, controladas e sociedades investidas e dos
parceiros de negócio podem não ser eficazes em prevenir a ocorrência de tais atos ou minimizar as multas e/ou outras penalidades aplicáveis
como consequência desses atos. Seus negócios e reputação podem ser afetados, caso a Companhia, seu acionista controlador, suas
participadas ou respectivos administradores, empregados ou terceiros agindo em seu nome, interesse ou benefício, bem como eventuais
parceiros da Companhia venham a figurar como réus ou serem investigados no âmbito de inquéritos policiais e investigações instauradas
pelos órgãos de controle e de fiscalização da União, estados, Distrito Federal e municípios, incluindo a Controladoria Geral da União – CGU,
a Advocacia Geral da União – AGU e pelo Tribunal de Contas da União – TCU, bem como pelo Ministério Público Federal, em apuração
relacionada a fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro, entre outros temas. Adicionalmente, os negócios e a reputação da Companhia podem
ser afetados de maneira adversa, caso seus processos e/ou serviços ou os processos e/ou serviços de suas subsidiárias, controladas e
sociedades investidas, da CAIXA e/ou dos parceiros de negócio sejam utilizados para a prática de corrupção, improbidade administrativa ou
de outros atos ilegais.
As políticas, procedimentos e controles da Companhia, da CAIXA, das subsidiárias, controladas e sociedades investidas e dos parceiros de
negócio relacionados a atos de corrupção podem não ser eficazes e/ou podem apresentar falhas. As contrapartes da Companhia podem
utilizar os relacionamentos com ela estabelecidos para atos de corrupção. Se a Companhia for associada ou mesmo acusada de
envolvimento em casos de fraudes ou corrupção, sua reputação pode ser afetada, estando sujeita a multas, sanções, indenizações e/ou
imposições legais, que podem produzir efeitos adversos relevantes sobre os seus resultados econômico-financeiros e operacionais.
Ademais, conforme divulgado nas demonstrações financeiras do quarto trimestre de 2019 e nas informações contábeis referentes ao terceiro
trimestre 2020 do acionista controlador da Companhia, em agosto de 2017, o Conselho de Administração da CAIXA contratou um escritório
de advocacia para a realização de uma investigação independente com o propósito de identificar eventuais descumprimentos de leis e
regulamentos por parte de seus empregados, administradores e fornecedores, e os eventuais impactos sobre os controles internos e as
demonstrações contábeis da CAIXA, em razão de notícias divulgadas na imprensa em conexão com as operações “A Origem”, “Cui Bono?”,
“Sepsis” e “Patmos”, deflagradas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal no âmbito da Operação Lava-Jato. Na mesma data, foi
constituído um Comitê Independente para a supervisão da investigação. Em 29 de julho de 2019, foram apresentados ao Conselho de
Administração os resultados da quarta e última fase da investigação independente, encerrando-se, assim, as atividades contratadas com o
escritório de advocacia. Na mesma data, se encerraram, também, os serviços prestados pelos membros do Comitê Independente. A partir
desta data, os assuntos relacionados ao tema são conduzidos internamente pela Diretoria Executiva de Governança e Estratégia. A CAIXA
está acompanhando e colaborando com as investigações em andamento conduzidas pelo Ministério Público Federal.
A Companhia e o seu acionista controlador compartilham as suas estruturas, base de empregados e a marca CAIXA, de forma que o
envolvimento do acionista controlador em algum ato ilícito relativo ao tema anticorrupção poderá afetar adversamente a Companhia.
Adicionalmente, eventos relativos à Operação “Canal Seguro”, desdobramento da Operação Descarte deflagrada pela Polícia Federal, pela
Receita Federal e pelo Ministério Público Federal, em 26 de novembro de 2020, envolvem a empresa Wiz e a Caixa Seguradora (ambas
investidas indiretas da Companhia). Nesta operação a Polícia Federal investiga prática de crimes de gestão fraudulenta, desvios de valores
de instituição financeira e crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro, incluindo o suposto envolvimento da Wiz. A Caixa
Seguradora foi mencionada nas peças do Ministério Público de São Paulo, sendo o objeto de apuração um contrato entre a empresa e
prestador de serviço no âmbito de projeto do ramo hipotecário. Informações sobre a investigação constam nas Demonstrações Financeiras da
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Caixa Seguradora, bem como de sua controladora CSH. Nos termos do inquérito policial, os atos investigados teriam ocorrido nos anos de
2014 a 2016 e envolveriam cerca de R$28 milhões. A Companhia não pode assegurar o resultado da investigação, bem como não pode
garantir que não serão reveladas outras questões relacionadas à investigação ou, ainda, como a reputação, o desempenho financeiro e o
preço das ações da Companhia poderão ser afetados pela investigação.
O envolvimento de sociedades participadas da Caixa Seguridade em algum ato ilícito, inclusive relacionados à corrupção e lavagem de
dinheiro, poderá afetar material e adversamente a Companhia.
2)

O Acordo Operacional celebrado entre a CAIXA e a CSH expirou em 14 de fevereiro de 2021 e atrasos na operacionalização das
novas parcerias para efetivar as vendas, a situação financeira, econômica, patrimonial e os resultados da Companhia podem
ser impactados

O Acordo Operacional que disciplina o acesso exclusivo por parte da coligada CSH e suas controladas à Rede de Distribuição da CAIXA
expirou em 14 de fevereiro de 2021 e as novas parcerias foram concluídas muito recentemente, sendo que a parceria no ramos de
consórcios, em particular, está pendente de homologação pelo Banco Central do Brasil.
A expectativa de que as novas parcerias sejam responsáveis por um aumento significativo das nossas receitas e lucro e de que os benefícios
nas novas parcerias sejam reconhecidos contabilmente por equivalência patrimonial, de forma crescente, a partir do segundo trimestre de
2021, poderá não se concretizar, à medida em que podem ocorrer atrasos na operacionalização das parcerias para efetivar as vendas, o que
podem impactar adversamente a situação financeira, econômica, patrimonial e os resultados operacionais da Companhia. Para mais
informações a respeito do assunto, , ver Seção 7 do Formulário de Referência.
3)

A Companhia poderá se deparar com riscos relacionados aos efeitos advindos das operações de constituições,
incorporações, fusões, aquisições, desinvestimentos e parcerias, realizadas diretamente ou por meio de suas sociedades
participadas, sendo que a concretização de quaisquer desses riscos poderia afetar adversamente os resultados e a situação
financeira, econômica, reputacional e patrimonial da Companhia.

A estratégia de crescimento das atividades da Caixa Seguridade nos mercados em que atua já incluiu e ainda poderá incluir novas
aquisições, incorporações, fusões, constituição de novas empresas e parcerias, cisões, desinvestimentos, alteração de participação societária
e de parcerias dentro do setor em que a Companhia atua.
A concretização de negócios relacionados a operações de incorporações, aquisições, fusões, cisões, reestruturações acionárias, constituição
de novas empresas e parcerias poderá aumentar a exposição a riscos e os custos da Companhia, inclusive considerando as incertezas
geradas pelo atual cenário de pandemia de COVID-19.
Nesse sentido, conforme divulgado em fato relevante de 10 de maio de 2019, a Companhia aprovou a revisão do modelo de exploração de
produtos de seguridade na Rede de Distribuição da CAIXA e deu início a um processo competitivo para a escolha de parceiros estratégicos
que atuarão na Rede de Distribuição da CAIXA. As parcerias estratégicas contemplarão o direito de exploração da Rede de Distribuição da
CAIXA, em regime de exclusividade, por meio de novas companhias (joint ventures), com governança e gestão compartilhada com os
parceiros selecionados, ou diretamente por meio de contratos de distribuição celebrados com os parceiros.
Em continuidade a tal processo de reestruturação da operação de seguros, a Companhia celebrou parcerias estratégicas com a CNP para os
ramos de seguros de vida e prestamista e dos produtos de previdência e para o ramo consórcios, com a Tokio Marine para os ramos de
seguros habitacional e residencial, com a Icatu Seguros para os produtos de capitalização e com a Tempo para o ramo de serviços
assistenciais. Especificamente com relação à parceria de consórcios, a participação da CNP na nova companhia aguarda homologação pelo
Banco Central do Brasil e, por essa razão, a Companhia e a CNP optaram por dar início às operações da nova companhia após essa
deliberação. A não homologação da participação da CNP na nova companhia pelo Banco Central do Brasil poderá afetar adversamente os
resultados operacionais e a situação financeira, econômica e patrimonial da Companhia. Adicionalmente, a implementação de tais parcerias
estratégicas estão sujeitos a integrações sistêmicas que podem sofrer atrasos, o que poderá afetar adversamente os resultados operacionais
e a situação financeira, econômica e patrimonial da Companhia.
A Companhia pode revisar as estratégias dos negócios, realizar novas aquisições, desinvestimentos, incorporações, fusões, constituição de
novas empresas, parcerias e, desta forma, estar sujeita a riscos de natureza operacional, tecnológica, contábil, tributária, comercial,
financeira, compliance, fiscal e legal, incluindo, mas não se limitando a:
i.

subestimar ou superestimar o valor das empresas ou negócios objeto de constituição, fusão, aquisição e/ou incorporação,
especialmente se for considerado que as empresas ou negócios envolvidos nas transações acima mencionadas podem não oferecer o
resultado previsto e, portanto, o investimento pode não oferecer o retorno esperado;

ii.

subestimar o valor das empresas ou negócios objeto de operações de desinvestimento em participação direta ou indireta;

iii.

problemas na integração de produtos, base de clientes, serviços, plataformas tecnológicas, instalações e recursos humanos;

iv.

sinergias financeiras e operacionais esperadas de tais constituições, aquisições, fusões, incorporações e parcerias não serem
totalmente obtidas;

v.

existência de passivos ou contingências relacionadas com as empresas constituídas, adquiridas e/ou desinvestidas;

vi.

responsabilização por eventuais passivos cuja causa tenha ocorrido antes da operação, bem como sujeição aos riscos relacionados aos
atos dos administradores anteriores à operação;

vii.

celebração de documentos societários nas parcerias estratégicas, constituição e aquisições, que devido à passagem do tempo, podem
conter termos e condições não compatíveis com os redirecionamentos estratégicos da Companhia, o que pode resultar em eventuais
prejuízos relativos às operações das empresas;

viii.

dificuldade em manter um bom relacionamento entre a Companhia e as empresas adquiridas, fundidas, incorporadas ou parceiras;

ix.

custos adicionais não previstos relacionados a operações, negócios, pesquisa e desenvolvimento, tecnologia, marketing, logística,
vendas e suporte;

x.

perda de executivos e profissionais chave ao negócio adquirido;

xi.

não ter mapeado de forma exaustiva ou não obter as autorizações regulatórias e registros aplicáveis perante órgãos de regulação,
supervisão, controle e fiscalização, necessários às operações das companhias constituídas, adquiridas ou em processo de aquisição,
podendo sofrer sanção administrativa ou pecuniária;
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xii.

não ter monitorado toda a extensão de riscos relacionados à aderência de empresas em processo de constituição, aquisição ou já
adquiridas em relação às regras de integridade corporativa (compliance, anticorrupção e outras);

xiii.

questionamento, inclusive por órgãos de controle e fiscalização como Tribunal de Contas da União (TCU) e Controladoria Geral da
União (CGU), quanto ao ambiente regulatório ao qual as sociedades investidas estão sujeitas, contemplando também a observância a
regramentos aplicáveis ao setor público, como é o caso da Lei n° 13.303/16;

xiv.

questionamento quanto à autorização legislativa específica para criação de empresa para efetivação do negócio com potencial parceiro; e

xv.

custos adicionais não programados relacionados à operação de constituição, aquisição, integração ou desinvestimento.

Fusões e aquisições também sujeitam a Companhia ao risco de exposição às responsabilidades sucessórias relacionadas aos
estabelecimentos, às sociedades adquiridas, à administração, suas atividades e/ou demandas judiciais incorridas anteriormente à aquisição.
Eventuais ônus, gravames, vícios, contingências e/ou pendências de qualquer natureza, incluindo aqueles não identificados ou não
identificáveis na ocasião dos processos de auditoria legal realizados com base em documentos e informações então apresentados pelas
empresas adquiridas no âmbito dos respectivos processos de aquisição, bem como a ocorrência de eventos ou apresentação de documentos
posteriores a tais aquisições que resultem ou possam resultar em ônus, gravames, vícios, contingências e/ou pendências materiais de
qualquer natureza com relação às empresas adquiridas poderão impactar a situação financeira e a reputação da Companhia de forma
negativa e, por conseguinte, causar efeito adverso relevante em seus resultados operacionais.
Além disso, indenizações que a Companhia receba ou possa receber dos vendedores de empresas adquiridas, podem não ser suficientes à
proteção ou compensação de demandas judiciais e responsabilidades ou podem não ser cumpridas. Ademais, as garantias outorgadas em
favor da Companhia no âmbito de transações de aquisição de empresas podem perecer, desvalorizar-se, ou ser afetadas em caso de
insolvência ou de existência de credores que tenham preferência sobre o direito de indenização da Companhia e podem inexistir obrigações
de reforço ou substituição de tais garantias. Por fim, demandas judiciais e responsabilidades significativas associadas a aquisições também
podem afetar a Companhia de maneira adversa, inclusive em relação à sua reputação, o que reduziria os benefícios relacionados à aquisição
ou causaria prejuízos relevantes à situação financeira, à reputação e aos negócios futuros da Companhia.
A ocorrência, individualmente ou em conjunto, de uma ou mais das hipóteses acima pode afetar adversamente os resultados operacionais e
situação financeira, econômica, reputacional e patrimonial da Companhia.
4)

A Companhia pode ter seu resultado impactado em decorrência de sua participação em subsidiárias, controladas e
sociedades investidas.

A capacidade da Caixa Seguridade de gerar resultados, remunerar seus acionistas e cumprir com outras obrigações financeiras, é totalmente
dependente do resultado e fluxo de caixa de suas subsidiárias, controladas e sociedades investidas.
Resultados negativos ou abaixo do previsto observados nas subsidiárias, controladas e sociedades investidas, além da eventual necessidade
de retenção de lucros ou capitalização para cumprir exigências relacionadas ao capital regulatório (sociedades reguladas pela SUSEP, ANS e
BACEN, conforme aplicável), podem ter efeito adverso sobre os resultados operacionais e situação financeira, econômica e patrimonial da
Companhia e sua capacidade de distribuição de dividendos ou juros sobre capital próprio a seus acionistas.
5)

Os resultados da Companhia e de suas investidas dependem em parte dos relacionamentos com a CAIXA ou com o Banco
PAN (no caso da Too Seguros S.A.), sendo que os interesses destes podem ser conflitantes com os da Companhia.

O direito de distribuição dos produtos de seguros na Rede de Distribuição da CAIXA é exercido atualmente pela Holding XS1, sociedade
investida da Caixa Seguridade e controlada pela CNP, para os seguros de vida, prestamista e previdência; pela XS3 Seguros S.A., sociedade
investida da Caixa Seguridade e controlada pela Tokio Marine, para os ramos de seguro residencial e habitacional; pela XS4 Capitalização
S.A., sociedade investida controlada pela Icatu, para os produtos de capitalização; pela XS5 Administradora de Consórcios S.A., sociedade
investida controlada pela CNP, para os produtos de consórcios; pela XS6 Participações S.A. (em processo de alteração da razão social para
XS6 Assistência S.A.), sociedade investida controlada pela USS Soluções Gerenciadas S.A. (Tempo Assist), para os produtos de assistência.
A participação da CNP na XS5 Administradora de Consórcios S.A. aguarda homologação pelo Banco Central do Brasil e, por essa razão, as
partes optaram por dar início às operações após essa deliberação. Até que a XS5 Administradora de Consórcios S.A. se torne operacional, a
CSH permanece acessando o Balcão CAIXA para o ramo de consórcio. A não homologação da participação da CNP na nova companhia pelo
Banco Central do Brasil poderá afetar adversamente os resultados operacionais e a situação financeira, econômica e patrimonial da
Companhia.
No mesmo sentido, o Banco PAN possui contratos referentes à comercialização de produtos com a Too Seguros, cujo controle é exercido em
conjunto pela Companhia e pelo BTG Pactual Holding Seguros Ltda., o qual, por sua vez, é controlado pelo Banco BTG Pactual S.A.
Sendo assim, parte dos resultados dessas sociedades investidas depende de tais contratos.
A CAIXA e/ou o Banco PAN podem ter interesses que não se alinham com os interesses da Companhia. Dessa forma, por exemplo, a CAIXA
e/ou o Banco PAN podem priorizar outros negócios mantidos por essas instituições, preterindo a comercialização dos produtos da CAIXA
Seguridade e, consequentemente, frustrando os resultados esperados pela Companhia.
Além disso, enquanto as sociedades investidas continuarem a depender dos compromissos celebrados com a CAIXA ou com o Banco PAN
eventuais conflitos de interesse que possam resultar desses relacionamentos podem levar à renegociação desses compromissos em
condições menos vantajosas ou ocasionar a rescisão de parte significativa deles, gerando, consequentemente, efeito adverso nos resultados
operacionais e na situação financeira da Companhia.
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Identificação

Caixa Seguridade Participações S.A.

Sede

Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco E, Edifício Matriz III
da Caixa Econômica Federal, 3º andar, Asa Sul,
CEP 70070-030, Brasília, Distrito Federal.

Prazo de Duração

Indeterminado.

Diretoria de Relações com
Investidores

Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco E, Edifício Matriz III da
Caixa Econômica Federal, 3º andar, Asa Sul, CEP 70070-030,
Brasília, Distrito Federal. O Diretor de Relações com
Investidores é o Sr. Eduardo Costa Oliveira. O telefone da
nossa Diretoria de Relações com Investidores é (61) 3521-6675
e o seu endereço eletrônico é dirig@caixa.gov.br.

Auditores Independentes

BDO RCS Auditores Independentes S.S. para o exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020.
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes para os
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019
e 2018.

Instituição Escrituradora das
Ações Ordinárias

Itaú Corretora de Valores S.A.

Código de Negociação das Ações A partir do dia útil seguinte à data de divulgação do Anúncio
na B3
de Início, as Ações serão negociadas na B3 no segmento do
Novo Mercado sob o código “CXSE3”.
Jornais nos quais usualmente
divulga informações

As informações referentes à Companhia são divulgadas no
DOU e no jornal “Valor Econômico”.

Website

http://www.ri.caixaseguridade.com.br/. Exceto se de outra
forma disposto neste Prospecto, as informações constantes
no site da Companhia não são parte integrante deste
Prospecto e não estão a ele anexas.

Informações Adicionais

Quaisquer informações ou esclarecimentos adicionais sobre
nós e a Oferta poderão ser obtidos junto: (i) à Companhia, na
nossa sede social; (ii) aos Coordenadores da Oferta, nos
endereços indicados neste Prospecto ou nos seus
respectivos websites; (iii) à B3, em seu website:
www.b3.com.br; ou (iv) à CVM, na Rua Sete de Setembro,
nº 111, 5º andar, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do
Rio de Janeiro, e na Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e
4º andares, na cidade de São Paulo, no estado de São
Paulo, ou em seu website: www.cvm.gov.br.
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES INTERMEDIÁRIAS
Coordenador Líder
Morgan Stanley, entidade constituída de acordo com as leis de Delaware, Estados Unidos, com
sede em Nova Iorque, Estados Unidos, foi fundado nos Estados Unidos como banco de
investimento em 1935. Em meados de 1971, ingressou no mercado de sales & trading e
estabeleceu uma área dedicada a fusões e aquisições. Em 1984, Morgan Stanley passou a
oferecer o serviço de corretagem prime. Em 1986, abriu seu capital na New York Stock Exchange –
NYSE. Em 1997, 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.
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 2020, de acordo com o Bloomberg, com uma participação de mercado de 8,6%.
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CAIXA
Com 160 anos de história, a CAIXA é o maior banco brasileiro em número de clientes, com
145,4 milhões de correntistas e poupadores, e possui a maior Rede de Distribuição do Brasil, com
mais de 4 mil agências e postos de atendimento, 8,5 mil correspondentes bancários exclusivos, e
12,9 mil unidades lotéricas, além de mais de 28 mil máquinas exclusivas de autoatendimento12 –
cobrindo 99% dos municípios brasileiros.
Após registrar lucro líquido recorde de R$21,1 bilhões no ano de 2019, crescimento de 103,3% em
relação ao ano anterior, em 2020 a CAIXA fez o maior movimento de inclusão social, digital e
financeira do Brasil, por meio da Plataforma CAIXA Tem, com mais de 600 milhões de pagamentos
efetuados do Auxílio Emergencial e 106 milhões de contas criadas, incluindo mais de 38 milhões
de “invisíveis” e bancarizando mais de 35 milhões de pessoas, consolidando o posicionamento da
CAIXA como o Banco de Todos os Brasileiros.
Em 2021, a Caixa assumiu a gestão e o pagamento do DPVAT, destinado a indenizar vítimas de
acidentes de trânsito, com mais de 600 mil pagamentos por ano.
Referência de mercado em habitação, com market share de 69,2%, a CAIXA é líder na concessão
de financiamento para casa própria atingindo em 2020 saldo recorde de R$509 bilhões. Também é
administradora de mais de R$460 bilhões de recursos de terceiros, figurando entre as primeiras
posições do Ranking Anbima.
A CAIXA tem mais de 130 mil clientes de Private e Alta Renda, com mais de R$153 bilhões
investidos, atendidos em 61 escritórios especializados nos segmentos, por 330 gerentes de
investimentos certificados. Também possui uma rede de Atacado com 59 unidades, especializada
no atendimento aos clientes dos segmentos Middle e Corporate, oferecendo soluções com mais
agilidade e a customização exigida para as necessidades dos clientes do segmento, sejam
produtos de crédito, serviços de cash, gestão de risco e mercado de capitais.
Desde 2019, com a criação da área de Banco de Investimentos, a CAIXA assessora seus clientes
na diversificação de fontes de captação de recursos por meio de operações de mercado de
capitais, com mais de R$15 bilhões distribuídos, se posiciona entre os maiores coordenadores
líderes de ofertas públicas de ações, sendo que no primeiro ano de existência foi o 2º colocado no
ranking B3 de ofertas follow-on.
Nesse período, sob a coordenação da CAIXA, destaque-se (i) A venda pública secundária de
ações do IRB Brasil Resseguros, que movimentou R$2,5 bilhões e propiciou ganho superior a oito
vezes o investimento inicial (ii) A oferta pública para distribuição secundária de mais de
241 milhões de ações ON da Petrobras sob titularidade da CAIXA, que movimentaram
R$7,4 bilhões, e a venda de R$1,5 bilhão em ações PN da Petrobras; (iii) A oferta pública
secundária de ações ordinárias do Banco do Brasil, movimentando R$5,8 bilhões; (iv) A realização
de dois follow-ons para a venda da participação CAIXA em ações preferencias do Banco PAN,
totalizando mais de R$1,7 bilhão; além da participação em outas ofertas públicas como os IPOs da
Moura Dubeux, em fevereiro de 2020, com volume total de R$1,1 bilhão, da Cury Construtora, em
setembro de 2020, com volume total de R$977 milhões e Plano & Plano, em setembro de 2020,
com volume total de R$633 milhões, e os follow-ons das incorporadoras Tecnisa, em julho de
2019, com volume total de R$445 milhões e Trisul, em setembro de 2019, com volume total de
R$405 milhões.
A CAIXA participou do IPO da CSN Mineração em fevereiro de 2021, que movimentou R$4,97
bilhões, além estar participando de mais de 10 ofertas públicas que estão em andamento.

12

Relatório de Análise do Desempenho da CAIXA, do 3T20, disponível em https://www.caixa.gov.br/sobre-a-caixa/relacoes-cominvestidores/central-resultados/Paginas/default.aspx.
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Bank of America
O Bank of America está presente no Brasil desde 1953, contando com uma estrutura de
aproximadamente 660 funcionários, com foco na intermediação e negociação de títulos de renda
fixa e variável, em operações de câmbio e na prestação de serviços de banco de investimentos,
incluindo a assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, reestruturações e no
mercado de capitais.
A fusão global entre os grupos Merrill Lynch e Bank of America resultou no que o Bank of America
acredita ser um dos maiores conglomerados financeiros do mundo e um dos líderes mundiais na
negociação e intermediação de títulos e valores mobiliários, na prestação de serviços de banco de
investimentos e de finanças corporativas, na gestão de ativos e grandes riquezas e na prestação
de serviços de gestão de tesouraria.
O conglomerado Bank of America Merrill Lynch atende clientes nos segmentos de pessoa física,
pequenos e médios negócios e também grandes empresas, oferecendo uma vasta gama de
produtos e serviços de banco comercial, banco de investimentos, gestão de ativos e de risco. Sua
ampla plataforma nos Estados Unidos da América serve mais de 67 milhões de clientes a partir de
suas mais de 4.400 agências, mais de 16.100 caixas eletrônicos e um sistema online que atende
mais de 36 milhões de usuários ativos.
O grupo atua em mais de 150 países, possuindo relacionamento com 99% das 500 maiores
companhias de acordo com a U.S. Fortune e 83% das 500 maiores companhias de acordo com a
Fortune Global. As ações da Bank of America Corporation (NYSE: BAC), controladora do Bank of
America, fazem parte do índice Dow Jones Industrial Average e são listadas na New York Stock
Exchange.
Nas Américas, está entre os principais bancos em emissões de dívida e equity e na assessoria em
operações de fusões e aquisições, tendo recentemente atingido uma das principais posições em
levantamento de capital para empresas considerando o valor agregado de operações de equity,
bonds e financiamentos, de acordo com a Dealogic.
Credit Suisse
O Credit Suisse é um dos principais prestadores de serviços financeiros do mundo. Nossa
estratégia está fundamentada nos principais pontos fortes do banco: sua posição de líder em
gestão de fortunas, nossas capacidades especializadas de banco de investimentos e nossa forte
presença em nosso mercado original: a Suíça.
Buscamos adotar um enfoque equilibrado em gestão de fortunas para aproveitar o amplo pool de
grandes patrimônios nos mercados maduros, bem como a significativa expansão patrimonial na região
da Ásia-Pacífico e em outros mercados emergentes, ao mesmo tempo em que atendemos importantes
mercados desenvolvidos com ênfase na Suíça. Temos um alcance global com operações em cerca de
50 países e empregamos mais de 45.000 pessoas de mais de 150 nações diferentes.
O Credit Suisse oferece aos seus clientes uma completa linha de produtos e serviços por meio de
suas principais divisões de negócios: International Wealth Management, Investment Bank, Swiss
Universal Bank e Asia Pacific.
Uma história de sucesso no Brasil
O papel do Credit Suisse, presente há mais de 60 anos no Brasil, tem sido o de apoiar os
empreendedores em suas necessidades de capital para expandir seus negócios e auxiliar
investidores a proteger e ampliar seu patrimônio no Brasil e no mundo.
No Brasil, somos o único banco global com forte presença local em Investment Bank e em Wealth
Management (Private Banking).
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Os ratings do Credit Suisse no Brasil, atribuídos às instituições financeiras do País pela Fitch
Ratings, são: AAA (bra), perspectiva estável (longo prazo) e F1+ (bra) (curto prazo), desde 2013.
Capital Markets & Advisory
O Credit Suisse tem conhecimento local e experiência global em fusões e aquisições, em
colocações primárias e secundárias de ações e em instrumentos de dívida. Além disso, mantém a
liderança consolidada em investment banking na América Latina desde 2005 (Fonte: Thomson
Reuters e Dealogic entre 1º de janeiro de 2005 e 30 de dezembro de 2020).
Líder em fusões e aquisições: O Credit Suisse é líder no ranking de Fusões e Aquisições (M&A)
na América Latina, entre 2005 e 2020, com volume de US$393 bilhões, em transações acima de
US$100 milhões (Fonte: Thomson Reuters e Dealogic. Considera transações anunciadas acima de
US$100 milhões entre 1º de janeiro de 2005 e 30 de dezembro de 2020).
Líder em emissões de ações: No segmento de Ofertas de Ações (ECM) na América Latina, o
Credit Suisse é líder entre 2005 e 2020, com volume de US$44 bilhões (Fonte: Dealogic.
Considera valor proporcional repartido entre coordenadores das ofertas para transações entre
1º de janeiro de 2005 e 30 de dezembro de 2020).
Líder em IPOs: No segmento de Ofertas Públicas Iniciais (IPOs) na América Latina, o Credit
Suisse é o líder entre 2005 e 2020, com volume de US$26 bilhões (Fonte: Dealogic. Considera
valor proporcional repartido entre coordenadores das ofertas para transações entre 1º de janeiro de
2005 e 30 de dezembro de 2020).
Corretora líder
O Credit Suisse é a maior corretora dos últimos 12 anos em negociação de ações no Brasil, com
uma participação de 10,5% no período. (Fonte: Bloomberg. Considera apenas companhias
negociadas no índice Ibovespa).
A Corretora do Credit Suisse tem foco no atendimento a clientes estrangeiros (não residentes) e
institucionais, atua em negociação de ações e opções, negociação eletrônica, colocações de ações
em blocos, IPOs e “follow-ons”, estruturação de derivativos de renda variável e elaboração e
distribuição de análises fundamentalistas (setorial e por empresas alvo de investimentos).
A Corretora do Credit Suisse trabalha em conjunto com uma experiente equipe de vendas da
América Latina, com vendedores no Brasil e nos Estados Unidos e tem o apoio de uma das mais
reconhecidas equipes de análise de ações da América Latina.
International Wealth Management Brasil
A divisão de International Wealth Management Brasil é um dos principais administradores de
recursos no segmento de wealth management para clientes brasileiros no Brasil e no mundo.
Nossa estratégia de gestão é a ser oUm parceiro para todas as fases da sua vida:
Gestão de portfólios exclusivos e produtos diferenciados: Participação do CIO do IWM Brazil
Brasil no comitê global de investimentos do Credit Suisse, definição dos cenários internacional e
local para elaboração do asset allocation estratégico e tático e gestão de mais de 1.000 produtos e
portfólios exclusivos.
Proximidade direta ao time de gestão e especialistas: Equipe multidisciplinar incluindo
estrategistas, economistas, investors, analistas de empresas e traders, e um investor/especialista
dedicado a cada portfólio exclusivo com foco em enquadramento do portfólio às condições do
mercado, visando alocação estrutural e tática.
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Acesso à plataforma global de investimentos: Expertise e pioneirismo em seleção de
oportunidades em ativos líquidos e ilíquidos globais e locais, composições e alternativas de
investimento, com a incorporação e experiência dos relatórios de research do Credit Suisse Global.
Filosofia de gestão e controle de riscos: Análise e monitoramento completos de produtos e
ativos, transparência e detalhamento em relatórios gerenciais de conta e fundos, sistema
proprietário de gestão, monitoramento e controle de mandatos personalizados para fundos
exclusivos de acordo com os objetivos de cada família.
Expertise para desenvolver soluções de investimento em: Wealth Advisory (Planejamento
sucessório, patrimonial e investimentos sociais via nosso Instituto CSHG); Estruturas exclusivas
(Fundos restritos e estruturados, abertos e fechados); Fundos de investimento (Fundos de
investimento próprios e do mercado); Soluções estruturadas (Estruturas de investimento, proteção
(hedge), empréstimos e emissão de dívida); Operações de renda fixa e variável (Títulos públicos,
títulos privados, ações, derivativos e câmbio); Investimentos alternativos (Fundos imobiliários,
Private Equity & Venture Capital, Club Deals, ativos estressados e infraestrutura); Produtos de
previdência (Fundos de investimento previdenciários).
CSHG Real Estate - Produtos imobiliários
A área de Investimentos Imobiliários da Credit Suisse Hedging-Griffo iniciou suas operações em
2003, com o objetivo de prover aos clientes alternativas de investimentos no mercado imobiliário
por meio de estruturas e instrumentos sofisticados do mercado de capitais.
Atualmente, a CSHG possui produtos imobiliários voltados para os segmentos comercial
(escritórios e imóveis corporativos), logístico e industrial e recebíveis imobiliários.
Responsabilidade social e cultural
Criado em 2003, o Instituto Credit Suisse Hedging-Griffo (Instituto CSHG) é o principal veículo de
investimento social do Credit Suisse no Brasil. O Instituto CSHG seleciona criteriosamente projetos
sociais, primordialmente na área da educação, e acompanha sua execução de forma próxima e
permanente.
Em 2020 foi investido um total de R$7,4 milhões em 21 projetos sociais de sua carteira anual, além
de ter apoiado mais de 40 organizações no combate à covid por meio de ações de acesso à cesta
básica, promoção da educação pública e inclusão digital.
Atualmente, alguns dos parceiros do Instituto CSHG nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo
são: Instituto Pró-Saber SP, Todos pela Educação, Redes da Maré, Instituto Rodrigo Mendes,
Fundo de Bolsas do Insper, entre outros.
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 30 de setembro de 2018, o Itaú Unibanco apresentou os seguintes resultados:
ativos na ordem de R$1,6 trilhão e uma carteira de crédito de R$636 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.
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Em 1994, assinou acordo de cooperação com a administradora de recursos Paribas Capital. No
ano seguinte, juntou-se ao Capital Group, de Los Angeles, para formar a administradora de fundos
BBA Capital. Em 1996, adquiriu a Financiadora Mappin e criou a Fináustria, especializada em
financiamento de veículos. Nessa época, já contava com sucursais em Campinas, Rio de Janeiro,
Porto Alegre e Belo Horizonte.
Em 2001, o BBA tem novo parceiro de negócios, em razão da compra do Creditanstalt pelo grupo
alemão HVB. No ano seguinte, a associação com o Grupo Icatu fez surgir duas empresas: a BBA
Icatu Corretora e a BBA Icatu Investimentos.
No final de 2002, ocorreu a associação com o Banco Itaú S.A., surgindo assim uma nova
instituição: o Itaú BBA. Com gestão autônoma para conduzir todos os negócios de clientes
corporativos e banco de investimento do grupo, passa a contar com a base de capital e liquidez do
Itaú e a especialização do BBA no segmento de atacado.
Em 2005, o Itaú BBA ampliou as atividades de banco de investimentos e, com isso, consolidou-se
como um player de mercado em fusões e aquisições, equities e renda fixa local, conforme descrito
abaixo. A partir de 2008, iniciou expansão de suas atividades em renda fixa internacional e
produtos estruturados.
Em 2009, o BACEN aprovou a associação entre o Itaú e o Unibanco. O Itaú BBA uniu-se com a
área corporate do Unibanco, e ainda concentrou as atividades de tesouraria institucional do grupo.
Atividade de Investment Banking do Itaú BBA
A área de investment banking do Itaú BBA oferece assessoria a clientes corporativos e investidores
na estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda variável, renda fixa e
fusões e aquisições.
O Itaú BBA tem sido reconhecido como um dos melhores bancos de investimento nas regiões em
que atua: foi eleito cinco anos consecutivos, de 2011 a 2015, banco de investimento mais inovador
da América Latina pela The Banker, para a mesma região, foi considerado o melhor banco de
investimento em 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 pela Global Finance, mesma instituição que
o apontou como o melhor investment bank do Brasil em 2009, 2012, 2013, 2014 e 2015 e como o
banco mais criativo do mundo em 2016. Também em 2016, o Itaú BBA foi eleito pela Bloomberg
como o melhor assessor em transações de M&A da América Latina e Caribe.
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 2017 o Itaú BBA foi líder em emissões no mercado
brasileiro em número de transações que totalizaram US$11,9 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 Thomson Reuters, o Itaú BBA prestou assessoria financeira a 40 transações em
2016 no Brasil, obtendo a primeira colocação no ranking Thomson por quantidade de operações
acumulando um total de US$12,7 bilhões. Em 2017, ainda de acordo com a Thomson Reuters, o
Itaú BBA foi também líder em número de operações no Brasil, tendo prestado assessoria financeira
a 49 transações totalizando US$11,0 bilhões, e também na América Latina, com 54 transações que
totalizaram US$12,8 bilhões.
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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 e US$8 bilhões em 2016,
equivalente a 14% e 21% do total, respectivamente. Em 2017 o Itaú BBA foi líder obtendo 27%
de participação sobre o volume total emitido, tendo coordenado operações cujo volume total
somou aproximadamente US$6 bilhões.
UBS BB
O UBS BB foi constituído em 2020 por meio da combinação das operações de banco de
investimentos do UBS e do Banco do Brasil, incluindo, entre outras, atividades de mercado de
capitais de renda fixa e variável, fusões e aquisições, além de corretagem de títulos e valores
mobiliários no segmento institucional. Essa parceria abrange o Brasil, assim como em outros
países da América Latina, incluindo Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai.
Essa combinação de forças cria uma plataforma única de banco de investimentos, oferecendo para
nossos clientes o melhor da plataforma do UBS, como presença e conhecimento global, research
de primeira linha, plataforma de análise de dados exclusiva, rede de distribuição com alcance em
todos os principais mercados mundiais e uma das maiores corretoras do Brasil, e o melhor da
plataforma do do Banco do Brasil, com seu forte relacionamento com clientes e conhecimento local
sem paralelo dos clientes, principalmente em Corporate Banking. O Banco do Brasil também traz
uma posição de liderança em mercados de capital de dívida e histórico comprovado de operações
de ECM, project finance e M&A no país, além de uma incrível capacidade de distribuição de varejo.
O UBS, acionista com 50,01% das ações, é um banco sediado em Zurich na Suíça e conta com
escritórios espalhados nos maiores centros financeiros globais onde emprega mais de 68 mil
funcionários. O sucesso do UBS baseia-se em seu modelo de negócio diversificado, composto
pelas áreas de: Wealth Management, Investment Bank, Personal & Corporate Banking e Asset
Management, e detém mais de US$2,6 trilhões em ativos sob gestão e uma rede de
relacionamento em mais de 50 países.
Esse modelo vem sendo consistentemente reconhecido em todos seus segmentos, com o UBS
tendo recebido inúmeros prêmios de prestígio ao longo dos anos, tendo sido reconhecido em 2017,
pelo terceiro ano consecutivo, “Best Global Investment Bank” e em 2019, pelo quarto ano
consecutivo, “Best M&A Bank” pela Global Finance. O UBS também foi nomeado “Most Innovative
Investment Bank for IPOs and Equity Raisings” nos anos de 2020, 2019 e 2018, pela The Banker,
e, em 2016, “Most Innovative Bank for M&A” pela The Banker. Ainda em 2020, o UBS foi nomeado
como “Best Technology Innovation in Investment Banking" pela The Banker, “ECM Bank of the
Year for Financial Institutions” pela Global Capital, “Best Global Equity Bank” pela Global Finance e
“M&A Deal of the Year for Global Banking Americas” pela The Banker. Além disso, recebeu o
primeiro lugar na categoria “Bank of the Year” como parte dos Prêmios IFR em 2015, considerado
um dos prêmios mais prestigiados da indústria global de mercados de capitais. Outras plataformas
do UBS também têm se destacado, como a de Wealth Management − que foi reconhecida como
“Best Private Banking Services Overall” em 2021, 2020 e em 11 dos 15 anos antes disso, pela
Euromoney, "Best Global Private Bank" em 2020 e 2019 pela The Banker, “World’s Best Bank for
Wealth Management” em 2020 pela Euromoney. – e Equity Research, que foi eleita em 2021,
2020, 2019 e 2018 como “#1 Global Equity Research” pela Institutional Investor.
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O Banco do Brasil, acionista com 49,99% das ações, em seus mais de 210 anos de existência,
acumulou experiências e pioneirismos, promovendo o desenvolvimento econômico do Brasil e
tornando-se parte integrante da cultura e história brasileira. Sua marca é uma das mais conhecidas
no país, ocupando pela 30ª vez consecutiva a primeira colocação na categoria “Bancos” do Prêmio
Top of Mind 2020, do Instituto Data Folha, sendo reconhecido como Melhor Banco no Brasil em
2020 pela Euromoney, Banco do Ano na América Latina em 2019 pela The Banker e Banco mais
Inovador da América Latina em 2019 e 2020 pela Global Finance.
Ao final de 2020, o Banco do Brasil apresentou aproximadamente R$1,8 trilhão de ativos totais e
presença em 99% dos municípios brasileiros, resultado do envolvimento de 86 mil funcionários,
distribuídos entre 4.370 agências, 15 países e mais de 12 mil pontos de atendimento.
No Brasil e América Latina, a parceria estratégica, por meio de seus acionistas, teve forte atuação em
fusões e aquisições, tendo participado em importantes transações como: a aquisição da Reserva pela
Arezzo &Co, o aporte de capital da Crescera e Vulcan Capital na Nelogica, aquisição do Éxito pelo
Grupo Pão de Açúcar, a aquisição da Avon pela Natura &Co, a aquisição da The Body Shop pela
Natura, aquisição da Vale Fertilizantes pela Mosaic, fusão entre a BM&F Bovespa e Cetip, aquisição de
participação pela Salic na Minerva Foods e fechamento de capital da Souza Cruz.
A parceria desempenhou também um papel importante em emissões de ações, tendo atuado em
diversas ofertas públicas de ações na região, incluindo as ofertas da Telefônica, Terrafina, Senior
Solution, Biosev, Smiles, Tupy, CPFL Renováveis, BB Seguridade, Fibra Uno, Avianca Holdings,
Volaris, Grupo Financiero Inbursa, Oi, Ourofino Saúde Animal, OHL México, Santander México,
Volaris, Via Varejo, Unifin Financiera, Grupo Financiero Galicia, Gerdau, Rumo Logística, Azul
Linhas Aéreas, CCR, Lojas Americanas, Magazine Luiza, BR Distribuidora, Grupo NotreDame
Intermedica, Arco Platform, Banco BTG Pactual, Petrobras, IRB Brasil Resseguros, Centauro,
Neoenergia, Banco Inter, Movida, Afya, Moura Dubeux, Estapar, XP Inc., Vasta Platform, Quero
Quero, D1000, Rumo, Pague Menos, JSL, Grupo Mateus, Enjoei, Ânima, Rede D’Or, Neogrid, Vinci
Partners, Vamos, Focus Energia, Eletromidia, CSN Mineração, entre outros.
Além disso, no mercado doméstico de renda fixa coordenou, em 2020, 50 emissões que
totalizaram o valor de R$8,5 bilhões e 8,5% de market share, encerrando o período em 5º lugar no
Ranking ANBIMA de Originação por Valor de Renda Fixa Consolidado Acumulado de 2020. No
mesmo período, foram estruturadas 18 operações de securitização, sendo 1 CRI e 13 CRAs,
1 FIDIC e 3 FIIs, com volume total de R$2,6 bilhões. No mercado externo, participou da emissão
de US$400 milhões, conferindo-lhe o 18º lugar no Ranking ANBIMA de Emissões Externas –
Totais Público & Privado, em 2020.
A parceria estratégica também conta com a maior corretora do país em volume de transações na
B3 em 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, e a segunda maior em 2019 e 2020.
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SUMÁRIO DA OFERTA
Este 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 “Informações sobre a Oferta”, “Sumário da
Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relativos à
Oferta” nas páginas 55, 22 e 103 deste Prospecto, na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência e nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia 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.
Acionista Vendedora ou
CAIXA

Caixa Econômica Federal.

Ações

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

Ações da Oferta Base

450.000.000 ações ordinárias de emissão da Companhia de
titularidade da Acionista Vendedora, livres e desembaraçadas de
quaisquer ônus ou gravames, a serem distribuídas no Brasil.

Ações da Oferta de Dispersão
Private

Após a alocação das Ações da Oferta de Varejo aos Investidores
da Oferta de Varejo, o montante de até 5% do total das Ações
será destinado, a exclusivo critério da Acionista Vendedora e dos
Coordenadores da Oferta, à colocação pública no âmbito da
Oferta de Dispersão Private para Investidores da Oferta de
Dispersão Private que realizarem Pedido de Reserva, de acordo
com as condições ali previstas e o procedimento indicado no item
“Informações Sobre a Oferta – Procedimento da Oferta – Oferta
Não Institucional – Oferta de Dispersão Private”, na página 74
deste Prospecto.

Ações da Oferta de Varejo

O montante de até, 50% do total das Ações será destinado à
colocação pública no âmbito da Oferta de Varejo para Investidores
da Oferta de Varejo que realizarem Pedido de Reserva, Pedido de
Reserva de FIA-Caixa Seguridade e/ou Termo de Adesão ao FIACaixa Seguridade, conforme o caso, de acordo com as condições
ali previstas e o procedimento indicado no item “Informações Sobre
a Oferta – Procedimento da Oferta – Oferta Não Institucional –
Oferta de Varejo”, na página 65 deste Prospecto.

Ações da Oferta Não
Institucional

No contexto da Oferta Não Institucional, a ser realizada pelas
Instituições Participantes da Oferta, o montante de, no mínimo,
10%, e, a critério da Acionista Vendedora e dos Coordenadores da
Oferta em conjunto, o montante de, no máximo, 55% do total das
Ações (considerando as Ações do Lote Suplementar) será
destinado à colocação pública no âmbito da Oferta Não Institucional
para Investidores da Oferta Não Institucional que realizarem Pedido
de Reserva, Pedido de Reserva de FIA-Caixa Seguridade e/ou
Termo de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade, conforme o caso e
aplicável, de acordo com as condições ali previstas e o
procedimento indicado no item “Informações Sobre a Oferta –
Procedimento da Oferta – Oferta Não Institucional”, na página 63
deste Prospecto.
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Ações do Lote Suplementar

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade
total das Ações da Oferta Base poderá ser acrescida em até
15%, ou seja, até 67.500.000 ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia e de
titularidade da Acionista Vendedora, nas mesmas condições e
preço das Ações da Oferta Base, conforme opção a ser
outorgada no Contrato de Colocação, pela Acionista Vendedora
ao Agente Estabilizador, em caráter irrevogável e irretratável,
opção esta a ser exercida em razão da prestação de serviço de
estabilização de preço das Ações.

Acordo Operacional

Acordo operacional que disciplina o acesso exclusivo por parte
da coligada CSH e suas controladas à rede de distribuição da
CAIXA com vigência até 14 de fevereiro de 2021.

Agentes de Colocação
Internacional

O Morgan Stanley & Co. LLC, a CAIXA (exceto com relação à
colocação das Ações nos Estados Unidos ou onde for proibido
fazê-lo), o BofA Securities, Inc., o Credit Suisse Securities (USA),
LLC, o Itau BBA USA Securities, Inc. e o UBS Securities, LLC.

Alocação Oferta para
Empregados

O montante de até 10% do total das Ações (oriundo das Ações
da Oferta de Varejo) será alocado prioritariamente aos
Empregados que realizarem seus investimentos de forma direta,
indicarem sua condição de Empregado no Pedido de Reserva e
concordarem, em seus respectivos Pedidos de Reserva, com o
Lock-up Alocação Oferta para Empregados.

Alocação da Oferta de Varejo
Comum

Após a alocação das Ações da Oferta de Varejo à Alocação
Lock-up Oferta de Varejo 45, o montante de, no mínimo, 2% das
Ações da Oferta de Varejo, bem como as Ações da Oferta de
Varejo remanescentes, serão alocadas aos demais Investidores
Não Institucionais da Oferta de Varejo.

Alocação Lock-up Oferta de
Dispersão Private 60

O montante de até 4% do total das Ações (oriundo das Ações da
Oferta de Dispersão Private) será alocado prioritariamente aos
Investidores da Oferta de Dispersão Private que realizarem seus
investimentos de forma direta e que concordarem, em seus
respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up Oferta de
Dispersão Private 60.

Alocação Lock-up Oferta de
Varejo 45

Após a alocação das Ações da Oferta de Varejo à Alocação
Oferta para Empregados, o montante de até 38% das Ações da
Oferta de Varejo somado às Ações que eventualmente não
tenham sido alocadas na Alocação Oferta para Empregados
serão alocadas prioritariamente aos Investidores Não
Institucionais da Oferta de Varejo que realizarem seus
investimentos de forma direta e/ou indireta (por meio de um
FIA-Caixa Seguridade) e que concordarem, em seus
respectivos Pedidos de Reserva e/ou Termos de Adesão ao
FIA-Caixa Seguridade, conforme o caso, com o Lock-up Oferta
de Varejo 45.

Anúncio de Encerramento

Anúncio de encerramento da Oferta, nos termos do artigo 29 da
Instrução CVM 400.
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Anúncio de Início

Anúncio de início da Oferta, nos termos do artigo 52 da
Instrução CVM 400.

Anúncio de Retificação

Anúncio comunicando eventual suspensão, revogação ou
qualquer modificação da Oferta, nos termos dos artigos 20 e 27
da Instrução CVM 400.

Aposentados

Investidores pessoas físicas que sejam empregados desligados
da empresa até 31 de março de 2021, que permanecem
vinculados ao plano Saúde CAIXA e/ou assistidos pela entidade
de previdência privada FUNCEF – Fundação dos Economiários
Federais, que realizem Pedidos de Reserva, no âmbito da Oferta
de Varejo, durante o Período de Reserva.

Aprovações Societárias

A avaliação de desinvestimento pela Acionista Vendedora e a
realização da Oferta e seus termos e condições foram
aprovados em Assembleia Geral Extraordinária de 17 de
dezembro de 2019 (Fase 2), devidamente registrada na JCDF
em 27 de março de 2020 sob o nº 1372586 e publicada no DOU
na edição de 3 de abril de 2020 e pela Reunião do Conselho de
Administração da Acionista Vendedora, realizada em 22 de
fevereiro de 2021, cuja ata foi devidamente registrada na JDCF
sob o nº 1660678 em 26 de fevereiro de 2021 e publicada no
DOU na edição de 1 de março de 2021. A precificação da Oferta
estará sujeita aos órgãos de governança da Acionista
Vendedora, incluindo a aprovação do Conselho de
Administração da Acionista Vendedora. Não será necessária
qualquer aprovação adicional pela Assembleia Geral da
Acionista Vendedora para aprovação do Preço por Ação.

Aviso ao Mercado

Aviso ao mercado da Oferta, nos termos do artigo 53 da
Instrução CVM 400, divulgado em 6 de abril de 2021 e a ser
divulgado novamente em 13 de abril de 2021, nos endereços da
Internet da Companhia, da Acionista Vendedora, dos
Coordenadores da Oferta, da CVM e da B3.

Bank of America

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.

CSH

Caixa Seguros Holding S.A.

Companhia

Caixa Seguridade Participações S.A.

Contrato de Colocação

“Contrato de Coordenação, Garantia Firme de Liquidação e
Distribuição de Ações Ordinárias de Emissão da Caixa
Seguridade Participações S.A.”, a ser celebrado entre a
Acionista Vendedora, os Coordenadores da Oferta, a
Companhia e, como interveniente e anuente, a B3.

Contrato de Colocação
Internacional

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

36

Contrato de Estabilização

“Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização do Preço
de Ações Ordinárias de Emissão da Caixa Seguridade
Participações S.A.”, a ser celebrado entre a Acionista
Vendedora, o Agente Estabilizador, a Corretora, a Companhia e
os demais Coordenadores da Oferta, o qual foi previamente
submetido à análise e aprovação da CVM e da B3, nos termos
do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400.

Contrato de Outorga

Contrato de outorga celebrado entre a Companhia e a CAIXA
em 30 de junho de 2015, que garantiu à Companhia o direito
exclusivo de exploração econômica do acesso à rede de
distribuição da CAIXA pelo prazo de 35 (trinta e cinco) anos,
para fins de comercialização de produtos nos ramos de seguros,
capitalização, previdência complementar aberta, administração,
corretagem de seguros e atividades afins.

Coordenador Adicional

Para fins do artigo 5º, inciso I e II, do Anexo II, do Código ANBIMA,
o Coordenador Líder será considerado Coordenador Adicional no
âmbito da Oferta, uma vez que a CAIXA, que é um dos
Coordenadores da Oferta, é controladora da Companhia
(atualmente uma subsidiária integral da CAIXA) e receberá
diretamente a integralidade dos recursos líquidos a serem obtidos
com a Oferta.
Para informações adicionais, ver seções “Relacionamento entre a
Acionista Vendedora e os Coordenadores da Oferta” e “Fatores
de Risco relativos à Oferta – A Acionista Vendedora é um dos
Coordenadores da Oferta e, uma vez que os Coordenadores da
Oferta participam do Procedimento de Bookbuilding, há risco de
distorções na formação do Preço por Ação, bem como de
ensejar eventual conflito de interesses no âmbito da Oferta” na
página 99 deste Prospecto.
O Coordenador Adicional não receberá qualquer remuneração
adicional em razão de sua condição de Coordenador Adicional,
recebendo somente as comissões de coordenação, garantia firme
de liquidação, colocação e, eventualmente, de incentivo em razão
de sua condição de Coordenador da Oferta, nos termos do
Contrato de Colocação.
Para informações sobre as remunerações recebidas pelos
Coordenadores da Oferta, ver a seção “Informações Sobre a
Oferta – Custos da Oferta”, na página 58 deste Prospecto.

Coordenador Líder ou Agente
Estabilizador

Banco Morgan Stanley S.A.

Coordenadores da Oferta

O Coordenador Líder, a CAIXA, o Bank of America, o Credit Suisse,
o Itaú BBA e o UBS BB.

Corretora

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

Credit Suisse

Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.

Data de Liquidação

A data de liquidação física e financeira das Ações que deverá
ocorrer até o último dia útil do Período de Colocação.
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Data de Liquidação das Ações A data de liquidação física e financeira das Ações do Lote
do Lote Suplementar
Suplementar que deverá ser realizada até o segundo dia útil
contado da(s) respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de Lote
Suplementar.
Declarações

A declaração da Acionista Vendedora e do Coordenador Líder,
nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, estão anexas a
este Prospecto.

Destinação dos Recursos

Tendo em vista que a Oferta é uma distribuição pública
secundária de Ações de titularidade da Acionista Vendedora, a
Companhia não receberá quaisquer recursos em decorrência da
realização da Oferta. A Acionista Vendedora receberá todos os
recursos líquidos resultantes da venda das Ações. Para
informações adicionais, ver seção “Destinação dos Recursos” na
página 114 deste Prospecto.

Direitos, Vantagens e
Restrições das Ações

As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos,
vantagens e restrições conferidos aos atuais titulares de ações
ordinárias de emissão da Companhia, nos termos da Lei das
Sociedades por Ações, do Regulamento do Novo Mercado e do
estatuto social da Companhia, dentre os quais: (i) direito de voto
nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada Ação
corresponderá a um voto; (ii) direito ao dividendo mínimo
obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25% (vinte e
cinco por cento) do lucro líquido ajustado nos termos do
artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) direito de
alienação das Ações nas mesmas condições asseguradas ao
acionista controlador alienante, em caso de alienação, direta ou
indireta, a título oneroso, do controle da Companhia, tanto por
meio de uma única operação, como por meio de operações
sucessivas (tag along de 100% (cem por cento) do preço),
observadas as condições e os prazos previstos nas disposições
legais e regulamentares aplicáveis; (iv) direito integral ao
recebimento de dividendos adicionais ou juros sobre o capital
próprio e demais proventos de qualquer natureza que a
Companhia vier a declarar a partir da data de disponibilização do
Anúncio de Início; (v) direito de alienação das Ações em oferta
pública de cancelamento de registro de emissor de valores
mobiliários ou de cancelamento de listagem das ações
ordinárias de emissão da Companhia no Novo Mercado, por
valor justo, ao menos igual ao valor de avaliação da Companhia
apurado de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 4º,
§4º da Lei das Sociedades por Ações, bem como nos critérios
aceitos pela CVM; (vi) no caso de liquidação da Companhia,
direito de participar no acervo líquido da Companhia, na forma
prevista na Lei das Sociedades por Ações, na proporção da sua
participação no capital social; e (vii) direito de retirada nas
hipóteses previstas pela Lei das Sociedades por Ações,
mediante reembolso do valor patrimonial de suas ações,
apurado de acordo com o procedimento de avaliação previsto na
Lei das Sociedades por Ações. Para informações adicionais
sobre os direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias de
emissão da Companhia, ver o item 18.1 do Formulário de
Referência.
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Distribuição Parcial

Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta. Caso não
existam Pedidos de Reserva, Termos de Adesão ao FIA-Caixa
Seguridade (e, consequentemente, Pedidos de Reserva de FIACaixa Seguridade) e intenções de investimento para a aquisição da
totalidade das Ações (sem considerar as Ações do Lote
Suplementar) até a data de conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, nos termos do Contrato de Colocação, a Oferta será
cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva, Termos de Adesão
ao FIA-Caixa Seguridade (e, consequentemente, Pedidos de
Reserva de FIA-Caixa Seguridade) e as intenções de investimentos
automaticamente cancelados, e os valores eventualmente
depositados devolvidos sem juros ou correção monetária, sem
reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos
tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis
contados da data de divulgação do cancelamento. Para
informações adicionais, leia a seção “Fatores de Risco
Relativos à 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 adquirir a totalidade das Ações ofertadas no
âmbito da Oferta” na página 110 deste Prospecto Preliminar.

Empregados

Os Empregados Subsidiárias, os Empregados CAIXA e os
Aposentados, considerados em conjunto.

Empregados CAIXA

Investidores pessoas físicas que sejam empregados da CAIXA,
assim registrados em 31 de março de 2021, que realizem
Pedidos de Reserva, no âmbito da Oferta de Varejo, durante o
Período de Reserva.

Empregados Subsidiárias

Investidores pessoas físicas que sejam empregados da
Companhia, da Caixa Cartões Holding S.A., inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 32.356.381/0001-32, da Caixa Loterias S.A.,
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 24.038.490/0001-83 e da Caixa
Participações S.A. – CAIXAPAR, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 10.744.073/0001-41, assim registrados em 31 de março de
2021, que realizem Pedidos de Reserva, no âmbito da Oferta de
Varejo, durante o Período de Reserva.

Estabilização do Preço das
Ações Ordinárias de Emissão
da Companhia

O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a
seu exclusivo critério, realizar operações bursáteis visando à
estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia na B3, no âmbito da Oferta, por um período de 30
(trinta) dias contados da data de início da negociação das Ações
na B3, inclusive, observadas as disposições legais aplicáveis e o
disposto no Contrato de Estabilização, o qual foi previamente
submetido à análise e aprovação da CVM e da B3, nos termos
do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400.

Estados Unidos

Estados Unidos da América.
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Evento de Fixação do Preço
em Valor Inferior à Faixa
Indicativa

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

Faixa Indicativa

A faixa indicativa do Preço por Ação apresentada na capa deste
Prospecto, a ser fixada após a apuração do resultado do
Procedimento de Bookbuilding. Estima-se que o Preço por Ação
estará situado entre R$9,33 e R$12,67, podendo, no entanto,
ser fixado acima ou abaixo dessa faixa indicativa.

Fatores de Risco

Principais fatores que devem ser considerados antes da decisão
de investimento nas Ações. Para informações adicionais, ver
seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco
da Companhia” e “Fatores de Risco Relativos à Oferta” nas
páginas 22 e 103 deste Prospecto, e seção “4. Fatores de Risco”
do Formulário de Referência, além de outras informações
incluídas neste Prospecto e no Formulário de Referência.

FIAs-Caixa Seguridade

Fundos de investimento em ações da Companhia a serem
constituídos, no âmbito da Oferta, por determinadas Instituições
Participantes da Oferta, nos termos da Instrução CVM 555,
como veículos de investimento para os Investidores da Oferta de
Varejo que desejarem investir indiretamente nas Ações no
âmbito da Oferta de Varejo, nos termos do regulamento e
lâmina-modelos anexos a este Prospecto.

Final Offering Memorandum

Documento definitivo de divulgação da Oferta utilizado nos
esforços de colocação de Ações junto a Investidores
Estrangeiros.

Formador de Mercado

Não haverá a contratação de instituição financeira para a
prestação de serviços de formador de mercado para a Oferta.
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Garantia Firme de Liquidação

A garantia firme de liquidação a ser prestada pelos
Coordenadores da Oferta consiste na obrigação individual e não
solidária dos Coordenadores da Oferta, observado o disposto no
Contrato de Colocação, de liquidar as Ações da Oferta Base que
tenham sido adquiridas, porém não liquidadas, pelos seus
respectivos investidores na Data de Liquidação, na proporção e
até o limite individual de garantia firme prestada por cada um
dos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de
Colocação. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, a
celebração dos documentos relativos à Oferta, incluindo o
Contrato de Colocação, o cumprimento das condições
precedentes previstas no Contrato de Colocação, a divulgação
do Anúncio de Início e a disponibilização do Prospecto
Definitivo, os Coordenadores da Oferta realizarão a colocação
das Ações (sem considerar as Ações do Lote Suplementar), em
regime de garantia firme de liquidação, de forma individual e não
solidária, de acordo com as proporções e os limites individuais
de cada um dos Coordenadores da Oferta descritos na seção
“Informações sobre a Oferta – Garantia Firme de Liquidação” na
página 82 deste Prospecto Preliminar. Tal garantia firme de
liquidação é vinculante a partir da conclusão do Procedimento
de Bookbuilding, da concessão do registro da Oferta pela CVM,
da celebração dos documentos relativos à Oferta, incluindo o
Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional,
do cumprimento das condições precedentes previstas no
Contrato de Colocação e no Contrato de Colocação
Internacional, da divulgação do Anúncio de Início e da
disponibilização do Prospecto Definitivo.
Se, ao final do Período de Colocação, as Ações objeto de
garantia firme de liquidação não tiverem sido totalmente
liquidadas pelos respectivos investidores, os Coordenadores da
Oferta, de forma individual e não solidária, liquidarão, no último
dia do Período de Colocação, pelo Preço por Ação, na
proporção e até o limite individual de cada um dos
Coordenadores da Oferta indicado no Contrato de Colocação, a
totalidade do respectivo saldo resultante da diferença entre (i) a
quantidade de Ações objeto de garantia firme de liquidação,
conforme indicada no Contrato de Colocação, multiplicada pelo
Preço por Ação; e (ii) a quantidade de Ações objeto de garantia
firme de liquidação efetivamente liquidada pelos investidores
que as adquirirem, multiplicada pelo Preço por Ação.
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Inadequação da Oferta a
Certos Investidores

O investimento nas Ações representa um investimento de risco,
pois é um investimento em renda variável e, assim, os
investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a
perdas patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às
Ações, à Oferta, à Companhia, ao setor em que atua, aos seus
acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos
neste Prospecto e no Formulário de Referência da Companhia
incorporado por referência a este Prospecto, e que devem ser
cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de
investimento. O investimento nas Ações não é, portanto,
adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à
volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há
nenhuma classe ou categoria de investidor que esteja proibida
por lei de adquirir Ações ou, com relação à qual o investimento
em Ações seria, no entendimento da Companhia, da Acionista
Vendedora e dos Coordenadores da Oferta, inadequado.

Informações Adicionais

Para informações adicionais sobre a Oferta, ver seção
“Informações Sobre a Oferta” na página 87 deste Prospecto. A
Acionista Vendedora e o Coordenador Líder solicitaram o
registro da Oferta em 1 de março de 2021, estando a Oferta
sujeita à prévia aprovação pela CVM. Mais informações sobre a
Oferta poderão ser obtidas com as Instituições Participantes da
Oferta nos respectivos endereços indicados na seção
“Informações sobre a Companhia, a Acionista Vendedora, os
Coordenadores da Oferta, os Consultores e os Auditores” na
página 4 deste Prospecto.
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 Relativos à Oferta” na página 22 e
103 deste Prospecto, na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário
de Referência e nas demonstrações contábeis individuais e
consolidadas da Companhia 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.

Instituições Consorciadas

Instituições intermediárias autorizadas a operar na B3
contratadas para efetuar esforços de colocação das Ações
exclusivamente aos Investidores da Oferta Não Institucional.

Instituições Participantes da
Oferta

Os Coordenadores da Oferta e as Instituições Consorciadas, em
conjunto.

Instrumentos de Lock-up

Acordos de Restrição à Venda de Ações (Lock-up), celebrados
pela Companhia, pelos seus administradores e pela Acionista
Vendedora.
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Investidores da Oferta de
Dispersão Private

Investidores pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliados
ou com sede no Brasil, e clubes de investimento registrados na
B3, em todos os casos, que sejam considerados investidores
qualificados nos termos da regulamentação da CVM, e que
realizem pedidos de investimento durante o Período de Reserva
de acordo com o procedimento indicado no item “Informações
Sobre a Oferta – Procedimento da Oferta – Oferta Não
Institucional – Oferta de Dispersão Private”, na página 74 deste
Prospecto, no âmbito da Alocação Lock-up Oferta de Dispersão
Private 60 e da Oferta de Dispersão Private Sem Lock-up.

Investidores da Oferta de
Dispersão Private Lock-up 60

Investidores da Oferta de Dispersão Private que realizarem seus
investimentos de forma direta e que concordarem, em seus
respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up Oferta de
Dispersão Private 60.

Investidores da Oferta de
Dispersão Private Sem
Lock-up

Após a alocação das Ações da Oferta de Dispersão Private à
Alocação Lock-up Oferta de Dispersão Private 60, o montante
de, no mínimo, 1% das Ações da Oferta de Dispersão Private,
bem como as Ações da Oferta de Dispersão Private
remanescentes, serão alocadas aos demais Investidores da
Oferta de Dispersão Private.

Investidores da Oferta de
Varejo

Empregados e Investidores Não Institucionais da Oferta de
Varejo, considerados em conjunto.

Investidores da Oferta de
Varejo Comum

Após a alocação das Ações da Oferta de Varejo à Alocação Lock-up
Oferta de Varejo 45, o montante de, no mínimo, 2% das Ações da
Oferta de Varejo, bem como as Ações da Oferta de Varejo
remanescentes, serão alocadas aos demais Investidores Não
Institucionais da Oferta de Varejo.

Investidores da Oferta Não
Institucional

Investidores da Oferta de Dispersão Private e Investidores da
Oferta de Varejo, considerados em conjunto.

Investidores Estrangeiros

Público alvo dos esforços de colocação das Ações no exterior, a
serem realizados pelos Agentes de Colocação Internacional, nos
termos do Contrato de Colocação Internacional, sendo (a) nos
Estados Unidos, exclusivamente para pessoas razoavelmente
consideradas investidores institucionais qualificados (qualified
institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados
Unidos, conforme definidos na Rule 144A, editada pela SEC, em
operações isentas de registro nos Estados Unidos previstas no
Securities Act e nos regulamentos editados ao amparo do
Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras regras
federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores
mobiliários; e (b) nos demais países, exceto o Brasil e os Estados
Unidos, para investidores que sejam pessoas não residentes no
Brasil ou nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo com
as leis daqueles países, respeitada a legislação vigente no país
de domicílio de cada investidor, desde que tais investidores
estrangeiros invistam no Brasil por meio dos mecanismos de
investimento regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional,
pelo Banco Central do Brasil, pela CVM e pelas demais
disposições legais e regulamentares aplicáveis.
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Investidores Institucionais

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento
registrados na B3 e investidores que sejam considerados
profissionais ou qualificados, nos termos da regulamentação da
CVM, em qualquer caso, que não sejam considerados
Investidores da Oferta Não Institucional, incluindo instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil,
companhias seguradoras, sociedades de capitalização,
entidades abertas e fechadas de previdência complementar,
fundos de investimento, entidades administradoras de recursos
de terceiros registradas na CVM, condomínios destinados à
aplicação em carteiras de títulos e valores mobiliários
registrados na CVM e/ou na B3 e Investidores Estrangeiros.

Investidores Institucionais
que sejam Pessoas
Vinculadas

Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço
por Ação, mediante a participação destes no Procedimento de
Bookbuilding, até o limite máximo de 20% (vinte por cento) das
Ações da Oferta Institucional. 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. Caso seja verificado excesso de demanda superior
em 1/3 (um terço) à quantidade de Ações da Oferta Base, será
vedada a colocação de Ações aos Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas, sendo suas intenções de
investimentos automaticamente canceladas. 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 para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400. 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. Para
informações adicionais, ver a seção “Fatores de Risco
Relativos à Oferta – 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, 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 105 deste Prospecto.
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Investidores Não
Institucionais da Oferta de
Varejo

Investidores pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliados
ou com sede no Brasil e clubes de investimento registrados na
B3, que realizem pedidos de investimento durante o Período de
Reserva no âmbito da Alocação Lock-up Oferta de Varejo 45 e
da Alocação Oferta de Varejo Comum, de acordo com o
procedimento indicado no item “Informações Sobre a Oferta –
Procedimento da Oferta - Oferta Não Institucional – Oferta de
Varejo”, na página 65 deste Prospecto.

Investidores Não
Institucionais da Oferta de
Varejo Lock-up 45

Investidores Não Institucionais da Oferta de Varejo que
realizarem seus investimentos de forma direta e que
concordarem, em seus respectivos Pedidos de Reserva, com o
Lock-up Oferta de Varejo 45.

Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A.

Lock-up Alocação Oferta para
Empregados

Os Empregados que adquirirem Ações no âmbito da Alocação
Oferta para Empregados não poderão, pelo prazo de 60
(sessenta) dias contados da data de divulgação do Anúncio de
Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda,
dar em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a
qualquer título, tais Ações. Dessa forma, como condição para a
participação na Alocação Oferta para Empregados, cada
Empregado ao realizar seu Pedido de Reserva estará
autorizando seu agente de custódia na Central Depositária
gerida pela B3 a depositar tais Ações na 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
Oferta Empregados.

Lock-up Oferta de Dispersão
Private 60

Os Investidores da Oferta de Dispersão Private Lock-up 60 que
adquirirem Ações no âmbito da Alocação Lock-up Oferta de
Dispersão Private 60 não poderão, pelo prazo de 60 (sessenta)
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
Alocação Lock-up Oferta de Dispersão Private 60, cada
Investidor da Oferta de Dispersão Private Lock-up 60, ao realizar
seu Pedido de Reserva, estará autorizando seu agente de
custódia na Central Depositária gerida pela B3 a depositar tais
Ações na 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 Oferta de Dispersão Private 60.
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Lock-up Oferta de Varejo 45

Os Investidores Não Institucionais da Oferta de Varejo Lock-up
45 que adquirirem Ações e/ou cotas de um FIA-Caixa
Seguridade no âmbito da Alocação Lock-up Oferta de Varejo 45
não poderão, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados
da data de divulgação do Anúncio de Início, oferecer, vender,
alugar (emprestar), contratar a venda, dar em garantia ou ceder
ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais Ações e/ou
resgatar, total ou parcialmente, as cotas do FIA-Caixa
Seguridade. Dessa forma, como condição para a participação na
Alocação Lock-up Oferta de Varejo 45, cada Investidor Não
Institucional da Oferta de Varejo Lock-up 45 (incluindo os FIAsCaixa Seguridade), ao realizar seu Pedido de Reserva, estará
autorizando seu agente de custódia na Central Depositária
gerida pela B3 a depositar tais Ações na carteira mantida pela
Central Depositária gerida pela B3 exclusivamente para este fim,
bem como concordando que o FIA-Caixa Seguridade possui
prazo de carência de 45 (quarenta e cinco) dias,
correspondentes ao período do Lock-up Oferta de Varejo 45. Em
qualquer hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas na Central
Depositária gerida pela B3 e as cotas indisponíveis para resgate
até o encerramento do Lock-up Oferta de Varejo 45.

Oferta

Oferta pública de distribuição secundária das Ações, no Brasil,
em mercado de balcão não organizado, nos termos da
Instrução CVM 400 e demais disposições legais aplicáveis, com
esforços de colocação das Ações no exterior.

Oferta de Dispersão Private

Uma oferta aos Investidores da Oferta de Dispersão Private, na
qual terão prioridade de alocação os Investidores da Oferta de
Dispersão Private Lock-up 60 e os Investidores da Oferta de
Dispersão Private Sem Lock-up, de acordo com as condições ali
previstas e o procedimento indicado no item “Informações Sobre
a Oferta – Oferta Não Institucional”, na página 63 deste
Prospecto.

Oferta de Dispersão Private
Sem Lock-up

Após a alocação das Ações da Oferta de Dispersão Private à
Alocação Lock-up Oferta de Dispersão Private 60, o montante de,
no mínimo, 1% das Ações da Oferta de Dispersão Private, bem
como as Ações da Oferta de Dispersão Private remanescentes,
serão alocadas aos demais Investidores da Oferta de Dispersão
Private.

Oferta de Varejo

Uma oferta aos Investidores da Oferta de Varejo, na qual terão
prioridade de alocação os Empregados que indicarem sua
condição de Empregado no respectivo Pedido de Reserva, os
Investidores Não Institucionais da Oferta de Varejo Lock-up 45 e
os Investidores da Oferta de Varejo Comum.

Oferta Institucional

Uma oferta aos Investidores Institucionais, a ser realizada
exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta, de acordo com o
procedimento previsto na seção “Informações sobre a Oferta –
Procedimento da Oferta – Oferta Institucional” na página 78 deste
Prospecto.
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Oferta Não Institucional

Uma oferta aos Investidores da Oferta Não Institucional, a ser
realizada pelas Instituições Participantes da Oferta, a qual
compreende: (i) Oferta de Varejo; e (ii) Oferta de Dispersão
Private, de acordo com o procedimento previsto na seção
“Informações sobre a Oferta – Procedimento da Oferta – Oferta
Não Institucional” na página 63 deste Prospecto.

Offering Memoranda

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

Opção de Lote Suplementar

Opção outorgada no Contrato de Colocação pela Acionista
Vendedora ao Agente Estabilizador, nos termos do artigo 24 da
Instrução CVM 400, para colocação das Ações do Lote
Suplementar, nas mesmas condições e preço das Ações da
Oferta Base, exclusivamente para atender a um eventual excesso
de demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta.

Pedido de Reserva

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

Pedido de Reserva de
FIA-Caixa Seguridade

Pedido de reserva de Ações pelos FIAs-Caixa Seguridade, no âmbito
da Alocação Lock-up Oferta de Varejo 45, a ser realizado mediante
preenchimento de formulário específico.

Período de Colocação

Prazo para a colocação e aquisição das Ações, que será de até
2 (dois) dias úteis contados da data de divulgação do Anúncio
de Início.

Período de Reserva

Período de 13 de abril de 2021, inclusive, a 26 de abril de 2021,
inclusive, para os Investidores da Oferta Não Institucional (exceto
FIAs-Caixa Seguridade) efetuarem seus Pedidos de Reserva e/ou
Termo de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade, conforme o caso. Os
FIAs-Caixa Seguridade deverão realizar seus Pedidos de Reserva
de FIA-Caixa Seguridade até o último dia do Período de Reserva,
em montante correspondente ao somatório dos montantes dos
Termos de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade que tiverem recebido
e aceito.

Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas

Período de 13 de abril de 2021, inclusive, a 15 de abril de 2021,
inclusive, data de encerramento esta que antecedeu em pelo
menos sete dias úteis a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, para os Investidores da Oferta Não Institucional
(exceto FIAs-Caixa Seguridade) efetuarem seus Pedidos de
Reserva e/ou Termo de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade,
conforme o caso. Os FIAs-Caixa Seguridade deverão realizar seus
Pedidos de Reserva de FIA-Caixa Seguridade até o último dia do
Período de Reserva, em montante correspondente ao somatório
dos montantes dos Termos de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade
que tiverem recebido e aceito.
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Pessoas Vinculadas

Investidores que sejam, nos termos do artigo 55 da
Instrução CVM 400, e da Instrução CVM 505, (i) controladores ou
administradores da Companhia, da Acionista Vendedora ou outras
pessoas vinculadas à Oferta, bem como seus cônjuges ou
companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o
segundo grau; (ii) controladores ou administradores das Instituições
Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação
Internacional; (iii) administradores, empregados, operadores,
colaboradores e demais prepostos das Instituições Participantes da
Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional diretamente
envolvidos na estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos que
prestem serviços às Instituições Participantes da Oferta e/ou aos
Agentes de Colocação Internacional, desde que diretamente
envolvidos na Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, com
as Instituições Participantes da Oferta e/ou com os Agentes de
Colocação Internacional, contrato de prestação de serviços
diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de
suporte operacional no âmbito da Oferta; (vi) sociedades
controladas, direta ou indiretamente, pelas Instituições Participantes
da Oferta e/ou pelos Agentes de Colocação Internacional, desde
que diretamente envolvidos na Oferta; (vii) sociedades controladas,
direta ou indiretamente, por pessoas vinculadas às Instituições
Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de Colocação
Internacional, desde que diretamente envolvidos na Oferta;
(viii) cônjuge ou companheiro e filhos menores das pessoas
mencionadas nas alíneas (ii) a (v) acima; e (ix) clubes e fundos de
investimento cuja maioria das cotas pertença a pessoas vinculadas,
salvo se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados. 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.
Para informações adicionais, ver a seção “Fatores de Risco
Relativos à Oferta – 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,
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 105 deste Prospecto.
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Plano de Incentivos

Na hipótese de realização do investimento diretamente por meio de
Pedido de Reserva no âmbito da Alocação Oferta para
Empregados CAIXA, os Empregados CAIXA, mesmo que lotados
nas subsidiárias integrais da CAIXA, podem utilizar-se de
condições especiais para aquisição das Ações, desenvolvidas,
aprovadas e concedidas pela CAIXA, exclusivamente aos
Empregados CAIXA por meio de plano de incentivos, conforme
descrito no item “Informações Sobre a Oferta – Procedimento da
Oferta - Oferta Não Institucional – Oferta de Varejo”, na página 65
deste Prospecto.

Preço por Ação

O preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento
de coleta de intenções de investimento a ser realizado com
Investidores Institucionais pelos Coordenadores da Oferta, no
Brasil, nos termos do Contrato de Colocação, e pelos Agentes
de Colocação Internacional, no exterior, nos termos do Contrato
de Colocação Internacional, conforme previsto no artigo 23,
parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400. O Preço por
Ação será determinado tendo como parâmetro o resultado do
Procedimento de Bookbuilding, com base nas indicações de
interesse em função da qualidade e quantidade de demanda
(por volume e preço) coletada perante Investidores Institucionais
durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério
de determinação do Preço por Ação é justificada na medida em
que o preço de mercado das Ações a serem 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. Os Investidores da Oferta Não
Institucional que aderirem à Oferta Não Institucional não
participarão do Procedimento de Bookbuilding, e, portanto,
não participarão da fixação do Preço por Ação.

Preliminary Offering
Memorandum

Documento preliminar de divulgação da Oferta utilizado nos
esforços de colocação de Ações junto a Investidores
Estrangeiros.

Procedimento de
Bookbuilding

Procedimento de coleta de intenções de investimento a ser
realizado com Investidores Institucionais pelos Coordenadores da
Oferta, no Brasil, nos termos do Contrato de Colocação, e pelos
Agentes de Colocação Internacional, no exterior, nos termos do
Contrato de Colocação Internacional, conforme previsto no
artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44 da Instrução CVM 400.
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Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço por
Ação, mediante a participação destes no Procedimento de
Bookbuilding, até o limite máximo de 20% das Ações da Oferta
Institucional. 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. Nos termos do art. 55 da Instrução
CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior em
1/3 (um terço) à quantidade de Ações da Oferta Base, será vedada
a colocação de Ações aos Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas, sendo suas intenções de investimentos
automaticamente canceladas. Os Pedidos de Reserva feitos por
Investidores da Oferta Não Institucional no Período de Reserva
para Pessoas Vinculadas não serão cancelados. 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
para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400. 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. Para
informações adicionais, ver a seção “Fatores de Risco
Relativos à Oferta – 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,
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 105 deste Prospecto.
Produto da Colocação das
Ações

O produto entre (i) a quantidade total de Ações efetivamente
colocadas (ainda que em decorrência da garantia firme de
liquidação prestada pelos Coordenadores da Oferta), subtraída a
quantidade de ações colocadas junto aos Empregados no âmbito
da Alocação Oferta para Empregados; e (ii) o Preço por Ação.

Produto da Colocação das
Ações do Lote Suplementar

O produto entre (i) a quantidade de Ações do Lote Suplementar
efetivamente colocadas; e (ii) o Preço por Ação.
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Produto da Colocação da
Oferta

Significa a soma do Produto da Colocação das Ações e do
Produto da Colocação das Ações do Lote Suplementar.

Prospecto Definitivo

O prospecto definitivo da Oferta, que inclui os documentos
anexos ao prospecto definitivo da Oferta, dentre os quais, o
Formulário de Referência da Companhia, e seus eventuais
aditamentos e suplementos.

Prospecto Preliminar ou
Prospecto

Este prospecto preliminar da Oferta, que inclui os documentos
anexos ao prospecto preliminar da Oferta, dentre os quais, o
Formulário de Referência da Companhia, e seus eventuais
aditamentos e suplementos.

Prospectos

Este Prospecto e o Prospecto Definitivo, quando referidos em
conjunto e indistintamente.

Público Alvo da Oferta

Investidores da Oferta de Varejo, no âmbito da Oferta de Varejo,
Investidores da Oferta de Dispersão Private, no âmbito da Oferta de
Dispersão Private e Investidores Institucionais, no âmbito da Oferta
Institucional, sendo que os Investidores Estrangeiros deverão
investir nas Ações por meio dos mecanismos de investimento
regulamentados pelo CMN, pelo Banco Central, pela CVM e pelas
demais disposições legais e regulamentares aplicáveis.

Rateio da Oferta de Dispersão
Private

Rateio Lock-up Oferta de Dispersão Private 60 e Rateio Oferta
de Dispersão Private Sem Lock-up, considerados em conjunto.

Rateio da Oferta de Varejo

Rateio Empregados, Rateio Lock-up Oferta de Varejo 45 e Rateio
Varejo Comum, considerados em conjunto.

Rateio Empregados

Caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados
por Empregados exceda o total de Ações destinadas à Alocação
Oferta para Empregados, será realizado rateio entre os
respectivos Empregados que apresentarem Pedido de Reserva
proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de
Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações.
Caso haja Rateio Empregados, os valores depositados em
excesso serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem
reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos
aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias
úteis contados da Data de Liquidação.

Rateio Lock-up Oferta de
Dispersão Private 60

Caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por
Investidores da Oferta de Dispersão Private Lock-up 60 exceda o
total de Ações destinadas à Alocação Lock-up Oferta de Dispersão
Private 60, será realizado rateio entre todos os respectivos
Investidores da Oferta de Dispersão Private Lock-up 60 que
apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente ao valor dos
respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as
frações de Ações. Caso haja Rateio Lock-up Oferta de Dispersão
Private 60, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem
juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o
caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no
prazo de 3 (três) dias úteis contados da Data de Liquidação.
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Rateio Lock-up Oferta de
Varejo 45

Caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados
por Investidores Não Institucionais da Oferta de Varejo Lock-up 45
exceda o total de Ações destinadas à Alocação Lock-up Oferta de
Varejo 45 (após a Alocação Oferta para Empregados), será
realizado rateio entre os respectivos Investidores Não
Institucionais da Oferta de Varejo Lock-up 45 que apresentarem
Pedido de Reserva proporcionalmente ao valor dos respectivos
Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações
de Ações. Caso haja Rateio Lock-up Oferta de Varejo 45, os
valores depositados em excesso serão devolvidos sem juros ou
correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso
dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no
prazo de 3 (três) dias úteis contados da Data de Liquidação.

Rateio Oferta de Dispersão
Private Sem Lock-up

Caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados
por Investidores da Oferta de Dispersão Private Sem Lock-up
exceda o total de Ações destinadas à Oferta de Dispersão Private
Sem Lock-up (após a Alocação Lock-up Oferta de Dispersão
Private 60), será realizado rateio entre todos os respectivos
Investidores da Oferta de Dispersão Private Sem Lock-up que
apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente ao valor dos
respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto,
as frações de Ações. Caso haja Rateio Oferta de Dispersão
Private Sem Lock-up, os valores depositados em excesso serão
devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e
com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos
eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados
da Data de Liquidação.

Rateio Varejo Comum

Caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados
por Investidores da Oferta de Varejo Comum exceda o total de
Ações destinadas à Oferta de Varejo Comum (após a Alocação
Oferta para Empregados e a Alocação Lock-up Oferta de Varejo
45), será realizado rateio entre os respectivos Investidores da
Oferta de Varejo Comum que apresentarem Pedido de Reserva
proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de
Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações.
Caso haja Rateio Varejo Comum, os valores depositados em
excesso serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem
reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos
aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias
úteis contados da Data de Liquidação.
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Restrição à Venda de Ações
(Lock-up)

A Companhia, seus administradores e a Acionista Vendedora se
comprometerão, perante os Coordenadores da Oferta e os Agentes
de Colocação Internacional, a celebrar acordos de restrição à
venda de ações ordinárias de emissão da Companhia, por meio
dos quais, observadas as exceções previstas no Contrato de
Colocação Internacional, concordarão em não oferecer, vender,
contratar a venda, penhorar, emprestar, dar em garantia, conceder
qualquer opção de compra ou certificados (warrants), realizar
qualquer venda a descoberto ou de outra forma onerar ou dispor,
direta ou indiretamente, celebrar qualquer contrato de hedge ou
qualquer outra forma de acordo por meio do qual seja transferido,
no todo ou em parte, quaisquer dos resultados econômicos
decorrentes da titularidade de qualquer direito econômico
relacionado, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, contados da
data de disponibilização do Anúncio de Início, a quaisquer ações
ordinárias de emissão da Companhia de que sejam titulares
imediatamente após a Oferta, ou valores mobiliários conversíveis
ou permutáveis por, ou que representem um direito de receber
ações ordinárias de emissão da Companhia, ou que admitam
pagamento mediante entrega de ações ordinárias de emissão da
Companhia, bem como derivativos nelas lastreados, ressalvadas
as Ações do Lote Suplementar.
As vedações listadas acima não se aplicarão nas hipóteses de:
(i) doações de boa-fé, desde que, antes de tal doação, o respectivo
donatário comprometa-se por escrito a respeitar o prazo
remanescente do período de lock-up; (ii) transferências a um trust
em benefício direto ou indireto do próprio signatário do Instrumento
de Lock-up e/ou de familiares imediatos do mesmo, desde que,
antes de tal transferência, o trust comprometa-se por escrito a
respeitar o prazo remanescente do período de lock-up;
(iii) transferências a quaisquer coligadas (sociedades pertencentes
ao mesmo grupo econômico) conforme definidas na Regra 405 do
Securities Act, dos signatários do Instrumento de Lock-up;
(iv) transferências realizadas para fins de empréstimo de ações
pelo signatário do Instrumento de Lock-up para um Coordenador da
Oferta ou a qualquer instituição indicada por tal Coordenador da
Oferta, de um determinado número de ações para fins de
realização das atividades de estabilização do preço das Ações, nos
termos do Contrato de Colocação e do Contrato de Estabilização; e
(v) transferências em conexão com a venda de valores mobiliários
recebidos exclusivamente em decorrência do exercício de opções
nos termos de qualquer plano de opções de compra de ações da
Companhia. A venda ou a percepção de uma possível venda de
um volume substancial das ações poderá prejudicar o valor de
negociação das Ações. Para mais informações sobre os riscos
relacionados à venda de volume substancial de ações
ordinárias de emissão da Companhia, veja o fator de risco “A
venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades
significativas das ações de emissão da Companhia, após a
conclusão da Oferta e o período de Lock-up, poderá afetar
negativamente o preço de mercado das ações ordinárias de
emissão da Companhia no mercado secundário ou a
percepção dos investidores sobre a Companhia” na página
108 deste Prospecto.
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Termo de Aceitação

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

Termo de Adesão ao
FIA-Caixa Seguridade

Termo de adesão a um FIA-Caixa Seguridade pelos Investidores
da Oferta de Varejo, no âmbito da Alocação Lock-up Oferta de
Varejo 45, a ser realizado mediante preenchimento de formulário
específico com uma única Instituição Participante da Oferta.

UBS BB

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

Valores Mobiliários Sujeitos
ao Lock-up

Quaisquer ações ordinárias de emissão da Companhia de que a
Companhia, seus administradores e a Acionista Vendedora
sejam titulares imediatamente após a Oferta, ou valores
mobiliários conversíveis ou permutáveis por, ou que
representem um direito de receber ações ordinárias de emissão
da Companhia, ou que admitam pagamento mediante entrega
de ações ordinárias de emissão da Companhia, bem como
derivativos nelas lastreados.

Valor Máximo de Adesão

O valor máximo de pedido de adesão ao FIA-Caixa Seguridade
de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) por Investidor Não
Institucional da Oferta de Varejo.

Valor Máximo de Pedido de
Investimento na Alocação
Oferta para Empregados

O valor máximo de pedido de investimento de R$1.000.000,00
(um milhão de reais) por Empregado.

Valor Mínimo de Pedido de
Investimento na Alocação
Oferta para Empregados

O valor mínimo de pedido de investimento de R$100,00
(cem reais) por Empregado.

Valor Máximo de Pedido de
Investimento na Oferta de
Dispersão Private

O valor máximo de pedido de investimento de R$10.000.000,00
(dez milhões de reais) por Investidor da Oferta de Dispersão
Private.

Valor Máximo de Pedido de
Investimento na Oferta de
Varejo

O valor máximo de pedido de investimento de R$1.000.000,00
(um milhão de reais) por Investidor Não Institucional da Oferta
de Varejo.

Valor Mínimo de Adesão

O valor mínimo de pedido de adesão ao FIA-Caixa Seguridade
de R$100,00 (cem reais) por Investidor Não Institucional da
Oferta de Varejo.

Valor Mínimo de Pedido de
Investimento na Oferta de
Dispersão Private

O valor mínimo de pedido de investimento de R$1.000.000,00
(um milhão de reais) por Investidor da Oferta de Dispersão
Private.

Valor Mínimo de Pedido de
Investimento na Oferta de
Varejo

O valor mínimo de pedido de investimento de R$1.000,00
(um mil reais) por Investidor Não Institucional da Oferta de
Varejo.

Valor Total da Oferta

R$4.950.000.000,00 com base no ponto médio da Faixa
Indicativa, sem considerar as Ações do Lote Suplementar.
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição do Capital Social
Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$2.756.687.167,02 (dois bilhões,
setecentos e cinquenta e seis milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, cento e sessenta e sete
reais e dois centavos), totalmente subscrito e integralizado, representado por 3.000.000.000
(três bilhões) de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. Tendo em vista
que a Oferta será apenas secundária, não haverá alterações na quantidade e valor do capital
social da Companhia após a conclusão da Oferta.
Os quadros a seguir apresentam a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia de
titularidade da Acionista Vendedora, assim como o percentual representativo dessas ações em relação ao
capital social da Companhia, na data deste Prospecto e a previsão para após a conclusão da Oferta.
Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, sem considerar a colocação das Ações
do Lote Suplementar:
Na data deste Prospecto
Ações ordinárias
Capital total
(%)
Caixa Econômica Federal ................

3.000.000.000

100,00

Outros ..............................................
Total .................................................

0
3.000.000.000

0,00
100,00

Após a Oferta
Ações ordinárias
Capital total
(%)
2.550.000.000
450.000.000

85,00
15,00

3.000.000.000

100,00

Na hipótese de colocação total das Ações da Oferta Base, considerando a colocação das Ações do
Lote Suplementar:
Na data deste Prospecto
Ações ordinárias
Capital total
(%)
Caixa Econômica Federal ................

3.000.000.000

100,00

Outros ..............................................
Total .................................................

0
3.000.000.000

0,00
100,00

Após a Oferta
Ações ordinárias
Capital total
(%)
2.482.500.000
517.500.000

82,75
17,25

3.000.000.000

100,00

Descrição da Oferta
Serão ofertadas, por meio da Oferta, inicialmente, 450.000.000 Ações da Oferta Base de
titularidade da Acionista Vendedora.
As Ações serão ofertadas no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos termos da Instrução
CVM 400, do Ofício-Circular CVM/SRE, do Código ANBIMA e demais disposições legais aplicáveis e do
Contrato de Colocação. Simultaneamente, serão também realizados esforços de colocação das Ações no
exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional,
sendo (a) nos Estados Unidos, exclusivamente para pessoas razoavelmente consideradas investidores
institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos,
conforme definidos na Rule 144A, editada pela SEC, em operações isentas de registro nos Estados
Unidos, previstas no Securities Act e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como
nos termos de quaisquer outras regras federais e estaduais dos Estados Unidos sobre títulos e valores
mobiliários; e (b) nos demais países, exceto o Brasil e os Estados Unidos, para investidores que sejam
considerados não residentes ou domiciliados no Brasil ou nos Estados Unidos ou não constituídos de
acordo com as leis deste país (non-U.S. persons), nos termos do Regulamento S, 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, sem a
necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em
agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC.
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Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total das Ações da Oferta Base
poderá ser acrescida em até 15%, ou seja, até 67.500.000 Ações de titularidade da Acionista
Vendedora, nas mesmas condições e preço das Ações da Oferta Base, conforme opção a ser
outorgada no Contrato de Colocação, pela Acionista Vendedora ao Agente Estabilizador, em
caráter irrevogável e irretratável, opção esta a ser exercida em razão da prestação de serviço de
estabilização de preço das Ações. O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data
de assinatura do Contrato de Colocação, inclusive, e por um período de até 30 (trinta) dias
contados da data de início da negociação das Ações na B3, inclusive, de exercer a Opção de Lote
Suplementar, no todo ou em parte, desde que a decisão de sobrealocação das Ações no momento
em que for fixado o Preço por Ação tenha sido tomada em comum acordo entre os Coordenadores
da Oferta. Conforme disposto no Contrato de Colocação, as Ações do Lote Suplementar não serão
objeto de garantia firme de liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta.
Não será realizado qualquer registro da Oferta ou das Ações em qualquer agência ou órgão
regulador do mercado de capitais de qualquer país, exceto no Brasil, junto à CVM.
Preço por Ação
No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$9,33 e R$12,67,
podendo, no entanto, ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, a qual é meramente
indicativa. Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa, os
Pedidos de Reserva e os Pedidos de Reserva de FIA-Caixa Seguridade serão normalmente
considerados e processados, observada a condição de eficácia indicada neste Prospecto, exceto
no caso de um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, nos termos do
artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do item 21 do Ofício-Circular CVM/SRE, hipótese em
que os Investidores da Oferta Não Institucional poderão desistir do seu Pedido de Reserva.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. O Preço por
Ação será determinado tendo como parâmetro o resultado do Procedimento de Bookbuilding, com
base nas indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e
preço) coletada perante Investidores Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério de determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço
de mercado das Ações a serem 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. Os Investidores da Oferta Não
Institucional que aderirem à Oferta Não Institucional 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, até o limite máximo de 20% (vinte por cento) das Ações da Oferta Institucional. 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. Caso
seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de Ações da Oferta
Base, será vedada a colocação de Ações aos Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas, sendo suas intenções de investimentos automaticamente canceladas. Os Pedidos de
Reserva feitos por Investidores da Oferta Não Institucional no Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas não serão cancelados. 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 para os fins do artigo 55 da
Instrução CVM 400.
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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. Para informações adicionais, ver a seção “Fatores de
Risco Relativos à Oferta– 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, 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 105 deste Prospecto Preliminar.
Quantidade, Valor, Espécie e Recursos Líquidos
Os quadros abaixo indicam a quantidade de Ações, o Preço por Ação, o valor total das comissões
pagas pela Acionista Vendedora, diretamente ou por terceiros por ela indicados, aos
Coordenadores da Oferta, bem como dos recursos líquidos recebidos pela Acionista Vendedora
oriundos da Oferta.
Assumindo a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, sem considerar a colocação das
Ações do Lote Suplementar:

Oferta

Quantidade

Valor(1)
(R$)

Comissões,
Tributos e
Despesas(1)(2)
(R$)

Por Ação .......................................
Total ..............................................

1
450.000.000

11,00
4.950.000.000,00

-0,10
-46.732.500,00

(1)

(2)

Recursos
Líquidos(1)
(R$)
10,90
4.903.267.500

Com base no Preço por Ação de R$11,00, que é o preço médio da faixa indicativa de preços. No contexto da presente Oferta, estima-se
que o Preço por Ação estará situado entre R$9,33 e R$12,67, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá, eventualmente, ser
fixado em valor acima ou abaixo da Faixa Indicativa.
Despesas estimadas da Oferta, conforme previstas na tabela “Custos da Oferta” na página 58 deste Prospecto.

Assumindo a colocação da totalidade das Ações da Oferta Base, considerando a colocação das
Ações do Lote Suplementar:

Oferta

Quantidade

Valor(1)
(R$)

Comissões,
Tributos e
Despesas(1)(2)
(R$)

Por Ação .......................................
Total ..............................................

1
517.500.000

11,00
5.692.500.000,00

-0,10
-53.377.875,00

(1)

(2)

Recursos
Líquidos(1)
(R$)
10,90
5.639.122.125

Com base no Preço por Ação de R$11,00, que é o preço médio da faixa indicativa de preços. No contexto da presente Oferta, estima-se
que o Preço por Ação estará situado entre R$9,33 e R$12,67, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá, eventualmente, ser
fixado em valor acima ou abaixo da Faixa Indicativa.
Despesas estimadas da Oferta, conforme previstas na tabela “Custos da Oferta” na página 58 deste Prospecto.
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Custos da Oferta
A Companhia não arcará com qualquer comissão, custo ou despesa da Oferta. A Acionista
Vendedora arcará integralmente com as comissões da Oferta a serem pagas aos Coordenadores
da Oferta Global, bem como com custos e despesas da Oferta diretamente incorridos pela
Acionista Vendedora (incluindo a Taxa de Distribuição da Oferta na B3), nos termos do Contrato de
Colocação e do Contrato de Colocação Internacional. Os demais custos e despesas da Oferta
serão arcados pelos Coordenadores da Oferta (incluindo as comissões das Instituições
Consorciadas), de acordo com o Contrato de Colocação e do Contrato de Colocação Internacional.
A tabela abaixo indica as comissões e as despesas estimadas da Oferta (sem considerar a
colocação das Ações do Lote Suplementar):
% em Relação
ao Valor Total
da Oferta

Custo por
Ação(1)
(R$)

% em Relação
ao Preço por
Ação

Custos

Custo Total(1)
(R$)

Comissões da Oferta ..............................................
Comissão de Coordenação(2) ....................................
Comissão de Colocação(2) ........................................
Comissão de Garantia Firme de Liquidação(2) ..............
Comissão de Incentivo(3) ...........................................
Tributos relativos às Comissões(4) ........................
Despesas da Oferta(5) ..............................................
Taxa de Distribuição da B3(6) ....................................
Despesas com Advogados(7) e Consultores ................
Despesas com Auditores ..........................................
Total de Comissões, Tributos e Despesas da
Oferta ....................................................................

42.570.000,00
6.633.000,00
19.899.000,00
6.633.000,00
9.405.000,00
0,00
4.162.500,00
1.732.500,00
680.000,00
1.750.000,00

0,86%
0,13%
0,40%
0,13%
0,19%
0,00%
0,08%
0,04%
0,01%
0,04%

0,09
0,01
0,04
0,01
0,02
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00

0,86%
0,13%
0,40%
0,13%
0,19%
0,00%
0,08%
0,04%
0,01%
0,04%

46.732.500,00

0,94%

0,10

0,94%

(1)

(2)

(3)

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

Com base no Preço por Ação de R$11,00, que é o preço médio da faixa indicativa de preços. No contexto da presente Oferta, estima-se
que o Preço por Ação estará situado entre R$9,33 e R$12,67, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá, eventualmente, ser
fixado em valor acima ou abaixo da Faixa Indicativa.
Comissão de Coordenação, Comissão de Colocação e Comissão de Garantia Firme de Liquidação (que, conforme descritas no Contrato
de Distribuição, constituem parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta) correspondem, respectivamente, a 20%
(vinte por cento), 60% (sessenta por cento) e 20% (vinte por cento) da remuneração base, correspondente a 0,67% (sessenta e sete
centésimos por cento) do produto entre (i) a quantidade total de Ações efetivamente colocadas; e (ii) o Preço por Ação.
Considerando que a Comissão de Incentivo é limitada a 0,19% (dezenove centésimos por cento) sobre o Produto da Colocação da
Oferta, e observado o percentual máximo de 0,86% (oitenta e seis centésimos por cento) a ser pago pela Acionista Vendedora aos
Coordenadores da Oferta a título de remuneração. Conforme aplicável, a Comissão de Incentivo atinente ao Produto da Colocação da
Oferta será pago na Data de Liquidação; a Comissão de Incentivo atinente ao Produto da Colocação das Ações do Lote Suplementar
será pago na Data de Liquidação das Ações do Lote Suplementar. A Comissão de Incentivo, conforme descrita no Contrato de
Colocação, 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 Acionista Vendedora utilizando como parâmetro a sua percepção acerca do
resultado da Oferta.
De acordo com o Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional, a Acionista Vendedora pagará aos Coordenadores da
Oferta as Comissões da Oferta sem acréscimo de qualquer tributo.
Despesas estimadas.
Taxa de Distribuição da B3 a ser arcada pela Acionista Vendedora.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e da Acionista Vendedora.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas estimadas da Oferta (considerando a
colocação das Ações do Lote Suplementar):

(1)

% em Relação
ao Valor Total
da Oferta

Custo por
Ação(1)
(R$)

% em Relação
ao Preço por
Ação

Custos

Custo Total
(R$)

Comissões da Oferta ...............................................
Comissão de Coordenação(2) .....................................
Comissão de Colocação(2) .........................................
Comissão de Garantia Firme de Liquidação(2)..............
Comissão de Incentivo(3) ............................................
Tributos relativos às Comissões(4) .........................
Despesas da Oferta(5) ...............................................
Taxa de Distribuição da B3(6) .....................................
Despesas com Advogados(7) e Consultores .................
Despesas com Auditores ...........................................
Total de Comissões, Tributos e Despesas
da Oferta ................................................................

48.955.500,00
7.627.950,00
22.883.850,00
7.627.950,00
10.815.750,00
0,00
4.422.375,00
1.992.375,00
680.000,00
1.750.000,00

0,86%
0,13%
0,40%
0,13%
0,19%
0,00%
0,08%
0,04%
0,01%
0,03%

0,09
0,01
0,04
0,01
0,02
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00

0,86%
0,13%
0,40%
0,13%
0,19%
0,00%
0,08%
0,04%
0,01%
0,03%

53.377.875,00

0,94%

0,10

0,94%

(1)

(2)

(3)

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

Com base no Preço por Ação de R$11,00, que é o preço médio da faixa indicativa de preços. No contexto da presente Oferta, estima-se
que o Preço por Ação estará situado entre R$9,33 e R$12,67, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá, eventualmente, ser
fixado em valor acima ou abaixo da Faixa Indicativa.
Comissão de Coordenação, Comissão de Colocação e Comissão de Garantia Firme de Liquidação (que, conforme descritas no Contrato
de Distribuição, constituem parte da remuneração a ser paga aos Coordenadores da Oferta) correspondem, respectivamente, a 20%
(vinte por cento), 60% (sessenta por cento) e 20% (vinte por cento) da remuneração base, correspondente a 0,67% (sessenta e sete
centésimos por cento) do produto entre (i) a quantidade total de Ações efetivamente colocadas (considerando a quantidade de Ações do
Lote Suplementar efetivamente colocadas); e (ii) o Preço por Ação.
Considerando que a Comissão de Incentivo é limitada a 0,19% (dezenove centésimos por cento) sobre o Produto da Colocação da
Oferta e observado o percentual máximo de 0,86% (oitenta e seis centésimos por cento) a ser pago pela Acionista Vendedora aos
Coordenadores da Oferta a título de remuneração. A Comissão de Incentivo atinente ao Produto da Colocação da Oferta será pago na
Data de Liquidação; a Comissão de Incentivo atinente ao Produto da Colocação das Ações do Lote Suplementar será pago na Data de
Liquidação das Ações do Lote Suplementar. A Comissão de Incentivo, conforme descrita no Contrato de Colocação, 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 Acionista Vendedora utilizando como parâmetro a sua percepção acerca do resultado da Oferta.
De acordo com o Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional, a Acionista Vendedora pagará aos Coordenadores da
Oferta as Comissões da Oferta sem acréscimo de qualquer tributo.
Despesas estimadas.
Taxa de Distribuição da B3 a ser arcada pela Acionista Vendedora.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia e da Acionista Vendedora.

Além da remuneração prevista acima, nenhuma outra remuneração será contratada ou paga aos
Coordenadores da Oferta, incluindo, mas não se limitando ao Coordenador Adicional, direta ou
indiretamente, por força ou em decorrência do Contrato de Colocação ou do Contrato de
Colocação Internacional sem prévia manifestação da CVM.
Identificação da Acionista Vendedora
Caixa Econômica Federal, instituição financeira com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal,
no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes 3/4, CEP 70.070.140, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 00.360.305/0001-04.
Aprovações Societárias
A avaliação de desinvestimento pela Acionista Vendedora e a realização da Oferta e seus termos e
condições foram aprovados em Assembleia Geral Extraordinária de 17 de dezembro de 2019
(Fase 2), devidamente registrada na JCDF em 27 de março de 2020 sob o nº 1372586 e publicada
no DOU na edição de 3 de abril de 2020 e pela Reunião do Conselho de Administração da
Acionista Vendedora, realizada em 22 de fevereiro de 2021, cuja ata foi devidamente registrada na
JDCF sob o nº 1660678 em 26 de fevereiro de 2021 e publicada no DOU na edição de 1 de março
de 2021. A precificação da Oferta estará sujeita aos órgãos de governança da Acionista
Vendedora, incluindo a aprovação do Conselho de Administração da Acionista Vendedora. Não
será necessária qualquer aprovação adicional pela Assembleia Geral da Acionista Vendedora para
aprovação do Preço por Ação.
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Público Alvo da Oferta
A Oferta será realizada para Investidores da Oferta Não Institucional e Investidores Institucionais.
Exceto quando indicado de forma diversa, as referências a Investidores da Oferta de Varejo
deverão ser estendidas, quando aplicável, aos FIAs-Caixa Seguridade.
Os Coordenadores da Oferta realizarão a Oferta de acordo com o disposto no Contrato de
Colocação, com a participação das Instituições Consorciadas para efetuar esforços de colocação
das Ações exclusivamente para Investidores da Oferta Não Institucional.
Os Agentes de Colocação Internacional realizarão esforços de colocação das Ações no exterior
para Investidores Estrangeiros, nos termos do Contrato de Colocação Internacional.
Para informações adicionais, ver seções “Relacionamento entre a Acionista Vendedora e os
Coordenadores da Oferta” e “Fatores de Risco relativos à Oferta – A Acionista Vendedora é um
dos Coordenadores da Oferta e, uma vez que os Coordenadores da Oferta participam do
Procedimento de Bookbuilding, há risco de distorções na formação do Preço por Ação, bem como
de ensejar eventual conflito de interesses no âmbito da Oferta” na página 107 deste Prospecto.
O Coordenador Adicional não receberá qualquer remuneração adicional em razão de sua condição
de Coordenador Adicional, recebendo somente as comissões de coordenação, garantia firme de
liquidação, colocação e, eventualmente, de incentivo em razão de sua condição de Coordenador
da Oferta, nos termos do Contrato de Colocação.
Para informações sobre as remunerações recebidas pelos Coordenadores da Oferta, ver a
seção “Informações Sobre a Oferta – Custos da Oferta”, na página 58 deste Prospecto.
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Cronograma Estimado da Oferta
Encontra-se abaixo um cronograma estimado das principais etapas da Oferta:
#

Data(1)

Eventos

1

Protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM

01/03/2021

2

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

06/04/2021

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

13/04/2021

4

Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

15/04/2021

5

Encerramento do Período de Reserva

26/04/2021

6

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

27/04/2021

7

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

28/04/2021

8

Início de negociação das Ações no Novo Mercado

29/04/2021

9

Data de Liquidação

30/04/2021

10

Data limite do prazo de exercício da Opção de Lote Suplementar

28/05/2021

11

Data limite para a liquidação de Ações do Lote Suplementar

01/06/2021

12

Término do Lock-up Oferta de Varejo 45

13/06/2021

13

Término do Lock-up Alocação Oferta para Empregados e do Lock-up Oferta de
Dispersão Private 60

28/06/2021

14

Data limite para a disponibilização do Anúncio de Encerramento

28/10/2021

(1)

Todas as datas futuras previstas são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a
critério da Companhia, da Acionista Vendedora 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.

Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, esse cronograma
será alterado. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta
serão informados por meio de divulgação de comunicado nas páginas da rede mundial de
computadores da Companhia, da Acionista Vendedora, das Instituições Participantes da Oferta, da
CVM e da B3 indicadas no item “Informações Adicionais”.
Para informações adicionais, consulte as seções “Procedimento da Oferta”, “Alteração das
Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão e Cancelamento da Oferta” e
“Inadequação da Oferta a Certos Investidores”, nas páginas 62, 85, 86 e 42 deste Prospecto.
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Procedimento da Oferta
As Instituições Participantes da Oferta efetuarão a colocação pública das Ações no Brasil, em
mercado de balcão não organizado, observado o disposto na Instrução CVM 400 e os esforços de
dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado, por meio de:
I.

Oferta Não Institucional: uma oferta aos Investidores da Oferta Não Institucional, a ser
realizada pelas Instituições Participantes da Oferta, a qual compreende:
(a) Oferta de Varejo: uma oferta aos Investidores da Oferta de Varejo, na qual terão prioridade
de alocação os Empregados que indicarem sua condição de Empregado no respectivo
Pedido de Reserva, os Investidores Não Institucionais da Oferta de Varejo Lock-up 45 e os
Investidores da Oferta de Varejo Comum; e
(b) Oferta de Dispersão Private: uma oferta aos Investidores da Oferta de Dispersão Private,
na qual terão prioridade de alocação os Investidores da Oferta de Dispersão Private
Lock-up 60 e os Investidores da Oferta de Dispersão Private Sem Lock-up; e

II. Oferta Institucional: uma oferta aos Investidores Institucionais, a ser realizada exclusivamente
pelos Coordenadores da Oferta.
O plano de distribuição da Oferta, elaborado pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do
artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, e do Regulamento do Novo Mercado, no que diz
respeito aos esforços de dispersão acionária, com a expressa anuência da Acionista Vendedora,
leva em consideração as relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou
estratégica da Acionista Vendedora e dos Coordenadores da Oferta, observado, entretanto, que os
Coordenadores da Oferta (i) assegurarão a adequação do investimento ao perfil de risco de seus
clientes, o tratamento justo e equitativo aos investidores, nos termos do artigo 21 da Instrução
CVM 400, e que as Instituições Participantes da Oferta recebam previamente exemplar deste
Prospecto para leitura obrigatória e que suas dúvidas possam ser esclarecidas por pessoa
designada pelo Coordenador Líder; e (ii) realizarão os esforços de dispersão acionária previstos no
Regulamento do Novo Mercado. Nos termos do Ofício Circular CVM/SRE, relações com clientes e
outras considerações estratégicas de natureza comercial ou estratégica dos Coordenadores da
Oferta, da Companhia e/ou da Acionista Vendedora, não poderão, em nenhuma hipótese, ser
consideradas no plano de distribuição para fins de alocação dos Investidores Não Institucionais.
Não haverá a contratação de instituição financeira para a prestação de serviços de formador de
mercado para a Oferta.
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Oferta Não Institucional
No contexto da Oferta Não Institucional, a ser realizada pelas Instituições Participantes da Oferta, o
montante de, no mínimo, 10%, e, a critério da Acionista Vendedora e dos Coordenadores da Oferta
em conjunto, o montante de, no máximo, 55% do total das Ações (considerando as Ações do Lote
Suplementar) será destinado à colocação pública no âmbito da Oferta Não Institucional para
Investidores da Oferta Não Institucional que realizarem Pedido de Reserva, Pedido de Reserva de
FIA-Caixa Seguridade e/ou Termo de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade, conforme o caso e aplicável,
de acordo com as condições ali previstas e o procedimento indicado neste item, sendo que:
I.

o montante de até 50% do total das Ações será destinado à colocação pública no âmbito da
Oferta de Varejo para Investidores da Oferta de Varejo que realizarem Pedido de Reserva,
Pedido de Reserva de FIA-Caixa Seguridade e/ou Termo de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade,
conforme o caso, de acordo com as condições ali previstas e o procedimento indicado neste
item, sendo que:
(a) o montante de até 10% do total das Ações (oriundo das Ações da Oferta de Varejo) será
alocado prioritariamente aos Empregados que realizarem seus investimentos de forma
direta, indicarem sua condição de Empregado no Pedido de Reserva e concordarem, em
seus respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up Alocação Oferta para Empregados
descrito neste item;
(b) após a alocação das Ações da Oferta de Varejo à Alocação Oferta para Empregados, o
montante de até 38% das Ações da Oferta de Varejo somado às Ações que eventualmente
não tenham sido alocadas na Alocação Oferta para Empregados serão alocadas
prioritariamente aos Investidores Não Institucionais da Oferta de Varejo que realizarem
seus investimentos de forma direta e/ou indireta (por meio de um FIA-Caixa Seguridade) e
que concordarem, em seus respectivos Pedidos de Reserva e/ou Termos de Adesão ao
FIA-Caixa Seguridade, conforme o caso, com o Lock-up Oferta de Varejo 45 descrito neste
item; e
(c) após a alocação das Ações da Oferta de Varejo à Alocação Lock-up Oferta de Varejo 45, o
montante de, no mínimo, 2% das Ações da Oferta de Varejo, bem como as Ações da
Oferta de Varejo remanescentes, serão alocadas aos demais Investidores Não
Institucionais da Oferta de Varejo.
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A figura abaixo ilustra a estrutura da Oferta de Varejo:

II. após a alocação das Ações da Oferta de Varejo aos Investidores da Oferta de Varejo, o
montante de até 5% do total das Ações será destinado, a exclusivo critério da Acionista
Vendedora e dos Coordenadores da Oferta, à colocação pública no âmbito da Oferta de
Dispersão Private para Investidores da Oferta de Dispersão Private que realizarem Pedido de
Reserva, de acordo com as condições ali previstas e o procedimento indicado neste item,
sendo que:
(a) o montante de até 4% do total das Ações (oriundo das Ações da Oferta de Dispersão
Private) será alocado prioritariamente aos Investidores da Oferta de Dispersão Private que
realizarem seus investimentos de forma direta e que concordarem, em seus respectivos
Pedidos de Reserva, com o Lock-up Oferta de Dispersão Private 60; e
(b) após a alocação das Ações da Oferta de Dispersão Private à Alocação Lock-up Oferta de
Dispersão Private 60, o montante de, no mínimo, 1% das Ações da Oferta de Dispersão
Private, bem como as Ações da Oferta de Dispersão Private remanescentes, serão
alocadas aos demais Investidores da Oferta de Dispersão Private.
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A figura abaixo ilustra a estrutura da Oferta de Dispersão Private:

Nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações e da Deliberação da
CVM nº 860, de 22 de julho de 2020 (“Deliberação CVM 860”), o Pedido de Reserva será o
documento por meio do qual o Investidor da Oferta Não Institucional aceitará participar da Oferta,
adquirir e liquidar as Ações que vierem a ser a ele alocadas. Dessa forma, a aquisição das Ações
pelos Investidores da Oferta Não Institucional será formalizada por meio do sistema de registro da
B3, sendo, portanto, dispensada a apresentação de contrato de compra e venda.
Oferta de Varejo
Observado o disposto no parágrafo abaixo, será permitida aos Investidores da Oferta de Varejo a
participação na Oferta de Varejo de forma direta e indireta, conforme descrito abaixo.
I.

Empregados: os Empregados que desejarem adquirir Ações no âmbito da Alocação Oferta
para Empregados da Oferta de Varejo deverão preencher Pedido de Reserva, exclusivamente
com a CAIXA, indicando sua condição de Empregado, observados o Valor Mínimo de Pedido
de Investimento na Alocação Oferta para Empregados e o Valor Máximo de Pedido de
Investimento na Alocação Oferta para Empregados por Empregado; e/ou

Para participar da Alocação Oferta para Empregados, o Empregado deverá realizar o Pedido
de Reserva exclusivamente com a CAIXA. Os Empregados que realizem Pedidos de Reserva
para adquirir Ações no âmbito da Oferta de Varejo com Instituições Participantes da Oferta
diferentes da CAIXA não participarão da Alocação Oferta para Empregados e estarão
sujeitos às regras aplicáveis aos outros investidores da Oferta de Varejo.
O Empregado CAIXA que desejar aderir ao Plano de Incentivos deverá indicar no Pedido de
Reserva a sua adesão.
Os Empregados que optarem por participar exclusivamente por meio do FIA-Caixa
Seguridade não poderão participar da Alocação Oferta para Empregados ou do Plano de
Incentivos (o Plano de Incentivos é exclusivo para Empregados que optarem por participar
da Alocação Oferta para Empregados).
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Os Empregados que aderirem à Oferta Não Institucional não participarão do Procedimento
de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
Os Empregados que desejarem participar da Alocação Oferta para Empregados e também
da Oferta de Varejo fora da Alocação Oferta para Empregados (por exemplo, por meio de
FIAs-Caixa Seguridade) deverão também seguir as regras e instruções descritas no item
“Outros Investidores da Oferta de Varejo”, nos termos do inciso II 66 abaixo. Neste caso,
(i) o(s) Pedido(s) de Reserva e/ou o(s) Termo(s) de Adesão deste Empregado deverá(ão) ser
da CAIXA; e (ii) o Empregado deverá verificar se a soma dos valores do(s) respectivo(s)
Pedido de Reserva e do(s) respectivo(s) Termo de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade não
excede o Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo (conforme abaixo
definido). Caso essa soma exceda o Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta de
Varejo, o(s) Pedido(s) de Reserva e/ou Termo(s) de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade que
excedam o Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo não serão
acolhidos, conforme procedimentos operacionais da B3.
O processamento do(s) Pedido(s) de Reserva e/ou dos Termo(s) de Adesão ao FIA-Caixa
Seguridade será feito na ordem cronológica de recebimento destes pela B3, cabendo ao
Empregado verificar com a CAIXA o status de seu(s) Pedido(s) de Reserva e do(s)
respectivo(s) Termo(s) de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade, para assegurar a observância
do Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo.
II. Outros Investidores da Oferta de Varejo: os Investidores Não Institucionais da Oferta de Varejo
que desejarem adquirir Ações no âmbito da Oferta de Varejo poderão realizar seus
investimentos de duas formas:
(a) diretamente, mediante preenchimento de Pedido de Reserva em uma única Instituição
Participante da Oferta, observados o Valor Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta de
Varejo e o Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo por Investidor Não
Institucional da Oferta de Varejo; e/ou
(b) indiretamente, mediante preenchimento de Termo de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade
em uma única Instituição Participante da Oferta, que será a responsável pela
administração de FIAs-Caixa Seguridade por esta constituído, observados o Valor
Mínimo de Adesão e o Valor Máximo de Adesão por Investidor Não Institucional da
Oferta de Varejo.
O Investidor Não Institucional da Oferta de Varejo que participar diretamente ou
indiretamente da Oferta de Varejo poderá participar da Alocação Lock-up Oferta de Varejo 45
e da Alocação da Oferta de Varejo Comum.
O Investidor Não Institucional da Oferta de Varejo que desejar participar da Oferta de Varejo
simultaneamente nas modalidades direta e indireta deverá fazê-lo com uma mesma
Instituição Participante da Oferta.
O Investidor Não Institucional da Oferta de Varejo que optar por investir na Oferta de Varejo
por meio de um FIA-Caixa Seguridade deverá participar da Alocação Lock-up Oferta de
Varejo 45, observado o Valor Máximo do Pedido de Investimento na Oferta de Varejo.
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Os Investidores Não Institucionais da Oferta de Varejo que optarem por investir em FIAsCaixa Seguridade devem ler cuidadosamente os respectivos regulamentos e estar cientes
de que (i) não serão titulares de ações de emissão da Companhia; (ii) poderá haver
diferenças em termos tributários, de liquidez e de risco dos respectivos investimentos;
(iii) poderá haver incidência de taxas de administração/gestão/performance de tais fundos
de investimento; (iv) os respectivos FIAs-Caixa Seguridade podem ter políticas de
investimento próprias e a variação do valor de suas cotas pode não refletir exclusivamente
o desempenho das ações de emissão da Companhia; e (v) os FIAs-Caixa Seguridade fazem
parte da Alocação Lock-up Oferta de Varejo 45, portanto, estão sujeitos ao Lock-up Oferta
de Varejo 45.
O Investidor Não Institucional da Oferta de Varejo deverá verificar se a soma dos valores
do(s) respectivo(s) Pedido(s) de Reserva e do(s) respectivo(s) Termo(s) de Adesão ao FIACaixa Seguridade não excede o Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta de
Varejo. Caso essa soma exceda o Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta de
Varejo, o(s) Pedido(s) de Reserva e/ou Termo(s) de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade que
excedam o Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo não serão
acolhidos, conforme procedimentos operacionais da B3.
O processamento do(s) Pedido(s) de Reserva e do(s) respectivo(s) Termo(s) de Adesão ao
FIA-Caixa Seguridade será feito na ordem cronológica de recebimento destes pela B3,
cabendo aos Investidores Não Institucionais da Oferta de Varejo verificar com a respectiva
Instituição Participante da Oferta o status de seu(s) Pedido(s) de Reserva e do(s)
respectivo(s) Termo(s) de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade, para assegurar a observância
do Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo.
Os Investidores Não Institucionais da Oferta de Varejo que aderirem à Oferta Não
Institucional não participarão do Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não
participarão da fixação do Preço por Ação.
A tabela a seguir apresenta a diferença de custos e despesas em cada uma das modalidades,
considerando a participação dos investidores por meio de FIA-Caixa Seguridade ou via
investimento direto, adotando hipoteticamente um FIA com taxa de administração de 0,20% ao ano
sobre o patrimônio líquido:
(valores em R$, exceto
porcentagem)

Manutenção da Aplicação pelo Prazo de 1 ano
Custos na Compra Direta

Valor da Aquisição(1)
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
250.000,00
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Taxa de
Custódia(2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Taxa de
Corretagem(3)

Emolumentos
(B3)(4)

14,49
24,49
34,49
44,49
54,49

15,00
30,00
45,00
60,00
75,00

Total Custos
Compra Direta
29,49
54,59
79,49
104,49
129,49

Custos no Fundo de
Investimento
Taxa de
Administração
(0,20% a.a.)(5)
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00

Valores meramente ilustrativos.
Taxa de Custódia: conforme tabela de tarifas vigente da CAIXA, não há repasse da Taxa de Custódia para o investidor.
Taxa de Corretagem: conforme tabela de tarifas vigente da CAIXA.
Emolumentos: calculados para venda conforme tabela publicada pela B3.
Taxa do FIA Caixa Seguridade sob gestão da CAIXA. A taxa de administração dos FIAs pode variar conforme a definição de cada gestor.
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Procedimento da Oferta de Varejo
Os Investidores da Oferta de Varejo deverão observar, além das condições previstas nos Pedidos
de Reserva, nos Termos de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade e/ou nos Pedidos de Reserva de
FIA-Caixa Seguridade, conforme o caso, o procedimento abaixo:
(i)

durante o Período de Reserva, cada um dos Investidores Não Institucionais da Oferta de
Varejo interessados em participar da Oferta (i) diretamente, deverá realizar, para cada uma
da Alocação Lock-up Oferta de Varejo 45 ou da Alocação da Oferta de Varejo Comum que
desejar participar, Pedido de Reserva; e/ou (ii) indiretamente, deverá realizar Termo de
Adesão ao FIA-Caixa Seguridade (no âmbito da Alocação Lock-up Oferta de Varejo 45);
conforme o caso, com uma única Instituição Participante da Oferta, irrevogável e irretratável,
exceto pelo disposto nos incisos (ii), (iii), (vi), (viii), (ix), (xvi), (xix) e (xx) abaixo e na seção
“Violações de Normas de Conduta” na página 80 deste Prospecto;

(ii)

os Empregados que tenham interesse em participar diretamente da Oferta de Varejo e
participar da Alocação Oferta para Empregados, deverão necessariamente, indicar no Pedido
de Reserva sua condição de Empregado sob pena de ser considerado um Investidor da
Oferta de Varejo Comum e não participar da Alocação Oferta para Empregados;

(iii)

os Investidores Não Institucionais da Oferta de Varejo Lock-up 45 que tenham interesse em
participar diretamente da Oferta de Varejo e participar da Alocação Lock-up Oferta de Varejo
45, deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva e/ou Termo de Adesão ao FIACaixa Seguridade que estão de acordo com o Lock-up Oferta de Varejo 45, sob pena de ser
considerado um Investidor da Oferta de Varejo Comum e não participar da Alocação Lock-up
Oferta de Varejo 45;

(iv)

os Investidores da Oferta de Varejo que tenham interesse em participar indiretamente (no
âmbito da Alocação Lock-up Oferta de Varejo 45) da Oferta de Varejo deverão firmar, durante
o Período de Reserva, Termos de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade com uma única
Instituição Participante da Oferta, responsável pela administração de FIAs-Caixa Seguridade
por ela constituído, por meio do qual o investidor se obrigará a integralizar o valor da sua
aplicação em tal FIA-Caixa Seguridade na Data de Liquidação nos termos do regulamento e
da lâmina-modelo anexos a este Prospecto. É vedada a adesão aos FIAs-Caixa
Seguridade, durante a Oferta, de Investidores da Oferta de Varejo que sejam Pessoas
Vinculadas;

(v)

os Pedidos de Reserva de FIA-Caixa Seguridade não estarão sujeitos ao Valor Mínimo de
Pedido de Investimento na Oferta de Varejo e ao Valor Máximo de Pedido de Investimento na
Oferta de Varejo. Os Pedidos de Reserva de FIA-Caixa Seguridade deverão ser realizados
até o último dia do Período de Reserva, de modo que o valor de tal Pedido de Reserva de
FIA-Caixa Seguridade corresponderá ao somatório dos montantes dos pedidos de
investimento feitos em cotas do respectivo FIA-Caixa Seguridade por meio de Termos de
Adesão ao FIA-Caixa Seguridade realizados pelos Investidores da Oferta de Varejo,
observado o disposto no inciso (iv) acima;
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(vi)

os Investidores da Oferta de Varejo que decidirem participar diretamente da Oferta de Varejo
poderão estipular, no Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação como condição de
eficácia de seu Pedido de Reserva, sem necessidade de posterior confirmação, sendo que,
caso o Preço por Ação seja fixado em valor superior ao valor estabelecido pelo Investidor da
Oferta de Varejo, o respectivo Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela
Instituição Participante da Oferta, sendo os eventuais valores eventualmente depositados
integralmente devolvidos, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da data de
cancelamento do Pedido de Reserva pela Instituição Participante da Oferta, sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem qualquer reembolso de eventuais custos
incorridos e com dedução, caso incidentes, de quaisquer tributos aplicáveis, existentes ou
que venham a ser instituídos sobre os valores pagos em função do IOF/câmbio, e quaisquer
outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles com alíquota atual equivalente a
zero que tenham sua alíquota majorada. Os Investidores da Oferta de Varejo que
decidirem participar indiretamente (no âmbito da Alocação Lock-up Oferta de Varejo
45) da Oferta de Varejo não poderão estipular um preço máximo por Ação como
condição de sua aplicação no FIA-Caixa Seguridade;

(vii) as Instituições Participantes da Oferta somente atenderão Pedidos de Reserva, Pedidos de
Reserva de FIA-Caixa Seguridade e/ou Termos de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade,
conforme o caso, realizados por Investidores da Oferta de Varejo titulares de conta nelas
aberta ou mantida pelo respectivo investidor. Recomenda-se aos Investidores da Oferta de
Varejo interessados na realização de Pedidos de Reserva e/ou de Termos de Adesão ao FIACaixa Seguridade, conforme o caso, que (a) leiam cuidadosamente os termos e condições
estipulados no Pedido de Reserva e/ou de Termos de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade,
conforme o caso, especialmente os procedimentos relativos à liquidação da Oferta e as
informações constantes deste Prospecto; (b) verifiquem com a Instituição Participante da
Oferta de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva e/ou do Termo de
Adesão ao FIA-Caixa Seguridade, conforme o caso, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá
a manutenção de recursos em conta nela aberta e/ou mantida, para fins de garantia do
Pedido de Reserva e/ou do Termo de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade, conforme o caso;
(c) entrem em contato com a Instituição Participante da Oferta de sua preferência para obter
informações mais detalhadas sobre o prazo estabelecido pela Instituição Participante da
Oferta para a realização do Pedido de Reserva e/ou do Termo de Adesão ao FIA-Caixa
Seguridade, conforme o caso, ou, se for o caso, para a realização do cadastro na Instituição
Participante da Oferta, tendo em vista os procedimentos operacionais adotados por cada
Instituição Participante da Oferta; e (d) leiam cuidadosamente os termos e condições
estipulados no regulamento e no prospecto do respectivo FIA-Caixa Seguridade, cujas
minutas padrão estão anexas a este Prospecto, e analisem cuidadosamente os custos,
encargos e demais despesas, taxas de administração e tributação aplicável, dentre outras
informações consideradas úteis, para entendimento do funcionamento e dos riscos
associados aos FIAs-Seguridade, conforme o caso;
(viii) os Investidores da Oferta de Varejo (exceto FIAs-Caixa Seguridade) deverão realizar seus
Pedidos de Reserva e/ou Termos de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade, conforme o caso, no
período de 13 de abril de 2021, inclusive, a 26 de abril de 2021, inclusive, sendo que os
Investidores da Oferta de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas deverão, necessariamente,
indicar no Pedido de Reserva a sua condição de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido
de Reserva ser cancelado pela Instituição Participante da Oferta, observados o Valor Mínimo
de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo e o Valor Máximo de Pedido de Investimento
na Oferta de Varejo. É vedada a adesão aos FIAs-Caixa Seguridade, durante a Oferta, de
Investidores da Oferta de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas;
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(ix)

caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de Ações
da Oferta Base, será vedada a colocação de Ações aos Investidores da Oferta de Varejo que
sejam Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores da
Oferta de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, exceto os
Pedidos de Reserva que tenham sido realizados pelos Investidores da Oferta de Varejo
(incluindo os Empregados) no Período de Reserva para Pessoas Vinculadas;

(x)

caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Empregados (a) seja
igual ou inferior ao montante de Ações destinadas à Alocação Oferta para Empregados, não
haverá Rateio Empregados, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva
realizados por Empregados, de modo que as Ações remanescentes, se houver, serão
destinadas aos Investidores Não Institucionais da Oferta de Varejo Lock-up 45; ou (b) exceda
o total de Ações destinadas à Alocação Oferta Empregados, será realizado rateio entre os
respectivos Empregados que apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente ao valor
dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações.
Caso haja Rateio Empregados, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem
juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores
relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da
Data de Liquidação;

(xi)

caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não
Institucionais da Oferta de Varejo Lock-up 45 (incluindo FIAs-Caixa Seguridade) (a) seja igual
ou inferior ao montante de Ações destinadas à Alocação Lock-up Oferta de Varejo 45 (após a
Alocação Oferta para Empregados), não haverá Rateio Lock-up Oferta de Varejo 45, sendo
integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não
Institucionais da Oferta de Varejo Lock-up 45, de modo que as Ações remanescentes, se
houver, serão destinadas aos Investidores da Oferta de Varejo Comum; ou (b) exceda o total
de Ações destinadas à Alocação Lock-up Oferta de Varejo 45 (após a Alocação Oferta para
Empregados), será realizado rateio entre os respectivos Investidores Não Institucionais da
Oferta de Varejo Lock-up 45 que apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente ao
valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de
Ações. Caso haja Rateio Lock-up Oferta de Varejo 45, os valores depositados em excesso
serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o
caso dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias
úteis contados da Data de Liquidação;

(xii) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta
de Varejo Comum (a) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinadas à Oferta de
Varejo Comum (após a Alocação Oferta para Empregados e a Alocação Lock-up Oferta de
Varejo 45), não haverá Rateio Varejo Comum, sendo integralmente atendidos todos os
Pedidos de Reserva, de modo que as Ações remanescentes, se houver, serão destinadas, a
exclusivo critério da Acionista Vendedora e dos Coordenadores da Oferta, aos Investidores
da Oferta de Dispersão Private e/ou aos Investidores Institucionais; ou (b) exceda o total de
Ações destinadas à Oferta de Varejo Comum (após a Alocação Oferta para Empregados e a
Alocação Lock-up Oferta de Varejo 45), será realizado rateio entre os respectivos
Investidores da Oferta de Varejo Comum que apresentarem Pedido de Reserva
proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se,
entretanto, as frações de Ações. Caso haja Rateio Varejo Comum, os valores depositados
em excesso serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com
dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo
de 3 (três) dias úteis contados da Data de Liquidação;
(xiii) caso os Pedidos de Reserva de FIA-Caixa Seguridade sejam objeto de Rateio Lock-up Oferta
de Varejo 45, seus investimentos serão rateados nas mesmas condições e proporção dos
Investidores Não Institucionais da Oferta de Varejo Lock-up 45, que realizarem Pedido de
Reserva, nos termos do inciso (xi) acima;
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(xiv) até as 16h00 do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início,
serão informados a cada Investidor da Oferta de Varejo pela Instituição Participante da Oferta
que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, Pedido de Reserva de FIA-Caixa
Seguridade e/ou Termo de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade, conforme o caso, por meio do
seu respectivo endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por fac-símile, telefone ou
correspondência, a Data de Liquidação, a quantidade de Ações alocadas (ajustada, se for o
caso, em decorrência do Rateio da Oferta de Varejo), o Preço por Ação e o valor do
respectivo investimento, sendo que, em qualquer caso, o valor do investimento será limitado
àquele indicado no respectivo Pedido de Reserva, Pedido de Reserva de FIA-Caixa
Seguridade e/ou Termo de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade, conforme o caso;
(xv) até as 10h00 da Data de Liquidação, cada Investidor da Oferta de Varejo que tenha
realizado Pedido de Reserva ou Pedido de Reserva de FIA-Caixa Seguridade, conforme o
caso, deverá efetuar o pagamento, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, em
moeda corrente nacional, do valor indicado no inciso (xiv) acima à Instituição Participante
da Oferta que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva ou Pedido de Reserva de
FIA-Caixa Seguridade, conforme o caso, sob pena de, em não o fazendo, ter seu Pedido de
Reserva ou Pedido de Reserva de FIA-Caixa Seguridade, conforme o caso,
automaticamente cancelado; em caso de tal cancelamento automático, a Instituição
Participante da Oferta que tenha recebido o Pedido de Reserva ou Pedido de Reserva de
FIA-Caixa Seguridade, conforme o caso, deverá garantir a liquidação por parte do
respectivo Investidor da Oferta de Varejo;
(xvi) até as 10h00 da Data de Liquidação, cada Investidor da Oferta de Varejo que tenha realizado
Termo de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade deverá efetuar o pagamento, à vista e em
recursos imediatamente disponíveis, em moeda corrente nacional, do valor indicado no inciso
(xiv) acima à Instituição Participante da Oferta que tenha recebido o respectivo Termo de
Adesão ao FIA-Caixa Seguridade;
(xvii) na Data de Liquidação, a Instituição Participante da Oferta que tenha recebido o respectivo
Pedido de Reserva ou Pedido de Reserva de FIA-Caixa Seguridade, conforme o caso,
entregará, por meio da B3, as Ações alocadas ao respectivo Investidor da Oferta de Varejo
que tenha realizado Pedido de Reserva ou Pedido de Reserva de FIA-Caixa Seguridade,
conforme o caso, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Colocação,
desde que tenha efetuado o pagamento previsto no inciso (xv) acima;
(xviii) na Data de Liquidação, a Instituição Participante da Oferta que tenha constituído o
respectivo FIA-Caixa Seguridade e que, consequentemente, tenha recebido o
respectivo Termo de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade entregará as cotas de tal FIACaixa Seguridade alocadas ao respectivo Investidor da Oferta de Varejo que tenha
realizado Termo de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade (no âmbito da Alocação Lock-up
Oferta de Varejo 45) de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de
Colocação, regulamento e lâmina-modelos anexos a este Prospecto Preliminar, desde
que tenha efetuado o pagamento previsto no inciso (xvi) acima;
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(xix) caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste
Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco
assumido pelos Investidores da Oferta de Varejo ou a sua decisão de investimento, nos
termos do artigo 45, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos
termos do artigo 20 da Instrução CVM 400; (c) a Oferta seja modificada, nos termos do
artigo 27 da Instrução CVM 400; e/ou (d) ocorra um Evento de Fixação do Preço em Valor
Inferior à Faixa Indicativa, o Investidor da Oferta de Varejo poderá desistir do respectivo
Pedido de Reserva, Termo de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade e/ou Pedido de Reserva
de FIA-Caixa Seguridade, conforme o caso, devendo, para tanto, informar sua decisão à
Instituição Participante da Oferta que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva,
Termo de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade e/ou Pedido de Reserva de FIA-Caixa
Seguridade, conforme o caso (1) por escrito, até as 12h00 do quinto dia útil subsequente à
data de disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até as
12h00 do quinto dia útil subsequente à data em que o Investidor da Oferta de Varejo for
comunicado diretamente pela Instituição Participante da Oferta sobre a suspensão ou a
modificação da Oferta, nos casos das alíneas (b) e (c) acima. Adicionalmente, os casos das
alíneas (b) e (c) acima serão imediatamente divulgados por meio de anúncio de retificação,
nos mesmos veículos utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início,
conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400. No caso da alínea (c) acima, após a
divulgação do anúncio de retificação, a respectiva Instituição Participante da Oferta deverá
acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das aceitações, de que o respectivo
Investidor da Oferta de Varejo está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem
conhecimento das novas condições. Caso o Investidor da Oferta de Varejo não informe, por
escrito, sua decisão de desistência do Pedido de Reserva, Termo de Adesão ao FIA-Caixa
Seguridade e/ou Pedido de Reserva de FIA-Caixa Seguridade, conforme o caso, nos termos
deste inciso, o Pedido de Reserva, Termo de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade e/ou Pedido
de Reserva de FIA-Caixa Seguridade, conforme o caso, será considerado válido e o
Investidor da Oferta de Varejo deverá efetuar o pagamento do valor do investimento. Caso o
Investidor da Oferta de Varejo já tenha efetuado o pagamento nos termos dos incisos (xv) e
(xvi) acima e venha a desistir do Pedido de Reserva, Termo de Adesão ao FIA-Caixa
Seguridade e/ou Pedido de Reserva de FIA-Caixa Seguridade, conforme o caso, nos termos
deste inciso, os valores depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem
reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente
incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo
Pedido de Reserva, Termo de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade e/ou Pedido de Reserva de
FIA-Caixa Seguridade, conforme o caso; e
(xx) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação ou de
cancelamento ou revogação da Oferta, todos os Pedidos de Reserva, Termos de Adesão ao
FIA-Caixa Seguridade e Pedidos de Reserva de FIA-Caixa Seguridade, conforme o caso,
serão cancelados e a Instituição Participante da Oferta que tenha recebido o respectivo
Pedido de Reserva, Termo de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade e/ou Pedido de Reserva de
FIA-Caixa Seguridade, conforme o caso, comunicará ao respectivo Investidor da Oferta de
Varejo o cancelamento da Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante divulgação de
comunicado ao mercado. Caso o Investidor da Oferta de Varejo já tenha efetuado o
pagamento nos termos do inciso (xv) acima, os valores depositados serão devolvidos sem
juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores
relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da
comunicação do cancelamento da Oferta. A rescisão do Contrato de Colocação importará no
cancelamento do registro da Oferta, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Instrução
CVM 400.
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Pedidos de Reserva de FIA-Caixa Seguridade. (i) Os Pedidos de Reserva de FIA-Caixa
Seguridade deverão ser realizados até o último dia do Período de Reserva, de modo que o valor de
tal Pedido de Reserva de FIA-Caixa Seguridade corresponderá ao somatório dos montantes dos
pedidos de investimento feitos em cotas do respectivo FIA-Caixa Seguridade por meio de Termos
de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade realizados pelos Investidores da Oferta de Varejo; (ii) os
Pedidos de Reserva de FIA-Caixa Seguridade obedecerão aos mesmos termos e condições dos
Pedidos de Reserva; e (iii) os FIAs-Caixa Seguridade participarão exclusivamente do Lock-up
Oferta de Varejo 45 nos mesmos termos e condições dos Investidores da Oferta de Varejo.
Plano de Incentivos. Na hipótese de realização do investimento diretamente por meio de Pedido de
Reserva no âmbito da Alocação Oferta para Empregados CAIXA, os Empregados CAIXA, mesmo
que lotados nas subsidiárias integrais da CAIXA, podem utilizar-se do Plano de Incentivos,
conforme descrito a seguir:
(i) Monetização de Benefícios (Ausências Permitidas) dos Empregados: o Empregado CAIXA
poderá vender à CAIXA o saldo de folgas (Ausência Permitida para Tratar de Interesse
Particular e/ou Licença Prêmio) que exceda o teto anual de 30 (trinta) dias destinado à
conversão em espécie. O Empregado CAIXA deverá efetuar a adesão ao Plano de Incentivos,
por meio do Sistema de Recursos Humanos da CAIXA, em período a ser divulgado pela
empresa, indicando o número de dias de folga a serem vendidos com a destinação específica
aludida. O crédito em conta corrente do Empregado CAIXA ocorrerá no mesmo dia da adesão
ao Plano de Incentivos, processamento noturno; e
(ii) Adiantamento de Salário Mensal: o Empregado CAIXA poderá, ainda, requerer a antecipação
de salário em valor cuja divisão em até 10 (dez) prestações seja abarcada na margem
consignável de 30% (trinta por cento), apurada no mês imediatamente anterior à data da
adesão ao Plano de Incentivos. O Empregado CAIXA, obrigar-se-á a devolver à CAIXA o valor
bruto citado em até 10 (dez) prestações fixas, mensais e consecutivas. O crédito em conta
corrente do Empregado CAIXA ocorrerá no mesmo dia da adesão ao Plano de Incentivos,
processamento noturno, cujo valor líquido corresponderá a 72,5% (setenta e dois inteiros e
cinquenta centésimos por cento) do valor bruto solicitado. O percentual de 27,5% (vinte e sete
inteiros e cinquenta centésimos por cento) restante será utilizado para quitação do Imposto de
Renda pertinente.
O Empregado CAIXA que opte por utilizar-se do Plano de Incentivos deverá formalizar o
pedido junto à CAIXA por meio do Sistema de Recursos Humanos da CAIXA no período
compreendido entre dois dias úteis antes do primeiro dia do Período de Reserva e até o
antepenúltimo dia do Período de Reserva, exceto no último dia do mês. O acesso ao
Sistema de Recursos Humanos da CAIXA ocorrerá nos dias úteis do período indicado, no
horário das 07h às 21h.
O Empregado CAIXA que, por qualquer motivo, esteja sem acesso ao Sistema de Recursos
Humanos da CAIXA, poderá solicitar a adesão ao Plano de Incentivos encaminhando um
e-mail particular para cepes@caixa.gov.br, no período indicado acima. Neste caso, a
Centralizadora Nacional de Gestão de Pessoas retornará o contato, por telefone ou e-mail,
para efetivar a adesão ao Plano de Incentivos, mediante confirmação da identidade do
Empregado CAIXA e da(s) modalidade(s) de incentivo(s) escolhida(s). Caso não seja
possível confirmar a solicitação, a adesão ao Plano de Incentivos não será finalizada.
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Lock-up Alocação Oferta para Empregados. Os Empregados que adquirirem Ações no âmbito da
Alocação Oferta para Empregados não poderão, pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados da
data de divulgação do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda,
dar em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais Ações. Dessa forma,
como condição para a participação na Alocação Oferta para Empregados, cada Empregado ao
realizar seu Pedido de Reserva estará autorizando seu agente de custódia na Central Depositária
gerida pela B3 a depositar tais Ações na 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 Oferta Empregados.
Lock-up Oferta de Varejo 45. Os Investidores Não Institucionais da Oferta de Varejo Lock-up 45
que adquirirem Ações e/ou cotas de um FIA-Caixa Seguridade no âmbito da Alocação Lock-up
Oferta de Varejo 45 não poderão, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de
divulgação do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em
garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais Ações e/ou resgatar, total ou
parcialmente, as cotas do FIA-Caixa Seguridade. Dessa forma, como condição para a participação
na Alocação Lock-up Oferta de Varejo 45, cada Investidor Não Institucional da Oferta de Varejo
Lock-up 45 (incluindo os FIAs-Caixa Seguridade), ao realizar seu Pedido de Reserva, estará
autorizando seu agente de custódia na Central Depositária gerida pela B3 a depositar tais Ações
na carteira mantida pela Central Depositária gerida pela B3 exclusivamente para este fim, bem
como concordando que o FIA-Caixa Seguridade possui prazo de carência de 45 (quarenta e cinco)
dias, correspondentes ao período do Lock-up Oferta de Varejo 45. Em qualquer hipótese, tais
Ações ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 e as cotas indisponíveis para
resgate até o encerramento do Lock-up Oferta de Varejo 45.
Oferta de Dispersão Private
Observado o disposto neste item, será permitida aos Investidores da Oferta de Dispersão Private a
participação na Oferta de Dispersão Private exclusivamente de forma direta, mediante
preenchimento de Pedido de Reserva em uma única Instituição Participante da Oferta, observados
o Valor Mínimo de Pedido de Investimento na Oferta de Dispersão Private e o Valor Máximo de
Pedido de Investimento na Oferta de Dispersão Private por Investidor da Oferta de Dispersão
Private.
Procedimento da Oferta de Dispersão Private
Os Investidores da Oferta de Dispersão Private deverão observar, além das condições previstas
nos Pedidos de Reserva, o procedimento abaixo:
(i)

durante o Período de Reserva, cada um dos Investidores da Oferta de Dispersão Private
interessados em participar da Oferta deverá realizar Pedido de Reserva, irrevogável e
irretratável, exceto pelo disposto nos incisos (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (x), (xii) e (xiii) abaixo e na
seção “Violações de Normas de Conduta” na página 80 deste Prospecto;

(ii)

os Investidores da Oferta de Dispersão Private que realizarem Pedido de Reserva poderão
estipular, no Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação como condição de eficácia de
seu Pedido de Reserva, sem necessidade de posterior confirmação, sendo que, caso o Preço
por Ação seja fixado em valor superior ao valor estabelecido pelo Investidor da Oferta de
Dispersão Private, o respectivo Pedido de Reserva será automaticamente cancelado;

(iii) os Investidores da Oferta de Dispersão Private Lock-up 60 que tenham interesse em participar
da Oferta de Dispersão Private e participar da Alocação Lock-up Oferta de Dispersão Private
60, deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que estão de acordo com o
Lock-up Oferta de Dispersão Private 60, sob pena de ser considerado um Investidor da Oferta
de Dispersão Private Sem Lock-Up e não participar da Alocação Lock-up Oferta de Dispersão
Private 60;
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(iv) as Instituições Participantes da Oferta somente atenderão Pedidos de Reserva realizados por
Investidores da Oferta de Dispersão Private titulares de conta nelas aberta ou mantida pelo
respectivo investidor. Recomenda-se aos Investidores da Oferta de Dispersão Private
interessados na realização de Pedidos de Reserva que (a) leiam cuidadosamente os termos e
condições estipulados no Pedido de Reserva, especialmente os procedimentos relativos à
liquidação da Oferta e as informações constantes deste Prospecto Preliminar; (b) verifiquem
com a Instituição Participante da Oferta de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de
Reserva, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá a manutenção de recursos em conta nela
aberta e/ou mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva; e (c) entrem em contato
com a Instituição Participante da Oferta de sua preferência para obter informações mais
detalhadas sobre o prazo estabelecido pela Instituição Participante da Oferta para a
realização do Pedido de Reserva ou, se for o caso, para a realização do cadastro na
Instituição Participante da Oferta, tendo em vista os procedimentos operacionais adotados por
cada Instituição Participante da Oferta;
(v) os Investidores da Oferta de Dispersão Private deverão realizar seus Pedidos de Reserva no
Período de Reserva, sendo que os Investidores da Oferta de Dispersão Private que sejam
Pessoas Vinculadas deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva a sua condição
de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido de Reserva ser cancelado pela Instituição
Participante da Oferta;
(vi) caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à quantidade de Ações
da Oferta Base, será vedada a colocação de Ações aos Investidores da Oferta de Dispersão
Private que sejam Pessoas Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por
Investidores da Oferta de Dispersão Private que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente
cancelados, exceto os Pedidos de Reserva que tenham sido realizados no Período de
Reserva para Pessoas Vinculadas;
(vii) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta de
Dispersão Private Lock-up 60 (a) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinadas à
Alocação Lock-up Oferta de Dispersão Private 60, não haverá Rateio Lock-up Oferta de
Dispersão Private 60, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados
por Investidores da Oferta de Dispersão Private Lock-up 60, de modo que as Ações
remanescentes, se houver, serão destinadas aos Investidores da Oferta de Dispersão Private
Sem Lock-up; ou (b) exceda o total de Ações destinadas à Alocação Lock-up Oferta de
Dispersão Private 60, será realizado rateio entre todos os respectivos Investidores da Oferta
de Dispersão Private Lock-up 60 que apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente ao
valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de
Ações. Caso haja Rateio Lock-up Oferta de Dispersão Private 60, os valores depositados em
excesso serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução,
se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três)
dias úteis contados da Data de Liquidação;
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(viii) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta de
Dispersão Private Sem Lock-up (a) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinadas à
Oferta de Dispersão Private Sem Lock-up (após a Alocação Lock-up Oferta de Dispersão
Private 60), não haverá Rateio Oferta de Dispersão Private Sem Lock-up, sendo integralmente
atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta de Dispersão
Private Sem Lock-up, de modo que as Ações remanescentes, se houver, serão destinadas
aos Investidores Institucionais; ou (b) exceda o total de Ações destinadas à Oferta de
Dispersão Private Sem Lock-up (após a Alocação Lock-up Oferta de Dispersão Private 60),
será realizado rateio entre todos os respectivos Investidores da Oferta de Dispersão Private
Sem Lock-up que apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente ao valor dos
respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações. Caso
haja Rateio Oferta de Dispersão Private Sem Lock-up, os valores depositados em excesso
serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o
caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias
úteis contados da Data de Liquidação;
(ix) até as 16h00 do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início,
serão informados a cada Investidor da Oferta de Dispersão Private pela Instituição
Participante da Oferta que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, por meio do seu
respectivo endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por fac-símile, telefone ou
correspondência, a Data de Liquidação, a quantidade de Ações alocadas (ajustada, se for o
caso, em decorrência do Rateio da Oferta de Dispersão Private), o Preço por Ação e o valor
do respectivo investimento, sendo que, em qualquer caso, o valor do investimento será
limitado àquele indicado no respectivo Pedido de Reserva;
(x) até as 10h00 da Data de Liquidação, cada Investidor da Oferta de Dispersão Private que
tenha realizado Pedido de Reserva deverá efetuar o pagamento, à vista e em recursos
imediatamente disponíveis, em moeda corrente nacional, do valor indicado no inciso (ix) acima
à Instituição Participante da Oferta que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva, sob
pena de, em não o fazendo, ter seu Pedido de Reserva automaticamente cancelado; em caso
de tal cancelamento automático, a Instituição Participante da Oferta que tenha recebido o
Pedido de Reserva deverá garantir a liquidação por parte do respectivo Investidor da Oferta
de Dispersão Private;
(xi) na Data de Liquidação, a Instituição Participante da Oferta que tenha recebido o respectivo
Pedido de Reserva entregará, por meio da B3, as Ações alocadas ao respectivo Investidor da
Oferta de Dispersão Private que tenha realizado Pedido de Reserva, de acordo com os
procedimentos previstos no Contrato de Colocação, desde que tenha efetuado o pagamento
previsto no inciso (x) acima;
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(xii) caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste
Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido
pelos Investidores da Oferta de Dispersão Private ou a sua decisão de investimento, nos
termos do artigo 45, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos
termos do artigo 20 da Instrução CVM 400; (c) a Oferta seja modificada, nos termos do
artigo 27 da Instrução CVM 400; e/ou (d) ocorra um Evento de Fixação do Preço em Valor
Inferior à Faixa Indicativa, o Investidor da Oferta de Dispersão Private poderá desistir do
respectivo Pedido de Reserva, devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição
Participante da Oferta que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva (1) até as 12h00 do
quinto dia útil subsequente à data de disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da
alínea (a) acima; e (2) até as 12h00 do quinto dia útil subsequente à data em que o Investidor
da Oferta de Dispersão Private for comunicado diretamente pela Instituição Participante da
Oferta sobre a suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos das alíneas (b) e (c) acima.
Adicionalmente, os casos das alíneas (b) e (c) acima serão imediatamente divulgados por
meio de anúncio de retificação, nos mesmos veículos utilizados para divulgação do Aviso ao
Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400. No
caso da alínea (c) acima, após a divulgação do anúncio de retificação, a respectiva Instituição
Participante da Oferta deverá acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das
aceitações, de que o respectivo Investidor da Oferta de Dispersão Private está ciente de que a
Oferta original foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições. Caso o
Investidor da Oferta de Dispersão Private não informe sua decisão de desistência do Pedido
de Reserva nos termos deste inciso, o Pedido de Reserva será considerado válido e o
Investidor da Oferta de Dispersão Private deverá efetuar o pagamento do valor do
investimento. Caso o Investidor da Oferta de Dispersão Private já tenha efetuado o
pagamento nos termos do inciso (xi) acima e venha a desistir do Pedido de Reserva nos
termos deste inciso, os valores depositados serão devolvidos sem juros ou correção
monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos
eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados do pedido de cancelamento
do respectivo Pedido de Reserva; e
(xiii) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação ou de
cancelamento ou revogação da Oferta, todos os Pedidos de Reserva serão cancelados e a
Instituição Participante da Oferta que tenha recebido o respectivo Pedido de Reserva
comunicará ao respectivo Investidor da Oferta de Dispersão Private o cancelamento da
Oferta, o que poderá ocorrer, inclusive, mediante divulgação de comunicado ao mercado.
Caso o Investidor da Oferta de Dispersão Private já tenha efetuado o pagamento nos termos
do inciso (xii) acima, os valores depositados serão devolvidos sem juros ou correção
monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos
eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da comunicação do
cancelamento da Oferta. A rescisão do Contrato de Colocação importará no cancelamento do
registro da Oferta, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º da Instrução CVM 400.
Os Investidores da Oferta de Dispersão Private que aderirem à Oferta de Dispersão Private
não participarão do Procedimento de Bookbuilding, e, portanto, não participarão da fixação
do Preço por Ação.
Lock-up Oferta de Dispersão Private 60. Os Investidores da Oferta de Dispersão Private Lock-up 60
que adquirirem Ações no âmbito da Alocação Lock-up Oferta de Dispersão Private 60 não poderão,
pelo prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início, oferecer,
vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou
a qualquer título, tais Ações. Dessa forma, como condição para a participação na Alocação Lock-up
Oferta de Dispersão Private 60, cada Investidor da Oferta de Dispersão Private Lock-up 60, ao
realizar seu Pedido de Reserva, estará autorizando seu agente de custódia na Central Depositária
gerida pela B3 a depositar tais Ações na 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 Oferta de Dispersão Private 60.
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Oferta Institucional
As Ações destinadas à Oferta Não Institucional que não tiverem sido alocadas aos Investidores da
Oferta Não Institucional serão destinadas à Oferta Institucional, por meio dos Coordenadores da
Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional, juntamente com as demais Ações, de acordo
com o seguinte procedimento:
(i) os Investidores Institucionais interessados em participar da Oferta deverão apresentar suas
intenções de investimento durante o Procedimento de Bookbuilding, inexistindo pedidos de
reserva ou limites mínimo e máximo de investimento. Cada Investidor Institucional deverá
assumir a obrigação de verificar se está cumprindo os requisitos para participar da Oferta
Institucional, para, então, apresentar suas intenções de investimento, em valor financeiro;
(ii) poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
no processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no Procedimento
de Bookbuilding, até o limite máximo de 20% (vinte por cento) das Ações da Oferta
Institucional. 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. Caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 (um terço) à
quantidade de Ações da Oferta Base, será vedada a colocação de Ações aos Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo suas intenções de investimentos
automaticamente canceladas. 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 para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400. 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. Para
informações adicionais, ver a seção “Fatores de Risco Relativos à Oferta – 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, 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 105 deste Prospecto Preliminar;
(iii) caso as intenções de investimento obtidas durante o Procedimento de Bookbuilding excedam o
total de Ações remanescentes após o atendimento da Oferta Não Institucional, os
Coordenadores da Oferta darão prioridade aos Investidores Institucionais que, a exclusivo
critério da Acionista Vendedora e dos Coordenadores da Oferta, melhor atendam o objetivo da
Oferta de criar uma base diversificada de investidores, integrada por investidores com
diferentes critérios de avaliação das perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e a
conjuntura macroeconômica brasileira e internacional, observado o disposto no plano de
distribuição elaborado pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º,
da Instrução CVM 400;
(iv) até o primeiro dia útil subsequente
Coordenadores da Oferta informarão
respectivo endereço eletrônico, ou,
correspondência, a Data de Liquidação,
o valor do respectivo investimento;

à data de divulgação do Anúncio de Início, os
aos Investidores Institucionais, por meio do seu
na sua ausência, por fac-símile, telefone ou
a quantidade de Ações alocadas, o Preço por Ação e
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(v) a entrega das Ações alocadas deverá ser efetivada na Data de Liquidação, mediante
pagamento em moeda corrente nacional, à vista e em recursos imediatamente disponíveis, do
Preço por Ação multiplicado pela quantidade de Ações alocadas, de acordo com os
procedimentos previstos no Contrato de Colocação. Nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, da
Lei das Sociedades por Ações e da Deliberação CVM 860, o termo de aceitação será o
documento de aceitação por meio do qual o Investidor Institucional aceitará participar da
Oferta, adquirir e liquidar as Ações que vierem a ser a ele alocadas. Dessa forma, a aquisição
das Ações será formalizada por meio do sistema de registro da B3, sendo, portanto,
dispensada a apresentação de contrato de compra e venda. As Ações que forem objeto de
esforços de venda no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores
Estrangeiros serão obrigatoriamente adquiridas e liquidadas no Brasil, junto aos
Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional, nos termos da Resolução CMN 4.373
e da Resolução CVM 13 ou da Lei 4.131;
(vi) caso (a) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
Investidores Institucionais ou a sua decisão de investimento, nos termos do artigo 45,
parágrafo 4º, da Instrução CVM 400; (b) a Oferta seja suspensa, nos termos do artigo 20 da
Instrução CVM 400; e/ou (c) a Oferta seja modificada, nos termos do artigo 27 da
Instrução CVM 400, o Investidor Institucional poderá desistir da respectiva intenção de
investimento, devendo, para tanto, informar sua decisão ao Coordenador da Oferta que tenha
recebido a respectiva intenção de investimento (1) até as 12h00 do quinto dia útil subsequente
à data de disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso da alínea (a) acima; e (2) até as
12h00 do quinto dia útil subsequente à data em que o Investidor Institucional for comunicado
diretamente pelo Coordenador da Oferta sobre a suspensão ou a modificação da Oferta, nos
casos das alíneas (b) e (c) acima. Adicionalmente, os casos das alíneas (b) e (c) acima serão
imediatamente divulgados por meio de anúncio de retificação, nos mesmos veículos utilizados
para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27
da Instrução CVM 400. No caso da alínea (c) acima, após a divulgação do anúncio de
retificação, o respectivo Coordenador da Oferta deverá acautelar-se e certificar-se, no
momento do recebimento das aceitações, de que o respectivo Investidor Institucional está
ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições.
Caso o Investidor Institucional não informe sua decisão de desistência da intenção de
investimento nos termos deste inciso, a intenção de investimento será considerada válida e o
Investidor Institucional deverá efetuar o pagamento do valor do investimento. Caso o Investidor
Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos do inciso (v) acima e venha a desistir
da intenção de investimento nos termos deste inciso, os valores depositados serão devolvidos
sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores
relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados do
pedido de cancelamento da respectiva intenção de investimento; e
(vii) caso não haja conclusão da Oferta ou em caso de resilição do Contrato de Colocação ou de
cancelamento ou revogação da Oferta, todas as intenções de investimento serão canceladas e
o Coordenador da Oferta que tenha recebido a respectiva intenção de investimento
comunicará ao respectivo Investidor Institucional o cancelamento da Oferta, o que poderá
ocorrer, inclusive, mediante divulgação de comunicado ao mercado. Caso o Investidor
Institucional já tenha efetuado o pagamento nos termos do inciso (v) acima, os valores
depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com
dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo
de3 (três) dias úteis contados da comunicação do cancelamento da Oferta.
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Violações de Normas de Conduta
Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por qualquer das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao
Contrato de Colocação 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, aquelas previstas na Instrução CVM 400 e, especificamente, na hipótese de
manifestação indevida na mídia durante o período de silêncio, emissão indevida de pesquisas e
relatórios públicos sobre a Companhia e/ou divulgação indevida 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, (i) deixará imediatamente de integrar o grupo de instituições
responsáveis pela colocação das Ações, devendo cancelar todos os Pedidos de Reserva, todos os
Pedidos de Reserva de FIA-Caixa Seguridade e todos os Termos de Adesão ao FIA-Caixa
Seguridade que tenha recebido e informar imediatamente os respectivos investidores sobre o
referido cancelamento, devendo ser integralmente restituídos pela Instituição Consorciada, aos
respectivos investidores, os valores eventualmente dados em contrapartida às Ações, no prazo
máximo de 3 (três) dias úteis contados da data de divulgação do descredenciamento da Instituição
Consorciada, sem qualquer remuneração, juros, correção monetária ou reembolso de eventuais
custos, e com dedução de quaisquer tributos aplicáveis sobre os valores pagos, inclusive, em
função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, incluindo aqueles
cuja alíquota atual equivalente a zero venha a ser majorada; (ii) arcará com quaisquer custos
relativos à sua exclusão como Instituição Participante da Oferta, incluindo custos com publicações,
indenizações decorrentes de eventuais condenações judiciais em ações propostas por investidores
por conta do cancelamento, honorários advocatícios e demais custos perante terceiros, inclusive
custos decorrentes de eventuais demandas de potenciais investidores; (iii) indenizará, defenderá e
isentará qualquer um dos Coordenadores da Oferta e seus respectivos administradores,
empregados e qualquer pessoa que esteja sob controle comum, controle ou seja controlada, direta
ou indiretamente, por qualquer um dos Coordenadores da Oferta, bem como seus respectivos
sócios, membros, diretores, assessores, consultores, funcionários, agentes contratados para
realizar esforços de colocação das Ações no contexto da Oferta, incluindo seus sucessores e
cessionários, por toda e qualquer perda, dano, direto ou indireto, reivindicações, prejuízos,
despesa, responsabilidade ou reclamação, inclusive judicial (incluindo custo razoável destinado à
investigação e despesas com custas judiciais e honorários advocatícios) que venha a recair sobre
qualquer dos Coordenadores da Oferta e seus respectivos administradores, empregados e
qualquer pessoa que esteja sob controle comum, controle ou seja controlada, direta ou
indiretamente, por qualquer um dos Coordenadores da Oferta, bem como seus respectivos sócios,
membros, diretores, assessores, consultores, funcionários, agentes contratados para realizar
esforços de colocação das Ações no contexto da Oferta, incluindo seus sucessores e cessionários,
individualmente ou em conjunto, (a) como resultado do descumprimento, pelas respectivas
Instituições Consorciadas, de suas obrigações nos termos da Oferta, do Aviso ao Mercado, do
Contrato de Colocação, da Carta-Convite, dos Documentos da Oferta e da legislação aplicável à
Oferta; ou (b) arguida ou baseada nas informações que encaminhar para serem incluídas nos
Prospectos ou por omissão de informações relativas ao relacionamento entre as Instituições
Consorciadas e/ou a Acionista Vendedora, conforme aplicável; e (iv) poderá deixar, por um período
de até 6 (seis) meses contados da data da comunicação da violação, de atuar como instituição
intermediária em ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários sob a coordenação de
qualquer dos Coordenadores da Oferta. Em nenhuma hipótese, a Companhia, a Acionista
Vendedora e os Coordenadores da Oferta serão responsáveis por qualquer prejuízo causado a
investidores que tiverem seus Pedidos de Reserva, Pedidos de Reserva de FIA-Caixa Seguridade
e/ou Termos de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade cancelados em decorrência da exclusão de tal
Instituição Consorciada como Instituição Participante da Oferta.
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Contrato de Colocação e Contrato de Colocação Internacional
A Companhia, a Acionista Vendedora, os Coordenadores da Oferta e a B3 (como interveniente
anuente) celebrarão o Contrato de Colocação, cuja cópia poderá ser obtida com os Coordenadores
da Oferta e com a CVM, nos endereços indicados na seção “Informações sobre a Companhia, a
Acionista Vendedora, os Coordenadores da Oferta, os Consultores e os Auditores” na página 4
deste Prospecto.
Nos termos do Contrato de Colocação Internacional, que será celebrado na mesma data de
celebração do Contrato de Colocação, os Agentes de Colocação Internacional concordaram em
realizar esforços de colocação das Ações exclusivamente no exterior. O Contrato de Colocação
Internacional apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de Colocação
Internacional para indenizá-los caso eles venham a sofrer perdas no exterior por conta de
incorreções relevantes ou omissões relevantes no Contrato de Colocação Internacional ou nos
Offering Memoranda. Caso os Agentes de Colocação Internacional venham a sofrer perdas no
exterior em relação a essas questões, eles poderão ter direito de regresso contra a Companhia e a
Acionista Vendedora, conforme o caso, e nos limites previstos no Contrato de Colocação
Internacional, por conta desta cláusula de indenização. Para informações sobre os riscos
relacionados ao Contrato de Colocação Internacional, ver seção “Fatores de Risco Relativos à
Oferta” na página 103 deste Prospecto.
O Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional estabelecem que a obrigação
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem a colocação
das Ações estará sujeita a determinadas condições, tais como a entrega de opiniões legais pelos
assessores jurídicos da Companhia, da Acionista Vendedora, dos Coordenadores da Oferta e dos
Agentes de Colocação Internacional. De acordo com o Contrato de Colocação e o Contrato de
Colocação Internacional, a Acionista Vendedora obriga-se a indenizar o Morgan Stanley, o Bank of
America, o Credit Suisse, o Itaú BBA, o UBS BB e os Agentes de Colocação Internacional em
certas circunstâncias e contra determinadas contingências, assim como por ressarcir determinadas
despesas por eles incorridas.
De acordo com o Contrato de Colocação, se, ao final do Período de Colocação, as Ações objeto de
garantia firme de liquidação não tiverem sido totalmente liquidadas pelos respectivos investidores,
os Coordenadores da Oferta, de forma individual e não solidária, liquidarão, no último dia do
Período de Colocação, pelo Preço por Ação, na proporção e até o limite individual de cada um dos
Coordenadores da Oferta indicado na seção “Informações Sobre a Oferta – Garantia Firme de
Liquidação” na página 82 deste Prospecto, a totalidade do respectivo saldo resultante da diferença
entre (i) a quantidade de Ações objeto de garantia firme de liquidação, conforme indicada no
Contrato de Colocação, multiplicada pelo Preço por Ação; e (ii) a quantidade de Ações
efetivamente liquidada pelos investidores que as adquiriram, multiplicada pelo Preço por Ação.
Período de Colocação
A data de início da Oferta será divulgada mediante a divulgação do Anúncio de Início, em
conformidade com o previsto no artigo 52 da Instrução CVM 400.
Para os fins da Oferta, o prazo de distribuição das Ações corresponde ao Período de Colocação.
O término da Oferta e seu resultado serão anunciados mediante divulgação do Anúncio de
Encerramento, sendo 28 de outubro de 2021 a data máxima, em conformidade com o artigo 29 da
Instrução CVM 400.
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Liquidação da Oferta
A liquidação física e financeira das Ações deverá ser realizada até o último dia útil do Período de
Colocação, de acordo com os procedimentos previstos no Contrato de Colocação, exceto com
relação à distribuição de Ações do Lote Suplementar, cuja liquidação física e financeira deverá ser
realizada até o segundo dia útil contado da(s) respectiva(s) data(s) de exercício da Opção de Lote
Suplementar.
As Ações serão entregues aos respectivos investidores na Data de Liquidação ou na 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, serão obrigatoriamente adquiridas e liquidadas no Brasil, em moeda corrente
nacional, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976,
conforme alterada.
Garantia Firme de Liquidação
A garantia firme de liquidação a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta consiste na obrigação
individual e não solidária dos Coordenadores da Oferta, observado o disposto no Contrato de
Colocação, de liquidar as Ações da Oferta Base que tenham sido adquiridas, porém não
liquidadas, pelos seus respectivos investidores na Data de Liquidação, na proporção e até o limite
individual de garantia firme prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta, nos termos do
Contrato de Colocação. Após a concessão do registro da Oferta pela CVM, a celebração dos
documentos relativos à Oferta, incluindo o Contrato de Colocação, o cumprimento das condições
precedentes previstas no Contrato de Colocação, a divulgação do Anúncio de Início e a
disponibilização do Prospecto Definitivo, os Coordenadores da Oferta realizarão a colocação das
Ações (sem considerar as Ações do Lote Suplementar), em regime de garantia firme de liquidação,
de forma individual e não solidária, de acordo com as proporções e os limites individuais de cada
um dos Coordenadores da Oferta descritos abaixo e demais disposições previstas no Contrato de
Colocação:
Coordenadores da Oferta

Quantidade de Ações

Coordenador Líder ..........................................................
CAIXA .............................................................................
Bank of America.............................................................
Credit Suisse...................................................................
Itaú BBA ..........................................................................
UBS BB ...........................................................................
Total ...............................................................................

121.500.000
72.000.000
72.000.000
72.000.000
72.000.000
40.500.000
450.000.000

% do Total
26,88%
16,13%
16,13%
16,13%
16,13%
8,60%
100,00%

A proporção prevista na tabela acima poderá ser realocada de comum acordo entre os
Coordenadores da Oferta.
Tal garantia firme de liquidação é vinculante a partir da conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, da concessão do registro da Oferta pela CVM, da celebração dos documentos
relativos à Oferta, incluindo o Contrato de Colocação e o Contrato de Colocação Internacional, do
cumprimento das condições precedentes previstas no Contrato de Colocação e no Contrato de
Colocação Internacional, da divulgação do Anúncio de Início e da disponibilização do Prospecto
Definitivo. Após a divulgação do Anúncio de Início e até a divulgação do Anúncio de Encerramento,
cópia do Contrato de Colocação poderá ser obtida com os Coordenadores da Oferta e a CVM, nos
endereços indicados no Anúncio de Início.
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Se, ao final do Período de Colocação, as Ações objeto de garantia firme de liquidação não tiverem
sido totalmente liquidadas pelos respectivos investidores, os Coordenadores da Oferta, de forma
individual e não solidária, liquidarão, no último dia do Período de Colocação, pelo Preço por Ação,
na proporção e até o limite individual de cada um dos Coordenadores da Oferta indicado no
Contrato de Colocação, a totalidade do respectivo saldo resultante da diferença entre (i) a
quantidade de Ações objeto de garantia firme de liquidação, conforme indicada no Contrato de
Colocação, multiplicada pelo Preço por Ação; e (ii) a quantidade de Ações objeto de garantia firme
de liquidação efetivamente liquidada pelos investidores que as adquirirem, multiplicada pelo Preço
por Ação.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI à Instrução CVM 400, caso os Coordenadores da
Oferta, por si ou por suas afiliadas, nos termos do Contrato de Colocação, eventualmente venham
a adquirir Ações nos termos do acima e tenham interesse em vender tais Ações antes da
divulgação do Anúncio de Encerramento, o preço de venda de tais Ações será o preço de mercado
das ações ordinárias de emissão da Companhia, limitado ao Preço por Ação, sendo certo,
entretanto, que as operações realizadas em decorrência das atividades de estabilização não
estarão sujeitas a tais limites.
Não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta. Caso não existam Pedidos de Reserva,
Termos de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade (e, consequentemente, Pedidos de Reserva de FIACaixa Seguridade) e intenções de investimento para a aquisição da totalidade das Ações ofertadas
(sem considerar as Ações do Lote Suplementar) até a data de conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, nos termos do Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada, sendo todos os
Pedidos de Reserva, Termos de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade (e, consequentemente, Pedidos
de Reserva de FIA-Caixa Seguridade) e as intenções de investimentos automaticamente
cancelados, e os valores eventualmente depositados devolvidos sem juros ou correção monetária,
sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente
incidentes, no prazo de três dias úteis contados da data de divulgação do cancelamento. Para
informações adicionais, leia a seção “Fatores de Risco Relativos à 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 adquirir a
totalidade das Ações ofertadas no âmbito da Oferta”, na página 110 deste Prospecto
Preliminar.
Estabilização do Preço das Ações Ordinárias de Emissão da Companhia
O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu exclusivo critério, realizar
operações bursáteis visando à estabilização do preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia na B3, no âmbito da Oferta, por um período de 30 (trinta) dias contados da data de
início da negociação das Ações na B3, inclusive, observadas as disposições legais aplicáveis e o
disposto no Contrato de Estabilização, o qual foi previamente submetido à análise e aprovação da
CVM e da B3, nos termos do artigo 23, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400.
Não existe obrigação por parte do Agente Estabilizador de realizar operações bursáteis e, uma vez
iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas e retomadas a qualquer momento,
observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador e a
Corretora poderão escolher livremente as datas em que realizarão as operações de compra e
venda das ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito das atividades de estabilização,
não estando obrigados a realizá-las em todos os dias ou em qualquer data específica, podendo,
inclusive, interrompê-las e retomá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério.
O Contrato de Estabilização estará disponível para consulta e obtenção de cópias junto ao Agente
Estabilizador e à CVM a partir da data de divulgação do Anúncio de Início nos endereços indicados
no Anúncio de Início.
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Direitos, Vantagens e Restrições das Ações Ordinárias de Emissão da Companhia
As Ações conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos
atuais titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos da Lei das Sociedades
por Ações, do Regulamento do Novo Mercado e do estatuto social da Companhia, dentre os quais:
(i) direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada Ação corresponderá a
um voto; (ii) direito ao dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25%
(vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades
por Ações; (iii) direito de alienação das Ações nas mesmas condições asseguradas ao acionista
controlador alienante, em caso de alienação, direta ou indireta, a título oneroso, do controle da
Companhia, tanto por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas (tag
along de 100% (cem por cento) do preço), observadas as condições e os prazos previstos nas
disposições legais e regulamentares aplicáveis; (iv) direito integral ao recebimento de dividendos
adicionais ou juros sobre o capital próprio e demais proventos de qualquer natureza que a
Companhia vier a declarar a partir da data de disponibilização do Anúncio de Início; (v) direito de
alienação das Ações em oferta pública de cancelamento de registro de emissor de valores
mobiliários ou de cancelamento de listagem das ações ordinárias de emissão da Companhia no
Novo Mercado, por valor justo, ao menos igual ao valor de avaliação da Companhia apurado de
acordo com os critérios estabelecidos no artigo 4º, §4º da Lei das Sociedades por Ações, bem
como nos critérios aceitos pela CVM; (vi) no caso de liquidação da Companhia, direito de participar
no acervo líquido da Companhia, na forma prevista na Lei das Sociedades por Ações, na
proporção da sua participação no capital social; e (vii) direito de retirada nas hipóteses previstas
pela Lei das Sociedades por Ações, mediante reembolso do valor patrimonial de suas ações,
apurado de acordo com o procedimento de avaliação previsto na Lei das Sociedades por Ações.
Para informações adicionais sobre os direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias de
emissão da Companhia, ver o item 18.1 do Formulário de Referência.
Acordos de Restrição à Venda das Ações (Lock-up)
A Companhia, seus administradores e a Acionista Vendedora se comprometerão, perante os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, a celebrar Instrumentos de
Lock-up, por meio dos quais, observadas as exceções previstas no Contrato de Colocação
Internacional, concordarão em não oferecer, vender, contratar a venda, penhorar, emprestar, dar
em garantia, conceder qualquer opção de compra ou certificados (warrants), realizar qualquer
venda a descoberto ou de outra forma onerar ou dispor, direta ou indiretamente, celebrar qualquer
contrato de hedge ou qualquer outra forma de acordo por meio do qual seja transferido, no todo ou
em parte, quaisquer dos resultados econômicos decorrentes da titularidade de qualquer direito
econômico relacionado, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de
disponibilização do Anúncio de Início, a quaisquer ações ordinárias de emissão da Companhia de
que sejam titulares imediatamente após a Oferta, ou valores mobiliários conversíveis ou
permutáveis por, ou que representem um direito de receber ações ordinárias de emissão da
Companhia, ou que admitam pagamento mediante entrega de ações ordinárias de emissão da
Companhia, bem como derivativos nelas lastreados, ressalvadas as Ações do Lote Suplementar.
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As vedações listadas acima não se aplicarão nas hipóteses de: (i) doações de boa-fé, desde que,
antes de tal doação, o respectivo donatário comprometa-se por escrito a respeitar o prazo
remanescente do período de lock-up; (ii) transferências a um trust em benefício direto ou indireto
do próprio signatário do Instrumento de Lock-up e/ou de familiares imediatos do mesmo, desde
que, antes de tal transferência, o trust comprometa-se por escrito a respeitar o prazo remanescente
do período de lock-up; (iii) transferências a quaisquer coligadas (sociedades pertencentes ao
mesmo grupo econômico) conforme definidas na Regra 405 do Securities Act, dos signatários do
Instrumento de Lock-up; (iv) transferências realizadas para fins de empréstimo de ações pelo
signatário do Instrumento de Lock-up para um Coordenador da Oferta ou a qualquer instituição
indicada por tal Coordenador da Oferta, de um determinado número de ações para fins de
realização das atividades de estabilização do preço das Ações, nos termos do Contrato de
Colocação e do Contrato de Estabilização; e (v) transferências em conexão com a venda de
valores mobiliários recebidos exclusivamente em decorrência do exercício de opções nos termos
de qualquer plano de opções de compra de ações da Companhia. A venda ou a percepção de uma
possível venda de um volume substancial das ações poderá prejudicar o valor de negociação das
Ações. Para mais informações sobre os riscos relacionados à venda de volume substancial
de ações ordinárias de emissão da Companhia, veja o fator de risco “A venda, ou a
percepção de potencial venda, de quantidades significativas das ações de emissão da
Companhia, após a conclusão da Oferta e o período de Lock-up, poderá afetar
negativamente o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia no
mercado secundário ou a percepção dos investidores sobre a Companhia” na página 108
deste Prospecto.
Coordenador Adicional
Para fins do artigo 5º, incisos I e II, do Anexo II, do Código ANBIMA, o Coordenador Líder será
considerado Coordenador Adicional no âmbito da Oferta, uma vez que a CAIXA, que é um dos
Coordenadores da Oferta, é controladora da Companhia (atualmente uma subsidiária integral da
CAIXA) e receberá diretamente a integralidade dos recursos líquidos a serem obtidos com a Oferta.
Instituição Financeira Escrituradora das Ações Ordinárias
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das ações
ordinárias de emissão da Companhia é o Itaú Corretora de Valores S.A.
Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta
A Acionista Vendedora e os Coordenadores da Oferta poderão requerer que a CVM autorize a
modificação ou o cancelamento da Oferta, caso ocorra, a juízo da CVM, alteração substancial,
posterior e imprevisível, nas circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do pedido
de registro da Oferta ou que o fundamentem, acarretando um aumento relevante dos riscos
assumidos pela Acionista Vendedora e pelos Coordenadores da Oferta inerentes à própria Oferta.
Ademais, a rescisão do Contrato de Colocação importará no cancelamento do registro da Oferta.
O requerimento de modificação da Oferta perante a CVM presumir-se-á deferido caso não haja
manifestação da CVM em sentido contrário no prazo de 10 (dez) dias.
Adicionalmente, a Acionista Vendedora poderá modificar, a qualquer tempo, a Oferta, a fim de
melhorá-la em favor dos investidores ou para renúncia a condição da Oferta estabelecida pela
Acionista Vendedora, conforme disposto no artigo 25, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400.
Caso o requerimento de modificação das condições da Oferta seja deferido, a CVM poderá, por
sua própria iniciativa ou por pedido da Acionista Vendedora, prorrogar o prazo para distribuição da
Oferta por até 90 (noventa) dias.
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Se a Oferta for revogada, os atos de aceitação anteriores ou posteriores à revogação serão
considerados ineficazes, devendo ser restituídos integralmente aos investidores aceitantes os
valores dados em contrapartida às Ações, sem qualquer acréscimo, conforme disposto no artigo 26
da Instrução CVM 400, e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos
eventualmente incidentes.
A revogação ou qualquer modificação da Oferta será imediatamente divulgada por meio de
Anúncio de Retificação, nos mesmos veículos utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e do
Anúncio de Início, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400.
Em se tratando de modificação da Oferta, as Instituições Participantes da Oferta deverão
acautelar-se e certificar-se, no momento do recebimento das aceitações, de que o manifestante
está ciente de que a Oferta original foi alterada e de que tem conhecimento das novas condições.
Os investidores que já tiverem aderido à Oferta deverão ser comunicados diretamente a respeito
da modificação efetuada para que confirmem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis do recebimento da
comunicação, o interesse em manter a declaração de aceitação, sendo que será presumida a
manutenção se não revogarem expressamente suas intenções de investimento no Procedimento
de Bookbuilding ou seus Pedidos de Reserva, Termos de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade (e,
consequentemente, Pedidos de Reserva de FIA-Caixa Seguridade). Nessa hipótese, as
Instituições Participantes da Oferta presumirão que os investidores pretendem manter a declaração
de aceitação. Os investidores que revogarem expressamente suas intenções de investimento no
Procedimento de Bookbuilding ou seus Pedidos de Reserva, Termos de Adesão ao FIA-Caixa
Seguridade (e, consequentemente, Pedidos de Reserva de FIA-Caixa Seguridade), na hipótese de
modificação da Oferta, conforme previsto acima, terão direito à restituição integral dos valores
depositados, que serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com
dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3
(três) dias úteis contados do recebimento da revogação da aceitação.
Além das hipóteses de revogação da declaração de aceitação da Oferta pelo investidor previstas
neste Prospecto e nos artigos 20 e 27 da Instrução CVM 400, não há quaisquer outras hipóteses
em que o investidor possa revogar sua declaração de aceitação da Oferta.
Suspensão e Cancelamento da Oferta
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (i) poderá suspender ou cancelar, a
qualquer tempo, uma oferta que (a) esteja se processando em condições diversas das constantes
na Instrução CVM 400 ou do registro; ou (b) tenha sido havida por ilegal, contrária à
regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que depois de obtido o respectivo registro; e
(ii) 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 (trinta) dias, durante o
qual a irregularidade apontada deverá ser sanada. Encerrado 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 Colocação importará no
cancelamento do registro da Oferta.
Eventual suspensão ou 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 o quinto dia útil subsequente 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 depositados, que serão devolvidos sem juros ou correção
monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos
eventualmente incidentes, no prazo de três dias úteis contados do recebimento da revogação da
aceitação ou da comunicação do cancelamento, conforme o caso.
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Informações Adicionais
A Acionista Vendedora e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações aos investidores
(roadshow), no Brasil e no exterior, no período entre a data da primeira divulgação do Aviso ao
Mercado e a data em que for fixado o Preço por Ação.
O investimento nas Ações representa um investimento de risco, pois é um investimento em
renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a
perdas patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às Ações, à Oferta, à
Companhia, ao setor em que atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do
Brasil, descritos neste Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência da Companhia
incorporado por referência a este Prospecto Preliminar, e que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento nas Ações não
é, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do
mercado de capitais. Ainda assim, não há nenhuma classe ou categoria de investidor que
esteja proibida por lei de adquirir Ações ou, com relação à qual o investimento em Ações
seria, no entendimento da Acionista Vendedora e dos Coordenadores da Oferta,
inadequado.
A Acionista Vendedora e os Coordenadores da Oferta alertam os investidores que estes deverão
basear suas decisões de investimento única e exclusivamente nas informações constantes deste
Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo. Os Coordenadores da Oferta recomendam
fortemente que os Investidores da Oferta Não Institucional interessados em participar da Oferta
leiam, atenta e cuidadosamente, os termos e condições estipulados no Pedido de Reserva, Pedido
de Reserva de FIA-Caixa Seguridade e/ou Termo de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade, conforme o
caso, especialmente os procedimentos relativos ao pagamento do Preço por Ação e à liquidação
da Oferta, bem como as informações constantes deste Prospecto Preliminar, especialmente as
seções que tratam sobre os fatores de risco. Este Prospecto Preliminar contém informações
adicionais e complementares ao Aviso ao Mercado, que possibilitam aos investidores uma análise
detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a esta inerentes. É recomendada aos
investidores a leitura deste Prospecto Preliminar, que inclui o Formulário de Referência da
Companhia incorporado por referência a este Prospecto, antes de aceitar a Oferta, em especial, as
seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores
de Risco Relativos à Oferta”, nas páginas 22 e 103, respectivamente, deste Prospecto, bem como
a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência da Companhia incorporado por
referência a este Prospecto, para ciência e avaliação de certos fatores de risco que devem ser
considerados com relação à Companhia, à Oferta e ao investimento nas Ações.
Atualmente, encontra-se em análise o processo de admissão e listagem das ações ordinárias da
Companhia no segmento de listagem da B3 denominado “Novo Mercado”.
O Prospecto Preliminar está disponível nos seguintes endereços e páginas na Internet:
COMPANHIA
Caixa Seguridade Participações S.A.
Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco E, Edifício Matriz III da Caixa Econômica Federal,
3º andar, Asa Sul, CEP 70070-030, Brasília, Distrito Federal
At.: Hebert Luiz Gomide Filho e Eduardo Costa Oliveira
Tel.: (61) 3521-6675
http://www.ri.caixaseguridade.com.br/informacoes-aos-investidores/central-de-downloads/ (neste website,
clicar em “Prospecto Preliminar”)
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ACIONISTA VENDEDORA
Caixa Econômica Federal
Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote 3/4, 21º Andar – Asa Sul
CEP 70070-140, Brasília, DF
At.: Henrique Afonso Holtz de Almeida Junior
Tel.: (61) 3206-8888
http://www.caixa.gov.br/ofertaspublicasemandamento (no item “Oferta Pública de Ações Ordinárias
da Caixa Seguridade Participações S.A.”, clicar em “Prospecto Preliminar”)
COORDENADORES DA OFERTA
Banco Morgan Stanley S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 6º andar e 8º andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP.
At.: Eduardo Mendez
Telefone: (11) 3048-6000
Fax: (11) 3048-6099
http://www.morganstanley.com.br/prospectos/ (neste website, no item “Prospectos Locais”, acessar
o link “Prospecto Preliminar” no subitem “Caixa Seguridade Participações S.A.”)
Caixa Econômica Federal
Avenida Paulista, nº 750, 13º andar
CEP 01310-100, São Paulo, SP
At.: Rodrigo Eduardo Bampi
Tel.: +55 (11) 3176-2131
http://www.caixa.gov.br/ofertaspublicasemandamento (no item “Oferta Pública de Ações Ordinárias
da Caixa Seguridade Participações S.A.”, clicar em “Prospecto Preliminar”)
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 12º andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Bruno Saraiva
Tel.: (11) 2188-4000
http://www.merrilllynch-brasil.com.br (neste website, no item “Prospectos” clicar no item “Caixa
Seguridade” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”)
Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr. 700, 10º andar (parte) e 12º a 14º andares (partes)
04542-000 São Paulo, SP
At.: Sr. Eduardo de la Peña
Tel: (11) 3701-6401
www.credit-suisse.com.br (neste website, clicar em “Investment Banking”, depois clicar em
“Ofertas”, e, então, clicar em “Prospecto Preliminar” ao lado de “Caixa Seguridade Participações
S.A. - Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias da Caixa Seguridade
Participações S.A.”)
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata G. Dominguez
Tel.: + 55 (11) 3708-8876
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em
“Caixa Seguridade” e, posteriormente, clicar em “2021” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de
Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Preliminar”)
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UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.440, 7º andar (parte)
CEP 04548-132, São Paulo, SP
At.: João Carlos dos Santos Telles
Tel.: +55 (11) 2767-6725
www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html (neste website, em “Ofertas
Públicas”, clicar em “Caixa Seguridade Participações S.A.” e, então, clicar em “Prospecto
Preliminar”)
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
Rua 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, no campo “Acesso Rápido”, acessar “Consulta – Ofertas Públicas
em Análise”, em seguida, no quadro “Tipo de Oferta”, linha Ações, selecionar o link com o volume
na coluna “Secundárias”, na sequência, no quadro referente à emissora “Caixa Seguridade
Participações S.A.” e, posteriormente, acessar “Prospecto Preliminar”)
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertasemandamento (neste website, acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar “Caixa Seguridade
Participações S.A.” e, posteriormente, acessar “Prospecto Preliminar”)
LINKS PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE AVISOS E ANÚNCIOS DA OFERTA
O AVISO AO MERCADO, BEM COMO SUA NOVA DISPONIBILIZAÇÃO (COM O LOGOTIPO
DAS INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS), O ANÚNCIO DE INÍCIO, O ANÚNCIO DE
ENCERRAMENTO, EVENTUAIS ANÚNCIOS DE RETIFICAÇÃO, BEM COMO TODO E
QUALQUER AVISO OU COMUNICADO RELATIVO À OFERTA SERÃO DISPONIBILIZADOS,
ATÉ O ENCERRAMENTO DA OFERTA, EXCLUSIVAMENTE, NAS PÁGINAS NA REDE
MUNDIAL DE COMPUTADORES DA COMPANHIA, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA
OFERTA INDICADAS ABAIXO, DA CVM E DA B3.
Caixa Seguridade Participações S.A.
http://www.ri.caixaseguridade.com.br/informacoes-aos-investidores/central-de-downloads/
website, clicar no documento correspondente)

(neste

COORDENADORES DA OFERTA
Banco Morgan Stanley S.A.
http://www.morganstanley.com.br/prospectos/ (neste website, no item “Comunicações ao
Mercado”, clicar no título do documento correspondente no subitem “Caixa Seguridade
Participações S.A.”)
Caixa Econômica Federal
http://www.caixa.gov.br/ofertaspublicasemandamento (no item “Oferta Pública de Ações Ordinárias
da Caixa Seguridade Participações S.A.”, clicar no documento correspondente)
Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A.
http://www.merrilllynch-brasil.com.br (clicar no item “Caixa Seguridade” e, então, clicar no título do
documento correspondente)
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Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A.
www.credit-suisse.com.br (neste website, clicar em “Investment Banking”, depois clicar em
“Ofertas”, e, então, clicar no documento correspondente ao lado de “Caixa Seguridade
Participações S.A. - Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias da Caixa
Seguridade Participações S.A.”)
Banco Itaú BBA S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em
“Caixa Seguridade” e, posteriormente, clicar em “2021” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial de
Ações (IPO)”, por fim no documento correspondente)
UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html (neste website, em “Ofertas
Públicas”, clicar em “Caixa Seguridade Participações S.A.” e, então, clicar no item correspondente)
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
www.cvm.gov.br (neste website, no campo “Acesso Rápido”, acessar “Consulta – Ofertas Públicas
em Análise”, em seguida, no quadro “Tipo de Oferta”, linha Ações, selecionar o link com o volume
na coluna “Secundárias”, na sequência, no quadro referente à emissora “Caixa Seguridade
Participações S.A.” e, posteriormente, acessar o documento correspondente)
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ofertasemandamento/ (neste website, acessar “Ofertas em andamento”, depois clicar “Caixa Seguridade
Participações S.A.” e, posteriormente, acessar o documento correspondente)
Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas com as Instituições Participantes da Oferta
nos respectivos endereços indicados na seção “Informações sobre a Companhia, a Acionista
Vendedora, os Coordenadores da Oferta, os Consultores e os Auditores” na página 4 deste
Prospecto.
Instituições Consorciadas
O Aviso ao Mercado foi intencionalmente divulgado sem a indicação das Instituições Consorciadas
e será novamente divulgado em 13 de abril de 2021, dia de início do Período de Reserva, 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.
Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia, a
Acionista Vendedora e a Oferta, a Acionista Vendedora e os Coordenadores da Oferta
alertam os investidores que estes deverão basear suas decisões de investimento única e
exclusivamente nas informações constantes deste Prospecto e do Prospecto Definitivo.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, a Companhia não
tinha qualquer outro relacionamento comercial e/ou societário relevante com o Morgan Stanley e
seu respectivo grupo econômico.
A Companhia e sociedades controladas pela Companhia poderão, no futuro, vir a contratar o
Morgan Stanley 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 Morgan Stanley 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
Morgan Stanley 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 Relativos à Oferta– A eventual contratação
e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o
preço das Ações”, na página 111 deste Prospecto.
Ademais, sociedades integrantes do grupo econômico do Morgan Stanley e fundos de investimento
administrados e/ou geridos por sociedades integrantes de seu grupo eventualmente realizaram
negociações de valores mobiliários de emissão da Companhia diretamente ou por meio de fundos
de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, sendo que, (i) em nenhum caso
tais negociações envolveram ações representativas de participações que atingiram, nos últimos 12
meses, 5% do capital social da Companhia, e (ii) em todos os casos, consistiram em operações em
bolsa de valores a preços e condições de mercado.
O Morgan Stanley 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 da Oferta” na página 58 deste Prospecto, não há qualquer
remuneração a ser paga pela Companhia ao Morgan Stanley cujo cálculo esteja relacionado ao
Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o
Morgan Stanley 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 Morgan
Stanley 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 Morgan Stanley e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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Relacionamento entre a Companhia e a CAIXA
A CAIXA é um dos Coordenadores da Oferta e participará do procedimento para determinação do
Preço por Ação juntamente com os demais Coordenadores da Oferta. Para maiores informações
sobre o risco de um possível impacto na formação do Preço por Ação em vista da participação de
um dos Coordenadores da Oferta no procedimento de formação do Preço por Ação, ver o fator de
risco “A Acionista Vendedora é um dos Coordenadores da Oferta e, uma vez que os
Coordenadores da Oferta participam do Procedimento de Bookbuilding, há risco de distorções na
formação do Preço por Ação, bem como de ensejar eventual conflito de interesses no âmbito da
Oferta”, na página 107 deste Prospecto.
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a Companhia e/ou as
sociedades do seu respectivo grupo econômico possuíam o seguinte relacionamento comercial
com a CAIXA e seu respectivo grupo econômico:
Caixa Consórcios S.A. Administradora de Consórcios:
•

Operações Compromissadas com lastro em títulos públicos (Letra Financeira do Tesouro (LFT)
ou Tesouro Selic) no valor total de R$808.855.153,87 (data-base: 29/03/2021).

•

Saldo em conta e aplicação em fundos de investimento no valor de R$139.676.770,95 (database: 29/03/2021).

•

Prestação de serviços de cobrança bancária (liquidação de boletos) com quantidade média
trimestral de 230.747 títulos e saldo médio trimestral de R$393.517.701,04 (data-base:
29/03/2021).

Caixa Vida e Previdência S.A.:
•

Saldo em conta no valor de R$100.905.346,13 (data-base: 29/03/2021).

•

Prestação de serviços de cobrança bancária (liquidação de boletos) com quantidade média
trimestral de 182.177 títulos e saldo médio trimestral de R$6.385.156.546,51 (data-base:
29/03/2021).

Caixa Seguridade Participações S.A.:
•

Saldo em conta e em fundos de investimentos no valor de R$407.113.557,29 (data-base:
29/03/2021).

Caixa Holding Securitária S.A.:
•

Saldo em saldo em conta e em aplicações em Fundos e CDB no valor de R$11.395.996,54
(data-base: 29/03/2021).

Caixa Seguradora S.A.:
•

Saldo em conta de R$14.191.223,11 (data-base: 29/03/2021).

•

Prestação de serviços de cobrança bancária (liquidação de boletos) com quantidade média
trimestral de 76.851 títulos e saldo médio trimestral de R$45.159.719,54 (data-base:
29/03/2021).

Caixa Capitalização S.A.:
•

Saldo em conta de R$3.237.343,26 (data-base: 29/03/2021).
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•

Prestação de serviços de cobrança bancária (liquidação de boletos) com quantidade média
trimestral de 91.186 títulos e saldo médio trimestral de R$10.760.790,29 (data-base:
29/03/2021).

Caixa Seguradora Especializada em Saúde S.A.:
•

Saldo em conta e aplicação em fundos de investimentos no valor de R$5.153.476,15 (database: 29/03/2021).

•

Prestação de serviços de cobrança bancária (liquidação de boletos) com quantidade média
trimestral de 73 títulos e saldo médio trimestral de R$301.120,14 (data-base: 29/03/2021).

Youse Seguradora S.A.:
•

Saldo em aplicação em fundos de Investimento no valor de R$6.311.949,42 (data-base:
29/03/2021).

Caixa Seguros Participações em Saúde Ltda.:
•

Saldo em conta e aplicação em fundos de investimentos no valor de R$4.436.255,58 (database: 29/03/2021).

Odonto Empresas Convênios Dentários Ltda.:
•

Saldo em aplicação em conta no valor de R$55.059,30 (data-base: 12/02/2021).

•

Prestação de serviços de cobrança bancária (emissão de boletos) com quantidade média
trimestral de 104 títulos e saldo médio trimestral de R$7.021,45 (data-base: 12/02/2021).

Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A.:
•

Saldo em conta e aplicação em fundos de investimentos no valor de R$101.352.230,29 (database: 29/03/2021).

A CAIXA presta serviço de conta corrente para as seguintes sociedades do grupo econômico da
Companhia:
•

Caixa Seguros Holding S.A.

•

Caixa Seguros Assessoria e Consultoria S.A.

•

Caixa Seguros Participações Securitárias S.A.

•

Previsul Companhia de Seguros Previdência do Sul S.A.

Holding XS1 S.A.:
•

Saldo em conta no valor de R$2.259.182,55 (data-base: 29/03/2021).

XS2 Vida e Previdência S.A.:
•

Saldo em conta e em fundos de investimento no valor de R$733.230.862,48 (data-base
29/03/2021);

•

Prestação de serviços de cobrança bancária (emissão de boletos) com quantidade média
trimestral de 143.459 títulos e saldo médio trimestral de R$139.438.436,81 (data-base:
29/03/2021).
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•

Serviço de credenciamento (CIELO) com volume total de recebimentos de R$29.849,53 no
último quadrimestre (data-base 29/03/2021).

Caixa Seguridade Corretagem e Administração de Seguros S.A.:
•

Saldo em conta e em fundos de investimento no valor de R$74.039.245,22 (data-base
29/03/2021);

XS 3 Seguros S.A. (Caixa Residencial):
•

Saldo em conta no valor de R$94.802.581,63 (data-base: 29/03/2021).

•

Aplicação Financeira total em Fundos no valor total (FI Topázio, FIC GIRO e Exclusivo) de
R$89.200.620,04 (29/03/2021).

•

Prestação de serviços de cobrança bancária (emissão de boletos) com um total de emissão
dos últimos 90 dias de 102.741 títulos, com histórico de 62.352 títulos liquidados perfazendo
uma receita de vendas de R$50.263.547,43 (data-base: 30/03/2021).

•

Prestação de serviços de convênios de pagamentos a fornecedores, com fluxo diário de
remessa com valor médio de R$500 mil de transações (data-base: 30/03/2021).

•

Prestação de serviços de convênios de débito automático com base mensal média de 52.615
optantes com uma receita de arrecadação de R$2.489.665,74/mês (data-base: 30/03/2021).

•

Prestação de serviços de convênios de folha de pagamentos com base atualizada de 52
colaboradores com arquivo de pagamento mensal de R$429.003,75 (data-base: 30/03/2021).

•

Credenciamento CIELO das vendas realizadas com faturamento inicial mensal de
R$147.103,00 (data-base 02/2021).

XS4 Capitalização S.A.:
•

Saldo em fundo de investimento no valor de R$56.201.661,94 (data-base: 29/03/2021).

XS5 Administradora de Consórcios S.A.:
•

Saldo em conta no valor de R$1.399.873,60 (data-base: 29/03/2021).

XS6 Participações S.A.:
•

Saldo em aplicação de fundos de investimento no valor de R$46.709.400,61 (data-base:
30/03/2021).

•

Prestação de serviços de cobrança bancária, arrecadação, débito automático e pagamento a
fornecedor em desenvolvimento, sem estimativa inicial das operações (data-base: 30/03/2021).

Too Seguros:
•

Saldo em conta corrente no valor de R$113.832,41 (data-base: 30/03/2021).

A CAIXA é gestora e administradora do FIP Caixa Cyrela (CNPJ nº 16.676.620/0001-85) (“Fundo”),
o qual tem entre os seus cotistas:
•

Caixa Seguradora S.A. (CNPJ nº 34.020.354/0001-10), detentora de 1,3343% das cotas do
Fundo;
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•

Caixa Vida e Previdência S.A. (CNPJ nº 03.730.204/0001-76), detentora de 0,6671% das cotas
do Fundo; e

•

Caixa Capitalização S.A. (CNPJ nº 01.599.296/0001-71), detentora de 0,6671% das cotas do
Fundo.

Adicionalmente, existe um acordo operacional que disciplina o acesso exclusivo por parte da
coligada CSH e suas controladas à rede de distribuição da CAIXA, o qual expirou em 14 de
fevereiro de 2021. Para informações adicionais, ver item 7.9 do Formulário de Referência –
Relacionamento CSH do Formulário de Referência.
A Companhia entende que não há conflito de interesses referente à atuação da CAIXA como
instituição intermediária da Oferta e, para fins do artigo 5º, inciso I e II, do Anexo II, do Código
ANBIMA, o Coordenador Líder será considerado Coordenador Adicional no âmbito da Oferta. Para
informações adicionais, ver seção “Fatores de Risco relativos à Oferta – A Acionista Vendedora é
um dos Coordenadores da Oferta e, uma vez que os Coordenadores da Oferta participam do
Procedimento de Bookbuilding, há risco de distorções na formação do Preço por Ação, bem como
de ensejar eventual conflito de interesses no âmbito da Oferta” na página 107 deste Prospecto
Preliminar.
Ainda, a Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre a Companhia e a CAIXA e/ou qualquer sociedade de seu grupo
econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Bank of America
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a Companhia e/ou as
sociedades do seu respectivo grupo econômico não tinham qualquer outro relacionamento
comercial com o Bank of America e seu respectivo grupo econômico.
A Companhia e sociedades controladas pela Companhia poderão, no futuro, vir a contratar o Bank
of America e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar acordos, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução das atividades da Companhia e de suas controladas.
O Bank of America e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no
exterior, antes da entrega do Anúncio de Encerramento à CVM, 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 Bank of America e/ou qualquer sociedade do 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 Relativos à Oferta – A eventual
contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda
e o preço das Ações”, neste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações sobre a Oferta — Custos da Oferta” deste Prospecto, não há qualquer remuneração a
ser paga pela Companhia ao Bank of America cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Bank of America poderá
fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
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A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do Bank of
America 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 Bank of America e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Credit Suisse
Além do relacionamento referente à Oferta, em 25 de fevereiro de 2021, determinada carteira de
investimento (Resolução CMN 4.373) representada no Brasil pela Credit Suisse (Brasil) S.A.
Corretora de Títulos e Valores Mobiliários (“Credit Suisse Corretora”), sociedade controlada pelo
Credit Suisse, possuía ações de emissão da Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A,
sociedade do grupo econômico da Companhia (“Wiz”), as quais não atingem e não atingiram, nos
últimos 12 meses, 5% de classe e espécie de ações de emissão da Companhia.
O Credit Suisse Securities (Europe) Limited e/ou suas afiliadas poderão celebrar, no exterior,
operações de derivativos de ações com seus clientes. O Credit Suisse Securities (Europe) Limited
e/ou suas afiliadas poderão adquirir Ações na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas
operações. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relativos à Oferta – A eventual
contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda
e o preço das Ações”, neste Prospecto.
Exceto pelo referido acima, o Credit Suisse não possui atualmente qualquer relacionamento com a
Companhia.
A Companhia e/ou as sociedades do seu respectivo grupo econômico poderão, no futuro, vir a
contratar o Credit Suisse e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para a realização
de operações financeiras usuais, 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 e de suas controladas.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações sobre a Oferta — Custos da Oferta” deste Prospecto, não há qualquer remuneração
a ser paga pela Companhia ao Credit Suisse cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação.
Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Credit Suisse 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 Credit
Suisse 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 Credit Suisse e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Itaú BBA
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a Companhia e/ou as
sociedades do seu respectivo grupo econômico mantém o seguinte relacionamento comercial
relevante com o Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro:
Caixa Seguridade Participações S.A.:
•

Contrato de prestação de serviços de escrituração das ações de emissão da Companhia,
celebrado em 02/09/2015, e data de vencimento 01/09/2021, com remuneração média mensal
de R$3.500,00, sem taxa de implantação. Há uma taxa mensal por acionista adicional que
varia de R$1,50 a 1,60. Não há garantias envolvidas na operação.
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Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A.:
•

Produtos de modelagem (Repasse CEF UPRD) totalizando um montante de R$916.050.330,84,
contratado em 08/05/2015 e com vencimento em 20/12/2038, com taxa de juros de 6,0% a.a.,
taxa de administração de 1,2% a.a. e taxa de risco de crédito de 0,3% a.a., as quais incidem
sobre o saldo devedor do produto. Tais operações não contam com garantias.

Além do relacionamento descrito acima, a Companhia não mantém qualquer outro relacionamento
relevante com o Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro.
O Itaú BBA e/ou sociedades integrantes de seu conglomerado financeiro podem deter títulos e
valores mobiliários de emissão da Companhia e/ou de sociedades de seu grupo econômico,
diretamente ou por meio de fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais
sociedades, adquiridos em operações regulares de mercado a preços e condições de mercado.
A Companhia e/ou as sociedades do seu respectivo grupo econômico poderão, no futuro, vir a
contratar o Itaú BBA e/ou sociedades pertencentes ao seu conglomerado financeiro para prestar
serviços e/ou celebrar acordos e para realização de operações financeiras, em condições a serem
acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outros, investimentos, emissões de
valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito,
consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das
atividades da Companhia.
O Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão negociar outros
valores mobiliários (que não Ações ou valores mobiliários nelas referenciados, conversíveis ou
permutáveis de emissão da Companhia e/ou de sociedades de seu grupo econômico).
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 e/ou de sociedades de seu grupo
econômico, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da
Companhia e/ou de sociedades de seu grupo econômico com o fim de realizar arbitragem entre
valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e
contrato futuro referenciado nas ações ordinárias de emissão da Companhia; e (iii) realizar
operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Itaú BBA no
âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de
compra e venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O Itaú BBA e/ou sociedades do seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações de derivativos, tendo Ações de emissão da Companhia como
ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar seus clientes a taxa de
retorno das Ações, contra o recebimento de taxas de juros fixas e flutuantes (incluindo operações
de total return swap). O Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro poderão
adquirir ações de emissão da Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações.
A aquisição de Ações pelo Itaú BBA e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro no
âmbito da Oferta 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 Relativos à Oferta – A eventual contratação e realização de operações de total return swap e
hedge podem influenciar a demanda e o preço das Ações”, na página 111 deste Prospecto.
Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Itaú BBA e/ou
sociedades de seu conglomerado financeiro não participaram de qualquer outra oferta pública de
títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações sobre a Oferta — Custos da Oferta” na página 58 deste Prospecto, não há qualquer
remuneração a ser paga pela Companhia ao Itaú BBA e/ou a sociedades integrantes de seu
conglomerado financeiro cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos
termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Itaú BBA poderá fazer jus 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 Itaú BBA
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 Itaú BBA
e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre a Companhia e o UBS BB
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a Companhia e/ou as
sociedades do seu respectivo grupo econômico não tinham qualquer outro relacionamento
comercial com o UBS BB e seu respectivo grupo econômico.
A Companhia e sociedades controladas pela Companhia poderão, no futuro, vir a contratar o UBS
BB e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar acordos, em condições a
serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões
de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado,
crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução
das atividades da Companhia e de suas controladas.
O UBS BB e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes
da entrega do Anúncio de Encerramento à CVM, 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 UBS
BB e/ou qualquer sociedade do 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 Relativos à Oferta – A eventual contratação e
realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das
Ações”, na página 111 deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações sobre a Oferta — Custos da Oferta” na página 58 deste Prospecto, não há qualquer
remuneração a ser paga pela Companhia ao UBS BB cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por
Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o UBS BB poderá
fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do UBS BB
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 UBS BB
e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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RELACIONAMENTO ENTRE A ACIONISTA VENDEDORA E OS COORDENADORES DA
OFERTA
Relacionamento entre a Acionista Vendedora e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, a Acionista
Vendedora possui relacionamento comercial com o Morgan Stanley e seu grupo econômico,
conforme detalhado a seguir:
A Acionista Vendedora possui com o Morgan Stanley e/ou sociedades do seu grupo econômico
operação compromissada em aberto com valor aplicado atual de R$1.749.999.884,20 e data de
vencimento em 1 de janeiro de 2027.
Nos últimos 12 (doze) meses, o Morgan Stanley e/ou as sociedades de seu grupo econômico não
participaram de qualquer outra oferta pública de títulos e valores mobiliários de emissão da
Acionista Vendedora.
Adicionalmente, a Acionista Vendedora e sociedades controladas pela Acionista Vendedora,
poderão, no futuro, contratar o Morgan Stanley e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico
para a realização de operações financeiras usuais, 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 Vendedora e/ou de sociedades de seu grupo econômico.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos da Oferta” na página 58 deste Prospecto, não há qualquer
outra remuneração a ser paga pela Acionista Vendedora ao Morgan Stanley 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 Morgan Stanley poderá
fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações
da Oferta.
A Acionista Vendedora declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do
Morgan Stanley como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Acionista Vendedora declara
que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre
a Acionista Vendedora e o Morgan Stanley e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
O Coordenador Líder, na qualidade de Coordenador Adicional, declara, nos termos do artigo 5º,
parágrafo 7º, do Anexo II, do Código ANBIMA, que: (i) participará do Procedimento de
Bookbuilding; (ii) participou da elaboração deste Prospecto, do Formulário de Referência e dos
demais documentos da Oferta; e (iii) praticou os padrões usuais de due diligence com relação à
distribuição das Ações.
O Coordenador Líder não receberá qualquer remuneração adicional em razão de sua condição de
Coordenador Adicional, recebendo somente as comissões de coordenação, garantia firme de
liquidação e colocação, em razão de sua condição de Coordenador da Oferta, nos termos do
Contrato de Colocação.
Relacionamento entre a Acionista Vendedora e o Bank of America
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Bank of America e/ou
sociedades de seu conglomerado econômico prestam para a Acionista Vendedora serviços de
contratos de câmbio, custódia internacional e cash management, incluindo contrato de conta
corrente e de investimento, soluções de liquidez, prestação de serviços de venda de papel-moeda
de moedas estrangeiras (“banknotes”), dentre outros.
O Bank of America também celebrou trade finance facilities, com prazo máximo de 1 (um) ano, no
valor de USD35,3 milhões, com taxa de juros média de 1,5%.

99

Adicionalmente, o Bank of America e/ou sociedades de seu conglomerado econômico atuaram
como coordenador adicional na oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de
emissão da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, detidas pela Acionista Vendedora, no montante de
R$7.300.546.222,75, e encerrada em 28 de junho de 2019.
Além do relacionamento relativo à Oferta e descrito acima, o Bank of America e/ou qualquer
sociedade do seu grupo econômico não possui atualmente qualquer outro relacionamento
comercial relevante com a Acionista Vendedora. Entretanto, a Acionista Vendedora, seus
acionistas controladores e/ou sociedades controladas, contrataram e poderão vir a contratar, no
futuro, o Bank of America e/ou sociedades de seu conglomerado econômico para prestação de
serviços financeiros, incluindo, assessoria financeira em operações de fusões e aquisições,
coordenação de operações no mercado de capitais brasileiro ou internacional, operações de
crédito, intermediação e negociação de títulos e valores mobiliários, serviços de formador de
mercado, celebração de contratos derivativos ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução de suas atividades.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações sobre a Oferta – Custos da Oferta” na página 58 deste Prospecto, não há qualquer
remuneração a ser paga pela Acionista Vendedora ao Bank of America cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o Bank of America poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de
estabilização de preço das Ações.
A Acionista Vendedora declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do
Bank of America como instituição intermediária da Oferta. A Acionista Vendedora declara que,
além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a
Acionista Vendedora e o Bank of America ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Acionista Vendedora e o Credit Suisse
Além do relacionamento referente à Oferta, a Acionista Vendedora é contraparte do Credit Suisse
em operações usuais entre instituições financeiras, como operações de compromissada e outras
de natureza semelhante.
Exceto pelo referido acima, o Credit Suisse não possui atualmente qualquer relacionamento com a
Acionista Vendedora. A Acionista Vendedora e/ou as sociedades do seu respectivo grupo
econômico poderão, no futuro, contratar o Credit Suisse e/ou sociedades pertencentes ao seu
grupo econômico para a realização de operações financeiras usuais, 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 Acionista Vendedora e das sociedades do seu
respectivo grupo econômico.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações sobre a Oferta – Custos da Oferta” na página 58 deste Prospecto, não há qualquer
remuneração a ser paga pela Acionista Vendedora ao Credit Suisse cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante
a Oferta, o Credit Suisse poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de
estabilização de preço das Ações.
A Acionista Vendedora declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do
Credit Suisse como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Acionista Vendedora declara que,
além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a
Acionista Vendedora e o Credit Suisse e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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Relacionamento entre a Acionista Vendedora e o Itaú BBA
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a Acionista Vendedora
mantém o seguinte relacionamento comercial relevante com o Itaú BBA e/ou sociedades de seu
conglomerado financeiro:
•

Contrato de captação rural com valor principal de R$800 milhões, contratado em 24/03/2020,
com data de vencimento em 30/06/2021 e taxa efetiva entre 0,6% e 6,6% que incide sobre o
valor do principal. Não há garantias.

O Itaú BBA e/ou sociedades integrantes de seu conglomerado financeiro podem deter títulos e
valores mobiliários de emissão da Acionista Vendedora, 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.
Nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Itaú BBA e/ou
sociedades de seu conglomerado financeiro participaram, em conjunto com a Acionista Vendedora,
das ofertas públicas de distribuição de ações de emissão (i) do Banco Pan S.A., detidas pela Caixa
Participações S.A. – CAIXAPAR; (ii) do Banco do Brasil S.A., detidas pelo Fundo de Investimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços; e (iii) do IRB-Brasil Resseguros S.A., detidas pelo
BB Seguros Participações S.A. e pela União Federal, representada pelo BNDES, na qualidade de
gestor do Fundo Nacional de Desestatização.
Além do relacionamento descrito acima, a Acionista Vendedora não mantém qualquer outro
relacionamento relevante com o Itaú BBA e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro.
A Acionista Vendedora e/ou as sociedades do seu respectivo grupo econômico poderão, no futuro,
vir a contratar o Itaú BBA e/ou sociedades pertencentes ao seu conglomerado financeiro para
prestar serviços e/ou celebrar acordos e para realização de operações financeiras,, em condições
a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outros, investimentos,
emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de
mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à
condução das atividades da Acionista Vendedora.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações sobre a Oferta – Custos da Oferta” na página 58 deste Prospecto, não há qualquer
remuneração a ser paga pela Acionista Vendedora ao Itaú BBA e/ou a sociedades integrantes de
seu conglomerado financeiro cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos
termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Itaú BBA poderá fazer jus a eventuais
ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
A Acionista Vendedora declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do
Itaú BBA como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Acionista Vendedora declara que, além
das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a
Acionista Vendedora e o Itaú BBA e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre a Acionista Vendedora e o UBS BB
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a Acionista Vendedora não
tinha qualquer outro relacionamento com o UBS BB e seu respectivo grupo econômico.
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A Acionista Vendedora e/ou as sociedades do seu respectivo grupo econômico contrataram e
poderão, no futuro, vir a contratar o UBS BB e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo
econômico para celebrar acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as
partes, incluindo, entre outras, corretagem, 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
Acionista Vendedora e das sociedades do seu respectivo grupo econômico.
O UBS BB e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas de
valores mobiliários de emissão da Acionista Vendedora nos 12 (doze) 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 da Oferta” na página 58 deste Prospecto, não há qualquer
remuneração a ser paga pela Acionista Vendedora ao UBS BB cujo cálculo esteja relacionado ao
Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o UBS
BB poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço
das Ações.
A Acionista Vendedora declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do
UBS BB como instituição intermediária da Oferta.
Ademais, nos termos do artigo 5º, inciso II, do Anexo II, do Código ANBIMA, sempre que um dos
coordenadores tiver destinado, para si e/ou sociedade relacionada, montante superior a 20% dos
recursos captados na Oferta, tal Oferta deverá contar com um coordenador adicional. Dessa forma,
o Coordenador Líder, além de Coordenador da Oferta, figurará como Coordenador Adicional no
âmbito da Oferta, tendo em vista que a Acionista Vendedora é considerada Sociedade Relacionada
ao UBS BB e ao UBS Securities, LLC, nos termos do artigo 1º, inciso XXXVI, do Código ANBIMA,
e terá destinado para si montante superior a 20% (vinte por cento) dos recursos a serem captados
com a Oferta.
Para informações adicionais, ver seção “Fatores de Risco relativos à Oferta – A Acionista
Vendedora é um dos Coordenadores da Oferta e, uma vez que os Coordenadores da Oferta
participam do Procedimento de Bookbuilding, há risco de distorções na formação do Preço por
Ação, bem como de ensejar eventual conflito de interesses no âmbito da Oferta” na página 107
deste Prospecto Preliminar.
Ainda, a Acionista Vendedora declara que, excetuadas as informações prestadas acima, não há
qualquer outro relacionamento relevante entre a Acionista Vendedora e o UBS BB e/ou qualquer
sociedade de seu grupo econômico.
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FATORES DE RISCO RELATIVOS À OFERTA
Investir em ações envolve uma série de riscos. Antes de tomar uma decisão de investimento em
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 Relativos à Companhia” na página 22 deste
Prospecto, e os riscos constantes da seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência,
bem como as demonstrações contábeis individuais e consolidadas e respectivas notas explicativas
anexas a este Prospecto. Caso qualquer dos riscos mencionados abaixo, qualquer dos riscos
constantes da seção “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à
Companhia” e/ou qualquer dos riscos constantes da seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência venha a se materializar, a participação de mercado, a reputação, os negócios, a
situação financeira, o resultado das operações, as margens e/ou o fluxo de caixa da Companhia
poderão ser adversamente afetados e, consequentemente, o preço de mercado das Ações poderá
diminuir, sendo que os investidores poderão perder todo ou parte do seu investimento nas Ações.
Para os fins desta seção, da seção “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco
Relativos à Companhia” deste Prospecto e da seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência, a indicação de que um risco pode ter ou terá um “efeito adverso para a Companhia” ou
expressões similares significam que esse risco pode ter ou terá um efeito adverso na participação
de mercado, reputação, negócios, situação financeira, resultado das operações, margens e/ou
fluxo de caixa da Companhia e/ou preço de mercado das Ações.
Os riscos apontados abaixo não são exaustivos, sendo que riscos adicionais que atualmente
consideramos irrelevantes ou que atualmente não são de conhecimento da Companhia também
poderão ter um efeito adverso para a Companhia.
A pandemia do Coronavírus (causador do COVID-19) e a consequente desaceleração
econômica e volatilidade nos mercados financeiros e de capitais brasileiro e mundial
tiveram e provavelmente continuarão a ter efeitos adversos graves nos negócios, condição
financeira, liquidez e resultados operacionais nas unidades de negócios da Caixa
Seguridade e suas investidas.
No final de 2019, a COVID-19 foi detectada pela primeira vez em Wuhan, na China. Em março de
2020, a Organização Mundial da Saúde decretou que o surto da COVID-19 é uma pandemia
global e, desde então, as autoridades de todo o mundo implementaram medidas para reduzir a
propagação da COVID-19. As medidas governamentais e contra a pandemia do COVID-19
tiveram e provavelmente continuarão a ter um forte impacto nas condições macroeconômicas e
financeiras globais e brasileiras, incluindo a interrupção das cadeias de suprimentos, o
fechamento de diversas empresas, distanciamento social, quarentena, isolamento e restrições de
locomoção, levando a perdas de receitas, aumento do desemprego e estagnação e contração
econômica.
A pandemia do COVID-19 também resultou em uma volatilidade substancialmente maior nos
mercados financeiros brasileiros e internacionais e em indicadores econômicos, incluindo taxas de
câmbio, taxas de juros e spreads de crédito. A título de exemplo, como resultado da maior
volatilidade, o circuit breaker da B3 foi acionado oito vezes no mês de março de 2020 e o valor
dos ativos foi impactado negativamente. Quaisquer choques ou movimentos inesperados nesses
fatores de mercado podem resultar em perdas financeiras associadas à nossa carteira de
negociação ou ativos financeiros, que podem deteriorar a condição financeira da Caixa
Seguridade e das suas coligadas. Além disso, as preocupações do mercado podem se traduzir
em restrições de liquidez e acesso reduzido a financiamento nos mercados local e internacional,
afetando negativamente nossos negócios.
As medidas adotadas pelas autoridades governamentais em todo o mundo, inclusive no Brasil,
para estabilizar os mercados e suportar o crescimento econômico podem não ser suficientes para
controlar a alta volatidade ou evitar reduções graves e prolongadas das atividades econômicas.
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No que tange à Companhia, as medidas de distanciamento social impostas pelas autoridades
governamentais para contenção da pandemia da COVID-19 resultaram na acentuada queda ou
até mesmo na paralisação das atividades de empresas de diversos setores com os quais a Caixa
Seguridade negocia e de outra forma atende. Até o momento, não há como prever até quando
tais medidas permanecerão em vigor.
Os fundamentos macroeconômicos, aliados à desaceleração do mercado, inclusive do setor de
seguros brasileiro, causada pela pandemia de COVID-19, influenciaram o comportamento do
mercado consumidor e da população em geral, da demanda de serviços, produtos e de crédito.
Assim sendo, identificamos (e possivelmente continuaremos a identificar) um impacto negativo no
desempenho de todas as nossas unidades de negócios, principalmente na forma de:
•

queda dos volumes de vendas e, consequentemente, redução das receitas e impactos na
geração de fluxo de caixa;

•

aumento no volume de resgates dos produtos de acumulação, tais como previdência e
capitalização;

•

aumento ou desvios na sinistralidade;

•

aumento da inadimplência pelos pagamentos recorrentes de planos mensais;

•

riscos cibernéticos dado o aumento na vulnerabilidade pela adoção de trabalho a distância; e

•

perdas operacionais decorrentes dos processos de home office e consequente impacto na
continuidade dos negócios.

As políticas, procedimentos e métodos de gestão de riscos de mercado, de crédito, de liquidez e
operacional da Caixa Seguridade podem não ser totalmente eficazes para evitar a materialização
de riscos causados ou potencializados pela atual pandemia.
A extensão dos impactos da pandemia da COVID-19 nos negócios, na condição financeira, na
liquidez e nos resultados da Caixa Seguridade e de suas investidas dependerá de
desenvolvimentos futuros, que são altamente incertos, imprevisíveis e que dependem de diversos
fatores que estão fora do seu controle, incluindo a possibilidade de ondas adicionais de surtos e a
intensidade da retração econômica resultante das ações tomadas, ou a serem tomadas, pelas
autoridades governamentais em resposta à pandemia. Os consumidores afetados pela pandemia
da COVID-19 podem continuar demonstrando comportamentos de retração, mesmo após o término
da crise, mantendo baixos níveis de gastos discricionários a longo prazo, motivo pelo qual certos
setores podem demorar mais para se recuperar, dentre eles o de seguros, previdência,
capitalização e consórcios.
Na medida em que a pandemia do COVID-19 afetar adversamente os negócios, liquidez resultados
operacionais e condição financeira da Caixa Seguridade e de suas investidas, ela também terá o
efeito de aumentar materialmente muitos dos outros riscos descritos nesta seção.
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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. 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.
Antes da Oferta, as Ações não eram negociadas em bolsa de valores. Um mercado ativo e líquido
de negociação para as Ações pode não se desenvolver ou, se for desenvolvido, pode não
conseguir se manter.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, tal como o Brasil,
envolve, com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais com condições
políticas e econômicas mais estáveis, sendo tais investimentos considerados, em geral, de
natureza mais especulativa.
Esses investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos e políticos, tais como, entre
outros: (i) mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e político que possam afetar a
capacidade de investidores de obter retorno, total ou parcial, em relação a seus investimentos; e
(ii) restrições a investimento estrangeiro e a repatriamento do capital investido.
O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais
concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários, podendo, inclusive, ser mais
volátil do que alguns mercados internacionais, como, por exemplo, os dos Estados Unidos. Desta
forma, fatores que possam ter impactos econômicos nos mercados internacionais podem trazer
impactos ainda mais profundos no mercado brasileiro de valores mobiliários. A este respeito, vide
risco “A pandemia do Coronavírus (causador do COVID-19) e a consequente desaceleração
econômica e volatilidade nos mercados financeiros e de capitais brasileiro e mundial tiveram e
provavelmente continuarão a ter efeitos adversos graves nos negócios, condição financeira,
liquidez e resultados operacionais nas unidades de negócios da Caixa Seguridade e suas
investidas.” na página 103 deste Prospecto.
Como exemplo, segundo dados obtidos na Bloomberg, em setembro de 2019, a B3 apresentou
uma capitalização bursátil média de, aproximadamente, US$1,0 trilhão, com um volume diário de
negociação de US$4,2 bilhões durante o ano de 2019, enquanto que a New York Stock Exchange
teve uma capitalização de mercado média de, aproximadamente US$37,3 trilhões em 2019 e um
volume diário médio de negociação de US$30,7 bilhões durante o período encerrado em setembro
de 2019, conforme dados obtidos na Bloomberg. O mercado de capitais brasileiro é
significativamente concentrado, de forma que as cinco principais ações negociadas na B3 foram
responsáveis por, aproximadamente, 26% do volume total de ações negociadas na B3 durante o
ano de 2019.
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 poderá ter efeito substancialmente
adverso no preço das ações ordinárias de emissão da Companhia. Se um mercado ativo e líquido
de negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia não for desenvolvido e mantido, o
preço de negociação das Ações pode ser negativamente impactado.
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Riscos relacionados à situação da economia global poderão afetar a percepção do risco em
outros países, especialmente nos mercados emergentes, o que poderá afetar negativamente
a economia brasileira inclusive por meio de oscilações nos mercados de valores
mobiliários.
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado,
em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, inclusive
Estados Unidos, países membros da União Europeia e de economias emergentes. A reação dos
investidores aos acontecimentos nesses países pode causar um efeito adverso sobre o valor de
mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive das Ações. Crises nos
Estados Unidos, na União Europeia ou em países emergentes podem reduzir o interesse dos
investidores nos valores mobiliários das companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários de
emissão da Companhia.
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 adversamente 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.
Não podemos assegurar que o montante de até 55% do total das Ações (considerando as
Ações do Lote Suplementar) destinado à colocação pública no âmbito da Oferta Não
Institucional não poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação.
No contexto da Oferta Não Institucional, a ser realizada pelas Instituições Participantes da Oferta, o
montante de, no mínimo, 10%, e, a critério da Acionista Vendedora e dos Coordenadores da Oferta
em conjunto, o montante de, no máximo, 55% do total das Ações (considerando as Ações do Lote
Suplementar) será destinado à colocação pública no âmbito da Oferta Não Institucional para
Investidores da Oferta Não Institucional que realizarem Pedido de Reserva, Pedido de Reserva de
FIA-Caixa Seguridade e/ou Termo de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade, conforme o caso e
aplicável, de acordo com as condições ali previstas e o procedimento indicado no item
“Informações Sobre a Oferta – Procedimento da Oferta – Oferta Não Institucional”, na página 63
deste Prospecto.
Tendo em vista que os Investidores da Oferta Não Institucional não participam do Procedimento de
Bookbuilding, e portanto da formação do Preço por Ação, e a ausência de um histórico de ofertas
públicas de ações em que o percentual destinado à colocação pública no âmbito da Oferta Não
Institucional tenha atingido o montante de 55% do total das Ações (considerando as Ações do Lote
Suplementar), os potenciais adquirentes das Ações devem levar em consideração que não
podemos assegurar que a eventual destinação à colocação pública no âmbito da Oferta Não
Institucional do montante de 55% do total das Ações (considerando as Ações do Lote
Suplementar), em detrimento de outros fatores como a qualidade e quantidade da demanda (por
volume e preço) dos investidores institucionais, não irá impactar adversamente a formação do
Preço por Ação.
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A Acionista Vendedora é um dos Coordenadores da Oferta e, uma vez que os
Coordenadores da Oferta participam do Procedimento de Bookbuilding, há risco de
distorções na formação do Preço por Ação, bem como de ensejar eventual conflito de
interesses no âmbito da Oferta.
A Acionista Vendedora é um dos Coordenadores da Oferta e participa do procedimento para
determinação do Preço por Ação juntamente com os demais Coordenadores da Oferta. A
participação da Acionista Vendedora, que é a destinatária da totalidade dos recursos obtidos com a
Oferta, no Procedimento de Bookbuilding, pode levar a distorções na formação do Preço por Ação
na medida em que sua atuação como Coordenador da Oferta poderá ser influenciada pelo eventual
interesse de maximizar os recursos obtidos com a Oferta, em detrimento de outros fatores como a
qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) dos investidores institucionais.
Além disso, em decorrência do acima exposto, os potenciais adquirentes das Ações devem levar
em consideração que não se pode garantir que a Acionista Vendedora, na qualidade de
Coordenador da Oferta, esteja conduzindo a Oferta de forma absolutamente imparcial. Para uma
descrição mais detalhada dos relacionamentos existentes, ver a seção “Relacionamento entre a
Acionista Vendedora e os Coordenadores da Oferta” na página 99 deste Prospecto.
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, 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.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no Procedimento de
Bookbuilding, até o limite máximo de 20% das Ações da Oferta Institucional. Caso não seja
verificado excesso de demanda superior a 1/3 (um terço) à quantidade de Ações da Oferta Base,
será permitida a colocação de Ações aos Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas.
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.
Os investidores que aderirem à Oferta mediante a aquisição de Ações na Oferta sofrerão
diluição imediata e substancial no valor contábil de seus investimentos.
O Preço por Ação poderá ser superior ao valor patrimonial por ação ordinária de emissão da
Companhia, assim entendido como o resultado da divisão (i) do valor consolidado do ativo da
Companhia, reduzido do valor consolidado do passivo da Companhia, pela (ii) quantidade total de
ações ordinárias que compõe o capital social da Companhia. Dessa forma, os investidores que
adquirirem Ações no âmbito da Oferta poderão pagar um valor que é superior ao valor patrimonial
por ação ordinária de emissão da Companhia. Para informações adicionais, ver a seção “Diluição”
na página 116 deste Prospecto. Adicionalmente, se formos liquidados pelo valor contábil da
Companhia, os investidores poderão não receber o valor total de seu investimento.
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A emissão e/ou venda, ou a percepção de potencial venda, de quantidades significativas das
ações de emissão da Companhia, inclusive pela Acionista Vendedora e/ou pelos
Empregados, Investidores Não Institucionais da Oferta de Varejo Lock-up 45 e Investidores
da Oferta de Dispersão Private Lock-up 60, após a conclusão da Oferta e dos respectivos
períodos de lock-up, poderá afetar negativamente o preço de mercado das ações ordinárias
de emissão da Companhia no mercado secundário ou a percepção dos investidores sobre a
Companhia.
Após o término da Restrição à Venda de Ações (Lock-Up) e/ou do Lock-up Alocação Oferta para
Empregados, Lock-up Oferta de Varejo 45 e Lock-up Oferta de Dispersão Private 60, as Ações
detidas pela Acionista Vendedora e seus administradores, bem como as Ações que vierem a ser
adquiridas pelos Empregados, Investidores Não Institucionais da Oferta de Varejo Lock-up 45 e
Investidores da Oferta de Dispersão Private Lock-up 60, estarão disponíveis para venda no
mercado. A ocorrência de vendas ou a 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 as
seções “Informações Sobre a Oferta – Acordos de Restrição à Venda de Ações (Lock-Up)” e
“Informações Sobre a Oferta – Oferta Institucional” nas páginas 84 e 78 deste Prospecto,
respectivamente.
Os Empregados, os Investidores Não Institucionais da Oferta de Varejo Lock-up 45 e os
Investidores da Oferta de Dispersão Private Lock-up 60, diante da impossibilidade de
oferecer, vender, alugar (emprestar) e contratar a venda das ações ordinárias de emissão da
Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em
determinadas situações.
Os Empregados, os Investidores Não Institucionais da Oferta de Varejo Lock-up 45 e os
Investidores da Oferta de Dispersão Private Lock-up 60 se comprometeram, nos termos deste
Prospecto, a não oferecer, vender, alugar (emprestar) e contratar a venda, parcial ou totalmente,
das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade e/ou a não resgatar, parcial ou
totalmente, as cotas de emissão dos FIAs-Caixa Seguridade de sua titularidade após a liquidação
da Oferta por um prazo de 45 (quarenta e cinco) ou 60 (sessenta) dias, conforme o caso.
Desta forma, caso o preço de mercado das ações venha a cair e/ou os Empregados, os Investidores
Não Institucionais da Oferta de Varejo Lock-up 45 e os Investidores da Oferta de Dispersão Private
Lock-up 60, por quaisquer motivos, venham a precisar de liquidez durante os respectivos períodos de
lock-up, tendo em vista a impossibilidade das Ações de sua titularidade serem oferecidas, vendidas,
alugadas (emprestadas) e contratadas a venda e das cotas de emissão dos FIAs – Caixa Seguridade
serem resgatadas, tais restrições poderão causar-lhes perdas.
A Companhia poderá vir a precisar de capital no futuro, por meio da emissão de ações
ordinárias ou de valores mobiliários conversíveis em ações ordinárias, ou envolver-se em
operações societárias, o que poderá resultar em uma diluição da participação dos
investidores no capital social da Companhia.
A Companhia poderá vir a ter que captar recursos no futuro por meio de subscrições públicas ou
privadas de ações ordinárias de emissão da Companhia ou de valores mobiliários lastreados,
conversíveis, permutáveis ou que, por qualquer forma, confiram um direito de subscrever ou
receber ações ordinárias de emissão da Companhia. A captação de recursos por meio de
subscrição pública de ações ou de valores mobiliários lastreados, conversíveis, permutáveis ou
que, por qualquer forma, confiram um direito de subscrever ou receber ações ordinárias de
emissão da Companhia pode ser realizada com a exclusão do direito de preferência dos então
acionistas da Companhia. Adicionalmente, a Companhia poderá se envolver em operações
societárias, incluindo fusões e incorporações, que resultem na emissão de ações ordinárias de
emissão da Companhia em favor de outras pessoas, incluindo sócios ou acionistas de sociedades
com quem a Companhia venha a concluir negócios. A ocorrência de qualquer desses eventos pode
resultar na diluição da participação dos investidores nas Ações.
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Os interesses do acionista controlador podem ser divergentes ou conflitantes com os
interesses dos demais acionistas da Companhia.
O acionista controlador da Companhia têm, e continuará a ter após a conclusão da Oferta, poderes
para, dentre outros, eleger a maioria dos membros do conselho de administração da Companhia e
decidir sobre quaisquer questões que sejam de competência dos acionistas da Companhia,
incluindo reorganizações societárias, cancelamento do registro de emissor de valores mobiliários
da Companhia, alienação das subsidiárias da Companhia e montante e momento para distribuição
dos dividendos e/ou juros sobre capital próprio aos acionistas da Companhia, de acordo com o
estatuto social da Companhia. Os interesses do acionista controlador da Companhia poderão ser
divergentes ou conflitantes com os interesses dos outros acionistas da Companhia, que poderão
ficar sujeitos aos efeitos das decisões do acionista controlador da Companhia.
Os acionistas da Companhia poderão não receber dividendos ou juros sobre capital próprio.
De acordo com o estatuto social da Companhia, a Companhia deve pagar anualmente aos seus
acionistas um dividendo obrigatório, na forma de dividendos ou juros sobre capital próprio,
correspondente a 25% de seu lucro líquido ajustado nos termos da Lei das Sociedades por Ações,
a menos que a situação financeira da Companhia não permita. Além disso, o lucro líquido da
Companhia poderá ser capitalizado, utilizado para absorver prejuízos ou apropriado de outra
forma, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, ao invés de ser distribuído aos seus
acionistas como dividendos ou juros sobre capital próprio.
Além disso, mesmo na hipótese de verificação de resultado líquido positivo, caso o Conselho de
Administração informe à assembleia geral de acionistas que o pagamento de proventos é
incompatível com a situação econômica da Companhia, poderá não haver qualquer tipo de
pagamento de dividendos e/ou juros sobre capital próprio aos acionistas.
Adicionalmente, 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.
A Oferta compreende uma oferta pública de distribuição das Ações no Brasil, com esforços
de colocação das Ações no exterior, o que poderá nos expor a riscos decorrentes ou
relacionados a esse tipo de operação. Os riscos decorrentes ou relacionados a esforços de
colocação de valores mobiliários no exterior são potencialmente maiores do que os riscos
relativos a uma oferta de valores mobiliários realizada exclusivamente no Brasil.
A Oferta compreende a oferta pública de distribuição secundária das Ações no Brasil, em mercado
de balcão não organizado, a ser realizada nos termos da Instrução CVM 400, com esforços de
colocação das Ações no exterior. Os esforços de colocação das Ações no exterior, no âmbito da
Oferta, sujeitam a Acionista Vendedora às normas relacionadas à proteção dos investidores
estrangeiros por incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda.
Adicionalmente, a Companhia e a Acionista Vendedora serão partes do Contrato de Colocação
Internacional, que regulará, dentre outros, os esforços de colocação das Ações no exterior, no âmbito
da Oferta, a serem realizados pelos Agentes de Colocação Internacional. O Contrato de Colocação
Internacional apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de Colocação
Internacional prevendo a obrigação da Companhia de indenizá-los caso venham a sofrer perdas no
exterior por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes no Contrato de Colocação
Internacional ou nos Offering Memoranda. Caso os Agentes de Colocação Internacional venham a
sofrer perdas no exterior em relação a essas questões, eles poderão ter direito de regresso contra a
Companhia e/ou a Acionista Vendedora, conforme o caso, por conta desta cláusula de indenização.
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Em cada um desses casos, poderão ser instaurados processos judiciais no exterior contra a
Companhia, os quais, especialmente nos Estados Unidos, podem envolver montantes
significativos, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das
indenizações devidas nesses tipos de processo. Adicionalmente, no sistema processual dos
Estados Unidos, as partes litigantes são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial dos
processos, o que onera as companhias envolvidas mesmo que fique provado não ter havido
qualquer irregularidade. Eventual condenação em processo judicial que venha a ser movido no
exterior contra nós em decorrência ou relacionado a incorreções ou omissões relevantes no
Preliminary Offering Memorandum e/ou no Final Offering Memorandum poderá afetar
adversamente a Companhia.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível
que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em
adquirir a totalidade das Ações ofertadas no âmbito da Oferta.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, caso não existam
Pedidos de Reserva, Termos de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade (e, consequentemente, Pedidos
de Reserva de FIA-Caixa Seguridade) e intenções de investimento para a aquisição da totalidade
das Ações (sem considerar as Ações do Lote Suplementar) até a data de conclusão do
Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato de Colocação, a Oferta será cancelada,
sendo todos os Pedidos de Reserva, Termos de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade (e,
consequentemente, Pedidos de Reserva de FIA-Caixa Seguridade) e as intenções de
investimentos automaticamente cancelados, e os valores eventualmente depositados devolvidos
sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores
relativos aos tributos eventualmente incidentes, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da data de
divulgação do cancelamento. Para informações adicionais sobre cancelamento da Oferta, ver a
seção “Informações sobre a Oferta – Procedimento da Oferta” na página 62 deste Prospecto.
Eventual descumprimento, ou indícios de descumprimento, por qualquer das Instituições
Consorciadas, de obrigações relacionadas à Oferta poderá acarretar seu desligamento do
grupo de Instituições Participantes da Oferta, com o consequente cancelamento dos
Pedidos de Reserva, Pedidos de Reserva de FIA-Caixa Seguridade, Termos de Adesão ao
FIA-Caixa Seguridade realizados perante tais Instituições Consorciadas.
Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por qualquer das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao
Contrato de Colocação, ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na
regulamentação aplicável à Oferta, incluindo, sem limitação, aquelas previstas na Instrução
CVM 400, como na hipótese de manifestação indevida na mídia durante o período de silêncio,
emissão indevida de pesquisas e relatórios públicos sobre a Companhia e/ou divulgação indevida
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
Participantes da Oferta, devendo cancelar todos os Pedidos de Reserva, todos os Pedidos de
Reserva de FIA-Caixa Seguridade e todos os Termo de Adesão ao FIA-Caixa Seguridade que
tenha recebido e informar imediatamente os respectivos investidores sobre o referido
cancelamento. Tais investidores não mais participarão da Oferta, sendo que os valores
depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se
for o caso, dos valores relativos aos tributos sobre movimentação financeira eventualmente
incidentes. Para informações adicionais, ver a seção “Informações sobre a Oferta – Procedimento
da Oferta – Violação de Normas de Conduta” na página 80 deste Prospecto.
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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.
Os Coordenadores da Oferta e sociedades de seu grupo econômico poderão realizar operações
com derivativos para proteção (hedge) em operações contratadas com terceiros (desde que tais
terceiros não sejam Pessoas Vinculadas), tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia
como referência (incluindo operações de total return swap13), 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.
A fixação do Preço por Ação em valor inferior à Faixa Indicativa possibilitará a desistência
dos Investidores da Oferta Não Institucional, o que poderá reduzir a capacidade da
Companhia de alcançar dispersão acionária na Oferta, bem como a sua capacidade de
executar o plano de negócios da Companhia.
A faixa de preço apresentada na capa deste Prospecto Preliminar é meramente indicativa e,
conforme expressamente previsto neste Prospecto Preliminar, o Preço por Ação poderá ser fixado
em valor inferior à Faixa Indicativa. Caso o Preço por Ação seja fixado abaixo do valor resultante
da subtração entre o valor mínimo da Faixa Indicativa e o valor equivalente a 20% (vinte por cento)
do valor máximo da Faixa Indicativa, ocorrerá um Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à
Faixa Indicativa, o que possibilitará a desistência dos Investidores da Oferta Não Institucional no
âmbito da Oferta de Varejo. Na ocorrência de Evento de Fixação do Preço em Valor Inferior à
Faixa Indicativa, a Companhia alcançará menor dispersão acionária do que a inicialmente
esperada, caso uma quantidade significativa de Investidores da Oferta Não Institucional decida por
desistir da Oferta.
Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre
a Oferta, a Companhia, a Acionista Vendedora ou os Coordenadores da Oferta poderão
gerar questionamentos por parte da CVM, B3 e de potenciais investidores da Oferta, o que
poderá impactar negativamente a Oferta.
A Oferta e suas condições, incluindo o presente Prospecto, passarão a ser de conhecimento
público após a realização do protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM. A partir deste
momento e até a divulgação do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia
matérias contendo informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, a
Acionista Vendedora ou os Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo certos dados que não
constam do Prospecto 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, da Acionista Vendedora 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, da
Acionista Vendedora ou dos Coordenadores da Oferta.
Assim, caso haja informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta divulgadas na mídia ou,
ainda, caso sejam veiculadas notícias com dados que não constam do Prospecto ou do Formulário
de Referência, 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 e/ou resultar a exclusivo critério da CVM, na suspensão da Oferta, com a
consequente alteração do seu cronograma, ou no seu cancelamento.

13

Total return swap é um contrato financeiro bilateral, no qual uma parte efetua o pagamento de uma taxa de juros estabelecida - fixa ou
variável -, enquanto a outra efetua pagamentos baseados no retorno total de um ativo subjacente, que pode ser ação, título ou crédito,
incluindo qualquer renda gerada, além dos ganhos de capital.
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A Caixa Seguridade, seu acionista controlador, a CAIXA, suas subsidiárias, controladas e
sociedades investidas e parceiros de negócio podem não ser capazes de evitar que
membros de sua administração, empregados e/ou terceiros, agindo em seu nome (ou
administradores, empregados e terceiros agindo em nome de suas participadas), atuem em
situações contrárias à legislação aplicável e à regulação, incluindo em atos que se
qualificam como corrupção, lavagem de dinheiro, suborno, improbidade administrativa e
outras condutas similares no Brasil ou em outras jurisdições, o que pode expor a
Companhia, os membros de sua administração e empregados, suas subsidiárias,
controladas e sociedades investidas a sanções judiciais, financeiras e administrativas,
impactando de maneira adversa a Companhia, podendo gerar danos à sua imagem e causar
perdas.
A Caixa Seguridade, seu acionista controlador, a CAIXA, suas subsidiárias, controladas e
sociedades investidas e parceiros de negócio estão sujeitos às leis brasileiras anticorrupção, bem
como a outras normas, leis e regulações que estabelecem padrões éticos e de conduta mínimos.
Esses normativos determinam a adoção de procedimentos de compliance visando a prevenir
atividades ilegais relacionadas à corrupção envolvendo entidades governamentais e outras
autoridades.
Tanto o judiciário brasileiro quanto demais agentes reguladores e fiscalizadores têm poder e
autoridade para impor multas e outras penalidades à Companhia e às suas participadas caso os
atos praticados, inadvertidamente ou voluntariamente, pelos membros da administração,
empregados e/ou terceiros agindo em nome, interesse ou benefício da Companhia ou de suas
participadas sejam definidos como “corrupção”, improbidade administrativa ou de outro modo
ilegais.
As políticas, controles internos e procedimentos da Caixa Seguridade, da CAIXA, das subsidiárias,
controladas e sociedades investidas e dos parceiros de negócio podem não ser eficazes em
prevenir a ocorrência de tais atos ou minimizar as multas e/ou outras penalidades aplicáveis como
consequência desses atos. Seus negócios e reputação podem ser afetados, caso a Companhia,
seu acionista controlador, suas participadas ou respectivos administradores, empregados ou
terceiros agindo em seu nome, interesse ou benefício, bem como eventuais parceiros da
Companhia venham a figurar como réus ou serem investigados no âmbito de inquéritos policiais e
investigações instauradas pelos órgãos de controle e de fiscalização da União, estados, Distrito
Federal e municípios, incluindo a Controladoria Geral da União – CGU, a Advocacia Geral da
União – AGU e pelo Tribunal de Contas da União – TCU, bem como pelo Ministério Público
Federal, em apuração relacionada a fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro, entre outros temas.
Adicionalmente, os negócios e a reputação da Companhia podem ser afetados de maneira
adversa, caso seus processos e/ou serviços ou os processos e/ou serviços de suas subsidiárias,
controladas e sociedades investidas, da CAIXA e/ou dos parceiros de negócio sejam utilizados
para a prática de corrupção, improbidade administrativa ou de outros atos ilegais.
As políticas, procedimentos e controles da Companhia, da CAIXA, das subsidiárias, controladas e
sociedades investidas e dos parceiros de negócio relacionados a atos de corrupção podem não ser
eficazes e/ou podem apresentar falhas. As contrapartes da Companhia podem utilizar os
relacionamentos com ela estabelecidos para atos de corrupção. Se a Companhia for associada ou
mesmo acusada de envolvimento em casos de fraudes ou corrupção, sua reputação pode ser
afetada, estando sujeita a multas, sanções, indenizações e/ou imposições legais, que podem
produzir efeitos adversos relevantes sobre os seus resultados econômico-financeiros e
operacionais.
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Ademais, conforme divulgado nas demonstrações financeiras do quarto trimestre de 2019 e nas
informações contábeis referentes ao terceiro trimestre 2020 do acionista controlador da
Companhia, em agosto de 2017, o Conselho de Administração da CAIXA contratou um escritório
de advocacia para a realização de uma investigação independente com o propósito de identificar
eventuais descumprimentos de leis e regulamentos por parte de seus empregados,
administradores e fornecedores, e os eventuais impactos sobre os controles internos e as
demonstrações contábeis da CAIXA, em razão de notícias divulgadas na imprensa em conexão
com as operações “A Origem”, “Cui Bono?”, “Sepsis” e “Patmos”, deflagradas pela Polícia Federal
e pelo Ministério Público Federal no âmbito da Operação Lava-Jato. Na mesma data, foi
constituído um Comitê Independente para a supervisão da investigação. Em 29 de julho de 2019,
foram apresentados ao Conselho de Administração os resultados da quarta e última fase da
investigação independente, encerrando-se, assim, as atividades contratadas com o escritório de
advocacia. Na mesma data, se encerraram, também, os serviços prestados pelos membros do
Comitê Independente. A partir desta data, os assuntos relacionados ao tema são conduzidos
internamente pela Diretoria Executiva de Governança e Estratégia. A CAIXA está acompanhando e
colaborando com as investigações em andamento conduzidas pelo Ministério Público Federal.
A Companhia e o seu acionista controlador compartilham as suas estruturas, base de empregados
e a marca CAIXA, de forma que o envolvimento do acionista controlador em algum ato ilícito
relativo ao tema anticorrupção poderá afetar adversamente a Companhia.
Adicionalmente, eventos relativos à Operação “Canal Seguro”, desdobramento da Operação
Descarte deflagrada pela Polícia Federal, pela Receita Federal e pelo Ministério Público Federal,
em 26 de novembro de 2020, envolvem a empresa Wiz e a Caixa Seguradora (ambas investidas
indiretas da Companhia). Nesta operação a Polícia Federal investiga prática de crimes de gestão
fraudulenta, desvios de valores de instituição financeira e crimes contra a ordem tributária e
lavagem de dinheiro, incluindo o suposto envolvimento da Wiz. A Caixa Seguradora foi
mencionada nas peças do Ministério Público de São Paulo, sendo o objeto de apuração um
contrato entre a empresa e prestador de serviço no âmbito de projeto do ramo hipotecário.
Informações sobre a investigação constam nas Demonstrações Financeiras da Caixa Seguradora,
bem como de sua controladora CSH. Nos termos do inquérito policial, os atos investigados teriam
ocorrido nos anos de 2014 a 2016 e envolveriam cerca de R$28 milhões. A Companhia não pode
assegurar o resultado da investigação, bem como não pode garantir que não serão reveladas
outras questões relacionadas à investigação ou, ainda, como a reputação, o desempenho
financeiro e o preço das ações da Companhia poderão ser afetados pela investigação.
O envolvimento de sociedades participadas da Caixa Seguridade em algum ato ilícito, inclusive
relacionados à corrupção e lavagem de dinheiro, poderá afetar material e adversamente a
Companhia.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
Tendo em vista que a Oferta consiste exclusivamente em uma distribuição pública secundária das
Ações de titularidade da Acionista Vendedora, a Acionista Vendedora receberá todos os recursos
líquidos resultantes da venda das Ações e, conforme o caso, das Ações do Lote Suplementar, e,
consequentemente, a Companhia não receberá quaisquer recursos em decorrência da realização
da Oferta.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta a capitalização total da Companhia (patrimônio líquido consolidado) em
31 de dezembro de 2020.
Os investidores devem ler as informações da tabela abaixo em conjunto com demonstrações
contábeis consolidadas referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020, e
com as seções “3. Informações Financeiras Selecionadas” e “10. Comentários dos Diretores” do
Formulário de Referência incorporado por referência a este Prospecto.
As informações abaixo foram extraídas das demonstrações contábeis consolidadas relativas ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020:
Em 31 de dezembro de 2020
Efetivo (em R$ mil)
Ajustado (em R$ mil)(2)(3)
Dividendos a pagar a partes relacionadas .............................................
Patrimônio Líquido .................................................................................
Capitalização total(1) .............................................................................
(1)
(2)

(3)

320.236
9.085.407
9.405.643

9.085.407
9.085.407

Capitalização total corresponde ao resultado da soma dos saldos de dividendos a pagar a partes relacionadas com o Patrimônio Líquido da
Companhia na data indicada. Esta definição relativa à capitalização total da Companhia pode divergir daquelas adotadas por outras sociedades.
Ajustado para refletir a antecipação da distribuição de dividendos obrigatórios no valor de R$320.236 mil, os quais foram pagos em 3 de março de
2021, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de fevereiro de 2021. Para mais informações, veja o item
“3.5 – Distribuição de Dividendos e Retenção de Lucro Líquido nos últimos 3 exercícios sociais” do Formulário de Referência.
Não considera a declaração de dividendos complementares à conta de reserva estatutária, constituída ao longo de exercícios anteriores com base no
art. 56 – item f do Estatuto Social da Companhia, no montante de R$780.000 mil, conforme aprovada em reunião do Conselho de Administração da
Companhia realizada em 29 de março de 2021, ad referendum da assembleia geral, o qual será pago durante o exercício social de 2021. Para mais
informações, veja o item “3.6 – Declaração de Dividendos à Conta de Lucros Retidos ou Reservas” do Formulário de Referência.

Tendo em vista que a Oferta é uma distribuição pública secundária de Ações de titularidade da
Acionista Vendedora, a Companhia não receberá quaisquer recursos em decorrência da realização
da Oferta e, consequentemente, a Oferta não impactará na capitalização total da Companhia.
Para mais informações relacionadas à capitalização da Companhia, ver seção
“10.1 Comentários dos Diretores – Condições Financeiras/Patrimoniais” do Formulário de
Referência, as demonstrações contábeis consolidadas da Companhia referentes aos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018 e respectivas notas
explicativas, cujo acesso está indicado na Seção “Documentos e Informações Incorporados
ao Prospecto por Referência” na página 9 deste Prospecto.
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DILUIÇÃO
Em 31 de dezembro de 2020, o valor do patrimônio líquido da Companhia era de R$9.085.407 mil e
seu capital social era dividido em 3.000.000.000 (três bilhões) ações ordinárias. Desta forma, o valor
patrimonial contábil por ação de emissão da Companhia, na mesma data, era de R$3,03 por ação.
Tendo em vista que a Oferta é uma distribuição pública secundária das Ações de titularidade da
Acionista Vendedora, não haverá diluição do valor patrimonial contábil por ação da Companhia em
31 de dezembro de 2020 em razão da realização da Oferta.
A tabela abaixo apresenta a diluição imediata dos investidores da Oferta comparando o ponto
médio da Faixa Indicativa no contexto da Oferta e do valor patrimonial contábil por ação da
Companhia em 31 de dezembro de 2020:
Após a Oferta
(em R$, exceto %)
Preço por Ação(1) ................................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 31 de dezembro de 2020 .....................................................
Diluição do valor patrimonial contábil por ação para os investidores da Oferta(2)..............................
Percentual de diluição dos investidores da Oferta(3) ....................................................................
(1)
(2)
(3)

11,00
3,03
0,00
0,00%

Com base no Preço por Ação de R$11,00, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação a ser pago pelos investidores e o valor patrimonial
líquido por ação de emissão da Companhia imediatamente após a conclusão da Oferta.
O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo
Preço por Ação.

O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o
valor patrimonial das ações ordinárias de emissão da Companhia e será fixado com base na
conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Para uma descrição mais detalhada do procedimento
de fixação do Preço por Ação e das condições da Oferta, veja a seção “Preço por Ação” na página
56 deste Prospecto.
Histórico do Preço de Emissão de Ações
Não foram realizados aumentos do capital social da Companhia nos últimos 5 (cinco) anos e, até a
data deste Prospecto, as Ações não eram admitidas a negociação em bolsa.
Para mais informações, veja o item “17. Capital Social” do Formulário de Referência da
Companhia, incorporado por referência a este Prospecto.
Plano de Opção de Compra de Ações
Na data deste Prospecto Preliminar, a Companhia não possui plano de remuneração baseado em
opções de compra de ações.
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ANEXOS
•

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA COMPANHIA

•

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ACIONISTA
VENDEDORA, REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2019

•

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ACIONISTA
VENDEDORA, REALIZADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2021

•

MINUTA DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA ACIONISTA
VENDEDORA QUE APROVARÁ O PREÇO POR AÇÃO DA OFERTA

•

DECLARAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COMO ACIONISTA VENDEDORA
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003,
CONFORME ALTERADA

•

DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER, PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO
CVM Nº 400, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME ALTERADA

•

FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DE EMISSÃO DA COMPANHIA
•

Regulamento, conforme Instrução CVM 555

•

Lâmina de Informações Essenciais, conforme Instrução CVM 555

•

Termo de Adesão ao Regulamento e Ciência de Risco, conforme Instrução CVM 555

•

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA COMPANHIA
RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020,
2019 E 2018

•

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA CAIXA SEGUROS
HOLDING S.A. RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2020, 2019 E 2018
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ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA COMPANHIA
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^ddhdK^K/>
/y^'hZ/WZd//WO^^͘͘


ƉƌŽǀĂĚŽƉĞůĂƐĐƌŝƚƵƌĂWƷďůŝĐĂĚĞŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞ^ŽĐŝĞĚĂĚĞŶƀŶŝŵĂ͕ĞŵϮϭ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϱ͕ĂƌƋƵŝǀĂĚĂ
ŶŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚŽŽŵĠƌĐŝŽ͕ƐŽďŽŶƷŵĞƌŽϱϯϯϬϬϬϭϲϰϱϯ͕ĞŵϮϳ͘Ϭϱ͘ϮϬϭϱ͕ĞŵŽĚŝĨŝĐĂĚŽƉĞůĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ
ƐƐĞŵďůĞŝĂƐ 'ĞƌĂŝƐ Ğ ƐĞƵƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐ͗ ϮϬ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϱ ;ϮϬϭϱϬϴϬϳϱϯϴ͕ ĚĞ ϬϴͬϬϵͬϮϬϭϱͿ͖
ϯϬ͘ϭϮ͘ϮϬϭϱ;ϮϬϭϳϬϬϮϲϬϯϱ͕ĚĞϬϵͬϬϮͬϮϬϭϳͿ͖Ϯϴ͘Ϭϰ͘ϮϬϭϳ;ϮϬϭϳϬϱϳϱϬϲϯ͕ĚĞϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳͿ͖Ϯϵ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳ
;ϮϬϭϴϭϬϲϲϮϬϯ͕ ĚĞ ϭϬͬϬϱͬϮϬϭϴͿ͖ϬϮ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϴ ;ϭϮϰϱϯϱϵ͕ĚĞ ϬϭͬϬϮͬϮϬϭϵͿ͖Ϭϯ͘ϬϮ͘ϮϬϮϬ;ϭϯϴϴϴϰϴ͕ĚĞ
ϬϴͬϬϲͬϮϬϮϬͿ͖ϭϱ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬ;ĂƌĞŐŝƐƚƌĂƌͿ͘

























Ϯ
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^ddhdK^K/>/y^'hZ/WZd//WO^^͘͘
EW:ϮϮ͘ϱϰϯ͘ϯϯϭͬϬϬϬϭͲϬϬ
E/ZϱϯϯϬϬϬϭϲϰϱͲϯ

W1dh>K/
EKD/EK͕^͕&KZKWZKhZK
ƌƚ͘ϭǑ

 ĂŝǆĂ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞ WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ ^͘͘ ;͞ĂŝǆĂ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞ͟ ŽƵ ͞ŽŵƉĂŶŚŝĂ͟Ϳ Ġ ƵŵĂ

ƐŽĐŝĞĚĂĚĞ ƉŽƌ ĂĕƁĞƐ͕ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ĂďĞƌƚŽ͕ ƌĞŐŝĚĂ ƉĞůŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶĞƐƚĞ ƐƚĂƚƵƚŽ ^ŽĐŝĂů͕ ƉĞůĂƐ >ĞŝƐ
ŶǑϲ͘ϰϬϰͬϭϵϳϲ;͞>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͟Ϳ͕ŶǑϭϯ͘ϯϬϯͬϮϬϭϲ͕ƉĞůŽĞĐƌĞƚŽŶǑϴ͘ϵϰϱͬϮϬϭϲĞĚĞŵĂŝƐ
ůĞŐŝƐůĂĕƁĞƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽ͘ŽŵŽŝŶŐƌĞƐƐŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶŽEŽǀŽDĞƌĐĂĚŽĚĂϯ^͘͘ʹƌĂƐŝů͕ŽůƐĂ͕ĂůĐĆŽ
;͞ϯ͟ Ğ ͞EŽǀŽ DĞƌĐĂĚŽ͟Ϳ͕ ƐƵũĞŝƚĂŵͲƐĞ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ƐĞƵƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ ŝŶĐůƵŝŶĚŽ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĞŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂůăƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĚŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚŽEŽǀŽ
DĞƌĐĂĚŽ͘
ƌƚ͘ϮǑ

ŽŵƉĂŶŚŝĂƚĞŵƐĞĚĞĞĨŽƌŽŶĂĐŝĚĂĚĞĚĞƌĂƐşůŝĂ͕ŝƐƚƌŝƚŽ&ĞĚĞƌĂů͕ĞƉŽĚĞĐƌŝĂƌ͕ŝŶƐƚĂůĂƌ

ĞĞǆƚŝŶŐƵŝƌĨŝůŝĂŝƐ͕ƐƵĐƵƌƐĂŝƐĞĞƐĐƌŝƚſƌŝŽƐĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĞŵƋƵĂůƋƵĞƌƉĂƌƚĞĚŽƚĞƌƌŝƚſƌŝŽŶĂĐŝŽŶĂůŽƵ
ŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘
ƌƚ͘ϯǑ

ŽŵƉĂŶŚŝĂƚĞŵƉƌĂǌŽĚĞĚƵƌĂĕĆŽŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽ͘


W1dh>K//
W/d>^K/>O^
ƌƚ͘ϰǑ

K ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ġ ĚĞ ZΨ Ϯ͘ϳϱϲ͘ϲϴϳ͘ϭϲϳ͕ϬϮ ;ĚŽŝƐ ďŝůŚƁĞƐ͕ ƐĞƚĞĐĞŶƚŽƐ Ğ

ĐŝŶƋƵĞŶƚĂĞƐĞŝƐŵŝůŚƁĞƐ͕ƐĞŝƐĐĞŶƚŽƐĞŽŝƚĞŶƚĂĞƐĞƚĞŵŝů͕ĐĞŶƚŽĞƐĞƐƐĞŶƚĂĞƐĞƚĞƌĞĂŝƐĞĚŽŝƐĐĞŶƚĂǀŽƐͿ͕
ƚŽƚĂůŵĞŶƚĞ ƐƵďƐĐƌŝƚŽ Ğ ŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĚŽ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ƉŽƌ ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ ;ƚƌġƐ ďŝůŚƁĞƐͿ ĚĞ ĂĕƁĞƐ
ŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͕ƐĞŶĚŽƚŽĚĂƐŶŽŵŝŶĂƚŝǀĂƐ͕ĞƐĐƌŝƚƵƌĂŝƐĞƐĞŵǀĂůŽƌŶŽŵŝŶĂů͘
ΑϭǑ

ĂĚĂĂĕĆŽŽƌĚŝŶĄƌŝĂĐŽŶĨĞƌĞŽĚŝƌĞŝƚŽĂϭ;ƵŵͿǀŽƚŽŶĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐĚĂƐƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐ

ĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘
ϯ

123

ΑϮǑ

dŽĚĂƐĂƐĂĕƁĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐĆŽĞƐĐƌŝƚƵƌĂŝƐĞƐĞƌĆŽŵĂŶƚŝĚĂƐĞŵĐŽŶƚĂĚĞĚĞƉſƐŝƚŽ͕ĞŵŶŽŵĞ

ĚĞƐĞƵƐƚŝƚƵůĂƌĞƐ͕ĞŵŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƉĞůĂŽŵŝƐƐĆŽĚĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐ;͞sD͟Ϳ͕
ĐŽŵƋƵĞŵĂŽŵƉĂŶŚŝĂŵĂŶƚĞŶŚĂĐŽŶƚƌĂƚŽĚĞĚĞƉſƐŝƚŽĞŵǀŝŐŽƌ͕ƐĞŵĞŵŝƐƐĆŽĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂĚŽƐ͘
ΑϯǑ

ŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞƉŽƐŝƚĄƌŝĂƉŽĚĞƌĄĐŽďƌĂƌĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŽĐƵƐƚŽĚŽƐĞƌǀŝĕŽĚĞƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĞ

ĂǀĞƌďĂĕĆŽĚĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞĚĂƐĂĕƁĞƐĞƐĐƌŝƚƵƌĂŝƐ͕ĂƐƐŝŵĐŽŵŽŽĐƵƐƚŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƌĞůĂƚŝǀŽƐăƐĂĕƁĞƐ
ĐƵƐƚŽĚŝĂĚĂƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐŽƐůŝŵŝƚĞƐŵĄǆŝŵŽƐĨŝǆĂĚŽƐƉĞůĂsD͘
ΑϰǑ

ǀĞĚĂĚĂĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞĂĕƁĞƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŝƐĞƉĂƌƚĞƐďĞŶĞĨŝĐŝĄƌŝĂƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘

ΑϱǑ

ƐĂĕƁĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂƐĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůƐĞƌĆŽŝŶĚŝǀŝƐşǀĞŝƐĞŵƌĞůĂĕĆŽăŽŵƉĂŶŚŝĂ͘YƵĂŶĚŽ

ĂĂĕĆŽƉĞƌƚĞŶĐĞƌĂŵĂŝƐĚĞƵŵĂƉĞƐƐŽĂ͕ŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĂĞůĂĐŽŶĨĞƌŝĚŽƐƐĞƌĆŽĞǆĞƌĐŝĚŽƐƉĞůŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞ
ĚŽĐŽŶĚŽŵşŶŝŽ͘
ΑϲǑ

KĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽĚĞƌĄƐĞƌĂůƚĞƌĂĚŽŶĂƐŚŝƉſƚĞƐĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŵůĞŝ͕ǀĞĚĂĚĂĂ

ĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽĚŝƌĞƚĂĚŽůƵĐƌŽƐĞŵƚƌąŵŝƚĞƉĞůĂĐŽŶƚĂĚĞƌĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐ͘
ƌƚ͘ϱǑ

 ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƉŽĚĞƌĄ͕ ƉŽƌ ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ĂĚƋƵŝƌŝƌ ƐƵĂƐ

ƉƌſƉƌŝĂƐĂĕƁĞƐ͕ƉĂƌĂƉĞƌŵĂŶġŶĐŝĂĞŵƚĞƐŽƵƌĂƌŝĂĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌĐĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐ
Ğ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ĞǆƉƌĞƐƐŽƐ ŶŽ ĂƌƚŝŐŽ ϯϬ ĚĂ >Ğŝ ĚĂƐ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ƉŽƌ ĕƁĞƐ Ğ ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĞƐ
ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͘
ƌƚ͘ϲǑ

  ĐƌŝƚĠƌŝŽ  ĚĂ ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů  ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕  ĂƐ ĞŵŝƐƐƁĞƐ ĚĞ  ĂĕƁĞƐ ŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ͕

ĚĞďġŶƚƵƌĞƐĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐĞŵĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐĞďƀŶƵƐĚĞƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĞŝƉĂƌĂǀĞŶĚĂĞŵ
ŽůƐĂ ĚĞ sĂůŽƌĞƐ ŽƵ ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ ƉƷďůŝĐĂ͕ ŽƵ ƉĞƌŵƵƚĂ ĚĞ ĂĕƁĞƐ͕ Ğŵ ŽĨĞƌƚĂ ƉƷďůŝĐĂ ĚĞ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĞ
ĐŽŶƚƌŽůĞ͕ƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĞĨĞƚƵĂĚĂƐƐĞŵĂŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĚŽĚŝƌĞŝƚŽĚĞƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĂŽƐĂŶƚŝŐŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕
ŽƵĐŽŵƌĞĚƵĕĆŽĚŽƉƌĂǌŽƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞƐƐĞĚŝƌĞŝƚŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĞŝĞĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͘

W1dh>K///
K:dK^K/>
ƌƚ͘ϳǑ

ŽŵƉĂŶŚŝĂƚĞŵƉŽƌŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂůƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ͕ĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ ĐŽŵŽĂĐŝŽŶŝƐƚĂ͕

ƐſĐŝĂŽƵƋƵŽƚŝƐƚĂ͕ĚŽĐĂƉŝƚĂůĚĞŽƵƚƌĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͕ŶŽƌĂƐŝůŽƵŶŽĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ĚĞŶŽŵŝŶĂĚĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚĂƐ͕
ďĞŵ ĐŽŵŽ ŐĞƌŝƌ Ă ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ Ğ Ă ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ ƉƌŽĚƵƚŽƐ Ğ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞƐƐĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ͕ ĐƵũŽ
ŽďũĞƚŽƐĞũĂ͗
/ ͲĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽĞĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƐĞŐƵƌŽƐĚĞƉĞƐƐŽĂƐ͕ĚĞƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ͕ƌƵƌĂů͕ĚĞĐƌĠĚŝƚŽ͕ŐĂƌĂŶƚŝĂ͕
ϰ
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ĚĞĂƵƚŽŵſǀĞŝƐŽƵƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌŽƚŝƉŽĚĞƐĞŐƵƌŽ͖
// Ͳ Ă ĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽ Ğ ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ƉůĂŶŽƐ ĚĞ ƉƌĞǀŝĚġŶĐŝĂ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĚĞŵĂŝƐ
ƉƌŽĚƵƚŽƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐĂĚŵŝƚŝĚŽƐăƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞƉƌĞǀŝĚġŶĐŝĂĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ͖
/// Ͳ Ă ĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽ Ğ ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ƉůĂŶŽƐ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĚĞŵĂŝƐ ƉƌŽĚƵƚŽƐ Ğ
ƐĞƌǀŝĕŽƐĂĚŵŝƚŝĚŽƐăƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ͖
/s ͲĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞŐƌƵƉŽƐĚĞĐŽŶƐſƌĐŝŽƐĞĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐŽƚĂƐ͕ƉƌſƉƌŝŽƐŽƵĚĞ
ŽƵƚƌĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂƐĚĞĐŽŶƐſƌĐŝŽ͖
s ͲĂĐŽƌƌĞƚĂŐĞŵĚĞƐĞŐƵƌŽƐĚŽƐƌĂŵŽƐĞůĞŵĞŶƚĂƌĞƐ͕ǀŝĚĂĞƐĂƷĚĞ͕ƚşƚƵůŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽ͕ƉůĂŶŽƐĚĞ
ƉƌĞǀŝĚġŶĐŝĂĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĂďĞƌƚĂĞĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞďĞŶƐ͖
s/ ͲĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽĞĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƉƌŽĚƵƚŽƐĚĞĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂ͖
s// Ͳ Ă ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ĐŽŵĞƌĐŝĂůŝǌĂĕĆŽ ŽƵ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ƐĞŐƵƌŽƐ ŽƵ ƉůĂŶŽƐ ƉƌŝǀĂĚŽƐ ĚĞ
ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂŵĠĚŝĐĂĞŽĚŽŶƚŽůſŐŝĐĂĂƉĞƐƐŽĂƐũƵƌşĚŝĐĂƐĞͬŽƵĨşƐŝĐĂƐ͖
s/// ͲĞĨĞƚƵĂƌŽƉĞƌĂĕƁĞƐĚĞƌĞƐƐĞŐƵƌŽĞƌĞƚƌŽĐĞƐƐĆŽŶŽWĂşƐĞŶŽǆƚĞƌŝŽƌ͖
/y Ͳ Ă ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ ƌĞŐƵůĂĚĂƐ ƉĞůĂ ^ƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚġŶĐŝĂ ĚĞ ^ĞŐƵƌŽƐ
WƌŝǀĂĚŽƐʹ^h^W͕ƉĞůĂŐġŶĐŝĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞ^ĂƷĚĞʹE^ŽƵƉĞůŽĂŶĐŽĞŶƚƌĂůĚŽƌĂƐŝůʹE͕
ƌĞůĂƚŝǀŽƐĂŐƌƵƉŽĚĞĐŽŶƐſƌĐŝŽƐ͖
y

Ͳ Ă ƉƌĞƐƚĂĕĆŽ ĚĞ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐ ŽƵ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ăƋƵĞůĞƐ ĞŵƉƌĞĞŶĚŝĚŽƐ ƉĞůĂƐ

ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĐŝƚĂĚĂƐŶŽƐŝƚĞŶƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ďĞŵĐŽŵŽƐĞƌǀŝĕŽƐĂĞŶƚŝĚĂĚĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͖Ğ
y/ ͲĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĞŵƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐǀŽůƚĂĚĂƐƉĂƌĂĂƐĨŝŶĂůŝĚĂĚĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞƌĞĨĞƌŝĚĂƐ͘
ΑϭǑ

 ƉĞƌŵŝƚŝĚŽ ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝƌ ƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ŶĂ ŵŽĚĂůŝĚĂĚĞ ĚĞ ƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐ

ŝŶƚĞŐƌĂŝƐ ŽƵ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ĚĞ ƉƌŽƉſƐŝƚŽ ĞƐƉĞĐşĨŝĐŽ͕ ƋƵĞ ƚĞŶŚĂŵ ƉŽƌ ŽďũĞƚŽ ƐŽĐŝĂů ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ ĚĞ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ͕ĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŵŝŶŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞĞƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƵƚƌĂƐĞŵƉƌĞƐĂƐ ĚĞ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĞŝ͘
ΑϮǑ

ǀĞĚĂĚŽăŽŵƉĂŶŚŝĂƉƌĞƐƚĂƌŐĂƌĂŶƚŝĂŽƵŽŶĞƌĂƌͲƐĞĂƋƵĂůƋƵĞƌƚşƚƵůŽ͕ƐĞŶĆŽƉĂƌĂĂƚŝŶŐŝƌŽ

ŽďũĞƚŽƐŽĐŝĂů͘
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W1dh>K/s
^^D>/'Z>
ƌƚ͘ϴǑ

ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůƐĞƌĄƌĞĂůŝǌĂĚĂ͕ŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ĂƚĠŽĨŝŶĂůĚŽŵġƐĚĞ ĂďƌŝůĚŽĂŶŽ

ƐĞŐƵŝŶƚĞĂŽƚĠƌŵŝŶŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂů͕ƉĂƌĂŽƐĨŝŶƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŵůĞŝĞ͕ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞ
ŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞǆŝŐŝƌĞŵ͘
ΑϭǑ

ƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĚĞǀĞƐĞƌĐŽŶǀŽĐĂĚĂŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽƐĂƌƚŝŐŽƐϭϮϰĞϮϴϵĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ

ƉŽƌĕƁĞƐĞĚĞŵĂŝƐŶŽƌŵĂƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͘
ΑϮǑ

ƐƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐƐĞƌĆŽƉƌĞƐŝĚŝĚĂƐƉĞůŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŽƵƉĞůŽ

sŝĐĞͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŽƵ͕ŶĂĂƵƐġŶĐŝĂĞŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞĂŵďŽƐ͕ƉŽƌƵŵĚŽƐ
ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŽƵ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ ĞƐĐŽůŚŝĚŽ ƉĞůŽƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͘ K ƐĞĐƌĞƚĄƌŝŽ ĚĂ
ƌĞƵŶŝĆŽ͕ĂƐĞƌĐŽŶǀŝĚĂĚŽƉĞůŽƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĂŵĞƐĂƐĞƌĄĚĂĄƌĞĂĚĞ'ŽǀĞƌŶĂŶĕĂŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂ͕ŽƵ͕ĂŝŶĚĂ͕
ƵŵĂĐŝŽŶŝƐƚĂŽƵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘
ΑϯǑ

EĂƐ ƐƐĞŵďůĞŝĂƐ 'ĞƌĂŝƐ ƚƌĂƚĂƌͲƐĞͲĄ͕ ĞǆĐůƵƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ ĚŽ ŽďũĞƚŽ ĚĞĐůĂƌĂĚŽ ŶŽƐ ĞĚŝƚĂŝƐ ĚĞ

ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ŶĆŽƐĞĂĚŵŝƚŝŶĚŽĂŝŶĐůƵƐĆŽ͕ŶĂƉĂƵƚĂĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ͕ĚĞĂƐƐƵŶƚŽƐŐĞƌĂŝƐ͘
ΑϰǑ

^ĂůǀŽ ŵŽƚŝǀŽ ĚĞ ĨŽƌĕĂ ŵĂŝŽƌ͕ ĂƐ ƐƐĞŵďůĞŝĂƐ 'ĞƌĂŝƐ ƐĞƌĆŽ ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ ŶĂ ƐĞĚĞ ƐŽĐŝĂů ĚĂ

ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŵĂƐĞŵŶĞŶŚƵŵĐĂƐŽƉŽĚĞƌĆŽƌĞĂůŝǌĂƌͲƐĞĨŽƌĂĚĂůŽĐĂůŝĚĂĚĞĚĂƐĞĚĞ͘
ΑϱǑ

WĂƌĂƚŽŵĂƌƉĂƌƚĞŶĂƐƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŽĂĐŝŽŶŝƐƚĂĚĞǀĞƌĄŽďƐĞƌǀĂƌŽĐŽŶƚŝĚŽ

ŶŽĂƌƚŝŐŽϭϮϲĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͘
ΑϲǑ

ƐĂƚĂƐĚĂƐƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐƐĞƌĆŽůĂǀƌĂĚĂƐŶŽůŝǀƌŽƉƌſƉƌŝŽ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚĞƐƵŵĄƌŝŽĚŽƐĨĂƚŽƐ

ŽĐŽƌƌŝĚŽƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĚŝƐƐŝĚġŶĐŝĂƐĞƉƌŽƚĞƐƚŽƐ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽĂƚƌĂŶƐĐƌŝĕĆŽĂƉĞŶĂƐĚĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐƚŽŵĂĚĂƐ͕
ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐůĞŐĂŝƐ͕ĚĞǀĞŶĚŽƐĞƌĂƐƐŝŶĂĚĂƐƉĞůŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂŵĞƐĂĞƉĞůŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͘
ƌƚ͘ϵǑ

ŽŵƉĞƚĞƉƌŝǀĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞăƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ĂůĠŵĚŽƐƉŽĚĞƌĞƐĐŽŶĨĞƌŝĚŽƐƉŽƌůĞŝ͗

/ͲĂůƚĞƌĂƌŽƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
// ͲĞůĞŐĞƌŽƵĚĞƐƚŝƚƵŝƌ͕ĂƋƵĂůƋƵĞƌƚĞŵƉŽ͕ŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞŽƐŵĞŵďƌŽƐ
ƚŝƚƵůĂƌĞƐĞƐƵƉůĞŶƚĞƐĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů͖
ϲ
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/// Ͳ ĂƉƌŽǀĂƌ ĂƐ ĐŽŶƚĂƐ͕ ĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĂŶƵĂŝƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ Ă ĚĞƐƚŝŶĂĕĆŽ ĚŽ
ƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ŝŶƐƚƌƵşĚĂƐĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů͖
/s ͲĂƵƚŽƌŝǌĂƌĂĞŵŝƐƐĆŽŽƵĂĂůŝĞŶĂĕĆŽ͕ƐĞŵĂŶƚŝĚĂƐĞŵƚĞƐŽƵƌĂƌŝĂ͕ĚĞĚĞďġŶƚƵƌĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
s ͲĨŝǆĂƌĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĂŶƵĂůĚŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĞĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂůĞĚŽŽŵŝƚġ
ĚĞƵĚŝƚŽƌŝĂ͕ŐůŽďĂůŽƵŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͕ĚĂ>Ğŝ
ŶǑϭϯ͘ϯϬϯͬϮϬϭϲĞƐĞƵĞĐƌĞƚŽƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĚŽƌ͕ĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůĞĚĂƐĚĞŵĂŝƐŶŽƌŵĂƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͖
s/ Ͳ ĂƵƚŽƌŝǌĂƌ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ă ƉƌŽŵŽǀĞƌ ĂĕĆŽ ĚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ Đŝǀŝů ĐŽŶƚƌĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ ƉĞůŽƐ
ƉƌĞũƵşǌŽƐĐĂƵƐĂĚŽƐĂŽƐĞƵƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ͖
s// ͲĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐŵĂƚĠƌŝĂƐ͗
ĂͿ ĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞďĞŶƐĐŽŵƋƵĞŽĂĐŝŽŶŝƐƚĂĐŽŶĐŽƌƌĞƌƉĂƌĂĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͖
ďͿ ƉƌŽƉŽƐƚĂƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ ĨƵƐĆŽ͕ ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ Ğ ĐŝƐĆŽ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ƐƵĂ ĚŝƐƐŽůƵĕĆŽ Ğ
ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽ͕ĞůĞŐĞƌĞĚĞƐƚŝƚƵŝƌůŝƋƵŝĚĂŶƚĞƐĞũƵůŐĂƌͲůŚĞƐĂƐĐŽŶƚĂƐ͖
ĐͿ ĂƵƚŽƌŝǌĂƌ ŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ Ă ĐŽŶĨĞƐƐĂƌ ĨĂůġŶĐŝĂ Ğ ŝŶŐƌĞƐƐĂƌ ĐŽŵ ƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ ũƵĚŝĐŝĂů ŽƵ
ĞǆƚƌĂũƵĚŝĐŝĂů͖
ĚͿ ƉŽƌƉƌŽƉŽƐƚĂĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĂůŝĞŶĂĕĆŽ͕ƉĞůĂƉƌſƉƌŝĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŶŽƚŽĚŽŽƵĞŵ
ƉĂƌƚĞ͕ĚĞĂĕƁĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂƐĚŽƐĞƵĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͖
ĞͿ ĂďĞƌƚƵƌĂĚĞĐĂƉŝƚĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĂĚŽĕĆŽĚĞƉƌĄƚŝĐĂƐĚŝĨĞƌĞŶĐŝĂĚĂƐĚĞŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂ
ĞĐĞůĞďƌĂĕĆŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƉĂƌĂĞƐƐĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĞĐŽŵŽůƐĂĚĞsĂůŽƌĞƐ͖
ĨͿ ĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĂƵŵĞŶƚŽŵĞĚŝĂŶƚĞĂƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĚĞŶŽǀĂƐĂĕƁĞƐ͕
ĞƐƚĂďĞůĞĐĞŶĚŽĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĂƐƵĂĞŵŝƐƐĆŽ͕ďĞŵĐŽŵŽƉƌĞĕŽ͕ƉƌĂǌŽĞĨŽƌŵĂĚĞŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽ͖
ŐͿ ĂůŝĞŶĂĕĆŽ ĚĞ ĚĞďġŶƚƵƌĞƐ ĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐ Ğŵ ĂĕƁĞƐ ĚĞ ƐƵĂ ƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞ ĚĞ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ĞŵƉƌĞƐĂƐ
ƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐ͕ĞĞŵŝƐƐĆŽĚĞƚşƚƵůŽƐŽƵǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͖
ŚͿ ƉĞƌŵƵƚĂĚĞĂĕƁĞƐŽƵŽƵƚƌŽƐǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
ŝͿ ƉĞĚŝĚŽĚĞĐĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽĚŽƌĞŐŝƐƚƌŽĚĞĐŽŵƉĂŶŚŝĂĂďĞƌƚĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂũƵŶƚŽăsDĞͬŽƵƐĂşĚĂ
ĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚŽEŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ͖
ũͿ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐƋƵĞĨŽƌĞŵƉƌŽƉŽƐƚŽƐƉĞůŽƐŽŶƐĞůŚŽƐĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞͬŽƵ&ŝƐĐĂů͖Ğ
ϳ
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ŬͿ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽĞƌĞŶƷŶĐŝĂĂĚŝƌĞŝƚŽƐĚĞƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐŽƵĚĞďġŶƚƵƌĞƐĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐĞŵĂĕƁĞƐĚĞ
ĞŵƉƌĞƐĂƐƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚĂƐ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽ͘ƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ƌĞƐƐĂůǀĂĚĂƐĂƐŚŝƉſƚĞƐĞƐĞƐƉĞĐŝĂŝƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĂ
ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ ĂƉůŝĐĄǀĞů͕ ƐĞƌĆŽ ƚŽŵĂĚĂƐ ƉŽƌ ŵĂŝŽƌŝĂ ĂďƐŽůƵƚĂ ĚĞ ǀŽƚŽƐ ĚŽƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ ŶĆŽ ƐĞ
ĐŽŵƉƵƚĂŶĚŽŽƐǀŽƚŽƐĞŵďƌĂŶĐŽ͘

W1dh>Ks
D/E/^dZKKZ'E/K

^ĞĕĆŽ/
MƌŐĆŽƐƐƚĂƚƵƚĄƌŝŽƐ
ƌƚ͘ϭϬ

ŽŵƉĂŶŚŝĂƚĞƌĄƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĞŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐſƌŐĆŽƐĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝŽƐ͗

/ʹMƌŐĆŽƐĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͗
ĂͿ ŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͖
ďͿ ŝƌĞƚŽƌŝĂ͘
// ʹMƌŐĆŽƐƵǆŝůŝĂƌĞƐĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͗
ĂͿ ŽŵŝƚġĚĞƵĚŝƚŽƌŝĂ͖
ďͿ ŽŵŝƚġĚĞdƌĂŶƐĂĕƁĞƐĐŽŵWĂƌƚĞƐZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͖
ĐͿ ŽŵŝƚġĚĞůĞŐŝďŝůŝĚĂĚĞ͖
/// ʹMƌŐĆŽĚĞ&ŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽ͗
ĂͿŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů͘
ƌƚ͘ϭϭ

ŽŶƐŝĚĞƌĂŵͲƐĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ ŽƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ğ ĚĂ

ŝƌĞƚŽƌŝĂ͘
ƌƚ͘ϭϮ

 ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƐĞƌĄ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚĂ ƉĞůŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ĐŽŵŽ ſƌŐĆŽ ĚĞ

ŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽƐƵƉĞƌŝŽƌĚĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĂĞŵƉƌĞƐĂĞĐŽŵĨƵŶĕƁĞƐĚĞůŝďĞƌĂƚŝǀĂƐ͕ĞƉĞůĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ſƌŐĆŽ
ĞǆĞĐƵƚŝǀĞĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ͕ĐŽŵŽƐƉŽĚĞƌĞƐĐŽŶĨĞƌŝĚŽƐƉĞůĂůĞŝĞĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͘
ϴ
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^ĞĕĆŽ//
ZĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞsĞĚĂĕƁĞƐ
ƌƚ͘ϭϯ

KƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚŽƐ ſƌŐĆŽƐ ĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝŽƐ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ďƌĂƐŝůĞŝƌŽƐ͕ ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ

ƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐĞĚŽŵŝĐŝůŝĂĚŽƐŶŽWĂşƐ͕ĚŽƚĂĚŽƐĚĞƌĞƉƵƚĂĕĆŽŝůŝďĂĚĂ͕ŝĚŽŶĞŝĚĂĚĞŵŽƌĂů͕ĞŐƌĂĚƵĂĚŽƐ Ğŵ
ĐƵƌƐŽƐƵƉĞƌŝŽƌĐŽŵƉĂƚşǀĞůĐŽŵŽĐĂƌŐŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐŝŵƉŽƐƚŽƐƉĞůĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌ
ĕƁĞƐ͕>ĞŝŶǑϭϯ͘ϯϬϯͬϮϬϭϲĞƐĞƵƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽĞĐƌĞƚŽƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĚŽƌĞƉĞůĂWŽůşƚŝĐĂ ĚĞ /ŶĚŝĐĂĕĆŽ ĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞŵĂŝƐŶŽƌŵĂƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͘
ΑϭǑ

^ĞŵƉƌĞƋƵĞĂWŽůşƚŝĐĂĚĞ/ŶĚŝĐĂĕĆŽƉƌĞƚĞŶĚĞƌŝŵƉŽƌƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĂĚŝĐŝŽŶĂŝƐăƋƵĞůĞƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐ

ĚĂ ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ ĂƉůŝĐĄǀĞů ƉĂƌĂ ŽƐ ŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ğ ƉĂƌĂ ŽƐ ŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ &ŝƐĐĂŝƐ͕ ƚĂŝƐ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚŽƐƉĂƌĂĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͘
ΑϮǑ

KƐŝƌĞƚŽƌĞƐĞŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞǀĞƌĆŽƌĞƐŝĚŝƌŶŽWĂşƐ͘

ƌƚ͘ϭϰ

EĆŽƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĞůĞŝƚŽƐŽƵƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌŶŽƐſƌŐĆŽƐĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝŽƐ͕ĂůĠŵĚŽƐŝŵƉĞĚŝĚŽƐ

ƉŽƌůĞŝĞĚĞŵĂŝƐŶŽƌŵĂƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͗
/ ͲŽƐĚĞĐůĂƌĂĚŽƐŝŶĂďŝůŝƚĂĚŽƐƉĂƌĂĐĂƌŐŽƐĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞŵŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐĂĨƵŶĐŝŽŶĂƌ
ƉĞůĂ ^h^W͕ ƉĞůĂ sD͕ ƉĞůŽ E ŽƵ Ğŵ ŽƵƚƌĂƐ ŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ ƐƵũĞŝƚĂƐ Ă ĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽ͕ ĐŽŶƚƌŽůĞ Ğ
ĨŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽĚĞſƌŐĆŽƐĞĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽWƷďůŝĐĂ͕ĚŝƌĞƚĂĞŝŶĚŝƌĞƚĂ͕ŝŶĐůƵşĚĂƐĂƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐ
ĚĞƉƌĞǀŝĚġŶĐŝĂƉƌŝǀĂĚĂ͕ĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐƐĞŐƵƌĂĚŽƌĂƐ͕ĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĚĞĐĂƉŝƚĂůŝǌĂĕĆŽĞĂƐĐŽŵƉĂŶŚŝĂƐ
ĂďĞƌƚĂƐ͖
// ͲŽƐƋƵĞĞƐƚŝǀĞƌĞŵƌĞƐƉŽŶĚĞŶĚŽƉĞƐƐŽĂůŵĞŶƚĞ͕ŽƵĐŽŵŽĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌŽƵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĚĞƉĞƐƐŽĂ
ũƵƌşĚŝĐĂ͕ƉŽƌƉĞŶĚġŶĐŝĂƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂƉƌŽƚĞƐƚŽĚĞƚşƚƵůŽƐ͕ĐŽďƌĂŶĕĂƐũƵĚŝĐŝĂŝƐ͕ĞŵŝƐƐĆŽĚĞĐŚĞƋƵĞƐƐĞŵ
ĨƵŶĚŽƐ͕ŝŶĂĚŝŵƉůĞŵĞŶƚŽĚĞŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĞŽƵƚƌĂƐŽĐŽƌƌġŶĐŝĂƐŽƵĐŝƌĐƵŶƐƚąŶĐŝĂƐĂŶĄůŽŐĂƐ͖
/// ͲŽƐĚĞĐůĂƌĂĚŽƐĨĂůŝĚŽƐŽƵŝŶƐŽůǀĞŶƚĞƐ͖
/s ͲŽƐƋƵĞĚĞƚŝǀĞƌĞŵŽĐŽŶƚƌŽůĞŽƵƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŵĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞƉĞƐƐŽĂũƵƌşĚŝĐĂĞŵƌĞĐƵƉĞƌĂĕĆŽ
ũƵĚŝĐŝĂů͕ĨĂůŝĚĂŽƵŝŶƐŽůǀĞŶƚĞ͕ŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĐŝŶĐŽĂŶŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐăĚĂƚĂĚĂĞůĞŝĕĆŽŽƵŶŽŵĞĂĕĆŽ͕ƐĂůǀŽ
ŶĂĐŽŶĚŝĕĆŽĚĞƐşŶĚŝĐŽ͕ĐŽŵŝƐƐĄƌŝŽ͕ŽƵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌũƵĚŝĐŝĂů͖
s ͲƐſĐŝŽ͕ĂƐĐĞŶĚĞŶƚĞ͕ĚĞƐĐĞŶĚĞŶƚĞŽƵƉĂƌĞŶƚĞĐŽůĂƚĞƌĂůŽƵĂĨŝŵ͕ĂƚĠŽƚĞƌĐĞŝƌŽŐƌĂƵ͕ĚĞŵĞŵďƌŽĚŽ
ϵ
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ŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂĞĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů͖
s/ ͲŽƐƋƵĞĞƐƚŝǀĞƌĞŵŝŶĂĚŝŵƉůĞŶƚĞƐĐŽŵĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƐƵĂƐƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐŽƵĐŽŵĂƐƵĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ĞͬŽƵƉĞƐƐŽĂƉŽůşƚŝĐŽͲĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĂƋƵĞƐĞǀŝŶĐƵůĂ͕ŽƵƋƵĞůŚĞƐƚĞŶŚĂŵĐĂƵƐĂĚŽƉƌĞũƵşǌŽĂŝŶĚĂŶĆŽ
ƌĞƐƐĂƌĐŝĚŽ͖
s// Ͳ ŽƐ ƋƵĞ ĚĞƚĞŶŚĂŵ ĐŽŶƚƌŽůĞ ŽƵ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ ƌĞůĞǀĂŶƚĞ ŶŽ ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů ĚĂ ƉĞƐƐŽĂ ũƵƌşĚŝĐĂ
ŝŶĂĚŝŵƉůĞŶƚĞĐŽŵĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĐŝƚĂĚĂƐŶŽŝŶĐŝƐŽĂŶƚĞƌŝŽƌŽƵƋƵĞůŚĞƐƚĞŶŚĂŵĐĂƵƐĂĚŽƉƌĞũƵşǌŽĂŝŶĚĂ
ŶĆŽƌĞƐƐĂƌĐŝĚŽ͕ĞƐƚĞŶĚĞŶĚŽͲƐĞĞƐƐĞŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽĂŽƐƋƵĞƚĞŶŚĂŵŽĐƵƉĂĚŽĐĂƌŐŽĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
ĞŵƉĞƐƐŽĂũƵƌşĚŝĐĂŶĞƐƐĂƐŝƚƵĂĕĆŽ͕ŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ă ĚĂƚĂ ĚĂ ĞůĞŝĕĆŽ ŽƵ
ŶŽŵĞĂĕĆŽ͖Ğ
s/// ͲŽƐĐŽŶĚĞŶĂĚŽƐ͕ƉŽƌĚĞĐŝƐĆŽƚƌĂŶƐŝƚĂĚĂĞŵũƵůŐĂĚŽ͕ƉŽƌĐƌŝŵĞĨĂůŝŵĞŶƚĂƌ͕ĚĞƐŽŶĞŐĂĕĆŽĨŝƐĐĂů͕
ĚĞƉƌĞǀĂƌŝĐĂĕĆŽ͕ĚĞĐŽƌƌƵƉĕĆŽĂƚŝǀĂŽƵƉĂƐƐŝǀĂ͕ĚĞĐŽŶĐƵƐƐĆŽ͕ĚĞƉĞĐƵůĂƚŽ͕ĐŽŶƚƌĂĂĞĐŽŶŽŵŝĂƉŽƉƵůĂƌ͕
ĐŽŶƚƌĂĂĨĠƉƷďůŝĐĂ͕ĐŽŶƚƌĂĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ͕ĐŽŶƚƌĂŽ^ŝƐƚĞŵĂ&ŝŶĂŶĐĞŝƌŽEĂĐŝŽŶĂůĞŽƐĐŽŶĚĞŶĂĚŽƐă
ƉĞŶĂĐƌŝŵŝŶĂůƋƵĞǀĞĚĞ͕ĂŝŶĚĂƋƵĞƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ŽĂĐĞƐƐŽĂĐĂƌŐŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͘
ƌƚ͘ϭϱ

ůĠŵĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƚŝŐŽϭϰ͕ĠǀĞĚĂĚĂĂŝŶĚŝĐĂĕĆŽƉĂƌĂŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ

ĞƉĂƌĂĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͗
/ͲĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚŽſƌŐĆŽƌĞŐƵůĂĚŽƌĂŽƋƵĂůĂĞŵƉƌĞƐĂĞƐƚĂƚĂůĞƐƚĄƐƵũĞŝƚĂ͖
//ͲĚĞDŝŶŝƐƚƌŽĚĞƐƚĂĚŽ͕ĚĞ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽƐƚĂĚƵĂůĞĚĞ^ĞĐƌĞƚĄƌŝŽDƵŶŝĐŝƉĂů͖
/// ͲĚĞƚŝƚƵůĂƌĚĞĐĂƌŐŽĞŵĐŽŵŝƐƐĆŽŶĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉƷďůŝĐĂĨĞĚĞƌĂů͕ĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂ͕ƐĞŵǀşŶĐƵůŽ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĐŽŵŽƐĞƌǀŝĕŽƉƷďůŝĐŽ͖
/s Ͳ ĚĞ ĚŝƌŝŐĞŶƚĞ ĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝŽ ĚĞ ƉĂƌƚŝĚŽ ƉŽůşƚŝĐŽ Ğ ĚĞ ƚŝƚƵůĂƌ ĚĞ ŵĂŶĚĂƚŽ ŶŽ WŽĚĞƌ >ĞŐŝƐůĂƚŝǀŽ ĚĞ
ƋƵĂůƋƵĞƌĞŶƚĞĨĞĚĞƌĂƚŝǀŽ͕ĂŝŶĚĂƋƵĞůŝĐĞŶĐŝĂĚŽ͖
s ͲĚĞƉĂƌĞŶƚĞƐĐŽŶƐĂŶŐƵşŶĞŽƐŽƵĂĨŝŶƐĂƚĠŽƚĞƌĐĞŝƌŽŐƌĂƵĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐŶŽƐŝŶĐŝƐŽƐ/Ă/s͖
s/ ͲĚĞƉĞƐƐŽĂƋƵĞĂƚƵŽƵ͕ŶŽƐƷůƚŝŵŽƐƚƌŝŶƚĂĞƐĞŝƐŵĞƐĞƐ͕ĐŽŵŽƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĞĐŝƐſƌŝĂ
ĚĞƉĂƌƚŝĚŽƉŽůşƚŝĐŽ͖
s// Ͳ ĚĞ ƉĞƐƐŽĂ ƋƵĞ ĂƚƵŽƵ͕ ŶŽƐ ƷůƚŝŵŽƐ ƚƌŝŶƚĂ Ğ ƐĞŝƐ ŵĞƐĞƐ͕ Ğŵ ƚƌĂďĂůŚŽ ǀŝŶĐƵůĂĚŽ Ă ŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ͕
ĞƐƚƌƵƚƵƌĂĕĆŽĞƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐĂŵƉĂŶŚĂĞůĞŝƚŽƌĂů͖
s/// ͲĚĞƉĞƐƐŽĂƋƵĞĞǆĞƌĕĂĐĂƌŐŽĞŵŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽƐŝŶĚŝĐĂů͖
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/y Ͳ ĚĞ ƉĞƐƐŽĂ ĨşƐŝĐĂ ƋƵĞ ƚĞŶŚĂ ĨŝƌŵĂĚŽ ĐŽŶƚƌĂƚŽ ŽƵ ƉĂƌĐĞƌŝĂ͕ ĐŽŵŽ ĨŽƌŶĞĐĞĚŽƌ ŽƵ ĐŽŵƉƌĂĚŽƌ͕
ĚĞŵĂŶĚĂŶƚĞ ŽƵ ŽĨĞƌƚĂŶƚĞ͕ ĚĞ ďĞŶƐŽƵ ƐĞƌǀŝĕŽƐ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ŶĂƚƵƌĞǌĂ͕ ĐŽŵ Ă hŶŝĆŽ͕ ĐŽŵ Ă ƉƌſƉƌŝĂ
ĞŵƉƌĞƐĂŽƵĐŽŵĞŵƉƌĞƐĂĞƐƚĂƚĂůĚŽƐĞƵĐŽŶŐůŽŵĞƌĂĚŽĞƐƚĂƚĂů͕ŶŽƐƚƌġƐĂŶŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐăĚĂƚĂĚĞƐƵĂ
ŶŽŵĞĂĕĆŽ͖
y ͲĚĞƉĞƐƐŽĂƋƵĞƚĞŶŚĂŽƵƉŽƐƐĂƚĞƌƋƵĂůƋƵĞƌĨŽƌŵĂĚĞĐŽŶĨůŝƚŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵĂƉĞƐƐŽĂƉŽůşƚŝĐŽͲ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂĚĂĞŵƉƌĞƐĂĞƐƚĂƚĂůŽƵĐŽŵĂƉƌſƉƌŝĂĞŵƉƌĞƐĂ͖Ğ
y/ ͲĚĞƉĞƐƐŽĂƋƵĞƐĞĞŶƋƵĂĚƌĞĞŵƋƵĂůƋƵĞƌƵŵĂĚĂƐŚŝƉſƚĞƐĞƐĚĞŝŶĞůĞŐŝďŝůŝĚĂĚĞƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĂƐĂůşŶĞĂƐ
ĚŽŝŶĐŝƐŽ/ĚŽĐĂƉƵƚĚŽĂƌƚŝŐŽϭǑĚĂ>ĞŝŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌŶǑϲϰ͕ĚĞϭϴĚĞŵĂŝŽĚĞϭϵϵϬ͘
ƌƚ͘ϭϲ

KƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞǀĞĚĂĕƁĞƐĞǆŝŐşǀĞŝƐƉĂƌĂŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌƌĞƐƉĞŝƚĂĚŽƐƉŽƌ

ƚŽĚĂƐĂƐŶŽŵĞĂĕƁĞƐĞĞůĞŝĕƁĞƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĞŵĐĂƐŽĚĞƌĞĐŽŶĚƵĕĆŽ͘
ΑϭǑ

KƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌĐŽŵƉƌŽǀĂĚŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ͕ŶĂĨŽƌŵĂĞǆŝŐŝĚĂƉĞůŽĨŽƌŵƵůĄƌŝŽ

ƉĂĚƌŽŶŝǌĂĚŽ͕ ĂƉƌŽǀĂĚŽ ƉĞůĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĞ ŽŽƌĚĞŶĂĕĆŽ Ğ 'ŽǀĞƌŶĂŶĕĂ ĚĂƐ ŵƉƌĞƐĂƐ ƐƚĂƚĂŝƐ Ğ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽĞŵƐşƚŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ͘
ΑϮǑ

 ĂƵƐġŶĐŝĂ ĚŽƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ ŶŽ ƉĂƌĄŐƌĂĨŽ ĂŶƚĞƌŝŽƌ ŝŵƉŽƌƚĂƌĄ Ğŵ ƌĞũĞŝĕĆŽ ĚŽ

ĨŽƌŵƵůĄƌŝŽƉĞůŽŽŵŝƚġĚĞůĞŐŝďŝůŝĚĂĚĞ͘
ΑϯǑ

Ɛ ǀĞĚĂĕƁĞƐ ƐĞƌĆŽ ǀĞƌŝĨŝĐĂĚĂƐ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ĂƵƚŽĚĞĐůĂƌĂĕĆŽ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂ ƉĞůŽ ŝŶĚŝĐĂĚŽ͕ ŶŽƐ

ŵŽůĚĞƐĚŽĨŽƌŵƵůĄƌŝŽƉĂĚƌŽŶŝǌĂĚŽ͘
ΑϰǑ

 ĞǆƉƌĞƐƐĂŵĞŶƚĞ ǀĞĚĂĚŽ Ğ ƐĞƌĄ ŶƵůŽ ĚĞ ƉůĞŶŽ ĚŝƌĞŝƚŽ Ž ĂƚŽ ƉƌĂƚŝĐĂĚŽ ƉŽƌ ƋƵĂůƋƵĞƌ

ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌ͕ ƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌ ŽƵ ĨƵŶĐŝŽŶĄƌŝŽ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƋƵĞ Ă ĞŶǀŽůǀĂ Ğŵ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ƌĞůĂƚŝǀĂƐ Ă
ŶĞŐſĐŝŽƐ Ğ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĞƐƚƌĂŶŚŽƐ ĂŽ ŽďũĞƚŽ ƐŽĐŝĂů ŽƵ ƋƵĞ ĞƐƚĞũĂŵ Ğŵ ĚĞƐĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ ĞƐƚĞ ƐƚĂƚƵƚŽ
^ŽĐŝĂů͕ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĐŝǀŝůŽƵĐƌŝŵŝŶĂů͕ƐĞĨŽƌŽĐĂƐŽ͕ĂƋƵĞĞƐƚĂƌĄƐƵũĞŝƚŽŽŝŶĨƌĂƚŽƌ
ĚĞƐƚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽ͘

^ĞĕĆŽ///
WĞƌĚĂĚŽĂƌŐŽ
ƌƚ͘ϭϳůĠŵĚŽƐĐĂƐŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐĞŵůĞŝ͕ĚĂƌͲƐĞͲĄǀĂĐąŶĐŝĂƋƵĂŶĚŽ͗
/ Ͳ Ž ŵĞŵďƌŽ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ &ŝƐĐĂů ŽƵ ĚŽ Žŵŝƚġ ĚĞ ƵĚŝƚŽƌŝĂ ƋƵĞ
ĚĞŝǆĂƌ ĚĞ ĐŽŵƉĂƌĞĐĞƌ͕ ƐĞŵ ũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĞƐĐƌŝƚĂ͕ Ă ĚƵĂƐ ƌĞƵŶŝƁĞƐ ŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐ ŽƵ Ă ƚƌġƐ
ƌĞƵŶŝƁĞƐ ŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐ ŝŶƚĞƌĐĂůĂĚĂƐ͕ ŶŽƐ ƷůƚŝŵŽƐ ĚŽǌĞ ŵĞƐĞƐ͕ ƐĂůǀŽ ŵŽƚŝǀŽ ĚĞ ĨŽƌĕĂ ŵĂŝŽƌ ŽƵ ĐĂƐŽ
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ĨŽƌƚƵŝƚŽ͖
// ͲŽŵĞŵďƌŽĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂƋƵĞƐĞĂĨĂƐƚĂƌ͕ƐĞŵĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽ͕ƉŽƌŵĂŝƐĚĞƚƌŝŶƚĂĚŝĂƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽƐ͕ƐĂůǀŽ
ĞŵĐĂƐŽĚĞůŝĐĞŶĕĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĨĠƌŝĂƐ͕ŽƵŶŽƐĐĂƐŽƐĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘

^ĞĕĆŽ/s
ZĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ
ƌƚ͘ϭϴ

ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͕ǀĂŶƚĂŐĞŶƐĞďĞŶĞĨşĐŝŽƐĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕

ĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů͕ĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ĚŽŽŵŝƚġĚĞƵĚŝƚŽƌŝĂĞĚŽƐ ĚĞŵĂŝƐŽŵŝƚġƐƌĞŵƵŶĞƌĂĚŽƐƐĞƌĆŽ
ĨŝǆĂĚŽƐ͕ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͕ƉĞůĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽŝŶĐŝƐŽsĚŽĂƌƚŝŐŽϵǑĞĚŽƐŝŶĐŝƐŽƐyy/yĞ
yyyĚŽĂƌƚŝŐŽϮϴĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽǀŝŐĞŶƚĞ͘
ΑϭǑ

ǀĞĚĂĚŽŽƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞƋƵĂůƋƵĞƌƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͕ǀĂŶƚĂŐĞŵŽƵďĞŶĞĨşĐŝŽŶĆŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ

ƉĞůĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͘
ΑϮǑ

ŽŵƉĂŶŚŝĂĚŝǀƵůŐĂƌĄƚŽĚĂĞƋƵĂůƋƵĞƌĨŽƌŵĂĚĞƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞ

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂĞĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů͘
ΑϯǑ

KƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚŽƐ ŽŶƐĞůŚŽƐ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ğ &ŝƐĐĂů ƚĞƌĆŽ ƌĞƐƐĂƌĐŝĚĂƐ ƐƵĂƐ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĚĞ

ůŽĐŽŵŽĕĆŽ͕ĞƐƚĂĚĂĞĂůŝŵĞŶƚĂĕĆŽŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐĂŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĂĨƵŶĕĆŽ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐĨŽƌĂĚĂ
ĐŝĚĂĚĞ Ğŵ ƋƵĞ ĨŽƌ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ Ă ƌĞƵŶŝĆŽ͘ ZĞƐŝĚŝŶĚŽŽƐ ĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ ŶĂ ĐŝĚĂĚĞ Ğŵ ƋƵĞ ĨŽƌ ƌĞĂůŝǌĂĚĂ Ă
ƌĞƵŶŝĆŽ͕ŽƌĞƐƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽƐĞƌĞƐƚƌŝŶŐŝƌĄăůŽĐŽŵŽĕĆŽ͘

^ĞĕĆŽs
WŽƐƐĞĞZĞĐŽŶĚƵĕĆŽ
ƌƚ͘ϭϵ

KƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐƐĞƌĆŽŝŶǀĞƐƚŝĚŽƐĞŵƐĞƵƐĐĂƌŐŽƐ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚĞƚĞƌŵŽĚĞ

ƉŽƐƐĞŶŽůŝǀƌŽĚĞĂƚĂƐĚŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽĐŽůĞŐŝĂĚŽ͕ŶŽƉƌĂǌŽŵĄǆŝŵŽĚĞĂƚĠϯϬĚŝĂƐ͕ĐŽŶƚĂĚŽƐĂƉĂƌƚŝƌĚĂ
ĞůĞŝĕĆŽ͘
ΑϭǑ

ƉŽƐƐĞĚŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ƋƵĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞƌĄĚĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞĐĂƵĕĆŽ͕ĨŝĐĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚĂ͗

/ ͲăĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚĞdĞƌŵŽĚĞWŽƐƐĞ͕ƋƵĞĚĞǀĞĐŽŶƚĞŵƉůĂƌĂƐƵĂƐƵũĞŝĕĆŽăĐůĄƵƐƵůĂĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐſƌŝĂ
ƌĞĨĞƌŝĚĂŶŽĂƌƚŝŐŽϲϬĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ͖Ğ
// ͲĂŽĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĚŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐůĞŐĂŝƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͘

ϭϮ

132

ΑϮǑ

EĆŽƉŽĚĞƌĄƐĞƌĞůĞŝƚŽ͕ŶĞŵƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌ͕ĐŽŵŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĂƋƵĞůĞƋƵĞƚĞŶŚĂ

ŽƵƉŽƐƐĂƚĞƌƋƵĂůƋƵĞƌĨŽƌŵĂĚĞĐŽŶĨůŝƚŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŵĂƉĞƐƐŽĂƉŽůşƚŝĐŽͲĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ
ŽƵĐŽŵĂƉƌſƉƌŝĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚŝŐŽϭϳ͕ΑϮǑ͕ŝŶĐŝƐŽs͕ĚĂ>ĞŝŶǑϭϯ͘ϯϬϯͬϮϬϭϲ͘
ΑϯǑ

ĂĚĂŵĞŵďƌŽĚŽƐſƌŐĆŽƐĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝŽƐĚĞǀĞƌĄ͕ĂŶƚĞƐĚĞĞŶƚƌĂƌŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂĨƵŶĕĆŽ͕ĂŽĚĞŝǆĂƌ

Ž ĐĂƌŐŽ͕ Ğ ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ ĞŶƋƵĂŶƚŽ ĞƐƚŝǀĞƌ ŶŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĚĞ ƐƵĂƐ ĨƵŶĕƁĞƐ͕ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ă
ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽ ĂŶƵĂů ĚĞ ďĞŶƐ͕ ƋƵĞ ƐĞƌĄ ĂƌƋƵŝǀĂĚĂ͕ Ğ ă ŽŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ƚŝĐĂ WƷďůŝĐĂ ĚĂ WƌĞƐŝĚġŶĐŝĂ ĚĂ
ZĞƉƷďůŝĐĂʹWͬWZ͘
ΑϰǑ

KƐŵĞŵďƌŽƐĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞǀĞŵĞǆĞƌĐĞƌƐƵĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĚĞĨŽƌŵĂĂĂƚŝŶŐŝƌŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ

ĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƐĞŶĚŽͲůŚĞƐǀĞĚĂĚŽ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽĂƌƚŝŐŽϭϱϲĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͕ŝŶƚĞƌǀŝƌ
ĞŵƋƵĂůƋƵĞƌĂƚŽŽƵŽƉĞƌĂĕĆŽƐŽĐŝĂůĞŵƋƵĞƚŝǀĞƌĞŵŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŶĨůŝƚĂŶƚĞĐŽŵŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ďĞŵ
ĐŽŵŽŶĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐƋƵĞĂĞƐƐĞƌĞƐƉĞŝƚŽƚŽŵĂƌĞŵŽƐĚĞŵĂŝƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞŶĞƐƚĞƐ
ĐĂƐŽƐŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĐƵũŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŶĨůŝƚĂƌĐŽŵŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞǀĞƌĄŶŽƚŝĨŝĐĂƌƐĞƵŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽ͕
ĐŽŶƐŝŐŶĂŶĚŽĞŵĂƚĂĂŶĂƚƵƌĞǌĂĞĞǆƚĞŶƐĆŽĚĞƐĞƵŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘
ΑϱǑ

KƐĐĂƌŐŽƐĚĞWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĚĞŝƌĞƚŽƌͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞŽƵƉƌŝŶĐŝƉĂů

ĞǆĞĐƵƚŝǀŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶĆŽƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĂĐƵŵƵůĂĚŽƐƉĞůĂŵĞƐŵĂƉĞƐƐŽĂ͕ĂŝŶĚĂƋƵĞŝŶƚĞƌŝŶĂŵĞŶƚĞ͘
ΑϲǑ

Ž ƚŽŵĂƌ ƉŽƐƐĞ͕ ŽƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ğ ĚĂ ŝƌĞƚŽƌŝĂ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌĆŽ

ĚĞĐůĂƌĂĕĆŽ͕ ĨĞŝƚĂ ƐŽď ĂƐ ƉĞŶĂƐ ĚĂ ůĞŝ Ğ Ğŵ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽ ƉƌſƉƌŝŽ͕ ƋƵĞ ĨŝĐĂƌĄ ĂƌƋƵŝǀĂĚĂ ŶĂ ƐĞĚĞ ĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŶŽƐĞŶƚŝĚŽĚĞƋƵĞ͗
/ ͲŶĆŽĞƐƚĄŝŵƉĞĚŝĚŽƉŽƌůĞŝĞƐƉĞĐŝĂů͕ŽƵĐŽŶĚĞŶĂĚŽƉŽƌĐƌŝŵĞĨĂůŝŵĞŶƚĂƌ͕ĚĞƉƌĞǀĂƌŝĐĂĕĆŽ͕ƉĞŝƚĂŽƵ
ƐƵďŽƌŶŽ͕ĐŽŶĐƵƐƐĆŽ͕ƉĞĐƵůĂƚŽ͕ĐŽŶƚƌĂĂĞĐŽŶŽŵŝĂƉŽƉƵůĂƌ͕ĂĨĠƉƷďůŝĐĂŽƵĂƉƌŽƉƌŝĞĚĂĚĞ͕ŽƵĂƉĞŶĂ
ĐƌŝŵŝŶĂůƋƵĞǀĞĚĞ͕ĂŝŶĚĂƋƵĞƚĞŵƉŽƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ŽĂĐĞƐƐŽĂĐĂƌŐŽƐƉƷďůŝĐŽƐ͕ĐŽŵŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶŽΑϭǑĚŽ
ĂƌƚŝŐŽϭϰϳĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͖
// ͲŶĆŽĨŽŝĐŽŶĚĞŶĂĚŽĂƉĞŶĂĚĞƐƵƐƉĞŶƐĆŽŽƵŝŶĂďŝůŝƚĂĕĆŽ͕ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂŽƵƚĞŵƉŽƌĄƌŝĂ͕ĂƉůŝĐĂĚĂƉĞůĂ
sD͕ƋƵĞŽƚŽƌŶĞŝŶĞůĞŐşǀĞůƉĂƌĂŽƐĐĂƌŐŽƐĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞĐŽŵƉĂŶŚŝĂĂďĞƌƚĂ͕ĐŽŵŽĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽ
ŶŽΑϮǑĚŽĂƌƚŝŐŽϭϰϳĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͖
/// ͲĂƚĞŶĚĞĂŽƌĞƋƵŝƐŝƚŽĚĞƌĞƉƵƚĂĕĆŽŝůŝďĂĚĂĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƉĞůŽΑϯǑĚŽĂƌƚŝŐŽϭϰϳĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ
ƉŽƌĕƁĞƐ͖Ğ
/sͲŶĆŽŽĐƵƉĂĐĂƌŐŽĞŵƐŽĐŝĞĚĂĚĞƋƵĞƉŽƐƐĂƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂĐŽŶĐŽƌƌĞŶƚĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĞŵĞƐƉĞĐŝĂů͕
Ğŵ ĐŽŶƐĞůŚŽƐ ĐŽŶƐƵůƚŝǀŽƐ͕ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ŽƵ ĨŝƐĐĂů͕ ŽƵ Ğŵ ĐŽŵŝƚġ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͕ Ğ ŶĆŽ ƚĞŵ͕ ŶĞŵ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ͕ŝŶƚĞƌĞƐƐĞĐŽŶĨůŝƚĂŶƚĞĐŽŵŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚŽƐŝŶĐŝƐŽƐ/Ğ//ĚŽΑϯǑĚŽĂƌƚŝŐŽϭϰϳ
ϭϯ

133

ĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͕ƐĂůǀŽĚŝƐƉĞŶƐĂĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ͘
ΑϳǑ

^Ğŵ ƉƌĞũƵşǌŽ ĚŽƐ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚĞ ĂƵƚŽƌƌĞŐƵůĂĕĆŽ ĂƚƵĂůŵĞŶƚĞ ĂĚŽƚĂĚŽƐ͕ ŽƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚŽ

ŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞǀĞƌĆŽ͗
/ ͲĐŽŵƵŶŝĐĂƌăŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ăsDĞăϯ͗
ĂͿ ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞĂƉſƐŝŶǀĞƐƚŝĚƵƌĂŶŽĐĂƌŐŽ͕ĂƋƵĂŶƚŝĚĂĚĞĞĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐĚŽƐǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ
ŽƵ ĚĞƌŝǀĂƚŝǀŽƐ ĚĞ ƋƵĞ ƐĞũĂŵ ƚŝƚƵůĂƌĞƐ͕ ĚŝƌĞƚĂŽƵ ŝŶĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ ĚĞ ĞŵŝƐƐĆŽ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĚĞƐƵĂƐ
ƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐ ŽƵ ĚĂƐ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ĐŽůŝŐĂĚĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ă ƐƵĂ ĄƌĞĂ ĚĞ ĂƚƵĂĕĆŽ͕ ĂůĠŵ ĚĂƋƵĞůĞƐ ĚĞ
ƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚĞƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐĐƀŶũƵŐĞƐ͕ĐŽŵƉĂŶŚĞŝƌŽƐĞĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐŝŶĐůƵşĚŽƐŶĂĚĞĐůĂƌĂĕĆŽĂŶƵĂů
ĚŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂ͖
ďͿ ŶŽ ŵŽŵĞŶƚŽ ĚĂ ƉŽƐƐĞ͕ ŽƵ ĚĞ ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ ƉŽƐƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ ŽƐ ƐĞƵƐ ƉůĂŶŽƐ ĚĞ ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ
ƉĞƌŝſĚŝĐĂ ĚŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ Ğ ĚĞƌŝǀĂƚŝǀŽƐ ƌĞĨĞƌŝĚŽƐ ŶĂ ĂůşŶĞĂ ͞Ă͟ ĚĞƐƚĞ ŝŶĐŝƐŽ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ƐƵĂƐ
ƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĞƐĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ͖Ğ
ĐͿ ĂƐŶĞŐŽĐŝĂĕƁĞƐĐŽŵǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐĞĚĞƌŝǀĂƚŝǀŽƐĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĂĂůşŶĞĂ͞Ă͟ĚĞƐƚĞŝŶĐŝƐŽ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞ
ƉƌĞĕŽ͕ĂƚĠŽĚĠĐŝŵŽĚŝĂĚŽŵġƐƐĞŐƵŝŶƚĞăƋƵĞůĞĞŵƋƵĞƐĞǀĞƌŝĨŝĐĂƌĂŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͖
//ͲĂďƐƚĞƌͲƐĞĚĞŶĞŐŽĐŝĂƌĐŽŵŽƐǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐŽƵĚĞƌŝǀĂƚŝǀŽƐĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂĂĂůşŶĞĂ͞Ă͟ĚŽŝŶĐŝƐŽ
/ĚĞƐƚĞƉĂƌĄŐƌĂĨŽ͗
ĂͿ ŶŽ ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ϭϱ ;ƋƵŝŶǌĞͿ ĚŝĂƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ă ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ ĚĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂŝƐ ;/dZͿ Ğ
ĂŶƵĂŝƐ;&WͿ͖Ğ
ďͿ ŶĂƐĚĞŵĂŝƐŚŝƉſƚĞƐĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĂƉůŝĐĄǀĞů͘
ΑϴǑ

 ŝŶĐŽŵƉĂƚşǀĞů ĐŽŵ Ă ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ ŶŽƐ ſƌŐĆŽƐ ĚĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ Ğ ĚĞ ƐƵĂƐ

ƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚĂƐ͕ĂĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂĂŵĂŶĚĂƚŽƉƷďůŝĐŽĞůĞƚŝǀŽ͕ĚĞǀĞŶĚŽŽŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽƌĞƋƵĞƌĞƌ
ƐĞƵ ĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽ͕ ƐŽď ƉĞŶĂ ĚĞ ƉĞƌĚĂ ĚĞ ĐĂƌŐŽ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚŽ ŵŽŵĞŶƚŽ Ğŵ ƋƵĞ ƚŽƌŶĂƌ ƉƷďůŝĐĂ ƐƵĂ
ƉƌĞƚĞŶƐĆŽăĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ͘ƵƌĂŶƚĞŽƉĞƌşŽĚŽĚĞĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽŶĆŽƐĞƌĄĚĞǀŝĚĂƋƵĂůƋƵĞƌƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ
ĂŽ ŵĞŵďƌŽ ĚŽ ſƌŐĆŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ Ž ƋƵĂů ƉĞƌĚĞƌĄ Ž ĐĂƌŐŽ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĂ ĚĂƚĂ ĚŽ ƌĞŐŝƐƚƌŽ ĚĂ
ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĂ͘
ΑϵǑ ŽƐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞŝƌĞƚŽƌĞƐĠĚŝƐƉĞŶƐĂĚĂĂŐĂƌĂŶƚŝĂĚĞŐĞƐƚĆŽ͘


ϭϰ

134




^ĞĕĆŽs/
ĞĨĞƐĂ:ƵĚŝĐŝĂůĞ^ĞŐƵƌŽĚĞZĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞŝǀŝů
ƌƚ͘ϮϬ

 ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ŶĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞĨŝŶŝĚĂ ƉĞůŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ĂƐƐĞŐƵƌĂƌĄ ĂŽƐ

ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ Ğ ĞǆͲŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ &ŝƐĐĂů͕ ĚĂ ŝƌĞƚŽƌŝĂ Ğ ĚŽƐ
ĚĞŵĂŝƐſƌŐĆŽƐĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝŽƐĂĚĞĨĞƐĂĞŵƉƌŽĐĞƐƐŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐĐŽŶƚƌĂĞůĞƐŝŶƐƚĂƵƌĂĚŽƐ
ƉĞůĂƉƌĄƚŝĐĂĚĞĂƚŽƐŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞĐĂƌŐŽŽƵĨƵŶĕĆŽ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞŶĆŽƚĞŶŚĂƐŝĚŽĐŽŶƐƚĂƚĂĚŽĨĂƚŽƋƵĞĚġ
ĐĂƵƐĂĂĂĕĆŽĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĞƋƵĞŶĆŽŚĂũĂŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚĞĐŽŵŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕
ĚĞƐƵĂƐƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚĂƐ͘
ΑϭǑ

K ďĞŶĞĨşĐŝŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ŶŽ ĐĂƉƵƚ ĂƉůŝĐĂͲƐĞ͕ ŶŽ ƋƵĞ ĐŽƵďĞƌ Ğ Ă ĐƌŝƚĠƌŝŽ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ăƋƵĞůĞƐ ƋƵĞ ĨŝŐƵƌĂŵ ŶŽ ƉŽůŽ ƉĂƐƐŝǀŽ ĚĞ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ũƵĚŝĐŝĂů ŽƵ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽ͕ Ğŵ
ĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂ ĚĞ ĂƚŽƐ ƋƵĞ ƚĞŶŚĂŵ ƉƌĂƚŝĐĂĚŽ ŶŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĚĞ ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂ ĚĞůĞŐĂĚĂ ƉĞůŽƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͘
ΑϮǑ

KŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉŽĚĞƌĄ͕ĂŝŶĚĂ͕ŶĂĨŽƌŵĂƉŽƌĞůĞĚĞĨŝŶŝĚĂĞŽďƐĞƌǀĂĚŽ͕ŶŽƋƵĞ

ĐŽƵďĞƌ͕ŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĐĂƉƵƚ͕ĂƵƚŽƌŝǌĂƌĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞƐĞŐƵƌŽĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĐŝǀŝůĞŵĨĂǀŽƌĚŽƐ
ŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ Ğ ĞǆͲŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐ ĚŽƐ ſƌŐĆŽƐ ĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ŶŽ ĐĂƉƵƚ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĚŽ ƚŝƚƵůĂƌ
ŵĄǆŝŵŽŶĆŽĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝŽĚĂĄƌĞĂĚĞŐĞƐƚĆŽĚĞƌŝƐĐŽƐ͕ĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐĞĐŽŵƉůŝĂŶĐĞĞĚŽĐŽŶƚĂĚŽƌ
ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƉĂƌĂƌĞƐŐƵĂƌĚĄͲůŽƐĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƉŽƌ ĂƚŽƐŽƵĨĂƚŽƐƉĞůŽƐƋƵĂŝƐ
ĞǀĞŶƚƵĂůŵĞŶƚĞƉŽƐƐĂŵǀŝƌĂƐĞƌĚĞŵĂŶĚĂĚŽƐũƵĚŝĐŝĂůŽƵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽďƌŝŶĚŽƚŽĚŽŽƉƌĂǌŽ
ĚĞĞǆĞƌĐşĐŝŽĚŽƐƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐŵĂŶĚĂƚŽƐ͘
ΑϯǑ

ŝŶĐůƵƐĆŽĚĞŽƵƚƌŽƐďĞŶĞĨŝĐŝĄƌŝŽƐŶŽƐĞŐƵƌŽĚĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĐŝǀŝůĚĞƋƵĞƚƌĂƚĂŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽ

ĂŶƚĞƌŝŽƌĨŝĐĂƌĄĂĐƌŝƚĠƌŝŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘
ΑϰǑ

^ĞĂůŐƵŵĂĚĂƐƉĞƐƐŽĂƐŵĞŶĐŝŽŶĂĚĂƐŶŽĐĂƉƵƚĞŶŽƐƉĂƌĄŐƌĂĨŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĨŽƌĐŽŶĚĞŶĂĚĂƉŽƌ

ĚĞĐŝƐĆŽ ũƵĚŝĐŝĂů ƚƌĂŶƐŝƚĂĚĂ Ğŵ ũƵůŐĂĚŽ͕ ĐŽŵ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚŽ Ğŵ ǀŝŽůĂĕĆŽ ĚĂ ůĞŝ ŽƵ ĚŽ ƐƚĂƚƵƚŽ ^ŽĐŝĂů͕
ĚĞǀĞƌĄ ƌĞƐƐĂƌĐŝƌ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĚĞ ƚŽĚŽƐŽƐĐƵƐƚŽƐĞ ĚĞƐƉĞƐĂƐ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚĂ ĚĞĨĞƐĂ ĚĞ ƋƵĞƚƌĂƚĂ Ž
ĐĂƉƵƚ͕ĂůĠŵĚĞĞǀĞŶƚƵĂŝƐƉƌĞũƵşǌŽƐ͘
ΑϱǑ

K ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶŽ ĐĂƉƵƚ ĚĞƐƚĞ ĂƌƚŝŐŽ ƐĞ ĂƉůŝĐĂ ĂŽƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ Ğ ĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ ĨŝƐĐĂŝƐ ŶŽ

ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĂƐŵĞƐŵĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐŶĂƐƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐ͘

ϭϱ
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W1dh>Ks/
KE^>,KD/E/^dZK
ƌƚ͘Ϯϭ

K ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ġ ĐŽŵƉŽƐƚŽ ƉŽƌ ϳ ;ƐĞƚĞͿ ŵĞŵďƌŽƐ͕ ƚŽĚŽƐ ĞůĞŝƚŽƐ Ğ

ĚĞƐƚŝƚƵşǀĞŝƐƉĞůĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĂƋƵĂůƋƵĞƌƚĞŵƉŽ͘
ΑϭǑ

EĂĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƐĞƌĆŽŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐ

ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ͗
/ Ͳ ŽƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŵŝŶŽƌŝƚĄƌŝŽƐ ƉŽĚĞƌĆŽ ĞůĞŐĞƌ͕ ŶŽƐƚĞƌŵŽƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ŶŽ ĂƌƚŝŐŽϭϰϭ͕ ΑΑϰǑ Ğ ϱǑ͕ Ğ ŶŽ
ĂƌƚŝŐŽ Ϯϯϵ ĚĂ >Ğŝ ĚĂƐ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ƉŽƌ ĕƁĞƐ͕ ĂŽ ŵĞŶŽƐ͕ ϭ ;ƵŵͿ ĚŽƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ƐĞ ŶƷŵĞƌŽ ŵĂŝŽƌ ŶĆŽ ůŚĞƐ ĐŽƵďĞƌ ƉĞůŽ ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ǀŽƚŽ ŵƷůƚŝƉůŽ͕ ƐĞŶĚŽ ƋƵĞ ĞƐƐĞ
ŵĞŵďƌŽ ƐĞƌĄ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͕ ĞŶƋƵĂŶƚŽ Ă ĐŽŵƉĂŶŚŝĂ ƉŽƐƐƵŝƌ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂ
ĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌ͖
//

ͲϮ;ĚŽŝƐͿĚŽƐŵĞŵďƌŽƐƐĞƌĆŽŝŶĚŝĐĂĚŽƐƉĞůŽDŝŶŝƐƚƌŽĚĞƐƚĂĚŽĚĂĐŽŶŽŵŝĂ͖

/// ͲŽƐĚĞŵĂŝƐŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƐĞƌĆŽŝŶĚŝĐĂĚŽƐƉĞůĂĂŝǆĂĐŽŶƀŵŝĐĂ&ĞĚĞƌĂů
;͞/y͟Ϳ͕ĚĞŶƚƌĞŽƐƋƵĂŝƐŽƐŵĞŵďƌŽƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽŝŶĐŝƐŽ/ĚĞƐƚĞĂƌƚŝŐŽ͘
ΑϮǑ

ŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕Ϯ;ĚŽŝƐͿŽƵϮϱй;ǀŝŶƚĞĞĐŝŶĐŽƉŽƌ

ĐĞŶƚŽͿ͕ Ž ƋƵĞ ĨŽƌ ŵĂŝŽƌ͕ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ /ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ Ă ĚĞĨŝŶŝĕĆŽ ĚŽ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ ĚŽ EŽǀŽ DĞƌĐĂĚŽ͕ ĚĞǀĞŶĚŽ Ă ĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂĕĆŽ ĚŽƐ ŝŶĚŝĐĂĚŽƐ ĂŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĐŽŵŽĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐƐĞƌĚĞůŝďĞƌĂĚĂŶĂĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂůƋƵĞŽƐĞůĞŐĞƌ͘
ΑϯǑ

YƵĂŶĚŽ͕ĞŵĚĞĐŽƌƌġŶĐŝĂĚŽĐĄůĐƵůŽĚŽƉĞƌĐĞŶƚƵĂůƌĞĨĞƌŝĚŽŶŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽĂĐŝŵĂ͕ŽƌĞƐƵůƚĂĚŽ

ŐĞƌĂƌƵŵŶƷŵĞƌŽĨƌĂĐŝŽŶĄƌŝŽ͕ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞǀĞƉƌŽĐĞĚĞƌĂŽĂƌƌĞĚŽŶĚĂŵĞŶƚŽƉĂƌĂŽŶƷŵĞƌŽŝŶƚĞŝƌŽ
ŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞƐƵƉĞƌŝŽƌ͘
ΑϰǑ

ĂƌĂĐƚĞƌŝǌĂͲƐĞĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĂƋƵĞůĞƋƵĞƐĞĞŶƋƵĂĚƌĂƌŶĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐ

ŶŽĂƌƚŝŐŽϮϮ͕ΑϭǑ͕ĚĂ>ĞŝŶǑϭϯ͘ϯϬϯͬϮϬϭϲ͕ďĞŵĐŽŵŽŶŽĂƌƚŝŐŽϯϲ͕ΑϭǑ͕ĚŽĞĐƌĞƚŽŶǑϴ͘ϵϰϱͬϮϬϭϲĞŶŽ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚŽEŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ͘
ΑϱǑ

K WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ Ğ Ž sŝĐĞͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ƐĞƌĆŽ ĞůĞŝƚŽƐ ĚĞŶƚƌĞ ŽƐ

ŵĞŵďƌŽƐ ĚŽŽŶƐĞůŚŽ ĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽ ĚŝƐƉŽƐƚŽ ŶŽΑϱǑ ĚŽ ĂƌƚŝŐŽ ϭϵ ĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ
^ŽĐŝĂů͘
ϭϲ
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ΑϲǑ

K sŝĐĞͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĞǆĞƌĐĞƌĄ ĂƐ ĨƵŶĕƁĞƐ ĚŽ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ Ğŵ ƐƵĂƐ ĂƵƐġŶĐŝĂƐ Ğ ŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽƐ

ƚĞŵƉŽƌĄƌŝŽƐ͕ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĨŽƌŵĂůŝĚĂĚĞ͘EĂŚŝƉſƚĞƐĞĚĞĂƵƐġŶĐŝĂŽƵŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽ
ƚĞŵƉŽƌĄƌŝŽĚŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞĚŽsŝĐĞͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ĂƐĨƵŶĕƁĞƐĚŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞƐĞƌĆŽĞǆĞƌĐŝĚĂƐƉŽƌŽƵƚƌŽ
ŵĞŵďƌŽ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ĞƐĐŽůŚŝĚŽ ƉŽƌ ŵĂŝŽƌŝĂ ĚĞ ǀŽƚŽƐ ĚŽƐ ĚĞŵĂŝƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚŽ
ŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘
ΑϳǑ

EŽĐĂƐŽĚĞŵĞŵďƌŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŶĆŽƌĞƐŝĚĞŶƚĞŶŽƌĂƐŝů͕ĂƐƵĂƉŽƐƐĞĨŝĐĂ

ĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚĂăĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƌĞƐŝĚĞŶƚĞŶŽWĂşƐ͕ĐŽŵƉŽĚĞƌĞƐƉĂƌĂƌĞĐĞďĞƌĐŝƚĂĕĆŽĞŵ
ĂĕƁĞƐ ĐŽŶƚƌĂ ĞůĞ ƉƌŽƉŽƐƚĂƐ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶĂ ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ ƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƉƌŽĐƵƌĂĕĆŽ ĐŽŵ ƉƌĂǌŽ ĚĞ
ǀĂůŝĚĂĚĞ ƋƵĞ ĚĞǀĞƌĄ ĞƐƚĞŶĚĞƌͲƐĞ ƉŽƌ͕ ŶŽ ŵşŶŝŵŽ͕ ƚƌġƐ ĂŶŽƐ ĂƉſƐ Ž ƚĠƌŵŝŶŽ ĚŽƉƌĂǌŽ ĚĞ ŐĞƐƚĆŽ ĚŽ
ĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽ͘
ΑϴǑ KĐĂƌŐŽĚĞĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĠƉĞƐƐŽĂůĞŶĆŽĂĚŵŝƚĞƐƵďƐƚŝƚƵƚŽƚĞŵƉŽƌĄƌŝŽ͘
ΑϵǑ

ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽŵĞŶƐĂůĚĞǀŝĚĂĂŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƐĞƌĄĚĞĚĞǌƉŽƌ

ĐĞŶƚŽĚĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽŵĞŶƐĂůŵĠĚŝĂĚŽƐŝƌĞƚŽƌĞƐ͕ĞǆĐůƵşĚŽƐŽƐǀĂůŽƌĞƐƌĞůĂƚŝǀŽƐĂĂĚŝĐŝŽŶĂůĚĞĨĠƌŝĂƐĞ
ďĞŶĞĨşĐŝŽƐ͕ ƐĞŶĚŽ ǀĞĚĂĚŽ Ž ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ͕ ĚĞ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĞƐƉĠĐŝĞ͕ ŶŽƐ ůƵĐƌŽƐ ĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͘
ƌƚ͘ϮϮ

K ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ƚĞƌĄ ƉƌĂǌŽ ĚĞ ŐĞƐƚĆŽ ƵŶŝĨŝĐĂĚŽ ĚĞ Ϯ ;ĚŽŝƐͿ ĂŶŽƐ͕

ƉĞƌŵŝƚŝĚĂƐ͕ŶŽŵĄǆŝŵŽ͕ϯ;ƚƌġƐͿƌĞĐŽŶĚƵĕƁĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐ͘
ΑϭǑ

EŽƉƌĂǌŽĚŽĐĂƉƵƚƐĞƌĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐŽƐƉĞƌşŽĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĚĞŐĞƐƚĆŽŽĐŽƌƌŝĚŽƐŚĄŵĞŶŽƐ

ĚĞĚŽŝƐĂŶŽƐ͘
ΑϮǑ

ƚŝŶŐŝĚŽ Ž ůŝŵŝƚĞ Ă ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨĞƌĞŵ Ž ĐĂƉƵƚ Ğ Ž ΑϭǑ ĚĞƐƚĞ ĂƌƚŝŐŽ͕ Ž ƌĞƚŽƌŶŽ ĚĞ ŵĞŵďƌŽ ĚŽ

ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚĂ ĂŝǆĂ ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞ Ɛſ ƉŽĚĞƌĄ ŽĐŽƌƌĞƌ ĂƉſƐ ĚĞĐŽƌƌŝĚŽ Ž ƉĞƌşŽĚŽ
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂƵŵƉƌĂǌŽĚĞŐĞƐƚĆŽ͘
ΑϯǑ

KƉƌĂǌŽĚĞŐĞƐƚĆŽĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ƐĞƉƌŽƌƌŽŐĂƌĄĂƚĠĂĞĨĞƚŝǀĂ

ŝŶǀĞƐƚŝĚƵƌĂĚŽƐŶŽǀŽƐŵĞŵďƌŽƐ͘
ƌƚ͘Ϯϯ

K ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ƌĞƵŶŝƌͲƐĞͲĄ ŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ ƵŵĂ ǀĞǌ ƉŽƌ ŵġƐ͕ Ğ͕

ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ ƐĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ĂƌƚŝŐŽ Ϯϰ ĚĞƐƚĞ
ƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͘
ƌƚ͘Ϯϰ

ƐƌĞƵŶŝƁĞƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌĐŽŶǀŽĐĂĚĂƐƉŽƌƐĞƵWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ

ŽƵƉĞůĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ͘
ϭϳ

137

Parágrafo único. /ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞĚĂƐĨŽƌŵĂůŝĚĂĚĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶŽĐĂƉƵƚ͕ƐĞƌĄĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƌĞŐƵůĂƌ

ĂƌĞƵŶŝĆŽĚĂƋƵĂůƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŵƚŽĚŽƐŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞŵĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘
ƌƚ͘Ϯϱ ƐƌĞƵŶŝƁĞƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƐŽŵĞŶƚĞƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĆŽĐŽŵĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĂŵĂŝŽƌŝĂ
ĚĞƐĞƵƐŵĞŵďƌŽƐĞŵĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐĚĞŵĂŝƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŵƐĞƵ
ƌĞŐŝŵĞŶƚŽŝŶƚĞƌŶŽ͘
ΑϭǑ

EŽƐĐĂƐŽƐĞŵƋƵĞŶĆŽĨŽƌƉŽƐƐşǀĞůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽŶĂƌĞƵŶŝĆŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂůŽƵƉŽƌĄƵĚŝŽ

ŽƵǀŝĚĞŽĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂ͕ŽŵĞŵďƌŽƉŽĚĞƌĄ͕ĐŽŵďĂƐĞŶĂƉĂƵƚĂĚŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐĂƐĞƌĞŵƚƌĂƚĂĚŽƐ͕ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌ
ƐĞƵǀŽƚŽƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽŽƵ͕ĂŝŶĚĂ͕ƉŽƌĐŽƌƌĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ͘
ΑϮǑ

ŽŶƐŝĚĞƌĂŵͲƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ŽƐ ŵĞŵďƌŽƐ ƋƵĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŵ ŶĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶŽ Α ĂĐŝŵĂ͕

ŝŶĐůƵƐŝǀĞƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂŽƋƵſƌƵŵŵşŶŝŵŽƉĂƌĂŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĚĞƌĞƵŶŝĆŽ͘
ƌƚ͘Ϯϲ

EŽ ĐĂƐŽ ĚĞ ǀĂĐąŶĐŝĂ ĚŽ ĐĂƌŐŽ ĚĞ ĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽ͕ Ž WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚŽ ĐŽůĞŐŝĂĚŽ ĚĞǀĞƌĄ ĚĂƌ

ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽĂŽſƌŐĆŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽĞŽŽŶƐĞůŚŽĚĞƐŝŐŶĂƌĄŽƐƵďƐƚŝƚƵƚŽ͕ƉĂƌĂĐŽŵƉůĞƚĂƌŽƉƌĂǌŽĚĞ
ŐĞƐƚĆŽĚŽĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ĚĂŶĚŽĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽăƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽ͘^ĞŽĐŽƌƌĞƌǀĂĐąŶĐŝĂĚĂŵĂŝŽƌŝĂĚŽƐĐĂƌŐŽƐ͕ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůƐĞƌĄĐŽŶǀŽĐĂĚĂƉĂƌĂ
ƉƌŽĐĞĚĞƌăŶŽǀĂĞůĞŝĕĆŽ͘
ƌƚ͘Ϯϳ

ƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƐĞƌĆŽƚŽŵĂĚĂƐƉĞůĂŵĂŝŽƌŝĂĚĞǀŽƚŽƐ

ĚŽƐŵĞŵďƌŽƐƉƌĞƐĞŶƚĞƐăƌĞƵŶŝĆŽ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽ͘ŵĐĂƐŽĚĞĞŵƉĂƚĞ͕ĂŵĂƚĠƌŝĂĚĞǀĞƌĄƐĞƌĚĞĐŝĚŝĚĂƉĞůŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ƋƵĞƚĞƌĄŽǀŽƚŽĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞ͘
ƌƚ͘Ϯϴ

ŽŵƉĞƚĞĂŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĂůĠŵĚĞŽƵƚƌĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƉƌĞǀŝƐƚĂƐŶĂ>Ğŝ

ĚĂƐ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ƉŽƌ ĕƁĞƐ͕ ŶĂ >Ğŝ ŶǑ ϭϯ͘ϯϬϯͬϮϬϭϲ͕ ŶŽ ĞĐƌĞƚŽ ŶǑ ϴ͘ϵϰϱͬϮϬϭϲ͕ ĚĞŵĂŝƐ ůĞŐŝƐůĂĕƁĞƐ
ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐĞŶŽƐĞƵZĞŐŝŵĞŶƚŽ/ŶƚĞƌŶŽ͗
/ ͲĨŝǆĂƌĂŽƌŝĞŶƚĂĕĆŽŐĞƌĂůĚŽƐŶĞŐſĐŝŽƐĞĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĚĞŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
// ͲĂƉƌŽǀĂƌĞĂůƚĞƌĂƌ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ĞŵĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĐŽŵĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽǀŝŐĞŶƚĞ͕Ğŵ
ĞƐƉĞĐŝĂůĂ>ĞŝŶǑϭϯ͘ϯϬϯͬϮϬϭϲĞƐĞƵĞĐƌĞƚŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĚŽƌ͗
ĂͿ ĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐĞŽƐĐſĚŝŐŽƐĚĞƚŝĐĂĞĚĞŽŶĚƵƚĂ͖
ďͿ ĂƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĞĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂƐ͖
ϭϴ

138

ĐͿ ĂĐĂƌƚĂĂŶƵĂůĚĞWŽůşƚŝĐĂƐWƷďůŝĐĂƐĞ'ŽǀĞƌŶĂŶĕĂŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂ͖
ĚͿ ŽƉůĂŶŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐ͕ŽƉůĂŶŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐĞŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽĂŶƵĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
ĞͿ ŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚĞ>ŝĐŝƚĂĕƁĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘
/// Ͳ ĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌ ƉŽůşƚŝĐĂ ĚĞ ƉŽƌƚĂͲǀŽǌĞƐ Ğ ĚĞ ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ƉĂƌĂ ŵŝƚŝŐĂƌ Ž ƌŝƐĐŽ ĚĞ
ĐŽŶƚƌĂĚŝĕĆŽĞŶƚƌĞĂƐĚŝǀĞƌƐĂƐĄƌĞĂƐĞŽƐĞǆĞĐƵƚŝǀŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
/s ͲĂƉƌŽǀĂƌ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚŽŝƌĞƚŽƌͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌ͕ĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂĚĞ
ůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ͕ĂƚƵĂůŝǌĂĚĂĐŽŵĂŶĄůŝƐĞĚĞƌŝƐĐŽƐĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ŽƐƉƌſǆŝŵŽƐϱ;ĐŝŶĐŽͿ
ĂŶŽƐ͕ĐŽŶƐƵďƐƚĂŶĐŝĂĚĂĞŵWůĂŶŽƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĐŽŵŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĞŵĞƚĂƐĚĞĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ͖
s Ͳ ƉƌŽŵŽǀĞƌ͕ ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ͕ ĂŶĄůŝƐĞ ƋƵĂŶƚŽ ĂŽ ĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ŵĞƚĂƐ ĚĞ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ ĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐŶĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚŽƉůĂŶŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐĞĚĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂĚĞůŽŶŐŽ
ƉƌĂǌŽ͕ĚĞǀĞŶĚŽƉƵďůŝĐĂƌƐƵĂƐĐŽŶĐůƵƐƁĞƐĞŝŶĨŽƌŵĄͲůĂƐĂŽŽŶŐƌĞƐƐŽEĂĐŝŽŶĂůĞĂŽdƌŝďƵŶĂůĚĞŽŶƚĂƐ
ĚĂhŶŝĆŽ͕ĞǆĐůƵşĚĂƐĚĂŽďƌŝŐĂĕĆŽĚĞƉƵďůŝĐĂĕĆŽĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĚĞŶĂƚƵƌĞǌĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐĂĐƵũĂĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ
ƉŽƐƐĂƐĞƌĐŽŵƉƌŽǀĂĚĂŵĞŶƚĞƉƌĞũƵĚŝĐŝĂůĂŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
s/ ͲĂƉƌŽǀĂƌĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐĞŵƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉƌŝǀĂĚĂƐ͕ŶŽWĂşƐĞŶŽ
ĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƉƌŽǀĂƌĂƐĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐ͕ƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐĞĂůŝĞŶĂĕƁĞƐ͕ŶŽƚŽĚŽŽƵĞŵƉĂƌƚĞ͕ĚĞĂĕƁĞƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂƐĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĚĞƐƵĂƐƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐĞĚĞƐƵĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐ
ĚĂůĞŝĞĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͖
s// ͲĂƵƚŽƌŝǌĂƌĂĐƌŝĂĕĆŽĞĂĞǆƚŝŶĕĆŽĚĞĨŝůŝĂŝƐ͕ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕƁĞƐ͕ĂŐġŶĐŝĂƐ͕ĞƐĐƌŝƚſƌŝŽƐŽƵƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌĂƐ
ĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂƐ͕ŶŽWĂşƐŽƵŶŽǆƚĞƌŝŽƌ͖
s/// ͲĂƉƌŽǀĂƌĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĂŝŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞƉŽƐŝƚĄƌŝĂƉƌĞƐƚĂĚŽƌĂĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐĚĞĂĕƁĞƐĞƐĐƌŝƚƵƌĂŝƐ͖
/y ͲĂƉƌŽǀĂƌĂŝŶĐůƵƐĆŽĚĞŵĂƚĠƌŝĂƐŶŽŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚŽĚĞĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͖
y ʹĐŽŶǀŽĐĂƌ͕ƉŽƌƐĞƵWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽŽƵĞǆŝŐŝĚŽƉŽƌůĞŝŽƵ
ƉŽƌĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͖
y/ ͲƉƌŽƉŽƌăƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞĂĕƁĞƐ͕ĚĞďġŶƚƵƌĞƐĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐĞŵĂĕƁĞƐŽƵďƀŶƵƐĚĞ
ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĚĞůŝďĞƌĂƌ ƐŽďƌĞ Ž ƉƌĞĕŽ ĚĞ ĞŵŝƐƐĆŽ͕ Ă ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ Ğ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ Ž
ƚĠƌŵŝŶŽĞĂĨŽƌŵĂƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚŽƐĚŝƌĞŝƚŽƐĚĞƉƌĞĨĞƌġŶĐŝĂĞŽƵƚƌĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐƌĞůĂƚŝǀĂƐĂĞƐƐĂƐ
ĞŵŝƐƐƁĞƐ͖
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y// ͲƉƌŽƉŽƌăƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĂĞŵŝƐƐĆŽĚĞĚĞďġŶƚƵƌĞƐƐŝŵƉůĞƐŶĆŽĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐĞŵĂĕƁĞƐĞƐĞŵ
ŐĂƌĂŶƚŝĂƌĞĂů͕ĞĚĞŶŽƚĂƐƉƌŽŵŝƐƐſƌŝĂƐ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞŵǀŝŐŽƌ͖
y/// ͲƉƌŽƉŽƌăƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĂĂůŝĞŶĂĕĆŽ͕ƉĞůĂƉƌſƉƌŝĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŶŽƚŽĚŽŽƵĞŵƉĂƌƚĞ͕ĚĞĂĕƁĞƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂƐĚŽƐĞƵĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͖
y/s ͲƉƌŽŶƵŶĐŝĂƌͲƐĞƐŽďƌĞŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐƋƵĞĂŝƌĞƚŽƌŝĂůŚĞĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌƉĂƌĂƐƵĂĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽŽƵĂƐĞƌĞŵ
ƐƵďŵĞƚŝĚŽƐăƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͖
ys ͲŽƌŝĞŶƚĂƌŽǀŽƚŽĚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĂĂŝǆĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶĂƐĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐĞƌĞƵŶŝƁĞƐĚĞƐſĐŝŽƐĚĞ
ĞŵƉƌĞƐĂƐƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐ͕ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŽƵĐŽůŝŐĂĚĂƐ͕ƉĂƌĂĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚĞĐŝƐĆŽ͕ĨƵƐĆŽŽƵŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽĚĂƐ
ƌĞĨĞƌŝĚĂƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ŽƵ ƋƵĂŶĚŽ ŝŶƐƚĂĚŽ ƉŽƌ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚĂ ŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ ůĞŝ͕ ĞƐƚĂƚƵƚŽƐ Ğ
ĂĐŽƌĚŽƐĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͖
ys/ ͲĂǀŽĐĂƌ͕ĂƋƵĂůƋƵĞƌƚĞŵƉŽ͕ŽĞǆĂŵĞĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĂƐƐƵŶƚŽƌĞĨĞƌĞŶƚĞĂŽƐŶĞŐſĐŝŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ
ĞƐƵĂƐƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐƋƵĞŶĆŽĞƐƚĞũĂŵŶĂĞƐĨĞƌĂĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƉƌŝǀĂƚŝǀĂĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͖
ys// ͲĚĞĐŝĚŝƌƐŽďƌĞĂĐƌŝĂĕĆŽ͕ĞǆƚŝŶĕĆŽĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĞŽŵŝƚġƐdĠĐŶŝĐŽƐǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂŽŽŶƐĞůŚŽ
ĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͖
ys/// ͲĞůĞŐĞƌĞĚĞƐƚŝƚƵŝƌŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ĚŽŽŵŝƚġĚĞƵĚŝƚŽƌŝĂ͕ĚŽŽŵŝƚġĚĞdƌĂŶƐĂĕƁĞƐ
ĐŽŵWĂƌƚĞƐZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĞĚŽŽŵŝƚġĚĞůĞŐŝďŝůŝĚĂĚĞ͕ĞĚĞĨŝŶŝƌƐƵĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵĞƐƚĞ
ƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͖
y/y

Ͳ ĂƉƌŽǀĂƌ ĂƐ ŵĞƚĂƐ Ğ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ Ă ƐĞƌĞŵ ĂůĐĂŶĕĂĚŽƐ ƉĞůŽ;ƐͿ ŝŶĚŝĐĂĚŽ;ƐͿ ĂŽ ĐĂƌŐŽ ĚĞ ŝƌĞƚŽƌ͕

ĐŽŶĐŽŵŝƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ă ƐƵĂ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ ĞůĞŝĕĆŽ͕ ǀŝƐƚŽ ƐĞƌ ĐŽŶĚŝĕĆŽ ƉĂƌĂ ŝŶǀĞƐƚŝĚƵƌĂ Ă ĂƐƐƵŶĕĆŽ ĚĞ
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽĐŽŵĞƐƐĂƐŵĞƚĂƐĞƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ͖
yy

ͲĂƉƌŽǀĂƌĞĂůƚĞƌĂƌŽƌĞŐŝŵĞŶƚŽŝŶƚĞƌŶŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĚŽŽŵŝƚġĚĞƵĚŝƚŽƌŝĂ͕

ĚŽŽŵŝƚġĚĞdƌĂŶƐĂĕƁĞƐĐŽŵWĂƌƚĞƐZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ĚŽŽŵŝƚġĚĞůĞŐŝďŝůŝĚĂĚĞĞĚŽƐŽŵŝƚġƐdĠĐŶŝĐŽƐ
ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐĂŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ƐĞĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͖
yy/ ͲĂǀĂůŝĂƌĨŽƌŵĂůŵĞŶƚĞ͕ĚĞĨŽƌŵĂŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĐŽůĞƚŝǀĂ͕ĂŽƚĠƌŵŝŶŽĚĞĐĂĚĂĂŶŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĐƌŝƚĠƌŝŽƐ
ĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĚĞĨŝŶŝĚŽƐƉĞůŽƉƌſƉƌŝŽŽŶƐĞůŚŽ͕ĞĚĞƐĐƌŝƚŽƐŶŽWƌŽŐƌĂŵĂĚĞ
ǀĂůŝĂĕĆŽ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ Ž ƐĞƵ ƉƌſƉƌŝŽ ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ͕ Ž ĚĂ ŝƌĞƚŽƌŝĂ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ Ğ ĚŽƐ ĐŽŵŝƚġƐ
ĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝŽƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƋƵĞƐŝƚŽƐŵşŶŝŵŽƐƉĂƌĂŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͗
ĂͿ ĞǆƉŽƐŝĕĆŽĚŽƐĂƚŽƐĚĞŐĞƐƚĆŽƉƌĂƚŝĐĂĚŽƐƋƵĂŶƚŽăůŝĐŝƚƵĚĞĞăĞĨŝĐĄĐŝĂĚĂĂĕĆŽĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͖
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ďͿ ĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƉĂƌĂŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͖Ğ
ĐͿ ĐŽŶƐĞĐƵĕĆŽĚŽƐŽďũĞƚŝǀŽƐĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐŶŽƉůĂŶŽĚĞŶĞŐſĐŝŽƐĞĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽăĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂĚĞůŽŶŐŽ
ƉƌĂǌŽ͖
yy// Ͳ ĂƉƌŽǀĂƌ Ă ŶŽŵĞĂĕĆŽ ŽƵ ĚĞƐƚŝƚƵŝĕĆŽ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚŽ ŝƌĞƚŽƌͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ ĚĞ ƚŝƚƵůĂƌ ĚĂ
ĂƵĚŝƚŽƌŝĂŝŶƚĞƌŶĂ͕ĂůĠŵĚĞĚĞĨŝŶŝƌƐƵĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌƐĞƵĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͖
yy/// Ͳ ĂƵƚŽƌŝǌĂƌ Ğ ŚŽŵŽůŽŐĂƌ ĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ ĚĞ ƵĚŝƚŽƌĞƐ /ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ ďĞŵĐŽŵŽ Ă ƌĞƐĐŝƐĆŽ ĚŽƐ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐ͖
yy/s ͲĂƉƌŽǀĂƌ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚŽŝƌĞƚŽƌͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ĂŶŽŵĞĂĕĆŽĞĂĚĞƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƐƚŝƚƵůĂƌĞƐ
ŵĄǆŝŵŽƐŶĆŽĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝŽƐĚĂƐĄƌĞĂƐĚĞŐĞƐƚĆŽĚĞƌŝƐĐŽƐ͕ĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐĞĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ͕ŽƵǀŝĚŽƌŝĂĞ
ĐŽƌƌĞŐĞĚŽƌŝĂ͖
yys Ͳ ĚĞĨŝŶŝƌ ŽƐ ĂƐƐƵŶƚŽƐ Ğ ǀĂůŽƌĞƐ ƉĂƌĂ Ă ƐƵĂ ĂůĕĂĚĂ ĚĞĐŝƐſƌŝĂ Ğ ĚĂ ŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ ƉŽƌ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚĂ
ŝƌĞƚŽƌŝĂ͖
yys/ ͲŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌͲƐĞƐŽďƌĞŽZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĂƐĐŽŶƚĂƐĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƐƉĞůĂŝƌĞƚŽƌŝĂĞĂƐ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĂŶƵĂŝƐ͕ďĞŵĐŽŵŽƉƌŽƉŽƌĂĚĞƐƚŝŶĂĕĆŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĚĞĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽ͖
yys// Ͳ ĂƉƌŽǀĂƌ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŵĞŶƚĞ Ž ďĂůĂŶĐĞƚĞ Ğ ĚĞŵĂŝƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĞůĂďŽƌĂĚĂƐ ƉĞůĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĂĂƚƵĂĕĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů͖
yys/// Ͳ ĚĞůŝďĞƌĂƌ ƐŽďƌĞ Ă ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ĚĞ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ ŝŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝŽƐ͕ ŝŶƚĞƌĐĂůĂƌĞƐ Ğ Ž ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ĚĞ
ũƵƌŽƐƐŽďƌĞŽĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽ͕ƋƵĞƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌŝŵƉƵƚĂĚŽƐĂŽĚŝǀŝĚĞŶĚŽŵşŶŝŵŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽ͕ĐŽŵďĂƐĞ
ŶŽƐůƵĐƌŽƐĞƌĞƐĞƌǀĂƐĂƉƵƌĂĚŽƐŶĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĂŶƵĂŝƐ͕ƐĞŵĞƐƚƌĂŝƐ͕ƚƌŝŵĞƐƚƌĂŝƐŽƵĞŵ
ƉĞƌşŽĚŽƐ ŵĞŶŽƌĞƐ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ă ĐŽŶƚĂ ĚĞ ůƵĐƌŽƐ ĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ ŽƵ ĚĞ ƌĞƐĞƌǀĂƐ ĚĞ ůƵĐƌŽƐ ĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐ͕
ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐŽƐůŝŵŝƚĞƐůĞŐĂŝƐ͖
yy/y

ͲĚĞůŝďĞƌĂƌƐŽďƌĞĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽŵĞŶƐĂůŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĚŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĞŵĞŵďƌŽƐĚŽƐŽŵŝƚġƐ

ĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝŽƐ͕ŶŽĐĂƐŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĨŝǆĂƌĂƉĞŶĂƐĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽŐůŽďĂů͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽ
ŝŶĐŝƐŽsĚŽĂƌƚŝŐŽϵǑĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůĞĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽǀŝŐĞŶƚĞ͖
yyy

ͲŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌͲƐĞƐŽďƌĞĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞƋƵĂŶƚŽăĐŽŶĐĞƐƐĆŽ

ĚĞƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽǀĂƌŝĄǀĞůĞƐŽďƌĞĂƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐŵĞƚĂƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂĂĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕
ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽΑϭǑĚŽĂƌƚŝŐŽϭϴĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͘
yyy/

- ĚĞĨŝŶŝƌĂĨŽƌŵĂĚĞĂƐƐĞŐƵƌĂƌĂŽƐŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĞĞǆͲŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕

Ϯϭ

141

ĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů͕ĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂĞĚŽƐĚĞŵĂŝƐſƌŐĆŽƐĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝŽƐĂĚĞĨĞƐĂĞŵƉƌŽĐĞƐƐŽƐũƵĚŝĐŝĂŝƐĞ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀŽƐĐŽŶƚƌĂĞůĞƐŝŶƐƚĂƵƌĂĚŽƐƉĞůĂƉƌĄƚŝĐĂĚĞĂƚŽƐŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞĐĂƌŐŽŽƵĨƵŶĕĆŽ͕ĚĞƐĚĞ
ƋƵĞ ƚĞŶŚĂ ƐŝĚŽ ĐŽŶƐƚĂƚĂĚŽ ĨĂƚŽ ƋƵĞ Ěġ ĐĂƵƐĂ Ă ĂĕĆŽ ĚĞ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞ Ğ ƋƵĞ ŶĆŽ ŚĂũĂ
ŝŶĐŽŵƉĂƚŝďŝůŝĚĂĚĞĐŽŵŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĚĞƐƵĂƐƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚĂƐ͖
yyy// ͲĂƵƚŽƌŝǌĂƌĂĂƋƵŝƐŝĕĆŽƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞĂĕƁĞƐĚĞƐƵĂĞŵŝƐƐĆŽƉĂƌĂŵĂŶƵƚĞŶĕĆŽĞŵƚĞƐŽƵƌĂƌŝĂ
ĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌĐĂŶĐĞůĂŵĞŶƚŽŽƵĂůŝĞŶĂĕĆŽ͖
yyy/// Ͳ ĂƵƚŽƌŝǌĂƌ Ă ĂůŝĞŶĂĕĆŽŽƵŽŶĞƌĂĕĆŽ ĚĞ ďĞŶƐ ĚŽ ĂƚŝǀŽ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ĞŵǀĂůŽƌ
ĂŐƌĞŐĂĚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϬ͕ϱй;ĐŝŶĐŽĚĠĐŝŵŽƐƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽ
ĐŽŵŽƷůƚŝŵŽďĂůĂŶĕŽĂƉƌŽǀĂĚŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽƉĞƌşŽĚŽĚŽƐϯ;ƚƌġƐͿŵĞƐĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ
ŶĞŐſĐŝŽ͖
yyy/s ͲĂƵƚŽƌŝǌĂƌĂĐĂƉƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĠƐƚŝŵŽƐŽƵĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽĞŵǀĂůŽƌĂŐƌĞŐĂĚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϭй;Ƶŵ
ƉŽƌ ĐĞŶƚŽͿ ĚŽ ƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ ůşƋƵŝĚŽ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ž ƷůƚŝŵŽ ďĂůĂŶĕŽ ĂƉƌŽǀĂĚŽ͕
ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϯ;ƚƌġƐͿŵĞƐĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽŶĞŐſĐŝŽ͖
yyys ͲĂƵƚŽƌŝǌĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞŐĂƌĂŶƚŝĂƐƌĞĂŝƐŽƵƉĞƐƐŽĂŝƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŶĂƚƵƌĞǌĂƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂ
ĞŵǀĂůŽƌĂŐƌĞŐĂĚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϬ͕ϱй;ĐŝŶĐŽĚĠĐŝŵŽƐƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĚĞ
ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ž ƷůƚŝŵŽ ďĂůĂŶĕŽ ĂƉƌŽǀĂĚŽ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ Ž ƉĞƌşŽĚŽ ĚŽƐ ϯ ;ƚƌġƐͿ ŵĞƐĞƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ĂŽ
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽŶĞŐſĐŝŽ͖
yyys/ ͲĂƵƚŽƌŝǌĂƌĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĂƚŽƐƋƵĞŝŵƉŽƌƚĞŵƌĞŶƷŶĐŝĂĚĞĚŝƌĞŝƚŽƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞŵǀĂůŽƌ
ĂŐƌĞŐĂĚŽƐƵƉĞƌŝŽƌĂϬ͕ϭй;ƵŵĚĠĐŝŵŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵ
Ž ƷůƚŝŵŽ ďĂůĂŶĕŽ ĂƉƌŽǀĂĚŽ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ Ž ƉĞƌşŽĚŽ ĚŽƐ ϯ ;ƚƌġƐͿ ŵĞƐĞƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ĂŽ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ
ŶĞŐſĐŝŽ͕ĐŽŵĞǆĐĞĕĆŽĂŽƐĐĂƐŽƐĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚŝƐƉŽƐƚŽ
ŶŽĂƌƚŝŐŽϵǑĂĐŝŵĂ͖
yyys// ͲĨŝǆĂƌĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐŐĞƌĂŝƐĞ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐĚŽŽŵŝƚġĚĞdƌĂŶƐĂĕƁĞƐĐŽŵWĂƌƚĞƐ
ZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ĂƵƚŽƌŝǌĂƌĂĐĞůĞďƌĂĕĆŽĚĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŶĂƚƵƌĞǌĂĞŶƚƌĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƋƵĂůƋƵĞƌ
ƐŽĐŝĞĚĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĂĚĂŽƵĐŽůŝŐĂĚĂ͕ƐĞƵƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ƐĞƵƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐĞ͕ĂŝŶĚĂ͕ĞŶƚƌĞ
ĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĞĐŽůŝŐĂĚĂƐĚŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĞĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĞƐ͕
ĂƐƐŝŵĐŽŵŽĐŽŵƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌĂƐƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐƋƵĞĐŽŵƋƵĂůƋƵĞƌĚĞƐƚĂƐƉĞƐƐŽĂƐŝŶƚĞŐƌĞƵŵŵĞƐŵŽ
ŐƌƵƉŽĚĞĨĂƚŽŽƵĚĞĚŝƌĞŝƚŽ͕ƋƵĞĂƚŝŶũĂŵ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŽƵĐŽŶũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ͕ŶŽƉĞƌşŽĚŽĚĞƵŵĂŶŽ͕ǀĂůŽƌ
ĐŽŶƐƚĂŶƚĞŶŽŵĂŶƵĂůĚĞĂůĕĂĚĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
yyys/// ͲŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌͲƐĞĨĂǀŽƌĄǀĞůŽƵĐŽŶƚƌĂƌŝĂŵĞŶƚĞĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŽĨĞƌƚĂƉƷďůŝĐĂĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽ
ϮϮ

142

ĚĞĂĕƁĞƐƋƵĞƚĞŶŚĂƉŽƌŽďũĞƚŽĂƐĂĕƁĞƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƉŽƌŵĞŝŽĚĞƉĂƌĞĐĞƌƉƌĠǀŝŽ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚŽ͕ ĚŝǀƵůŐĂĚŽ Ğŵ ĂƚĠ ϭϱ ;ƋƵŝŶǌĞͿ ĚŝĂƐ ĚĂ ƉƵďůŝĐĂĕĆŽ ĚŽ ĞĚŝƚĂů ĚĂ ŽĨĞƌƚĂ ƉƷďůŝĐĂ ĚĞ
ĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐ͕ƋƵĞĚĞǀĞƌĄĂďŽƌĚĂƌ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͗
ĂͿ Ă ĐŽŶǀĞŶŝġŶĐŝĂ ĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞ ĚĂ ŽĨĞƌƚĂ ƉƷďůŝĐĂ ĚĞ ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĞ ĂĕƁĞƐ ƋƵĂŶƚŽ ĂŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚŽĐŽŶũƵŶƚŽĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĞŵƌĞůĂĕĆŽĂŽƉƌĞĕŽĞĂŽƐƉŽƚĞŶĐŝĂƐŝŵƉĂĐƚŽƐƉĂƌĂ
ĂůŝƋƵŝĚĞǌĚĂƐĂĕƁĞƐ͖
ďͿ ŽƐƉůĂŶŽƐĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽƐĚŝǀƵůŐĂĚŽƐƉĞůŽŽĨĞƌƚĂŶƚĞĞŵƌĞůĂĕĆŽăŽŵƉĂŶŚŝĂ͖Ğ
ĐͿ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĂƐăĂĐĞŝƚĂĕĆŽĚĂŽĨĞƌƚĂƉƷďůŝĐĂĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐŶŽŵĞƌĐĂĚŽ͖
yyy/y Ͳ ĚĞůŝďĞƌĂƌ ƐŽďƌĞ ĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ ĚŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ƉĂƌĂ ĚŝƐƉĞŶƐĂ ĚĞ ůŝĐŝƚĂĕƁĞƐ͕ ĐŽŶĨŽƌŵĞ ĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽ
ƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽΑϯǑĚŽĂƌƚŝŐŽϮϵĚĂ>ĞŝŶǑϭϯ͘ϯϬϯͬϮϬϭϲ͖
y> ͲĂƉƌŽǀĂƌŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚĞWĞƐƐŽĂů͕ŽƐƉůĂŶŽƐĚĞĐĂƌŐŽƐ͕ĐĂƌƌĞŝƌĂƐĞƐĂůĄƌŝŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĞŽ
ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽĚĞƉĞƐƐŽĂůƉƌſƉƌŝŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂĂĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞŽŽƌĚĞŶĂĕĆŽĞ'ŽǀĞƌŶĂŶĕĂ
ĚĂƐŵƉƌĞƐĂƐƐƚĂƚĂŝƐ;^^dͿ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽǀŝŐĞŶƚĞ͖
y>/ ͲĂƉƌŽǀĂƌ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚŽŝƌĞƚŽƌͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ĂĐƌŝĂĕĆŽ͕ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĞĞǆƚŝŶĕĆŽĚĞƵŶŝĚĂĚĞƐ͖
y>// Ͳ ĚĞůŝďĞƌĂƌ ƐŽďƌĞ Ă ĐŽŶĐĞƐƐĆŽ ĚĞ ǀĂŶƚĂŐĞŶƐ Ğ ďĞŶĞĨşĐŝŽƐ ĂŽƐ ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ƋƵĂŶƚŽ ă
WĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽŶŽƐ>ƵĐƌŽƐĞZĞƐƵůƚĂĚŽƐ;W>ZͿĞƐŽďƌĞĂƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐŵĞƚĂƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂĂĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂĚĂ
^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂ ĚĞ ŽŽƌĚĞŶĂĕĆŽ Ğ 'ŽǀĞƌŶĂŶĕĂ ĚĂƐ ŵƉƌĞƐĂƐ ƐƚĂƚĂŝƐ ;^^dͿ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚĂ ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ
ǀŝŐĞŶƚĞ͖
y>///ͲĐŽŶĐĞĚĞƌĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽĞůŝĐĞŶĕĂĂŽŝƌĞƚŽƌͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĂƚşƚƵůŽĚĞĨĠƌŝĂƐ͘
y>/s Ͳ ĂƉƌŽǀĂƌ͕ Ğŵ ƐĞƐƐĆŽ ĞǆĞĐƵƚŝǀĂ͕ ƐĞŵ Ă ƉƌĞƐĞŶĕĂ ĚŽ ŝƌĞƚŽƌͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ Ž WůĂŶŽ ŶƵĂů ĚĞ
ƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƵĚŝƚŽƌŝĂ/ŶƚĞƌŶĂʹW/EdĞŽZĞůĂƚſƌŝŽŶƵĂůĚĂƐƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĞƵĚŝƚŽƌŝĂ/ŶƚĞƌŶĂͲZ/Ed͖
y>sͲĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĂŝŵƉůĂŶƚĂĕĆŽĞƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂƌŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐĚĞŐĞƐƚĆŽĚĞƌŝƐĐŽƐ͕ĚĞĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐ
Ğ ĚĞ ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚŽƐ ƉĂƌĂ Ă ƉƌĞǀĞŶĕĆŽ Ğ ŵŝƚŝŐĂĕĆŽ ĚŽƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐ ƌŝƐĐŽƐ ĂŽƐ ƋƵĂŝƐ Ă
ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƚĄĞǆƉŽƐƚĂ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞŽƐƌŝƐĐŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĞĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĞ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐăŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞĐŽƌƌƵƉĕĆŽĞĨƌĂƵĚĞ͖
y>s/ͲĂƉƌŽǀĂƌĂƉƌĄƚŝĐĂĚĞĂƚŽƐƋƵĞŝŵƉŽƌƚĞŵĞŵƌĞŶƷŶĐŝĂ͕ƚƌĂŶƐĂĕĆŽŽƵĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐŽĂƌďŝƚƌĂů͖
y>s//ͲĂƉƌŽǀĂƌ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƉƌŽƉŽƐƚĂĚŽŝƌĞƚŽƌͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ŽŵŽĚĞůŽĚĞŐĞƐƚĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
Ϯϯ

143

y>s///Ͳ ĨŝƐĐĂůŝǌĂƌ ĂŐĞƐƚĆŽĚŽƐŝƌĞƚŽƌĞƐ͕ĞǆĂŵŝŶĂŶĚŽ͕ĂƋƵĂůƋƵĞƌƚĞŵƉŽ͕ĂƐĂƚĂƐ͕ůŝǀƌŽƐĞƉĂƉĠŝƐĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂĞĚĞƐƵĂƐƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐ͕ƐŽůŝĐŝƚĂŶĚŽŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞĐŽŶƚƌĂƚŽƐĐĞůĞďƌĂĚŽƐ͕ŽƵĞŵǀŝĂƐĚĞ
ĐĞůĞďƌĂĕĆŽ͕ĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌŽƐĂƚŽƐ͖
y>/y Ͳ ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌͲƐĞ ƐŽďƌĞ ĂƐ ĂƚĂƐ ĚŽ Žŵŝƚġ ĚĞ ƵĚŝƚŽƌŝĂ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ă ƐƵĂ ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ Ğ͕ ĐĂƐŽ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞ ƋƵĞ Ă ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ ĚĂ ĂƚĂ ƉŽƐƐĂ Ɖƀƌ Ğŵ ƌŝƐĐŽ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ ůĞŐşƚŝŵŽ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ĚĞǀĞ ƐĞƌ
ĚŝǀƵůŐĂĚŽĂƉĞŶĂƐŽĞǆƚƌĂƚŽĚĂĂƚĂĚĂƋƵĞůĞĐŽůĞŐŝĂĚŽ͖
>ͲĂƉƌŽǀĂƌ͕ƉŽƌƉƌŽƉŽƐƚĂĚŽŽŵŝƚġĚĞƵĚŝƚŽƌŝĂ͕ŽƐůŝŵŝƚĞƐĚĞĚŽƚĂĕĆŽŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂƉĂƌĂƋƵĞĞƐƚĞ
ĐŽŶĚƵǌĂŽƵĚĞƚĞƌŵŝŶĞĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƐ͕ĂǀĂůŝĂĕƁĞƐĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂĕƁĞƐĚĞŶƚƌŽĚŽĞƐĐŽƉŽĚĞƐƵĂƐ
ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĐŽŵĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĞƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐĞǆƚĞƌŶŽƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͖
>/ͲĂƉƌŽǀĂƌ͕ŶŽƷůƚŝŵŽŵġƐĚŽĂŶŽĐŽƌƌĞŶƚĞ͕ĂĂŐĞŶĚĂĞĂůĞŶĚĄƌŝŽŶƵĂůĚĂƐƌĞƵŶŝƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐĚŽ
ƉƌſǆŝŵŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞƉƌŽƉŽƐƚĂĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚĂƉĞůĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞ'ŽǀĞƌŶĂŶĕĂ͖Ğ
>//ͲĚĞĐŝĚŝƌƐŽďƌĞŽƐĐĂƐŽƐŽŵŝƐƐŽƐŶĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͘
ΑϭǑ

 ĂůĕĂĚĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ŶŽ ŝŶĐŝƐŽ yyy/// ĚĞƐƚĞ ĂƌƚŝŐŽ ŶĆŽ ƐĞ ĂƉůŝĐĂ ăƐ ĂůŝĞŶĂĕƁĞƐ ĚĞ ĂĕƁĞƐ

ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂƐ ĚŽ ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů ĚĞ ƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐ Ğ ĚĂƐ ĚĞŵĂŝƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ ƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂƐ ĚĂ ĂŝǆĂ
^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞ͕ĐƵũĂĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐĞƌĄƐĞŵƉƌĞĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŝŶĐŝƐŽs/ĚĞƐƚĞ
ĂƌƚŝŐŽ͘
ΑϮǑ

^ĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĂŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĚĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐůĞŐĂŝƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͕ŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞ

ŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽƐƉĂƌĂŶŽŵĞĂĕĆŽĚĞŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŵŝƚġĚĞƵĚŝƚŽƌŝĂ͕ĚŽŽŵŝƚġĚĞdƌĂŶƐĂĕƁĞƐĐŽŵ
WĂƌƚĞƐZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ĚŽŽŵŝƚġĚĞůĞŐŝďŝůŝĚĂĚĞ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƐƌĞŐƌĂƐĚĞĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ͕ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͕
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ Ğ ŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ĚŽƐ ŽŵŝƚġƐ dĠĐŶŝĐŽƐ ƋƵĞ ǀĞŶŚĂŵ Ă ƐĞƌ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽƐ ŶŽ ąŵďŝƚŽ ĚŽ
ŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƐĞƌĆŽƉŽƌĞƐƚĞſƌŐĆŽĚĞĨŝŶŝĚŽƐĞĂƉƌŽǀĂĚŽƐ͘

W1dh>Ks//
/ZdKZ/
ƌƚ͘Ϯϵ

ŝƌĞƚŽƌŝĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐĞƌĄĐŽŵƉŽƐƚĂƉŽƌŶŽŵşŶŝŵŽϯ;ƚƌġƐͿĞŶŽŵĄǆŝŵŽϱ;ĐŝŶĐŽͿ

ŝƌĞƚŽƌĞƐ͕ƐĞŶĚŽƵŵĚŽƐƋƵĂŝƐŽŝƌĞƚŽƌͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ĞŽƐĚĞŵĂŝƐĚĞŶŽŵŝŶĂĚŽƐŝƌĞƚŽƌĞƐǆĞĐƵƚŝǀŽƐ͕
ĐŽŶƚĞŵƉůĂŶĚŽͲƐĞŶŽŵĂŶĚĂƚŽĚĞĂŽŵĞŶŽƐϭ;ƵŵͿĚĞůĞƐĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƉĞůŽƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵ
ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐĞƉĞůĂŐĞƐƚĆŽĚĞƌŝƐĐŽƐ͕ĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐĞĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ͘
ƌƚ͘ϯϬ

KƐŝƌĞƚŽƌĞƐƐĞƌĆŽĞůĞŝƚŽƐĞŵƌĞƵŶŝĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘
Ϯϰ
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ΑϭǑ

K ƉƌĂǌŽ ĚĞ ŐĞƐƚĆŽ ĚĂ ŝƌĞƚŽƌŝĂ ƐĞƌĄ ƵŶŝĨŝĐĂĚŽ Ğ ĚĞ Ϯ ;ĚŽŝƐͿ ĂŶŽƐ͕ ƐĞŶĚŽ ƉĞƌŵŝƚŝĚĂƐ͕ ŶŽ

ŵĄǆŝŵŽ͕ϯ;ƚƌġƐͿƌĞĐŽŶĚƵĕƁĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐ͘
ΑϮǑ

EŽƉƌĂǌŽĚŽΑϭǑƐĞƌĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽƐŽƐƉĞƌşŽĚŽƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĚĞŐĞƐƚĆŽĐŽƌƌŝĚŽƐŚĄŵĞŶŽƐĚĞ

ĚŽŝƐĂŶŽƐĞĂƚƌĂŶƐĨĞƌġŶĐŝĂĚĞŝƌĞƚŽƌƉĂƌĂŽƵƚƌĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĂĂŝǆĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞ͘
ΑϯǑ

ƚŝŶŐŝĚŽŽůŝŵŝƚĞĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŵŽƐƉĂƌĄŐƌĂĨŽƐϭǑĞϮǑ͕ŽƌĞƚŽƌŶŽĚĞŵĞŵďƌŽĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĂ

ĂŝǆĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞƐſƉŽĚĞƌĄŽĐŽƌƌĞƌĂƉſƐĚĞĐŽƌƌŝĚŽŽƉĞƌşŽĚŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂƵŵƉƌĂǌŽĚĞŐĞƐƚĆŽ͘


ΑϰǑ

KƉƌĂǌŽĚĞŐĞƐƚĆŽĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂƐĞƉƌŽƌƌŽŐĂƌĄĂƚĠĂĞĨĞƚŝǀĂŝŶǀĞƐƚŝĚƵƌĂĚŽƐŶŽǀŽƐ

ŵĞŵďƌŽƐ͘
ΑϱǑ

ŵĐĂƐŽĚĞǀĂĐąŶĐŝĂ͕ĂƵƐġŶĐŝĂƐŽƵŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽƐĞǀĞŶƚƵĂŝƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŵĞŵďƌŽĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ

ǆĞĐƵƚŝǀĂ͕ŽŝƌĞƚŽƌͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞƐŝŐŶĂƌĄŽƐƵďƐƚŝƚƵƚŽĚĞŶƚƌĞŽƐŵĞŵďƌŽƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͘
ΑϲǑ

ŵĐĂƐŽĚĞǀĂĐąŶĐŝĂĚŽĐĂƌŐŽĚĞŝƌĞƚŽƌͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ĐŽŵƉĞƚĞĂŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞ

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĂĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽĚĞŝŶƚĞƌŝŶŽ͕ĚĞŶƚƌĞŽƐŝƌĞƚŽƌĞƐǆĞĐƵƚŝǀŽƐ͕ĂĚƌĞĨĞƌĞŶĚƵŵĚŽŽŶƐĞůŚŽ
ĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĂƚĠĂƉƌſǆŝŵĂƌĞƵŶŝĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽ͘
ΑϳǑ

KŝƌĞƚŽƌǆĞĐƵƚŝǀŽƋƵĞƐƵďƐƚŝƚƵŝƌŽŝƌĞƚŽƌͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽΑϲǑĂĐŝŵĂ͕ĂĐƵŵƵůĂƌĄ

ăƐĨƵŶĕƁĞƐĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐĚĞƐĞƵĐĂƌŐŽĂƐĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐĚŽŝƌĞƚŽƌͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞƌĞĐĞďĞƌĄ͕ĚƵƌĂŶƚĞŽ
ƉĞƌşŽĚŽĚĂƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽ͕ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽŝŐƵĂůăĚŽŝƌĞƚŽƌͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͘
ΑϴǑ

ƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂŝƐĚŽƐŝƌĞƚŽƌĞƐǆĞĐƵƚŝǀŽƐƐĞƌĆŽĞǆĞƌĐŝĚĂƐƉŽƌŽƵƚƌŽŝƌĞƚŽƌ͕ŶŽƐĐĂƐŽƐ

ĚĞĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽƐĞĚĞŵĂŝƐůŝĐĞŶĕĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĞŵĐĂƐŽĚĞǀĂĐąŶĐŝĂ͕ƐĞŵĂĐƌĠƐĐŝŵŽĚĞƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͕
ĂƚĠĂƉŽƐƐĞĚĞŶŽǀŽŝƌĞƚŽƌǆĞĐƵƚŝǀŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽΑϵǑĚĞƐƚĞĂƌƚŝŐŽ͗
/ ͲŵĞĚŝĂŶƚĞĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽƉĞůŽŝƌĞƚŽƌͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞƉŽƌĂƚĠϯϬ;ƚƌŝŶƚĂͿĚŝĂƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽƐ͖
// Ͳ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽ ƉĞůŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ƉŽƌ ƉĞƌşŽĚŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌ Ă ϯϬ ;ƚƌŝŶƚĂͿ ĚŝĂƐ
ĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀŽƐ͘
ΑϵǑ

EĂĂƵƐġŶĐŝĂŽƵǀĂĐąŶĐŝĂĚŽŝƌĞƚŽƌƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŐĞƐƚĆŽ ĚĞ ƌŝƐĐŽƐ͕ ĐŽŶƚƌŽůĞƐ ŝŶƚĞƌŶŽƐ Ğ

ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ͕ƚĂŝƐƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐƐĞƌĆŽĂĐƵŵƵůĂĚĂƐƉĞůŽŝƌĞƚŽƌͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞŽƵ͕ŶĂŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝĚĂĚĞ
ĚĞƐƚĞ͕ƉĞůŽĞŵƉƌĞŐĂĚŽƚŝƚƵůĂƌŵĄǆŝŵŽŶĆŽĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝŽĚĂĄƌĞĂĚĞŐĞƐƚĆŽĚĞƌŝƐĐŽƐ͕ĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐ
ĞĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞĚĞƐŝŐŶĂĕĆŽƉĞůŽŝƌĞƚŽƌͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞŽƵƉĞůŽŝƌĞƚŽƌƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů͘

Ϯϱ

145

ΑϭϬ

K ĞŵƉƌĞŐĂĚŽ ƋƵĞ ƐƵďƐƚŝƚƵŝƌ Ž ŝƌĞƚŽƌ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůĂ ĄƌĞĂ ĚĞ ŐĞƐƚĆŽ ĚĞ ƌŝƐĐŽƐ͕ ĐŽŶƚƌŽůĞƐ

ŝŶƚĞƌŶŽƐĞĐŽŵƉůŝĂŶĐĞƚĞƌĄ͕ĚƵƌĂŶƚĞŽƉĞƌşŽĚŽĚĂƐƵďƐƚŝƚƵŝĕĆŽ͕ŽƐŵĞƐŵŽƐĚĞǀĞƌĞƐĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ
ĂƚƌŝďƵşĚŽƐĂŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽŝŐƵĂůĂĚĞŝƌĞƚŽƌǆĞĐƵƚŝǀŽ͕ĞĚĞǀĞƌĄĂƚĞŶĚĞƌƚŽĚŽƐŽƐ
ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞǀĞĚĂĕƁĞƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐĂŽĐĂƌŐŽ͕ƐƵũĞŝƚŽăĂŶĄůŝƐĞƉĞůŽŽŵŝƚġĚĞůĞŐŝďŝůŝĚĂĚĞ͘
Αϭϭ

KƐŝƌĞƚŽƌĞƐĞůĞŝƚŽƐ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽŽŝƌĞƚŽƌͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĚĞƐƚŝƚƵşĚŽƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞ

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĂƋƵĂůƋƵĞƌƚĞŵƉŽ͘
ΑϭϮ

ĂƐƐĞŐƵƌĂĚŽĂŽŝƌĞƚŽƌͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞĞĂŽƐĚĞŵĂŝƐŝƌĞƚŽƌĞƐǆĞĐƵƚŝǀŽƐŽŐŽǌŽĚĞϯϬĚŝĂƐĚĞ

ůŝĐĞŶĕĂ ƌĞŵƵŶĞƌĂĚĂ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ƉƌĠǀŝĂ ĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ğ ĚŽ
ŝƌĞƚŽƌͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ͘
Αϭϯ

KŐŽǌŽĚĂůŝĐĞŶĕĂŝŶĚŝĐĂĚĂŶŽƉĂƌĄŐƌĂĨŽĂĐŝŵĂ͕ĚĞǀĞŽĐŽƌƌĞƌŶŽƉĞƌşŽĚŽƌĞŵƵŶĞƌĂƚſƌŝŽĞŵ

ƋƵĞĨŽŝĂĚƋƵŝƌŝĚĂ͕ƐĞŶĚŽǀĞĚĂĚĂƐƵĂĐŽŶǀĞƌƐĆŽĞŵĞƐƉĠĐŝĞĞŝŶĚĞŶŝǌĂĕĆŽ͘
Αϭϰ

K ƉĞƌşŽĚŽ ĚĞ ŐŽǌŽ ĚĞ ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ ůŝĐĞŶĕĂƐ ŵĠĚŝĐĂƐ͕ ƋƵĞ ŶĆŽ ƉƌĞƐĐŝŶĚĞ ĚĞ ĂƉƌŽǀĂĕĆŽ ƉĞůŽ

ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ƐĞƌĄ ƌĞŵƵŶĞƌĂĚŽ͕ ŝŶƚĞŐƌĂůŵĞŶƚĞ ŽƵ Ğŵ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽ Ă ĞǀĞŶƚƵĂŝƐ
ďĞŶĞĨşĐŝŽƐĐŽŶĐĞĚŝĚŽƐƉĞůŽ/E^^͕ĞŶĆŽƐĞƌĄĐŽŵƉƵƚĂĚŽŶŽƉƌĂǌŽĚĞϯϬĚŝĂƐŝŶĚŝĐĂĚŽŶŽΑϭϮĚĞƐƚĞ
ĂƌƚŝŐŽ͘
ƌƚ͘ϯϭ

ůĠŵĚŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĂ^ĞĕĆŽ//ĚŽĂƉşƚƵůŽsĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͕ĚĞǀĞŵƐĞƌ

ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐ ĂƐ ƐĞŐƵŝŶƚĞƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ƉĂƌĂ Ž ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĚĞ ĐĂƌŐŽƐ ĚĞ ŝƌĞƚŽƌ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ĚĞ ƐƵĂƐ
ƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽƉĂƌĂĂŝŶĚŝĐĂĕĆŽĂĐĂƌŐŽĚĞŝƌĞƚŽƌŶĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚĂƐ͗
/ͲƚĞƌĞǆĞƌĐŝĚŽ͕ŶŽƐƷůƚŝŵŽƐϭϬ;ĚĞǌͿĂŶŽƐ͗
ĂͿ ƉŽƌƉĞůŽŵĞŶŽƐĚŽŝƐĂŶŽƐ͕ĐĂƌŐŽƐĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝŽƐŽƵĚĞĐŚĞĨŝĂƐƵƉĞƌŝŽƌŶŽŽŶŐůŽŵĞƌĂĚŽ/yŽƵ
ĞŵĞŵƉƌĞƐĂƐĂƵƚŽƌŝǌĂĚĂƐĂĨƵŶĐŝŽŶĂƌƉĞůĂ^h^W͕ƉĞůĂE^͕EŽƵ sD͕Ğŵ ĄƌĞĂ ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ
ůŝŐĂĚĂĂŽĞƐĐŽƉŽĚĞĂƚƵĂĕĆŽĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂƉĂƌĂĂƋƵĂůĨŽŝŝŶĚŝĐĂĚŽ͕ŽƵĄƌĞĂĐŽƌƌĞůĂƚĂ͕ĞŶƚĞŶĚĞŶĚŽͲƐĞ
ĐŽŵŽĐĂƌŐŽĚĞĐŚĞĨŝĂƐƵƉĞƌŝŽƌĂƋƵĞůĞƐŝƚƵĂĚŽŶŽƐϮ;ĚŽŝƐͿŶşǀĞŝƐŚŝĞƌĄƌƋƵŝĐŽƐŶĆŽĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝŽƐŵĂŝƐ
ĂůƚŽƐĚĂƌĞĨĞƌŝĚĂĞŵƉƌĞƐĂ͖ŽƵ
ďͿ ƉŽƌƉĞůŽŵĞŶŽƐĚŽŝƐĂŶŽƐ͕ĐĂƌŐŽĞŵĐŽŵŝƐƐĆŽŽƵĨƵŶĕĆŽĚĞĐŽŶĨŝĂŶĕĂĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂ^Ͳϰ͕ŽƵ
ƐƵƉĞƌŝŽƌ͕ĞŵſƌŐĆŽƐŽƵĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉƷďůŝĐĂ͕ĞŵĄƌĞĂĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞůŝŐĂĚĂĂŽĞƐĐŽƉŽĚĞ
ĂƚƵĂĕĆŽĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂƉĂƌĂĂƋƵĂůĨŽŝŝŶĚŝĐĂĚŽ͕ŽƵĄƌĞĂĐŽƌƌĞůĂƚĂ͘
ƌƚ͘ϯϮ

ǆĐĞƚŽ ĚĞŽƵƚƌĂ ĨŽƌŵĂ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ŶĞƐƚĞ ƐƚĂƚƵƚŽ ^ŽĐŝĂů͕ Ă ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ

ƉĞƌĂŶƚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĂĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂĚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐƋƵĞŝŵƉůŝƋƵĞŵĞŵŽďƌŝŐĂĕƁĞƐĞͬŽƵ
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ĚŝƌĞŝƚŽƐăŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƐĞĚĂƌĄƉŽƌ͗
/ ͲϬϮ;ĚŽŝƐͿŝƌĞƚŽƌĞƐĞŵĐŽŶũƵŶƚŽ͖
// Ͳ Ϭϭ ;ƵŵͿ ŝƌĞƚŽƌ Ğŵ ĐŽŶũƵŶƚŽ ĐŽŵ Ϭϭ ;ƵŵͿ ƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌ ĐŽŵ ƉŽĚĞƌĞƐ ĞƐƉĞĐŝĂŝƐ͕ ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽ͖
/// ͲϬϮ;ĚŽŝƐͿƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌĞƐ͕ŝŶĚŝƐƚŝŶƚĂŵĞŶƚĞ͕ĐŽŵƉŽĚĞƌĞƐĞƐƉĞĐŝĂŝƐ͕ĞŵĐŽŶũƵŶƚŽ͖ŽƵ
/s ͲϬϭ;ƵŵͿŝƌĞƚŽƌŝƐŽůĂĚĂŵĞŶƚĞ͕ŽƵƉŽƌϬϭ;ƵŵͿƉƌŽĐƵƌĂĚŽƌĐŽŵƉŽĚĞƌĞƐĞƐƉĞĐŝĂŝƐ͕ĚĞǀŝĚĂŵĞŶƚĞ
ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽ͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĞŶƚĞ͕ƉĂƌĂĂƉƌĄƚŝĐĂĚŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĂƚŽƐ͗
ĂͿ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĞƌĂŶƚĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌſƌŐĆŽƐƉƷďůŝĐŽƐĨĞĚĞƌĂŝƐ͕ĞƐƚĂĚƵĂŝƐĞŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐ͕
ĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞĐůĂƐƐĞƐ͖
ďͿ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƉĞƌĂŶƚĞ ƐŝŶĚŝĐĂƚŽƐ ŽƵ :ƵƐƚŝĕĂ ĚŽ dƌĂďĂůŚŽ͕ ƉĂƌĂ ŵĂƚĠƌŝĂƐ ĚĞ
ĂĚŵŝƐƐĆŽ͕ƐƵƐƉĞŶƐĆŽŽƵĚĞŵŝƐƐĆŽĚĞĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ͕ĞƉĂƌĂĂĐŽƌĚŽƐƚƌĂďĂůŚŝƐƚĂƐ͖Ğ
ĐͿ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞŵũƵşǌŽ͕ĂƚŝǀĂĞƉĂƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽ ƷŶŝĐŽ͘ Ɛ ƉƌŽĐƵƌĂĕƁĞƐ ƐĞƌĆŽ ŽƵƚŽƌŐĂĚĂƐ Ğŵ ŶŽŵĞ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƉĞůĂ ĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂ ĚĞ ϬϮ
;ĚŽŝƐͿŝƌĞƚŽƌĞƐ͕ĚĞǀĞŶĚŽĞƐƉĞĐŝĨŝĐĂƌŽƐƉŽĚĞƌĞƐĐŽŶĨĞƌŝĚŽƐĞ͕ĞǆĐĞƚŽĂƐĂĚũƵĚŝĐŝĂ͕ƐĞƌĆŽƐĞŵƉƌĞƉŽƌ
ƉƌĂǌŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂĚŽůŝŵŝƚĂĚŽĂ͕ŶŽŵĄǆŝŵŽ͕Ϭϭ;ƵŵͿĂŶŽ͘
ƌƚ͘ϯϯ

ŝƌĞƚŽƌŝĂĂĚŽƚĂƌĄZĞŐŝŵĞŶƚŽ/ŶƚĞƌŶŽƋƵĞĚĞǀĞƌĄĚŝƐƉŽƌĂƌĞƐƉĞŝƚŽ͗

/ͲĚĂƐŶŽƌŵĂƐĚĞƐĞƵĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ͖
//ͲĚŽƐĞƵƐŝƐƚĞŵĂĚĞǀŽƚĂĕĆŽ͖
///ͲĚĂƐƵĂƐĞĐƌĞƚĂƌŝĂ͖
/sͲĚĂƐƐƵĂƐƌĞƵŶŝƁĞƐ͕ĐŽŶǀŽĐĂĕƁĞƐ͕ĂŐĞŶĚĂƐ͕ĂƚĂƐĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂĕĆŽ͖
sͲĚĂŝŶƚĞƌĂĕĆŽĐŽŵſƌŐĆŽƐĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝŽƐ͘
ƌƚ͘ϯϰ ŽŵƉĞƚĞ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŵĞŶƚĞ ă ŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ Ă ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ŐĞƌĂů Ğ Ă ŐĞƐƚĆŽ ĞǆĞĐƵƚŝǀĂ ĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ĐĂďĞŶĚŽͲůŚĞ ĂƐƐĞŐƵƌĂƌŽ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ƌĞŐƵůĂƌ ĚĂĞŵƉƌĞƐĂĞŵ ĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞ ĐŽŵ ĂƐ
ŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐŐĞƌĂŝƐƚƌĂĕĂĚĂƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĞŵĞƐƉĞĐŝĂů͗
/ ͲǌĞůĂƌƉĞůĂŽďƐĞƌǀąŶĐŝĂĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽǀŝŐĞŶƚĞĞĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͖
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// ͲĐŽŽƌĚĞŶĂƌŽĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐ
Ğ Ž ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐ ƚŽŵĂĚĂƐ Ğŵ ƐƐĞŵďůĞŝĂƐ 'ĞƌĂŝƐ͕ ŶĂƐ ƌĞƵŶŝƁĞƐ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞŶĂƐƐƵĂƐƉƌſƉƌŝĂƐƌĞƵŶŝƁĞƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĂǀĂůŝĂƌĂƐƌĞĐŽŵĞŶĚĂĕƁĞƐĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů͖
/// ͲŽďƐĞƌǀĂƌĂƐďŽĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐĚĞŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂ͖
/s ͲƉƌŽƉŽƌĂŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽĂŶƵĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƋƵĂŝƐƋƵĞƌĂůƚĞƌĂĕƁĞƐ
ŶŽŵĞƐŵŽ͕ĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌƐƵĂĞǆĞĐƵĕĆŽ͖
s ͲƉƌŽƉŽƌĂŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĂĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ ĚĞ ƐƵĂƐ ƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐ Ğŵ ƐŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ƉƌŝǀĂĚĂƐ͕ ŶŽ WĂşƐ Ğ ŶŽ ĞǆƚĞƌŝŽƌ͕ Ğ ĂƐ ĂƋƵŝƐŝĕƁĞƐ͕
ƌĞŽƌŐĂŶŝǌĂĕƁĞƐĞĂůŝĞŶĂĕƁĞƐ͕ŶŽƚŽĚŽŽƵĞŵƉĂƌƚĞ͕ĚĞĂĕƁĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂƐĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĚĞƐƵĂƐ
ƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐĞĚĞƐƵĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐĂĐŝŽŶĄƌŝĂƐŵŝŶŽƌŝƚĄƌŝĂƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĞŝĞĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͖
s/ ͲĂƉƌĞƐĞŶƚĂƌ͕ĂƚĠĂƷůƚŝŵĂƌĞƵŶŝĆŽŽƌĚŝŶĄƌŝĂĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĚŽĂŶŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͕ƉůĂŶŽ
ĚĞ ŶĞŐſĐŝŽƐ ƉĂƌĂ Ž ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĂŶƵĂů ƐĞŐƵŝŶƚĞ Ğ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ ĚĞ ůŽŶŐŽ ƉƌĂǌŽ ĂƚƵĂůŝǌĂĚĂ ĐŽŵ ĂŶĄůŝƐĞ ĚĞ
ƌŝƐĐŽƐĞŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞƐƉĂƌĂ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ŽƐƉƌſǆŝŵŽƐĐŝŶĐŽĂŶŽƐ͖
s// ͲĞůĂďŽƌĂƌ͕ĞŵĐĂĚĂĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ŽƐZĞůĂƚſƌŝŽƐĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĂƐĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ&ŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞĂ
ƉƌŽƉŽƐƚĂ ƐŽďƌĞ Ă ĚĞƐƚŝŶĂĕĆŽ ĚŽƐ ůƵĐƌŽƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ Ă ƐĞƌĞŵ ƐƵďŵĞƚŝĚŽƐ ĂŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͖
s/// Ͳ ŵŽŶŝƚŽƌĂƌ Ă ƐƵƐƚĞŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ ĚŽƐ ŶĞŐſĐŝŽƐ͕ ŽƐ ƌŝƐĐŽƐ ĚĞ ĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂ Ğ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐ ŵĞĚŝĚĂƐ ĚĞ
ŵŝƚŝŐĂĕĆŽ͕ĞůĂďŽƌĂŶĚŽƌĞůĂƚſƌŝŽƐŐĞƌĞŶĐŝĂŝƐĐŽŵŝŶĚŝĐĂĚŽƌĞƐĚĞŐĞƐƚĆŽ͖
/y ͲĂƉƌŽǀĂƌĂƐŶŽƌŵĂƐŝŶƚĞƌŶĂƐĚĞĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
y Ͳ ĚĞĨŝŶŝƌ Ă ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂů ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ Ă ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ ŝŶƚĞƌŶĂ ĚĂƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂĂĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽŝŶĐŝƐŽy>/͕ĂƌƚŝŐŽ
Ϯϴ͕ĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͖
y/ ͲĂƉƌŽǀĂƌĂƐŶŽƌŵĂƐĚĞƉĞƐƐŽĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĞŵĐŽŶƐŽŶąŶĐŝĂĐŽŵŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚĞWĞƐƐŽĂů
ĂƉƌŽǀĂĚŽƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĐŽŵĂWŽůşƚŝĐĂĚĞ'ĞƐƚĆŽĚĞƉĞƐƐŽĂƐ͖
y// Ͳ ĂĚƋƵŝƌŝƌ͕ ĂůŝĞŶĂƌ Ğ ŽŶĞƌĂƌ ďĞŶƐ ĚŽ ĂƚŝǀŽ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ ĂƉſƐ ĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͖
y/// ͲŝŶĚŝĐĂƌ͕ƋƵĂŶĚŽĨŽƌŽĐĂƐŽ͕ŽƐŶŽŵĞƐĚŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐŽƵŵĞŵďƌŽƐĚĞĐŽŶƐĞůŚŽƐĞĐŽŵŝƚġƐ
ĂƐĞƌĞŵƐƵďŵĞƚŝĚŽƐăƐĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐŐĞƌĂŝƐĚĞƐƵĂƐƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚĂƐ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐ
Ϯϴ

148

ĚĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ/yĞ͕ƉĂƌĂĂƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚĂƐ͕ŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂWŽůşƚŝĐĂĚĞ/ŶĚŝĐĂĕĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶĂƐ
WĂƌƚŝĐŝƉĂĚĂƐ͖
y/s - ŽƌŝĞŶƚĂƌŽǀŽƚŽĚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞĚĂĂŝǆĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞŶĂƐĂƐƐĞŵďůĞŝĂƐĚĞĞŵƉƌĞƐĂƐƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐ͕
ĐŽŶƚƌŽůĂĚĂƐŽƵĐŽůŝŐĂĚĂƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĞŝ͕ĞƐƚĂƚƵƚŽƐĞĂĐŽƌĚŽƐĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͖
ys ͲĂƵƚŽƌŝǌĂƌĂĐĂƉƚĂĕĆŽĚĞĞŵƉƌĠƐƚŝŵŽƐŽƵĨŝŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐĞŵǀĂůŽƌĂŐƌĞŐĂĚŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂ͕ŶŽ
ŵĄǆŝŵŽ͕ϭй;ƵŵƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƷůƚŝŵŽďĂůĂŶĕŽ
ĂƉƌŽǀĂĚŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽŽƉĞƌşŽĚŽĚĞϯ;ƚƌġƐͿŵĞƐĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽŶĞŐſĐŝŽ͕ƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
ys/ ͲĂƵƚŽƌŝǌĂƌĂĂůŝĞŶĂĕĆŽŽƵŽŶĞƌĂĕĆŽĚĞďĞŶƐĚŽĂƚŝǀŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ĞǆĐĞƚŽĂƐĂůŝĞŶĂĕƁĞƐĚĞĂĕƁĞƐ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĂƐĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĚĞƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐĞĚĂƐĚĞŵĂŝƐƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕
ĞŵǀĂůŽƌĂŐƌĞŐĂĚŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂ͕ŶŽŵĄǆŝŵŽ͕Ϭ͕ϱй;ĐŝŶĐŽĚĠĐŝŵŽƐƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
ĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƷůƚŝŵŽďĂůĂŶĕŽĂƉƌŽǀĂĚŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽƉĞƌşŽĚŽĚŽƐϯ;ƚƌġƐͿŵĞƐĞƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽŶĞŐſĐŝŽ͖
ys// Ͳ ĂƵƚŽƌŝǌĂƌĂƉƌĞƐƚĂĕĆŽĚĞŐĂƌĂŶƚŝĂƐƌĞĂŝƐŽƵƉĞƐƐŽĂŝƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌŶĂƚƵƌĞǌĂƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞŵ
ǀĂůŽƌĂŐƌĞŐĂĚŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂ͕ŶŽŵĄǆŝŵŽ͕Ϭ͕ϱй;ĐŝŶĐŽĚĠĐŝŵŽƐƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĚĞĂĐŽƌĚŽĐŽŵŽƷůƚŝŵŽďĂůĂŶĕŽĂƉƌŽǀĂĚŽ͕ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽŽƉĞƌşŽĚŽĚŽƐϯ;ƚƌġƐͿŵĞƐĞƐ
ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐĂŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽŶĞŐſĐŝŽ͖
ys/// Ͳ ĂƵƚŽƌŝǌĂƌ Ă ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĞ ĂƚŽƐƋƵĞŝŵƉŽƌƚĞŵƌĞŶƷŶĐŝĂĚĞ ĚŝƌĞŝƚŽƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞŵǀĂůŽƌ
ĂŐƌĞŐĂĚŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂ͕ŶŽŵĄǆŝŵŽ͕Ϭ͕ϭй;ƵŵĚĠĐŝŵŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕
ĚĞ ĂĐŽƌĚŽ ĐŽŵ Ž ƷůƚŝŵŽ ďĂůĂŶĕŽ ĂƉƌŽǀĂĚŽ͕ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂŶĚŽ Ž ƉĞƌşŽĚŽ ĚŽƐ ϯ ;ƚƌġƐͿŵĞƐĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ
ĂŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽŶĞŐſĐŝŽ͕ĐŽŵĞǆĐĞĕĆŽĂŽƐĐĂƐŽƐĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͖
y/y

ʹĂƉƌŽǀĂƌ͕ǀŝƐĂŶĚŽŽŵĞůŚŽƌĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĞƐƵĂƐĨƵŶĕƁĞƐĞĂĂŐŝůŝĚĂĚĞĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐŝƐſƌŝŽ͕

Ă ĐƌŝĂĕĆŽ͕ ĞǆƚŝŶĕĆŽ Ğ ĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽ ĚĞ ŽŵŝƚġƐ dĠĐŶŝĐŽƐ ǀŝŶĐƵůĂĚŽƐ ă ŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ ĐŽŵ ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ
ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ͕ĞĂƉƌŽǀĂƌƐĞƵƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐƌĞŐŝŵĞŶƚŽƐŝŶƚĞƌŶŽƐ͖
yy - ĂƉƌŽǀĂƌŽƐĞƵZĞŐŝŵĞŶƚŽ/ŶƚĞƌŶŽ͖
yy/ Ͳ ƐƵďŵĞƚĞƌ͕ ŝŶƐƚƌƵŝƌ Ğ ƉƌĞƉĂƌĂƌ ĂĚĞƋƵĂĚĂŵĞŶƚĞŽƐ ĂƐƐƵŶƚŽƐ ƋƵĞĚĞƉĞŶĚĂŵĚĞĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚŽ
ŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĚĞůŝďĞƌĂŶĚŽƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞƋƵĂŶĚŽŶĆŽŚŽƵǀĞƌĐŽŶĨůŝƚŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͖Ğ
yy// ͲĚĞĐŝĚŝƌƐŽďƌĞĂƐƐƵŶƚŽƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐĂŽƐŶĞŐſĐŝŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƋƵĞŶĆŽƐĞũĂŵĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂ
ĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůŽƵĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘

Ϯϵ
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ƌƚ͘ϯϱ

^ĆŽ͕ ĂŝŶĚĂ͕ ĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ Ğ ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ ĚŽ ŝƌĞƚŽƌͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͕ ĚŽ ŝƌĞƚŽƌ

ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůŽ ƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĐŽŵ ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ Ğ ĚŽ ŝƌĞƚŽƌ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů ƉĞůĂ ŐĞƐƚĆŽ ĚĞ ƌŝƐĐŽƐ͕
ĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐĞĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ͗
/ ͲĚŽŝƌĞƚŽƌͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͗
ĂͿ ĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĂƚŝǀĂĞƉĂƐƐŝǀĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĞŵƚŽĚŽƐŽƐƐĞƵƐŶĞŐſĐŝŽƐĞƌĞůĂĕƁĞƐĐŽŵƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͕
ĨŝƌŵĂŶĚŽ ĐŽŶƚƌĂƚŽƐ͕ ĚŝƐƚƌĂƚŽƐ͕ ĂƐƐŝŶĂŶĚŽ ĐŚĞƋƵĞƐ ĞŽƵƚƌŽƐ ƚşƚƵůŽƐ ĚĞ ĐƌĠĚŝƚŽ͕ ƌĞĐĞďĞŶĚŽ Ğ ĚĂŶĚŽ Ă
ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂ ƋƵŝƚĂĕĆŽ͕ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽ͕ ĂŝŶĚĂ͕ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƉĞƌĂŶƚĞ ĂƐ ƌĞƉĂƌƚŝĕƁĞƐ ƉƷďůŝĐĂƐ ĨĞĚĞƌĂŝƐ͕
ĞƐƚĂĚƵĂŝƐĞŵƵŶŝĐŝƉĂŝƐ͕ ƉƌĂƚŝĐĂŶĚŽ͕ĞŶĨŝŵ͕ƚŽĚŽƐŽƐĂƚŽƐ ŝŶĞƌĞŶƚĞƐ ă ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕
ŽďĞĚĞĐŝĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƚŝŐŽϯϮĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͖
ďͿ ĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĚĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐĞŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐƚŽŵĂĚĂƐĞŵƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐ
ĞŶĂƐƌĞƵŶŝƁĞƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͖
ĐͿ ĐŽŶǀŽĐĂƌĞƉƌĞƐŝĚŝƌĂƐƌĞƵŶŝƁĞƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞƚĂůĂƚƌŝďƵŝĕĆŽƉŽĚĞƐĞƌĚĞůĞŐĂĚĂĂŽƵƚƌŽ
ŝƌĞƚŽƌ͖
ĚͿ ĐŽŶĐĞĚĞƌ ĂĨĂƐƚĂŵĞŶƚŽ Ğ ůŝĐĞŶĕĂƐ ĂŽƐ ĚĞŵĂŝƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚĂ ŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ Ă ƚşƚƵůŽ ĚĞ ĨĠƌŝĂƐ͕
ŝŶĚŝĐĂŶĚŽŽƐƐƵďƐƚŝƚƵƚŽƐ͖
ĞͿ ĐŽŽƌĚĞŶĂƌ͕ƉůĂŶĞũĂƌ͕ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂƌĞƉƌĞƐŝĚŝƌĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
ĨͿ ƚŽŵĂƌĚĞĐŝƐƁĞƐĚĞĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ĂĚƌĞĨĞƌĞŶĚƵŵĚĞƐƚĂ͕ĞŵĐĂƌĄƚĞƌĚĞƵƌŐġŶĐŝĂ͖
ŐͿ ĞǆĞƌĐĞƌĂƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽŐĞƌĂůĚĂƐĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐĞĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͖
ŚͿ ĂĚŵŝƚŝƌ͕ƉƌŽŵŽǀĞƌ͕ƌĞĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƌ͕ĚĞƐŝŐŶĂƌ͕ůŝĐĞŶĐŝĂƌ͕ƚƌĂŶƐĨĞƌŝƌ͕ƌĞŵŽǀĞƌ͕ƉƵŶŝƌ͕ĚĞŵŝƚŝƌĞĚŝƐƉĞŶƐĂƌ
ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ͕ ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐ ĂƐ ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶĞƐƚĞ ƐƚĂƚƵƚŽ Ğ Ă ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ ǀŝŐĞŶƚĞ͕ ĨĂĐƵůƚĂĚĂ Ă
ŽƵƚŽƌŐĂĚĞƐƐĞƐƉŽĚĞƌĞƐĐŽŵůŝŵŝƚĂĕĆŽĞǆƉƌĞƐƐĂ͖
ŝͿ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŽŵƉĂŶŚŝĂŶĂƐƐƐĞŵďůĞŝĂƐ'ĞƌĂŝƐĚĞĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͖
ũͿ ĂĨĂƐƚĂƌƋƵĂůƋƵĞƌŵĞŵďƌŽĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ĚĞǀĞŶĚŽŝŶĨŽƌŵĂƌŝŵĞĚŝĂƚĂŵĞŶƚĞƐƵĂĚĞĐŝƐĆŽĂŽŽŶƐĞůŚŽ
ĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂĚĂ͕ƉĂƌĂƋƵĞĂƋƵĞůĞĐŽůĞŐŝĂĚŽĚĞĐŝĚĂƐŽďƌĞƐƵĂĚĞƐƚŝƚƵŝĕĆŽ͖
ŬͿ ƉƌŽƉŽƌ ĂŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽ ĚĂ ŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ Ž ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ ĚĞ
WĞƐƐŽĂů͕ ƉůĂŶŽƐ ĚĞ ĐĂƌŐŽƐ͕ ĐĂƌƌĞŝƌĂƐ Ğ ƐĂůĄƌŝŽƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ Ğ Ž ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀŽ ĚĞ ƉĞƐƐŽĂů ƉƌſƉƌŝŽ͕
ŽďƐĞƌǀĂĚĂĂĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞŽŽƌĚĞŶĂĕĆŽĞ'ŽǀĞƌŶĂŶĕĂĚĂƐŵƉƌĞƐĂƐƐƚĂƚĂŝƐ;^^dͿ͕
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ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽǀŝŐĞŶƚĞ͖
ůͿ ƉƌŽƉŽƌĂŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ŽƉůĂŶŽĞƐƚƌĂƚĠŐŝĐŽĞŽ
ŵŽĚĞůŽĚĞŐĞƐƚĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
ŵͿ ƉƌŽƉŽƌĂŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚĞĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ĂĐƌŝĂĕĆŽ͕ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽ
ĞĞǆƚŝŶĕĆŽĚĞƵŶŝĚĂĚĞƐ͖
ŶͿ ƉƌŽƉŽƌ ĂŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ă ŶŽŵĞĂĕĆŽ Ğ Ă ĚĞƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĚŽƐ ƚŝƚƵůĂƌĞƐ ŵĄǆŝŵŽƐ ŶĆŽ
ĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝŽƐĚĂƐĄƌĞĂƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂŝŶƚĞƌŶĂ͕ŐĞƐƚĆŽĚĞƌŝƐĐŽƐ͕ĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐĞĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ͕ŽƵǀŝĚŽƌŝĂ
ĞĐŽƌƌĞŐĞĚŽƌŝĂ͖
ŽͿ ƉƌŽƉŽƌ ĂŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ă ŶŽŵĞĂĕĆŽ Ğ Ă ĚĞƐƚŝƚƵŝĕĆŽ ĚŽƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚŽƐ ſƌŐĆŽƐ
ĂƵǆŝůŝĂƌĞƐ ĚĂ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚĞ ƋƵĞ ƚƌĂƚĂ Ž ĂƉşƚƵůŽ s/// ĚĞƐƚĞ ƐƚĂƚƵƚŽ ^ŽĐŝĂů͕ ĐŽŵ ĞǆĐĞĕĆŽ ĚŽƐ
ŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŵŝƚġĚĞƵĚŝƚŽƌŝĂ͖
ƉͿ ĞǆĞƌĐĞƌŽƵƚƌŽƐƉŽĚĞƌĞƐĞĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐƋƵĞŶĆŽĨŽƌĞŵĐŽŶĨĞƌŝĚŽƐĂŽƐĚĞŵĂŝƐĚŝƌĞƚŽƌĞƐĞŽƐƋƵĞůŚĞ
ĨŽƌĞŵ͕ĚĞƚĞŵƉŽƐĞŵƚĞŵƉŽƐ͕ĐŽŶĨĞƌŝĚŽƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘
// ͲĚŽŝƌĞƚŽƌƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůŽƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ͗
ĂͿ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌĂŽŵƉĂŶŚŝĂƉĞƌĂŶƚĞĂsDĞĚĞŵĂŝƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚŽŵĞƌĐĂĚŽĚĞĐĂƉŝƚĂŝƐĞŝŶƐƚŝƚƵŝĕƁĞƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽſƌŐĆŽƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐĞďŽůƐĂƐĚĞǀĂůŽƌĞƐ͕ŶĂĐŝŽŶĂŝƐĞĞƐƚƌĂŶŐĞŝƌŽƐ͕ŶĂƐƋƵĂŝƐĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƚĞŶŚĂ ǀĂůŽƌĞƐ ŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐ ĂĚŵŝƚŝĚŽƐ ă ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽ͕ ĂůĠŵ ĚĞ ĨĂǌĞƌ ĐƵŵƉƌŝƌ ĂƐ ŶŽƌŵĂƐ
ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂƌĞƐ ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ŶŽƚŽĐĂŶƚĞ ĂŽƐ ƌĞŐŝƐƚƌŽƐŵĂŶƚŝĚŽƐũƵŶƚŽăsDĞũƵŶƚŽĂŽƐ
ſƌŐĆŽƐƌĞŐƵůĂĚŽƌĞƐĞďŽůƐĂƐĚĞǀĂůŽƌĞƐŶĂƐƋƵĂŝƐĂŽŵƉĂŶŚŝĂƚĞŶŚĂǀĂůŽƌĞƐŵŽďŝůŝĄƌŝŽƐĂĚŵŝƚŝĚŽƐă
ŶĞŐŽĐŝĂĕĆŽĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƌĂĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂĚĞƌĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĐŽŵŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐ͖Ğ
ďͿ ŵŽŶŝƚŽƌĂƌŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚĂƐ ŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ ĚŝƐƉŽƐƚĂƐ ŶŽ ĂƉşƚƵůŽ y/sĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂůƉĞůŽƐ
ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƌĞƉŽƌƚĂƌăƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĞͬŽƵĂŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ƋƵĂŶĚŽ
ƐŽůŝĐŝƚĂĚŽ͕ƐƵĂƐĐŽŶĐůƵƐƁĞƐ͕ƌĞůĂƚſƌŝŽƐĞĚŝůŝŐġŶĐŝĂƐ͘
/// ͲŽŝƌĞƚŽƌƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂĄƌĞĂĚĞŐĞƐƚĆŽĚĞƌŝƐĐŽƐ͕ĐŽŶƚƌŽůĞƐ/ŶƚĞƌŶŽƐĞĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ͗
ĂͿ ůŝĚĞƌĂƌ͕ ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂƌ Ğ ĐŽŽƌĚĞŶĂƌ ĂƐ ĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ ĚĂ ĄƌĞĂ ĚĞ ƌŝƐĐŽƐ͕ ĐŽŶƚƌŽůĞƐ ŝŶƚĞƌŶŽƐ Ğ
ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞůŝƐƚĂĚĂƐŶŽĂƌƚŝŐŽϱϮĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͖
ďͿ ƌĞƉŽƌƚĂƌͲƐĞĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞĂŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŶĂŚŝƉſƚĞƐĞƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽĂƌƚŝŐŽϵǑ͕ΑϰǑ͕ĚĂ
>ĞŝŶǑϭϯ͘ϯϬϯͬϮϬϭϲ͕ĞĞŵŽƵƚƌŽƐŶŽƌŵĂƚŝǀŽƐĞǆƚĞƌŶŽƐŽƵŝŶƚĞƌŶŽƐ͖
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ĐͿ ƌĞƐƉŽŶĚĞƌ ũƵŶƚŽ ăƐ ĞŶƚŝĚĂĚĞƐ ĚĞ ĨŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽ Ğ ĐŽŶƚƌŽůĞ ƉĞůŽ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂŵĞŶƚŽ͕ ƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽ Ğ
ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ŶŽƌŵĂƐ͕ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ Ğ ĐŽŶƚƌŽůĞƐ ƌĞůĂƚŝǀŽƐ ă ĞƐƚƌƵƚƵƌĂ ĚĞ ŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƌŝƐĐŽƐ͕
ŽďƐĞƌǀĂĚĂĂĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂĚŽŝƌĞƚŽƌĚĞZĞůĂĕĆŽĐŽŵ/ŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐĐŽŶĨŽƌŵĞŝŶĐŝƐŽ//͕ĂůşŶĞĂ͞Ă͟ĚĞƐƚĞ
ĂƌƚŝŐŽ͖
ΑϭǑ

ŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞǀĞƌĄĐƌŝĂƌĐŽŶĚŝĕƁĞƐĂĚĞƋƵĂĚĂƐƉĂƌĂŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞ ŝŶĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ ĚĂ

ĄƌĞĂĚĞŐĞƐƚĆŽĚĞƌŝƐĐŽƐ͕ĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐĞĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ Ğ ĂƐƐĞŐƵƌĂƌŽƐĞƵ ĂĐĞƐƐŽ ăƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ
ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞƐƵĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚŽƐĞƵŝƌĞƚŽƌĐŽŵŽĐŽŶǀŝĚĂĚŽŶĂƐ
ƌĞƵŶŝƁĞƐĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ƋƵĂŶĚŽŚŽƵǀĞƌŵĂƚĠƌŝĂĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞĚĞƐƵĂĄƌĞĂĚĞĂƚƵĂĕĆŽ͘
ΑϮǑ

KƐŝƌĞƚŽƌĞƐĐŝƚĂĚŽƐ ŶŽ ĐĂƉƵƚ ĚĞƐƚĞ ĂƌƚŝŐŽ ƉŽĚĞƌĆŽ ƚĞƌ͕ ĂůĠŵ ĚĂƐ ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ ĞƐƉĞĐşĨŝĐĂƐ

ůŝƐƚĂĚĂƐŶĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͕ŽƵƚƌĂƐĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ͕ƉƌĞǀŝƐƚĂƐĞŵůĞŝŽƵĐŽŶĨĞƌŝĚĂƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘
ƌƚ͘ϯϲ

^ĆŽĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐĞĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĐŽŵƵŶƐĂƚŽĚŽƐŽƐŝƌĞƚŽƌĞƐ͗

/ͲŐĞƌŝƌĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĂƐƵĂĄƌĞĂĚĞĂƚƵĂĕĆŽ͖
//ͲƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĚĂƐƌĞƵŶŝƁĞƐĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ĐŽŶĐŽƌƌĞŶĚŽƉĂƌĂĂƉƌŽƉŽƐŝĕĆŽĚĂƐƉŽůşƚŝĐĂƐĞĞƐƚƌĂƚĠŐŝĂƐĂ
ƐĞƌĞŵĂĚŽƚĂĚĂƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƌĞůĂƚĂŶĚŽŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐĚĂƐƵĂƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂĄƌĞĂĚĞĂƚƵĂĕĆŽ͖
/// Ͳ ĐƵŵƉƌŝƌ Ğ ĨĂǌĞƌ ĐƵŵƉƌŝƌ ĂƐ ŽƌŝĞŶƚĂĕƁĞƐ ŐĞƌĂŝƐ ĚŽƐ ŶĞŐſĐŝŽƐ ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐ ƉĞůŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŶĂŐĞƐƚĆŽĚĞƐƵĂĄƌĞĂĞƐƉĞĐşĨŝĐĂĚĞĂƚƵĂĕĆŽ͘
ƌƚ͘ϯϳ

ŝƌĞƚŽƌŝĂƌĞƵŶŝƌͲƐĞͲĄ͕ĚĞĨŽƌŵĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͕ƋƵŝŶǌĞŶĂůŵĞŶƚĞĞ͕ĚĞĨŽƌŵĂĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͕

ƉŽƌĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĚĂŵĂŝŽƌŝĂĚĞƐĞƵƐŵĞŵďƌŽƐŽƵĚŽŝƌĞƚŽƌͲWƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͘
ΑϭǑ

ƌĞƵŶŝĆŽƐŽŵĞŶƚĞƐĞƌĄŝŶƐƚĂůĂĚĂĐŽŵĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĂŵĂŝŽƌŝĂĚĞƐĞƵƐŵĞŵďƌŽƐĞŵĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘

ΑϮǑ

/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĂƐ ĨŽƌŵĂůŝĚĂĚĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶŽ ĐĂƉƵƚ ĚĞƐƚĞ ĂƌƚŝŐŽ ƐĞƌĄ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂ

ƌĞŐƵůĂƌĂƌĞƵŶŝĆŽĚĂƋƵĂůƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŵƚŽĚŽƐŽƐŵĞŵďƌŽƐĞŵĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘
ΑϯǑ

^ĞƌĆŽ ĂĚŵŝƚŝĚĂƐ͕ ĂůĠŵ ĚĞ ƌĞƵŶŝƁĞƐ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂŝƐ͕ ƌĞƵŶŝƁĞƐ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ƚĞůĞĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂ ŽƵ

ǀŝĚĞŽĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂŽƵ͕ĂŝŶĚĂ͕ƉŽƌŵĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ͘
ΑϰǑ

EŽƐĐĂƐŽƐĞŵƋƵĞŶĆŽĨŽƌƉŽƐƐşǀĞůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽŶĂƌĞƵŶŝĆŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂůŽƵƉŽƌĄƵĚŝŽ

ŽƵǀŝĚĞŽĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂ͕ŽŵĞŵďƌŽƉŽĚĞƌĄ͕ĐŽŵďĂƐĞŶĂƉĂƵƚĂĚŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐĂƐĞƌĞŵƚƌĂƚĂĚŽƐ͕ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌ
ƐĞƵǀŽƚŽƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽŽƵ͕ĂŝŶĚĂ͕ƉŽƌĐŽƌƌĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ͘
ϯϮ
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ΑϱǑ

ŽŶƐŝĚĞƌĂŵͲƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ŽƐ ŵĞŵďƌŽƐ ƋƵĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŵ ŶĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶŽ Α ĂĐŝŵĂ͕

ŝŶĐůƵƐŝǀĞƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂŽƋƵſƌƵŵŵşŶŝŵŽƉĂƌĂŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĚĞƌĞƵŶŝĆŽ͘
ƌƚ͘ϯϴ

ƉſƐ Ž ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĚĂ ŐĞƐƚĆŽ͕ Ž ĞǆͲŵĞŵďƌŽ ĚĂ ŝƌĞƚŽƌŝĂ ĨŝĐĂ ŝŵƉĞĚŝĚŽ ĚŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĚĞ

ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞĐŽŶĨŝŐƵƌĞŵĐŽŶĨůŝƚŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞƋƵĂŶƚŽĂŽƉƌĂǌŽ͕
ĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂƐŶĂ>ĞŝϭϮ͘ϴϭϯͬϮϬϭϯĞĚĞŵĂŝƐŶŽƌŵĂƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͘
ΑϭǑ

ĐŽŶĨŝŐƵƌĂĕĆŽĚĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽĚĞĞǆͲŵĞŵďƌŽĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞƉĞŶĚĞƌĄĚĞƉƌĠǀŝĂ

ŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕĆŽĚĂŽŵŝƐƐĆŽĚĞƚŝĐĂWƷďůŝĐĂĚĂWƌĞƐŝĚġŶĐŝĂĚĂZĞƉƷďůŝĐĂ͘
ΑϮǑ

KĞǆͲŵĞŵďƌŽĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ƋƵĞĞƐƚŝǀĞƌĞŵƐŝƚƵĂĕĆŽĚĞŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ƌĞĐĞďĞƌĄƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ

ĐŽŵƉĞŶƐĂƚſƌŝĂ͕ ŵĞĚŝĂŶƚĞ ĂƵƚŽƌŝǌĂĕĆŽ ĚĂ ŽŵŝƐƐĆŽ ĚĞ ƚŝĐĂ WƷďůŝĐĂ ĚĂ WƌĞƐŝĚġŶĐŝĂ ĚĂ ZĞƉƷďůŝĐĂ͕
ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂƉĞŶĂƐĂŽŚŽŶŽƌĄƌŝŽŵĞŶƐĂůĚĂĨƵŶĕĆŽƋƵĞŽĐƵƉĂǀĂ͘
ΑϯǑ

ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĐŽŵƉĞŶƐĂƚſƌŝĂĚĞǀĞƌĄƐĞƌƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞĂƉƌŽǀĂĚĂƉĞůĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͘

ΑϰǑ

EĆŽƚĞƌĄĚŝƌĞŝƚŽăƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĐŽŵƉĞŶƐĂƚſƌŝĂ͕ŽĞǆͲŵĞŵďƌŽĚĂŝƌĞƚŽƌŝĂƋƵĞƌĞƚŽƌŶĂƌ͕ĂŶƚĞƐ

ĚŽƚĠƌŵŝŶŽĚŽƉĞƌşŽĚŽĚĞŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽ͕ĂŽĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĚĂĨƵŶĕĆŽƋƵĞŽĐƵƉĂǀĂŶĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ
ƉƷďůŝĐĂŽƵƉƌŝǀĂĚĂĂŶƚĞƌŝŽƌŵĞŶƚĞăƐƵĂŝŶǀĞƐƚŝĚƵƌĂ͕ĚĞƐĚĞƋƵĞŶĆŽĐĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĐŽŶĨůŝƚŽĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͘

W1dh>Ks///
MZ'K^hy/>/Z^D/E/^dZK

^ĞĕĆŽ/
ŽŵŝƚġĚĞƵĚŝƚŽƌŝĂ
ƌƚ͘ϯϵ

 ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƚĞƌĄ Ƶŵ Žŵŝƚġ ĚĞ ƵĚŝƚŽƌŝĂ͕ ĐŽŵ ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ ĐŽŵŽ

ſƌŐĆŽ ĂƵǆŝůŝĂƌ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ĂŽ ƋƵĂů ƐĞ ƌĞƉŽƌƚĂƌĄ ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͕ ĐŽŵ ĨƵŶĕƁĞƐ ĚĞ
ĂƵĚŝƚŽƌŝĂĞĚĞĨŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽƐŽďƌĞĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĞĞĨĞƚŝǀŝĚĂĚĞĚŽƐƐŝƐƚĞŵĂƐ
ĚĞĐŽŶƚƌŽůĞŝŶƚĞƌŶŽĞĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂƐŝŶƚĞƌŶĂĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͘
ΑϭǑ

ŽŽŵŝƚġĚĞƵĚŝƚŽƌŝĂĐŽŵƉĞƚŝƌĄ͕ĂůĠŵĚŽƉƌĞǀŝƐƚŽŶĂ>ĞŝŶǑϭϯ͘ϯϬϯͬϮϬϭϲĞƐĞƵƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ

ĞĐƌĞƚŽƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĚŽƌ͕ĚĞŵĂŝƐŶŽƌŵĂƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐĞŶŽƐĞƵZĞŐŝŵĞŶƚŽ/ŶƚĞƌŶŽ͗
/ ͲŽƉŝŶĂƌƐŽďƌĞĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĞĚĞƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽĂƵĚŝƚŽƌƉĂƌĂĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ
ŽƵƉĂƌĂƋƵĂůƋƵĞƌŽƵƚƌŽƐĞƌǀŝĕŽ͕ĂůĠŵĚĞƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĂƌĞĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͗
ĂͿ ĚŽƐ ĂƵĚŝƚŽƌĞƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ Ă Ĩŝŵ ĚĞ ĂǀĂůŝĂƌ͗ Ă ƐƵĂ ŝŶĚĞƉĞŶĚġŶĐŝĂ͕ Ă ƋƵĂůŝĚĂĚĞ ĚŽƐ ƐĞƌǀŝĕŽƐ
ϯϯ
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ƉƌĞƐƚĂĚŽƐ͕ĂĂĚĞƋƵĂĕĆŽĚŽƐƐĞƌǀŝĕŽƐƉƌĞƐƚĂĚŽƐăƐŶĞĐĞƐƐŝĚĂĚĞƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
ďͿ ĚĂĄƌĞĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
ĐͿ ĚĂĄƌĞĂĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂŝŶƚĞƌŶĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
ĚͿ ĚĂĄƌĞĂĚĞĞůĂďŽƌĂĕĆŽĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
//

ͲŵŽŶŝƚŽƌĂƌĂƋƵĂůŝĚĂĚĞĞŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĞĚŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐ͕ĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ

ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐĞŵĞĚŝĕƁĞƐĚŝǀƵůŐĂĚĂƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
/// Ͳ ĂǀĂůŝĂƌ Ğ ŵŽŶŝƚŽƌĂƌ ĂƐ ĞǆƉŽƐŝĕƁĞƐ ĚĞ ƌŝƐĐŽ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ƉŽĚĞŶĚŽ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ƌĞƋƵĞƌĞƌ
ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĚĞƚĂůŚĂĚĂƐ ĚĞ ƉŽůşƚŝĐĂƐ Ğ ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚŽƐ ĐŽŵ Ă ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ĚĂ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĂƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞĂƚŝǀŽƐĚĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂĞĂƐĚĞƐƉĞƐĂƐŝŶĐŽƌƌŝĚĂƐĞŵŶŽŵĞĚĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
/s ͲĂǀĂůŝĂƌĞŵŽŶŝƚŽƌĂƌ͕ũƵŶƚĂŵĞŶƚĞĐŽŵŽŽŵŝƚġĚĞdƌĂŶƐĂĕƁĞƐĐŽŵWĂƌƚĞƐZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ĐŽŵ Ă
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ Ğ ĐŽŵ Ă ĄƌĞĂ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ ŝŶƚĞƌŶĂ͕ Ă ĂĚĞƋƵĂĕĆŽ ĚĂƐ ƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐ ĐŽŵ
ƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƉĞůĂŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƵĂƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐĞǀŝĚĞŶĐŝĂĕƁĞƐ͖
s Ͳ ĞůĂďŽƌĂƌ ƌĞůĂƚſƌŝŽ ĂŶƵĂů ƌĞƐƵŵŝĚŽ͕ Ă ƐĞƌ ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĚŽ ũƵŶƚĂŵĞŶƚĞ ĐŽŵ ĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͕ĐŽŶƚĞŶĚŽ͗
ĂͿ ĂĚĞƐĐƌŝĕĆŽĚĞƐƵĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĞĐŽŶĐůƵƐƁĞƐĂůĐĂŶĕĂĚŽƐĞĂƐƌĞĐŽŵĞŶĚĂĕƁĞƐĨĞŝƚĂƐ͖
ďͿ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ƐŝƚƵĂĕƁĞƐ ŶĂƐ ƋƵĂŝƐ ĞǆŝƐƚĂ ĚŝǀĞƌŐġŶĐŝĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĂ ĞŶƚƌĞ Ă ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ŽƐ ĂƵĚŝƚŽƌĞƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ Ğ Ž Žŵŝƚġ ĚĞ ƵĚŝƚŽƌŝĂ Ğŵ ƌĞůĂĕĆŽ ăƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
ĐͿ ĂƚĞƐƚĞĚĂĂĚĞƋƵĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽĞĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĂĂƵĚŝƚŽƌŝĂŝŶƚĞƌŶĂ͖
s/ ͲĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌĂƐƉƌĄƚŝĐĂƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĞĚĞƚƌĂŶƐƉĂƌġŶĐŝĂĚĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĂƐƐĞƐƐŽƌĂƌŽ
ŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŶĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐƐŽďƌĞƉŽůşƚŝĐĂƐĞĐſĚŝŐŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ
ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ Ğ ŵĂƚĠƌŝĂƐ ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ĂŽ ƐŝƐƚĞŵĂ ĚĞ ŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ƌŝƐĐŽƐ͕ ĐŽŶƚƌŽůĞƐ ŝŶƚĞƌŶŽƐ͕
ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ͕ŝŶƚĞŐƌŝĚĂĚĞĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂŝŶƚĞƌŶĂĞŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͖
s// ͲĂǀĂůŝĂƌĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƚƌŝŵĞƐƚƌĂŝƐ͕ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐŝŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝĂƐĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͖Ğ
s/// Ͳ ĂǀĂůŝĂƌ͕ ŵŽŶŝƚŽƌĂƌ Ğ ƌĞĐŽŵĞŶĚĂƌ ă ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ă ĐŽƌƌĞĕĆŽ ŽƵ ĂƉƌŝŵŽƌĂŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ƉŽůşƚŝĐĂƐ
ŝŶƚĞƌŶĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ŝŶĐůƵŝŶĚŽĂƉŽůşƚŝĐĂĚĞƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐĞŶƚƌĞƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͘
ϯϰ

154

ΑϮǑ

K Žŵŝƚġ ĚĞ ƵĚŝƚŽƌŝĂ ƚĂŵďĠŵ ĞǆĞƌĐĞƌĄ ƐƵĂƐ ĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ Ğ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ ũƵŶƚŽ ăƐ

ƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƋƵĞĂĚŽƚĂƌĞŵŽƌĞŐŝŵĞĚĞŽŵŝƚġĚĞƵĚŝƚŽƌŝĂƷŶŝĐŽ͘
ΑϯǑ

KŽŵŝƚġĚĞƵĚŝƚŽƌŝĂƚĞƌĄĂƵƚŽŶŽŵŝĂŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂůĞĚŽƚĂĕĆŽŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂĚĞŶƚƌŽĚĞůŝŵŝƚĞƐ

ĂƉƌŽǀĂĚŽƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ƉĂƌĂĐŽŶĚƵǌŝƌŽƵĚĞƚĞƌŵŝŶĂƌĂƌĞĂůŝǌĂĕĆŽĚĞ ĐŽŶƐƵůƚĂƐ͕
ĂǀĂůŝĂĕƁĞƐ Ğ ŝŶǀĞƐƚŝŐĂĕƁĞƐ ĚĞŶƚƌŽ ĚŽ ĞƐĐŽƉŽ ĚĞ ƐƵĂƐ ĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ĐŽŵ Ă ĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ Ğ
ƵƚŝůŝǌĂĕĆŽĚĞĞƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĂƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͘
ΑϰǑ

K Žŵŝƚġ ĚĞ ƵĚŝƚŽƌŝĂ ĚĞǀĞƌĄ ƉŽƐƐƵŝƌ ŵĞŝŽƐ ƉĂƌĂ ƌĞĐĞƉĕĆŽ Ğ ƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ

ĂĐĞƌĐĂ ĚŽ ĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝǀŽƐ ůĞŐĂŝƐ Ğ ŶŽƌŵĂƚŝǀŽƐ ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ĂůĠŵ ĚĞ
ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽƐĞĐſĚŝŐŽƐŝŶƚĞƌŶŽƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĐŽŵƉƌĞǀŝƐĆŽĚĞƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĞƐƉĞĐşĨŝĐŽƐƉĂƌĂƉƌŽƚĞĕĆŽ
ĚŽƉƌĞƐƚĂĚŽƌĞĚĂĐŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂůŝĚĂĚĞĚĂŝŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͘
ΑϱǑ

Ž ŵĞŶŽƐ Ƶŵ ĚŽƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚŽ Žŵŝƚġ ĚĞ ƵĚŝƚŽƌŝĂ ĚĞǀĞƌĄ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌ ĚĂƐ ƌĞƵŶŝƁĞƐ ĚŽ

ŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƋƵĞƚƌĂƚĞŵĚĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐƉĞƌŝſĚŝĐĂƐ͕ĚĂĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽ ĚŽ
ĂƵĚŝƚŽƌŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĞĚŽW/Ed͘
ƌƚ͘ϰϬ

K Žŵŝƚġ ĚĞ ƵĚŝƚŽƌŝĂ ƐĞƌĄ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽ ƉŽƌ ϰ ;ƋƵĂƚƌŽͿ ŵĞŵďƌŽƐ ĞĨĞƚŝǀŽƐ͕ Ğŵ ƐƵĂ

ŵĂŝŽƌŝĂŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ĐŽŵŵĂŶĚĂƚŽƐĚĞϯ;ƚƌġƐͿĂŶŽƐŶĆŽĐŽŝŶĐŝĚĞŶƚĞƐƉĂƌĂĐĂĚĂŵĞŵďƌŽ͕ƉĞƌŵŝƚŝĚĂ
ƵŵĂƷŶŝĐĂƌĞĞůĞŝĕĆŽ͘
ΑϭǑ

KŵĞŵďƌŽĚŽŽŵŝƚġĚĞƵĚŝƚŽƌŝĂƐŽŵĞŶƚĞƉŽĚĞƌĄǀŽůƚĂƌĂŝŶƚĞŐƌĂƌƚĂůſƌŐĆŽĂƉſƐĚĞĐŽƌƌŝĚŽƐ͕

ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ƚƌġƐĂŶŽƐĚŽĨŝŶĂůĚĞƐĞƵŵĂŶĚĂƚŽĂŶƚĞƌŝŽƌ͘
ΑϮǑ

KƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚŽ Žŵŝƚġ ĚĞ ƵĚŝƚŽƌŝĂ ƐĞƌĆŽ ĞůĞŝƚŽƐ ƉĞůŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ğ

ŽďĞĚĞĐĞƌĆŽ͕ ĂůĠŵ ĚŽƐ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ŶĂ ^ĞĕĆŽ // ĚŽ ĂƉşƚƵůŽ s ĚĞƐƚĞ ƐƚĂƚƵƚŽ ^ŽĐŝĂů͕ ƋƵĂŶĚŽ
ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͕ăƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐŵşŶŝŵĂƐĚĞĞůĞŐŝďŝůŝĚĂĚĞĞăƐǀĞĚĂĕƁĞƐƉĂƌĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĂĨƵŶĕĆŽĚŝƐƉŽƐƚĂƐ
ŶĂ>ĞŝŶǑϭϯ͘ϯϬϯͬϮϬϭϲ͕ŶŽĞĐƌĞƚŽŶǑϴ͘ϵϰϱͬϮϬϭϲĞĚĞŵĂŝƐŶŽƌŵĂƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĂŽĚŝƐƉŽƐƚŽ
ŶĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽĞĞŵƐĞƵZĞŐŝŵĞŶƚŽ/ŶƚĞƌŶŽĞ͕ĂĚŝĐŝŽŶĂůŵĞŶƚĞ͕ĂŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĐƌŝƚĠƌŝŽƐ͗
/ ͲĂŽŵĞŶŽƐϭ;ƵŵͿŵĞŵďƌŽƐĞƌĄŵĞŵďƌŽŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͖
// ͲƚĞƌĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂůŽƵĨŽƌŵĂĕĆŽĂĐĂĚġŵŝĐĂĐŽŵƉĂƚşǀĞůĐŽŵŽĐĂƌŐŽ͕ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞ
ŶĂ ĄƌĞĂ ĚĞ ĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂ͕ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂŽƵ ŶŽƐĞƚŽƌ ĚĞ ĂƚƵĂĕĆŽĚĂĞŵƉƌĞƐĂ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞƉĞůŽ
ŵĞŶŽƐϭ;ƵŵͿŵĞŵďƌŽĚĞǀĞƚĞƌƌĞĐŽŶŚĞĐŝĚĂĞǆƉĞƌŝġŶĐŝĂƉƌŽĨŝƐƐŝŽŶĂůĞŵĂƐƐƵŶƚŽƐĚĞĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ͖Ğ
/// - ŽŵĞƐŵŽŵĞŵďƌŽĚŽŽŵŝƚġĚĞƵĚŝƚŽƌŝĂƉŽĚĞƌĄĂĐƵŵƵůĂƌĂŵďĂƐĂƐĐĂƌĂĐƚĞƌşƐƚŝĐĂƐƌĞĨĞƌŝĚĂƐŶŽƐ
ŝŶĐŝƐŽƐ/Ğ//ĚĞƐƚĞƉĂƌĄŐƌĂĨŽ͘
ϯϱ

155

ΑϯǑ

K ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚŽ Žŵŝƚġ ĚĞ ƵĚŝƚŽƌŝĂ͕ Ğ ƐĞƵ ƐƵďƐƚŝƚƵƚŽ͕ ƐĞƌĆŽ ĞůĞŝƚŽƐ ƉĞůŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ

ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘
ΑϰǑ

KƐŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŵŝƚġĚĞƵĚŝƚŽƌŝĂƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌĚĞƐƚŝƚƵşĚŽƐƉĞůŽǀŽƚŽũƵƐƚŝĨŝĐĂĚŽĚĂŵĂŝŽƌŝĂ

ĂďƐŽůƵƚĂĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘
ΑϱǑŝŶĚĞůĞŐĄǀĞůĂĨƵŶĕĆŽĚĞŵĞŵďƌŽĚŽŽŵŝƚġĚĞƵĚŝƚŽƌŝĂ͘
ƌƚ͘ϰϭ

ƐƌĞƵŶŝƁĞƐĚŽŽŵŝƚġĚĞƵĚŝƚŽƌŝĂƐŽŵĞŶƚĞƐĞŝŶƐƚĂůĂƌĆŽĐŽŵĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĂŵĂŝŽƌŝĂ

ĚĞ ƐĞƵƐ ŵĞŵďƌŽƐ Ğŵ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ Ğ ŽĐŽƌƌĞƌĆŽ͕ ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ ĚĞ ĨŽƌŵĂ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂů͕ ĂĚŵŝƚŝŶĚŽͲƐĞ Ă
ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĚĞŵĞŵďƌŽƉŽƌĄƵĚŝŽŽƵǀŝĚĞŽĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂ͘
ΑϭǑ

EŽƐĐĂƐŽƐĞŵƋƵĞŶĆŽĨŽƌƉŽƐƐşǀĞůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽŶĂƌĞƵŶŝĆŽĐŽŶĨŽƌŵĞĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĐĂƉƵƚ͕Ž

ŵĞŵďƌŽƉŽĚĞƌĄ͕ĐŽŵďĂƐĞŶĂƉĂƵƚĂĚŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐĂƐĞƌĞŵƚƌĂƚĂĚŽƐ͕ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌƐĞƵǀŽƚŽƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽ
ŽƵ͕ ĂŝŶĚĂ͕ ƉŽƌ ĐŽƌƌĞŝŽ ĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ͕ ĚĞƐĚĞ ƋƵĞ Ă ŵĂŝŽƌŝĂ ĚŽƐ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚĞƐ ƐĞ ĂƉƌĞƐĞŶƚĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂ
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂůŽƵƉŽƌĄƵĚŝŽŽƵǀŝĚĞŽĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂ͘
ΑϮǑ

ŽŶƐŝĚĞƌĂŵͲƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ŽƐ ŵĞŵďƌŽƐ ƋƵĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŵ ŶĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶŽ ĐĂƉƵƚ Ğ

ŶŽΑϭǑĚĞƐƚĞĂƌƚŝŐŽ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂŽƋƵſƌƵŵŵşŶŝŵŽƉĂƌĂŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĚĞƌĞƵŶŝĆŽ͘
ΑϯǑ

ǀĞŶƚƵĂŝƐĚŝǀĞƌŐġŶĐŝĂƐĚĞƉŽƐŝĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĞŶƚƌĞŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽKhƐĞƌĆŽĚŝƌŝŵŝĚĂƐƉĞůŽ

ǀŽƚŽĚĂŵĂŝŽƌŝĂƐŝŵƉůĞƐĚŽŽůĞŐŝĂĚŽ͕ĐĂďĞŶĚŽĂŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞŽǀŽƚŽĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞĞŵĐĂƐŽĚĞĞŵƉĂƚĞ͘
ΑϰǑ

ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŵŝƚġŶĆŽƐĞƌĄŝŶĨĞƌŝŽƌăƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽƐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ

&ŝƐĐĂŝƐ͘
ƌƚ͘ϰϮ

K ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚŽ Žŵŝƚġ ĚĞ ƵĚŝƚŽƌŝĂ ƐĞƌĄ ƌĞŐƵůĂĚŽ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚŽ ƐĞƵ ƌĞŐŝŵĞŶƚŽ

ŝŶƚĞƌŶŽ͕ĂƉƌŽǀĂĚŽƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘
ΑϭǑ

KŽŵŝƚġĚĞǀĞƌĄƌĞĂůŝǌĂƌ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ƋƵĂƚƌŽƌĞƵŶŝƁĞƐŵĞŶƐĂŝƐ͘

§ϮǑ

ƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚŽƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚŽŽŵŝƚġĚĞƵĚŝƚŽƌŝĂĚĞǀĞŵĞƐƚĂƌĚĞĨŝŶŝĚĂƐĞŵƐĞƵƌĞŐŝŵĞŶƚŽ

ŝŶƚĞƌŶŽ͘
ΑϯǑ

Ɛ ĂƚĂƐ ĚĂƐ ƌĞƵŶŝƁĞƐ ĚŽŽŵŝƚġ ĚĞ ƵĚŝƚŽƌŝĂ ĚĞǀĞŵ ƐĞƌ ĚŝǀƵůŐĂĚĂƐ͕ƐĂůǀŽ ŶĂ ŚŝƉſƚĞƐĞ ĚĞŽ

ŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌƋƵĞĂĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚĂĂƚĂƉŽƐƐĂƉƀƌĞŵƌŝƐĐŽŝŶƚĞƌĞƐƐĞůĞŐşƚŝŵŽ
ĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƐŝƚƵĂĕĆŽĞŵƋƵĞĂƉĞŶĂƐŽƐĞƵĞǆƚƌĂƚŽƐĞƌĄĚŝǀƵůŐĂĚŽ͘
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^ĞĕĆŽ//
ŽŵŝƚġĚĞdƌĂŶƐĂĕƁĞƐĐŽŵWĂƌƚĞƐZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
ƌƚ͘ϰϯ  ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƚĞƌĄ Ƶŵ Žŵŝƚġ ĚĞ dƌĂŶƐĂĕƁĞƐ ĐŽŵ WĂƌƚĞƐ ZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ ĐƵũĂ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽ Ğ
ŝŶƐƚĂůĂĕĆŽƐĞƌĄĚĞůŝďĞƌĂĚĂƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƐŽƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐƉĂƌąŵĞƚƌŽƐ͗
ΑϭǑ

KŽŵŝƚġĚĞdƌĂŶƐĂĕƁĞƐĐŽŵWĂƌƚĞƐZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐƐĞƌĄŝŶƚĞŐƌĂĚŽƉŽƌϯ;ƚƌġƐͿŵĞŵďƌŽƐĞůĞŝƚŽƐ

ĞĚĞƐƚŝƚƵşǀĞŝƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ŶĂƐƵĂŵĂŝŽƌŝĂŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ĚĞŶƚƌĞŽƐƋƵĂŝƐ͗
/ Ͳ ϭ ;ƵŵͿ ŵĞŵďƌŽ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ͕ ƋƵĞ ƐĞƌĄ Ž WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚŽ Žŵŝƚġ͕ ĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ ĚŽ
ŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞůĞŝƚŽƉĞůŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŵŝŶŽƌŝƚĄƌŝŽƐŶĂĨŽƌŵĂĞƐƚĂďĞůĞĐŝĚĂŶŽŝŶĐŝƐŽ/ĚŽ
ĂƌƚŝŐŽϮϭĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͖
// Ͳ Ϯ ;ĚŽŝƐͿ ŵĞŵďƌŽƐ ĐŽŵ ĐŽŵƉƌŽǀĂĚŽƐ ĐŽŶŚĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ŶĂƐ ĄƌĞĂƐ ĚĞ ĨŝŶĂŶĕĂƐ͕ ĐŽŶƚĂďŝůŝĚĂĚĞ ĞͬŽƵ
ŵĞƌĐĂĚŽďƌĂƐŝůĞŝƌŽĚĞƐĞŐƵƌŝĚĂĚĞ͘
ΑϮǑ

ŵ ĐĂƐŽ ĚĞ ǀĂĐąŶĐŝĂ ĚŽ ĐĂƌŐŽ ĚĞ ĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĞůĞŝƚŽ ƉĞůŽƐ ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ

ŵŝŶŽƌŝƚĄƌŝŽƐ ƋƵĞ ŽĐƵƉĞ ƚĂŵďĠŵ Ă ĨƵŶĕĆŽ ĚĞ ŵĞŵďƌŽ ĚŽ Žŵŝƚġ ĚĞ dƌĂŶƐĂĕƁĞƐ ĐŽŵ WĂƌƚĞƐ
ZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ ĐĂďĞƌĄ ĂŽƐ ĚĞŵĂŝƐ ĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ ĚĞ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ĞůĞŐĞƌ͕ ĚĞŶƚƌĞ ŽƐ ƐĞƵƐ ŵĞŵďƌŽƐ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƐ͕ĂƋƵĞůĞƋƵĞŽĐƵƉĂƌĄĂĨƵŶĕĆŽŶŽŽŵŝƚġĚĞdƌĂŶƐĂĕƁĞƐĐŽŵWĂƌƚĞƐZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĂƚĠĂ
ĞůĞŝĕĆŽ͕ƉĞůŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŵŝŶŽƌŝƚĄƌŝŽƐ͕ĚŽƐĞƵŶŽǀŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞŶŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘
ΑϯǑ

KŵĞŵďƌŽĚŽŽŵŝƚġĚĞdƌĂŶƐĂĕƁĞƐĐŽŵWĂƌƚĞƐZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐƉŽĚĞƌĄƐĞƌƌĞŵƵŶĞƌĂĚŽĐĂƐŽ

ŶĆŽƉŽƐƐƵĂŽƵƚƌŽǀşŶĐƵůŽĐŽŵĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƐƵĂƐƐƵďƐŝĚŝĄƌŝĂƐĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂĚĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽĐŽŵĂ/y
ĞĞŵƉƌĞƐĂƐĚŽĐŽŶŐůŽŵĞƌĂĚŽ͕ƋƵĞůŚĞĐŽŶĨŝƌĂĚŝƌĞŝƚŽĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͘
ΑϰǑ

K ƉƌŽĐĞƐƐŽ ĚĞ ƐĞůĞĕĆŽ ĚŽƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚŽ Žŵŝƚġ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ ŵşŶŝŵŽƐ͕ ĚĞǀĞƌĄ ƐĞƌ

ĂƉƌŽǀĂĚŽƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘
ΑϱǑ

K ĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚŽ Žŵŝƚġ ĚĞ dƌĂŶƐĂĕƁĞƐ ĐŽŵ WĂƌƚĞƐ ZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ ƐĞƌĄ ƌĞŐŝĚŽ ƉŽƌ ĞƐƚĞ

ƐƚĂƚƵƚŽ ^ŽĐŝĂů͕ ƉĞůĂ WŽůşƚŝĐĂ ĚĞ dƌĂŶƐĂĕƁĞƐ ĐŽŵ WĂƌƚĞƐ ZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ Ğ ƉĞůŽ ZĞŐŝŵĞŶƚŽ /ŶƚĞƌŶŽ ĚŽ
Žŵŝƚġ͕ŽƋƵĂůƐĞƌĄĂƉƌŽǀĂĚŽƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘
ΑϲǑ

ŽŵƉĞƚĞĂŽŽŵŝƚġĚĞdƌĂŶƐĂĕƁĞƐĐŽŵWĂƌƚĞƐZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐŽƉŝŶĂƌ͕ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞăĂƉƌŽǀĂĕĆŽ

ĚĂ ŝƌĞƚŽƌŝĂ Ğ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ƋƵĂŶƚŽ ă ƌĞĂůŝǌĂĕĆŽ ĚĂƐ ƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐ ĐŽŵ ƉĂƌƚĞƐ
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚĞĨŝŶŝĚŽŶĂWŽůşƚŝĐĂĚĞdƌĂŶƐĂĕƁĞƐĐŽŵWĂƌƚĞƐZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ďĞŵĐŽŵŽƋƵĂŶƚŽ
ăƐƌĞǀŝƐƁĞƐĞƌĞƐĐŝƐƁĞƐĚŽƐĐŽŶƚƌĂƚŽƐĞŶƚƌĞƉĂƌƚĞƐƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞƚĂŝƐƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐ͕ƌĞǀŝƐƁĞƐŽƵ
ƌĞƐĐŝƐƁĞƐ Ɛſ ƐĞƌĆŽ ĂƉƌŽǀĂĚĂƐ ŵĞĚŝĂŶƚĞ Ž ǀŽƚŽ ĨĂǀŽƌĄǀĞů ĚŽ ŵĞŵďƌŽ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ ĞůĞŝƚŽ ƉĞůŽƐ
ϯϳ
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ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŵŝŶŽƌŝƚĄƌŝŽƐ͘
ΑϳǑ

KƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚŽ Žŵŝƚġ ƚĞƌĆŽ ŵĂŶĚĂƚŽ ƵŶŝĨŝĐĂĚŽ ĚĞ Ϯ ;ĚŽŝƐͿ ĂŶŽƐ͕ ƐĞŶĚŽ ƉĞƌŵŝƚŝĚĂƐ ŶŽ

ŵĄǆŝŵŽϯ;ƚƌġƐͿƌĞĐŽŶĚƵĕƁĞƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂƐŶŽƌŵĂƐǀŝŐĞŶƚĞƐ͘
ΑϴǑ

KƐŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŵŝƚġƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĆŽŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĚĞƐĞƵƐĐĂƌŐŽƐĂƚĠĂĞůĞŝĕĆŽĞŝŶǀĞƐƚŝĚƵƌĂ

ĚĞƐĞƵƐƐƵĐĞƐƐŽƌĞƐ͘


^ĞĕĆŽ///
ŽŵŝƚġĚĞůĞŐŝďŝůŝĚĂĚĞ
ƌƚ͘ ϰϰ         ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĚŝƐƉŽƌĄ ĚĞ Žŵŝƚġ ĚĞ ůĞŐŝďŝůŝĚĂĚĞ͕ ĐŽŵ ĂƐ ƉƌĞƌƌŽŐĂƚŝǀĂƐ͕ ĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĞ
ĞŶĐĂƌŐŽƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ŶŽ ĞĐƌĞƚŽ ŶǑ ϴ͘ϵϰϱͬϮϬϭϲ͕ ĚĞŵĂŝƐ ŶŽƌŵĂƐ Ğ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽƐ ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ Ğ ŶŽ ƐĞƵ
ZĞŐŝŵĞŶƚŽ/ŶƚĞƌŶŽ͕ƋƵĞǀŝƐĂƌĄĂƵǆŝůŝĂƌŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŶĂǀĞƌŝĨŝĐĂĕĆŽĚĂĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞ
ŝŶĚŝĐĂĕĆŽĞĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĞĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐĨŝƐĐĂŝƐ͘
ΑϭǑ

KŽŵŝƚġĚĞůĞŐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĞƌĄĐŽŵƉŽƐƚŽƉŽƌϯ;ƚƌġƐͿŵĞŵďƌŽƐĞĨĞƚŝǀŽƐ͕ĞůĞŝƚŽƐĞĚĞƐƚŝƚƵşǀĞŝƐ

ƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘
ΑϮǑ

K Žŵŝƚġ ĚĞ ůĞŐŝďŝůŝĚĂĚĞ ƉŽĚĞƌĄ ƐĞƌ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚŽ ƉŽƌ ŵĞŵďƌŽƐ ĚĞ ŽƵƚƌŽƐ ĐŽŵŝƚġƐ͕

ƉƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂůŵĞŶƚĞŽĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂ͕ƉŽƌĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂŽƵĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘
ΑϯǑ

ĨƵŶĕĆŽĚĞŵĞŵďƌŽĚŽŽŵŝƚġĚĞůĞŐŝďŝůŝĚĂĚĞŶĆŽƐĞƌĄƌĞŵƵŶĞƌĂĚĂ͕ĞƐƚĂŶĚŽŽƐŵĞŵďƌŽƐ

ƐƵũĞŝƚŽƐăƐĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐĐŽŶƚŝĚĂƐŶŽƐĂƌƚŝŐŽƐϭϱϲĞϭϲϱĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͘
ΑϰǑ

KƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚŽ Žŵŝƚġ ĚĞ ůĞŐŝďŝůŝĚĂĚĞ ƚĞƌĆŽ ŵĂŶĚĂƚŽ ƵŶŝĨŝĐĂĚŽ ĚĞ Ϯ ;ĚŽŝƐͿ ĂŶŽƐ͕ ƐĞŶĚŽ

ƉĞƌŵŝƚŝĚĂƐŶŽŵĄǆŝŵŽϯ;ƚƌġƐͿƌĞĐŽŶĚƵĕƁĞƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚĂƐŶŽƌŵĂƐǀŝŐĞŶƚĞƐ͘
ΑϱǑ

KƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚŽ Žŵŝƚġ ĚĞ ůĞŐŝďŝůŝĚĂĚĞ ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĆŽ ŶŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ĚĞ ƐĞƵƐ ĐĂƌŐŽƐ ĂƚĠ Ă

ĞůĞŝĕĆŽĞŝŶǀĞƐƚŝĚƵƌĂĚĞƐĞƵƐƐƵĐĞƐƐŽƌĞƐ͘
ƌƚ͘ϰϱ

ŽŵƉĞƚĞĂŽŽŵŝƚġĚĞůĞŐŝďŝůŝĚĂĚĞ͗

/ ͲŽƉŝŶĂƌ͕ĚĞŵŽĚŽĂĂƵǆŝůŝĂƌŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŶĂŝŶĚŝĐĂĕĆŽĚĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĞĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐĨŝƐĐĂŝƐ͕ƐŽďƌĞ
ŽƉƌĞĞŶĐŚŝŵĞŶƚŽĚŽƐƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐĞĂĂƵƐġŶĐŝĂĚĞǀĞĚĂĕƁĞƐƉĂƌĂĂƐƌĞƐƉĞĐƚŝǀĂƐĞůĞŝĕƁĞƐ͖Ğ
// ͲǀĞƌŝĨŝĐĂƌĂĐŽŶĨŽƌŵŝĚĂĚĞĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĚŽƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĞĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐĨŝƐĐĂŝƐ͘
ΑϭǑ

KĐŽŵŝƚġĚĞǀĞƌĄƐĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌŶŽƉƌĂǌŽŵĄǆŝŵŽĚĞϴ;ŽŝƚŽͿĚŝĂƐƷƚĞŝƐ͕ĂƉĂƌƚŝƌĚŽƌĞĐĞďŝŵĞŶƚŽ
ϯϴ
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ĚĞĨŽƌŵƵůĄƌŝŽƉĂĚƌŽŶŝǌĂĚŽĚĂĞŶƚŝĚĂĚĞĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽWƷďůŝĐĂ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂƐŝŶĚŝĐĂĕƁĞƐ͕ƐŽď
ƉĞŶĂĚĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽƚĄĐŝƚĂĞƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝǌĂĕĆŽĚĞƐĞƵƐŵĞŵďƌŽƐĐĂƐŽƐĞĐŽŵƉƌŽǀĞŽĚĞƐĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ
ĚĞĂůŐƵŵƌĞƋƵŝƐŝƚŽ͘
ΑϮǑ

ƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂĕƁĞƐĚŽŽŵŝƚġƐĞƌĆŽĚĞůŝďĞƌĂĚĂƐƉŽƌŵĂŝŽƌŝĂĚĞǀŽƚŽƐĐŽŵƌĞŐŝƐƚƌŽĞŵĂƚĂ͕ƋƵĞ

ĚĞǀĞƌĄƐĞƌůĂǀƌĂĚĂŶĂĨŽƌŵĂĚĞƐƵŵĄƌŝŽĚŽƐĨĂƚŽƐŽĐŽƌƌŝĚŽƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĚŝƐƐŝĚġŶĐŝĂƐĞƉƌŽƚĞƐƚŽƐ͕ĞĐŽŶƚĞƌ
ĂƚƌĂŶƐĐƌŝĕĆŽĂƉĞŶĂƐĚĂƐĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐƚŽŵĂĚĂƐ͘
ΑϯǑ

ƐĂƚĂƐĚĂƐƌĞƵŶŝƁĞƐĚŽŽŵŝƚġĚĞůĞŐŝďŝůŝĚĂĚĞĚĞǀĞŵƐĞƌĚŝǀƵůŐĂĚĂƐ͘

ΑϰǑ

KĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽŽŵŝƚġĚĞůĞŐŝďŝůŝĚĂĚĞƐĞƌĄƌĞŐƵůĂĚŽƉŽƌŵĞŝŽ ĚĞ ƌĞŐŝŵĞŶƚŽ/ŶƚĞƌŶŽ

ĂƉƌŽǀĂĚŽƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͘



W1dh>K/y
MZ'K&/^>/K

^ĞĕĆŽ/
ŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů
ƌƚ͘ϰϲ

KŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂůĠſƌŐĆŽƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĚĞĨŝƐĐĂůŝǌĂĕĆŽ͕ĚĞĂƚƵĂĕĆŽĐŽůĞŐŝĂĚĂĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͕

ĐŽŵƉĞƚŝŶĚŽͲůŚĞ͕ĂůĠŵĚŽƐƚĞƌŵŽƐůĞŐĂŝƐ͗
/ ͲĨŝƐĐĂůŝǌĂƌ͕ƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌĚĞƐĞƵƐŵĞŵďƌŽƐ͕ŽƐĂƚŽƐĚŽƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĞǀĞƌŝĨŝĐĂƌŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ
ĚŽƐƐĞƵƐĚĞǀĞƌĞƐůĞŐĂŝƐĞĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝŽƐ͖
// ͲŽƉŝŶĂƌƐŽďƌĞŽƌĞůĂƚſƌŝŽĂŶƵĂůĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĂƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂů͕
ĨĂǌĞŶĚŽ ĐŽŶƐƚĂƌ ĚŽ ƐĞƵ ƉĂƌĞĐĞƌ ĂƐ ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ ĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌĞƐ ƋƵĞ ũƵůŐĂƌ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ ŽƵ ƷƚĞŝƐ ă
ĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͖
/// ͲŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌͲƐĞƐŽďƌĞĂƐƉƌŽƉŽƐƚĂƐĚŽƐſƌŐĆŽƐĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĂƐĞƌĞŵƐƵďŵĞƚŝĚĂƐăƐƐĞŵďůĞŝĂ
'ĞƌĂůƌĞůĂƚŝǀĂƐăŵŽĚŝĨŝĐĂĕĆŽĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͕ĞŵŝƐƐĆŽĚĞĚĞďġŶƚƵƌĞƐĞďƀŶƵƐĚĞƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ͕ƉůĂŶŽƐ
ĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐŽƵŽƌĕĂŵĞŶƚŽƐĚĞĐĂƉŝƚĂů͕ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ŝŶĐŽƌƉŽƌĂĕĆŽ͕
ĨƵƐĆŽŽƵĐŝƐĆŽ͖
/s ͲĚĞŶƵŶĐŝĂƌ͕ƉŽƌƋƵĂůƋƵĞƌĚĞƐĞƵƐŵĞŵďƌŽƐ͕ĂŽƐſƌŐĆŽƐĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞ͕ƐĞĞƐƚĞƐŶĆŽĂĚŽƚĂƌĞŵ
ĂƐ ƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝĂƐ ƉĂƌĂ Ă ƉƌŽƚĞĕĆŽ ĚŽƐ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ă ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů͕ ŽƐ
ϯϵ

159

ĞƌƌŽƐ͕ĨƌĂƵĚĞƐŽƵĐƌŝŵĞƐƋƵĞĚĞƐĐŽďƌŝƌĞŵ͕ĞƐƵŐĞƌŝƌƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐ͖
s ͲĐŽŶǀŽĐĂƌĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůKƌĚŝŶĄƌŝĂ͕ƐĞŽƐſƌŐĆŽƐĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƌĞƚĂƌĚĂƌĞŵƉŽƌŵĂŝƐĚĞƵŵ
ŵġƐĞƐƐĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ͕ĞĂǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞŽĐŽƌƌĞƌĞŵŵŽƚŝǀŽƐŐƌĂǀĞƐŽƵƵƌŐĞŶƚĞƐ͖
s/ ͲĂŶĂůŝƐĂƌ͕ĂŽŵĞŶŽƐƚƌŝŵĞƐƚƌĂůŵĞŶƚĞ͕ŽďĂůĂŶĐĞƚĞĞĚĞŵĂŝƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĞůĂďŽƌĂĚĂƐ
ƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞƉĞůĂĞŵƉƌĞƐĂ͖
s// ͲĨŽƌŶĞĐĞƌ͕ƐĞŵƉƌĞƋƵĞƐŽůŝĐŝƚĂĚĂƐ͕ŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƐŽďƌĞŵĂƚĠƌŝĂĚĞƐƵĂĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂĂĂĐŝŽŶŝƐƚĂ͕ŽƵ
ŐƌƵƉŽĚĞĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ƋƵĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞŵ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ϱй;ĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
s/// ͲĂůĠŵĚĞŽƵƚƌĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐĚĞůĞŝ͕ĞǆĞƌĐĞƌĂƐĚŽƐŝŶĐŝƐŽƐ/ĂŽs//ĚĞƐƚĞĂƌƚŝŐŽ͕ĚƵƌĂŶƚĞĂĞǀĞŶƚƵĂů
ůŝƋƵŝĚĂĕĆŽĚĂĞŵƉƌĞƐĂ͖
/y Ͳ ĂƉƌĞĐŝĂƌ ŽƐ ƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ ĚŽƐ ƚƌĂďĂůŚŽƐ ƉƌŽĚƵǌŝĚŽƐ ƉĞůĂƐ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂƐ ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞ Ğ ŝŶƚĞƌŶĂ͕
ŝŶĐůƵƐŝǀĞŽW/EdĞŽZ/Ed͖
y Ͳ ĂƐƐŝƐƚŝƌ ăƐ ƌĞƵŶŝƁĞƐ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ŽƵ ĚĂ ŝƌĞƚŽƌŝĂ Ğŵ ƋƵĞ ƐĞ ĚĞůŝďĞƌĂƌ ƐŽďƌĞ
ĂƐƐƵŶƚŽƐƋƵĞĞŶƐĞũĂŵƉĂƌĞĐĞƌĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů͖
y/ ͲĂƉƌŽǀĂƌƐĞƵZĞŐŝŵĞŶƚŽ/ŶƚĞƌŶŽĞƐĞƵƉůĂŶŽĚĞƚƌĂďĂůŚŽĂŶƵĂů͖
y// ͲĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌƐŝƐƚĞŵĂĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽĂŶƵĂů͕ƐŽďƌĞŽƋƵĂůŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂůĨĂƌĄĂĂǀĂůŝĂĕĆŽĚĞƐĞƵ
ĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽĞĚĞƐĞƵƐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐǀŝƐĂŶĚŽĂƉƌŝŵŽƌĂƌƐƵĂƐĨƵŶĕƁĞƐ͕ĚĞǀĞŶĚŽĂŵĞƚŽĚŽůŽŐŝĂĂĚŽƚĂĚĂ
ƐĞƌ ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĂƉƌŽǀĂĚĂ ƉĞůŽƐ ŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ Ğ ĐŽŵƉŽƌ Ž ƉƌŽĐĞƐƐŽ ŐĞƌĂů ĚĞ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚŽƐ
ƉƌŽĐĞĚŝŵĞŶƚŽƐĞĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐ͖
y/// ͲƌĞĂůŝǌĂƌĂĂƵƚŽĂǀĂůŝĂĕĆŽĂŶƵĂů͕ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞĐŽůĞƚŝǀĂ͕ĚĞƐĞƵĚĞƐĞŵƉĞŶŚŽ͖
y/s Ͳ ĂĐŽŵƉĂŶŚĂƌ Ă ĞǆĞĐƵĕĆŽ ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂů͕ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ Ğ ŽƌĕĂŵĞŶƚĄƌŝĂ͕ ƉŽĚĞŶĚŽ ĞǆĂŵŝŶĂƌ ůŝǀƌŽƐ͕
ƋƵĂŝƐƋƵĞƌŽƵƚƌŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĞƌĞƋƵŝƐŝƚĂƌŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͖
ys Ͳ ĨŝƐĐĂůŝǌĂƌ Ž ĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽ ĚŽ ůŝŵŝƚĞ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ ĚĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ŶŽ ĐƵƐƚĞŝŽ ĚŽƐ ďĞŶĞĨşĐŝŽƐ ĚĞ
ĂƐƐŝƐƚġŶĐŝĂăƐĂƷĚĞĞĚĞƉƌĞǀŝĚġŶĐŝĂĐŽŵƉůĞŵĞŶƚĂƌ͖
ys/ ͲĂƉƌĞĐŝĂƌŽƐƌĞůĂƚſƌŝŽƐĚĞƌŝƐĐŽƐĞĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐĞĐŽŵƉůŝĂŶĐĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘
ƌƚ͘ϰϳ

ůĠŵ ĚĂƐ ĐŽŶĚŝĕƁĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶĂ ^ĞĕĆŽ // ĚŽ ĂƉşƚƵůŽ s ĚĞƐƚĞ ƐƚĂƚƵƚŽ͕ ƋƵĂŶĚŽ

ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͕ ŽƐ ĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ ĨŝƐĐĂŝƐ ƐƵũĞŝƚĂŵͲƐĞ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ƋƵĂŶƚŽ ĂŽƐ ƐĞƵƐ ƉŽĚĞƌĞƐ͕ ĚĞǀĞƌĞƐ Ğ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞƐ͕ ƌĞƋƵŝƐŝƚŽƐ Ğ ŝŵƉĞĚŝŵĞŶƚŽƐ ƉĂƌĂ Ă ŝŶǀĞƐƚŝĚƵƌĂ Ğ ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ͕ ăƐ ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ
ϰϬ

160

ĐŽŶƚŝĚĂƐ ŶĂ >Ğŝ ĚĂƐ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ƉŽƌ ĕƁĞƐ͕ >Ğŝ ŶǑ ϭϯ͘ϯϬϯͬϮϬϭϲ Ğ ƐĞƵ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ ĞĐƌĞƚŽ
ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĚŽƌ͕ĚĞŵĂŝƐŶŽƌŵĂƐĞƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐĞŶŽƐĞƵZĞŐŝŵĞŶƚŽ/ŶƚĞƌŶŽ͘
ƌƚ͘ϰϴ

K ŽŶƐĞůŚŽ &ŝƐĐĂů ĨƵŶĐŝŽŶĂƌĄ ĚĞ ŵŽĚŽ ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞ͕ Ğ ƐĞƌĄ ĐŽŵƉŽƐƚŽ ƉŽƌ ϯ ;ƚƌġƐͿ

ŵĞŵďƌŽƐĞĨĞƚŝǀŽƐĞŝŐƵĂůŶƷŵĞƌŽĚĞƐƵƉůĞŶƚĞƐ͕ĞůĞŝƚŽƐƉĞůĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽƋƵĞ͗
/ Ͳϭ;ƵŵͿŵĞŵďƌŽĞĨĞƚŝǀŽĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂůĞƐĞƵƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐƵƉůĞŶƚĞƐĞƌĆŽŝŶĚŝĐĂĚŽƐƉĞůŽƐƚŝƚƵůĂƌĞƐ
ĚĞĂĕƁĞƐŽƌĚŝŶĄƌŝĂƐŵŝŶŽƌŝƚĄƌŝĂƐ͕ŶĂĨŽƌŵĂĚŽĂƌƚŝŐŽϮϰϬĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͕ƐĞŚŽƵǀĞƌ͕
ŽƵŶĂŝŶĞǆŝƐƚġŶĐŝĂ͕ƉĞůĂĐŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ͖
// Ͳϭ;ƵŵͿŵĞŵďƌŽĞĨĞƚŝǀŽĞƐĞƵƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐƵƉůĞŶƚĞƐĞƌĆŽŝŶĚŝĐĂĚŽƐƉĞůŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂ&ĂǌĞŶĚĂ͕ĐŽŵŽ
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚĞƐĚĂ^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚŽdĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂů͕ƋƵĞĚĞǀĞƌĆŽƐĞƌƐĞƌǀŝĚŽƌĞƐƉƷďůŝĐŽƐĐŽŵǀşŶĐƵůŽ
ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞĐŽŵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽWƷďůŝĐĂ͖
/// Ͳϭ;ƵŵͿŵĞŵďƌŽĞĨĞƚŝǀŽĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂůĞƐĞƵƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐƵƉůĞŶƚĞƐĞƌĆŽŝŶĚŝĐĂĚŽƐƉĞůĂ/y͘
ΑϭǑ

K ƉƌĂǌŽ ĚĞ ĂƚƵĂĕĆŽ ĚŽƐ ŵĞŵďƌŽƐ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ &ŝƐĐĂů ƐĞƌĄ ĚĞ Ϯ ;ĚŽŝƐͿ ĂŶŽƐ͕ ƉĞƌŵŝƚŝĚĂƐ͕ ŶŽ

ŵĄǆŝŵŽ͕Ϯ;ĚƵĂƐͿƌĞĐŽŶĚƵĕƁĞƐĐŽŶƐĞĐƵƚŝǀĂƐ͘
ΑϮǑ

ƚŝŶŐŝĚŽ Ž ůŝŵŝƚĞ Ă ƋƵĞ ƐĞ ƌĞĨĞƌĞ Ž ΑϭǑ͕ Ž ƌĞƚŽƌŶŽ ĚĞ ŵĞŵďƌŽ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ &ŝƐĐĂů ĚĂ ĂŝǆĂ

^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞƐſƉŽĚĞƌĄƐĞƌĞĨĞƚƵĂĚŽĂƉſƐĚĞĐŽƌƌŝĚŽƉƌĂǌŽĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂƵŵƉƌĂǌŽĚĞĂƚƵĂĕĆŽ͘
ΑϯǑ

ƉŽƐƐĞĚŽƐŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů͕ĞĨĞƚŝǀŽƐĞƐƵƉůĞŶƚĞƐ͕ĨŝĐĂĐŽŶĚŝĐŝŽŶĂĚĂăĂƐƐŝŶĂƚƵƌĂ

ĚĞƚĞƌŵŽĚĞƉŽƐƐĞ͕ƋƵĞĚĞǀĞĐŽŶƚĞŵƉůĂƌƐƵĂƐƵũĞŝĕĆŽăĐůĄƵƐƵůĂĐŽŵƉƌŽŵŝƐƐſƌŝĂƌĞĨĞƌŝĚĂŶŽĂƌƚŝŐŽϲϬ
ĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ͘
ΑϰǑ

EŽĐĂƐŽĚĞǀĂĐąŶĐŝĂ͕ƌĞŶƷŶĐŝĂŽƵĚĞƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽĐĂƌŐŽĚĞŵĞŵďƌŽƚŝƚƵůĂƌĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů͕

ĞƐƚĞƐĞƌĄƐƵďƐƚŝƚƵşĚŽƉĞůŽƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐƵƉůĞŶƚĞ͘
ΑϱǑ 

KĐŽƌƌĞŶĚŽǀĂĐąŶĐŝĂĚĞƚŝƚƵůĂƌĞƐĞƵƐƵƉůĞŶƚĞ͕ĚĞǀĞƌĄƐĞƌĐŽŶǀŽĐĂĚĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůĐŽŵŽ

ŽďũĞƚŝǀŽĚĞĞůĞŐĞƌƵŵƐƵďƐƚŝƚƵƚŽĞƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽƐƵƉůĞŶƚĞƉĂƌĂĞǆĞƌĐĞƌŽĐĂƌŐŽǀĂŐŽĂƚĠŽƚĠƌŵŝŶŽ ĚŽ
ŵĂŶĚĂƚŽĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů͘
ƌƚ͘ϰϵ

KŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂůƌĞƵŶŝƌͲƐĞͲĄ͕ŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕ƵŵĂǀĞǌƉŽƌŵġƐĞ͕ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ͕

ƐĞŵƉƌĞ ƋƵĞ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽ͕ ƉŽƌ ĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽ ĚŽ ƐĞƵ WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ŽƵ ĚĂ ŵĂŝŽƌŝĂ ĚŽƐ ŵĞŵďƌŽƐ͕ ĚĞǀĞŶĚŽ
ĐŽŶƐƚĂƌĚĂĐŽŶǀŽĐĂĕĆŽĂŽƌĚĞŵĚŽĚŝĂ͘
ΑϭǑ ƌĞƵŶŝĆŽƐŽŵĞŶƚĞƐĞƌĄŝŶƐƚĂůĂĚĂĐŽŵĂƉƌĞƐĞŶĕĂĚĂŵĂŝŽƌŝĂĚĞƐĞƵƐŵĞŵďƌŽƐ͘
ϰϭ

161

ΑϮǑ

/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ĚĂƐ ĨŽƌŵĂůŝĚĂĚĞƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶŽ ĐĂƉƵƚ͕ ƐĞƌĆŽ ǀĄůŝĚĂƐ ĂƐ ƌĞƵŶŝƁĞƐ ĚŽ

ŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂůĚĂƋƵĂůƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŵƚŽĚŽƐŽƐƐĞƵƐŵĞŵďƌŽƐĞŵĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘
ΑϯǑ

^ĞƌĆŽ ĂĚŵŝƚŝĚĂƐ͕ ĂůĠŵ ĚĞ ƌĞƵŶŝƁĞƐ ƉƌĞƐĞŶĐŝĂŝƐ͕ ƌĞƵŶŝƁĞƐ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ƚĞůĞĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂ ŽƵ

ǀŝĚĞŽĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂ͕ŽƵƉŽƌŵĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ͘
ΑϰǑ

EŽƐĐĂƐŽƐĞŵƋƵĞŶĆŽĨŽƌƉŽƐƐşǀĞůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽŶĂƌĞƵŶŝĆŽ͕ĚĞĨŽƌŵĂƉƌĞƐĞŶĐŝĂůŽƵƉŽƌĄƵĚŝŽ

ŽƵǀŝĚĞŽĐŽŶĨĞƌġŶĐŝĂ͕ŽŵĞŵďƌŽƉŽĚĞƌĄ͕ĐŽŵďĂƐĞŶĂƉĂƵƚĂĚŽƐĂƐƐƵŶƚŽƐĂƐĞƌĞŵƚƌĂƚĂĚŽƐ͕ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƌ
ƐĞƵǀŽƚŽƉŽƌĞƐĐƌŝƚŽŽƵ͕ĂŝŶĚĂ͕ƉŽƌĐŽƌƌĞŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ͘
ΑϱǑ

ŽŶƐŝĚĞƌĂŵͲƐĞ ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ŽƐ ŵĞŵďƌŽƐ ƋƵĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƌĞŵ ŶĂƐ ĨŽƌŵĂƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶŽ Α ĂĐŝŵĂ͕

ŝŶĐůƵƐŝǀĞƉĂƌĂĨŝŶƐĚĞĂƚĞŶĚŝŵĞŶƚŽĂŽƋƵſƌƵŵŵşŶŝŵŽƉĂƌĂŝŶƐƚĂůĂĕĆŽĚĞƌĞƵŶŝĆŽ͘
ΑϲǑ

Ɛ ĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐ ŶĂƐ ƌĞƵŶŝƁĞƐ ĚŽ ŽŶƐĞůŚŽ &ŝƐĐĂů ƐĞƌĆŽ ƚŽŵĂĚĂƐ ƉŽƌ ŵĂŝŽƌŝĂ ĚĞ ǀŽƚŽƐ ĚŽƐ

ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ͕ƐĞŶĚŽƋƵĞŽWƌĞƐŝĚĞŶƚĞƉŽƐƐƵŝǀŽƚŽĚĞƋƵĂůŝĚĂĚĞ͘
ΑϳǑ

ŵ ĐĂƐŽ ĚĞ ĚĞĐŝƐĆŽ ŶĆŽ ƵŶąŶŝŵĞ͕ Ž ǀŽƚŽ ĚŝǀĞƌŐĞŶƚĞ ƉŽĚĞƌĄ ƐĞƌ ƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽ͕ Ă ĐƌŝƚĠƌŝŽ ĚŽ

ĐŽŶƐĞůŚĞŝƌŽ͘

W1dh>Ky
hE/^/EdZE^'KsZEE

^ĞĕĆŽ/
ƵĚŝƚŽƌŝĂ/ŶƚĞƌŶĂ

ƌƚ͘ϱϬ

ŽŵƉĂŶŚŝĂĚŝƐƉŽƌĄĚĞƵĚŝƚŽƌŝĂ/ŶƚĞƌŶĂ͕ǀŝŶĐƵůĂĚĂĂŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĂŽ

ƋƵĂůƐĞƌĞƉŽƌƚĂƌĄĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ͘
ΑϭǑ

 ƵĚŝƚŽƌŝĂ /ŶƚĞƌŶĂ ƐĞƌĄ ƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞů͕ ĚĞŶƚƌĞ ŽƵƚƌĂƐ ĐŽŵƉĞƚġŶĐŝĂƐ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶĂ >Ğŝ ŶǑ

ϭϯ͘ϯϬϯͬϮϬϭϲ͕ ƐĞƵ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ ĞĐƌĞƚŽ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĚŽƌ Ğ ĚĞŵĂŝƐ ŶŽƌŵĂƐ ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͕ ƉŽƌ ĂĨĞƌŝƌ Ă
ĂĚĞƋƵĂĕĆŽ ĚŽƐ ĐŽŶƚƌŽůĞƐ ŝŶƚĞƌŶŽƐ͕ Ă ĞĨĞƚŝǀŝĚĂĚĞ ĚŽ ŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ĚŽƐ ƌŝƐĐŽƐ Ğ ĚŽƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ĚĞ
ŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂĞĂĐŽŶĨŝĂďŝůŝĚĂĚĞĚŽƉƌŽĐĞƐƐŽĚĞĐŽůĞƚĂ͕ŵĞŶƐƵƌĂĕĆŽ͕ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ͕ĂĐƵŵƵůĂĕĆŽ͕ƌĞŐŝƐƚƌŽĞ
ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽĚĞĞǀĞŶƚŽƐĞƚƌĂŶƐĂĕƁĞƐ͕ǀŝƐĂŶĚŽĂŽƉƌĞƉĂƌŽĚĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ͘
ΑϮǑ

ƵĚŝƚŽƌŝĂ/ŶƚĞƌŶĂĚĞǀĞƌĄĞůĂďŽƌĂƌĞƐƵďŵĞƚĞƌĂŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽŽW/Ed͕ƚĞŶĚŽ

ĞŵǀŝƐƚĂĂƐƵĂĂƉƌŽǀĂĕĆŽĂƚĠŽƷůƚŝŵŽĚŝĂƷƚŝůĚŽŵġƐĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚŽĂŶŽĂŶƚĞƌŝŽƌĂŽĚĞƐƵĂĞǆĞĐƵĕĆŽ͕
ĐŽŵĂĨŝŶĂůŝĚĂĚĞĚĞĚĞĨŝŶŝƌŽƐƚĞŵĂƐĞŵĂĐƌŽƉƌŽĐĞƐƐŽƐĂƐĞƌĞŵƚƌĂďĂůŚĂĚŽƐŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĞŐƵŝŶƚĞ͘
ϰϮ

162

ΑϯǑ

ĂƉƌĞƐĞŶƚĂĕĆŽĚŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐĚŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂŝŶƚĞƌŶĂƐĞƌĄĞĨĞƚƵĂĚĂƉŽƌŵĞŝŽĚŽ

Z/Ed͕ƋƵĞĐŽŶƚĞƌĄŽƌĞůĂƚŽĚĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĞǆĞĐƵƚĂĚĂƐ͘
ΑϰǑ

ƵĚŝƚŽƌŝĂ/ŶƚĞƌŶĂƉƌŽĚƵǌŝƌĄ͕ĂŝŶĚĂ͕ƌĞůĂƚſƌŝŽƐƚƌŝŵĞƐƚƌĂŝƐĐŽŶƚĞŶĚŽĂƐşŶƚĞƐĞĚŽƐƚƌĂďĂůŚŽƐ

ƌĞĂůŝǌĂĚŽƐĞŽƐĞŶǀŝĂƌĄĂŽŽŵŝƚġĚĞƵĚŝƚŽƌŝĂ͕ĂŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĂŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů͘
ΑϱǑ

ƵĚŝƚŽƌŝĂ/ŶƚĞƌŶĂĚĞǀĞƌĄĂƚĞƐƚĂƌĂĂĚĞƋƵĂĕĆŽĚŽŽƌĕĂŵĞŶƚŽĞĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂĚĂĄƌĞĂĚĞŐĞƐƚĆŽ

ĚĞƌŝƐĐŽƐ͕ĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐĞĐŽŵƉůŝĂŶĐĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͘
ΑϲǑ

ŶŽŵĞĂĕĆŽŽƵĚĞƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚŽƚŝƚƵůĂƌĚĞĂƵĚŝƚŽƌŝĂŝŶƚĞƌŶĂƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƐĞƌĄ

ƐƵďŵĞƚŝĚĂăĂƉƌŽǀĂĕĆŽƉĞůŽDŝŶŝƐƚĠƌŝŽĚĂdƌĂŶƐƉĂƌġŶĐŝĂĞŽŶƚƌŽůĂĚŽƌŝĂĚĂhŶŝĆŽʹ'h͘


^ĞĕĆŽ//
KƵǀŝĚŽƌŝĂ
ƌƚ͘ϱϭ

 ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĚŝƐƉŽƌĄ ĚĞ ĐĂŶĂů ĚĞ ŽƵǀŝĚŽƌŝĂ͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚŽ ƋƵĂů ƐĞƌĆŽ ƌĞĐĞďŝĚŽƐ Ğ

ĞǆĂŵŝŶĂĚŽƐĞůŽŐŝŽƐ͕ƐƵŐĞƐƚƁĞƐ͕ƌĞĐůĂŵĂĕƁĞƐ͕ĞĚĞŶƷŶĐŝĂƐ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞƐŝŐŝůŽƐĂƐ͕ƌĞůĂƚŝǀŽƐăƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĞĞŶĐĂŵŝŶŚĂĚŽƐăƐĄƌĞĂƐĞͬŽƵŝŶƐƚąŶĐŝĂƐĐŽŵƉĞƚĞŶƚĞƐ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽ ƷŶŝĐŽ͘ ŽƐ ƌĞĐůĂŵĂŶƚĞƐ ƐĞƌĆŽ ƉƌĞƐƚĂĚŽƐ ŽƐ ĞƐĐůĂƌĞĐŝŵĞŶƚŽƐ ŶĞĐĞƐƐĄƌŝŽƐ ĂĐĞƌĐĂ ĚŽ
ĂŶĚĂŵĞŶƚŽĚĞƐƵĂƐĚĞŵĂŶĚĂƐĞĚĂƐƉƌŽǀŝĚġŶĐŝĂƐĂĚŽƚĂĚĂƐ͘


^ĞĕĆŽ///
'ĞƐƚĆŽĚĞZŝƐĐŽƐĞŽŶƚƌŽůĞƐ/ŶƚĞƌŶŽƐ
ƌƚ͘ϱϮ

 ŽŵƉĂŶŚŝĂ ĚŝƐƉŽƌĄ ĚĞ ĄƌĞĂ ĚĞĚŝĐĂĚĂ ă ŐĞƐƚĆŽ ĚĞ ƌŝƐĐŽƐ͕ ĐŽŶƚƌŽůĞƐ ŝŶƚĞƌŶŽƐ Ğ

ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ͕ƐŽďůŝĚĞƌĂŶĕĂĚĞŝƌĞƚŽƌǆĞĐƵƚŝǀŽ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞŝŶĐŝƐŽ///ĚŽĂƌƚŝŐŽϯϱ͕ǀŝŶĐƵůĂĚŽĂŽŝƌĞƚŽƌͲ
WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ͘
ΑϭǑ

 ĄƌĞĂ ĚĞ ŐĞƐƚĆŽ ĚĞ ƌŝƐĐŽƐ͕ ĐŽŶƚƌŽůĞƐ ŝŶƚĞƌŶŽƐ Ğ ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ͕ ĂůĠŵ ĚĞ ŽƵƚƌĂƐ ĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ

ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ ŶĂ >Ğŝ ŶǑ ϭϯ͘ϯϬϯͬϮϬϭϲ Ğ ƐĞƵ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀŽ ĞĐƌĞƚŽ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĚŽƌ͕ ĚĞŵĂŝƐ ŶŽƌŵĂƐ Ğ
ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͕ĠƌĞƐƉŽŶƐĄǀĞůƉĞůĂŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ͕ĂǀĂůŝĂĕĆŽ͕ĐŽŶƚƌŽůĞ͕ƐƵƉĞƌǀŝƐĆŽ͕ŵŝƚŝŐĂĕĆŽĞ
ŵŽŶŝƚŽƌĂŵĞŶƚŽĚĞƌŝƐĐŽƐ͕ƉĞůĂŝŵƉůĞŵĞŶƚĂĕĆŽĞĞĨŝĐĄĐŝĂĚŽƐŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐ͕ďĞŵ
ĐŽŵŽƉĞůŽĐŽŵƉůŝĂŶĐĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ĞŶǀŽůǀĞŶĚŽ͕ĚĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐĐŽƌƌĞůĂƚĂƐĚĞĨŝŶŝĚĂƐƉĞůŽ
ŝƌĞƚŽƌĂŽƋƵĂůƐĞǀŝŶĐƵůĂ͗
/ Ͳ ƉƌŽƉŽƌ ƉŽůşƚŝĐĂƐ ĚĞ 'ĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ZŝƐĐŽƐ͕ ^ĞŐƵƌĂŶĕĂ ĚĂ /ŶĨŽƌŵĂĕĆŽ͕ ŽŶƚƌŽůĞƐ /ŶƚĞƌŶŽƐ͕
ϰϯ

163

ŽŵƉůŝĂŶĐĞ Ğ /ŶƚĞŐƌŝĚĂĚĞ ƉĂƌĂ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ĂƐ ƋƵĂŝƐ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ƉĞƌŝŽĚŝĐĂŵĞŶƚĞ ƌĞǀŝƐĂĚĂƐ Ğ
ĂƉƌŽǀĂĚĂƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĞĐŽŵƵŶŝĐĄͲůĂƐĂƚŽĚŽŽĐŽƌƉŽĨƵŶĐŝŽŶĂů͖
// ͲǀĞƌŝĨŝĐĂƌĂĂĚĞƌġŶĐŝĂĚĂĞƐƚƌƵƚƵƌĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝŽŶĂůĞĚŽƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐ͕ƉƌŽĚƵƚŽƐĞƐĞƌǀŝĕŽƐĚĂĞŵƉƌĞƐĂ
ăƐůĞŝƐ͕ŶŽƌŵĂƚŝǀŽƐ͕ƉŽůşƚŝĐĂƐĞĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐŝŶƚĞƌŶĂƐĞĚĞŵĂŝƐƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ͖
/// Ͳ ĐŽŵƵŶŝĐĂƌ ă ŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ ĂŽƐ ŽŶƐĞůŚŽƐ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ Ğ &ŝƐĐĂů Ğ ĂŽ Žŵŝƚġ ĚĞ ƵĚŝƚŽƌŝĂ Ă
ŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞĂƚŽŽƵĐŽŶĚƵƚĂĞŵĚĞƐĂĐŽƌĚŽĐŽŵĂƐŶŽƌŵĂƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐăŽŵƉĂŶŚŝĂ͖
/s ͲǀĞƌŝĨŝĐĂƌĂĂƉůŝĐĂĕĆŽĂĚĞƋƵĂĚĂĚŽƉƌŝŶĐşƉŝŽĚĂƐĞŐƌĞŐĂĕĆŽĚĞĨƵŶĕƁĞƐ͕ĚĞĨŽƌŵĂƋƵĞƐĞũĂĞǀŝƚĂĚĂ
ĂŽĐŽƌƌġŶĐŝĂĚĞĐŽŶĨůŝƚŽƐĚĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞĞĨƌĂƵĚĞƐ͖
s ͲǀĞƌŝĨŝĐĂƌŽĐƵŵƉƌŝŵĞŶƚŽĚŽƐſĚŝŐŽƐĚĞƚŝĐĂĞĚĞŽŶĚƵƚĂĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ďĞŵĐŽŵŽƉƌŽŵŽǀĞƌ
ƚƌĞŝŶĂŵĞŶƚŽƉĞƌŝſĚŝĐŽ͕ŶŽŵşŶŝŵŽĂŶƵĂů͕ĂŽƐĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĞŽŶƐĞůŚĞŝƌŽƐ&ŝƐĐĂŝƐĚĂ
ŽŵƉĂŶŚŝĂƐŽďƌĞŽƚĞŵĂ͕ĐŽŶĨŽƌŵĞĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĞĐƌĞƚŽϴ͘ϵϰϱͬϮϬϭϲ͖
s/ Ͳ ĐŽŽƌĚĞŶĂƌ ŽƐ ƉƌŽĐĞƐƐŽƐ ĚĞ ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĕĆŽ͕ ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂĕĆŽ Ğ ĂǀĂůŝĂĕĆŽ ĚŽƐ ƌŝƐĐŽƐ ĂŽƐ ƋƵĂŝƐ Ă
ŽŵƉĂŶŚŝĂĞƐƚĄƐƵũĞŝƚĂ͖
s// ͲĐŽŽƌĚĞŶĂƌĂĞůĂďŽƌĂĕĆŽĞŵŽŶŝƚŽƌĂƌŽƐƉůĂŶŽƐĚĞĂĕĆŽƉĂƌĂŵŝƚŝŐĂĕĆŽĚŽƐƌŝƐĐŽƐŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂĚŽƐ͕
ǀĞƌŝĨŝĐĂŶĚŽĐŽŶƚŝŶƵĂŵĞŶƚĞĂĂĚĞƋƵĂĕĆŽĞĂĞĨŝĐĄĐŝĂĚĂŐĞƐƚĆŽĚĞƌŝƐĐŽƐ͖
s///

ͲĞƐƚĂďĞůĞĐĞƌƉůĂŶŽƐĚĞĐŽŶƚŝŶŐġŶĐŝĂƉĂƌĂŽƐƉƌŝŶĐŝƉĂŝƐƉƌŽĐĞƐƐŽƐĚĞƚƌĂďĂůŚŽĚĂŽƌŐĂŶŝǌĂĕĆŽ͖

/y ͲĞůĂďŽƌĂƌƌĞůĂƚſƌŝŽƐƉĞƌŝſĚŝĐŽƐĚĞƐƵĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ƐƵďŵĞƚĞŶĚŽͲŽƐăŝƌĞƚŽƌŝĂ͕ĂŽƐŽŶƐĞůŚŽƐ ĚĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞ&ŝƐĐĂůĞĂŽŽŵŝƚġĚĞƵĚŝƚŽƌŝĂ͖
y ͲĚŝƐƐĞŵŝŶĂƌĂŝŵƉŽƌƚąŶĐŝĂĚŽƐĐŽŶƚƌŽůĞƐŝŶƚĞƌŶŽƐ͕ĚŽĐŽŵƉůŝĂŶĐĞĞĚŽŐĞƌĞŶĐŝĂŵĞŶƚŽĚĞƌŝƐĐŽƐ͕
ďĞŵĐŽŵŽĂƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝĚĂĚĞĚĞĐĂĚĂĄƌĞĂĚĂĞŵƉƌĞƐĂŶĞƐƚĞƐĂƐƉĞĐƚŽƐ͖
y/ Ͳ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌ Ă ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƉĞƌĂŶƚĞ Ž dƌŝďƵŶĂů ĚĞ ŽŶƚĂƐ ĚĂ hŶŝĆŽ ;dhͿ͕ Ž DŝŶŝƐƚĠƌŝŽ ĚĂ
dƌĂŶƐƉĂƌġŶĐŝĂĞŽŶƚƌŽůĂĚŽƌŝĂͲ'ĞƌĂůĚĂhŶŝĆŽ;'hͿĞĚĞŵĂŝƐĞŶƚŝĚĂĚĞƐĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĞĨŝƐĐĂůŝǌĂĚŽƌĂƐ͘
ΑϮǑ

K ŝƌĞƚŽƌ ƋƵĞ ůŝĚĞƌĂ Ă ĄƌĞĂ ĚĞ ƌŝƐĐŽƐ͕ ĐŽŶƚƌŽůĞƐ ŝŶƚĞƌŶŽƐ Ğ ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ ƌĞƉŽƌƚĂƌͲƐĞͲĄ

ĚŝƌĞƚĂŵĞŶƚĞ ĂŽ ŽŶƐĞůŚŽ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ŶĂ ŚŝƉſƚĞƐĞ ƉƌĞǀŝƐƚĂ ŶŽ ĂƌƚŝŐŽ ϵǑ͕ Α ϰǑ͕ ĚĂ >Ğŝ ŶǑ
ϭϯ͘ϯϬϯͬϮϬϭϲ͕ĞĞŵŽƵƚƌŽƐŶŽƌŵĂƚŝǀŽƐĞǆƚĞƌŶŽƐŽƵŝŶƚĞƌŶŽƐ͘


^ĞĕĆŽ/s
'ŽǀĞƌŶĂŶĕĂŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂ
ϰϰ
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ƌƚ͘ϱϯ

ŽŵƉĂŶŚŝĂĚŝƐƉŽƌĄĚĞŝƌĞƚŽƌŝĂĚĞĚŝĐĂĚĂă'ŽǀĞƌŶĂŶĕĂŽƌƉŽƌĂƚŝǀĂ͕ƐŽďůŝĚĞƌĂŶĕĂĚĞ

ŝƌĞƚŽƌǆĞĐƵƚŝǀŽ͕ĂƋƵĂůĐŽŵƉĞƚŝƌĄ͕ĚĞŶƚƌĞŽƵƚƌĂƐĂƚƌŝďƵŝĕƁĞƐ͕ĐƵŵƉƌŝƌĂƐĚŝƌĞƚƌŝǌĞƐ ĚĞ ŐŽǀĞƌŶĂŶĕĂ
ĨŝǆĂĚĂƐƉĞůŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ŽďƐĞƌǀĂĚĂĂWŽůşƚŝĐĂĚĞ'ŽǀĞƌŶĂŶĕĂĚĂĂŝǆĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞ͘

W1dh>Ky/
yZ1/K^K/>>hZK^
ƌƚ͘ϱϰ

KĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂƐĞŝŶŝĐŝĂƌĄŶŽĚŝĂϭǑĚĞũĂŶĞŝƌŽĞƚĞƌŵŝŶĂƌĄŶŽĚŝĂϯϭĚĞ

ĚĞǌĞŵďƌŽĚĞĐĂĚĂĂŶŽ͘
ƌƚ͘ϱϱ

 ĞŵƉƌĞƐĂ ĚĞǀĞƌĄ ĞůĂďŽƌĂƌ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂŝƐ Ğ ĚŝǀƵůŐĄͲůĂƐ Ğŵ

ƐşƚŝŽĞůĞƚƌƀŶŝĐŽ͘
ΑϭǑ

ƉůŝĐĂŵͲƐĞĂƐƌĞŐƌĂƐĚĞĞƐĐƌŝƚƵƌĂĕĆŽĚĞĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐĐŽŶƚŝĚĂƐŶĂ>ĞŝŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ

Ğ ŶĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ĚĂ ŽŵŝƐƐĆŽ ĚĞ sĂůŽƌĞƐ DŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ Ă ŽďƌŝŐĂƚŽƌŝĞĚĂĚĞ ĚĞ ĂƵĚŝƚŽƌŝĂ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĞƉŽƌĂƵĚŝƚŽƌƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽŶĞƐƐĂĐŽŵŝƐƐĆŽ͘
ΑϮǑ

Ž Ĩŝŵ ĚĞ ĐĂĚĂ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ ƐŽĐŝĂů͕ Ă ŝƌĞƚŽƌŝĂ ǆĞĐƵƚŝǀĂ ĨĂƌĄ ĞůĂďŽƌĂƌ͕ ĐŽŵ ďĂƐĞ ŶĂ ůĞŐŝƐůĂĕĆŽ

ǀŝŐĞŶƚĞ Ğ ŶĂ ĞƐĐƌŝƚƵƌĂĕĆŽ ĐŽŶƚĄďŝů͕ ĂƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ ĂƉůŝĐĄǀĞŝƐ ăƐ ĞŵƉƌĞƐĂƐ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů
ĂďĞƌƚŽ͕ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂŶĚŽĐŽŵĐůĂƌĞǌĂĂƐŝƚƵĂĕĆŽĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽĚĂĞŵƉƌĞƐĂĞĂƐŵƵƚĂĕƁĞƐŽĐŽƌƌŝĚĂƐŶŽ
ĞǆĞƌĐşĐŝŽ͘
ƌƚ͘ϱϲ

ŽƌĞƐƵůƚĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĞƌĆŽĚĞĚƵǌŝĚŽƐ͕ĂŶƚĞƐĚĞƋƵĂůƋƵĞƌƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽ͕ŽƐƉƌĞũƵşǌŽƐ

ĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ͕ƐĞŚŽƵǀĞƌ͕ĞĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂŽŝŵƉŽƐƚŽĚĞƌĞŶĚĂĞĐŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽƐŽĐŝĂůƐŽďƌĞŽůƵĐƌŽ͘KƐ
ůƵĐƌŽƐůşƋƵŝĚŽƐĂƉƵƌĂĚŽƐƐĞƌĆŽĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐƐƵĐĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞĞŶĞƐƚĂŽƌĚĞŵ͕ĚĂƐĞŐƵŝŶƚĞĨŽƌŵĂ͗
ĂͿ ϱй;ĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿƉĂƌĂĂĨŽƌŵĂĕĆŽĚĂZĞƐĞƌǀĂ>ĞŐĂů͕ƋƵĞŶĆŽĞǆĐĞĚĞƌĄϮϬй;ǀŝŶƚĞƉŽƌĐĞŶƚŽͿ
ĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͖
ďͿ ƵŵĂ ƉĂƌĐĞůĂ͕ ƉŽƌ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚŽƐ ſƌŐĆŽƐ ĚĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ ƉŽĚĞƌĄ ƐĞƌ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂ ă ĨŽƌŵĂĕĆŽ ĚĞ
ZĞƐĞƌǀĂƐƉĂƌĂŽŶƚŝŶŐġŶĐŝĂƐ͕ŶĂĨŽƌŵĂƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽĂƌƚŝŐŽϭϵϱĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͖
ĐͿ ĂƉĂƌĐĞůĂĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞĂ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕Ϯϱй;ǀŝŶƚĞĞĐŝŶĐŽƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĂũƵƐƚĂĚŽ͕
ĐŽŵ ĂƐ ĚĞĚƵĕƁĞƐ Ğ ĂĐƌĠƐĐŝŵŽƐ ƉƌĞǀŝƐƚŽƐ ŶŽ ĂƌƚŝŐŽ ϮϬϮ ĚĂ >Ğŝ ĚĂƐ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ƉŽƌ ĕƁĞƐ͕ ƉĂƌĂ Ž
ƉĂŐĂŵĞŶƚŽĚĞĚŝǀŝĚĞŶĚŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽ͖
ĚͿ ŶŽĞǆĞƌĐşĐŝŽĞŵƋƵĞŽŵŽŶƚĂŶƚĞĚŽĚŝǀŝĚĞŶĚŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽƵůƚƌĂƉĂƐƐĂƌĂƉĂƌĐĞůĂƌĞĂůŝǌĂĚĂĚŽůƵĐƌŽ
ĚŽ ĞǆĞƌĐşĐŝŽ͕ Ă ƐƐĞŵďůĞŝĂ 'ĞƌĂů ƉŽĚĞƌĄ͕ ƉŽƌ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚŽƐ ſƌŐĆŽƐ ĚĞ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ĚĞƐƚŝŶĂƌŽ
ϰϱ
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ĞǆĐĞƐƐŽăĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĚĞZĞƐĞƌǀĂĚĞ>ƵĐƌŽƐĂZĞĂůŝǌĂƌ͕ŽďƐĞƌǀĂĚŽŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĂƌƚŝŐŽϭϵϳĚĂ>ĞŝĚĂƐ
^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͖
ĞͿ ƵŵĂ ƉĂƌĐĞůĂ͕ ƉŽƌ ƉƌŽƉŽƐƚĂ ĚŽƐ ſƌŐĆŽƐ ĚĂ ĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ͕ ƉŽĚĞƌĄ ƐĞƌ ƌĞƚŝĚĂ ĐŽŵ ďĂƐĞ Ğŵ
ŽƌĕĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐĂƉŝƚĂů ƉƌĞǀŝĂŵĞŶƚĞ ĂƉƌŽǀĂĚŽ͕ ŶŽƐ ƚĞƌŵŽƐ ĚŽ ĂƌƚŝŐŽ ϭϵϲ ĚĂ >Ğŝ ĚĂƐ ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐ ƉŽƌ
ĕƁĞƐ͖
ĨͿ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĕĆŽĐŽŵũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝǀĂƚĠĐŶŝĐĂĞĂƉƌŽǀĂĕĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽĞĚŽŽŶƐĞůŚŽ
&ŝƐĐĂůĂƌĞƐƉĞŝƚŽĚŽƐǀĂůŽƌĞƐĞĚĂĚĞƐƚŝŶĂĕĆŽ͕ĚĞƌĞƐĞƌǀĂĞƐƚĂƚƵƚĄƌŝĂƉĂƌĂŐĂƌĂŶƚŝƌŵĂƌŐĞŵŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů
ĐŽŵƉĂƚşǀĞů ĐŽŵ Ž ĚĞƐĞŶǀŽůǀŝŵĞŶƚŽ ĚĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ĐŽŶƐƚŝƚƵşĚĂ ƉĞůĂ ƉĂƌĐĞůĂ ĚĞ ĂƚĠ
ϭϬϬй;ĐĞŵƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽƐĂůĚŽĚŽůƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽ͕ĂƉſƐĂƐĚĞƐƚŝŶĂĕƁĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ĂƚĠŽůŝŵŝƚĞĚĞϴϬй
;ŽŝƚĞŶƚĂƉŽƌĐĞŶƚŽͿĚŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂů͖Ğ
ŐͿ ŽƐ ůƵĐƌŽƐ ŶĆŽ ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐ ăƐ ƌĞƐĞƌǀĂƐ ĚĞ ůƵĐƌŽ ƉƌĞǀŝƐƚĂƐ Ğŵ ůĞŝ ĚĞǀĞƌĆŽ ƐĞƌ ĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽƐ ĐŽŵŽ
ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͕ŶŽƐƚĞƌŵŽƐĚŽΑϲǑ͕ĚŽĂƌƚŝŐŽϮϬϮ͕ĚĂ>ĞŝĚĂƐ^ŽĐŝĞĚĂĚĞƐƉŽƌĕƁĞƐ͘
ƌƚ͘ϱϳ

KŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉŽĚĞƌĄĚĞĐůĂƌĂƌĚŝǀŝĚĞŶĚŽĐŽŵďĂƐĞŶŽůƵĐƌŽĂƉƵƌĂĚŽĞŵ

ďĂůĂŶĕŽƐĞŵĞƐƚƌĂůŽƵƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞŵĞĚŝĂŶƚĞƌĞƐĞƌǀĂƐĚĞůƵĐƌŽƐĞǆŝƐƚĞŶƚĞƐŶŽƷůƚŝŵŽďĂůĂŶĕŽĂŶƵĂůŽƵ
ƐĞŵĞƐƚƌĂů͕ďĞŵĐŽŵŽĂŶƚĞĐŝƉĂƌĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐ͕ĐŽŵďĂƐĞĞŵďĂůĂŶĕŽƐĞŵĞƐƚƌĂů͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽ͘KƐĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐŝŶƚĞƌŵĞĚŝĄƌŝŽƐĞŝŶƚĞƌĐĂůĂƌĞƐŽƵũƵƌŽƐƐŽďƌĞŽĐĂƉŝƚĂůƉƌſƉƌŝŽƉƌĞǀŝƐƚŽƐ
ŶŽĐĂƉƵƚƉŽĚĞƌĆŽƐĞƌŝŵƉƵƚĂĚŽƐĂŽĚŝǀŝĚĞŶĚŽŵşŶŝŵŽŽďƌŝŐĂƚſƌŝŽ͘
ƌƚ͘ϱϴ

^ŽďƌĞŽƐ ǀĂůŽƌĞƐ ĚŽƐ ĚŝǀŝĚĞŶĚŽƐĞ ĚŽƐũƵƌŽƐ͕ Ă ƚşƚƵůŽ ĚĞ ƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽ ƐŽďƌĞ ŽĐĂƉŝƚĂů

ƉƌſƉƌŝŽ͕ĚĞǀŝĚŽƐĂŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ŝŶĐŝĚŝƌĆŽĞŶĐĂƌŐŽƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞƐăƚĂǆĂ^>/͕ĂƉĂƌƚŝƌ ĚŽ
ĞŶĐĞƌƌĂŵĞŶƚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĂƚĠŽĚŝĂĚŽĞĨĞƚŝǀŽƌĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽŽƵƉĂŐĂŵĞŶƚŽ͕ƐĞŵƉƌĞũƵşǌŽĚĂ
ŝŶĐŝĚġŶĐŝĂĚĞũƵƌŽƐŵŽƌĂƚſƌŝŽƐƋƵĂŶĚŽĞƐƐĞƌĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽŽƵƉĂŐĂŵĞŶƚŽŶĆŽƐĞǀĞƌŝĨŝĐĂƌŶĂĚĂƚĂĨŝǆĂĚĂ
ĞŵůĞŝŽƵĂƐƐĞŵďůĞŝĂŐĞƌĂů͕ĚĞǀĞŶĚŽƐĞƌĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂĐŽŵŽĂƚĂǆĂĚŝĄƌŝĂ͕ƉĂƌĂĂƚƵĂůŝǌĂĕĆŽĚĞƐƐĞǀĂůŽƌ
ĚƵƌĂŶƚĞ ŽƐ ĐŝŶĐŽ ĚŝĂƐ ƷƚĞŝƐ ĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ ă ĚĂƚĂ ĚŽ ƉĂŐĂŵĞŶƚŽ ŽƵ ƌĞĐŽůŚŝŵĞŶƚŽ͕Ă ŵĞƐŵĂ ƚĂǆĂ ^>/
ĚŝǀƵůŐĂĚĂŶŽƋƵŝŶƚŽĚŝĂƷƚŝůƋƵĞĂŶƚĞĐĞĚĞŽĚŝĂĚĂĞĨĞƚŝǀĂƋƵŝƚĂĕĆŽĚĂŽďƌŝŐĂĕĆŽ͘

W1dh>Ky//
>/EKKKEdZK>/KEZ/K
ƌƚ͘ϱϵ

ĂůŝĞŶĂĕĆŽĚŝƌĞƚĂŽƵŝŶĚŝƌĞƚĂĚĞĐŽŶƚƌŽůĞĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƚĂŶƚŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞƵŵĂƷŶŝĐĂ

ŽƉĞƌĂĕĆŽ͕ĐŽŵŽƉŽƌŵĞŝŽĚĞŽƉĞƌĂĕƁĞƐƐƵĐĞƐƐŝǀĂƐ͕ĚĞǀĞƌĄƐĞƌĐŽŶƚƌĂƚĂĚĂƐŽďĂĐŽŶĚŝĕĆŽĚĞƋƵĞŽ
ĂĚƋƵŝƌĞŶƚĞĚŽĐŽŶƚƌŽůĞƐĞŽďƌŝŐƵĞĂƌĞĂůŝǌĂƌŽĨĞƌƚĂƉƷďůŝĐĂĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐƚĞŶĚŽƉŽƌŽďũĞƚŽĂƐ
ϰϲ
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ĂĕƁĞƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂĚĞƚŝƚƵůĂƌŝĚĂĚĞĚŽƐĚĞŵĂŝƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ŽďƐĞƌǀĂŶĚŽ ĂƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐĞŽƐ
ƉƌĂǌŽƐƉƌĞǀŝƐƚŽƐŶĂůĞŐŝƐůĂĕĆŽĞŶĂƌĞŐƵůĂŵĞŶƚĂĕĆŽĞŵǀŝŐŽƌĞŶŽZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚŽEŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ͕ĚĞ
ĨŽƌŵĂĂůŚĞƐĂƐƐĞŐƵƌĂƌƚƌĂƚĂŵĞŶƚŽŝŐƵĂůŝƚĄƌŝŽăƋƵĞůĞĚĂĚŽĂŽĂůŝĞŶĂŶƚĞ͘

W1dh>Ky///
:h1KZ/dZ>
ƌƚ͘ϲϬ

ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ƐĞƵƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ŵĞŵďƌŽƐĚŽŽŶƐĞůŚŽ&ŝƐĐĂů͕ĞĨĞƚŝǀŽƐĞ

ƐƵƉůĞŶƚĞƐ͕ ŽďƌŝŐĂŵͲƐĞ Ă ƌĞƐŽůǀĞƌ͕ ƉŽƌ ŵĞŝŽ ĚĞ ĂƌďŝƚƌĂŐĞŵ͕ ƉĞƌĂŶƚĞ Ă ąŵĂƌĂ ĚĞ ƌďŝƚƌĂŐĞŵ ĚŽ
DĞƌĐĂĚŽ͕ ŶĂ ĨŽƌŵĂ ĚĞ ƐĞƵ ƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͕ ƋƵĂůƋƵĞƌ ĐŽŶƚƌŽǀĠƌƐŝĂ ƋƵĞ ƉŽƐƐĂ ƐƵƌŐŝƌ ĞŶƚƌĞ ĞůĞƐ͕
ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐĐŽŵŽƵŽƌŝƵŶĚĂĚĂƐƵĂĐŽŶĚŝĕĆŽĚĞĞŵŝƐƐŽƌ͕ĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐŽƵĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐĞŵĞŵďƌŽƐ
ĚŽ ĐŽŶƐĞůŚŽ ĨŝƐĐĂů͕ Ğŵ ĞƐƉĞĐŝĂů͕ ĚĞĐŽƌƌĞŶƚĞƐ ĚĂƐ ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ ĐŽŶƚŝĚĂƐ ŶĂ >Ğŝ ŶǑ ϲ͘ϯϴϱͬϳϲ͕ ŶĂ >Ğŝ
ŶǑϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͕ ŶŽ ĞƐƚĂƚƵƚŽ ƐŽĐŝĂů ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͕ ŶĂƐ ŶŽƌŵĂƐ ĞĚŝƚĂĚĂƐ ƉĞůŽ ŽŶƐĞůŚŽ DŽŶĞƚĄƌŝŽ
EĂĐŝŽŶĂů͕ƉĞůŽĂŶĐŽĞŶƚƌĂůĚŽƌĂƐŝůĞƉĞůĂŽŵŝƐƐĆŽĚĞsĂůŽƌĞƐDŽďŝůŝĄƌŝŽƐ͕ďĞŵĐŽŵŽŶĂƐĚĞŵĂŝƐ
ŶŽƌŵĂƐĂƉůŝĐĄǀĞŝƐĂŽĨƵŶĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽĚŽŵĞƌĐĂĚŽĚĞĐĂƉŝƚĂŝƐĞŵŐĞƌĂů͕ĂůĠŵĚĂƋƵĞůĂƐĐŽŶƐƚĂŶƚĞƐĚŽ
ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚŽEŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ͕ĚŽƐĚĞŵĂŝƐƌĞŐƵůĂŵĞŶƚŽƐĚĂϯĞĚŽŽŶƚƌĂƚŽĚĞWĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽŶŽ
EŽǀŽDĞƌĐĂĚŽ͘
WĂƌĄŐƌĂĨŽƷŶŝĐŽ͘ǆĐůƵĞŵͲƐĞ͕ĂŝŶĚĂ͕ĚŽĚŝƐƉŽƐƚŽŶŽĐĂƉƵƚ͕ĂƐĚŝƐƉƵƚĂƐŽƵĐŽŶƚƌŽǀĠƌƐŝĂƐƋƵĞĞŶǀŽůǀĞŵ
ĚŝƌĞŝƚŽƐŝŶĚŝƐƉŽŶşǀĞŝƐ͘


W1dh>Ky/s
Z>O^KDKDZK
ƌƚ͘ϲϭ ŽŵƉĂŶŚŝĂ͗
/ ͲƌĞĂůŝǌĂƌĄ͕ƉĞůŽŵĞŶŽƐƵŵĂǀĞǌƉŽƌĂŶŽ͕ƌĞƵŶŝĆŽƉƷďůŝĐĂĐŽŵĂŶĂůŝƐƚĂƐĚĞŵĞƌĐĂĚŽ͕ŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐĞ
ŽƵƚƌŽƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽƐ͕ƉĂƌĂĚŝǀƵůŐĂƌŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐƋƵĂŶƚŽăƐƵĂƐŝƚƵĂĕĆŽĞĐŽŶƀŵŝĐŽͲĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂ͕ďĞŵĐŽŵŽ
ŶŽƚŽĐĂŶƚĞĂƉƌŽũĞƚŽƐĞƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĂƐ͖
// ͲĞŶǀŝĂƌĄăďŽůƐĂĚĞǀĂůŽƌĞƐĞŵƋƵĞƐƵĂƐĂĕƁĞƐĨŽƌĞŵŵĂŝƐŶĞŐŽĐŝĂĚĂƐ͕ĂůĠŵĚĞŽƵƚƌŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐ͕
ĂƋƵĞĞƐƚĞũĂŽďƌŝŐĂĚĂƉŽƌĨŽƌĕĂĚĞůĞŝ͗
ĂͿ ŽĐĂůĞŶĚĄƌŝŽĂŶƵĂůĚĞĞǀĞŶƚŽƐĐŽƌƉŽƌĂƚŝǀŽƐ͖
ďͿ ƉƌŽŐƌĂŵĂƐĚĞŽƉĕƁĞƐĚĞĂƋƵŝƐŝĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐŽƵĚĞŽƵƚƌŽƐƚşƚƵůŽƐĚĞĞŵŝƐƐĆŽĚĂŽŵƉĂŶŚŝĂ͕
ĚĞƐƚŝŶĂĚŽƐĂŽƐƐĞƵƐĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ƐĞŚŽƵǀĞƌ͖Ğ
ϰϳ
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ĐͿ ŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĐŽůŽĐĂĚŽƐăĚŝƐƉŽƐŝĕĆŽĚŽƐĂĐŝŽŶŝƐƚĂƐƉĂƌĂĚĞůŝďĞƌĂĕĆŽŶĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂů͖
/// ͲĚŝǀƵůŐĂƌĄ͕ĞŵƐƵĂƉĄŐŝŶĂŶĂ/ŶƚĞƌŶĞƚ͕ĂůĠŵĚĞŽƵƚƌĂƐ͕ĂƐŝŶĨŽƌŵĂĕƁĞƐ͗
ĂͿ ƌĞĨĞƌŝĚĂƐŶŽĂƉşƚƵůŽy/ĚĞƐƚĞƐƚĂƚƵƚŽ^ŽĐŝĂů͖
ďͿ ĚŝǀƵůŐĂĚĂƐŶĂƌĞƵŶŝĆŽƉƷďůŝĐĂƌĞĨĞƌŝĚĂŶŽŝŶĐŝƐŽ/ĚĞƐƚĞĂƌƚŝŐŽ͖Ğ
ĐͿ ƉƌĞƐƚĂĚĂƐăďŽůƐĂĚĞǀĂůŽƌĞƐŶĂĨŽƌŵĂĚŽŝŶĐŝƐŽ//ĚĞƐƚĞĂƌƚŝŐŽ͖
/s ͲĂĚŽƚĂƌĄŵĞĚŝĚĂƐĐŽŵǀŝƐƚĂƐăĚŝƐƉĞƌƐĆŽĂĐŝŽŶĄƌŝĂŶĂĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĚĞŶŽǀĂƐĂĕƁĞƐ͕ƚĂŝƐĐŽŵŽ͗
ĂͿ ŐĂƌĂŶƚŝĂĚĞĂĐĞƐƐŽĂƚŽĚŽƐŽƐŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐŝŶƚĞƌĞƐƐĂĚŽƐ͖ŽƵ
ďͿ ĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽ͕ĂƉĞƐƐŽĂƐĨşƐŝĐĂƐŽƵĂŝŶǀĞƐƚŝĚŽƌĞƐŶĆŽŝŶƐƚŝƚƵĐŝŽŶĂŝƐ͕ĚĞ͕ŶŽŵşŶŝŵŽ͕ϭϬй;ĚĞǌƉŽƌ
ĐĞŶƚŽͿĚŽƚŽƚĂůĂƐĞƌĚŝƐƚƌŝďƵşĚŽ͘


W1dh>Kys
/^WK^/O^'Z/^dZE^/dMZ/^
ƌƚ͘ϲϮ

ƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽĂĐŝŽŶĄƌŝĂŶŽĐĂƉŝƚĂůƐŽĐŝĂůĚĞƋƵĂůƋƵĞƌĞŵƉƌĞƐĂ͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ

ŽƵŝŶƚĞŐƌĂůŝǌĂĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐ͕ĂŐĂƌĂŶƚŝĂĚĞƐƵďƐĐƌŝĕĆŽĚĞĂĕƁĞƐŽƵĚŝƌĞŝƚŽƐĐŽŶǀĞƌƐşǀĞŝƐ ĞŵĂĕƁĞƐ͕ŽƵ
ĚĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ ĚĞƐƚŝŶĂĚĂƐ ă ĐŽůŽĐĂĕĆŽ ƉƷďůŝĐĂ ŽƵ ƉƌŝǀĂĚĂ͕ Ă ĂƋƵŝƐŝĕĆŽ ĚĞ ĚĞďġŶƚƵƌĞƐ͕ Ğ ďƀŶƵƐ ĚĞ
ƐƵďƐĐƌŝĕĆŽ͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ƋƵĂŝƐƋƵĞƌ ŽƵƚƌĂƐ ŽƉĞƌĂĕƁĞƐ ĚĞ ĂƉŽŝŽ ĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽ͕ ƐŽŵĞŶƚĞ ƉŽĚĞƌĆŽ ƐĞƌ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂƐƋƵĂŶĚŽŽďƐĞƌǀĂĚĂƐĂƐŶŽƌŵĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĂƉƌŽǀĂĚĂƐƉĞůĂŝƌĞƚŽƌŝĂĞ͕ƐŝŵƵůƚĂŶĞĂŵĞŶƚĞ͕
ĂƐƐĞŐƵŝŶƚĞƐĐŽŶĚŝĕƁĞƐ͗
/ Ͳ ŽƐ ĞǆĂŵĞƐ ƚĠĐŶŝĐŽƐ Ğ ĞĐŽŶƀŵŝĐŽͲĨŝŶĂŶĐĞŝƌŽƐ ĐŽŵƉƌŽǀĂƌĞŵ Ă ǀŝĂďŝůŝĚĂĚĞ Ğ Ă ŽƉŽƌƚƵŶŝĚĂĚĞ ĚŽ
ŶĞŐſĐŝŽ͕ƚĞŶĚŽƉƌĞƐĞŶƚĞĂƐĞŐƵƌĂŶĕĂĞĂĂĚĞƋƵĂĚĂƌĞŵƵŶĞƌĂĕĆŽĚŽƐĐĂƉŝƚĂŝƐĞŶǀŽůǀŝĚŽƐ͖Ğ
// ͲŶĆŽŚŽƵǀĞƌƌĞƐƚƌŝĕƁĞƐăŝĚŽŶĞŝĚĂĚĞĚŽďĞŶĞĨŝĐŝĄƌŝŽĞŶĞŵăĚĞƐĞƵƐƚşƚƵůŽƐĞĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĞƐ͕ƐĞ
ƉĞƐƐŽĂũƵƌşĚŝĐĂ͘
ƌƚ͘ϲϯ

K ƋƵĂĚƌŽ ĚĞ ƉĞƐƐŽĂů ĚĂ ŽŵƉĂŶŚŝĂ ƉŽĚĞƌĄ ƐĞƌ ĐŽŵƉŽƐƚŽ ƉŽƌ ĞŵƉƌĞŐĂĚŽƐ

ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝǌĂĚŽƐĞͬŽƵĐĞĚŝĚŽƐƉĞůĂ/y͕ŵĞĚŝĂŶƚĞƌĞƐƐĂƌĐŝŵĞŶƚŽŝŶƚĞŐƌĂůĚĞĐƵƐƚŽƐ͘
ƌƚ͘ϲϰ

ŽŵƉĂŶŚŝĂƉŽĚĞƌĄĨŝƌŵĂƌƚĞƌŵŽƐ͕ĐŽŶǀġŶŝŽƐŽƵĂĐŽƌĚŽƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐĐŽŵĂ/y͕

ƉĂƌĂ ĨŝŶƐ ĚĞ ĐŽŵƉĂƌƚŝůŚĂŵĞŶƚŽ ĚĞ ĐƵƐƚŽƐ͕ ĞƐƚƌƵƚƵƌĂƐ͕ ŝŶĐůƵƐŝǀĞ ĐŽŵŝƚġƐ͕ ƉŽůşƚŝĐĂƐ Ğ ŵĞĐĂŶŝƐŵŽƐ ĚĞ
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ĚŝǀƵůŐĂĕĆŽ͕ƉĂƌĂĞǆĞĐƵĕĆŽĚĞƐƵĂƐĂƚŝǀŝĚĂĚĞƐ͕ƉŽĚĞŶĚŽ͕ŶŽĞŶƚĂŶƚŽ͕ƌĞĐŽƌƌĞƌăĐŽŶƚƌĂƚĂĕĆŽĚĞƐĞƌǀŝĕŽƐ
ĚĞƚĞƌĐĞŝƌŽƐ͘
ƌƚ͘ϲϱ

Ɛ ĚŝƐƉŽƐŝĕƁĞƐ ĐŽŶƚŝĚĂƐ ŶŽƐ ĂƉşƚƵůŽƐ y// Ğ y///͕ ďĞŵ ĐŽŵŽ ĂƐ ƌĞŐƌĂƐ ƌĞĨĞƌĞŶƚĞƐ ĂŽ

ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽĚŽEŽǀŽDĞƌĐĂĚŽĚĂϯƐŽŵĞŶƚĞƚĞƌĆŽĞĨŝĐĄĐŝĂĂƉĂƌƚŝƌĚĂĚĂƚĂĞŵƋƵĞĂŽŵƉĂŶŚŝĂ
ƉƵďůŝĐĂƌƐĞƵŶƷŶĐŝŽĚĞ/ŶşĐŝŽĚĂŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞăƐƵĂŽĨĞƌƚĂƉƷďůŝĐĂŝŶŝĐŝĂůĚĞĂĕƁĞƐ͘
ƌƚ͘ϲϲ

ĐŽŵƉŽƐŝĕĆŽĚŽŽŶƐĞůŚŽĚĞĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽƉƌĞǀŝƐƚĂŶŽĂƌƚŝŐŽϮϭ͕ƚĂŵďĠŵĚĞǀĞƌĄƐĞƌ

ƌĞǀŝƐƚĂƉŽƌŽĐĂƐŝĆŽĚŽŶƷŶĐŝŽĚĞ/ŶşĐŝŽĚĂŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽƌĞůĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞăŽĨĞƌƚĂƉƷďůŝĐĂŝŶŝĐŝĂůĚĞĂĕƁĞƐ͘
ΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎΎ
KƉƌĞƐĞŶƚĞƐƚĂƚƵƚŽĨŽŝĂƉƌŽǀĂĚŽƉĞůĂƐƐĞŵďůĞŝĂ'ĞƌĂůǆƚƌĂŽƌĚŝŶĄƌŝĂĚĂĂŝǆĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞ
ƌĞĂůŝǌĂĚĂĞŵϭϱĚĞƐĞƚĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ͘
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EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ACIONISTA
VENDEDORA, REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2019
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

53500000381

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

2011

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Nome:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:
Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
QTDE

007

1

DFE2000059259

DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

019

1

ESTATUTO SOCIAL

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do

BRASILIA
Local

Nome: __________________________________________
Assinatura: ______________________________________
Telefone de Contato: ______________________________

26 Março 2020
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL
DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):
SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
NÃO

Processo em Ordem
À decisão

SIM

___/___/_____
Data

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

____________________
Responsável

NÃO

___/___/_____
Data

___/___/_____
Data

____________________
Responsável

____________________
Responsável

DECISÃO SINGULAR
2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
Processo indeferido. Publique-se.
___/___/_____
Data
DECISÃO COLEGIADA

2ª Exigência

3ª Exigência

__________________
Responsável

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
Processo indeferido. Publique-se.
___/___/_____
Data

____________________
Vogal

____________________
Vogal

____________________
Vogal

Presidente da ______ Turma
OBSERVAÇÕES
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Data
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
DISTRITO FEDERAL
Registro Digital
Documento Principal

Identificação do Processo
Número do Protocolo

Número do Processo Módulo Integrador

Data

20/033.397-6

DFE2000059259

26/03/2020

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF

Nome

338.315.598-64

SONIA MARIA NOGUEIRA SACONI

Página 1 de 1

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal
Certifico registro sob o nº 1372586 em 27/03/2020 da Empresa CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Nire 53500000381 e protocolo DFE2000059259 26/03/2020. Autenticação: 8E73C6461597333E88CAD1C81883B1B7F2A67245. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este
documento, acesse http://jucis.df.gov.br e informe nº do protocolo
20/033.397-6 e o código de segurança mX0I Esta cópia foi autenticada
297
digitalmente e assinada em 27/03/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.
pág. 125/128

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, SONIA MARIA NOGUEIRA SACONI, BRASILEIRA, SOLTEIRO,
ECONOMIÁRIA, DATA DE NASCIMENTO 01/09/1985, RG Nº 306991172 SSP-SP,
CPF 338.315.598-64, QUADRA SAUS QUADRA 3, Nº BLOCO E, 13º ANDAR, BAIRRO
ASA SUL, CEP 70070-030, BRASILIA - DF, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI,
que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro
digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO
VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Brasileira, 26 de Março de 2020.

Sonia Maria Nogueira Saconi
Assinado digitalmente por certificação A3
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CAIXA ECONOMICA FEDERAL, de NIRE
5350000038-1 e protocolado sob o número 20/033.397-6 em 26/03/2020, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número 1372586, em 27/03/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador
Willian Jonathan Alves De Alencar.
Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser
acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (http://portalservicos.jucis.df.gov.br/
Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.
Capa de Processo
Assinante(s)
CPF

Nome

338.315.598-64

SONIA MARIA NOGUEIRA SACONI

Documento Principal
Assinante(s)
CPF

Nome

338.315.598-64

SONIA MARIA NOGUEIRA SACONI

Declaração Documento Principal
Assinante(s)
CPF

Nome

338.315.598-64

SONIA MARIA NOGUEIRA SACONI
Brasília. Sexta-feira, 27 de Março de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Willian Jonathan Alves De Alencar, Servidor(a)
Público(a), em 27/03/2020, às 11:24 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jcdf
informando o número do protocolo 20/033.397-6.
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CNPJ/MF nº 00.360.305/0001-04
NIRE nº []

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA NO DIA [] DE [] DE 2021
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos [] dias do mês de [] de 2021, às [] horas, na sede social da CAIXA
ECÔNOMICA FEDERAL (“CEF”), situada na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Bancário
Sul, Quadra 04, número 34, Bloco A, Asa Sul.
2. CONVOCAÇÃO: [Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença de todos os
membros do Conselho de Administração da CEF].
3. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da CEF, a saber,
Srs. [].
4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. [], que convidou a mim, [], para secretariálo, ficando assim constituída a mesa.
5. ORDEM DO DIA: (i) ratificação das deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária da
CEF, realizada em 17 de dezembro de 2019 (Fase 2), em que foi aprovada, entre outras matérias,
a alienação de ações de propriedade da CEF na Caixa Seguridade Participações S.A.
(“Companhia”); (ii) ratificação das deliberações tomadas na Reunião Extraordinária do Conselho
de Administração da CEF (ata nº 691), realizada em 22 de fevereiro de 2021, em que foi aprovada,
entre outras matérias, a consecução da oferta pública de distribuição pública secundária de ações
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia e de
titularidade da CEF (“Ações”), a ser realizada no Brasil, em conformidade com a Instrução da CVM
nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), e demais
normativos aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), bem como
aprovação de seus termos e condições; (iii) aprovação do preço das Ações no âmbito da Oferta;
(iv) aprovação do prospecto preliminar e prospecto definitivo e dos offering memoranda; (v)
ratificação de todos os atos praticados pela administração da CEF até esta data no contexto da
Oferta; e (vi) autorização para que os representantes da CEF pratiquem todos os atos necessários
para conclusão da Oferta.
6. DELIBERAÇÕES: Por [unanimidade/maioria] de votos os membros do Conselho de Administração
aprovaram:
(i) a ratificação das deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária da CEF, realizada
em 17 de dezembro de 2019 (Fase 2), cuja ata encontra-se devidamente registrada perante a
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal (“JCDF”) sob o nº 1372586 e publicada
no Diário Oficial da União (“DOU”) em 03 de abril de 2020, em que foi aprovada, entre outras
matérias, a alienação de ações de propriedade da CEF na Companhia.
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(ii) a ratificação das deliberações tomadas na Reunião Extraordinária do Conselho de
Administração da CEF (ata nº 691), realizada em 22 de fevereiro de 2021, cuja ata encontra-se
devidamente registrada perante a JCDF sob o nº 1660678 e publicada no DOU na edição de 1º de
março de 2021, em que foi aprovada, entre outras matérias, a consecução da Oferta, a ser
realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, incluindo esforços de colocação das
Ações no exterior, exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified
institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme
definidos na Regra 144A do U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado, editada pela U.S.
Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América, em operações isentas de
registro nos Estados Unidos da América, previstas no Securities Act, e a investidores nos demais
países, exceto o Brasil e os Estados Unidos da América, em conformidade com os procedimentos
previstos no Regulamento S do Securities Act, observada a legislação aplicável no país de domicílio
de cada investidor e, em qualquer caso, por meio de mecanismos de investimento
regulamentados pela legislação brasileira aplicável.
A Oferta será realizada sob a coordenação de determinadas instituições intermediárias
integrantes do sistema de distribuição, que foram contratadas pela Administração da Companhia
(em conjunto, “Coordenadores da Oferta”).
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente
ofertada poderá, a critério da CEF, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser
acrescida em até 20% (vinte por cento), nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente
ofertadas, com a finalidade exclusiva de atender a um eventual excesso de demanda que venha
a ser constatado no decorrer da Oferta. Adicionalmente, nos termos do artigo 24 da Instrução
CVM 400, a quantidade total das Ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 15%
(quinze por cento), nas mesmas condições e preço das Ações inicialmente ofertadas, as quais
serão destinadas, exclusivamente, para prestação dos serviços de estabilização de preço das
Ações no âmbito da Oferta.
As Ações serão distribuídas sob o regime de garantia firme de liquidação, a ser prestada pelos
Coordenadores da Oferta, e não será permitida a distribuição parcial no contexto da Oferta.
(iii) o preço das Ações, no âmbito da Oferta, de R$[] ([] reais) por Ação (“Preço por Ação”), o
qual foi determinado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento
realizado junto a investidores institucionais pelos coordenadores da Oferta ("Procedimento de
Bookbuilding"), e teve como parâmetro o resultado do Procedimento de Bookbuilding, com base
nas indicações de interesse em função da qualidade e quantidade de demanda (por volume e
preço) coletada junto a investidores institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding
sendo, portanto, o critério de preço de mercado justificado, tendo em vista que tal preço não
promoverá diluição injustificada dos demais acionistas da Companhia.
(iv) o prospecto preliminar e do prospecto definitivo da Oferta e os offering memoranda.
(v) a ratificação de todos os atos praticados pela administração da CEF até esta data no contexto
da Oferta.
(vi) a autorização para que os representantes da CEF tomem todas as providências e pratiquem
todos os atos necessários à consecução das deliberações tomadas nesta reunião. Para tanto, os
representantes da CEF estão investidos de plenos poderes para, desde já, tomar todas as
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providências e praticar todo e qualquer ato necessário à realização e conclusão da Oferta, e em
especial dos poderes de representação da CEF perante a CVM e B3, conforme se faça necessário,
podendo para tanto praticar ou fazer com que sejam praticados quaisquer atos e/ou negociar,
aprovar e firmar quaisquer contratos, comunicações, notificações, certificados, documentos ou
instrumentos que considerar necessários ou apropriados para a realização da Oferta.
7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse
fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, que,
lida e achada conforme pelos presentes, os quais subscreveram a lista de presença.
Esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.
[]
Presidente

[]
Secretário
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, sociedade por ações de economia mista, com sede na cidade de
Brasília, Distrito Federal, no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes 3/4, inscrita no Cadastro Nacional
da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ( CNPJ/ME ) sob o nº 00.360.305/0001-04, vem, por
meio de sua Vice-Presidência Negócios de Varejo e de sua Diretoria Executiva Clientes e Captação,
situada na cidade de Brasília, no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote 3/4, 21º Andar

Asa Sul, neste

ato representada nos termos do seu estatuto social, na qualidade de acionista vendedora ("Acionista
Vendedora" ou "CAIXA") da CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade por ações de
capital autorizado, com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, na Setor de Autarquias Sul, Quadra
3, Bloco E, Edifício Matriz III da Caixa Econômica Federal, 3º andar, Asa Sul, inscrito no CNPJ/ME sob
o n° 22.543.331/0001-00 ("Companhia"), no âmbito da oferta pública de distribuição secundária de
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da Companhia, livres e
Ações
Oferta

da Instrução da Comissão de Valores

presente apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400.

CONSIDERANDO QUE:

(i)

a Companhia, a Acionista Vendedora

Coordenador Líder

constituiram seus assessores legais para lhes auxiliar na implementação da Oferta;
(ii)

tendo em vista a Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em suas
subsidiárias, iniciada em janeiro de 2020

Prospecto

Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Caixa Seguridade Participações S.A.
(iii)

Prospecto Definitivo

por solicitação do Coordenador Líder, a Companhia contratou seus auditores independentes
para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade

CTA 23,

de 15 de maio de 2015, e, nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do
Brasil (IBRACON) no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao Prospecto Preliminar da
Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Caixa
Seguridade Participações S.A. , incluindo o formulário de referência incorporado a ele por
referência, e seus eventuais aditamentos ou suplementos
Prospecto Definitivo;
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Prospecto Preliminar

(iv)

foram disponibilizados, pela Companhia e pela Acionista Vendedora, os documentos que a
Companhia e a Acionista Vendedora consideraram relevantes para a Oferta;

(v)

além dos documentos a que se refere o item (iv) acima, foram solicitados, pelo Coordenador
Líder, documentos e informações adicionais relativos à Companhia e à Acionista Vendedora,
os quais a Companhia e a Acionista Vendedora confirmaram ter disponibilizado;

(vi)

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

(vii)

a Companhia e a Acionista Vendedora, em conjunto com o Coordenador Líder, participaram da
elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto Definitivo
(incluindo seus respectivos anexos e documentos a eles incorporados por referência),
diretamente e por meio de seus respectivos assessores legais.

A CAIXA, na qualidade de acionista vendedora e em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução
CVM 400, declara que:
(i)

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

(ii)

tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de
diligência ou omissão, para assegurar que: (a) as informações prestadas pela Companhia e
pela CAIXA são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores
uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as informações fornecidas
ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas
constantes da atualização do registro da Companhia e/ou que integram o Prospecto Preliminar
e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo nas datas de suas respectivas publicações,
são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito
da Oferta;

(iii)

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

Código ANBIMA de Regulação e

Melhores Práticas para as Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários
atualmente vigente, os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo
Mercado da B3 S.A.

Brasil, Bolsa, Balcão, e demais normativos aplicáveis; e

TEXT - 51528107v1 10597.29
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(iv)

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

Brasília, 01 de abril de 2021.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

________________________________

_________________________________

Nome: Celso Leonardo Derzie de Jesus Barbosa Nome: Henrique Afonso Holtz de Almeida Junior
Vice-Presidente de Negócios de Varejo
Diretor Executivo de Clientes e Captação
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319

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

320

DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER, PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO
CVM Nº 400, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003, CONFORME ALTERADA

321

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

322

DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
BANCO MORGAN STANLEY S.A., instituição financeira integrante do sistema brasileiro de distribuição de
valores mobiliários, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima,
nº 3.600, 6º andar e 8° andar, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia
("CNPJ/ME") sob o nº 02.801.938/0001-36, neste ato representada nos termos de seu estatuto social
C-Morgan Stanley" ou "Coordenador Líder"), no âmbito da oferta pública de distribuição secundária de ações
ordinárias, de emissão da CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇOES $.A., sociedade anônima, com sede na
Cidade de Brasília, Distrito Federal, Setor de Autarquias Sul, Quadra 3, Bloco E, Edifício Matriz Ili da Caixa
Econômica Federal, 3° andar, Asa Sul, CEP 70070-030, inscrita no CNPJ/ME sob o n º 22.543.331/0001-00,
neste ato representada nos termos de seu estatuto social ("Companhia"), todas nominativas, escriturais e
sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer 0nus ou gravames (" Ações"), de titularidade da
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ("Acionista Vendedora• ou "CAIXA"), a ser realizada no Brasil, em
mercado de balcão não organizado ("Oferta"), em confonnidade com a Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários ("CVM") nº 400, de 29 de dezembro de 2003, confonne alterada ("Instrução CVM 400"), sob a
sua coordenação e da CAIXA, do Bank of Amarica Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. ("Bank of America"), do
Banco de Investimentos Credít Suisse (Brasil) S.A. ("Credit Suisse"), do Banco ltaú BBA S.A. ("ltaú BBA") e
do UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("UBS BB e, em conjunto com o
Coordenador Lidar, a CAIXA, o Bank of Amarica, o Credit Suisse e o ltaú BBA, •coordenadores da Oferta")
vêm pela presente, apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400:
CONSIDERANDO QUE:
a Companhia, a Acionista Vendedora e o Coordenador Líder constituíram seus respectivos
(i)
assessores legais para auxiliá-los na implementação da Oferta (" Assessores Legais");

(ii)
tendo em vista a realização da Oferta, está sendo efetuada auditoria jurídica na Companhia e em
suas subsidiárias, iniciada em fevereiro de 2021, a qual prosseguirá até a divulgação do • Prospecto
Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Caixa
Seguridade Participações S.A." ("Prospecto Definitivo");
(iii)
por solicitação do Coordenador Líder, a Companhia contratou seus auditores independentes para
aplicação dos procedimentos previstos nos termos do Comunicado Técnico 01/2015 emitido pelo IBRACON
- Instituto dos Auditores Independentes do Brasil e da CT A 23, de 15 de maio de 2015, com relação ao
• Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Caixa Seguridade Participações S.A." ("Prospecto Preliminar") e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus
respectivos anexos, dentre eles a emissão de carta conforto para os Coordenadores da Oferta;
(lv)
a Companhia e a Acionista Vendedora confirmaram ter disponibilizado todos os documentos e
prestado todas as informações consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia para análise dos
Coordenadores da Oferta e de seus Assessores Legais, com o fim de permitir aos investidores uma tomada
de decisão fundamentada sobre a Oferta;
(v)
além dos documentos a que se refere o item (iv) acima, foram solicitados pelos Assessores Legais,
em nome dos Coordenadores da Oferta, documentos e informações adicionais relativos à Companhia e à
Acionista Vendedora, os quais a Companhia e a Acionista Vendedora confirmam ter disponibilizado;
(vi)
a Companhia e a Acionista Vendedora confirmam ter disponibilizado para análise do Coordenador
Líder e de seus Assessores Legais, com veracidade, consistência, qualidade e suficiência, todos os
documentos e prestado todas as informações consideradas relevantes sobre os negócios da Companhia,
com o fim de permitir aos investidores uma tomada de decisão fundamentada sobre a Oferta; e
(vil)
a Companhia e a Acionista Vendedora, em conjunto com os Coordenadores da Oferta e Assessores
Legais participaram da elaboração do Prospecto Preliminar e participarão da elaboração do Prospecto
Definitivo, incluindo seus anexos, diretamente e por meio de seus respectivos Assessores Legais.
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O Coordenador Líder, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que:
tomou todas as cautelas e agiu com elevados padrões de diligência, respondendo pela falta de
(1)
diligência ou omissão, conforme determina o §1 ° do artigo 56 da Instrução CVM 400, para assegurar que:
(a)
as informações prestadas pela Companhia e pela Acionista Vendedora (incluindo, mas não se
limitando, no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo e seus anexos), nas datas de suas respectivas
disponibilizações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma
tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e
(b)
as informações prestadas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais
ou periódicas constantes da atualização do registro da Companhia e/ou que integram o Prospecto
Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas
disponibilizações, são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a
respeito da Oferta;
o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
(ii)
disponibilizações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores d a Oferta,
das Ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômico-financeira, dos riscos
inerentes às suas atividades e quaisquer outras informações relevantes; e
o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as
(iii)
normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e o Código ANBIMA de
Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de
Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários.

São Paulo, 5 de abril de 2021.

BANCO MORGAN STANLEY S.A.

2
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REGULAMENTO DO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SEGURIDADE
CNPJ/ME nº 30.068.049/0001-47
CAPÍTULO I - DO FUNDO
Artigo 1º - O FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SEGURIDADE ("FUNDO"), regido pelo
presente regulamento ("Regulamento") e pelas demais disposições legais e regulamentares que lhe
forem aplicáveis, é uma comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio aberto e com
prazo de duração indeterminado.
Artigo 2º - O FUNDO tem como objetivo proporcionar rentabilidade a seus cotistas no longo prazo, por
meio da aplicação dos seus recursos preponderantemente em ações ordinárias de emissão da Caixa
Seguridade Participações S.A. ("Companhia Investida"), no âmbito da oferta pública de distribuição
secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia Investida e de titularidade da Caixa
Econômica Federal ("Acionista Vendedora" e "Oferta", respectivamente), observado o disposto neste
Regulamento e na lâmina de informações essenciais do FUNDO. Encerrada a Oferta, o FUNDO
poderá aplicar seus recursos preponderantemente em ações ordinárias de emissão da Companhia
Investida observados os termos e condições do Artigo 9° abaixo.
Artigo 3º - O FUNDO destina-se a investidores pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliados ou
com sede no Brasil, e clubes de investimento registrados na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), nos
termos da regulamentação em vigor, sendo vedado o ingresso de investidores durante a Oferta, que
sejam considerados, de acordo com o prospecto da Oferta ("Prospecto da Oferta"), (i) Investidores
Institucionais, e (ii) Pessoas Vinculadas à Oferta, observado, durante a Oferta, o valor mínimo de
investimento de R$100,00 (cem reais) ("Valor Mínimo de Adesão") e o valor máximo de investimento
de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) ("Valor Máximo de Adesão") por investidor da Oferta de
Varejo (conforme definido no Prospecto da Oferta).
Parágrafo 1º - De acordo com o Prospecto da Oferta e para efeitos desse Regulamento, são
considerados "Investidores Institucionais" investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de
investimento registrados na B3 e investidores que sejam considerados profissionais ou qualificados,
nos termos da regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), em qualquer caso, que
não sejam considerados Investidores da Oferta Não Institucional (conforme definido no Prospecto da
Oferta), incluindo instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ("Banco Central"),
companhias seguradoras, sociedades de capitalização, entidades abertas ou fechadas de previdência
complementar, fundos de investimento, entidades administradoras de recursos de terceiros
registradas na CVM, condomínios destinados à aplicação em carteiras de títulos e valores mobiliários
registrados na CVM e/ou na B3 e investidores que sejam pessoas não residentes no Brasil ou nos
Estados Unidos da América ou não constituídos de acordo com as leis daqueles países, respeitada a
legislação vigente no país de domicílio de cada investidor, desde que tais investidores estrangeiros
invistam no Brasil por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo Conselho
Monetário Nacional, pelo Banco Central, pela CVM e pelas demais disposições legais e
regulamentares aplicáveis.
Parágrafo 2º - De acordo com o Prospecto da Oferta e para efeitos desse Regulamento, são
consideradas "Pessoas Vinculadas" os investidores que, nos termos do artigo 55 da Instrução da CVM
n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, e da Instrução da CVM n.º 505, de 27 de
setembro de 2011, conforme alterada, sejam (i) controladores ou administradores da Companhia
Investida, da Acionista Vendedora ou outras pessoas vinculadas à Oferta, bem como seus cônjuges
ou companheiros, seus ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau; (ii) controladores
ou administradores das Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação
Internacional (conforme definidos no Prospecto da Oferta); (iii) empregados, operadores e demais
prepostos das Instituições Participantes da Oferta e/ou dos Agentes de Colocação Internacional
diretamente envolvidos na estruturação da Oferta; (iv) agentes autônomos que prestem serviços às
Instituições Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de Colocação Internacional, desde que
diretamente envolvidos na Oferta; (v) demais profissionais que mantenham, com as Instituições
Participantes da Oferta e/ou com os Agentes de Colocação Internacional, contrato de prestação de

327

serviços diretamente relacionados à atividade de intermediação ou de suporte operacional no âmbito
da Oferta; (vi) sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelas Instituições Participantes da
Oferta e/ou pelos Agentes de Colocação Internacional, desde que diretamente envolvidos na Oferta;
(vii) sociedades controladas, direta ou indiretamente, por pessoas vinculadas às Instituições
Participantes da Oferta e/ou aos Agentes de Colocação Internacional, desde que diretamente
envolvidos na Oferta; (viii) cônjuge ou companheiro e filhos menores das pessoas mencionadas nas
alíneas (ii) a (v) acima; e (ix) clubes e fundos de investimento cuja maioria das cotas pertença a
pessoas vinculadas, salvo se geridos discricionariamente por terceiros não vinculados.
Parágrafo 3º - Adicionalmente ao Valor Máximo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo ou ao
Valor Máximo de Adesão, conforme o caso, os Investidores da Oferta de Varejo que adquirirem cotas
do FUNDO não poderão adquirir cotas de outros fundos de investimento em ações constituídos para
o investimento em ações ordinárias da Companhia Investida no âmbito da Oferta.
Parágrafo 4º - Com relação a investimentos realizados pelo FUNDO no âmbito da Oferta, o FUNDO
deverá realizar um único pedido de reserva no último dia do Período de Reserva (conforme definido
no Prospecto da Oferta) correspondente ao montante de aplicações feitas por todos os Investidores
da Oferta de Varejo no FUNDO.
Parágrafo 5º - O FUNDO estará sujeito aos procedimentos de rateio determinados no Prospecto da
Oferta caso a totalidade dos pedidos de reserva realizados exceda a quantidade de ações ordinárias
da Companhia Investida destinada à Oferta de Varejo.
CAPÍTULO II -DA ADMINISTRAÇÃO
Artigo 4º - O FUNDO é administrado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com sede na Cidade de
Brasília, Distrito Federal, no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, por meio da sua Vice Presidência
Fundos de Investimento, sita na Avenida Paulista, nº 2.300, 11º Andar, São Paulo -SP, CEP: 01310300, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.360.305/0001-04, devidamente credenciada pela CVM como
prestadora de serviços de administração de carteiras por meio do Ato Declaratório n.º 3.241, de 04 de
janeiro de 1995 ("ADMINISTRADOR").
Artigo 5º - O ADMINISTRADOR fica autorizado a contratar terceiros em nome do FUNDO para a
prestação dos serviços de gestão, consultoria de investimento, tesouraria, controle e processamento
dos ativos financeiros, distribuição e escrituração de cotas, sendo a remuneração destes prestadores
paga diretamente pelo FUNDO.
Parágrafo 1º - A gestão da carteira do FUNDO será realizada pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4, por meio
da sua Vice Presidência Fundos de Investimento, sita na Avenida Paulista, nº 2.300, 11º Andar, São
Paulo -SP, CEP: 01310-300, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.360.305/0001-04, devidamente autorizada
pela CVM para o exercício da atividade de gestão de carteira de valores mobiliários por meio do Ato
Declaratório n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995 ("GESTOR").
Parágrafo 2º - A custódia do FUNDO será exercida pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que está
devidamente credenciada pela CVM como prestador de serviços de custódia de valores mobiliários
por meio do Ato Declaratório n.º 6.661, de 10 de janeiro de 2002 ("CUSTODIANTE").
Artigo 6º - O ADMINISTRADOR tem poderes para praticar todos os atos necessários ao
funcionamento e à administração do FUNDO, podendo abrir e movimentar contas bancárias, bem
como contratar terceiros legalmente habilitados para prestação de serviços relativos às atividades do
FUNDO, observadas as limitações legais e regulamentares em vigor e ressalvados os poderes
conferidos aos demais prestadores de serviços do FUNDO.
Parágrafo 1º - A atividade do GESTOR consiste na negociação e contratação de ativos financeiros e
de intermediários para realizar operações em nome do FUNDO, de acordo com os objetivos do Fundo
e a política de investimento estabelecida neste Regulamento. O GESTOR tem poderes para firmar,
quando for o caso, todo e qualquer contrato ou documento relativo à negociação e contratação dos
ativos financeiros e dos referidos intermediários, qualquer que seja a sua natureza, representando o
FUNDO, para todos os fins de direito, para essa finalidade, bem como para exercer o direito de voto
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decorrente dos ativos financeiros detidos pelo FUNDO, realizando todas as demais ações necessárias
para tal exercício, observado o disposto na Política de Exercício de Direito de Voto.
Parágrafo 2º - O ADMINISTRADOR e o GESTOR devem transferir ao FUNDO qualquer benefício ou
vantagem que possam alcançar em decorrência de sua condição, exceto pela remuneração prevista
no Artigo 7º abaixo.
Artigo 7º - A taxa de administração é de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano, e compreende a
taxa de administração dos fundos investidos, incide sobre o patrimônio líquido do FUNDO do dia útil
imediatamente anterior, é calculada e provisionada todo dia útil, à razão de 1/252 e deverá ser paga
mensalmente. A taxa de administração compreende os valores devidos ao ADMINISTRADOR pela
administração do FUNDO, bem como os valores devidos aos prestadores de serviço responsáveis
pela gestão, tesouraria, escrituração e distribuição de cotas.
Parágrafo 1º -Entende-se por patrimônio líquido do FUNDO a diferença entre o total do ativo realizável
e do passivo exigível do FUNDO.
Parágrafo 2º -A taxa máxima de custódia a ser cobrada do FUNDO será de 0,005% (cinco milésimos
por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO.
Artigo 8º - Não há cobrança de taxas de performance, de ingresso ou de saída do FUNDO.
CAPÍTULO III -DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO E FATORES DE RISCO
Artigo 9º - Após a data da liquidação financeira da Oferta, a carteira de investimentos do FUNDO
deverá apresentar, isolada ou cumulativamente, a composição abaixo:
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
1)

Ações ordinárias de emissão da Companhia Investida

Mínimo

Máximo

95%

100%

0%

5%

2)
Títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou operações
compromissadas lastreadas em títulos públicos federais
3)
Cotas de fundos de investimento da classe “renda fixa” que
invistam exclusivamente em títulos públicos federais em operações
finais e/ou compromissadas
4)
Cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de
investimento da classe “renda fixa” que invistam exclusivamente em
títulos públicos federais em operações finais e/ou compromissadas
OUTROS LIMITES

Mínimo

Máximo

1)
Aplicação em valores mobiliários de emissão do
ADMINISTRADOR, do gestor ou de empresas a eles ligadas, sendo
vedada a aquisição de ações de emissão do ADMINISTRADOR

0%

100%

2)
Aplicação em cotas de fundos de investimento administrados
pelo ADMINISTRADOR, gestor ou empresas a eles ligadas

0%

5%

3)

Fundos de investimento

0%

5%

4)

Aplicação em valores mobiliários de um mesmo emissor

95%

100%

OUTRAS OPERAÇÕES DO FUNDO
1)

Empréstimos de Ações -Doador

Permitido

2)
Empréstimos de Ações -Tomador, somente em caso de falhas
de liquidação

Permitido

3)

Permitido

Operações com Day-Trade

Parágrafo 1º - O FUNDO poderá atuar no mercado de derivativos para proteger parte de seu
patrimônio ou para reproduzir uma posição em ações com a parcela de sua carteira que estiver
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direcionada para ativos financeiros de renda fixa, sendo vedada a exposição a esses mercados
superior ao patrimônio líquido do FUNDO. As operações em mercados de derivativos podem ser
realizadas tanto naqueles administrados por bolsas de mercadorias e de futuros, quanto no mercado
organizado de balcão, nesse caso, desde que devidamente registradas em sistemas de registro e de
liquidação financeira de ativos autorizados pelo Banco Central ou pela CVM.
Parágrafo 2º - O FUNDO poderá atuar no mercado de empréstimo de ações, desde que tais operações
sejam cursadas, exclusivamente, por meio de serviço autorizado pela CVM ou pelo Banco Central.
Parágrafo 3º - O ADMINISTRADOR, GESTOR, bem como os fundos de investimento e carteiras por
ele administrados ou por pessoas a ele ligadas, poderão atuar como contraparte em operações
realizadas pelo FUNDO.
Parágrafo 4º - As aplicações deste FUNDO poderão estar concentradas em ativos de um único
emissor, o que sujeitará o FUNDO e seus cotistas ao risco de concentração nos termos do Artigo 10
abaixo.
Parágrafo 5º - Os limites referidos neste Artigo 9º serão cumpridos diariamente, com base no
patrimônio líquido do FUNDO com no máximo 1 (um) dia útil de defasagem.
Artigo 10 - A rentabilidade do FUNDO é função do valor de mercado dos ativos financeiros que
compõem sua carteira. Esses ativos apresentam alterações de preço, o que configura a possibilidade
de ganhos, mas também de perdas. Dessa forma, eventualmente, poderá haver perda do capital
investido, não cabendo ao ADMINISTRADOR, ao GESTOR, a qualquer empresa pertencente ao seu
conglomerado financeiro, a qualquer mecanismo de seguro e nem ao Fundo Garantidor de Crédito
("FGC") garantir qualquer rentabilidade ou o valor originalmente aplicado. Os ativos financeiros que
compõem a carteira do FUNDO sujeitam-se, em especial, aos seguintes riscos:
• Risco de mercado: Os valores dos ativos financeiros integrantes da carteira são passíveis
das oscilações decorrentes das flutuações de preços e cotações de mercado, bem como
das taxas de juros e dos resultados das empresas/instituições emissoras dos ativos
financeiros que compõem a carteira. No caso de queda do valor dos ativos financeiros que
compõem a carteira, o patrimônio líquido do FUNDO e, consequentemente, o valor das
cotas, pode ser afetado negativamente. A queda dos preços dos ativos integrantes da
carteira do FUNDO pode ser temporária ou se estender por períodos longos e/ou
indeterminados.
• Risco de crédito: Não há garantia de que os emissores dos ativos financeiros e/ou
contrapartes de transações cumprirão suas obrigações de pagamento (principal e juros) e/ou
de liquidação das operações contratadas. No caso de descumprimento de suas obrigações,
o patrimônio líquido do FUNDO e, consequentemente, o valor das cotas, podem ser afetados
adversamente.
• Risco de liquidez: Caracteriza-se pela possibilidade de redução ou mesmo inexistência de
demanda pelos ativos financeiros integrantes da carteira do FUNDO, nos respectivos
mercados em que são negociados. Em virtude de tais riscos, o GESTOR do FUNDO, poderá
encontrar dificuldades para liquidar posições ou negociar os referidos ativos pelo preço e no
tempo desejados, podendo, inclusive, ser obrigado a aceitar descontos nos seus respectivos
preços, de forma a realizar sua negociação em mercado ou a efetuar os resgates de cotas
fora dos prazos estabelecidos neste Regulamento, podendo tal situação perdurar por
período indeterminado.
• Risco de concentração: O investimento do FUNDO pode ser concentrado em ativos de um
único emissor, o que pode aumentar a sua exposição aos riscos anteriormente
mencionados, ocasionando volatilidade no valor de suas cotas em decorrência da pouca
diversificação de emissores dos ativos componentes da carteira do FUNDO.
• Risco proveniente do uso de derivativos: Este FUNDO utiliza estratégia com derivativos
como parte integrante de sua política de investimento. Os preços dos contratos de
derivativos são influenciados não só pelos preços à vista, mas, também, por expectativas
futuras, alheias ao controle do ADMINISTRADOR e do GESTOR. Dessa forma, operações
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com derivativos podem ocasionar perdas significativas para o FUNDO e para seus cotistas,
inclusive com a obrigação do cotista de aportar recursos adicionais.
• Risco de taxa de juros - Alterações políticas e econômicas podem afetar as taxas de juros
praticadas, podendo acarretar fortes oscilações nos preços dos ativos que compõem a
carteira do FUNDO, impactando significativamente a rentabilidade do FUNDO.
• Risco regulatório: As eventuais alterações nas normas ou leis aplicáveis ao FUNDO ou aos
ativos em que o FUNDO investe, incluindo, mas não se limitando àquelas referentes a
tributos, podem causar um efeito adverso relevante no preço dos ativos e/ou na performance
das posições financeiras adquiridas pelo FUNDO.
• Risco decorrente da precificação dos ativos: A precificação dos ativos integrantes da carteira
do FUNDO é realizada de acordo com os critérios e procedimentos para registro e avaliação
de títulos e valores mobiliários, e de instrumentos financeiros derivativos e demais
operações, estabelecidos na regulamentação em vigor. Referidos critérios de avaliação de
ativos, tais como os de marcação a mercado, poderão ocasionar variações nos valores dos
ativos integrantes da carteira do FUNDO, resultando em variação no valor das cotas do
FUNDO.
• Risco decorrente da oscilação de mercados futuros: Determinados ativos componentes da
carteira do FUNDO podem estar sujeitos a restrições de negociação por parte das bolsas de
valores e mercadorias e futuros ou de órgãos reguladores. Essas restrições podem ser
relativas ao volume das operações, à participação no volume de negócios e às oscilações
máximas de preços, entre outras. Em situações em que tais restrições estiverem sendo
praticadas, as condições de movimentação dos ativos da carteira do FUNDO e precificação
dos ativos do FUNDO poderão ser prejudicadas.
• Risco cambial: O cenário político, bem como as condições socioeconômicas nacionais e
internacionais, podem afetar o mercado financeiro resultando em alterações significativas
nas taxas de juros e câmbio, nos preços dos papéis e nos ativos em geral. Tais variações
podem afetar negativamente o desempenho do FUNDO.
• Risco Sistêmico: Provém de alterações no cenário econômico de forma geral e que podem
afetar todos os investimentos do FUNDO, não podendo ser mitigado por meio de política de
diversificação da carteira adotada pelo GESTOR
• Risco de contraparte: está relacionado à possibilidade de uma ou mais partes de um negócio
não cumprir suas obrigações contratuais, podendo assim, advir de uma contraparte com a
qual não existe uma operação de financiamento ou empréstimo. Nos fundos de investimento,
o risco de contraparte também pode estar relacionado ao risco de crédito.
• Risco operacional: consiste na possibilidade de perdas resultantes de falha, deficiência ou
inadequação de processos internos, pessoas, sistemas ou de fatores exógenos diversos.
Artigo 11 -O FUNDO também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou
exógenos, tais como moratória, inadimplemento de pagamentos (default), fechamento total ou parcial
dos mercados, inexistência de liquidez nos mercados em que os ativos financeiros que compõem a
carteira do FUNDO são negociados, mudança nas regras aplicáveis aos ativos financeiros, mudanças
impostas aos ativos financeiros integrantes da carteira, alteração na política monetária, aplicações ou
resgates significativos que poderão acarretar redução no valor das cotas. A leitura e análise cuidadosa
da lâmina de informações essenciais e do Prospecto da Oferta, em especial das seções "Fatores de
Risco Relativos à Oferta e às Ações" e "Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia", pelos
cotistas, é fundamental antes de tomar a decisão sobre o investimento no FUNDO.
Artigo 12 -As aplicações realizadas no FUNDO não contam com garantia do ADMINISTRADOR, do
GESTOR, de qualquer empresa pertencente ao seu conglomerado financeiro ou por qualquer
mecanismo de seguro ou, ainda, do FGC.
Parágrafo Único - O ADMINISTRADOR não poderá, em hipótese alguma, ser responsabilizado por
qualquer depreciação dos ativos financeiros da carteira ou por eventuais prejuízos em caso de
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liquidação do FUNDO ou resgate de cotas com valor inferior ao valor inicialmente investido, sendo o
ADMINISTRADOR responsável tão somente por perdas ou prejuízos decorrentes de atos e omissões
próprios a que der causa, sempre que agir de forma contrária à lei, a este Regulamento ou aos atos
normativos expedidos pela CVM, observado o disposto na Instrução da CVM n.º 555, de 17 de
dezembro de 2014 ("Instrução CVM 555").
CAPÍTULO IV -POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DE RISCO
Artigo 13 -Para gerenciamento dos riscos a que o FUNDO está exposto, o ADMINISTRADOR
observará os procedimentos abaixo:
Parágrafo 1º - O ADMINISTRADOR possui uma área de risco responsável pelo controle,
monitoramento e gerenciamento dos riscos a que estão expostos os fundos de investimento.
Parágrafo 2º - Para o gerenciamento do risco de mercado é utilizado modelo estatístico VaR (Value
at Risk), que mensura a perda máxima esperada, dado um nível de confiança e um período de análise,
em condições normais de mercado e a Análise de Stress que é utilizada para estimar a perda
potencial, sob as condições mais adversas de mercado ocorridas em determinado período, ou sob
cenários de stress.
Parágrafo 3º - O controle do risco de crédito é realizado por meio de uma política de crédito e um
processo de análise dos emissores dos ativos financeiros atendendo à política de investimento do
FUNDO.
Parágrafo 4º - Para atendimento aos resgates e outras exigibilidades, o gerenciamento de liquidez no
FUNDO utiliza modelo que contempla projeção de fluxo de caixa, histórico de aplicações e resgate,
classificação de liquidez dos ativos baseada no histórico de negociação no mercado secundário e
acompanhamento de concentração por vencimentos, por prazo e por cotistas.
OS MÉTODOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRADORA PARA GERENCIAR OS RISCOS A QUE O
FUNDO SE ENCONTRA SUJEITO NÃO CONSTITUEM GARANTIA CONTRA EVENTUAIS PERDAS
PATRIMONIAIS QUE POSSAM SER INCORRIDAS PELO FUNDO.
CAPÍTULO V -DA EMISSÃO E DO RESGATE DE COTAS
Artigo 14 -As cotas do FUNDO são escriturais, nominativas e intransferíveis, sendo vedada a sua
negociação, exceto na forma prevista no parágrafo 3º abaixo. O valor da cota é calculado por dia útil,
independente de feriado de âmbito estadual ou municipal na sede do ADMINISTRADOR, e
corresponderá ao valor resultante da divisão do valor do patrimônio líquido do FUNDO pelo número
de cotas do FUNDO, apurados, ambos, no encerramento do dia, nos termos da Instrução CVM 555.
Parágrafo 1º - As cotas do FUNDO, que correspondem a frações ideais do mesmo, assumem a forma
escritural e são mantidas em contas de depósito em nome de seus titulares, sem emissão de
certificado.
Parágrafo 2º - Na primeira data de integralização de cotas do FUNDO nos termos do Artigo 15,
parágrafo 2º abaixo, cada cota terá o valor de R$ 1,00 (um real).
Parágrafo 3º - É vedada a cessão ou transferência das cotas do FUNDO, exceto por:
I - decisão judicial ou arbitral;
II - operações de cessão fiduciária;
III - execução de garantia;
IV - sucessão universal;
V - dissolução de sociedade conjugal ou união estável por via judicial ou escritura pública que
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disponha sobre a partilha de bens; e
VI - transferência de administração ou portabilidade de planos de previdência.
Artigo 15 -A adesão do cotista aos termos deste Regulamento, por ocasião de sua admissão como
cotista do FUNDO, será efetivada mediante assinatura de termo de adesão ao Regulamento, seja
mediante assinatura do termo físico ou aceitação de seus termos através de manifestação por meio
de sistema eletrônico, a critério do ADMINISTRADOR.
Parágrafo 1º - O investidor interessado em aplicar no FUNDO no âmbito da Oferta fará proposta de
investimento por meio de instrução escrita conforme modelo a ser disponibilizado pelo
ADMINISTRADOR, sendo que a referida proposta será considerada evidência da intenção irrevogável
e irretratável do cotista em investir no FUNDO.
Parágrafo 2º - A integralização das cotas será efetuada por meio de débito em conta corrente na data
de liquidação física e financeira da Oferta ("Data de Liquidação"), até as 10h30 (dez horas e trinta
minutos), conforme informado pelo ADMINISTRADOR. Desta forma, os cotistas não farão qualquer
aporte de capital no FUNDO antes da Data de Liquidação.
Parágrafo 3º - Na proposta de investimento, o investidor deverá obrigar-se a integralizar o valor
informado no termo de adesão na Data da Liquidação.
Artigo 16 - Durante a Oferta o valor mínimo de aplicação no FUNDO será de R$100,00 (cem reais) e
o valor máximo será de R$1.000.000,00 (um milhão de reais) por investidor.
Parágrafo 1º -No âmbito da Oferta, será observado para os investidores o Valor Máximo de Pedido de
Investimento na Oferta de Varejo, considerando tanto os investimentos realizados diretamente, por
meio do preenchimento de pedido de reserva, como os realizados indiretamente, por meio da
aplicação em cotas do FUNDO, sendo que, caso seja ultrapassado tal limite, o pedido de reserva e o
termo de adesão ao FUNDO serão automaticamente cancelados.
Parágrafo 2º -No caso de o ADMINISTRADOR constatar, a qualquer momento, que o cotista já aplicou
no FUNDO, ou em cotas de outros fundos de investimento em ações constituídos para o investimento
em ações ordinárias da Companhia Investida no âmbito da Oferta, valores que excedam o Valor
Máximo de Pedido de Investimento na Oferta de Varejo, conforme descrito acima, o
ADMINISTRADOR procederá ao resgate compulsório do valor que exceda o limite de R$1.000.000,00
(um milhão de reais) desse investidor.
Parágrafo 3º - A qualidade de cotista caracteriza-se pela inscrição do nome do titular no livro de
registro de cotistas.
Parágrafo 4º - Após a liquidação da Oferta, os valores mínimos e máximos para movimentação e
permanência no FUNDO, estarão disponíveis na lâmina de informações essenciais.
Artigo 17 -Em função da demanda para aquisição de ações ordinárias no âmbito da Oferta, o valor do
pedido de reserva efetuado pelo FUNDO no âmbito da Oferta poderá estar sujeito a rateio, cujas
regras estão definidas no Prospecto da Oferta.
Parágrafo 1º - Após finalizado o rateio nos termos do Prospecto da Oferta, deverá ser calculada a
proporção entre o número total de ações ordinárias constantes do pedido de reserva realizado pelo
FUNDO e o número de ações ordinárias efetivamente recebidas pelo FUNDO ("Produto").
Parágrafo 2º - O valor a ser aplicado por cada cotista no FUNDO, na Data de Liquidação, será
proporcional ao número de ações ordinárias efetivamente recebidas pelo FUNDO no âmbito da Oferta,
ou seja, o valor do pedido de reserva de cada cotista será dividido pelo Produto para determinação
do valor a ser por ele aplicado no FUNDO.
Parágrafo 3º - Após a liquidação da Oferta, as aplicações subsequentes serão efetuadas pelo valor
da cota apurado no fechamento do dia útil seguinte ao pedido de aplicação, mediante efetiva
disponibilidade dos recursos confiados pelos investidores ao ADMINISTRADOR ou instituições
intermediárias, desde que observado o horário constante na lâmina de informações essenciais do
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FUNDO.
Artigo 18 -O FUNDO possui prazo de carência de 45 (quarenta e cinco) dias, correspondentes ao
período de lock-up, contados a partir da liquidação da Oferta.
Parágrafo Único - Durante o prazo de carência, os recursos investidos não poderão ser resgatados.
Artigo 19 - É facultado ao ADMINISTRADOR suspender, a qualquer momento, novas aplicações no
FUNDO, desde que tal suspensão se aplique indistintamente a novos investidores e cotistas atuais.
Artigo 20 - Os resgates de cotas serão efetuados pelo valor da cota apurado no dia útil seguinte à
data do pedido de resgate, de acordo com o critério previsto no Artigo 14 acima, sendo que tal data
será considerada a data de conversão de cotas.
Artigo 21 - O crédito do resgate será efetuado na conta corrente do cotista, no 3º (terceiro) dia útil
contado a partir do recebimento de cada pedido de resgate.
Parágrafo Único - É devida pelo ADMINISTRADOR multa de 0,5% (meio por cento) ao dia sobre o
valor do resgate, caso seja ultrapassado o prazo para o crédito estabelecido no caput, à exceção do
disposto no Artigo 22 abaixo.
Artigo 22 - No caso de fechamento dos mercados e/ou em casos excepcionais de iliquidez dos ativos
financeiros componentes da carteira, inclusive em decorrência de pedidos de resgates incompatíveis
com a liquidez existente, ou que possam implicar alteração do tratamento tributário do FUNDO ou do
conjunto dos cotistas, em prejuízo destes últimos, o ADMINISTRADOR poderá declarar o fechamento
do FUNDO para a realização de resgates, e caso o FUNDO permaneça fechado por período superior
a 5 (cinco) dias consecutivos, é obrigatória a convocação de assembleia geral extraordinária, no prazo
máximo de 1 (um) dia, para deliberar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as seguintes possibilidades:
(a) substituição do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de ambos;
(b) reabertura ou manutenção do fechamento do FUNDO para resgate;
(c) possibilidade do pagamento de resgate em ativos financeiros;
(d) cisão do FUNDO; e
(e) liquidação do FUNDO.
Artigo 23 -Os pedidos de aplicação e de resgate serão processados normalmente, ainda que em dia
de feriado municipal ou estadual no local da sede do ADMINISTRADOR.
CAPÍTULO VI -ASSEMBLEIA GERAL
Artigo 24 -Compete privativamente à assembleia geral de cotistas deliberar sobre:
(a) demonstrações contábeis apresentadas pelo ADMINISTRADOR;
(b) substituição do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou do CUSTODIANTE do FUNDO;
(c) fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do FUNDO;
(d) aumento da taxa de administração, da taxa de performance, se houver, ou da taxa máxima de
custódia;
(e) alteração da política de investimento do FUNDO;
(f) a amortização e o resgate compulsório de cotas, observado o disposto no Artigo 16, parágrafo 2º
acima; e
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(g) alteração do Regulamento, observado o disposto no parágrafo único deste Artigo 24.
Parágrafo Único -Este Regulamento poderá ser alterado independentemente de assembleia geral,
sempre que tal alteração decorrer exclusivamente da necessidade de atendimento a exigência
expressa da CVM ou de entidade autorreguladora, nos termos da legislação aplicável e de convênio
com a CVM, de adequação a normas legais ou regulamentares, em virtude de atualização dos dados
cadastrais do ADMINISTRADOR ou dos prestadores de serviços do FUNDO, ou ainda, devido a
redução da taxa de administração, taxa de custódia ou da taxa de performance, se houver.
Artigo 25 -A convocação das assembleias gerais será feita por correspondência encaminhada a cada
cotista e disponibilizada nas páginas do ADMINISTRADOR e do distribuidor na rede mundial de
computadores, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data de sua realização. A convocação
deverá conter, obrigatoriamente, dia, hora e local em que será realizada a assembleia geral, além das
matérias a serem deliberadas, não se admitindo que sob a rubrica de assuntos gerais haja matérias
que dependam de deliberação de assembleia geral. A assembleia geral pode ser convocada pelo
ADMINISTRADOR, pelo GESTOR, pelo CUSTODIANTE ou por cotistas ou grupo de cotistas que
detenham, no mínimo, 5% do total das cotas emitidas pelo FUNDO, observado o disposto na Instrução
CVM 555.
Parágrafo 1º-Independentemente das formalidades previstas neste Artigo, será considerada regular a
assembleia geral a que comparecerem todos os cotistas.
Parágrafo 2º-A assembleia se instalará com a presença de qualquer número de cotistas. As
deliberações serão tomadas por maioria dos votos dos cotistas presentes, exceto na deliberação
acerca de destituição do ADMINISTRADOR, que será tomada por quórum qualificado de metade mais
uma das cotas emitidas e não resgatadas, cabendo a cada cota um voto.
Parágrafo 3º-Somente poderão votar nas assembleias gerais os cotistas inscritos no livro de registro
de cotistas na data da convocação da assembleia geral, seus representantes legais ou procuradores
legalmente constituídos há menos de um ano.
Artigo 26 -É admitida a possibilidade de o ADMINISTRADOR adotar processo de consulta formal aos
cotistas. Para tanto, deverá encaminhar correspondência aos cotistas inscritos no livro de registro de
cotistas na data do envio da respectiva consulta formal para que cada cotista se manifeste em, no
mínimo, 10 (dez) dias, sobre a matéria a ser deliberada. O documento de consulta formal apresentará
as informações e formalidades necessárias ao exercício de direito de voto e prazo para resposta. As
deliberações serão apuradas com base na maioria dos votos.
Artigo 27 -As demonstrações contábeis do FUNDO serão aprovadas em assembleia geral ordinária
que se reunirá, anualmente, em até 120 (cento e vinte) dias após o término de cada exercício social,
observada a regulamentação aplicável.
CAPÍTULO VII -DA POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES
Artigo 28 - Sem prejuízo de suas obrigações legais nos termos da Instrução CVM 555, o
ADMINISTRADOR divulgará, imediatamente, através da página do ADMINISTRADOR na internet http://www.caixa.gov.br e por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página da CVM,
qualquer ato ou fato relevante atinente ao FUNDO ou aos ativos financeiros integrantes de sua carteira
que possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões quanto à permanência no FUNDO.
Artigo 29 -O ADMINISTRADOR divulgará diariamente, através de qualquer meio de comunicação
permitido pela legislação em vigor, observado o disposto neste Regulamento, o valor da cota e do
patrimônio líquido do FUNDO.
Artigo 30 -O ADMINISTRADOR disponibilizará extrato mensalmente aos cotistas com todas as
informações previstas na legislação em vigor, exceto no caso de manifestação expressa do cotista
contrária ao seu recebimento.
Artigo 31 -O ADMINISTRADOR deverá disponibilizar aos cotistas informações sobre (i) rentabilidade,
(ii) valor e composição da carteira, por ativos ponderados, no prazo de até 10 (dez) dias contados do
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encerramento do mês a que se referirem.
Parágrafo 1º -O demonstrativo da composição e diversificação da carteira será divulgado aos cotistas
mensalmente, até 10 (dez) dias após o encerramento do mês a que se refere, contemplando a classe
dos ativos financeiros e percentuais em relação ao patrimônio líquido do FUNDO.
Parágrafo 2º -Caso o FUNDO possua posições ou operações que possam vir a ser prejudicadas pela
sua divulgação, o demonstrativo da composição da carteira poderá omitir a identificação e quantidade
das mesmas, registrando apenas o valor e percentual sobre o total da carteira.
Parágrafo 3º -As informações omitidas, conforme parágrafo acima, serão disponibilizadas no prazo
máximo de 90 (noventa) dias após o encerramento de cada mês, podendo esse prazo ser prorrogado
uma única vez, em caráter excepcional e com base em solicitação fundamentada submetida à
aprovação da CVM, nos termos da regulamentação aplicável.
Parágrafo 4º - O ADMINISTRADOR disponibilizará a todos os cotistas, nos prazos previstos na
Instrução CVM 555, a demonstração de desempenho do FUNDO, que também será divulgada para
consulta no endereço eletrônico www.caixa.gov.br.
Parágrafo 5º -Informações do FUNDO relativas a exercícios anteriores permanecerão disponibilizadas
para consulta na sede do ADMINISTRADOR, mediante solicitação.
Artigo 32 -O ADMINISTRADOR disponibilizará as demonstrações financeiras anuais acompanhadas
do parecer do auditor independente a qualquer interessado que as solicitar, no prazo máximo de 90
(noventa) dias após o encerramento do exercício social, sem prejuízo de sua disponibilização na
página da CVM na rede mundial de computadores.
Parágrafo Único -Pedidos de esclarecimento de dúvidas, envio de reclamações e/ou solicitações
adicionais de informações pelos cotistas deverão ser encaminhados a central de atendimento do
ADMINISTRADOR, conforme telefones abaixo:
Central de Atendimento ao Cotista pelo número 0800-726-0101; Central de Atendimento a Pessoas
com Deficiência Auditiva e de Fala pelo número 0800-726-2492; e serviço Ouvidoria CAIXA pelo
número 0800-725-7474.
CAPÍTULO VIII -DA COMUNICAÇÃO
Artigo 33 - O ADMINISTRADOR enviará, divulgará, disponibilizará ou comunicará as informações ou
documentos do FUNDO a todos os cotistas, ou permitir que tais informações ou documentos sejam
por eles acessados, por meio de canais eletrônico ou por outros meios expressamente previstos na
Instrução CVM 555, incluindo a rede mundial de computadores.

CAPÍTULO IX -DA TRIBUTAÇÃO
Artigo 34 - O disposto neste Capítulo IX foi elaborado com base na legislação brasileira em vigor na
data da constituição do FUNDO e tem por objetivo descrever genericamente o tratamento tributário
aplicável aos cotistas e ao FUNDO. Existem determinadas exceções e particularidades, bem como
tributos adicionais que podem ser aplicados, motivo pelo qual os cotistas devem consultar seus
assessores jurídicos com relação à sua tributação específica nos investimentos realizados no FUNDO.
Parágrafo 1º -Os rendimentos auferidos por cotistas residentes no Brasil nas aplicações em cotas do
FUNDO são tributadas pelo Imposto de Renda Retido na Fonte, à alíquota de 15% (quinze por cento),
exclusivamente por ocasião do resgate das cotas, observadas as regras de tributação específicas
aplicadas à natureza jurídica e fiscal de cada cotista.
Parágrafo 2º - De acordo com a legislação em vigor, há incidência de Imposto sobre Operações
Financeiras Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários ("IOF/Títulos") à alíquota de 0% (zero por
cento), por ocasião dos resgates realizados pelos cotistas do Fundo.
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Artigo 35 -As operações da carteira do FUNDO não estão sujeitas à tributação do Imposto de Renda
e IOF/Títulos.
Parágrafo Único - Alterações na legislação fiscal vigente acarretarão modificações imediatas no
tratamento tributário aplicável ao FUNDO e a seus cotistas.
CAPÍTULO X - ENCARGOS
Artigo 36 - Constituem encargos que poderão ser debitados ao FUNDO pelo ADMINISTRADOR, no
que couber:
(a) taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ou
venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do FUNDO;
(b) despesas com o registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de
relatórios e informações periódicas previstas na Instrução CVM 555;
(c) despesas com correspondências de interesse do FUNDO, inclusive comunicações aos cotistas;
(d) honorários e despesas do auditor independente;
(e) emolumentos e comissões pagas por operações do FUNDO;
(f) honorários de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em razão de defesa
dos interesses do FUNDO, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação imputada ao
FUNDO, se for o caso;
(g) parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro e não decorrente diretamente de culpa
ou dolo dos prestadores dos serviços de administração no exercício de suas respectivas funções;
(h) despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito de voto decorrente de ativos
financeiros do FUNDO;
(i) despesas com liquidação, registro, e custódia de operações com títulos e valores mobiliários, ativos
financeiros e modalidades operacionais;
(j) despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações ou com certificados ou recibos
de depósito de valores mobiliários;
(k) a taxa de administração e taxa de performance, se houver;
(l) os montantes devidos a fundos investidores na hipótese de acordo de remuneração com base na
taxa de administração e/ou taxa de performance, se houver, observado ainda o disposto na Instrução
CVM 555; e
(m) honorários e despesas relacionadas à atividade de formador de mercado.
CAPÍTULO XI -DA POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS
Artigo 37 - O FUNDO incorporará ao patrimônio líquido dividendos, juros sobre capital próprio e/ou
todos outros rendimentos porventura advindos de ativos e/ou operações que integrem a carteira do
FUNDO.
CAPÍTULO XII -POLÍTICA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE
DIREITO DE VOTO
Artigo 38 -O GESTOR DESTE FUNDO ADOTA POLÍTICA DE EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO
EM ASSEMBLEIAS, QUE DISCIPLINA OS PRINCÍPIOS GERAIS, O PROCESSO DECISÓRIO E
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QUAIS SÃO AS MATÉRIAS RELEVANTES OBRIGATÓRIAS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO DE
VOTO. TAL POLÍTICA ORIENTA AS DECISÕES DO [GESTOR] EM ASSEMBLEIAS DE
DETENTORES DE ATIVOS QUE CONFIRAM AOS SEUS TITULARES O DIREITO DE VOTO.
Parágrafo 1º -Ao adotar a Política de Exercício de Direito de Voto, o [GESTOR] comparecerá às
assembleias em que o FUNDO seja detentor de ativos financeiros, sempre que identificar tal
necessidade, a fim de resguardar os direitos e interesses dos cotistas.
Parágrafo 2º -A versão integral da Política de Exercício de Direito de Voto encontra-se disponível no
seguinte endereço eletrônico: www.caixa.gov.br.
CAPÍTULO XIII -DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 39 -Em função das condições econômicas, do mercado financeiro e patrimonial dos emissores
dos ativos financeiros, o ADMINISTRADOR poderá realizar provisão para valorização ou
desvalorização dos ativos integrantes da carteira adequando-os aos valores de mercado.
Artigo 40 -Para transmissão de ordens de aplicação e resgate de cotas do FUNDO, os cotistas
utilizarão os meios disponibilizados pelo ADMINISTRADOR para tal finalidade.
Artigo 41 - O exercício social do FUNDO compreende o período de1º de outubro de cada ano e término
em 30 de setembro do ano subsequente.
Artigo 42 - Este regulamento subordina-se às exigências previstas na legislação vigente divulgada
pela CVM, em especial, à Instrução CVM 555.
Artigo 43 - Fica eleito o foro da cidade de Brasília, no Distrito Federal, com expressa renúncia a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para quaisquer ações nos processos judiciais relativos
ao FUNDO ou a questões decorrentes deste Regulamento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADMINISTRADOR

Nota: Este Regulamento encontra-se averbado ao registro nº 4.080.544, de 07/02/2018, no 2º
Ofício de Registro de Títulos e Documentos da cidade e comarca de Brasília - DF.
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CAIXA FIA SEGURIDADE
LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CAIXA FIA SEGURIDADE
30.068.049/0001-47
Informações referentes a Agosto de 2020
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SEGURIDADE, administrado por
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no
www.caixa.gov.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais
atualizada.
Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

1. PÚBLICO-ALVO:
O Fundo é destinado a investidores pessoas físicas e jurídicas residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, e clubes de investimento registrados na
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3"), nos termos da regulamentação em vigor, que não sejam considerados, de acordo com o prospecto da Oferta
("Prospecto da Oferta"), (i) Investidores Institucionais, e (ii) Pessoas Vinculadas à Oferta, observado o valor mínimo de investimento de [R$100,00
(cem reais)] ("Valor Mínimo de Adesão") e o valor máximo de investimento de [R$1.000.000,00 (um milhão de reais)] ("Valor Máximo de Adesão") por
investidor da Oferta de Varejo (conforme definido no Prospecto da Oferta).

2. OBJETIVOS DO FUNDO:
: O Fundo tem como objetivo proporcionar rentabilidade a seus cotistas no longo prazo, por meio da aplicação dos seus recursos preponderantemente
em ações ordinárias de emissão da Caixa Seguridade Participações S.A. ("Companhia Investida"), no âmbito da oferta pública de distribuição
secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia Investida e de titularidade da Caixa Econômica Federal ("Acionista Vendedora" e "Oferta",
respectivamente), observado o disposto no Regulamento. Encerrada a Oferta, o Fundo poderá aplicar seus recursos preponderantemente em ações
ordinárias de emissão da Companhia Investida observados os termos e condições do Regulamento.

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:
a. O FUNDO tem como objetivo proporcionar rentabilidade a seus cotistas no longo prazo, por meio da aplicação dos seus recursos preponderantemente
em ações ordinárias de emissão da Caixa Seguridade Participações S.A. ("Companhia Investida"), no âmbito da oferta pública de distribuição
secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia Investida e de titularidade da Caixa Econômica Federal ("Acionista Vendedora" e "Oferta",
respectivamente), observado o disposto neste Regulamento e na lâmina de informações essenciais do FUNDO. Encerrada a Oferta, o FUNDO poderá
aplicar seus recursos preponderantemente em ações ordinárias de emissão da Companhia Investida observados os termos e condições previstos no
Regulamento do FUNDO.
b. O Fundo pode:
Aplicar em ativos no exterior até o limite de
Aplicar em crédito privado até o limite de
Aplicar em só fundo até o limite de
Utiliza derivativos apenas para a proteção da carteira?

0% do Patrimônio Líquido
0% do Patrimônio Líquido
0% do Patrimônio Líquido
Não

Alavancar-se até o limite de

 do Patrimônio Líquido

c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no ítem 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em
margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para liquidação dos derivativos negociados no
mercado de balcão.
d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar
recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.

4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO
Investimento inicial mínimo

R$

100,00

Investimento adicional mínimo

R$

100,00

Resgate mínimo

R$

100,00

Horário para aplicação e resgate

17:00

Valor mínimo para permanência

R$
100,00
O FUNDO possui prazo de carência de 45 (quarenta e cinco) dias, correspondentes ao período de lock-up,
conforme indicado no Pedido de Reserva.

Prazo de carência

Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no
fechamento do 1º dia contado da data da aplicação.
Conversão de Cotas
No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento
do 1 dia contado da data do pedido de resgate.

Pagamento dos resgates

O prazo para efetivo pagamento dos resgates é de  dias úteis contados da data do pedido de resgate.

Taxa de Administração

0,2% do patrimônio líquido ao ano.

Taxa de Entrada

Não há

Taxa de Saída

Não há

Taxa de Performance

Não há

Taxa total de despesas

Item dispensado de apresentação até que o fundo complete 01 (um) ano de operação, conforme disposto
no art. 8º, parágrafo único, da Instrução CVM nº 555/14 e alterações posteriores.
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5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
Item dispensado de apresentação até que o fundo complete 01 (um) ano de operação, conforme disposto no art. 8º, parágrafo único, da Instrução
CVM nº 555/14 e alterações posteriores.

6. RISCO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento
de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 4
4
1

2

3

4

Menor Risco

5

Maior Risco

7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE
Item dispensado de apresentação até que o fundo complete 01 (um) ano de operação, conforme disposto no art. 8º, parágrafo único, da Instrução CVM
nº 555/14 e alterações posteriores.

8. EXEMPLO COMPARATIVO
Item dispensado de apresentação até que o fundo complete 01 (um) ano de operação, conforme disposto no art. 8º, parágrafo único, da Instrução CVM
nº 555/14 e alterações posteriores.

9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS

Item dispensado de apresentação até que o fundo complete 01 (um) ano de operação, conforme disposto no art. 8º, parágrafo único, da Instrução CVM
nº 555/14 e alterações posteriores.

10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO
a. O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer
cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de
agências e canais eletrônicos.
b. O distribuidor oferta ao cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por ela geridos.

11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
SAC: 0800 726 0101
Atendimento a pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Portal: www.caixa.gov.br
Ouvidoria Caixa: 0800 725 7474

12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO
Comissão de Valores Mobiliários - CVM
Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br

13. OBSERVAÇÕES

FI

Código SIART: 6499
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TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO E CIÊNCIA DE RISCO DO
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SEGURIDADE
CNPJ nº 30.068.049/0001-47
1. Nome
Social:

Completo/Denominação

2. Nacionalidade:
3. Data de Nascimento:
4. Documento de Identidade/Tipo de
Documento/Órgão Emissor:
5. CPF/CNPJ:
6. E-Mail:
7. Telefone:
8. Endereço/Cidade/Estado/CEP:
9. Nome do(s) Representante(s)
Legal(is) (se houver):
9.1 Documento de Identidade/Tipo
de
Documento/Órgão
Emissor:
9.2 CPF:
9.3 E-Mail:
9.4 Telefone:
9.5 Endereço/Cidade/Estado/CEP:
10 Banco nº

Agência nº

Conta Corrente nº

Valor Subscrito (R$)

Na qualidade de subscritor de cotas de emissão de Fundo de Investimento em Ações Caixa
Seguridade ("Cotas" e "Fundo", respectivamente), fundo de investimento constituído sob a forma de
condomínio aberto, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 555,
inscrito no CNPJ sob o nº 30.068.049/0001-47, administrado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
instituição financeira com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no Setor Bancário Sul, Quadra
4, Lotes 3/4, inscrita no CNPJ sob o n.º 00.360.305/0001-04, autorizada pela CVM a prestar serviços
de administração de carteiras ("Administrador"), reconhece e declara que:
I.

Teve acesso e conhecimento do inteiro teor do regulamento e da lâmina de informações
essenciais do Fundo ("Regulamento" e "Lâmina", respectivamente), , concordando com
todos os seus termos e condições;

II.

está ciente dos fatores de risco associados ao Fundo;

III.

[está ciente de que o Fundo adota estratégias de investimento que podem resultar em perdas
superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação, por parte dos cotistas, de aportar
recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo;]

IV.

está ciente de que não há qualquer garantia contra eventuais perdas patrimoniais que
possam ser incorridas pelo Fundo;
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V.

está ciente de que a concessão de registro para a venda de cotas do Fundo não implica, por
parte da CVM, garantia de veracidade das informações prestadas ou de adequação do
Regulamento à legislação vigente ou julgamento sobre a qualidade do Fundo ou de seu
Administrador, gestor e demais prestadores de serviços;

VI.

está ciente de que o Fundo estará exposto a significativa concentração em ativos de poucos
emissores, com os riscos daí decorrentes;

VII.

está ciente e de acordo com a política de investimento adotada pelo Fundo, bem como dos
riscos inerentes à composição da carteira do Fundo, principalmente os destacados abaixo:
(I) Risco de mercado: variação dos preços e cotações de mercado dos ativos que compõem a
carteira do FUNDO.
(II) Risco de liquidez: dificuldade em honrar com os pagamentos de resgates solicitados, nos
prazos legais e/ou no montante solicitado, além da possibilidade de venda de ativos com
pouca demanda a preço abaixo do contabilizado.
(III) Risco de crédito: inadimplemento de principal ou juros por parte de empresa emissora de
títulos de dívida em que o FUNDO invista. Os contratos de derivativos estão eventualmente
sujeitos ao inadimplemento da contra parte e à possibilidade da instituição garantidora não
poder honrar sua liquidação.
(IV) Risco Proveniente do uso de Derivativos: está relacionado à possibilidade dos instrumentos
de derivativos não produzirem os efeitos esperados, bem como, ocasionarem perdas aos
cotistas quando da realização ou vencimento das operações.
(V) Risco de concentração: a eventual concentração dos investimentos em determinados
emissores, setores ou prazo de vencimento do ativo, pode aumentar a exposição aos riscos
já mencionados, ocasionando volatilidade no valor de suas cotas.

As informações aqui mencionadas podem ser obtidas de maneira mais detalhada no Regulamento.
Ao assinar este Termo de Adesão, declara (i) ser Investidor da Oferta Não Institucional (conforme
definido no prospecto preliminar da oferta pública de distribuição secundária da Caixa Seguridade
Participações S.A. (“Prospecto Preliminar” e “Oferta”, respectivamente); (ii) não ser Pessoa
Vinculada à Oferta (conforme definido no Prospecto Preliminar); (iii) estar ciente do procedimento da
Oferta, nos termos do Prospecto Preliminar; e (iv) concorda em estar sujeito ao Lock-up Oferta de
Varejo 45 (conforme definido no Prospecto Preliminar).
Pelo presente, manifesta, expressa e integralmente, de maneira irrevogável e irretratável, sua
ADESÃO ao Regulamento.

_____________________________________________
LOCAL

_____________________________________________
INVESTIDOR DA OFERTA NÃO INSTITUCIONAL OU
REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS)
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_____________________
DATA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS DA COMPANHIA
RELATIVAS AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, 2019
E 2018

347

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)

348

ǆĞƌĐşĐŝŽϮϬϮϬ
ZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ





6HQKRUDVH6HQKRUHV$FLRQLVWDV
$SUHVHQWDPRV R 5HODWyULR GD $GPLQLVWUDomR GD &DL[D 6HJXULGDGH 3DUWLFLSDo}HV 6$ ³&DL[D
6HJXULGDGH´RX³&RPSDQKLD´ UHODWLYRDRH[HUFtFLRGHGHDFRUGRFRPDVH[LJrQFLDVGD/HL
GDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVGD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV &90 HGRVHX(VWDWXWR6RFLDO
DFRPSDQKDGR GH 'HPRQVWUDo}HV &RQWiEHLV 3DUHFHU GRV $XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV H
UHVSHFWLYDV1RWDV([SOLFDWLYDV
(ODERUDPRVDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVHPFRQIRUPLGDGHFRPDV
SUiWLFDVFRQWiEHLVFRPXPHQWHDGRWDGDVQR%UDVLOLQFOXLQGRRVSURQXQFLDPHQWRVHPLWLGRVSHOR
&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV &3& HDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR
,QWHUQDWLRQDO )LQDQFLDO 5HSRUWLQJ 6WDQGDUGV ± ,)56  HPLWLGDV SHOR ,QWHUQDWLRQDO $FFRXQWLQJ
6WDQGDUGV%RDUG ,$6% 





$PELHQWH0DFURHFRQ{PLFR


(P  D HFRQRPLD JOREDO DSUHVHQWRX H[SUHVVLYD FRQWUDomR GD DWLYLGDGH GHFRUUHQWH GD
SDQGHPLD GH &RYLG H GR LVRODPHQWR VRFLDO $ SDQGHPLD WHP PRVWUDGR GLQkPLFDV GLVWLQWDV
HQWUH SDtVHV VHQGR TXH HP PXLWRV GHOHV R DQR VH HQFHUURX FRP FUHVFLPHQWR H[SUHVVLYR GH
QRYRV FDVRV 3RU RXWUR ODGR GHVWDFDVH R LQtFLR GD YDFLQDomR HP XP Q~PHUR FUHVFHQWH GH
SDtVHVRTXHFRQWULEXLXSDUDDUHGXomRGHLQFHUWH]DVQRPHUFDGR
3DUDHYLWDUXPDTXHGDPDLRUGD DWLYLGDGH H DX[LOLDU QDUHFXSHUDomRDVSULQFLSDLVHFRQRPLDV
HIHWXDUDP SROtWLFDV PRQHWiULDVHILVFDLVH[SDQVLRQLVWDV1R%UDVLO RJRYHUQRDGRWRX PHGLGDV
TXHFRQWHPSODUDPDXPHQWRGHJDVWRVFRPVD~GHFRPSURJUDPDVGHDVVLVWrQFLDVRFLDOHGH
PDQXWHQomRGRHPSUHJREHPFRPRPHGLGDVSDUDOLEHUDomRGHOLTXLGH]SDUDDDPSOLDomRGR
FUpGLWRHSDUDRDSRLRjVPLFURHSHTXHQDVHPSUHVDV$OpPGLVVRR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO
UHGX]LXDWD[DEiVLFDGHMXURVSDUDDRDQRRPHQRUSDWDPDUGDVpULHKLVWyULFD$VPHGLGDV
GHHVWtPXORILVFDOHPERUDQHFHVViULDVUHVXOWDUDPHPIRUWHFUHVFLPHQWRGDGtYLGDS~EOLFD
1RTXHVHUHIHUHjDWLYLGDGHHFRQ{PLFDR3,%EUDVLOHLURDSUHVHQWRXFRQVLGHUiYHOFRQWUDomRQD
SDVVDJHP GR SULPHLUR SDUD R VHJXQGR WULPHVWUH $ SDUWLU GH PDLR LQLFLRX XP SURFHVVR GH
UHFXSHUDomRFRPLPSRUWDQWHFRQWULEXLomRGDVPHGLGDVGHHVWtPXORFRPRRDX[tOLRHPHUJHQFLDO
(PERUDDUHFXSHUDomRGDHFRQRPLDWHQKDVLGRGHVLJXDOHQWUHRVVHWRUHVFRPGHVWDTXHSDUDDV
GLQkPLFDVSRVLWLYDVGRFRPpUFLRHGDLQG~VWULDTXHFRQWUDVWDPFRPDUHFXSHUDomRPDLVOHQWD
QR VHWRU GH VHUYLoRV R ULWPR GH UHWRPDGD VXUSUHHQGHX SRVLWLYDPHQWH PXLWDV GDV DYDOLDo}HV
LQLFLDLV
$LQIODomRGRPpVWLFDUHIOHWLXDUHFXSHUDomRGHVLJXDOHQWUHRVVHWRUHVGDHFRQRPLDILFDQGRHP
SDWDPDUEDL[R SDUDRVVHUYLoRVHPDLVHOHYDGDSDUDRVEHQV1RV~OWLPRV PHVHVGH D
LQIODomRDFHOHURXLQIOXHQFLDGDSRUIDWRUHVFRPRRVDXPHQWRVGHSUHoRVGRVDOLPHQWRVHGHLWHQV
DGPLQLVWUDGRVSRUFRQWUDWRV
&RP EDVH QDV LQIRUPDo}HV GD 6XSHULQWHQGrQFLD GH 6HJXURV 3ULYDGRV RV DWLYRV WRWDLV GDV
VHJXUDGRUDVDOFDQoDUDP5ELOK}HVHPQRYHPEURGHDSUHVHQWDQGRFUHVFLPHQWRGH
HPUHODomRDRPHVPRPrVGHHDWLQJLQGRGR3,%
2 YDORU WRWDO DUUHFDGDGR SHOR PHUFDGR GH VHJXULGDGH j H[FHomR GH VD~GH VXSOHPHQWDU
DOFDQoRX5ELOK}HVQRDFXPXODGRHPGR]HPHVHVILQGRVHPQRYHPEURGHVHJXQGR
GDGRVGD686(3(QWUHMDQHLURHQRYHPEURGHRVHWRUDUUHFDGRX5ELOK}HVRTXH
UHSUHVHQWDXPDTXHGDGHIUHQWHDRPHVPRSHUtRGRGRDQRDQWHULRU
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2UHVXOWDGRRSHUDFLRQDOGRVHWRUDOFDQoRX5ELOK}HVQRDFXPXODGRGHMDQHLURDQRYHPEUR
HROXFURIRLGH5ELOK}HVFRPTXHGDGHHGHUHVSHFWLYDPHQWHTXDQGR
FRPSDUDGRVDRGHVHPSHQKRQRPHVPRSHUtRGRGH
'HDFRUGRFRPD)HGHUDomR1DFLRQDOGRV&RUUHWRUHVGH6HJXURV3ULYDGRVHGH5HVVHJXURVGH
&DSLWDOL]DomRGH3UHYLGrQFLD3ULYDGDGDV(PSUHVDV&RUUHWRUDVGH6HJXURVHGH5HVVHJXURV
)(1$&25 RtQGLFHGHFRQILDQoDGRVHWRUGHVHJXURVVXELXSDUDSRQWRVHPGH]HPEUR
GHFHUFDGHSRQWRVDFLPDGRSLRUPRPHQWRUHJLVWUDGRHPDEULOHSUy[LPRGRV
SRQWRVGHMDQHLURGH&RPDIRUWHUHFXSHUDomRRtQGLFHVHPDQWpPDFLPDGRVSRQWRV
QtYHOQHXWUR SHORWHUFHLURPrVFRQVHFXWLYRSRUWDQWRHPWHUUHQRRWLPLVWD




'HVFULomRH(VWUXWXUDGRV1HJyFLRV


$&DL[D6HJXULGDGHIRLFULDGDFRPRREMHWLYRGHFRQVROLGDUDVSDUWLFLSDo}HVGD&DL[D(FRQ{PLFD
)HGHUDO ³&$,;$´  QDV DWLYLGDGHV OLJDGDV DR UDPR GH VHJXULGDGH DTXL HQWHQGLGDV FRPR RV
QHJyFLRVGHVHJXURVSUHYLGrQFLDDEHUWDFDSLWDOL]DomRFRQVyUFLRVSODQRVHVHJXURVGHVD~GH
SODQRVHVHJXURVRGRQWROyJLFRVHFRUUHWDJHPGHVHJXURV$&RPSDQKLDSRVVXLDLQGDRGLUHLWR
RXWRUJDGRSHOD&$,;$GHH[SORUDUVXDUHGHGHGLVWULEXLomRHVXDPDUFD$VVLPQRVVRUHVXOWDGR
VHRULJLQDGHUHFHLWDVGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDODSXUDGDVDSDUWLUGRUHVXOWDGRGDVHPSUHVDV
FRQWURODGDVHFROLJDGDVHGHUHFHLWDVGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRHXVRGDPDUFD&$,;$
$ &RPSDQKLD DR ILQDO GR H[HUFtFLR SRVVXtD SDUWLFLSDomR GLUHWD GH  QD HPSUHVD &DL[D
+ROGLQJ6HFXULWiULD6$ ³&DL[D+ROGLQJ´ QD&DL[D6HJXULGDGH&RUUHWDJHPH$GPLQLVWUDomRGH
6HJXURV6$ ³&DL[D&RUUHWRUD´ QD;6$GPLQLVWUDGRUDGH&RQVyUFLRV6$ ³;6´ HQD;6
$VVLVWrQFLD6$ ³;6´ DOpPGHQD+ROGLQJ;66$ ³;6´ HQDHPSUHVD&DL[D
6HJXURV+ROGLQJ6$ ³&6+´ /LVWDPRVDEDL[RDVVXDVUHVSHFWLYDVSDUWLFLSDo}HV

D&6+
$HPSUHVDpXPDSDUFHULDILUPDGDMXQWRDRJUXSRIUDQFrV&13$VVXUDQFHV ³&13´ TXHGHWpP
GRFDSLWDO6XDVHPSUHVDVRSHUDFLRQDLVDWXDPHPGLIHUHQWHVUDPRVGHVHJXULGDGHGH
DFRUGRFRPVXDHVSHFLDOL]DomR
x

$&DL[D6HJXUDGRUD6$ ³&DL[D6HJXUDGRUD´ LQLFLRXVXDVDWLYLGDGHVHPGHMDQHLUR
GHHDWXDQDH[SORUDomRGHVHJXURVHOHPHQWDUHVHGHYLGD$SDUWLFLSDomRLQGLUHWD
GD&DL[D6HJXULGDGHQRFDSLWDOGD&DL[D6HJXUDGRUDpGH

x

$ &DL[D &DSLWDOL]DomR 6$ ³&DL[D &DSLWDOL]DomR´  LQLFLRX VXDV DWLYLGDGHV HP  GH
QRYHPEURGHHDWXDQDFRPHUFLDOL]DomRGHSURGXWRVGHFDSLWDOL]DomRHPSDUFHULD
FRPD,FDWX6HJXURV6$ ³,FDWX´ $SDUWLFLSDomRLQGLUHWDGD&DL[D6HJXULGDGHQRFDSLWDO
GD&DL[D&DSLWDOL]DomRpGH

x

$&DL[D&RQVyUFLR6$$GPLQLVWUDGRUDGH&RQVyUFLRV ³&DL[D&RQVyUFLRV´ DGPLQLVWUD
JUXSRV GH FRQVyUFLRV SDUD DTXLVLomR GH EHQV PyYHLV H LPyYHLV WHQGR LQLFLDGR VXDV
DWLYLGDGHVHPGHRXWXEURGH$SDUWLFLSDomRLQGLUHWDGD&DL[D6HJXULGDGHQR
FDSLWDOGD&DL[D&RQVyUFLRVpGH

x

$ &DL[D 6HJXURV (VSHFLDOL]DGD HP 6D~GH 6$ ³&DL[D 6HJXURV 6D~GH´  LQLFLRX VXDV
DWLYLGDGHVHPGHMDQHLURGHHDWXDFRPRVHJXUDGRUDHVSHFLDOL]DGDHPVHJXUR
VD~GH$SDUWLFLSDomRLQGLUHWDGD&DL[D6HJXULGDGHQRFDSLWDOGD&DL[D6HJXURV6D~GH
pGH

x

$&RPSDQKLDGH6HJXURV3UHYLGrQFLDGR6XO6$ ³3UHYLVXO´ IXQGDGDHPGHDJRVWR
GHIRLDGTXLULGDHPPDLRGHSHOD&6+WHQGRVLGRDSURYDGDHPMDQHLURGH
 SHOD 686(3 SRU PHLR GD 3RUWDULD Q  e VXEVLGLiULD LQWHJUDO GD &DL[D
6HJXURV3DUWLFLSDo}HV6RFLHWiULDV/WGDHFRQWURODGDLQGLUHWDGD&6+WHQGRFRPRREMHWR
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VRFLDO D H[SORUDomR H RSHUDomR GH VHJXURV GH SHVVRDV H GDQRV HP WRGR WHUULWyULR
QDFLRQDO $ SDUWLFLSDomR LQGLUHWD GD &DL[D 6HJXULGDGH QR FDSLWDO GD 35(9,68/ p GH

x

$ 2GRQWR (PSUHVDV &RQYrQLRV 'HQWiULRV /WGD ³2GRQWR´  DEHUWD HP  GH PDLR GH
 H DGTXLULGD HP VHWHPEUR GH  p VXEVLGLiULD LQWHJUDO GD &DL[D 6HJXURV
3DUWLFLSDo}HV HP 6D~GH /WGD H WHP FRPR REMHWR VRFLDO D DWXDomR FRPR RSHUDGRUD
HVSHFLDOL]DGDHPVHJXURV RGRQWROyJLFRV$SDUWLFLSDomRLQGLUHWDGD&DL[D6HJXULGDGH
QRFDSLWDOGD2GRQWRpGH

x

$ <RXVH 6HJXUDGRUD 6$ ³<RXVH´  XPD VXEVLGLiULD LQWHJUDO GD &DL[D 6HJXURV
3DUWLFLSDo}HV 6HFXULWiULDV /WGD IRL FRQVWLWXtGD HP  GH PDLR GH  H WHP FRPR
REMHWLYRDFRPHUFLDOL]DomRGHVHJXURVHPSODWDIRUPDGLJLWDO$ SDUWLFLSDomRLQGLUHWDGD
&DL[D6HJXULGDGHQRFDSLWDOGD<RXVHpGH

x

)HFKDQGRRJUXSRD&6+SRVVXLGHSDUWLFLSDomRQD:L]6ROXo}HVH&RUUHWDJHP
GH6HJXURV6$ ³:L]´ XPDFRPSDQKLDDEHUWDTXHGHVHQYROYHHLPSOHPHQWDVROXo}HV
SDUD SRWHQFLDOL]DU QHJyFLRV FRPELQDQGR VHUYLoRV ILQDQFHLURV H GH VHJXURV FRP DV
QHFHVVLGDGHVGRVFOLHQWHV$SDUWLFLSDomRLQGLUHWDGD&DL[D6HJXULGDGHQD:L]6ROXo}HV
H&RUUHWDJHPGH6HJXURVpGH


E&DL[D+ROGLQJ
$ &DL[D +ROGLQJ 6HFXULWiULD 6$ p VXEVLGLiULD LQWHJUDO GD &DL[D 6HJXULGDGH H SRVVXL
SDUWLFLSDo}HVQD7RR6HJXURVHQD3DQ&RUUHWRUD
x

$7RR6HJXURVSHUWHQFHDR*UXSR&DL[D6HJXULGDGHGHVGHGHMXQKRGHH[SORUD
RV VHJPHQWRV GH VHJXURV GH SHVVRDV ItVLFDV H MXUtGLFDV  SUHVWDPLVWD KDELWDFLRQDO
GDQRVSHVVRDLVHHPVHJXURVGHGDQRV$SDUWLFLSDomRLQGLUHWDGD&DL[D6HJXULGDGHQR
FDSLWDOGD7RR6HJXURVpGH

x

$HPSUHVD3DQ&RUUHWRUDGH6HJXURV/WGD ³3$1&RUUHWRUD´ WHPFRPRREMHWRVRFLDOD
DGPLQLVWUDomR RULHQWDomR H FRUUHWDJHP GH SODQRV SUHYLGHQFLiULRV H GH VHJXURV GRV
UDPRVHOHPHQWDUHVHGHYLGDHSHUWHQFHQWHDR*UXSR&DL[D6HJXULGDGHGHVGHGH
GH]HPEUR GH  $ SDUWLFLSDomR LQGLUHWD GD &DL[D 6HJXULGDGH QR FDSLWDO GD 3$1
&RUUHWRUDpGH

$PEDVSDUWLFLSDo}HVVmRFRQWURODGDVHPFRQMXQWRFRPR%7*3DFWXDO+ROGLQJGH6HJXURV/WGD
³%7*+ROGLQJ´ 
$&DL[D+ROGLQJ6HFXULWiULD6$WHPDLQGDFRPRVXEVLGLiULDVD;66HJXURV6$ ³;6´ FXMR
REMHWRVRFLDOpDGLVWULEXLomRGLYXOJDomRRIHUWDDYHQGDHSyVYHQGDVGHVHJXURVKDELWDFLRQDO
HUHVLGHQFLDOFRQVWLWXtGDQRkPELWRGR3URMHWR6HJXULGDGHSDUDDSDUFHULDFRPD7RNLR0DULQH
6HJXUDGRUD 6$ ³7RNLR 0DULQH´  H D ;6 &DSLWDOL]DomR 6$ TXH WHP SRU REMHWR VRFLDO D
GLVWULEXLomRGLYXOJDomRRIHUWDDYHQGDHSyVYHQGDVGHSURGXWRVGHFDSLWDOL]DomRGHTXDOTXHU
PRGDOLGDGHHPSDUFHULDFRPD,FDWX

F+ROGLQJ;6
$+ROGLQJ;6pXPDSDUFHULDILUPDGD MXQWRD&13TXHGHWpPGDVDo}HVRUGLQiULDVGD
FRPSDQKLD3RVVXLGXDVHPSUHVDVRSHUDFLRQDLVTXHDWXDPQRVUDPRVGH9LGD3UHVWDPLVWDH
3UHYLGrQFLD$&DL[D9LGDH3UHYLGrQFLD6$ ³&DL[D9LGDH3UHYLGrQFLD´ FRPHUFLDOL]DSURGXWRV
GH SUHYLGrQFLD FRPSOHPHQWDU WHQGR LQLFLDGR VXDV DWLYLGDGHV HP  $ ;6 9LGD 
3UHYLGrQFLD6$ ³;6´ FRPHUFLDOL]DUiSURGXWRVGH9LGDH3UHVWDPLVWDFRPLQtFLRGHRSHUDo}HV
HPGHMDQHLURGH(PDPEDVDSDUWLFLSDomRLQGLUHWDGD&DL[D6HJXULGDGHpGHGR
FDSLWDOVRFLDO
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G&DL[D&RUUHWRUD;6H;6
$&DL[D&RUUHWRUDpVXEVLGLiULDLQWHJUDOGD&DL[D6HJXULGDGHHWHPSRUREMHWR L DSDUWLFLSDomR
HP RXWUDV VRFLHGDGHV QDFLRQDLV RX HVWUDQJHLUDV LL  D DVVHVVRULD H FRQVXOWRULD QR UDPR GH
VHJXURVH LLL DFRUUHWDJHPHDGPLQLVWUDomRGHVHJXURVHPWRGDVDVPRGDOLGDGHVSHUPLWLGDV
SHODOHJLVODomRYLJHQWHSODQRVGHSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDUDEHUWDWtWXORVGHFDSLWDOL]DomRH
RXWUDVFRUUHWDJHQVIUXWRGRVVHJXURVYHQGLGRVQREDOFmRGD&$,;$RXH[WUDEDOFmRGD&$,;$
$;6FRQVWLWXtGDQRkPELWRGR3URMHWR6HJXULGDGHSDUDDSDUFHULDFRPD&13SRVVXLFRPR
REMHWRVRFLDODDGPLQLVWUDomRGHJUXSRGHFRQVyUFLRVQDIRUPDGDOHJLVODomRHPYLJRUHD;6
3DUWLFLSDo}HV 6$ p GHGLFDGD L  D GLVWULEXLomR GLYXOJDomR RIHUWD YHQGD H R SyVYHQGD GH
VHUYLoRV GH DVVLVWrQFLD LQFOXVLYH SDUD VHJXUDGRUDV VRFLHGDGHV GH FDSLWDOL]DomR
DGPLQLVWUDGRUDVGHFRQVyUFLRVHJXUDGRUDVHVSHFLDOL]DGDVHPVD~GHHRSHUDGRUDVGHSODQRVGH
DVVLVWrQFLDjVD~GH LL DSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHLQWHUPHGLDomRGHVHUYLoRVGHDVVLVWrQFLD LLL 
DVVHVVRULDWpFQLFDHPJHUDOH LY SDUWLFLSDomRVRFLHWiULDHPRXWUDVVRFLHGDGHVREVHUYDQGRVH
RGLVSRVWRQR$FRUGRGH$FLRQLVWDVDUTXLYDGRQDVHGHVRFLDOGD&RPSDQKLDSDUDDSDUFHULDFRP
D7HPSR$VVLVW ³7HPSR´ 





'HVWDTXHVGR3HUtRGR


2 OXFUR OtTXLGR UHFRUUHQWH GD &DL[D 6HJXULGDGH QR TXDUWR WULPHVWUH GH  IRL GH 5 
PLOK}HVIHFKDQGRRDQRGHFRPXPWRWDOGH5PLOK}HVUHVXOWDGRVXSHULRU
D2GHVHPSHQKRGRDQRGHIRLLQIOXHQFLDGRSHODSHUIRUPDQFHGDVUHFHLWDVGHDFHVVR
j UHGH GH GLVWULEXLomR H XVR GD PDUFD %')  FXMRV YDORUHV DWULEXtYHLV j &DL[D 6HJXULGDGH
FUHVFHUDPHPUHODomRDRDFXPXODGRGHFRPGHVWDTXHDRLQFUHPHQWRGH
REVHUYDGRQRUDPR3UHVWDPLVWD
2 IDWXUDPHQWR GD &DL[D 6HJXULGDGH QR TXDUWR WULPHVWUH GH  GHVWDFDVH FRPR R PHOKRU
UHVXOWDGR WULPHVWUDO Mi DOFDQoDGR SHOD &RPSDQKLD FRQWULEXLQGR WDPEpP SDUD R DOFDQFH GR
UHVXOWDGR KLVWyULFR GH 5  ELOK}HV QR PRQWDQWH GH  $ SHUIRUPDQFH QR DQR GH 
UHSUHVHQWDXPDXPHQWRGHHPUHODomRDRDFXPXODGRGH
3DUDRVHJPHQWRGH3UHYLGrQFLDRIDWXUDPHQWRDFXPXODGRGRDQRDOFDQoRXRYDORUGH5
ELOK}HVXPFUHVFLPHQWRGHHPUHODomRDVHQGRTXHGHVWHPRQWDQWH5ELOK}HV
VmR UHIHUHQWHV DR TXDUWR WULPHVWUH RXWUR UHVXOWDGR KLVWyULFR SDUD D &DL[D 6HJXULGDGH 1R
VHJPHQWR GH VHJXURV GHVWDFDPVH R UDPR 3UHVWDPLVWD ± IDWXUDPHQWR DFXPXODGR GH 5 
ELOK}HV HP  H XP FUHVFLPHQWR GH  HP FRPSDUDomR DR DQR GH   H R UDPR
+DELWDFLRQDOFRPIDWXUDPHQWRGH5ELOK}HVHP
&RPRUHIOH[RGHVWHUHVXOWDGRRJUXSR&DL[D6HJXULGDGHDOFDQoRXHPGH]HPEURGH
GHSDUWLFLSDomRQRPHUFDGRGHVHJXULGDGHPDQWHQGRDWHUFHLUDSRVLomRHQWUHDFRQFRUUrQFLD
1RILQDOGHD&RPSDQKLDGHWLQKDGHPDUNHWVKDUH
2FRQVWDQWHDSULPRUDPHQWRHIRUWDOHFLPHQWRGDJRYHUQDQoDHGDJHVWmRGRULVFRRFRQWUROHGD
HVWUDWpJLDFRPHUFLDODGLOLJrQFLDQRDFRPSDQKDPHQWRGRVUHVXOWDGRVGDVHPSUHVDVGRJUXSRH
RGLUHFLRQDPHQWRGDDWLYLGDGHRUJDQL]DFLRQDOSDXWDGDSHODpWLFDHFRQGXWDtQWHJUDQRVQHJyFLRV
HUHODFLRQDPHQWRVVmRIDWRUHVTXHFRQWULEXHPVLJQLILFDWLYDPHQWHSDUDRUHVXOWDGRFRQVLVWHQWH
GRVQHJyFLRVGD&DL[D6HJXULGDGH
1D DWXDomR FRPHUFLDO FDEH GHVWDFDU DV OLYHV H WUHLQDPHQWRV UHDOL]DGRV FRP D 5HGH D
GLVSRQLELOL]DomRGHPDWHULDLVGHDXWRWUHLQDPHQWRHGHSDLQpLVGHDFRPSDQKDPHQWRGDVYHQGDV
RQOLQH6RPDVHDLVVRDPRELOL]DomRJHUDGDSRUPHLRGR3URJUDPD7LPHGH9HQGDVTXHVHJXLX
VHFRQVROLGDQGRFRPR XPSRGHURVR LQVWUXPHQWR GH PRWLYDomR GRVFRODERUDGRUHVUHVXOWDQGR
HPDXPHQWRGRQ~PHURGHYHQGHGRUHVDWLYRVHGHYHQGDVTXDOLILFDGDV
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1RLQtFLRGHQRYDVSDUFHULDVIRUDPHVWDEHOHFLGDV(PMDQHLURIRUDPILUPDGRVDFRUGRVGH
DVVRFLDomR FRP D 7RNLR 0DULQH H FRP D ,FDWX SDUD D IRUPDomR GH QRYDV VRFLHGDGHV TXH
H[SORUDUmRDUHGHGHGLVWULEXLomRGD&DL[D(FRQ{PLFD)HGHUDOSHORSUD]RGHDQRVRVUDPRV
GHVHJXURV+DELWDFLRQDOH5HVLGHQFLDOHRUDPRGH&DSLWDOL]DomRUHVSHFWLYDPHQWH
(PDJRVWRGHDLQGDHPFRQWLQXLGDGHDRSURFHVVRFRPSHWLWLYRSDUDUHHVWUXWXUDomRGHVXD
RSHUDomRGHVHJXURVIRUDPILUPDGRVDFRUGRVGHDVVRFLDomRSDUDDH[SORUDomR SHORSUD]RGH
 DQRV QD UHGH GH GLVWULEXLomR GD &DL[D (FRQ{PLFD )HGHUDO FRP D 7HPSR SDUD R UDPR
6HUYLoRV$VVLVWHQFLDLVHFRPD&13SDUDRUDPRGH&RQVyUFLR
(PGH]HPEURGHIRLLQLFLDGRRSURFHVVRFRPSHWLWLYRSDUDVHOHFLRQDUFRFRUUHWRUD V SDUD
DWXDomR HP OLQKDV GH QHJyFLRV GD &RPSDQKLD HP SDUFHULD FRP D FRUUHWRUD SUySULD GD &DL[D
6HJXULGDGHFRPSUD]RGHDFRUGRGHDQRVDVHLQLFLDUHPGHIHYHUHLURGH
(P  GH GH]HPEUR RFRUUHX D DTXLVLomR SHOD &DL[D 6HJXULGDGH GD SDUWLFLSDomR GHWLGD SHOR
,QVWLWXWR1DFLRQDOGR6HJXUR6RFLDO ,166 QD&6+SHORYDORUGH5PLOK}HV
$LQGD QR PrV GH GH]HPEUR IRL FRQFOXtGD D LPSOHPHQWDomR GR DFRUGR FRP D &13 SDUD D
IRUPDomRGHXPDQRYDVRFLHGDGHTXHH[SORUDUiFRQMXQWDPHQWHSHORSUD]RGHDQRVRVUDPRV
GHVHJXURVGHYLGDHSUHVWDPLVWDHRVSURGXWRVGHSUHYLGrQFLDQDUHGHGHGLVWULEXLomRGD&DL[D
(FRQ{PLFD )HGHUDO &RP WRGDV DV FRQGLo}HV SUHFHGHQWHV DR IHFKDPHQWR GD RSHUDomR
FXPSULGDVLQFOXLQGRDVDSURYDo}HVUHJXODWyULDVQHFHVViULDVHDFRQVWLWXLomRGDQRYDKROGLQJGH
VHJXURV;6HGDQRYDVHJXUDGRUD;6D&13VXEVFUHYHXXPDXPHQWRGHFDSLWDOQD;6QR
YDORUWRWDOGH5ELOK}HVYDORUHVWHTXHIRLSDJRj&$,;$HPFXPSULPHQWRGRFRQWUDWRGH
GLVWULEXLomR 2 DFRUGR WDPEpP FRQWHPSOD PHFDQLVPR GH LQFHQWLYR DWUHODGR DR GHVHPSHQKR
OLPLWDGR DR YDORU GH 5  PLOK}HV FRUULJLGR SHOD WD[D 6HOLF D SDUWLU GH  GH GH]HPEUR GH
DVHUSDJRHPGXDVSDUFHODV H 
2IHFKDPHQWRGDRSHUDomRFRPD&13JHUDHIHLWRVQDSHUVSHFWLYDVRFLHWiULDHSDWULPRQLDOGD
&RPSDQKLD FRP D LQFRUSRUDomR GDV Do}HV GD ;6 9LGD H 3UHYLGrQFLD H GD &DL[D 9LGD H
3UHYLGrQFLDSHOD+ROGLQJ;6H ŐĂŶŚŽƌĞŐŝƐƚƌĂĚŽŶĂĂŝǆĂ^ĞŐƵƌŝĚĂĚĞĞŵĂũƵƐƚĞĚĞĂǀĂůŝĂĕĆŽ

ƉĂƚƌŝŵŽŶŝĂůŶŽǀĂůŽƌĚĞZΨϰ͕ϮďŝůŚƁĞƐ͘
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(YHQWRV6XEVHTXHQWHVDR(QFHUUDPHQWRGR([HUFtFLR




/RJRDRLQtFLRGHHPGHMDQHLURKRXYHDFRQFOXVmRGDRSHUDomRHDLPSOHPHQWDomRGR
DFRUGRFRPD7RNLR0DULQHSDUDDIRUPDomRGDQRYDVRFLHGDGHTXHH[SORUDUiFRQMXQWDPHQWH
SHORSUD]RGHDQRVRVUDPRVGHVHJXURV+DELWDFLRQDOH5HVLGHQFLDOQDUHGHGHGLVWULEXLomR
GD&DL[D(FRQ{PLFD)HGHUDO
$SyVRFXPSULPHQWRGHWRGDVDVFRQGLo}HVSUHFHGHQWHVDRIHFKDPHQWRGDRSHUDomRLQFOXLQGR
DVDSURYDo}HVUHJXODWyULDVQHFHVViULDVHDFRQVWLWXLomRGD;66HJXURV6$D7RNLR0DULQH
VXEVFUHYHXXPDXPHQWRGHFDSLWDOQD;6QRYDORUWRWDOGH5ELOKmRYDORUHVWHTXHIRL
SDJRj&$,;$HPUD]mRGDRXWRUJDFRQFHGLGDj&DL[D6HJXULGDGH
$;6WHUiJHVWmRHJRYHUQDQoDFRPSDUWLOKDGDHQWUH&DL[D6HJXULGDGHH7RNLR0DULQHGHIRUPD
DSRWHQFLDOL]DURVSRQWRVIRUWHVGHFDGDDFLRQLVWDHLUiUHPXQHUDUD&DL[D6HJXULGDGHFRPDV
GHVSHVDV WRWDLV GH FRPHUFLDOL]DomR SRU SURGXWR HP YDORUHV SUpGHILQLGRV FRPLVVmR GH
GLVWULEXLomRGHHSDUDUHVLGHQFLDOHKDELWDFLRQDOUHVSHFWLYDPHQWH DOpPGHXPDWD[D
GHSHUIRUPDQFHDWUHODGDDRGHVHPSHQKRDQXDOHPYROXPHHOXFUDWLYLGDGH
1R PHVPR GLD  GH MDQHLUR D &DL[D 6HJXULGDGH UHDOL]RX D FRQFOXVmR GD RSHUDomR H D
LPSOHPHQWDomRGRDFRUGRFRPD7HPSRSDUDDIRUPDomRGDQRYDVRFLHGDGHTXHH[SORUDUiSHOR
SUD]RGHDQRVRUDPRGH6HUYLoRV$VVLVWHQFLDLVQDUHGHGHGLVWULEXLomRGD&DL[D(FRQ{PLFD
)HGHUDO FRP D VXEVFULomR GDV Do}HV SHOD 7HPSR H R SDJDPHQWR j &$,;$ UHDOL]DGDV HP
HPYLUWXGHGRKRUiULREDQFiULR
3DUD WDQWR WRGDV DV FRQGLo}HV SUHFHGHQWHV DR IHFKDPHQWR GD RSHUDomR IRUDP FXPSULGDV
LQFOXLQGRDVDSURYDo}HVUHJXODWyULDVQHFHVViULDVHDFRQVWLWXLomRGDQRYDFRPSDQKLD;6$
7HPSRVXEVFUHYHXXPDXPHQWRGHFDSLWDOQD;6QRYDORUWRWDOGH5PLOK}HVYDORUHVWH
TXH IRL SDJR j &$,;$ HP UD]mR GD RXWRUJD FRQFHGLGD j &DL[D 6HJXULGDGH $GLFLRQDOPHQWH
FDVR GHWHUPLQDGDV PHWDV GH GHVHPSHQKR VHMDP DOFDQoDGDV SHOD ;6 HP DWp WUrV DQRV Ki
SUHYLVmRGHQRYRVDXPHQWRVGHFDSLWDO QD ;6QR PRQWDQWHGH DWp5PLOK}HV DVHUHP
VXEVFULWRVSHOD7HPSRHSDJRVj&$,;$HPUD]mRGDRXWRUJDFRQFHGLGDj&DL[D6HJXULGDGH
$;6WHUiJHVWmRHJRYHUQDQoDFRPSDUWLOKDGDHQWUH&DL[D6HJXULGDGHHD7HPSRVHQGRTXH
D&DL[D6HJXULGDGHWHUiGHSDUWLFLSDomRQRFDSLWDOWRWDOGDQRYDVRFLHGDGHFRPWLWXODULGDGH
GHGDVDo}HVRUGLQiULDVHGDVDo}HVSUHIHUHQFLDLV$7HPSRGHWHUiGDV
Do}HVRUGLQiULDVHPPRQWDQWHFRUUHVSRQGHQWHDGHSDUWLFLSDomRQRFDSLWDOWRWDOGD1RYD
&RPSDQKLD
(PGHMDQHLURD&DL[D(FRQ{PLFD)HGHUDOUHWRPRXDVGLVFXVV}HVHDQiOLVHVUHIHUHQWHVDR
SHGLGR GH UHJLVWUR GH RIHUWD S~EOLFD GH GLVWULEXLomR VHFXQGiULD GH Do}HV RUGLQiULDV GD &DL[D
6HJXULGDGHHjDGPLVVmRHOLVWDJHPGD&RPSDQKLDQRVHJPHQWRGHQHJRFLDomRGD%6$ ±
%UDVLO%ROVD%DOFmRGHQRPLQDGR1RYR0HUFDGR
1DGDWDGHGHIHYHUHLURD&DL[D6HJXULGDGHFRPXQLFRXDRVVHXVDFLRQLVWDVHDRPHUFDGR
HPJHUDODDVVLQDWXUDGR7HUPR$GLWLYRDR$FRUGR&RPHUFLDOILUPDGRFRPD:L]6ROXo}HVH
&RUUHWDJHP GH 6HJXURV 6$ HVWDEHOHFHQGR DV FRQGLo}HV GR SHUtRGR GH WUDQVLomR GD
WUDQVIHUrQFLD GDV DWLYLGDGHV GH FRUUHWDJHP UHDOL]DGDV SHOD :L] QD 5HGH GH 'LVWULEXLomR GD
&$,;$ SDUD D FRUUHWRUD SUySULD GD &DL[D 6HJXULGDGH H SDUD HYHQWXDO DLV  FRFRUUHWRUD V 
VHOHFLRQDGD V QRSURFHVVRFRPSHWLWLYRHPFXUVR2DGLWLYRSUHYrXPSHUtRGRGHWUDQVLomRGH
GHVHLVPHVHVQRTXDO D:L]VHFRPSURPHWHDFRRSHUDUH SUHVWDUWRGRVXSRUWHQHFHVViULR
LQFOXVLYHGLVSRQLELOL]DQGRWRGDVDVIHUUDPHQWDVSURFHVVRVVRIWZDUHHSODWDIRUPDVVHP{QXVj
&DL[D6HJXULGDGH±FRPDVVHJXLQWHVFDUDFWHUtVWLFDV L H[FOXVmRGDUHPXQHUDomRGD:L]VREUH
RVHJXURKDELWDFLRQDOFRPHUFLDOL]DGRDSDUWLUGHGHIHYHUHLURGH LL UHGXomRJUDGXDOGR
FRPLVVLRQDPHQWRQRVGHPDLVUDPRVGHVHJXURVFKHJDQGRQR~OWLPRPrVDGDVFRPLVV}HV
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DWXDOPHQWHSUDWLFDGDVH LLL UHGXomRJUDGXDOGDVYHQGDVLQWHUPHGLDGDVSHOD:L]TXHSDUWHP
GHHFKHJDPQR~OWLPRPrVDGDVYHQGDVUHDOL]DGDV
(PGHIHYHUHLURIRLHQFHUUDGRRSURFHVVRFRPSHWLWLYRSDUDDVHOHomRGHFRFRUUHWRUD V SDUD
DWXDomR HP OLQKDV GH QHJyFLRV GD &RPSDQKLD HP SDUFHULD FRP D FRUUHWRUD SUySULD GD &DL[D
6HJXULGDGH FXMDV SDUFHULDV VHUmR LPSOHPHQWDGDV SRU PHLR GH $FRUGRV 2SHUDFLRQDLV FRP D
VHOHomRGDVVHJXLQWHVHPSUHVDV
x

3URGXWRV6HJXULGDGH0'6&RUUHWRUDH$GPLQLVWUDGRUDGH6HJXURV6$

x

$XWRPyYHO0'6&RUUHWRUDH$GPLQLVWUDGRUDGH6HJXURV6$

x

6D~GHH2GRQWR$OSHU&RQVXOWRULDH&RUUHWRUDGH6HJXURV6$H

x

*UDQGHV5LVFRVH&RUSRUDWH:LOOLV$IILQLW\&RUUHWRUHVGH6HJXURV/WGD

&RQIRUPHLQGLFDGRSHOD&6+HPQRWDVH[SOLFDWLYDVjVVXDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHPUD]mR
GDIDVHGDRSHUDomR'HVFDUWHGHQRPLQDGD&DQDO6HJXURFRQGX]LGDSHOD3ROtFLD)HGHUDO
D&6+LQVWDXURXSURFHVVRGHDSXUDomRLQWHUQDLQGHSHQGHQWHSDUDDYHULJXDUDVGHQ~QFLDVFRP
UHSRUWHDRVHX&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
$LQGD FRQIRUPH D &6+ D LQYHVWLJDomR LQGHSHQGHQWH HQFRQWUDVH HP DQGDPHQWR H DWp R
PRPHQWR RV IDWRV UHSRUWDGRV SHODV DXWRULGDGHV FRPR WUDQVDo}HV DOHJDGDPHQWH LQGHYLGDV
FXMDVFRQVHTXrQFLDVRXQHFHVVLGDGHVGHHYHQWXDLVDMXVWHVQmRVmRFDSD]HVGHJHUDULPSDFWR
PDWHULDOQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGDLQYHVWLGD
'HVVDIRUPDD&DL[D6HJXULGDGHFRQWLQXDUiDFRPSDQKDQGRHDSRLDQGRRUHIHULGRSURFHVVRGH
LQYHVWLJDomR H WRGRV RV WUDEDOKRV YLQFXODGRV EHP FRPR FRQWLQXDUi D DYDOLDU H PRQLWRUDU
VLVWHPDWLFDPHQWHTXDLVTXHUQRYDVLQIRUPDo}HVRXHYLGrQFLDVTXHLQGLTXHPDH[LVWrQFLDGHDWRV
RXIDWRVHPGHVFRQIRUPLGDGHFRPDVOHLVHUHJXODPHQWRVDSOLFiYHLV





*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD


$&DL[D6HJXULGDGHFULDGDHPpXPDVRFLHGDGHDQ{QLPDGHFDSLWDODEHUWRVXEVLGLiULD
LQWHJUDOGD&$,;$HGRWDGDGHSHUVRQDOLGDGHMXUtGLFDGHGLUHLWRSULYDGR
9LQFXODGD HVWUDWHJLFDPHQWH j 9LFH3UHVLGrQFLD GH 1HJyFLRV GH 9DUHMR GD &$,;$ D &DL[D
6HJXULGDGHWHPSRUREMHWLYRDSDUWLFLSDomRGLUHWDRXLQGLUHWDFRPRDFLRQLVWDVyFLDRXTXRWLVWD
QRFDSLWDOGHRXWUDVVRFLHGDGHVDWUHODGDVDRVQHJyFLRVGHVHJXURVSUHYLGrQFLDFDSLWDOL]DomRH
FRQVyUFLRVQR%UDVLORXQRH[WHULRUEHPFRPRJHULUDFRPHUFLDOL]DomRGHSURGXWRVHVHUYLoRV
GHVVDVSDUWLFLSDGDVFXMRREMHWRVHMD


(VWUXWXUDomR H FRPHUFLDOL]DomR GH VHJXURV GH SHVVRDV GH SDWULP{QLR UXUDO GH
FUpGLWRJDUDQWLDGHDXWRPyYHLVRXTXDOTXHURXWURWLSRGHVHJXUR



(VWUXWXUDomRHFRPHUFLDOL]DomRGHSODQRVGHSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDUEHPFRPR
GHPDLVSURGXWRVHVHUYLoRVDGPLWLGRVjVVRFLHGDGHVGHSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDU



(VWUXWXUDomR H FRPHUFLDOL]DomR GH SODQRV GH FDSLWDOL]DomR EHP FRPR GHPDLV
SURGXWRVHVHUYLoRVDGPLWLGRVjVVRFLHGDGHVGHFDSLWDOL]DomR



(VWUXWXUDomRHDGPLQLVWUDomRGHJUXSRVGHFRQVyUFLRVHFRPHUFLDOL]DomRGHFRWDV
SUySULRVRXGHRXWUDVDGPLQLVWUDGRUDVGHFRQVRUFLR



&RUUHWDJHP GH VHJXURV GRV UDPRV HOHPHQWDUHV YLGD H VD~GH WtWXORV GH
FDSLWDOL]DomR SODQRV GH SUHYLGrQFLD FRPSOHPHQWDU DEHUWD H D DGPLQLVWUDomR GH
EHQV



(VWUXWXUDomRHFRPHUFLDOL]DomRGHSURGXWRVGHDVVLVWrQFLD
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$GPLQLVWUDomR FRPHUFLDOL]DomR RX GLVSRQLELOL]DomR GH SODQRV SULYDGRV GH
DVVLVWrQFLDPpGLFDHRGRQWROyJLFDDSHVVRDVMXUtGLFDVHRXItVLFDV



(IHWXDURSHUDo}HVGHUHVVHJXURHUHWURFHVVmRQR3DtVHQR([WHULRU



5HDOL]DomR GH TXDLVTXHU DWLYLGDGHV UHJXODGDV SHOD 686(3 SHOD $16 RX SHOR
%$&(1UHODWLYRVDJUXSRGHFRQVyUFLRV



3UHVWDomR GH VHUYLoRV FRPSOHPHQWDUHV RX UHODFLRQDGRV jTXHOHV HPSUHHQGLGRV
SHODV VRFLHGDGHV FLWDGDV QRV LWHQV DQWHULRUHV EHP FRPR VHUYLoRV D HQWLGDGHV
ILQDQFHLUDV

$ &DL[D 6HJXULGDGH p XPD KROGLQJ GH SDUWLFLSDo}HV QD TXDO D RULJHP GR UHVXOWDGR GHYHVH
HVVHQFLDOPHQWHjHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOGHVXDVFROLJDGDVHHPSUHHQGLPHQWRVFRQWURODGRV
HPFRQMXQWRHDUHFHLWDGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRGD&$,;$
$ HVWUXWXUD GH JRYHUQDQoD p FRPSRVWD SHOD $VVHPEOHLD *HUDO SHORV yUJmRV HVWDWXWiULRV GD
$GPLQLVWUDomR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H 'LUHWRULD  GH )LVFDOL]DomR &RQVHOKR )LVFDO  H
yUJmRVDX[LOLDUHVGD$GPLQLVWUDomR &RPLWrGH$XGLWRULD&RPLWrGH(OHJLELOLGDGHH&RPLWrGH
7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV 
1RWULPHVWUHGHD*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYDGD&DL[D6HJXULGDGHPDQWHYHDTXDOLILFDomR
H FRPSOHPHQWDULHGDGH GH H[SHULrQFLDV QRV yUJmRV HVWDWXWiULRV FRP D FKHJDGD GH QRYRV
PHPEURVDRV&RQVHOKRVGH$GPLQLVWUDomRH)LVFDO
$OLQKDGD jV PHOKRUHV SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD H FRPSURPHWLGD FRP RV SULQFtSLRV GD
WUDQVSDUrQFLDSUHVWDomRGHFRQWDVHTXLGDGHHUHVSRQVDELOLGDGHFRUSRUDWLYDQRWULPHVWUHGH
 D &DL[D 6HJXULGDGH EXVFRX FDSDFLWDomR SDUD RV HPSUHJDGRV GD &RPSDQKLD FRP D
UHDOL]DomR GH ZRUNVKRS SDUD DSUHVHQWDomR H DFXOWXUDPHQWR GD QRUPD LQWHUQD GH 7UDQVDo}HV
FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV H D FRQWUDWDomR GH LQVWLWXLomR GH HQVLQR SDUD FDSDFLWDomR HP
$VVHPEOHLDV*HUDLVGH$FLRQLVWDV
7DPEpPIRLSULRUL]DGRHPRDSULPRUDPHQWRGRVGRFXPHQWRVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDH
JHVWmR VRFLHWiULD TXH FRQVROLGDP DV UHJUDV YLJHQWHV H QRUWHLDP D DWXDomR GRV DJHQWHV GH
JRYHUQDQoD1HVVHVHQWLGRIRUDPDWXDOL]DGRVHHODERUDGRVRVGRFXPHQWRVDVDEHU


$WXDOL]DomR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV
5HODFLRQDGDV 5HJLPHQWR ,QWHUQR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H 5HJLPHQWR
,QWHUQRGR&RPLWrGH$XGLWRULD



(ODERUDomR0DQXDO1RUPDWLYRGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV
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*HVWmRGH5LVFRV&RQWUROHV,QWHUQRVH&RPSOLDQFH


$ &DL[D 6HJXULGDGH SRVVXL 'LUHWRULD HVWDWXWiULD GH *RYHUQDQoD H 5LVFRV ',5,*  j TXDO VH
YLQFXOD D6XSHULQWHQGrQFLD1DFLRQDO 5LVFRV &RPSOLDQFHH&RQWUROHV,QWHUQRV 68*5& FRP
DWULEXLo}HVGHILQLGDVQR(VWDWXWR DUWVH H3ROtWLFDVGD&RPSDQKLD
$ &RPSDQKLD DGRWD R PRGHOR GH WUrV OLQKDV QR JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV H HQWHQGH TXH R
IRUWDOHFLPHQWRGDVHOLQKDVSHUPLWHPDLRUFRQWULEXLomRHVHJXUDQoDSDUDRVQHJyFLRVFRP
DOFDQFH GH UHVXOWDGRV VXVWHQWiYHLV 3RU HVWH PRWLYR HP OLQKD FRP D LQLFLDWLYD HVWUDWpJLFD
³)RUWDOHFHU R DPELHQWH GH JRYHUQDQoD JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV H LQWHJULGDGH´ HP 
UHIRUoDPRVRDPELHQWHGHFRQWUROHHULVFRVDSDUWLUGDLPSOHPHQWDomRGHQRYRVSURFHVVRVH
GLUHWUL]HV
$ GHILQLomR GDV DWULEXLo}HV GD  OLQKD HP (VWDWXWR H 3ROtWLFDV SHUPLWHP R H[HUFtFLR GDV
DWLYLGDGHVGHIRUPDLQGHSHQGHQWHHLPSDUFLDOYLVDQGRPLWLJDUHYHQWXDLVFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV
(PDSURYDPRVD3ROtWLFDGH 3URWHomRGH'DGRVGHQWURGDVDo}HVGHDGHTXDomRj/HL
*HUDOGH3URWHomRGH'DGRV /HL EHPFRPRUHYLVDPRVHDWXDOL]DPRVDV3ROtWLFDVGH
*HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV GH &RQWUROHV ,QWHUQRV H GH &RPSOLDQFH H ,QWHJULGDGH TXH
UHSUHVHQWDP LPSRUWDQWH DUFDERXoR QRUPDWLYR QD PLWLJDomR GH ULVFRV KDMD YLVWD TXH RV
GRFXPHQWRV FRQIHUHP PDLRU FODUH]D DR TXH VH HVSHUD GH HPSUHJDGRV FRODERUDGRUHV H
PHPEURVHVWDWXWiULRV7RGRVRVGRFXPHQWRVVmR S~EOLFRV H HVWmR GLVSRQLELOL]DGRVQRVLWH GD
&RPSDQKLD FRQIHULQGR WUDQVSDUrQFLD VREUH VXDV GLUHWUL]HV $OpP GLVVR IRUDP UHYLVDGRV H
DSURYDGRV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR R 3URJUDPD GH &RPSOLDQFH H ,QWHJULGDGH H RV
&yGLJRVGHeWLFDHGH&RQGXWDGD&DL[D6HJXULGDGH
$LQGDHPIRLDWXDOL]DGDHDSURYDGDSHOD$GPLQLVWUDomRD'HFODUDomRGH$SHWLWHD5LVFRV
GRFXPHQWRTXHIRUPDOL]DHDSUHVHQWDRDOLQKDPHQWRGD(VWUDWpJLDFRPD*HVWmRGH5LVFRVH
GHWHUPLQDRVQtYHLVPi[LPRVGHULVFR DSHWLWHDULVFRV TXHDHPSUHVDHVWiGLVSRVWDDWRPDU
3DUkPHWURVHVVHVDWXDOL]DGRVFRQIRUPHHVWUDWpJLDGD&RPSDQKLDHGRDPELHQWHH[WHUQRHPTXH
HVWiLQVHULGD$OpPGHVHULPSRUWDQWHEDOL]DGRUSDUDDGHILQLomRHH[HFXomRGDHVWUDWpJLDKi
DFRPSDQKDPHQWRGRVSDUkPHWURVGHILQLGRVQHVWDGHFODUDomRSRUPHLRGHUHSRUWHVSHULyGLFRVj
$GPLQLVWUDomR
(P  D &RPSDQKLD UHQRYRX R 3DFWR (PSUHVDULDO SHOD ,QWHJULGDGH H FRQWUD D &RUUXSomR
3DFWR(PSUHVD/LPSD DRTXDODGHULXQRDQRDQWHULRU2GRFXPHQWRFRQWHPSODXPFRQMXQWRGH
GLUHWUL]HV H SURFHGLPHQWRV FRQWUD D FRUUXSomR TXH GHYHUmR VHU DGRWDGRV SHODV HPSUHVDV H
HQWLGDGHVVLJQDWiULDVQRUHODFLRQDPHQWRFRPRVSRGHUHVS~EOLFRV
'XUDQWH R GHFRUUHU GR DQR GH PRGR D PDQWHU DWXDOL]DGD D PDWUL] GH ULVFRV RSHUDFLRQDLV GD
&DL[D 6HJXULGDGH D  OLQKD UHDYDOLRX RV ULVFRV H RV FRQWUROHV D HOHV UHODFLRQDGRV
&RPSOHPHQWDUPHQWH D $XGLWRULD ,QWHUQD YHULILFD D HIHWLYLGDGH GHVVHV FRQWUROHV GH SURFHVVRV
VREUHVSRQVDELOLGDGHGRVJHVWRUHVGHOLQKDHDWHVWDDQXDOPHQWHDHILFiFLDGRWUDEDOKRGD
OLQKD
$&RPSDQKLDUHDOL]DDo}HVGHWUHLQDPHQWRHDFXOWXUDPHQWRGHPRGRDSURPRYHUHIRUWDOHFHUR
FRPSRUWDPHQWR pWLFR GH WRGRV RV HPSUHJDGRV DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GH FRQVHOKRV H
FRPLWrVHVWDWXWiULRV'HVWDFDPRVR(QFRQWURGH&RPSOLDQFHHRHQYLRGHEROHWLQVHLQIRUPDWLYRV
SHULyGLFRVGHGLYXOJDomRGHDVVXQWRVUHODFLRQDGRVDULVFRVFRQWUROHVLQWHUQRVHFRPSOLDQFH
2DQRGHIRLPDUFDGRSHOD&ULVHGR&29,'/RJRDRLQtFLRGDFULVHD&RPSDQKLDMi
SRVVXtDSODQRGHFRQWLQXLGDGHGHQHJyFLRVHJHVWmRGHFULVHVLPSOHPHQWDGRDOpPGHDWLYLGDGHV
FUtWLFDVPDSHDGDVWHVWDGDVHFRPSODQRVGHFRQWLQJrQFLDYDOLGDGRVSHODOLQKD
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'XUDQWH WRGD D &ULVH DV DWLYLGDGHV FUtWLFDV H VHQVtYHLV IRUDP PRQLWRUDGDV EHP FRPR D
GLVSRQLELOLGDGHGRVUHFXUVRVSDUDIXQFLRQDPHQWRGDHPSUHVDHPWUDEDOKRUHPRWR1mRIRUDP
LGHQWLILFDGDVLQWHUFRUUrQFLDVTXHLPSHGLUDPRXFRPSURPHWHUDPDRSHUDomRGD&RPSDQKLD
$&DL[D6HJXULGDGHWDPEpPUHDOL]RXRPRQLWRUDPHQWRGDVVXDVSDUWLFLSDGDVGHIRUPDDDYDOLDU
DFRQWLQXLGDGHGRVVHXVQHJyFLRVRVULVFRVHDVHVWUDWpJLDVGHWUDEDOKRUHPRWRDGRWDGDV
$VDo}HVDGRWDGDVHRPRQLWRUDPHQWRGHOLQKDIRUDPH[WHQVLYRVSRUWRGRSHUtRGRGHFULVH
VHQGR UHSRUWDGRV jV LQVWkQFLDV HVWDWXWiULDV GD &RPSDQKLD ± 'LUHWRULD &RPLWr GH $XGLWRULD
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH&RQVHOKR)LVFDO
(PGH]HPEURGHD&RPSDQKLDDSURYRXDLQGDVHXQRYR3URJUDPDGH*HVWmRGH&ULVHH
&RQWLQXLGDGHGH1HJyFLRVLQFRUSRUDQGRDSUHQGL]DGRVGHFRUUHQWHVGD&ULVHGR&29,'
(QFRQWUDPVHGLVSRQtYHLVQRVtWLRHOHWU{QLFRGD&DL[D6HJXULGDGHR3URJUDPDGH&RPSOLDQFHH
,QWHJULGDGH TXH DSUHVHQWD PDLV GHWDOKHV VREUH D HYROXomR GR DPELHQWH GH ULVFRV FRQWUROHV
LQWHUQRVHFRPSOLDQFHGD&RPSDQKLDHRFDQDOGHGHQ~QFLDVSDUDUHFHELPHQWRGHVXJHVW}HV
HORJLRVUHFODPDo}HVHGHQ~QFLDVUHODWLYRVjVDWLYLGDGHVGD&DL[D6HJXULGDGH





ϭϬ


358

ǆĞƌĐşĐŝŽϮϬϮϬ
ZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ







'HVHPSHQKRGDV&ROLJDGDVH&RQWURODGDV


1RDQRGHROXFUROtTXLGRUHFRUUHQWHDFXPXODGRGD&DL[D6HJXULGDGHIRLGH5
PLOK}HV UHVXOWDGR  VXSHULRU D  $EDL[R DSUHVHQWDPRV R UHVXOWDGR DMXVWDGR SHORV
HIHLWRVQmRUHFRUUHQWHV
ZĐŽŶƐŽůŝĚĂĚĂ

ϮϬϮϬ

ϮϬϭϵ

ȴϮϬϭϵ

Z/d^KWZ/KE/^

Ϯ͘ϭϲϱ͘ϯϰϭ

Ϯ͘ϬϬϲ͘ϰϯϮ

ϳ͕ϵϮй

ZĞƐƵůƚĂĚŽĚĞŝŶǀĞƐƚŝŵĞŶƚŽƐĞŵƉĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐƐŽĐŝĞƚĄƌŝĂƐ

ϭ͘ϮϳϬ͘ϲϱϭ

ϭ͘Ϯϲϳ͘ϰϯϬ

Ϭ͕Ϯϱй

ZĞĐĞŝƚĂƐĚĞĂĐĞƐƐŽăƌĞĚĞĚĞĚŝƐƚƌŝďƵŝĕĆŽĞƵƐŽĚĂŵĂƌĐĂ

ϴϵϰ͘ϲϵϬ

ϳϯϵ͘ϬϬϮ

Ϯϭ͕Ϭϳй

Ͳϭϯϴ͘ϴϭϰ

ͲϭϮϮ͘ϭϰϳ

ϭϯ͕ϲϰй

ĞƐƉĞƐĂƐĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂƐ

Ͳϱϰ͘ϭϬϲ

Ͳϰϰ͘ϱϯϵ

Ϯϭ͕ϰϴй

ĞƐƉĞƐĂƐƚƌŝďƵƚĄƌŝĂƐ

Ͳϴϰ͘ϲϳϭ

Ͳϳϳ͘ϱϴϲ

ϵ͕ϭϯй

Ͳϯϵ

ͲϮϯ

ϲϵ͕ϳϯй

Ϯ͘ϬϮϲ͘ϱϮϳ

ϭ͘ϴϴϰ͘Ϯϴϱ

ϳ͕ϱϱй

Z^h>dK&/EE/ZK

ϮϬ͘ϯϰϭ

ϯϰ͘ϵϰϯ

Ͳϰϭ͕ϳϵй

ZĞĐĞŝƚĂƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ

Ϯϭ͘ϭϴϯ

ϯϱ͘ϰϯϴ

ͲϰϬ͕Ϯϯй

ͲϴϰϮ

Ͳϰϵϰ

ϳϬ͕Ϯϳй

Ϯ͘Ϭϰϲ͘ϴϲϴ

ϭ͘ϵϭϵ͘ϮϮϴ

ϲ͕ϲϱй

KhdZ^Z/d^ͬ;^W^^ͿKWZ/KE/^

KƵƚƌĂƐĞƐƉĞƐĂƐͬZĞĐĞŝƚĂƐ
Z^h>dKEd^KZ^h>dK&/EE/ZK

ĞƐƉĞƐĂƐĨŝŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
Z^h>dKEd^WZd//WO^͕/ZĞ^>>
/ŵƉŽƐƚŽĚĞZĞŶĚĂĞŽŶƚƌŝďƵŝĕĆŽ^ŽĐŝĂů

ͲϮϳϲ͘ϰϭϬ

ͲϮϯϲ͘ϱϰϱ

ϭϲ͕ϴϱй

Z^h>dKEd^WZd//WO^

ϭ͘ϳϳϬ͘ϰϱϴ

ϭ͘ϲϴϮ͘ϲϴϯ

ϱ͕ϮϮй

Ͳϭ͘Ϭϰϱ

Ͳϵϲϵ

ϳ͕ϳϴй

ϭ͘ϳϲϵ͘ϰϭϯ

ϭ͘ϲϴϭ͘ϳϭϰ

ϱ͕Ϯϭй

&/dK^h^^&

Ϭ

ϴ͘ϰϰϮ

Ͳ

:h^dh^dK/y

Ϭ

Ͳϲϯ͘ϵϰϳ

Ͳ

/DW/ZDEd^,

Ϭ

ͲϵϬ͘ϭϱϯ

Ͳ

ϭ͘ϳϲϵ͘ϰϭϯ

ϭ͘ϱϯϲ͘Ϭϱϳ

ϭϱ͕ϭϵй

WĂƌƚŝĐŝƉĂĕĆŽŶŽƐƌĞƐƵůƚĂĚŽƐ
>hZK>1Yh/KZKZZEd

>hZK>1Yh/KKEd/>

2 GHVHPSHQKR GR OXFUR OtTXLGR UHFRUUHQWH GH  p UHIOH[R GD UHFHLWD GH DFHVVR j UHGH GH
GLVWULEXLomRHXVRGDPDUFDTXHDOFDQoRX5PLOK}HVHPUHVXOWDGRVXSHULRU
DRDQRDQWHULRUFRPGHVWDTXHSDUDRLQFUHPHQWRGHREVHUYDGRQRUDPR3UHVWDPLVWD1R
TXDUWRWULPHVWUHRYDORUGH%')IRLGH5PLOK}HVXPFUHVFLPHQWRGHHPUHODomR
DRPHVPRSHUtRGRGH
2UHVXOWDGR GHLQYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV ±0(3IHFKRXRDQRGHFRP
DXPHQWRGHHPUHODomRDRDFXPXODGRGH(PUHODomRDRTXDUWRWULPHVWUHGH
REVHUYDVHDUHGXomRGHGD0(3HPUHODomRDRWULPHVWUHDQWHULRUUHVXOWDGRTXHFRQWULEXL
SDUDDPDQXWHQomRGDPDUJHPOtTXLGDHPSDWDPDUVHPHOKDQWHDRGRWHUFHLURWULPHVWUH
FRPTXHGDGHSS
2UHWRUQRVREUHSDWULP{QLROtTXLGR 52( UHFRUUHQWHQRTXDUWRWULPHVWUHGHIRLGH
DFLPDGRREVHUYDGRQRPHVPRSHUtRGRGH  FRPYDULDomRSRVLWLYDGRtQGLFHSRU
HIHLWRGDSHUIRUPDQFHGROXFUROtTXLGRUHFRUUHQWHQRDQRGH
2 IDWXUDPHQWR FRPELQDGR GDV HPSUHVDV GR JUXSR WRWDOL]RX 5  ELOK}HV HP  R TXH
UHSUHVHQWRX XPDDOWDGH  HPUHODomRDRDQR GH $SyV R LPSDFWRFRP D PHGLGDV
UHVWULWLYDVFDXVDGDVSHODSDQGHPLD&29,'REVHUYDGDVQRVUHVXOWDGRVGR7HDUHWRPDGD
QRFUHVFLPHQWRGDSURGXomRDSUHVHQWDGDQR7RTXDUWRWULPHVWUHGHDSUHVHQWRXXP
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IDWXUDPHQWRGH5ELOK}HVXPDXPHQWRGHHPFRPSDUDomRDRPHVPRSHUtRGRGH

2
UDPR
GH
3UHYLGrQFLD
DSUHVHQWRX XP IDWXUDPHQWR GH
5ELOK}HVQRTXDUWRWULPHVWUH
GH  XP FUHVFLPHQWR GH
 HP UHODomR DR PHVPR
SHUtRGR GH  UHSUHVHQWDQGR
RPHOKRUSHUtRGRKLVWyULFRSDUDD
&RPSDQKLD 2 PRQWDQWH GH 5
ELOK}HVDFXPXODGRHP
UHSUHVHQWD XP FUHVFLPHQWR GH
 HP UHODomR DR DQR GH

1RVHJPHQWRGHVHJXURVGHVWDFDVHHPRUDPR3UHVWDPLVWDFRPXPIDWXUDPHQWRWRWDO
GH5ELOK}HVXPLQFUHPHQWRGHHPFRPSDUDomRD$SURGXomRGH3UHVWDPLVWD
SDUD  HVWi DVVRFLDGD D UHFXSHUDomR GR FUpGLWR FRQVLJQDGR D SDUWLU GH MXQKR H DR
GHVHPSHQKR GR 3URJUDPD
1DFLRQDO
GH
$SRLR
jV
0LFURHPSUHVDV H (PSUHVDV GH
3HTXHQR 3RUWH 3521$03( 
FRP LQtFLR HP MXQKR GH 
3DUDRTXDUWRWULPHVWUHGHR
IDWXUDPHQWRGH5PLOK}HV
UHSUHVHQWD XP FUHVFLPHQWR GH
 HP UHODomR DR PHVPR
SHUtRGRGH
2 UDPR 5HVLGHQFLDO DSUHVHQWRX
IRUWHFUHVFLPHQWRQRIDWXUDPHQWR
HP  HP UHODomR DR DQR GH
 FRP XP FUHVFLPHQWR GH
 QR PRQWDQWH GR DQR 1R
TXDUWR WULPHVWUH R YDORU GH 5
 PLOK}HV UHSUHVHQWD XP
FUHVFLPHQWR GH  HP
UHODomR DR PHVPR SHUtRGR GH

1R TXDUWR WULPHVWUH GH  R
UDPR KDELWDFLRQDO PDQWHYH D
FXUYD GH DVFHQVmR DSUHVHQWDGD
QR GHFRUUHU GH  FRP XP
IDWXUDPHQWRGH5PLOK}HV
 VXSHULRU DR ~OWLPR SHUtRGR
GH1RDFXPXODGRGRDQRR
DXPHQWRHPUHODomRDpGH
FKHJDQGRDRPRQWDQWHGH
5ELOK}HV
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3HVVRDV


$V SUiWLFDV GH JHVWmR GH SHVVRDV VmR RULHQWDGDV SHOD FRQYHUJrQFLD HQWUH FRPSHWrQFLDV
RUJDQL]DFLRQDLVHSHVVRDLVHSHORUHFRQKHFLPHQWRHYDORUL]DomRGRPpULWRSURILVVLRQDOVHQGR
SUDWLFDGDHQWUHWRGRVRVFRPSRQHQWHVGRVHXTXDGURRUJDQL]DFLRQDO$DWLYLGDGHRUJDQL]DFLRQDO
pSDXWDGDSHODpWLFDHFRQGXWDtQWHJUDQRVQHJyFLRVHUHODFLRQDPHQWRV
2V HPSUHJDGRV GD &DL[D 6HJXULGDGH VmR HPSUHJDGRV GLVSRQLELOL]DGRV SHOD &$,;$ SDUD D
&RPSDQKLD PHGLDQWH UHVVDUFLPHQWR LQWHJUDO GRV FXVWRV H PDQXWHQomR GRV EHQHItFLRV
FRQFHGLGRVSHODFRQWURODGRUDQRWDGDPHQWHRVSODQRVGHVD~GHHGHSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDU
$VVLPWRGRVRVHPSUHJDGRVVmRFREHUWRVSHOR$FRUGRGH1HJRFLDomR&ROHWLYDDVVLQDGRSHOD
&$,;$ j H[FHomR GRV GLULJHQWHV SRLV VmR HVWDWXWiULRV  2 GHVHQYROYLPHQWR GD HTXLSH HVWi
UHODFLRQDGRjFRQWLQXLGDGHGRVQHJyFLRVHDRYDORUGHPHUFDGR$VVLPLQYHVWLUQHVVHVDVSHFWRV
pXPDIRUPDGHPDQWHUD&RPSDQKLDFRPSHWLWLYD3DUDDFRPSRVLomRGRTXDGURGD&RPSDQKLD
EXVFDPVH HPSUHJDGRV FRP H[SHUWLVH QDV GLYHUVDV iUHDV GH DWXDomR R TXH SHUPLWH TXH D
HPSUHVD DOFDQFH UHVXOWDGRV SULQFLSDOPHQWH FRQFLOLDQGR XPD HVWUXWXUD HQ[XWD FRP DOWD
SHUIRUPDQFHHPVXDVGLIHUHQWHViUHDVGHDWXDomR
2TXDGURGHSHVVRDOGD&DL[D6HJXULGDGHWHPVLGRLQFUHPHQWDGRDRORQJRGRVDQRV(P
DLQGDGXUDQWHVXDFRQVWLWXLomRD&RPSDQKLDWLQKDHPVHXTXDGURSUySULRGRLVGLULJHQWHVHXP
HPSUHJDGRHDWXDYDFRPHPSUHJDGRVGDFRQWURODGRUDHPJUXSRGHWUDEDOKR6RPHQWHDSDUWLU
GHDHPSUHVDFRQVWLWXLXVHXTXDGURSUySULRRTXHPRWLYDRQ~PHURHOHYDGRGHHQWUDGDV
QHVVH DQR $ &RPSDQKLD SDVVRX SRU HVWXGR GR GLPHQVLRQDPHQWR GH VHX TXDGUR WHQGR VLGR
DXWRUL]DGRXPTXDGURWRWDOFRPSRVWRSRUSHVVRDVHVWDQGRORWDGRVHPGHGH]HPEURGH
  SHVVRDV QD &RPSDQKLD VHQGR  KRPHQV H  PXOKHUHV $ LGDGH PpGLD GRV
HPSUHJDGRVFRQVLGHUDQGRRTXDGURGHSHVVRDOSURYLGRHPGHGH]HPEURGHpGH
DQRV7RGRVRVHPSUHJDGRVSRVVXHPHQVLQRVXSHULRUHGRVHPSUHJDGRV  ORWDGRV
QD&RPSDQKLDHPGH]HPEURGHSRVVXtDPSyVJUDGXDomRGDVTXDLVPHVWUDGRV 
GRTXDGUR 
&DEHGHVWDFDUTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLIXQFLRQiULRVWHUFHLUL]DGRVVHQGRTXHDVDWLYLGDGHV
WHUFHLUL]DGDVFRPRFRSDVHJXUDQoDHYLJLOkQFLDVmRUHDOL]DGDVSRUPHLRGHFRQWUDWRVGD&$,;$
QRkPELWRGHFRQYrQLRGHFRPSDUWLOKDPHQWRGHHVWUXWXUD

'HVHQYROYLPHQWR
'HVGHRLQtFLRGHVXDWUDMHWyULDD&DL[D6HJXULGDGHWHPSDXWDGRVXDEXVFDSRUSURILVVLRQDLV
FRPFRPSHWrQFLDVUHTXHULGDVDRQHJyFLRHDGHUHQWHVjFXOWXUDGD2UJDQL]DomR
&RPR IRUPD GH DWUDLU H UHWHU RV TXDGURV GH DOWD TXDOLILFDomR GHVHPSHQKR H HQJDMDPHQWR
RIHUHFH EHQHItFLRV OLJDGRV DR GHVHQYROYLPHQWR GHVVDV FDSDFLGDGHV FRPR IRUPD GH DSRLDU H
GHVHQYROYHUSHVVRDV
$VDo}HVGHWUHLQDPHQWRSURPRYLGDVSHOD&DL[D6HJXULGDGHSURSRUFLRQDPRGHVHQYROYLPHQWR
GH FRPSHWrQFLDV HVSHFtILFDV SDUD DWXDomR SHUPLWLQGR TXH RV HPSUHJDGRV DSUHVHQWHP R
GHVHPSHQKRHVSHUDGRHTXHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDVHMDPDOFDQoDGRV
23URJUDPDGH'HVHQYROYLPHQWRGH&RPSHWrQFLDV 3'& DWXDGLUHWDPHQWHQRGHVHQYROYLPHQWR
GH FRPSHWrQFLDV UHTXHULGDV D WRGRV RV FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD HP DOLQKDPHQWR DRV
REMHWLYRV HVWUDWpJLFRV GD &DL[D 6HJXULGDGH 2 3'& SHUPLWH TXH DV SHVVRDV SDUWLFLSHP GH
HYHQWRV H[WHUQRV H TXH VH PDQWHQKDP DOLQKDGDV DRV QRYRV FRQKHFLPHQWRV H WHQGrQFLDV GH
PHUFDGR DOpP GH GDU FRQWLQXLGDGH DR GHVHQYROYLPHQWR LQGLYLGXDO SDUD DOFDQFH GH YLVmR H
REMHWLYRV $ RSRUWXQLGDGH GH GHVHQYROYLPHQWR p RIHUHFLGD D WRGRV LQGHSHQGHQWHPHQWH GD

ϭϯ


361

ǆĞƌĐşĐŝŽϮϬϮϬ
ZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ




SRVLomR TXH RFXSD VHQGR HVWH XP SULQFtSLR DGRWDGR QDV HVWUDWpJLDV GH FDSDFLWDomR GD
&RPSDQKLD
(P  GHYLGR DR FRQWH[WR GD SDQGHPLD DV SDUWLFLSDo}HV HP HYHQWRV SUHVHQFLDLV IRUDP
VXVSHQVDV FRP PDQXWHQomR GH Do}HV D GLVWkQFLD FRP D SULRUL]DomR GH Do}HV GH
GHVHQYROYLPHQWRSDUDSUHSDUDUD&DL[D6HJXULGDGHSDUDXPQRYRFRQWH[WRGHFRPSDQKLDOLVWDGD
HFRPQRYRVDFLRQLVWDVGLDQWHGDH[SHFWDWLYDGHOLVWDJHPHPEROVDQRFXUWRHPpGLRSUD]R
&RQVLGHUDQGR TXH RV HPSUHJDGRV GD &DL[D 6HJXULGDGH VmR HPSUHJDGRV GD &$,;$ HP
GLVSRQLELOLGDGHSDUDD&RPSDQKLDRVEHQHItFLRVVmRGHILQLGRVHRIHUHFLGRVSHODSUySULD&$,;$
HUHVVDUFLGRVSHOD&DL[D6HJXULGDGHSHORFRQYrQLRGHFRPSDUWLOKDPHQWRGHVHUYLoRV$OpPGRV
EHQHItFLRV OHJDLV WUDEDOKLVWDV D &$,;$ RIHUHFH EHQHItFLRV HVWUDWpJLFRV FRP YDQWDJHQV
DGLFLRQDGDV j OHL GHILQLGRV SHODV FRQYHQo}HV FROHWLYDV GH WUDEDOKR H RXWURV GH LQLFLDWLYD
H[FOXVLYDGDHPSUHVDFRPRFXVWHLRSDUFLDOGHFXUVRVGHSyVJUDGXDomRHGHLGLRPDVR3ODQR
GH 6D~GH &DL[D 3ODQR GH 3UHYLGrQFLD &RPSOHPHQWDU ± )81&() DQWHFLSDomR GR VDOiULR
PHQVDO SURJUDPD GH UHDELOLWDomR RFXSDFLRQDO HQWUH RXWURV 2V EHQHItFLRV FRQFHGLGRV DRV
HPSUHJDGRV SHOD &$,;$ YLVDP SURPRYHU D TXDOLGDGH GH YLGD GH VHXV HPSUHJDGRV H R
IRUWDOHFLPHQWRGRYtQFXORFRPDHPSUHVDSRULVVRVmRDGRWDGRVFRPRSULQFtSLRVEHPHVWDUQR
WUDEDOKR TXDOLGDGH GH YLGD VHJXUDQoD VXVWHQWDELOLGDGH UHVSHLWR H YDORUHV pWLFRV $GHPDLV
DQXDOPHQWH D &DL[D 6HJXULGDGH DYDOLD D DGRomR GH SUiWLFDV GH SUHPLDomR FRPR R %{QXV
6HJXULGDGH FRP YLVWDV DR LQFHQWLYR DR GHVHPSHQKR VXSHULRU FRP D GHILQLomR GH PHWDV H
SDUkPHWURVFODURVHGHVDILDGRUHV

$YDOLDomRGH'HVHPSHQKR
$ VLVWHPiWLFD GH JHVWmR GH GHVHPSHQKR GH SHVVRDV DGRWDGD QD &DL[D 6HJXULGDGH VHJXH D
SROtWLFD GHILQLGD QD &RQWURODGRUD &DL[D GHVGH R DQR GH  H FRQWHPSOD D DYDOLDomR GH
FRPSHWrQFLDV FRQIRUPH JUXSRV GH IXQo}HV JUDWLILFDGDV RFXSDGDV SHORV HPSUHJDGRV DVVLP
FRPR D DYDOLDomR GDV XQLGDGHV GH WUDEDOKR RQGH VH HQFRQWUDP ORWDGRV 2V UHVXOWDGRV GD
DYDOLDomR GH GHVHPSHQKR VmR LQVXPRV UHOHYDQWHV H LPSUHVFLQGtYHLV SDUD R GHVHQYROYLPHQWR
GRV HPSUHJDGRV PHGLDQWH IHHGEDFNV RULHQWDomR GRV JHVWRUHV H LQYHVWLPHQWR HP Do}HV GH
GHVHQYROYLPHQWR H FDSDFLWDomR SDUD D PHOKRULD FRQWtQXD GR GHVHPSHQKR GDV SHVVRDV H
FRQVHTXHQWHPHQWHGDVHTXLSHV$OpPGLVVRDVDYDOLDo}HVWDPEpPLPSDFWDPHPSUHPLDo}HV
FRPRHYHQWXDLVERQLILFDo}HVGHILQLGDVSHOD'LUHWRULD([HFXWLYDH&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH
WrP UHIOH[R RXWURVVLP QD SRQWXDomR GRV HPSUHJDGRV HP SURFHVVRV GH VHOHomR LQWHUQD TXH
FXOPLQDPFRPSURPRo}HVRXUHDORFDo}HVGRVHPSUHJDGRV
$ UHDOL]DomR GDV DYDOLDo}HV GH GHVHPSHQKR GHVGH  SHUPLWH D DGRomR GH XPD EDVH GH
FRPSDUDELOLGDGHTXHSHUPLWHDQDOLVDUDHYROXomRGRGHVHPSHQKRGRVHPSUHJDGRVQRGHFRUUHU
GRWHPSR
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5HVSRQVDELOLGDGH6RFLRDPELHQWDO


$3ROtWLFDGH5HVSRQVDELOLGDGH6RFLRDPELHQWDOGD&RPSDQKLDWHPFRPRREMHWLYRDVVHJXUDUD
DWXDomR VXVWHQWiYHO GD &DL[D 6HJXULGDGH SRU PHLR GD LQWHJUDomR GDV GLPHQV}HV VRFLDO H
DPELHQWDOQDVXDHVWUDWpJLDHHVWiSDXWDGDQRVVHJXLQWHVSULQFtSLRV
eWLFDFRQIRUPLGDGHHFRPEDWHjFRUUXSomR
*HVWmRSDUWLFLSDWLYD
3URPRomRGRGHVHQYROYLPHQWRVXVWHQWiYHO
,QFOXVmRVRFLDO
(ILFLrQFLDDPELHQWDO
3URWHomRHFRQVHUYDomRDPELHQWDOH
7UDQVSDUrQFLD
2VSULQFtSLRVVmRREVHUYDGRVQmRVRPHQWHQRVQHJyFLRVHSURFHVVRVLQWHUQRVGDFRPSDQKLD
PDVWDPEpPQRUHODFLRQDPHQWRFRPSDUWHVLQWHUHVVDGDV
$&DL[D6HJXULGDGHPDQWpPDSULPRUDHLPSOHPHQWDSROtWLFDVHSURFHVVRVDILPGHJDUDQWLUD
LQWHJUDomR GD 5HVSRQVDELOLGDGH 6RFLRDPELHQWDO QD JRYHUQDQoD GD HPSUHVD LQIOXHQFLDQGR R
SURFHVVRGHSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRRSURFHVVRGHFLVyULRDVSUiWLFDVGHJHVWmRDDYDOLDomR
GHRSRUWXQLGDGHVHULVFRVHDGHILQLomRGHPHWDV
$&DL[D6HJXULGDGHHVWDEHOHFHUHODFLRQDPHQWRVWUDQVSDUHQWHVpWLFRVLQGX]LQGRDWXDo}HVPDLV
VXVWHQWiYHLVQDVXDFDGHLDGHYDORUGHIRUPDDJDUDQWLUL RWUDWDPHQWRMXVWRFRPWRGDVDVSDUWHV
LQWHUHVVDGDV LL  D SURPRomR GH LQLFLDWLYDV TXH YDORUL]HP D GLYHUVLGDGH H D LJXDOGDGH GH
RSRUWXQLGDGHV LLL  R LQFHQWLYR QD PHOKRULD FRQWtQXD QD SUHVWDomR GRV VHUYLoRV H QD RIHUWD GH
SURGXWRV H VHUYLoRV LY  R DOLQKDPHQWR HQWUH LQYHVWLPHQWR H DWXDomR QHJRFLDO FRQVLGHUDQGR
SUiWLFDVVRFLRDPELHQWDLVFRUUHWDV

(PD&DL[D6HJXULGDGHSXEOLFRXVHXSULPHLURUHODWyULRGHVXVWHQWDELOLGDGHTXHSRGHVHU
DFHVVDGRQRHQGHUHoRKWWSZZZULFDL[DVHJXULGDGHFRPEUDFRPSDQKLDVXVWHQWDELOLGDGH




,QYHVWLPHQWRVHP&RQWURODGDVH&ROLJDGDV


(PFXPSULPHQWRDRDUWGD/HL1RLQIRUPDPRVTXHRVLQYHVWLPHQWRVGLUHWRVHP
VRFLHGDGHVFROLJDGDVHFRQWURODGDVHPFRQMXQWRDWLQJLUDP5ELOK}HVHPGHGH]HPEUR
GHHUHODFLRQDPRVDVPRGLILFDo}HVRFRUULGDVGXUDQWHRH[HUFtFLR
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(PSUHVDV

6HJPHQWR

3DUWLFLSDomR


5HVXOWDGRGD
3DUWLFLSDomR

6DOGRGRLQYHVWLPHQWR
  





&6+

+ROGLQJ







+ROGLQJ;6

+ROGLQJ













;66HJXURV

6HJXURV













;6
&DSLWDOL]DomR

&DSLWDOL]DomR













7RR6HJXURV

6HJXURV













3$1&RUUHWRUD

&RUUHWDJHP













;6
&RQVyUFLRV

&RQVyUFLRV













6HUYLoRV
$VVLVWHQFLDLV













;6
3DUWLFLSDo}HV

 











'LVWULEXLomRGH'LYLGHQGRV


'ROXFUROtTXLGRDMXVWDGRDSXUDGRQRH[HUFtFLRGHDGLFLRQDOPHQWHDRV5 5
SRU DomR  SDJRV HP  GH VHWHPEUR GH  D WtWXOR GH DQWHFLSDomR GH GLYLGHQGRV IRUDP
GHVWDFDGRV GLYLGHQGRV HTXLYDOHQWHV D 5  5  SRU DomR  GH IRUPD D DWLQJLU R
PRQWDQWHGH5 5SRUDomR HTXLYDOHQWHDRVGLYLGHQGRVPtQLPRVREULJDWyULRV
SUHYLVWRVQRVWHUPRVGRHVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLD GROXFUROtTXLGRDMXVWDGR $SDUFHOD
UHPDQHVFHQWHGROXFUROtTXLGRDMXVWDGRGH5 GHGX]LGDDUHVHUYDOHJDOFRQVWLWXtGD
GH5 IRLDORFDGDHPUHVHUYDHVWDWXWiULDTXHSRGHUiVHUXWLOL]DGDSDUDRSDJDPHQWRGH
GLYLGHQGRVDGLFLRQDLV
$GLFLRQDOPHQWHHPGHDJRVWRGHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDSURYRX
DXWLOL]DomRGRVDOGRWRWDOGDFRQWDGHUHVHUYDGHOXFURVDUHDOL]DUHSDUFLDOGDFRQWDGHUHVHUYD
HVWDWXWiULDFRQVWLWXtGDFRPEDVHQRDUW ±LWHPIGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDSDUDD
GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV FRPSOHPHQWDUHV QR PRQWDQWH GH 5  5  SRU DomR 
'HVVDIRUPDRPRQWDQWHWRWDOGHGLYLGHQGRVGHVWDFDGRVUHIHUHQWHDROXFURDSXUDGRQRH[HUFtFLR
GH  IRL GH 5  5  SRU DomR  HTXLYDOHQWH D  GR OXFUR DMXVWDGR H
GROXFUROtTXLGR
$GLFLRQDOPHQWHQRGLDGHVHWHPEURGHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
DSURYRXDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVQRYDORUGH5VHQGRTXH5UHIHUHP
VHDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVDSDUWLUGHUHVHUYDVGHOXFURVIRUPDGDVHPH[HUFtFLRVDQWHULRUHV
H5VHUHIHUHPDDQWHFLSDomRGHGLYLGHQGRVFRPEDVHQRVOXFURVDXIHULGRVDWpGH
MXQKRGH$OLTXLGDomRILQDQFHLUDRFRUUHXHPGHVHWHPEURGH
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,QIRUPDo}HV/HJDLV


(P DWHQGLPHQWR j ,QVWUXomR &90 1R  D &DL[D 6HJXULGDGH LQIRUPD TXH D %'2 5&6
$XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV QmR SUHVWRX HP  VHUYLoRV TXH SXGHVVHP DIHWDU VXD
LQGHSHQGrQFLDHPUHODomRDRVWUDEDOKRVGHDXGLWRULD1RFDVRGHFRQWUDWDomRGHVHUYLoRVQmR
UHODFLRQDGRVjDXGLWRULDH[WHUQDD&DL[D6HJXULGDGHDGRWDSURFHGLPHQWRVTXHVHIXQGDPHQWDP
QD OHJLVODomR DSOLFiYHO H QRV SULQFtSLRV LQWHUQDFLRQDOPHQWH DFHLWRV TXH SUHVHUYDP D
LQGHSHQGrQFLDGRDXGLWRU(VVHVSULQFtSLRVFRQVLVWHPHP L RDXGLWRUQmRGHYHDXGLWDURVHX
SUySULRWUDEDOKRH LL RDXGLWRUQmRGHYHDWXDUJHUHQFLDOPHQWHSHUDQWHVHXFOLHQWHWDPSRXFR
SURPRYHURVLQWHUHVVHVGHVVHFOLHQWH
&RQIRUPH QRUPDV TXH UHJHP RV VHUYLoRV GH DXGLWRULD LQGHSHQGHQWH %'2 5&6 $XGLWRUHV
,QGHSHQGHQWHVDSUHVHQWRXWHPSHVWLYDPHQWHj&DL[D6HJXULGDGHD&DUWDGH,QGHSHQGrQFLD
$ WDEHOD DEDL[R DSUHVHQWD D UHODomR GH KRQRUiULRV SRU VHUYLoRV SUHVWDGRV SHOD %'2 5&6
$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVHSHODVILUPDVGDUHGH%'2GXUDQWHRDQRGH


'HVFULomRGR6HUYLoR

2ULJHP

$XGLWRULDGHGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVH
VHUYLoRVFRUUHODWRVHPFRQH[mRFRPR
H[DPHGHDXGLWRULDGH
&DUWDFRQIRUWRDVHUXWLOL]DGDHP,32HP

/DXGRGHDYDOLDomRGRSDWULP{QLROtTXLGRDR
YDORUGHOLYURVGD;63DUWLFLSDo}HV6$
HP
$XGLWRULDGHGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD
;6&DSLWDOL]DomR6$HP
5HYLVmRGHGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD
+ROGLQJ;66$HP
5HYLVmROLPLWDGDGHGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVGD;69LGDH3UHYLGrQFLD6$
HP
5HYLVmROLPLWDGDGHGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVGD;66HJXURV6$HP

5HYLVmROLPLWDGDGHGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVGD;6&DSLWDOL]DomR6$HP




9DORU 5 

5HS

(GLWDOGH
/LFLWDomR

$XGLWRULD





(GLWDOGH
/LFLWDomR

$XGLWRULD





'LVSHQVDGH
/LFLWDomR

5HODFLRQDGRj
DXGLWRULD
H[DPH 





'LVSHQVDGH
/LFLWDomR

$XGLWRULD





















'LVSHQVDGH
/LFLWDomR
'LVSHQVDGH
/LFLWDomR
'LVSHQVDGH
/LFLWDomR
'LVSHQVDGH
/LFLWDomR


727$/

&DWHJRULD

5HODFLRQDGRj
DXGLWRULD
UHYLVmR 
5HODFLRQDGRj
DXGLWRULD
UHYLVmR 
5HODFLRQDGRj
DXGLWRULD
UHYLVmR 
5HODFLRQDGRj
DXGLWRULD
UHYLVmR 
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 $JUDGHFLPHQWR


$JUDGHFHPRVDRVQRVVRVFRODERUDGRUHVSHORHPSHQKRHGHGLFDomRjUHGHGHGLVWULEXLomRH
FRODERUDGRUHVGD&DL[D(FRQ{PLFD)HGHUDODRVQRVVRVSDUFHLURVHFOLHQWHVSHODFRQILDQoD

%UDVtOLD

$$GPLQLVWUDomR
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'HPRQVWUDo}HV
&RQWiEHLVGD

&DL[D
6HJXULGDGH
3DUWLFLSDo}HV
6$








GH'H]HPEURGH
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^ƵŵĄƌŝŽ
%DODQoRSDWULPRQLDO
'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHGRH[HUFtFLR
'HPRQVWUDomRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRGRH[HUFtFLR
'HPRQVWUDomRGRIOX[RGHFDL[DGRH[HUFtFLR±0pWRGRLQGLUHWR
'HPRQVWUDomRGRYDORUDGLFLRQDGRGRH[HUFtFLR
1RWD&RQWH[WRRSHUDFLRQDOHLQIRUPDo}HVJHUDLV
1RWD±5HHVWUXWXUDo}HVVRFLHWiULDV$TXLVLo}HVFLV}HVLQFRUSRUDo}HVHDOLHQDo}HV
GHLQYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HV
1RWD$SUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
1RWD3ULQFLSDLVSUiWLFDVFRQWiEHLV
1RWD±3URQXQFLDPHQWRVHOHLVUHFHQWHPHQWHHPLWLGDV
1RWD3ULQFLSDLVMXOJDPHQWRVHHVWLPDWLYDVFRQWiEHLV
1RWD*HUHQFLDPHQWRGHULVFRV
1RWD,QIRUPDo}HVSRUVHJPHQWR
1RWD±&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
1RWD±,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVDRYDORUMXVWR
1RWD±9DORUHVDUHFHEHU
1RWD,QYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV
1RWD±7ULEXWRV
1RWD±9DORUHVDSDJDU
1RWD±3URYLV}HVHSDVVLYRVFRQWLQJHQWHV
1RWD±3DWULP{QLROtTXLGR
1RWD±5HFHLWDVGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRHXVRGDPDUFD
1RWD±'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV
1RWD±5HVXOWDGRILQDQFHLUR
1RWD3DUWHVUHODFLRQDGDV
1RWD±2XWUDVLQIRUPDo}HV
1RWD±(YHQWRVVXEVHTXHQWHV
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%DODQoRSDWULPRQLDO
&RQWURODGRUD











$WLYR
&LUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D QRWD 
,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV QRWD 
'LYLGHQGRVDUHFHEHU QRWD G 
-XURVVREUHFDSLWDOSUySULRDUHFHEHU QRWD
 G 
9DORUHVDUHFHEHU QRWD 
$WLYRVSRULPSRVWRVFRUUHQWHV
2XWURVDWLYRV

1mRFLUFXODQWH
,QYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV
QRWD 
2XWURVDWLYRV

7RWDOGRDWLYR

3DVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR

&RQVROLGDGR













































































&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR

























&LUFXODQWH
9DORUHVDSDJDU QRWD 
'LYLGHQGRVDSDJDU QRWD F 
3DVVLYRVSRULPSRVWRVFRUUHQWHV

1mRFLUFXODQWH





9DORUHVDSDJDU QRWD 





3DWULP{QLROtTXLGR



&DSLWDOVRFLDO QRWD D 



5HVHUYDV QRWD F 



$MXVWHGHDYDOLDomRSDWULPRQLDO QRWD G 







7RWDOGRSDVVLYRHGRSDWULP{QLROtTXLGR



$VQRWDVH[SOLFDWLYDVGDDGPLQLVWUDomRVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
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'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
5HFHLWDVRSHUDFLRQDLV
5HVXOWDGRGHLQYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV QRWD 
5HFHLWDVGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRHXVRGDPDUFD QRWD 
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV QRWD 
'HVSHVDVWULEXWiULDV QRWD E 
2XWUDVUHFHLWDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV QRWD E 
5HVXOWDGRDQWHVGDVUHFHLWDVHGHVSHVDVILQDQFHLUDV
5HVXOWDGRILQDQFHLUR QRWD 
5HFHLWDVILQDQFHLUDV
'HVSHVDVILQDQFHLUDV
5HVXOWDGR$QWHVGH,PSRVWRVH3DUWLFLSDo}HV
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO QRWD D 
,PSRVWRVFRUUHQWHV
,PSRVWRVGLIHULGRV
3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
4XDQWLGDGHGHDo}HVHPPLOKDUHV
/XFURSRUDomR5 1RWD H 

GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
&RQWURODGRUD



 
 
 
 



 

 
 

 




&RQVROLGDGR



 
 
 
 



 

 
 

 




GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
&RQWURODGRUD



 
 
 
 



 

 
 

 




&RQVROLGDGR



 
 
 
 



 

 
 

 




'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHGRH[HUFtFLR
'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWH

GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR





/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
,WHQVSDVVtYHLVGHUHFODVVLILFDomRSDUDUHVXOWDGR
 $MXVWHGHDYDOLDomRSDWULPRQLDOUHIOH[R QRWD D 
 
 $MXVWHGHDYDOLDomRSDWULPRQLDOGHFRUUHQWHGHDOWHUDomRGHSDUWLFLSDomR

VRFLHWiULDVHPSHUGDRXDTXLVLomRGHFRQWUROH QRWD G 
5HVXOWDGRDEUDQJHQWHGRH[HUFtFLR

$VQRWDVH[SOLFDWLYDVGDDGPLQLVWUDomRVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV



GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR
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'HPRQVWUDomRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRGRH[HUFtFLR
(YHQWRV

&DSLWDOVRFLDO

6DOGRVHPGHGH]HPEURGH

$MXVWHGHDYDOLDomRSDWULPRQLDO

/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR

'LYLGHQGRV5HDOL]DomRGHUHVHUYDHVWDWXWiULD

'LYLGHQGRVDQWHFLSDGRV

'LYLGHQGRVDSDJDU

&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDOHJDO

&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDGHOXFURVDUHDOL]DU

&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDHVWDWXWiULD

6DOGRVHPGHGH]HPEURGH

$MXVWHGHDYDOLDomRSDWULPRQLDO

/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR

'LYLGHQGRV5HDOL]DomRGHUHVHUYDHVWDWXWiULD

'LYLGHQGRV5HDOL]DomRGHUHVHUYDGHOXFURVDUHDOL]DU

'LYLGHQGRVDQWHFLSDGRV

'LYLGHQGRVDSDJDU

&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDOHJDO

&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDHVWDWXWiULD

6DOGRVHPGHGH]HPEURGH

$VQRWDVH[SOLFDWLYDVGDDGPLQLVWUDomRVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV

5HVHUYDV



 








 
 






$MXVWHGH
$YDOLDomR
3DWULPRQLDO




















/XFURV
DFXPXODGRV
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'HPRQVWUDomRGRIOX[RGHFDL[DGRH[HUFtFLR±0pWRGRLQGLUHWR
GHMDQHLURD
GHGH]HPEURGH

&RQWURODGRUD
)OX[RVGHFDL[DSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV

/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR

$MXVWHVDROXFUR

5HVXOWDGRGHLQYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV
 
2XWURVDMXVWHV 'HSUHFLDomR7ULEXWRVUHWLGRV 

/XFUROtTXLGRDMXVWDGRGRH[HUFtFLR



5HFHELPHQWRGHGLYLGHQGRV

5HFHELPHQWRGHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULR

9DULDo}HVSDWULPRQLDLV
 
9DORUHVDUHFHEHU
 
$WLYRVSRULPSRVWRVFRUUHQWHV

2XWURVDWLYRV

9DORUHVDSDJDU
 
3DVVLYRVSRULPSRVWRVFRUUHQWHV



&DL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV

)OX[RVGHFDL[DSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR

$SOLFDomRILQDQFHLUD
 
5HVJDWHGH$SOLFDo}HV)LQDQFHLUDV

5HFHELPHQWRGHUHGXomRGHFDSLWDO

$SRUWHV$XPHQWRGHFDSLWDO
 
&DL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR
 
)OX[RVGHFDL[DSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR

3DJDPHQWRGHGLYLGHQGRV QRWD I 
 
&DL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR
 
$XPHQWR UHGXomR OtTXLGRHPFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
 
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRLQtFLRGRSHUtRGR

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRILPGRSHUtRGR

$VQRWDVH[SOLFDWLYDVGDDGPLQLVWUDomRVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
'HPRQVWUDomRGRVIOX[RVGHFDL[D

GHMDQHLURD
GHGH]HPEURGH

&RQVROLGDGR



 





 
 


 




 


 
 

 
 
 



GHMDQHLURD
GHGH]HPEURGH

&RQWURODGRUD
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'HPRQVWUDomRGRYDORUDGLFLRQDGRGRH[HUFtFLR
GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR
&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR
5HFHLWDV




5HFHLWDVGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRHXVRGDPDUFD




2XWUDVUHFHLWDV




,QVXPRVDGTXLULGRVGHWHUFHLURV




0DWHULDLVHQHUJLDVHUYLoRVGHWHUFHLURVHRXWURV




9DORUDGLFLRQDGREUXWR




'HSUHFLDomRDPRUWL]DomRHH[DXVWmR




9DORUDGLFLRQDGROtTXLGRSURGX]LGRSHODHQWLGDGH




9DORUDGLFLRQDGRUHFHELGRHPWUDQVIHUrQFLD




5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO




5HFHLWDVILQDQFHLUDV




9DORUDGLFLRQDGRWRWDODGLVWULEXLU




'LVWULEXLomRGRYDORUDGLFLRQDGR




3HVVRDO




5HPXQHUDomRGLUHWD




%HQHItFLRV




)*76




,PSRVWRVWD[DVHFRQWULEXLo}HV




)HGHUDLV




5HPXQHUDomRGHFDSLWDOGHWHUFHLURV




$OXJXpLV




2XWUDV




5HPXQHUDomRGHFDSLWDLVSUySULRV




'LYLGHQGRVDWXDOL]DomRPRQHWiULD




/XFURV3UHMXt]RVGRSHUtRGR




$VQRWDVH[SOLFDWLYDVGDDGPLQLVWUDomRVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
'HPRQVWUDomRGRYDORUDGLFLRQDGR
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1RWD&RQWH[WRRSHUDFLRQDOHLQIRUPDo}HVJHUDLV
$&DL[D6HJXULGDGH3DUWLFLSDo}HV6$ ³&$,;$6HJXULGDGH´³&RPSDQKLD´RX³&RQWURODGRUD´ 
HPSUHVDOtGHUGR&RQJORPHUDGRGD&$,;$6HJXULGDGH ³&RQJORPHUDGR´ IRLFRQVWLWXtGDFRPR
VXEVLGLiULD LQWHJUDO GD &DL[D (FRQ{PLFD )HGHUDO ³&$,;$´  HP  GH PDLR GH  HP
FRQIRUPLGDGH FRP D OHJLVODomR EUDVLOHLUD SRU SUD]R LQGHWHUPLQDGR WHQGR SRU REMHWR VRFLDO D
DTXLVLomR GH SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV RX D SDUWLFLSDomR GLUHWD RX LQGLUHWD FRPR VyFLD RX
TXRWLVWD GR FDSLWDO GH RXWUDV VRFLHGDGHV QR %UDVLO RX QR H[WHULRU FXMR REMHWR VRFLDO VHMD D
HVWUXWXUDomR H FRPHUFLDOL]DomR GH VHJXURV QRV GLYHUVRV UDPRV SODQRV GH SUHYLGrQFLD
FRPSOHPHQWDUHSODQRVGHFDSLWDOL]DomRDGPLQLVWUDomRFRPHUFLDOL]DomRHGLVSRQLELOL]DomRGH
SODQRV SULYDGRV GH DVVLVWrQFLD PpGLFD H RGRQWROyJLFD FRUUHWDJHP GHVVHV SURGXWRV DOpP GD
HVWUXWXUDomR DGPLQLVWUDomR H FRPHUFLDOL]DomR GH FRQVyUFLRV H UHDOL]DomR GH RSHUDo}HV GH
UHVVHJXUR H UHWURFHVVmR QR 3DtV H QR ([WHULRU $ &$,;$ 6HJXULGDGH QHVWH FRQWH[WR
DFRPSDQKD D HYROXomR GH FHQiULRV PDFURHFRQ{PLFRV TXH SRGHP WUD]HU UHIOH[RV j GLQkPLFD
GHVHXVQHJyFLRVHGRVQHJyFLRVGHVXDVSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV
$ &RPSDQKLD LQVFULWD VRE R &13- Q  WHP VXD VHGH ORFDOL]DGD QR 6HWRU
GH$XWDUTXLDV6XO±6$864XDGUD%ORFR((GLItFLR&$,;$0DWUL],,,DQGDU±%UDVtOLD±
'LVWULWR)HGHUDO±%UDVLO
D

,PSDFWRVGDSDQGHPLDGH&29,'VREUHDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD

&RQIRUPH DPSODPHQWH GLYXOJDGR SHOD LPSUHQVD PXQGLDO GHVGH R LQtFLR GR DQR GH  R
PXQGR WHP HQIUHQWDGR RV LPSDFWRV GR VXUWR GR QRYR FRURQDYtUXV FDXVDGRU GD GRHQoD
FRQKHFLGD FRPR &29,' ,QLFLDOPHQWH DIHWDQGR SDtVHV DVLiWLFRV D GRHQoD UDSLGDPHQWH
DYDQoRXSRUGLYHUVRVSDtVHVGRPXQGRHPWRGRVRVFRQWLQHQWHVGHWHUPLQDQGRTXHHPGH
PDUoR GH  D 2UJDQL]DomR 0XQGLDO GH 6D~GH 206  GHFODUDVVH SDQGHPLD JOREDO GD
GRHQoD1DRFDVLmRRVGRHQWHVXOWUDSDVVDYDPDPDUFDGHPLOHPQDo}HVDRUHGRUGR
PXQGR 'HVGH HQWmR DV HVWDWtVWLFDV GD SDQGHPLD WRPDUDP SURSRUo}HV TXH DR ILQDO GH
GH]HPEURGHXOWUDSDVVDYDPPLOK}HVGHSHVVRDVFRQWDPLQDGDVHDSUR[LPDGDPHQWH
PLOK}HVGHPRUWRVQRSODQHWD )RQWH23$6206 
2 HQIUHQWDPHQWR GD SDQGHPLD UHVSDOGDGR VXEVWDQFLDOPHQWH SRU PHGLGDV GH LVRODPHQWR
VRFLDO SURSLFLDUDP LPSDFWRV QDV HFRQRPLDV JOREDLV LQFOXLQGR D EUDVLOHLUD SUHMXGLFDGD SRU
GLYHUVRV IDWRUHV D H[HPSOR GD SDUDOLVLD GDV DWLYLGDGHV HFRQ{PLFDV GR IHFKDPHQWR GR
FRPpUFLRHGRVVHUYLoRVGDVUHVWULo}HVGHFLUFXODomRFRPDFRQVHTXHQWHUHGXomRGRFRQVXPR
H GD SURGXomR LQGXVWULDO DOpP GH RXWUDV TXHVW}HV GH QDWXUH]D PDFURHFRQ{PLFD
VXSHUYHQLHQWHVFRPRRDXPHQWRGRGHVHPSUHJRTXHGDGDVEROVDVGHYDORUHVHDSHUVSHFWLYD
GHUHFHVVmRHFRQ{PLFDJOREDO
1HVVH FRQWH[WR YLVDQGR PLQLPL]DU VHXV LPSDFWRV HFRQ{PLFRV R JRYHUQR EUDVLOHLUR SRU
LQWHUPpGLRGR0LQLVWpULRGD(FRQRPLDHGHRXWUDVHQWLGDGHVS~EOLFDVFRPRDFRQWURODGRUDGD
&RPSDQKLD &$,;$ YHP DGRWDQGR XPD VpULH GH PHGLGDV GH HQIUHQWDPHQWR HFRQ{PLFR GD
FULVHFDXVDGDSHORQRYRFRURQDYtUXVWDLVFRPRIOH[LELOL]DomRGDOHJLVODomRWUDEDOKLVWDDSRLRjV
SHTXHQDV H PpGLDV HPSUHVDV H DRV WUDEDOKDGRUHV LQIRUPDLV H DXW{QRPRV FRPR IRUPD GH
SURWHomR GR HPSUHJR H GD UHQGD DGLDPHQWR GR SDJDPHQWR GH WULEXWRV UHGXomR GH WD[DV GH
MXURVGHGLYHUVDVOLQKDVGHFUpGLWRVXVSHQVmRGRSDJDPHQWRGHSUHVWDo}HVGHHPSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRVDOpPGHRXWUDVPHGLGDVGHDPSOLDomRGHOLTXLGH]GRPHUFDGR
1HVVDV FRQGLo}HV WHQGR HP YLVWD TXH DV SULQFLSDLV UHFHLWDV GD &RPSDQKLD DGYrP GLUHWD H
LQGLUHWDPHQWH GH RSHUDo}HV GRPpVWLFDV UHDOL]DGDV QR %DOFmR &$,;$ HP IXQomR GD
FRPHUFLDOL]DomRGHSURGXWRVGHVHJXULGDGHUHJLVWUDPRVD SDUWLUGR~OWLPRGHFrQGLRGHPDUoR
GHGHPDQHLUDDLQGDWtPLGDXPTXHGDQRIDWXUDPHQWRGDVLQYHVWLGDVTXHVHUREXVWHFHX
GXUDQWHRVPHVHVGHDEULOHPDLRLPSDFWDQGRSULQFLSDOPHQWHDVUHFHLWDVGHDFHVVRjUHGHGH
GLVWULEXLomR H XVR GD PDUFD %')  FRP FRQVHFXWLYD UHFXSHUDomR D SDUWLU GH MXQKR GH 
5HFHLWDVGHDFHVVRjUHGHHXVRGDPDUFD5 5±([HUFtFLR 
(VVDUHWRPDGDQDVDWLYLGDGHVHFRQ{PLFDVGHFRUUHXGDDEHUWXUDGHFRPpUFLRVHVHUYLoRVEHP
FRPR GR LQFUHPHQWR GDV RSHUDo}HV EDQFiULDV H GH VHJXURV VREUHWXGR QR FDVR GD &$,;$
6HJXULGDGH HP IXQomR GR DWHQGLPHQWR UHJXODU QD UHGH &$,;$ ILQGR R SHUtRGR GH
FDGDVWUDPHQWR H SDJDPHQWR GDV SULPHLUDV SDUFHODV GR DX[tOLR HPHUJHQFLDO GR *RYHUQR
)HGHUDORSHUDFLRQDOL]DGDSHOD&$,;$
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,PSRUWDQWH GHVWDFDU DLQGD TXH R UHVXOWDGR GH HTXLYDOrQFLD SDWULPRQLDO 0(3  DXIHULGR SHOD
&RPSDQKLD HP IXQomR GH VXDV SDUWLFLSDo}HV QDV HPSUHVDV RSHUDFLRQDLV DWXDQWHV QR EDOFmR
&$,;$ QHVVH PHVPR SHUtRGR PDQWHYHVH HP OLQKD LQFOXVLYH QR TXH GL] UHVSHLWR DRV
UHVXOWDGRV FRPSDUDWLYRV GR PHVPR SHUtRGR GR DQR DQWHULRU R TXH GHQRWD D UHVLOLrQFLD GR
QHJyFLR DSHVDU GD IRUWH FRQWUDomR YHULILFDGD QRV PHUFDGRV 5HVXOWDGR GH LQYHVWLPHQWRV HP
SDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV5 5±([HUFtFLR 
1mRREVWDQWHDRVLQH[RUiYHLVLPSDFWRVHFRQ{PLFRVGDFULVHFDXVDGDSHORQRYRFRURQDYtUXVp
LPSRUWDQWH REVHUYDU DV RSRUWXQLGDGHV JHUDGDV HP IXQomR GD QHFHVVLGDGH GH EDQFDUL]DomR
GLJLWDO GH DSUR[LPDGDPHQWH  PLOK}HV GH EUDVLOHLURV SDUD ILQV GH UHFHELPHQWR GR DX[tOLR
HPHUJHQFLDO GR *RYHUQR )HGHUDO RSHUDFLRQDOL]DGD H HVWDEHOHFLGD HP WHPSR UHFRUGH SHOD
FRQWURODGRUD&$,;$SRUPHLRGRDSOLFDWLYR³&DL[D7HP´HTXHUHSUHVHQWDYDORURVRLQFUHPHQWR
GDEDVHGHFOLHQWHVHPSRWHQFLDOSDUDR&RQJORPHUDGRGD&$,;$6HJXULGDGH
$LQGD VRE D SHUVSHFWLYD GH RSRUWXQLGDGHV GH QHJyFLRV SDUD R &RQJORPHUDGR GD &$,;$
6HJXULGDGHQRWRFDQWHDRDSRLRjVPLFURHSHTXHQDVHPSUHVDVIRUWHPHQWHLPSDFWDGDVSHODV
PHGLGDVGHHQIUHQWDPHQWRGRQRYRFRURQDYtUXVpLPSRUWDQWHGHVWDFDURSDSHOGDFRQWURODGRUD
&$,;$ HVSHFLDOPHQWH TXDQWR j VXD DWXDomR QD GLVSRQLELOL]DomR GH SURGXWRV H VHUYLoRV FRP
IOH[LELOLGDGHVQHJRFLDLVHOLQKDVGHFUpGLWR SDUD PDQXWHQomR GHHPSUHJRVHUHQGDWDLVFRPR
*LUR )ROKD &$,;$ 3URJUDPD GH $SRLR jV 0LFURHPSUHVDV H (PSUHVDV GH 3HTXHQR 3RUWH
3URQDPSH HRSHUDo}HVGHFUpGLWRSDUFHODGDVHOLPLWHVURWDWLYRVODVWUHDGRVQR)XQGRGH$YDO
jV0LFURH3HTXHQDV(PSUHVDV )$03( LPSOHPHQWDGDVFRPDSHORTXDOLILFDGRHUHVSRQViYHO
jILGHOL]DomRGRVFOLHQWHVSRUPHLRGRVSURGXWRVHVHUYLoRVEDQFiULRVLQFOXVLYHGHVHJXULGDGH
$GHPDLV D &RPSDQKLD SHUPDQHFH PDQWHQGR R IRFR HP VHX SODQHMDPHQWR GH PpGLR H ORQJR
SUD]R EXVFDQGR ILUPDU VXDV SRVLo}HV QR TXH GL] UHVSHLWR DR IHFKDPHQWR GR SURFHVVR
FRPSHWLWLYR SDUD HVFROKD GH SDUFHLURV HVWUDWpJLFRV LQLFLDGR HP  H QD EXVFD SRU PDLRU
SDUWLFLSDomRQRPHUFDGRGHSURGXWRVGHVHJXULGDGH
3RU ILP GHVWDFDVH TXH DV SUHVHQWHV 'HPRQVWUDo}HV &RQWiEHLV UHIOHWHP RV LPSDFWRV
SURYRFDGRVSHODFULVHGDSDQGHPLDGH&29,'VREUHRVUHVXOWDGRVHSRVLo}HVSDWULPRQLDLV
GD&RPSDQKLD
E



$FRUGR FRP D &13 $VVXUDQFHV 6$ ³&13´  ± &RQFOXVmR GD RSHUDomR H
LPSOHPHQWDomRGRDFRUGR

1RGLDGHGH]HPEURGHD&$,;$ 6HJXULGDGHQRkPELWRGRDFRUGRFRPD&13SDUD
IRUPDomRGHXPDQRYDVRFLHGDGHTXHH[SORUDUiSHORSUD]RGHDQRVRVUDPRVGHVHJXURV
GH YLGD H SUHVWDPLVWD H RV SURGXWRV GH SUHYLGrQFLD QD UHGH GH GLVWULEXLomR &$,;$ ³%DOFmR
&$,;$´ FRQIRUPH)DWRV 5HOHYDQWHVGLYXOJDGRVHPGHDJRVWRGHH GHVHWHPEUR
GHFRPXQLFRXDRVVHXVDFLRQLVWDVHDRPHUFDGRHPJHUDODFRQFOXVmRGDRSHUDomRHD
LPSOHPHQWDomRGRUHIHULGRDFRUGR
3DUD WDQWR WRGDV DV FRQGLo}HV SUHFHGHQWHV DR IHFKDPHQWR GD RSHUDomR IRUDP FXPSULGDV
LQFOXLQGRDVDSURYDo}HVUHJXODWyULDVQHFHVViULDV HDFRQVWLWXLomRGDQRYDKROGLQJGHVHJXURV
+ROGLQJ ;6  H GD QRYD VHJXUDGRUD ;6 9LGD H 3UHYLGrQFLD  $ &13 VXEVFUHYHX XP
DXPHQWR GH FDSLWDO QD +ROGLQJ ;6 QR YDORU WRWDO GH 5  VHWH ELOK}HV GH UHDLV 
VXEVHTXHQWHPHQWHDSRUWDGRQD;69LGDH3UHYLGrQFLDYDORUHVWHTXHIRLSDJRj&$,;$HP
FXPSULPHQWRGRFRQWUDWRGHGLVWULEXLomR2DFRUGRWDPEpPFRQWHPSODPHFDQLVPRGHLQFHQWLYR
DWUHODGR DR GHVHPSHQKR OLPLWDGR DR YDORU GH 5  RLWRFHQWRV PLOK}HV GH UHDLV 
FRUULJLGR SHOD WD[D 6HOLF D SDUWLU GH  GH GH]HPEUR GH  D VHU SDJR HP GXDV SDUFHODV
H 
$ &$,;$ 6HJXULGDGH PDQWHYH  GH SDUWLFLSDomR QR FDSLWDO WRWDO GD QRYD KROGLQJ +ROGLQJ
;6  VHQGR SURSULHWiULD GH  GDV Do}HV RUGLQiULDV GH VXDV Do}HV $ &13 SRU VXD YH]
PDQWHYHGHSDUWLFLSDomRFRPGHVXDVDo}HVRUGLQiULDV
F

3URFHVVRFRPSHWLWLYRGHHVFROKDGHSDUFHLURVHVWUDWpJLFRV

(PGHPDLRGHD&$,;$6HJXULGDGHGLYXOJRXDRPHUFDGRHPJHUDOTXHR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDSURYRXXPDUHYLVmRGDHVWUDWpJLDGRPRGHORGHH[SORUDomR
GHSURGXWRVGHVHJXULGDGHQDUHGHGHGLVWULEXLomR&$,;$ ³%DOFmR&$,;$´ EHPFRPRRLQtFLR
GH QRYR SURFHVVR FRPSHWLWLYR SDUD D HVFROKD GH SDUFHLURV HVWUDWpJLFRV SDUD DWXDomR QR
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UHIHULGR EDOFmR 2 PRGHOR UHYLVWR H R QRYR SURFHVVR FRPSHWLWLYR HQFHUUDUDP R SURFHVVR
LQLFLDGRHPGHRXWXEURGH
'HVVDIRUPDRSUD]RGHILQLGRSDUDDVQRYDVSDUFHULDVVHUiGHDQRVHVHLQLFLDUiDSDUWLUGH
IHYHUHLUR GH  2V GRFXPHQWRV FRP DV SULQFLSDLV LQIRUPDo}HV VREUH HVVDV QRYDV
RSRUWXQLGDGHVIRUDPGLVSRQLELOL]DGRVQRVtWLRGD&RPSDQKLDHFRQWHPSODUDPRSRUWXQLGDGHVGH
LQYHVWLPHQWRVHP+DELWDFLRQDOH5HVLGHQFLDO&DSLWDOL]DomR &RQVyUFLR$XWR*UDQGHV5LVFRV
H0DVVLILFDGRV&RUSRUDWH6D~GH2GRQWRH$VVLVWrQFLDV
1HVVH VHQWLGR HP FRQWLQXLGDGH DR UHIHULGR SURFHVVR FRPSHWLWLYR GLVSRQLELOL]DGR SHOD
&RPSDQKLD IRUDP HPLWLGDV FDUWDV GH LQVWUXo}HV DRV SDUWLFLSDQWHV SDUD D FRQWLQXLGDGH GD 
IDVHGR3URFHVVR&RPSHWLWLYR5HFHELGDVDV3URSRVWDV,QGLFDWLYDVD&$,;$6HJXULGDGHKDYLD
ILUPDGRDWpGHGH]HPEURGHDVVHJXLQWHVSDUFHULDV
G

$FRUGR7RNLR0DULQH

1RGLDGHMDQHLURGHHPFRQWLQXLGDGHDRSURFHVVRFRPSHWLWLYRSDUDUHHVWUXWXUDomRGH
VXD RSHUDomR GH VHJXURV GLYXOJDGR SRU PHLR GH IDWR UHOHYDQWH HP  GH PDLR GH  D
&$,;$ 6HJXULGDGH FRPXQLFRX DR PHUFDGR HP JHUDO TXH ILUPRX FRP D 7RNLR 0DULQH
6HJXUDGRUD 6$ ³7RNLR 0DULQH´  DFRUGR GH DVVRFLDomR ³$FRUGR 7RNLR 0DULQH´  SDUD D
IRUPDomRGHXPDQRYDVRFLHGDGHTXHH[SORUDUiSHORSUD]RGHDQRVRVUDPRVGHVHJXURV
+DELWDFLRQDOH5HVLGHQFLDOQDUHGHGHGLVWULEXLomR%DOFmR&$,;$
1RV WHUPRV GR $FRUGR 7RNLR 0DULQH D &$,;$ 6HJXULGDGH PDQWHUi  GH SDUWLFLSDomR QR
FDSLWDOWRWDOGDQRYDVRFLHGDGHFRQVWLWXtGDVREDGHQRPLQDomRVRFLDO;66HJXURV6$ ³;6
6HJXURV´  VHQGR WLWXODU GH  GH VXDV Do}HV RUGLQiULDV H  GH VXDV Do}HV
SUHIHUHQFLDLV$7RNLR0DULQHSRUVXDYH]GHWHUiGDVDo}HVRUGLQiULDVHPPRQWDQWH
FRUUHVSRQGHQWHDGHSDUWLFLSDomRQRFDSLWDOWRWDOGD;66HJXURV
3DUD WDQWR QR IHFKDPHQWR GD RSHUDomR D 7RNLR 0DULQH VXEVFUHYHUi DXPHQWR GH FDSLWDO QD
;6 6HJXURV QR YDORU WRWDO GH 5  KXP ELOKmR TXLQKHQWRV H YLQWH PLO UHDLV  YDORU
HVWHTXHVHUiUHSDVVDGRSHOD;66HJXURVj&$,;$QRVWHUPRVGDRXWRUJDSRUHODFRQFHGLGD
XSIURQW HD&$,;$6HJXULGDGHFHOHEUDUiFRPD;66HJXURVXPFRQWUDWRGHGLVWULEXLomRTXH
FRQIHULUij;66HJXURVRGLUHLWRGHH[SORUDUR%DOFmR&DL[DSRUDQRV$ ;66HJXURVLUi
UHPXQHUDU D &$,;$ 6HJXULGDGH FRP DV GHVSHVDV WRWDLV GH FRPHUFLDOL]DomR SRU SURGXWR HP
YDORUHV SUpGHILQLGRV FRPLVVmR GH GLVWULEXLomR GH  H  SDUD UHVLGHQFLDO H
KDELWDFLRQDO UHVSHFWLYDPHQWH  DOpP GH XPD WD[D GH SHUIRUPDQFH DWUHODGD DR GHVHPSHQKR
DQXDOHPYROXPHHOXFUDWLYLGDGH
$ ;6 6HJXURV WHUi JHVWmR H JRYHUQDQoD FRPSDUWLOKDGD HQWUH &$,;$ 6HJXULGDGH H 7RNLR
0DULQH GH IRUPD D SRWHQFLDOL]DU RV SRQWRV IRUWHV GH FDGD DFLRQLVWD REVHUYDQGR DV PHOKRUHV
SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD 1HVVH VHQWLGR FDGD DFLRQLVWD LQGLFDUi TXDWUR PHPEURV
SDUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPDSUHVLGrQFLDURWDWLYDHDOWHUQDGDHQWUHRVDFLRQLVWDV
$ 'LUHWRULD ([HFXWLYD GD ;6 6HJXURV VHUi FRPSRVWD SRU TXDWUR PHPEURV FRP LQGLFDomR
SDULWiULDSRUSDUWHGRVDFLRQLVWDVHIXQFLRQDUiGHIRUPDFROHJLDGDHFRPSDUWLOKDGD
2IHFKDPHQWRGDRSHUDomRHDLPSOHPHQWDomRGDSDUFHULDHVWmR VXMHLWRVDRFXPSULPHQWRGH
GLYHUVDV FRQGLo}HV VXVSHQVLYDV LQFOXLQGR D REWHQomR GDV DSURYDo}HV QHFHVViULDV SHOD
6XSHULQWHQGrQFLDGH6HJXURV3ULYDGRV 686(3 QmRREVWDQWHDVDXWRUL]Do}HVMiFRQFHGLGDV
SHOR %DQFR &HQWUDO GR %UDVLO %$&(1  H SHOR &RQVHOKR $GPLQLVWUDWLYR GH 'HIHVD (FRQ{PLFD
&$'( 
H

$FRUGR,FDWX

1RGLDGHMDQHLURGHHPFRQWLQXLGDGHDRSURFHVVRFRPSHWLWLYRSDUDUHHVWUXWXUDomRGH
VXD RSHUDomR GH VHJXURV GLYXOJDGR SRU PHLR GH IDWR UHOHYDQWH HP  GH PDLR GH  D
&$,;$ 6HJXULGDGH FRPXQLFRX DR PHUFDGR HP JHUDO TXH ILUPRX FRP D ,FDWX 6HJXURV 6$
³,FDWX´  DFRUGR GH DVVRFLDomR ³$FRUGR ,FDWX´  SDUD D IRUPDomR GH XPD QRYD VRFLHGDGH TXH
H[SORUDUi SHOR SUD]R GH  DQRV R UDPR GH FDSLWDOL]DomR QD UHGH GH GLVWULEXLomR %DOFmR
&$,;$
1RVWHUPRVGR$FRUGR,FDWXD&$,;$6HJXULGDGHPDQWHUiGHSDUWLFLSDomRQRFDSLWDOWRWDO
GD QRYD VRFLHGDGH FRQVWLWXtGD VRE D GHQRPLQDomR VRFLDO ;6 &DSLWDOL]DomR 6$ ³;6
&DSLWDOL]DomR´  VHQGR WLWXODU GH  GH VXDV Do}HV RUGLQiULDV H  GH VXDV Do}HV
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SUHIHUHQFLDLV $ ,FDWX SRU VXD YH] GHWHUi  GDV Do}HV RUGLQiULDV HP PRQWDQWH
FRUUHVSRQGHQWHDGHSDUWLFLSDomRQRFDSLWDOWRWDOGD;6&DSLWDOL]DomR
3DUD WDQWR QR IHFKDPHQWR GD RSHUDomR D ,FDWX VXEVFUHYHUi DXPHQWR GH FDSLWDO QD ;6
&DSLWDOL]DomR QR YDORU WRWDO GH 5  FHQWR H RLWHQWD PLOK}HV GH UHDLV  YDORU HVWH TXH
VHUi UHSDVVDGR SHOD ;6 &DSLWDOL]DomR j &$,;$ QRV WHUPRV GD RXWRUJD SRU HOD FRQFHGLGD
XSIURQW  H D &$,;$ 6HJXULGDGH FHOHEUDUi FRP D ;6 &DSLWDOL]DomR XP FRQWUDWR GH
GLVWULEXLomR TXH FRQIHULUi j ;6 &DSLWDOL]DomR R GLUHLWR GH H[SORUDU R %DOFmR &DL[D SRU 
DQRV
$ ;6 &DSLWDOL]DomR LUi UHPXQHUDU D &$,;$ 6HJXULGDGH FRP DV GHVSHVDV WRWDLV GH
FRPHUFLDOL]DomR SRU SURGXWR HP YDORUHV SUpGHILQLGRV DOpP GH XPD WD[D GH SHUIRUPDQFH
DWUHODGD DR GHVHPSHQKR DQXDO H D OXFUDWLYLGDGH $ ,FDWX WDPEpP SDJDUi j &$,;$ XP E{QXV
DQXDO FRUUHVSRQGHQWH D  GR YDORU GRV GLYLGHQGRV OtTXLGRV UHFHELGRV SHOD ,FDWX GD 1RYD
&RPSDQKLD &DSLWDOL]DomR TXH H[FHGHUHP D GHWHUPLQDGDV PHWDV HVWDEHOHFLGDV SDUD UHIHULGR
DQR
$;6&DSLWDOL]DomRWHUiJHVWmRHJRYHUQDQoDFRPSDUWLOKDGDHQWUH&$,;$6HJXULGDGHH,FDWX
GHIRUPDDSRWHQFLDOL]DURVSRQWRVIRUWHVGHFDGDDFLRQLVWDREVHUYDQGRDVPHOKRUHVSUiWLFDV
GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD 1HVVH VHQWLGR FDGD DFLRQLVWD LQGLFDUi TXDWUR PHPEURV SDUD R
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRP D SUHVLGrQFLD URWDWLYD H DOWHUQDGD HQWUH RV DFLRQLVWDV $
'LUHWRULD ([HFXWLYD GD ;6 &DSLWDOL]DomR VHUi FRPSRVWD SRU TXDWUR PHPEURV FRP LQGLFDomR
SDULWiULDSRUSDUWHGRVDFLRQLVWDVHIXQFLRQDUiGHIRUPDFROHJLDGDHFRPSDUWLOKDGD
2IHFKDPHQWRGDRSHUDomRHDLPSOHPHQWDomRGDSDUFHULDHVWmR VXMHLWRVDRFXPSULPHQWRGH
GLYHUVDV FRQGLo}HV VXVSHQVLYDV LQFOXLQGR D REWHQomR GDV DSURYDo}HV QHFHVViULDV SHOD
6XSHULQWHQGrQFLDGH6HJXURV3ULYDGRV 686(3 QmRREVWDQWHDVDXWRUL]Do}HVMiFRQFHGLGDV
SHOR %DQFR &HQWUDO GR %UDVLO %$&(1  H SHOR &RQVHOKR $GPLQLVWUDWLYR GH 'HIHVD (FRQ{PLFD
&$'( 
2 IHFKDPHQWR GD RSHUDomR IRL SURUURJDGR SDUD DWp  GH PDUoR GH  FRQIRUPH IDWR
UHOHYDQWHGLYXOJDGRSHOD&RPSDQKLDHPGHMDQHLURGH
I

$FRUGR7HPSR

1RGLDGHDJRVWRGHHPFRQWLQXLGDGHDRSURFHVVRFRPSHWLWLYRSDUDUHHVWUXWXUDomRGH
VXD RSHUDomR GH VHJXURV GLYXOJDGR SRU PHLR GH IDWR UHOHYDQWH HP  GH PDLR GH  D
&$,;$ 6HJXULGDGH FRPXQLFRX DR PHUFDGR HP JHUDO TXH ILUPRX FRP D 7HPSR $VVLVW
³7HPSR´  DFRUGR GH DVVRFLDomR ³$FRUGR 7HPSR´  SDUD D IRUPDomR GH XPD QRYD VRFLHGDGH
TXH H[SORUDUi SHOR SUD]R GH  DQRV R UDPR 6HUYLoRV $VVLVWHQFLDLV QD UHGH GH GLVWULEXLomR
%DOFmR&$,;$
1RVWHUPRVGR$FRUGR 7HPSR D&$,;$ 6HJXULGDGHWHUiGH SDUWLFLSDomR QRFDSLWDOWRWDO
GD QRYD VRFLHGDGH ³1RYD &RPSDQKLD $VVLVWrQFLD´  VHQGR WLWXODU GH  GDV Do}HV
RUGLQiULDV H GDVDo}HVSUHIHUHQFLDLVGD1RYD &RPSDQKLD $VVLVWrQFLD $ 7HPSRGHWHUi
 GDV Do}HV RUGLQiULDV HP PRQWDQWH FRUUHVSRQGHQWH D  GH SDUWLFLSDomR QR FDSLWDO
WRWDOGD1RYD&RPSDQKLD$VVLVWrQFLD
3DUD WDQWR QR IHFKDPHQWR GD RSHUDomR D 7HPSR VXEVFUHYHUi DXPHQWR GH FDSLWDO QD 1RYD
&RPSDQKLDQRYDORUWRWDOGH5 WULQWDPLOK}HVGHUHDLV YDORUHVWHTXHVHUiUHSDVVDGR
SHOD1RYD&RPSDQKLD$VVLVWrQFLDj&$,;$QRVWHUPRVGDRXWRUJDSRUHODFRQFHGLGD XSIURQW 
H D &$,;$ 6HJXULGDGH FHOHEUDUi FRP D 1RYD &RPSDQKLD $VVLVWrQFLD XP FRQWUDWR GH
GLVWULEXLomRTXHFRQIHULUij1RYD&RPSDQKLD$VVLVWrQFLDRGLUHLWRGHH[SORUDUR%DOFmR&DL[D
SRUDQRV
$ 1RYD &RPSDQKLD $VVLVWrQFLD UHPXQHUDUi D &$,;$ 6HJXULGDGH H D &$,;$ FRP XPD
FRPLVVmR GH GLVWULEXLomR HP WHUPRV FRQWUDWDGRV $GLFLRQDOPHQWH QRV DQRV VXEVHTXHQWHV DR
IHFKDPHQWR GD RSHUDomR Ki D SUHYLVmR GH QRYRV DXPHQWRV GH FDSLWDO QD 1RYD &RPSDQKLD
$VVLVWrQFLD HP YDORUHV TXH SRGHP FKHJDU D DWp 5  TXDUHQWD PLOK}HV GH UHDLV  D
VHUHP VXEVFULWRV SHOD 7HPSR H UHSDVVDGRV j &$,;$ FDVR GHWHUPLQDGDV PHWDV GH
GHVHPSHQKRGHYHQGDVVHMDPDOFDQoDGDVSHOD1RYD&RPSDQKLD$VVLVWrQFLD

ϭϭ


377

ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ

EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ
ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘ 
$ 1RYD &RPSDQKLD $VVLVWrQFLD WHUi JHVWmR H JRYHUQDQoD FRPSDUWLOKDGD HQWUH &$,;$
6HJXULGDGHHD7HPSRGHIRUPDDSRWHQFLDOL]DURVSRQWRVIRUWHVGHFDGDDFLRQLVWDREVHUYDQGR
DVPHOKRUHVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD
J

$FRUGR&13±&RQVyUFLRV

1RGLDGHDJRVWRGHHPFRQWLQXLGDGHDRSURFHVVRFRPSHWLWLYRSDUDUHHVWUXWXUDomRGH
VXD RSHUDomR GH VHJXURV GLYXOJDGR SRU PHLR GH IDWR UHOHYDQWH HP  GH PDLR GH  D
&$,;$ 6HJXULGDGH FRPXQLFRX DR PHUFDGR HP JHUDO TXH ILUPRX FRP D &13 DFRUGR GH
DVVRFLDomR ³$FRUGR &13  &RQVyUFLRV´  SDUD D IRUPDomR GH XPD QRYD VRFLHGDGH TXH
H[SORUDUiSHORSUD]RGHDQRVRUDPR&RQVyUFLRVQDUHGHGHGLVWULEXLomR%DOFmR&$,;$
1RV WHUPRV GR $FRUGR &13  &RQVyUFLRV D &$,;$ 6HJXULGDGH WHUi  GH SDUWLFLSDomR QR
FDSLWDOWRWDOGDQRYDVRFLHGDGH ³1RYD&RPSDQKLD&RQVyUFLRV´ VHQGRWLWXODUGH  GDV
Do}HV RUGLQiULDV H  GDV Do}HV SUHIHUHQFLDLV GD 1RYD &RPSDQKLD &RQVyUFLRV $ &13
GHWHUi  GDV Do}HV RUGLQiULDV HP PRQWDQWH FRUUHVSRQGHQWH D  GH SDUWLFLSDomR QR
FDSLWDOWRWDOGD1RYD&RPSDQKLD&RQVyUFLRV
3DUD WDQWR QR IHFKDPHQWR GD RSHUDomR D &13 VXEVFUHYHUi DXPHQWR GH FDSLWDO QD 1RYD
&RPSDQKLD&RQVyUFLRVQRYDORUWRWDOGH5 GX]HQWRVHFLQTXHQWDPLOK}HVGHUHDLV 
YDORU HVWH TXH VHUi UHSDVVDGR SHOD 1RYD &RPSDQKLD &RQVyUFLRV j &$,;$ QRV WHUPRV GD
RXWRUJDSRUHODFRQFHGLGD XSIURQW HD&$,;$6HJXULGDGHFHOHEUDUiFRPD1RYD&RPSDQKLD
&RQVyUFLRVXPFRQWUDWRGHGLVWULEXLomRTXHFRQIHULUij1RYD&RPSDQKLD&RQVyUFLRVRGLUHLWR
GH H[SORUDU R %DOFmR &DL[D SRU  DQRV $ 1RYD &RPSDQKLD &RQVyUFLRV UHPXQHUDUi
LQWHUPHGLiULRV LQGLFDGRV SHOD &$,;$ 6HJXULGDGH FRP DV GHVSHVDV WRWDLV GH FRPHUFLDOL]DomR
SRUSURGXWRHPYDORUHVSUpGHILQLGRV FRPLVVmRGHGLVWULEXLomR 
$ 1RYD &RPSDQKLD &RQVyUFLRV WHUi JHVWmR H JRYHUQDQoD FRPSDUWLOKDGD HQWUH &$,;$
6HJXULGDGHHD&13GHIRUPDDSRWHQFLDOL]DURVSRQWRVIRUWHVGHFDGDDFLRQLVWDREVHUYDQGR
DVPHOKRUHVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD
6XMHLWR DR FXPSULPHQWR GH WRGDV DV FRQGLo}HV SUHFHGHQWHV HVWLSXODGDV QR DFRUGR GH
DVVRFLDomR LQFOXLQGR DV DSURYDo}HV OHJDLV H UHJXODWyULDV DSOLFiYHLV R IHFKDPHQWR GD
RSHUDomRIRLSURUURJDGRSDUDDWpGHPDUoRGHFRQIRUPHIDWRUHOHYDQWHGLYXOJDGRSHOD
&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGH
K

3URFHVVR FRPSHWLWLYR SDUD HVFROKD GH FRFRUUHWRUD V  SDUD DWXDomR HP SDUFHULD
FRPDFRUUHWRUDSUySULDGD&DL[D6HJXULGDGH

1R GLD  GH GH]HPEUR GH  D &$,;$ 6HJXULGDGH FRPXQLFRX DRV VHXV DFLRQLVWDV H DR
PHUFDGR HP JHUDO TXH R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD DSURYRX R LQtFLR GH
SURFHVVR FRPSHWLWLYR SDUD VHOHFLRQDU FRFRUUHWRUD V  SDUD DWXDomR HP OLQKDV GH QHJyFLRV GD
&RPSDQKLD HP SDUFHULD FRP D FRUUHWRUD SUySULD GD &$,;$ 6HJXULGDGH 2 SUD]R GR V 
DFRUGR V VHUiGHGH]DQRVHVHLQLFLDUiDSDUWLUGHGHIHYHUHLURGH2GRFXPHQWRFRP
DVSULQFLSDLVLQIRUPDo}HVGRSURFHVVRHVWiGLVSRQtYHOQRVtWLRGD&$,;$6HJXULGDGH
$ &RPSDQKLD FRPXQLFDUi DR PHUFDGR RSRUWXQDPHQWH VREUH GHVGREUDPHQWRV UHODFLRQDGRV D
HVWH QRYR SURFHVVR FRPSHWLWLYR RX VREUH GHPDLV WHPDV UHODFLRQDGRV DR SURFHVVR GH
UHRUJDQL]DomRGHVXDVSDUFHULDV
L

3DUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV

'HVFUHYHPRVDVHJXLUDVSULQFLSDLVSDUWLFLSDo}HVGLUHWDVHLQGLUHWDVGD&$,;$6HJXULGDGHTXH
FRPS}HPHVWDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD&RQWURODGRUDH&RQVROLGDGDV
L 

&DL[D6HJXURV+ROGLQJ6$ ³&DL[D6HJXURV´RX³&6+´ 

&RPSDQKLD FRQVWLWXtGD VRE D IRUPD GH VRFLHGDGH DQ{QLPD GH FDSLWDO IHFKDGR TXH WHP SRU
REMHWRVRFLDODSDUWLFLSDomRFRPRDFLRQLVWDRXVyFLDHPVRFLHGDGHVHPSUHVDULDLVTXHH[SORUDP
DWLYLGDGHV GH VHJXUR HP WRGRV RV UDPRV LQFOXLQGR SODQRV GH VD~GH H GHQWDO SODQRV GH
FDSLWDOL]DomR SODQRV GH SUHYLGrQFLD SULYDGD DEHUWD QDV PRGDOLGDGHV SHF~OLR H UHQGD D
DGPLQLVWUDomR GH FRQVyUFLR H DWLYLGDGHV FRUUHODWDV RX FRPSOHPHQWDUHV jV GHVFULWDV
DQWHULRUPHQWH
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(VWD HPSUHVD DSUHVHQWD R FDSLWDO VRFLDO GLYLGLGR HP  GDV Do}HV HP QRPH GR JUXSR
IUDQFrV&13$VVXUDQFHVHGDVDo}HVHPQRPHGD&$,;$6HJXULGDGH
L 

&DL[D+ROGLQJ6HFXULWiULD6$ ³&$,;$+ROGLQJ´ 

&RPSDQKLDVXEVLGLiULDLQWHJUDOGD&$,;$6HJXULGDGHFRQVWLWXtGDHPGHPDLRGHFRP
R REMHWLYR VRFLDO GH DGTXLULU SDUWLFLSDo}HV HP HQWLGDGHV DXWRUL]DGDV D IXQFLRQDU SHOD
6XSHULQWHQGrQFLD1DFLRQDOGH6HJXURV3ULYDGRV 686(3 
L  ;66HJXURV6$ ³;66HJXURV´ 
&RPSDQKLD FRQVWLWXtGD HP  GH DJRVWR GH  VRE D IRUPD GH VRFLHGDGH SRU Do}HV GH
FDSLWDO IHFKDGR VXEVLGLiULD LQWHJUDO GD &$,;$ +ROGLQJ WHP SRU REMHWR D GLVWULEXLomR D
GLYXOJDomRDRIHUWDDYHQGDHRSyVYHQGDGHSURGXWRVGHVHJXURVKDELWDFLRQDOHUHVLGHQFLDO
GHVHQYROYLGRVRXTXHSRVVDPYLUDVHUGHVHQYROYLGRVSHOD;66HJXURV
7UDWDVHGHFRPSDQKLDFRQVWLWXtGDFRPYLVWDVDFRQVHFXomRGRDFRUGRGHDVVRFLDomRILUPDGR
FRPD7RNLR0DULQH $FRUGR7RNLR0DULQH SDUDH[SORUDomRGRVUDPRVGHVHJXURV+DELWDFLRQDO
H5HVLGHQFLDOQD UHGHGH GLVWULEXLomR%DOFmR&$,;$FRQIRUPHPHQFLRQDGR QR LWHP³G´GHVWD
1RWD±&RQWH[WRRSHUDFLRQDOHLQIRUPDo}HVJHUDLV
L  ;6&DSLWDOL]DomR6$ ³;6&DSLWDOL]DomR´ 
&RPSDQKLD FRQVWLWXtGD HP  GH DJRVWR GH  VRE D IRUPD GH VRFLHGDGH SRU Do}HV GH
FDSLWDO IHFKDGR VXEVLGLiULD LQWHJUDO GD &$,;$ +ROGLQJ WHP SRU REMHWR D GLVWULEXLomR D
GLYXOJDomR D RIHUWD D YHQGD H R SyVYHQGD GH SURGXWRV GH FDSLWDOL]DomR GH TXDOTXHU
PRGDOLGDGHGHVHQYROYLGRVRXTXHSRVVDPYLUDVHUGHVHQYROYLGRVSHOD;6&DSLWDOL]DomR
7UDWDVHGHFRPSDQKLDFRQVWLWXtGDFRPYLVWDVDFRQVHFXomRGRDFRUGRGHDVVRFLDomRILUPDGR
FRP D ,FDWX $FRUGR ,FDWX  SDUD H[SORUDomR GR UDPR GH FDSLWDOL]DomR QD UHGH GH GLVWULEXLomR
%DOFmR &$,;$ FRQIRUPH PHQFLRQDGR QR LWHP ³H´ GHVWD 1RWD  ± &RQWH[WR RSHUDFLRQDO H
LQIRUPDo}HVJHUDLV
L  7RR6HJXURV6$ ³7RR6HJXURV´ 
$WXDOGHQRPLQDomRGD3$16HJXURV6$pXPDHPSUHVDGHFDSLWDOIHFKDGRHVHWUDWDGHXP
HPSUHHQGLPHQWRFRQWURODGRHPFRQMXQWRSHOD &$,;$6HJXULGDGHHSHOR%7*3DFWXDO+ROGLQJ
GH 6HJXURV /WGD ³%7* +ROGLQJ´  FRP SDUWLFLSDo}HV GH  H  UHVSHFWLYDPHQWH
7HP FRPR REMHWLYR D H[SORUDomR QRV VHJPHQWRV GH VHJXURV GH SHVVRDV MXUtGLFDV H ItVLFDV 
SUHVWDPLVWDKDELWDFLRQDOGDQRVSHVVRDLV '39$7 HVHJXURVGHGDQRV
L  3DQDPHULFDQR$GPLQLVWUDomRH&RUUHWDJHPGH6HJXURVHGH3UHYLGrQFLD3ULYDGD
/WGD ³3$1&RUUHWRUD´ 
&RPSDQKLDGHFDSLWDOIHFKDGRHVHWUDWDGHXPHPSUHHQGLPHQWRFRQWURODGRHPFRQMXQWRSHOD
%7* +ROGLQJ H &$,;$ 6HJXULGDGH FRP DV SDUWLFLSDo}HV GH  H 
UHVSHFWLYDPHQWH (VWD HPSUHVD WHP FRPR REMHWLYR D DGPLQLVWUDomR RULHQWDomR H FRUUHWDJHP
GHVHJXURVGRVUDPRVHOHPHQWDUHVVHJXURVGRUDPRGHYLGDHSODQRVSUHYLGHQFLiULRV
L 

+ROGLQJ;66$ ³+ROGLQJ;6´ 

&RPSDQKLD FRQVWLWXtGD HP  GH DJRVWR GH  VRE D IRUPD GH VRFLHGDGH SRU Do}HV GH
FDSLWDOIHFKDGRWHPSRUREMHWRDSDUWLFLSDomRHPVRFLHGDGHVVHJXUDGRUDVHHQWLGDGHVDEHUWDV
GH SUHYLGrQFLD FRPSOHPHQWDU DXWRUL]DGDV D IXQFLRQDU SHOD 6XSHULQWHQGrQFLD GH 6HJXURV
3ULYDGRV±686(3
7UDWDVH GH HPSUHVD FRQVWLWXtGD FRP YLVWDV D FRQVHFXomR GR DFRUGR GH DVVRFLDomR ILUPDGR
FRPD&13 $FRUGR&13 SDUDH[SORUDomRFRPH[FOXVLYLGDGHGRVUDPRVGHVHJXURVGHYLGD
HSUHVWDPLVWDHGRVSURGXWRVGHSUHYLGrQFLDQDUHGH GHGLVWULEXLomR%DOFmR&$,;$FRQIRUPH
PHQFLRQDGRQRLWHP³E´GHVWD1RWD±&RQWH[WRRSHUDFLRQDOHLQIRUPDo}HVJHUDLV
L 

;6$GPLQLVWUDGRUDGH&RQVyUFLRV6$ ³;6&RQVyUFLRV´ 

&RPSDQKLDFRQVWLWXtGDHPGHGH]HPEURGHVREDIRUPDGHVRFLHGDGHSRUDo}HVGH
FDSLWDO IHFKDGR VXEVLGLiULD LQWHJUDO GD &$,;$ 6HJXULGDGH WHP SRU REMHWR VRFLDO D
DGPLQLVWUDomRGHJUXSRGHFRQVyUFLRVQDIRUPDGDOHJLVODomRHPYLJRU
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7UDWDVHGHFRPSDQKLDFRQVWLWXtGDFRPYLVWDVDFRQVHFXomRGRDFRUGRGHDVVRFLDomRILUPDGR
FRP D &13 $FRUGR &13 &RQVyUFLRV  SDUD H[SORUDomR SHOR SUD]R GH  DQRV R UDPR GH
FRQVyUFLRVQDUHGHGHGLVWULEXLomR%DOFmR&$,;$
L 

;63DUWLFLSDo}HV6$ ³;63DUWLFLSDo}HV´ 

&RPSDQKLD FRQVWLWXtGD HP  GH RXWXEUR GH  VRE D IRUPD GH VRFLHGDGH SRU Do}HV GH
FDSLWDO IHFKDGR VXEVLGLiULD LQWHJUDO GD &$,;$ 6HJXULGDGH WHP SRU REMHWR VRFLDO L  D
GLVWULEXLomRGLYXOJDomRRIHUWDYHQGDHRSyVYHQGDGHVHUYLoRVGHDVVLVWrQFLDLQFOXVLYHSDUD
VHJXUDGRUDV VRFLHGDGHV GH FDSLWDOL]DomR DGPLQLVWUDGRUDV GH FRQVyUFLRV VHJXUDGRUDV
HVSHFLDOL]DGDV HP VD~GH H RSHUDGRUDV GH SODQR GH DVVLVWrQFLD j VD~GH LL  D SUHVWDomR GH
VHUYLoRV GH LQWHUPHGLDomR GH VHUYLoRV GH DVVLVWrQFLD LLL  DVVHVVRULD WpFQLFD HP JHUDO H LY 
SDUWLFLSDomRVRFLHWiULDHPRXWUDVVRFLHGDGHV
7UDWDVHGHFRPSDQKLDFRQVWLWXtGDFRPYLVWDVDFRQVHFXomRGRDFRUGRGHDVVRFLDomRILUPDGR
FRPD7HPSR $FRUGR7HPSR SDUDH[SORUDomR SHORSUD]R GHDQRV GRUDPRGH VHUYLoRV
DVVLVWHQFLDLVQDUHGHGHGLVWULEXLomR%DOFmR&$,;$
L 
&DL[D 6HJXULGDGH &RUUHWDJHP H $GPLQLVWUDomR GH 6HJXURV 6$ ³&$,;$
&RUUHWDJHP´ 
$&$,;$&RUUHWDJHPpXPDVXEVLGLiULDLQWHJUDOGD&DL[D6HJXULGDGH3DUWLFLSDo}HV6$HWHP
SRUREMHWRVRFLDODSDUWLFLSDomRHPRXWUDVVRFLHGDGHVQDFLRQDLVRXHVWUDQJHLUDVDVVHVVRULDH
FRQVXOWRULD QR UDPR GH VHJXURV D FRUUHWDJHP H DGPLQLVWUDomR GH VHJXURV HP WRGDV DV
PRGDOLGDGHV SHUPLWLGDV SHOD OHJLVODomR YLJHQWH SODQRV GH SUHYLGrQFLD FRPSOHPHQWDU DEHUWD
WtWXORV GH FDSLWDOL]DomR H RXWUDV FRUUHWDJHQV IUXWR GRV VHJXURV YHQGLGRV QR EDOFmR RX H[WUD
EDOFmRGD&$,;$
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M

&RPSRVLomRGRVLQYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVGLUHWRVHLQGLUHWRVGD&$,;$6HJXULGDGH
(PSUHVD

&$,;$+ROGLQJ6HFXULWiULD
7RR6HJXURV6$
3$1&RUUHWRUD
;66HJXURV6$
;6&DSLWDOL]DomR
&6+
&DL[D6HJXURV3DUWLFLSDo}HV
6HFXULWiULDV/WGD
&DL[D6HJXUDGRUD6$
&DL[D9LGDH3UHYLGrQFLD6$
&DL[D&DSLWDOL]DomR6$
<RXVH6HJXUDGRUD6$
35(9,68/&RPSDQKLDGH6HJXURV
3UHYLGrQFLDGR6XO
&DL[D$GPLQLVWUDGRUDGH&RQVyUFLRV
6$
&DL[D6HJXURV$VVHVVRULDH
&RQVXOWRULD/WGD
&DL[D6HJXURV(VSHFLDOL]DGDHP
6D~GH6$
:L]6ROXo}HVH&RUUHWDJHPGH
6HJXURV6$
&DL[D6HJXURV3DUWLFLSDo}HVHP
6D~GH/WGD

'HVFULomR
$ &$,;$ +ROGLQJ 6HFXULWiULD WHP SRU REMHWR VRFLDO D DTXLVLomR GH SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV HP HQWLGDGHV
DXWRUL]DGDVDIXQFLRQDUSHOD6XSHULQWHQGrQFLDGH6HJXURV3ULYDGRV 686(3 
7UDWDVHGHXPDVRFLHGDGHDQ{QLPDIHFKDGDHWHPFRPRREMHWLYRDH[SORUDomRQRVVHJPHQWRVGHVHJXURVGH
SHVVRDV MXUtGLFDVHItVLFDV SUHVWDPLVWDKDELWDFLRQDOGDQRVSHVVRDLV '39$7 HHPVHJXURVGHGDQRV6XDV
RSHUDo}HVHVWmRLQVHULGDVHPXPFRQMXQWRGHLQVWLWXLo}HVTXHDWXDPLQWHJUDGDPHQWHQRPHUFDGRILQDQFHLUR
7HPSRUREMHWLYRDDGPLQLVWUDomRRULHQWDomRHFRUUHWDJHPGHD VHJXURVGRVUDPRVHOHPHQWDUHVE VHJXURV
GRUDPRGHYLGDHF SODQRVSUHYLGHQFLiULRV
6XEVLGLiULD LQWHJUDO GD &$,;$ +ROGLQJ 6HFXULWiULD 6$ H WHP SRU REMHWR VRFLDO D GLVWULEXLomR GLYXOJDomR
RIHUWDDYHQGDHSyVYHQGDVGHVHJXURVKDELWDFLRQDOHUHVLGHQFLDO
6XEVLGLiULD LQWHJUDO GD &$,;$ +ROGLQJ 6HFXULWiULD 6$ H WHP SRU REMHWR VRFLDO D GLVWULEXLomR GLYXOJDomR
RIHUWDDYHQGDHSyVYHQGDVGHSURGXWRVGHFDSLWDOL]DomRGHTXDOTXHUPRGDOLGDGH
$ &6+ WHP SRU REMHWR VRFLDO D SDUWLFLSDomR FRPR DFLRQLVWD RX VyFLD HP VRFLHGDGHV HPSUHVDULDLV TXH
H[SORUDPL DWLYLGDGHGHVHJXURVHPWRGRVRVUDPRVLQFOXLQGRVD~GHHGHQWDOLL VHJPHQWRGHFDSLWDOL]DomR
LLL SODQRVGHSUHYLGrQFLDSULYDGDDEHUWDQDVPRGDOLGDGHVGHSHF~OLRHUHQGDLY DGPLQLVWUDomRGHFRQVyUFLR
Y DWLYLGDGHVFRUUHODWDVRXFRPSOHPHQWDUHVjVDWLYLGDGHVGHVFULWDVDQWHULRUPHQWH
6XEVLGLiULD LQWHJUDO GD &6+ WHP FRPR REMHWR VRFLDO D SDUWLFLSDomR HP RXWUDV VRFLHGDGHV TXH DWXDP QR
VHJPHQWRUHJXODGRSHOD6XSHULQWHQGrQFLDGH6HJXURV3ULYDGRV686(3
6XEVLGLiULD LQWHJUDO GD &DL[D 6HJXURV 3DUWLFLSDo}HV 6HFXULWiULDV /WGD WHP FRPR REMHWR VRFLDO D H[SORUDomR GH
VHJXURVGHUDPRVHOHPHQWDUHVHYLGD
6XEVLGLiULD LQWHJUDO GD &DL[D6HJXURV 3DUWLFLSDo}HV6HFXULWiULDV /WGD WHPFRPR REMHWRVRFLDO D FRPHUFLDOL]DomR GH
SURGXWRVGHSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDU
&RQWURODGDSHOD&DL[D6HJXURV3DUWLFLSDo}HV6HFXULWiULDV/WGDGHWHQWRUDGHGHVXDVDo}HVWHPFRPRREMHWR
VRFLDODFRPHUFLDOL]DomRGHSURGXWRVGHFDSLWDOL]DomR
6XEVLGLiULD LQWHJUDO GD &DL[D 6HJXURV 3DUWLFLSDo}HV 6HFXULWiULDV /WGD WHP FRPR REMHWR VRFLDO D SDUWLFLSDomR HP
RXWUDVVRFLHGDGHV)RLDSURYDGRSHOD686(3HPDWUDQVIRUPDomRVRFLHWiULDHP<RXVH6HJXUDGRUD6$
TXHWHUiFRPRREMHWRVRFLDODH[SORUDomRGHVHJXURVGHGDQRVHGHSHVVRDVSRUPHLRGHSODWDIRUPDGLJLWDO
6XEVLGLiULDLQWHJUDOGD&DL[D6HJXURV3DUWLFLSDo}HV6HFXULWiULDV/WGDGHWHQWRUDGHGHVXDVDo}HVWHPFRPR
REMHWRVRFLDODH[SORUDomRGHVHJXURVGHSHVVRDV
6XEVLGLiULD LQWHJUDO GD &RPSDQKLD WHP FRPR REMHWR VRFLDO D DGPLQLVWUDomR GH JUXSRV GH FRQVyUFLRV SDUD
DTXLVLomRGHEHQVPyYHLVHLPyYHLV
6XEVLGLiULDLQWHJUDOGD&6+WHPFRPRREMHWRVRFLDOQRUDPRGHFRQVXOWRULDHDVVHVVRULD
6XEVLGLiULD LQWHJUDO GD &6+ WHP FRPR REMHWR VRFLDO D DWXDomR FRPR VHJXUDGRUD HVSHFLDOL]DGD HP VHJXUR
VD~GH
6RFLHGDGH DQ{QLPD GH FDSLWDO DEHUWR WHP FRPR REMHWR VRFLDO D FRUUHWDJHP GH VHJXURV H D DVVHVVRULD H
FRQVXOWRULDQDiUHDGHVHJXURV
6XEVLGLiULDLQWHJUDOGD&6+WHPFRPRREMHWRVRFLDODSDUWLFLSDomRHPRXWUDVVRFLHGDGHV

GHSDUWLFLSDomRGD
&RPSDQKLD

'LUHWD
,QGLUHWD
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(PSUHVD
2GRQWR(PSUHVDV&RQYrQLRV
'HQWiULRV/WGD
&13;6$6
+ROGLQJ;66$
;69LGDH3UHYLGrQFLD6$
;6$GPLQLVWUDGRUDGH&RQVyUFLRV
6$
;63DUWLFLSDo}HV6$

&DL[D6HJXULGDGH&RUUHWDJHPH
$GPLQLVWUDomR6$

'HVFULomR
6XEVLGLiULD LQWHJUDO GD &DL[D 6HJXURV 3DUWLFLSDo}HV HP 6D~GH /WGD WHP FRPR REMHWR VRFLDO D DWXDomR FRPR
RSHUDGRUDHVSHFLDOL]DGDHPSODQRVRGRQWROyJLFRV
6XEVLGLiULDLQWHJUDOGD&6+QD&RO{PELDTXHWHPFRPRREMHWRVRFLDODSDUWLFLSDomRHPRXWUDVVRFLHGDGHV
$ +ROGLQJ ;6 WHP FRPR REMHWR VRFLDO D SDUWLFLSDomR HP VRFLHGDGHV VHJXUDGRUDV H HQWLGDGH DEHUWDV GH
SUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDU
6RFLHGDGHSRUDo}HVGHFDSLWDOIHFKDGR7HPFRPRREMHWRVRFLDODH[SORUDomRGHRSHUDo}HVGHVHJXURVGHSHVVRDV
HSODQRVGHSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDUDEHUWDSRGHQGRDLQGDSDUWLFLSDUGRFDSLWDOVRFLDOGHRXWUDVVRFLHGDGHV
UHODFLRQDGDVDRVHXREMHWLYRVRFLDO
6XEVLGLiULDLQWHJUDOGD&DL[D6HJXULGDGHHWHPFRPRREMHWRVRFLDODDGPLQLVWUDomRGHJUXSRVGHFRQVyUFLRV
6XEVLGLiULDLQWHJUDOGD&DL[D6HJXULGDGHHWHPFRPRREMHWRVRFLDO L GLVWULEXLomRGLYXOJDomRRIHUWDYHQGDH
SyVYHQGDGHVHUYLoRVGHDVVLVWrQFLDLQFOXVLYHVHJXUDGRUDVVRFLHGDGHVGHFDSLWDOL]DomRDGPLQLVWUDGRUDGH
FRQVyUFLRV VHJXUDGRUDV HVSHFLDOL]DGDV HP VD~GH H RSHUDGRUD GH SODQRV GH DVVLVWrQFLD D VD~GH LL 
SUHVWDomR GH VHUYLoRV GH LQWHUPHGLDomR GH VHUYLoRV GH DVVLVWrQFLD LLL  DVVHVVRULD WpFQLFD HP JHUDO H LY 
SDUWLFLSDomRVRFLHWiULDHPRXWUDVVRFLHGDGHV
6XEVLGLiULD LQWHJUDO GD &DL[D 6HJXULGDGH H WHP FRPR REMHWR VRFLDO L SDUWLFLSDomR HP RXWUDV VRFLHGDGHV
QDFLRQDLVRXHVWUDQJHLUDV LL DVVHVVRULDHFRQVXOWRULDQRUDPRGHVHJXURV LLL FRUUHWDJHPHDGPLQLVWUDomR
GHVHJXURVHPWRGDVDVPRGDOLGDGHVSHUPLWLGDVSHODOHJLVODomRYLJHQWHSODQRVGHSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDU
DEHUWDWtWXORVGHFDSLWDOL]DomRHRXWUDVFRUUHWDJHQVIUXWRVGHVHJXURVYHQGLGRVQREDOFmRGD&$,;$RXH[WUD
EDOFmRGD&$,;$

GHSDUWLFLSDomRGD
&RPSDQKLD

'LUHWD
,QGLUHWD
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1RWD  ± 5HHVWUXWXUDo}HV VRFLHWiULDV  $TXLVLo}HV FLV}HV
LQFRUSRUDo}HVHDOLHQDo}HVGHLQYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HV
D

$TXLVLomRGDSDUWLFLSDomRGHWLGDSHOR,166QD&6+

(P  GH GH]HPEUR GH  R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &$,;$ 6HJXULGDGH DSURYRX D
DTXLVLomRGDSDUWLFLSDomRGHWLGDSHOR,QVWLWXWR1DFLRQDOGR6HJXUR6RFLDO ,166 QD&6+SHOR
YDORUGH5 WUrVPLOK}HVWUH]HQWRVHWULQWDHQRYHPLOUHDLV FRQIRUPHDSXUDomRREWLGD
QD DYDOLDomR HFRQ{PLFRILQDQFHLUD YDOXDWLRQ  H SDUHFHU GH MXVWH]D HPLWLGRV SRU DVVHVVRU
ILQDQFHLURFRQWUDWDGRFRQVLGHUDQGR DLQGDDXWRUL]DomRGR %DQFR &HQWUDO GR %UDVLO %$&(1 H
HPFRQIRUPLGDGHFRPR'HFUHWRQ
'HVVDIRUPDPHGLDQWHDTXLVLomRGDV KXPPLORLWRFHQWRVHQRYHQWDHXP Do}HVGHWLGDV
SHOR,166FRUUHVSRQGHQWHVDGRFDSLWDOGD&6+D&$,;$6HJXULGDGHSDVVRXDGHWHU
 GRLV PLOK}HV GX]HQWRV H RLWHQWD PLO H VHWHFHQWRV H WUH]H  Do}HV GD &RPSDQKLD
UHSUHVHQWDWLYDVGHGHVHXFDSLWDOVRFLDO
E

$FRUGRFRPD&13±0RYLPHQWDo}HVVRFLHWiULDV

E 

&LV}HVHLQFRUSRUDomRQD&6+

1RGLDGHMXOKRGHIRLUHDOL]DGDDFLVmRSDUFLDOGD&DL[D6HJXUDGRUD6$SDUDD&DL[D
9LGDH3UHYLGrQFLD6$WHQGRFRPRREMHWRGHDFHUYRFLQGLGRRVDWLYRVHSDVVLYRVYLQFXODGRV
jVFDUWHLUDVGRVVHJPHQWRVGHYLGD HSUHVWDPLVWD7HQGRHPYLVWDTXHHVVDRSHUDomRpXPD
RSHUDomR LQWHUQD GR JUXSR &DL[D 6HJXURV +ROGLQJ 6$ D PHVPD IRL UHDOL]DGD D YDORUHV
FRQWiEHLV
1R GLD  GH MXOKR GH  IRL UHDOL]DGD D FLVmR SDUFLDO GD &DL[D 6HJXURV 3DUWLFLSDo}HV
6HFXULWiULDV /WGD SDUD D &DL[D 6HJXURV +ROGLQJ 6$ VHQGR R DFHUYR FLQGLGR GHVVD FLVmR
FRPSRVWR SHOD WRWDOLGDGH GH Do}HV UHSUHVHQWDWLYDV GR FDSLWDO VRFLDO GD &DL[D 9LGD H
3UHYLGrQFLD6$GHIRUPDTXH&DL[D6HJXURV+ROGLQJ6$SDVVRXDVHUDFRQWURODGRUDGLUHWD
GD&DL[D9LGDH3UHYLGrQFLD6$1HVWHFDVRWDPEpPSRUVHWUDWDUGHXPDRSHUDomRLQWHUQD
GRJUXSR&6+DPHVPDIRLUHDOL]DGDDYDORUHVFRQWiEHLV
E 

,QFRUSRUDomRGDVDo}HVGD;69LGDH3UHYLGrQFLDSHOD+ROGLQJ;6

(P  GH DJRVWR GH  D $VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD GD +ROGLQJ ;6 UHSUHVHQWDGD
SRUVXD~QLFDDFLRQLVWD&$,;$6HJXULGDGHDSURYRXDSURSRVWDGHLQFRUSRUDomRGDWRWDOLGDGH
GDVDo}HVGHHPLVVmRGD;69LGDH3UHYLGrQFLDHRUHVSHFWLYRDXPHQWRGHFDSLWDOVRFLDOHP
5  WULQWD PLOK}HV GH UHDLV  FRP D HPLVVmR GH  WULQWD PLOK}HV  GH QRYDV
Do}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDVVHPYDORUQRPLQDO
E 

$XPHQWRGHFDSLWDOQD+ROGLQJ;6

(PGHGH]HPEURGHD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDGD+ROGLQJ;6UHSUHVHQWDGD
SRUVXD~QLFDDFLRQLVWD&$,;$6HJXULGDGHDSURYRXRDXPHQWRGHVHXFDSLWDOVRFLDOGRVDWXDLV
5 WULQWDPLOK}HVHFHPPLOUHDLV SDUD5 VHWHELOK}HVWULQWDPLOK}HVHFHP
PLOUHDLV UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRSRUWDQWRGH5 VHWHELOK}HVGHUHDLV FRPD
HPLVVmR GH  XP PLOKmR WUH]HQWDV H YLQWH H QRYH PLO TXLQKHQWRV H YLQWH H GXDV 
QRYDVDo}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDV HVHPYDORUQRPLQDOSHORSUHoRWRWDOGH HPLVVmRGH5
 FLQFRPLOGX]HQWRVHVHVVHQWDHFLQFRUHDLVHFLQFRFHQWDYRV SRUDomR
$VDo}HVHPLWLGDVSHOD+ROGLQJ;6IRUDPLQWHJUDOPHQWHVXEVFULWDVHLQWHJUDOL]DGDVSHOD&13
HP HVSpFLH DFDUUHWDQGR XP JDQKR UHJLVWUDGR QD &$,;$ 6HJXULGDGH HP DMXVWH GH DYDOLDomR
SDWULPRQLDO RXWURV UHVXOWDGRV DEUDQJHQWHV  QR YDORU GH 5 YLGH 1RWD  G  $
&$,;$6HJXULGDGHQHVWHDWRUHQXQFLRXH[SUHVVDPHQWHDRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDDTXHID]LDMXV
QDVXEVFULomRGDVDo}HVHPLWLGDVQmRKDYHQGRIOX[RGHFDL[DSDUDD&DL[D6HJXULGDGHQHVWD
RFDVLmR
E 

&LVmRSDUFLDOGD&6+HLQFRUSRUDomRGDSDUFHODFLQGLGDSHOD+ROGLQJ;6

(P  GH GH]HPEUR GH  D $VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD GD &6+ DSURYRX D FLVmR
SDUFLDO GR SDWULP{QLR OtTXLGR GD &6+ FRQVLVWHQWH QD WRWDOLGDGH GDV Do}HV RUGLQiULDV
QRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDOWRWDOPHQWHVXEVFULWDVHLQWHJUDOL]DGDVGHHPLVVmRGD&DL[D
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9LGDH3UHYLGrQFLD6$
'HVWDIHLWDHPGHFRUUrQFLDGDUHIHULGDFLVmRSDUFLDORFDSLWDOVRFLDOGD&6+IRLUHGX]LGR HP
PRQWDQWH HTXLYDOHQWH D 5 KXP ELOKmR GX]HQWRV H QRYHQWD PLOK}HV GH UHDLV 
FRQIRUPHGHVFULWRHP/DXGRGH$YDOLDomRVHPFDQFHODPHQWRGHDo}HVGHHPLVVmRGD&6+
SDVVDQGR VHX FDSLWDO VRFLDO GH 5 WUrV ELOK}HV QRYHFHQWRV H VHVVHQWD H FLQFR
PLOK}HV GH UHDLV  SDUD 5 GRLV ELOK}HV VHLVFHQWRV H VHWHQWD H FLQFR PLOK}HV GH
UHDLV  GLYLGLGR HP  TXDWUR PLOK}HV VHWHFHQWRV H YLQWH H VHLV PLO RLWRFHQWRV H
VHVVHQWD H RLWR  Do}HV RUGLQiULDV QRPLQDWLYDV H VHP YDORU QRPLQDO WRWDOPHQWH VXEVFULWDV H
LQWHJUDOL]DGDV
(P FRQWUDSDUWLGD HP GHFRUUrQFLD GD LQFRUSRUDomR GD SDUFHOD FLQGLGD R FDSLWDO VRFLDO GD
+ROGLQJ;6IRLDXPHQWDGRHPPRQWDQWHHTXLYDOHQWHD5 KXPELOKmRGX]HQWRVH
QRYHQWDPLOK}HVGHUHDLV FRPHPLVVmRGH GX]HQWDVHWULQWDHGXDVPLORLWRFHQWDVH
WULQWDHTXDWUR QRYDVDo}HVRUGLQiULDVH GX]HQWDVHTXDUHQWDHQRYHPLOVHWHFHQWDV
H YLQWH H TXDWUR  QRYDV Do}HV SUHIHUHQFLDLV SDVVDQGR GH 5  VHWH ELOK}HV WULQWD
PLOK}HVHFHPPLOUHDLV SDUD5 RLWRELOK}HVWUH]HQWRVHYLQWHPLOK}HVHFHPPLO
UHDLV  GLYLGLGR HP  GRLV PLOK}HV TXLQKHQWDV H VHVVHQWD H GXDV PLO WUH]HQWDV H
FLQTXHQWD H VHLV  Do}HV RUGLQiULDV H  XP PLOKmR GX]HQWDV H TXDUHQWD H QRYH PLO
VHWHFHQWDVHYLQWHHTXDWUR Do}HVSUHIHUHQFLDLVWRGDVVXEVFULWDVHLQWHJUDOL]DGDV
$ PRYLPHQWDomR VRFLHWiULD VXSUDFLWDGD RFDVLRQRX DXPHQWR GR SDWULP{QLR OtTXLGR GD +ROGLQJ
;6 QR PRQWDQWH GH 5 HP  GH GH]HPEUR GH  Mi FRQVLGHUDQGR DV
PRYLPHQWDo}HV RFRUULGDV HQWUH D GDWD EDVH GR ODXGR H D GDWD HIHWLYD GD FLVmR VHQGR TXH D
GLIHUHQoD HQWUH R YDORU GR DXPHQWR GH FDSLWDO IRL UHIOHWLGD HP UHVHUYDV GH OXFURV H
JDQKRVSHUGDV QmR UHDOL]DGDV $ LQFRUSRUDomR GR DFHUYR FLQGLGR GD &6+ SHOD +ROGLQJ ;6
HQVHMRX UHFRQKHFLPHQWR GH JDQKR GHFRUUHQWH GH YDULDomR QR SHUFHQWXDO GH SDUWLFLSDomR
UHODWLYDUHIOHWLGRHPDMXVWHVGHDYDOLDomRSDWULPRQLDOFRQIRUPH1RWD G 
E  $XPHQWRGHFDSLWDOQD+ROGLQJ;6±&DSLWDO0tQLPR5HTXHULGRSDUD;69LGDH
3UHYLGrQFLD
(P  GH GH]HPEUR GH  D $VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD GD +ROGLQJ ;6 DSURYRX R
DXPHQWR GH FDSLWDO VRFLDO GD FRPSDQKLD GRV DWXDLV 5  RLWR ELOK}HV WUH]HQWRV H
YLQWH PLOK}HV H FHP PLO UHDLV  SDUD 5 QRYH ELOK}HV H QRYHQWD PLOK}HV GH UHDLV 
UHSUHVHQWDQGRXPDXPHQWRSRUWDQWRGH5 VHWHFHQWRVHVHVVHQWDHQRYHPLOK}HVH
QRYHFHQWRV PLO UHDLV  FRP D HPLVVmR GH D   TXDUHQWD H TXDWUR PLO TXLQKHQWDV H
FLQTXHQWD  QRYDV Do}HV RUGLQiULDV QRPLQDWLYDV H VHP YDORU QRPLQDO SHOR SUHoR WRWDO GH
HPLVVmR GH 5  FLQFR PLO GX]HQWRV H VHVVHQWD FLQFR UHDLV H FLQFR FHQWDYRV  H E 
 FHQWRHXPDPLOVHLVFHQWDVHVHWHQWDHRLWR QRYDVDo}HVSUHIHUHQFLDLVQRPLQDWLYDV
H VHP YDORU QRPLQDO SHOR SUHoR WRWDO GH HPLVVmR GH 5  FLQFR PLO GX]HQWRV H
VHVVHQWDFLQFRUHDLVHFLQFRFHQWDYRV $VDo}HVHPLWLGDVSHOD+ROGLQJ;6IRUDPVXEVFULWDVH
LQWHJUDOL]DGDV SHOD &13 H SHOD &$,;$ 6HJXULGDGH $V DFLRQLVWDV &13 H &13 $VVXUDQFHV
%UDVLO +ROGLQJ /WGD ³&13 %UDVLO´  UHQXQFLDUDP H[SUHVVDPHQWH DR GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD DR
TXDOID]HPMXVQDVXEVFULomRGDVDo}HVHPLWLGDV
2 DXPHQWR GH FDSLWDO QD +ROGLQJ ;6 RFDVLRQRX R UHFRQKHFLPHQWR GH JDQKR GHFRUUHQWH GH
YDULDomRQRSHUFHQWXDOGHSDUWLFLSDomRUHIOHWLGRHPDMXVWHVGHDYDOLDomRSDWULPRQLDOFRQIRUPH
1RWD G 
E 

$XPHQWRGHFDSLWDOQD;69LGDH3UHYLGrQFLD

(P  GH GH]HPEUR GH  D $VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD GD +ROGLQJ ;6 DSURYRX D
SURSRVWDGHDXPHQWRGHFDSLWDOVRFLDOGD;69LGDH3UHYLGrQFLDGRVDWXDLV5 WULQWD
PLOK}HVGHUHDLV SDUD5 VHWHELOK}HVRLWRFHQWRVPLOK}HVGHUHDLV UHSUHVHQWDQGR
XPDXPHQWRSRUWDQWRGH5 VHWHELOK}HVVHWHFHQWRVHVHWHQWDPLOK}HVGHUHDLV 
FRPDHPLVVmRGH VHWHELOK}HVVHWHFHQWRVHVHWHQWDPLOK}HV GHQRYDVDo}HV
RUGLQiULDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDOSHORSUHoRWRWDOGHHPLVVmRGH5 XPUHDO 
FRPEDVHQRSDWULP{QLROtTXLGRGD&RPSDQKLDHPGHQRYHPEURGH$WRWDOLGDGHGDV
QRYDV Do}HV HPLWLGDV SHOD ;6 9LGD H 3UHYLGrQFLD IRUDP VXEVFULWDV H LQWHJUDOL]DGDV SHOD
+ROGLQJ;6
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E  $TXLVLomR GH SDUWLFLSDomR GHWLGD SHOD &13 QD +ROGLQJ ;6 ± %DODQFHDPHQWR GH
SDUWLFLSDomRSUHYLVWDQR$FRUGR&13
(PGH GH]HPEURGH YLVDQGRD HTXDOL]DomR GHSHUFHQWXDO GH SDUWLFLSDomRVRFLHWiULD
VREUHD+ROGLQJ;6SUHYLVWDQR$FRUGRGH$VVRFLDomRILUPDGRFRPD&13IRLUHDOL]DGDSHOD
&$,;$ 6HJXULGDGH D DTXLVLomR GH  FLQTXHQWD H VHLV PLO VHWHFHQWRV H XP  Do}HV
SUHIHUHQFLDLV GD +ROGLQJ ;6 GHWLGDV SHOD &13 SHOR PRQWDQWH HTXLYDOHQWH D 5 
GX]HQWRVHYLQWHPLOK}HVGX]HQWRVHWULQWDHWUrVPLOUHDLV $WUDQVDomRLPSDFWRXRVDOGRGR
DMXVWH GH DYDOLDomR SDWULPRQLDO HP IXQomR GD YDULDomR QD SDUWLFLSDomR UHODWLYD QHVVH
LQYHVWLPHQWRFRQIRUPH1RWD G 
E  /LTXLGDomR ILQDQFHLUD SHOD ;6 9LGD H 3UHYLGrQFLD GR FRQWUDWR GH GLVWULEXLomR
FRPD&$,;$
(P  GH GH]HPEUR GH  D $VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD GD ;6 9LGD H 3UHYLGrQFLD
DXWRUL]RX R SDJDPHQWR QR YDORU GH 5 VHWH ELOK}HV GH UHDLV  j &$,;$ FRQIRUPH
SUHYLVWR QR $FRUGR GH $VVRFLDomR FHOHEUDGR HQWUH &$,;$ 6HJXULGDGH &$,;$ H &13
$VVXUDQFHV

1RWD   $SUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
$V GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV IRUDP HODERUDGDV HP FRQIRUPLGDGH
FRP DV SUiWLFDV FRQWiEHLV FRPXPHQWH DGRWDGDV QR %UDVLO LQFOXLQGR RV SURQXQFLDPHQWRV
HPLWLGRV SHOR &RPLWr GH 3URQXQFLDPHQWRV &RQWiEHLV &3&  H DV QRUPDV LQWHUQDFLRQDLV GH
UHODWyULR ILQDQFHLUR ,QWHUQDWLRQDO )LQDQFLDO 5HSRUWLQJ 6WDQWDUGV  ,)56  HPLWLGDV SHOR
,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG ,$6% 
$ DSUHVHQWDomR GD 'HPRQVWUDomR GR 9DORU $GLFLRQDGR '9$  LQGLYLGXDO H FRQVROLGDGD p
UHTXHULGD SHOD OHJLVODomR VRFLHWiULD EUDVLOHLUD H SHODV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO
DSOLFiYHLVDFRPSDQKLDVDEHUWDV$'9$IRLSUHSDUDGDGHDFRUGRFRPRVFULWpULRVGHILQLGRVQR
3URQXQFLDPHQWR 7pFQLFR &3&   'HPRQVWUDomR GR 9DORU $GLFLRQDGR $V ,)56 QmR
UHTXHUHP D DSUHVHQWDomR GHVVD GHPRQVWUDomR &RPR FRQVHTXrQFLD SHODV ,)56 HVVD
GHPRQVWUDomRHVWiDSUHVHQWDGDFRPRLQIRUPDomRVXSOHPHQWDUVHPSUHMXt]RGRFRQMXQWRGDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
(VWDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVIRUDPDSURYDGDVHDXWRUL]DGDVSDUD
HPLVVmRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&$,;$6HJXULGDGHHPGHIHYHUHLURGH

1RWD3ULQFLSDLVSUiWLFDVFRQWiEHLV
$VSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLVDSOLFDGDVQDSUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHVWmR
GHILQLGDV DEDL[R (VVDV SROtWLFDV IRUDP DSOLFDGDV GH PRGR FRQVLVWHQWH QRV H[HUFtFLRV
DSUHVHQWDGRVVDOYRGLVSRVLomRHPFRQWUiULR
D

0RHGDIXQFLRQDOHGHDSUHVHQWDomR

2V LWHQV LQFOXtGRV QDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV VmR PHQVXUDGRV
XVDQGR D PRHGD GR SULQFLSDO DPELHQWH HFRQ{PLFR QR TXDO D HPSUHVD DWXD D PRHGD
IXQFLRQDO 
$V GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV HVWmR DSUHVHQWDGDV HP UHDLV 5 
VHQGRHVWDDPRHGDIXQFLRQDOHGHDSUHVHQWDomRGD&$,;$6HJXULGDGH
E

5HFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDVHGHVSHVDV

$UHFHLWDGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRHGRXVRGDPDUFD&$,;$FRPSUHHQGHRYDORUMXVWR
GD FRQWUDSUHVWDomR UHFHELGD RX D UHFHEHU D WtWXOR GH UHPXQHUDomR SHOR DFHVVR SDUD
FRPHUFLDOL]DomRHGLVWULEXLomRGRVSURGXWRVGHVHJXURVSODQRVGHSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDU
SODQRV GH FDSLWDOL]DomR H FRWDV GH JUXSRV GH FRQVyUFLRV GLVSRQLELOL]DGRV QD UHGH GH
GLVWULEXLomR&$,;$SRULQVWLWXLo}HVFRQYHQLDGDVSDUWHVGHFRQWUDWRVRXFRQYrQLRVRSHUDFLRQDLV
SUHYLDPHQWHFHOHEUDGRVFRPR&RQJORPHUDGRGD&$,;$6HJXULGDGH
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2&RQJORPHUDGRUHFRQKHFHDUHFHLWDTXDQGRVHXYDORUSRGHVHUPHQVXUDGRFRPVHJXUDQoDp
SURYiYHOTXHEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVIXWXURVIOXLUmRHTXDQGRFULWpULRVHVSHFtILFRVWLYHUHPVLGR
DWHQGLGRV SDUD FDGD XPD GDV DWLYLGDGHV GR &RQJORPHUDGR $ &RPSDQKLD EDVHLD VXDV
HVWLPDWLYDVHPUHVXOWDGRV KLVWyULFRV OHYDQGRHPFRQVLGHUDomR RWLSRHDVHVSHFLILFLGDGHVGH
FDGDWUDQVDomR
$V UHFHLWDV H GHVSHVDV VmR UHFRQKHFLGDV SHOR UHJLPH GH FRPSHWrQFLD H UHSRUWDGDV QDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGRVH[HUFtFLRVDTXHVHUHIHUHP
2 UHVXOWDGR GH LQYHVWLPHQWRV HP SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV p DXIHULGR FRP D DSOLFDomR GR
PpWRGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO 0(3 HUHFRQKHFLGRSHORYDORUGDSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD
GD&$,;$6HJXULGDGHQRVUHVXOWDGRVREWLGRVSHODVVRFLHGDGHVLQYHVWLGDV
F

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

&DL[D H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D DEUDQJHP DV GLVSRQLELOLGDGHV HP PRHGD QDFLRQDO H RV
LQYHVWLPHQWRV LPHGLDWDPHQWH FRQYHUVtYHLV HP FDL[D H VXMHLWRV D EDL[R ULVFR GH PXGDQoD QR
YDORUFRPOLTXLGH]RULJLQDOPHQWHLQIHULRUDGLDV
$ FRPSRVLomR RV SUD]RV H RV UHQGLPHQWRV DXIHULGRV QDV DSOLFDo}HV UHJLVWUDGDV HP FDL[D H
HTXLYDOHQWHVGHFDL[DVmRDSUHVHQWDGRVQD1RWD±&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
G

,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVDRYDORUMXVWR

2VLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVVmRFODVVLILFDGRVHPIXQomRGRPRGHORGHQHJyFLRVSDUDDJHVWmR
GHDWLYRVILQDQFHLURVEHPFRPRHPIXQomRGDVFDUDFWHUtVWLFDVGRVIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLV
QHJRFLDGRVSDUDRDWLYRILQDQFHLUR
2VLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVVmR LQLFLDOPHQWHPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWR DFUHVFLGRGRVFXVWRV
GHWUDQVDomRGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVjVXDDTXLVLomRH[FHWRQRVFDVRVGRVDWLYRVILQDQFHLURV
UHJLVWUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
2VDWLYRVILQDQFHLURVSRGHPVHUFODVVLILFDGRVHPXPDGDVFDWHJRULDV L LQVWUXPHQWRILQDQFHLUR
PHQVXUDGRDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR LL LQVWUXPHQWRILQDQFHLURPHQVXUDGRDRFXVWR
DPRUWL]DGR H LLL  LQVWUXPHQWR ILQDQFHLUR PHQVXUDGR DR YDORU MXVWR SRU PHLR GH RXWURV
UHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
2VLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHWLGRVSHOD&DL[D6HJXULGDGHHVXDVXEVLGLiULD&$,;$+ROGLQJ
UHIHUHPVH D DSOLFDo}HV HP FRWDV GH IXQGRV GH LQYHVWLPHQWRV DGPLQLVWUDGDV SHOD &$,;$ H
PHQVXUDGRVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR
H

9DORUHVDUHFHEHU

2V YDORUHV D UHFHEHU FRUUHVSRQGHP jV UHFHLWDV SUHGRPLQDQWHPHQWH RULXQGDV GH SDUWHV
UHODFLRQDGDVUHIHUHQWHVjVUHFHLWDVGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRHGHXVRGDPDUFD&$,;$
HPVHJXURVSODQRVGH SUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDU SODQRV GHFDSLWDOL]DomRHFRWDVGHJUXSRV
GHFRQVyUFLRV2SUD]RGHUHFHELPHQWRpLQIHULRUDXPDQRVHQGRDFODVVLILFDomRUHJLVWUDGDQR
DWLYRFLUFXODQWH
I

$TXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV

$DTXLVLomRGHLQYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVFXMDUHODomRUHVXOWHQRH[HUFtFLRGH
QRPtQLPRLQIOXrQFLDVLJQLILFDWLYDpUHJLVWUDGDDSOLFDQGRVHRPpWRGRGHDTXLVLomR'HDFRUGR
FRP HVWH PpWRGR RV DWLYRV LGHQWLILFDGRV LQFOXVLYH DWLYRV LQWDQJtYHLV QmR UHFRQKHFLGRV
SUHYLDPHQWH SDVVLYRVDVVXPLGRVHSDVVLYRV FRQWLQJHQWHVVmRUHFRQKHFLGRVSHORYDORUMXVWR
(YHQWXDLV GLIHUHQoDV SRVLWLYDV HQWUH R FXVWR GH DTXLVLomR H R YDORU MXVWR GRV DWLYRV OtTXLGRV
LGHQWLILFiYHLV DGTXLULGRV VmR UHFRQKHFLGDV FRPR iJLR ³JRRGZLOO´  1R FDVR GH DSXUDomR GH
GLIHUHQoD QHJDWLYD JDQKR SRU FRPSUD YDQWDMRVD  R YDORU LGHQWLILFDGR p UHFRQKHFLGR QR
UHVXOWDGRGRH[HUFtFLRHPRXWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLV
2V FXVWRV GH WUDQVDomR TXH R &RQJORPHUDGR LQFRUUH HP XPD DTXLVLomR GH LQYHVWLPHQWR HP
SDUWLFLSDomRVRFLHWiULDH[FHWRRVFXVWRVUHODFLRQDGRVjHPLVVmRGHLQVWUXPHQWRVGHGtYLGDRX
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SDWULP{QLR VmR UHJLVWUDGRV QR UHVXOWDGR GR H[HUFtFLR TXDQGR LQFRUULGRV 4XDOTXHU
FRQWUDSUHVWDomRFRQWLQJHQWHDSDJDUpPHQVXUDGDSHORVHXYDORUMXVWR
2V UHVXOWDGRV GDV LQYHVWLGDV DGTXLULGDV GXUDQWH R SHUtRGR FRQWiELO VmR LQFOXtGRV QDV
GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV GHVGH D GDWD GH DTXLVLomR DWp R ILP GR H[HUFtFLR 3RU VXD YH] RV
UHVXOWDGRV GDV LQYHVWLGDV DOLHQDGDV GXUDQWH R H[HUFtFLR VmR LQFOXtGRV QDV GHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLV GHVGH R LQtFLR GR H[HUFtFLR DWp D GDWD GD DOLHQDomR RX DWp D GDWD HP TXH D
&RPSDQKLDGHL[RXGHH[HUFHULQIOXrQFLDVLJQLILFDWLYDRXFRQWUROH
J

,QYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV

2V LQYHVWLPHQWRV VmR FRQWDELOL]DGRV SHOR PpWRGR GH HTXLYDOrQFLD SDWULPRQLDO H VmR
LQLFLDOPHQWH UHFRQKHFLGRV SHOR VHX YDORU GH FXVWR 2 LQYHVWLPHQWR LQFOXL R iJLR EHP FRPR
DWLYRV LQWDQJtYHLV LGHQWLILFDGRV QD DTXLVLomR VH KRXYHU OtTXLGR GH TXDLVTXHU SHUGDV SRU
LPSDLUPHQWDFXPXODGDV
$ SDUWLFLSDomR GR &RQJORPHUDGR QRV OXFURV RX SUHMXt]RV QDV FROLJDGDV H HPSUHHQGLPHQWRV
FRQWURODGRV HP FRQMXQWR p UHFRQKHFLGD QD GHPRQVWUDomR GR UHVXOWDGR H D SDUWLFLSDomR QDV
PXWDo}HVGDVUHVHUYDVpUHFRQKHFLGDQDVUHVHUYDVGR&RQJORPHUDGR4XDQGRDSDUWLFLSDomR
GR&RQJORPHUDGRQDVSHUGDVGHXPDFROLJDGDRXHPSUHHQGLPHQWRVFRQWURODGRVHPFRQMXQWR
IRULJXDORXVXSHULRUDRYDORUFRQWiELOGRLQYHVWLPHQWRLQFOXLQGRTXDLVTXHURXWURVUHFHEtYHLVR
&RQJORPHUDGRQmRUHFRQKHFHSHUGDVDGLFLRQDLVDPHQRVTXHWHQKDLQFRUULGRHPREULJDo}HV
RXHIHWXDGRSDJDPHQWRVHPQRPHGDFROLJDGDRXHPSUHHQGLPHQWRVFRQWURODGRVHPFRQMXQWR
2V JDQKRV QmR UHDOL]DGRV GDV RSHUDo}HV HQWUH R &RQJORPHUDGR H VXDV FROLJDGDV RX
HPSUHHQGLPHQWRV FRQWURODGRV HP FRQMXQWR VmR HOLPLQDGRV QD SURSRUomR GD SDUWLFLSDomR $V
SHUGDVQmRUHDOL]DGDVWDPEpPVmRHOLPLQDGDVDPHQRVTXHDRSHUDomRIRUQHoDHYLGrQFLDVGH
XPDSHUGD LPSDLUPHQW GRDWLYRWUDQVIHULGR
6H D SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD QD FROLJDGD IRU UHGX]LGD PDV IRU UHWLGD LQIOXrQFLD VLJQLILFDWLYD
VRPHQWHXPDSDUWHSURSRUFLRQDOGRVYDORUHVDQWHULRUPHQWHUHFRQKHFLGRVHPRXWURVUHVXOWDGRV
DEUDQJHQWHVVHUiUHFODVVLILFDGDSDUDRUHVXOWDGRTXDQGRDSURSULDGR
2VJDQKRVHDVSHUGDVGHGLOXLomRRFRUULGRVHPSDUWLFLSDo}HVHPFROLJDGDVVmRUHFRQKHFLGRV
QDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
K

5HGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVQmRILQDQFHLURV

2VDWLYRVTXHWrPXPDYLGD~WLOLQGHILQLGDFRPRRiJLRQmRHVWmRVXMHLWRVjDPRUWL]DomRHVmR
WHVWDGRV DQXDOPHQWH SDUD LGHQWLILFDU HYHQWXDO QHFHVVLGDGH GH UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO
LPSDLUPHQW  $V UHYLV}HV GH LPSDLUPHQW GR iJLR VmR UHDOL]DGDV DQXDOPHQWH RX FRP PDLRU
IUHTXrQFLDVHHYHQWRVRXDOWHUDo}HVQDVFLUFXQVWkQFLDVLQGLFDUHPXPSRVVtYHOLPSDLUPHQW 
2V DWLYRV TXH HVWmR VXMHLWRV j DPRUWL]DomR VmR UHYLVDGRV SDUD D YHULILFDomR GH LPSDLUPHQW
VHPSUHTXHHYHQWRVRXPXGDQoDVQDVFLUFXQVWkQFLDVLQGLFDUHPTXHRYDORUFRQWiELOSRGHQmR
VHU UHFXSHUiYHO 8PD SHUGD SRU LPSDLUPHQW p UHFRQKHFLGD TXDQGR R YDORU FRQWiELO GR DWLYR
H[FHGHVHXYDORUUHFXSHUiYHORTXDOUHSUHVHQWDRPDLRUYDORUHQWUHRYDORUMXVWRGHXPDWLYR
PHQRVVHXVFXVWRVGHDOLHQDomRHRVHXYDORUHPXVR
3DUDILQVGHDYDOLDomRGRLPSDLUPHQWRVDWLYRVVmRDJUXSDGRVQRVQtYHLVPDLVEDL[RVSDUDRV
TXDLV H[LVWHP IOX[RV GH FDL[D LGHQWLILFiYHLV VHSDUDGDPHQWH 8QLGDGHV *HUDGRUDV GH &DL[D
8*&V  3DUD ILQV GHVVH WHVWH R iJLR p DORFDGR SDUD DV 8QLGDGHV *HUDGRUDV GH &DL[D RX
SDUDRVJUXSRVGH8QLGDGHV*HUDGRUDVGH&DL[DTXHGHYHPVHEHQHILFLDUGDFRPELQDomRGH
QHJyFLRV GD TXDO R iJLR VH RULJLQRX H VmR LGHQWLILFDGDV GH DFRUGR FRP R VHJPHQWR
RSHUDFLRQDO
2V DWLYRV QmR ILQDQFHLURV H[FHWR R iJLR TXH WHQKDP VLGR DMXVWDGRV SRU LPSDLUPHQW VmR
UHYLVDGRVVXEVHTXHQWHPHQWHSDUDDDQiOLVHGHXPDSRVVtYHOUHYHUVmRGRLPSDLUPHQWQDGDWD
GREDODQoR,PSDLUPHQWGHiJLRUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRQmRpUHYHUWLGR
L

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHHGLIHULGR
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$VGHVSHVDVGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGRSHUtRGRFRPSUHHQGHPRVLPSRVWRV
FRUUHQWH H GLIHULGR 2V LPSRVWRV VREUH D UHQGD VmR UHFRQKHFLGRV QD GHPRQVWUDomR GR
UHVXOWDGR H[FHWR QD SURSRUomR HP TXH HVWLYHUHP UHODFLRQDGRV FRP LWHQV UHFRQKHFLGRV
GLUHWDPHQWHQRSDWULP{QLROtTXLGRRXQRUHVXOWDGRDEUDQJHQWH1HVVHFDVRRLPSRVWRWDPEpP
pUHFRQKHFLGRQRSDWULP{QLROtTXLGRRXQRUHVXOWDGRDEUDQJHQWH
2 HQFDUJR GH LPSRVWR GH UHQGD H D FRQWULEXLomR VRFLDO FRUUHQWHV H GLIHULGR p FDOFXODGR FRP
EDVH QDV OHLVWULEXWiULDV SURPXOJDGDV RXVXEVWDQFLDOPHQWH SURPXOJDGDVQDGDWDGR EDODQoR
GRV SDtVHV HP TXH DV HQWLGDGHV GR &RQJORPHUDGR DWXDP H JHUDP OXFUR WULEXWiYHO $
$GPLQLVWUDomR DYDOLD SHULRGLFDPHQWH DV SRVLo}HV DVVXPLGDV SHOR &RQJORPHUDGR QDV
DSXUDo}HV GH LPSRVWRV VREUH D UHQGD FRP UHODomR jV VLWXDo}HV HP TXH D UHJXODPHQWDomR
ILVFDO DSOLFiYHO Gi PDUJHP D LQWHUSUHWDo}HV H HVWDEHOHFH SURYLV}HV TXDQGR DSURSULDGR FRP
EDVHQRVYDORUHVHVWLPDGRVGHSDJDPHQWRjVDXWRULGDGHVILVFDLV
2 LPSRVWR GH UHQGD H D FRQWULEXLomR VRFLDO FRUUHQWH VmR DSUHVHQWDGRV OtTXLGRV SRU HQWLGDGH
FRQWULEXLQWHQRSDVVLYRTXDQGRKRXYHUPRQWDQWHVDSDJDURXQRDWLYRTXDQGRRVPRQWDQWHV
DQWHFLSDGDPHQWHSDJRVH[FHGHPRWRWDOGHYLGRQDGDWDGRUHODWyULR
2LPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVVmRUHFRQKHFLGRVXVDQGRVHRPpWRGRGR
SDVVLYRVREUHDVGLIHUHQoDV WHPSRUiULDVGHFRUUHQWHVGHGLIHUHQoDVHQWUHDVEDVHVILVFDLVGRV
DWLYRV H SDVVLYRV H VHXV YDORUHV FRQWiEHLV QDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV (QWUHWDQWR R
LPSRVWR GH UHQGD H D FRQWULEXLomR VRFLDO GLIHULGRV QmR VmR FRQWDELOL]DGRV VH UHVXOWDU GR
UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO GH XP DWLYR RX SDVVLYR HP XPD RSHUDomR TXH QmR VHMD XPD
FRPELQDomRGHQHJyFLRVDTXDOQDpSRFDGDWUDQVDomRQmRDIHWDRUHVXOWDGRFRQWiELOQHPR
OXFURWULEXWiYHO SUHMXt]RILVFDO 
2 LPSRVWR GH UHQGD H D FRQWULEXLomR VRFLDO GLIHULGRV DWLYRV VmR UHFRQKHFLGRV VRPHQWH QD
SURSRUomR GD SUREDELOLGDGH GH TXH OXFUR WULEXWiYHO IXWXUR HVWHMD GLVSRQtYHO H FRQWUD R TXDO DV
GLIHUHQoDVWHPSRUiULDVSRVVDPVHUXVDGDV
2 LPSRVWR GH UHQGD GLIHULGR DWLYR H SDVVLYR p DSUHVHQWDGR OtTXLGR QR EDODQoR TXDQGR Ki R
GLUHLWR OHJDO H D LQWHQomR GH FRPSHQViORV TXDQGR GD DSXUDomR GRV WULEXWRV FRUUHQWHV HP
JHUDO UHODFLRQDGR FRP D PHVPD HQWLGDGH OHJDO H PHVPD DXWRULGDGH ILVFDO 'HVVD IRUPD
LPSRVWRV GLIHULGRV DWLYRV H SDVVLYRV HP GLIHUHQWHV HQWLGDGHV RX HP GLIHUHQWHV SDtVHV HP
JHUDOVmRDSUHVHQWDGRVHPVHSDUDGRHQmRSHOROtTXLGR
M

'LYLGHQGRVGLVWULEXtGRVHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULR

2VGLYLGHQGRVGLVWULEXtGRVVmRFDOFXODGRVVREUHROXFUROtTXLGRDMXVWDGRGRH[HUFtFLR
2 &RQJORPHUDGR SRGHUi D TXDOTXHU WHPSR OHYDQWDU QRYDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV HP
REVHUYkQFLD D TXDOTXHU GHWHUPLQDomR OHJDO RX HP UD]mR GH LQWHUHVVHV VRFLHWiULRV LQFOXVLYH
SDUDGHOLEHUDomRGHGLYLGHQGRVLQWHUPHGLiULRV
$V FRPSDQKLDV EUDVLOHLUDV SRGHP DWULEXLU XPD GHVSHVD QRPLQDO GH MXURV GHGXWtYHO SDUD ILQV
ILVFDLV VREUH R VHX FDSLWDO SUySULR (VWH YDORU GH MXURV VREUH R FDSLWDO SUySULR p FRQVLGHUDGR
FRPRXPGLYLGHQGR
2VGLYLGHQGRVGLVWULEXtGRVHRVMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRVmRUHFRQKHFLGRVFRPRXPSDVVLYR
QR ILQDO GR H[HUFtFLR VHQGR R YDORU VXSHULRU DR PtQLPR REULJDWyULR VRPHQWH SURYLVLRQDGR QD
GDWDGHDSURYDomRHGHGX]LGRVGRSDWULP{QLROtTXLGR
N

$SUHVHQWDomRGHLQIRUPDo}HVSRUVHJPHQWR

$VLQIRUPDo}HVSRUVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLVVmRDSUHVHQWDGDVGHDFRUGRFRPRREMHWRVRFLDO
L  LQYHVWLPHQWR HP SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV HP RXWUDV VRFLHGDGHV H LL  UHFHLWDV GH DFHVVR j
UHGH GH GLVWULEXLomR H XVR GD PDUFD GH VHJXURV SUHYLGrQFLD FRPSOHPHQWDU SODQRV GH
FDSLWDOL]DomRHFRWDVGHJUXSRVGHFRQVyUFLRV
(VWHVVHJPHQWRVIRUDPXWLOL]DGRVGHPRGRFRQVLVWHQWHSHORWRPDGRUGHGHFLV}HVRSHUDFLRQDLV
SDUDDFRQVWLWXLomRGD&$,;$6HJXULGDGH

1RWD±3URQXQFLDPHQWRVHOHLVUHFHQWHPHQWHHPLWLGDV
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$V VHJXLQWHV QRYDV QRUPDV IRUDP HPLWLGDV SHOR ,$6% H DGRWDGDV QR %UDVLO SHOR &RPLWr GH
3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV &3& HHQWUDUDPHPYLJRUUHFHQWHPHQWH
,

,)56±&RQWUDWRVGH6HJXURV±(PPDLRR,$6%HPLWLXQRYDQRUPDYROWDGD
SDUD R PHUFDGR GH VHJXURV FRP R REMHWLYR GH SDGURQL]DU PXQGLDOPHQWH D
FRQWDELOL]DomRGRVFRQWUDWRVGHVHJXURV&RQVLGHUDQGRSULQFLSDOPHQWHVXDGLILFXOGDGH
GHDGRomRR,$6%UHHPLWLXHVVDQRUPDHPGHILQLWLYRHPMXQKRGHVHQGRTXHD
,)56VXEVWLWXLD,)56TXHIRLWUD]LGDFRPRXPSDGUmRLQWHUPHGLiULRHP$
,)56IRUQHFHXDGLVSHQVDGDVHPSUHVDVSDUDFRQWLQXDUFRQWDELOL]DQGRFRQWUDWRVGH
VHJXUR XVDQGR SDGU}HV FRQWiEHLV QDFLRQDLV UHVXOWDQGR HP DERUGDJHQV GLIHUHQWHV $
QRYD QRUPD H[LJH TXH WRGRV RV FRQWUDWRV GH VHJXUR VHMDP FRQWDELOL]DGRV GH IRUPD
FRQVLVWHQWH EHQHILFLDQGR WDQWR RV LQYHVWLGRUHV FRPR DV FRPSDQKLDV GH VHJXURV $
,)56 SDVVDD YLJRUDUHP GHMDQHLURGHFRPDSOLFDomR DQWHFLSDGD SHUPLWLGD
$Wp D SUHVHQWH GDWD R &3& QmR HPLWLX QRUPD HTXLYDOHQWH 2V SRVVtYHLV LPSDFWRV
GHFRUUHQWHV GH VXD DGRomR QDV HPSUHVDV GR &RQJORPHUDGR VHUmR DYDOLDGRV H
FRQFOXtGRVDWpDGDWDGHHQWUDGDHPYLJRUGDQRUPD

,,

,)56  &3&   ± ³,QVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV´  $ &$,;$ 6HJXULGDGH SRVVXL
SDUWLFLSDo}HVLQGLUHWDVHPHPSUHVDVVHJXUDGRUDVSDUDDVTXDLVQmRVHDSOLFDR,)56
 4XDQGR Ki GLYHUJrQFLD QD SUiWLFD FRQWiELO QRV LQYHVWLPHQWRV HP SDUWLFLSDo}HV
VRFLHWiULDV ID]VH QHFHVViULR DMXVWDU DV SUiWLFDV FRQWiEHLV FRP R REMHWLYR GH
XQLIRUPL]iODV 1R HQWDQWR R ,QWHUQDWLRQDO $FFRXWLQJ 6WDQGDUGV %RDUG ,$6%  GHFLGLX
HVWHQGHUDLVHQomRGHDSOLFDomRGDSUHVHQWHQRUPDSDUDDVVHJXUDGRUDVTXHSRVVXDP
D SUHSRQGHUkQFLD GH SDVVLYRV GH VHJXURV SDUD  GH MDQHLUR GH  GH IRUPD D
SHUPLWLULPSOHPHQWDomRFRQFRPLWDQWHFRPD,)56

1RWD3ULQFLSDLVMXOJDPHQWRVHHVWLPDWLYDVFRQWiEHLV
$V HVWLPDWLYDV H RV MXOJDPHQWRV FRQWiEHLV VmR FRQWLQXDPHQWH DYDOLDGRV H EDVHLDPVH QD
H[SHULrQFLD KLVWyULFD H HP RXWURV IDWRUHV LQFOXLQGR H[SHFWDWLYDV GH HYHQWRV IXWXURV
FRQVLGHUDGDVUD]RiYHLVSDUDDVFLUFXQVWkQFLDV
&RPEDVHHPSUHPLVVDVR&RQJORPHUDGRID]HVWLPDWLYDFRPUHODomRDRIXWXUR3RUGHILQLomR
D HVWLPDWLYD FRQWiELO UHVXOWDQWH UDUDPHQWH VHUi LJXDO DRV UHVSHFWLYRV UHVXOWDGRV UHDLV $
HVWLPDWLYDHSUHPLVVDTXHDSUHVHQWDPXPULVFRVLJQLILFDWLYRFRPSUREDELOLGDGHGHFDXVDUXP
DMXVWH UHOHYDQWH QRV YDORUHV FRQWiEHLV GH DWLYRV H SDVVLYRV SDUD R SUy[LPR H[HUFtFLR VRFLDO
HVWmRFRQWHPSODGDVDVHJXLU
D

'HILQLomRGDQDWXUH]DGRUHODFLRQDPHQWRFRPDVLQYHVWLGDV
,

,,

,,,

,9

+ROGLQJ;6&RQIRUPHFRQVWDQR$FRUGRGH$FLRQLVWDVFHOHEUDGRHPGHGH]HPEUR
GH  p DVVHJXUDGR j &$,;$ 6HJXULGDGH D SDUWLFLSDomR QDV GHFLV}HV VREUH DV
PDWpULDV UHOHYDQWHV QRV DVSHFWRV RSHUDFLRQDLV ILQDQFHLURV H HVWUDWpJLFRV GD +ROGLQJ
;66$FDUDFWHUL]DQGRDH[LVWrQFLDGHLQIOXrQFLDVLJQLILFDWLYDVREUHDFROLJDGD
&6+&RQIRUPHFRQVWDQR$FRUGRGH$FLRQLVWDVH2XWUDV$YHQoDVFHOHEUDGRHPGH
GH]HPEUR GH  p DVVHJXUDGR j &$,;$ 6HJXULGDGH VXFHVVRUD GD &$,;$3$5  D
SDUWLFLSDomR QDV GHFLV}HV VREUH DV PDWpULDV UHOHYDQWHV QRV DVSHFWRV RSHUDFLRQDLV
ILQDQFHLURV H HVWUDWpJLFRV GD &DL[D 6HJXURV +ROGLQJ 6$ FDUDFWHUL]DQGR D H[LVWrQFLD
GHLQIOXrQFLDVLJQLILFDWLYDVREUHDFROLJDGD
7RR6HJXURV&RQIRUPHFRQVWDQR$FRUGRGH$FLRQLVWDVH2XWUDV$YHQoDVFHOHEUDGR
HP  GH DJRVWR GH  HQWUH %7* 3DFWXDO +ROGLQJ GH 6HJXURV /WGD H &DL[D
3DUWLFLSDo}HV 6$ ³&$,;$3$5´  DR TXDO DGHULX D &DL[D +ROGLQJ 6HFXULWiULD 6$
³&$,;$+ROGLQJ´ SRURFDVLmRGDLQFRUSRUDomRGHVVHLQYHVWLPHQWRGD&$,;$3$5SHOD
&$,;$ 6HJXULGDGH HVVDV HQWLGDGHV GHFODUDP SDUD WRGRV RV HIHLWRV OHJDLV TXH VmR
LQWHJUDQWHV GR JUXSR GH FRQWUROH GD 7RR 6HJXURV 'HVVD IRUPD ILFD FDUDFWHUL]DGR R
FRQWUROHFRQMXQWRGD7RR6HJXURV
3$1 &RUUHWRUD &RQIRUPH FRQVWD QR $FRUGR GH 6yFLRV H 2XWUDV $YHQoDV FHOHEUDGR
HPGHDJRVWRGHHQWUH%DQFR%7*3DFWXDO6$H&$,;$3$5DRTXDODGHULX
D &DL[D +ROGLQJ 6HFXULWiULD 6$ SRU RFDVLmR GD LQFRUSRUDomR GHVVH LQYHVWLPHQWR GD
&$,;$3$5SHOD&$,;$6HJXULGDGH HVVDVHQWLGDGHVGHFODUDPSDUDWRGRVRVHIHLWRV
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OHJDLVTXHVmRLQWHJUDQWHVGRJUXSRGHFRQWUROHGD3$1&RUUHWRUD'HVVDIRUPDILFD
FDUDFWHUL]DGRRFRQWUROHFRQMXQWRGD3$1&RUUHWRUD
2TXDGURDEDL[RDSUHVHQWDRUHVXPRGDQDWXUH]DGRUHODFLRQDPHQWRFRPDVLQYHVWLGDV
(PSUHVDV
&$,;$&RUUHWDJHP
&$,;$+ROGLQJ
+ROGLQJ;6
&6+
7RR6HJXURV
3$1&RUUHWRUD



GHSDUWLFLSDomRQR
FDSLWDOYRWDQWH








1DWXUH]DGR
5HODFLRQDPHQWR
&RQWURODGD
&RQWURODGD
&ROLJDGD
&ROLJDGD
&RQWUROHFRQMXQWR
&RQWUROHFRQMXQWR

0pWRGRGH$YDOLDomR
&RQVROLGDomR
&RQVROLGDomR
0(3
0(3
0(3
0(3

5HGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVQmRILQDQFHLURV

$QXDOPHQWHpDYDOLDGRFRPEDVHHPIRQWHVLQWHUQDVHH[WHUQDVGHLQIRUPDomRVHKiDOJXPD
LQGLFDomRGHTXHXPDWLYRQmRILQDQFHLURSRVVDHVWDUFRPSUREOHPDVGHUHFXSHUDELOLGDGH6H
KRXYHU HVVD LQGLFDomR VmR XWLOL]DGDV HVWLPDWLYDV SDUD GHILQLomR GR YDORU UHFXSHUiYHO
LPSDLUPHQW GRDWLYR
$QXDOPHQWH p DYDOLDGR VH Ki TXDOTXHU LQGLFDomR GH TXH XPD SHUGD SRU UHGXomR DR YDORU
UHFXSHUiYHO LPSDLUPHQW UHFRQKHFLGDHPSHUtRGRVDQWHULRUHVSDUDXPDWLYRH[FHWRRiJLRSRU
H[SHFWDWLYD GH UHQWDELOLGDGH IXWXUD SRGH QmR PDLV H[LVWLU RX SRGH WHU GLPLQXtGR 6H KRXYHU
HVVDLQGLFDomRRYDORUUHFXSHUiYHOGHVVHDWLYRpHVWLPDGR
,QGHSHQGHQWHPHQWH GH KDYHU TXDOTXHU LQGLFDomR GH SHUGD QR YDORU UHFXSHUiYHO p HIHWXDGR
DQXDOPHQWHRWHVWHGHLPSDULGDGHGHXPDWLYRLQWDQJtYHOGHYLGD~WLOLQGHILQLGDLQFOXLQGRRiJLR
DGTXLULGRHPXPDFRPELQDomRGHQHJyFLRVRXGHXPDWLYRLQWDQJtYHODLQGDQmRGLVSRQtYHOSDUD
RXVR
$ GHWHUPLQDomR GR YDORU UHFXSHUiYHO QD DYDOLDomR GH LPSDULGDGH GH DWLYRV QmR ILQDQFHLURV
UHTXHU HVWLPDWLYDV EDVHDGDV HP SUHoRV FRWDGRV QR PHUFDGR FiOFXORV GH YDORU SUHVHQWH RX
RXWUDV WpFQLFDV GH SUHFLILFDomR RX XPD FRPELQDomR GH YiULDV WpFQLFDV H[LJLQGR TXH D
$GPLQLVWUDomRIDoDMXOJDPHQWRVVXEMHWLYRVHDGRWHDVSUHPLVVDV

1RWD*HUHQFLDPHQWRGHULVFRV
$ &$,;$ 6HJXULGDGH p XPD HPSUHVD KROGLQJ QD TXDO D RULJHP GR UHVXOWDGR GHYHVH
HVVHQFLDOPHQWHjHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOGHVXDVLQYHVWLGDVHHPSUHHQGLPHQWRVFRQWURODGRV
HPFRQMXQWRHDUHFHLWDGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRHXVRGDPDUFD&$,;$
$ &$,;$ 6HJXULGDGH HQWHQGH TXH R JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV p IXQGDPHQWDO SDUD R
SODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRHILQDQFHLUR'HVVDIRUPDGHVHQYROYHXVXDHVWUDWpJLDGHJHVWmRGH
ULVFRVFRPRREMHWLYRGHSURSRUFLRQDUXPDYLVmRLQWHJUDGDGRVULVFRVDRVTXDLVHVWiH[SRVWD
$ iUHD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV FRQWUROHV LQWHUQRV H FRPSOLDQFH TXH p VHJUHJDGD GDV
GHPDLV XQLGDGHV GD &RPSDQKLD LQFOXVLYH GD DXGLWRULD LQWHUQD FXMDV DWULEXLo}HV HVWmR
HVWDEHOHFLGDV QR DUW  GR (VWDWXWR DGRWD LQVWUXPHQWRV H HVWUXWXUD SDUD LGHQWLILFDomR
DYDOLDomR PLWLJDomR PRQLWRUDPHQWR H UHSRUWH GRV ULVFRV 3HULRGLFDPHQWH DV LQIRUPDo}HV
VREUH R JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV FRQWUROHV LQWHUQRV H FRPSOLDQFH VmR JHUDGDV H IRUQHFLGDV
DRV GHPDLV JHVWRUHV GD &DL[D 6HJXULGDGH jV LQVWkQFLDV GHOLEHUDWLYDV H ILVFDOL]DWyULDV DR
UHJXODGRUHDRPHUFDGR
2PRGHORGHWUrVOLQKDVGR,,$  pDGRWDGRSHOD&$,;$6HJXULGDGHQRJHUHQFLDPHQWRGH
ULVFRV$SULPHLUD OLQKD LGHQWLILFDDYDOLDHFRQWUROD RVULVFRVVHQGRFRPSRVWDSHORVFRQWUROHV
RSHUDFLRQDLV H LQWHUQRV 2V JHVWRUHV TXH GHWrP RV ULVFRV GR QHJyFLR VmR UHVSRQViYHLV SRU


 7KH,QVWLWXWHRI,QWHUQDO$XGLWRUV±,,$ ,QVWLWXWRGRV$XGLWRUHV,QWHUQRV pXPDDVVRFLDomRSURILVVLRQDO
LQWHUQDFLRQDOFRPVHGHJOREDOQRV(VWDGRV8QLGRV1R%UDVLOHPIRLIXQGDGRR,,$%UDVLO ,QVWLWXWR
GRV$XGLWRUHV,QWHUQRVGR%UDVLO 
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JHUHQFLiORVHSRULPSOHPHQWDUPHGLGDVFRUUHWLYDVQRVSURFHVVRVHQRVFRQWUROHVGHILFLHQWHV
$ VHJXQGD OLQKD FRPSUHHQGH D iUHD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV FRQWUROHV LQWHUQRV H
FRPSOLDQFHGD&RPSDQKLDVHQGRUHVSRQViYHOSRUPRQLWRUDUHFRQWULEXLUFRPDLPSOHPHQWDomR
GH SUiWLFDV HILFD]HVGHJHVWmRGHULVFRV-iDWHUFHLUDOLQKD p H[HUFLGDSHODDXGLWRULD LQWHUQD
UHVSRQViYHO SRU IRUQHFHU DRV yUJmRV GH JRYHUQDQoD D DYDOLDomR REMHWLYD H LQGHSHQGHQWH
TXDQWRjHILFiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGDJHVWmRGHULVFRHGDJRYHUQDQoD
$&RPSDQKLDUHDOL]DDo}HVGHGLVVHPLQDomRHPDQXWHQomRGDFXOWXUDGHULVFRVHJXUDQoDGD
LQIRUPDomRFRQWUROHVLQWHUQRVFRPSOLDQFHHLQWHJULGDGHSURPRYHQGRRFRPSURPHWLPHQWRGRV
FRODERUDGRUHVFRPDJHVWmRDGHTXDGDGRVULVFRVGHQWURGHVHXHVFRSRGHDWXDomR
$ &$,;$ 6HJXULGDGH SRVVXL 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV H 'HFODUDomR GH $SHWLWH D
5LVFRV 5$6 DSURYDGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPREMHWLYRGHPDQWHUDH[SRVLomR
DRVULVFRVHPQtYHLVFRQVLGHUDGRVDFHLWiYHLVSRUVXD$GPLQLVWUDomRHDVVHJXUDURPRGHORGH
QHJyFLRVSHUIRUPDQFHIXWXUDVROYrQFLDOLTXLGH]HVXVWHQWDELOLGDGHGD&RPSDQKLD
9LVDQGRPDQWrODVDGHTXDGDVjQDWXUH]DFRPSOH[LGDGHGLPHQVmRGDVH[SRVLo}HVDULVFRVH
FRPSDWtYHO FRP RV REMHWLYRV HVWUDWpJLFRV WDQWR D 3ROtWLFD TXDQWR D 5$6 VmR UHYLVDGDV
DQXDOPHQWHHFODVVLILFDPRVULVFRVDRVTXDLVD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDEHPFRPRGHILQHPRV
OLPLWHVPi[LPRVGHULVFRTXHHVWiGLVSRVWDDWRPDUHPFDGDXPGRVULVFRVTXHFRPS}HPRV
TXDWURJUXSRV


5LVFRV(VWUDWpJLFRVpFRPSRVWRSHORVULVFRVGHFRQWiJLRGHHVWUDWpJLDVRFLRDPELHQWDOH
GHUHSXWDomRRXGHLPDJHP



5LVFRV )LQDQFHLURV p FRPSRVWR SHORV ULVFRV GH FDSLWDO GH FUpGLWR GH OLTXLGH] H GH
PHUFDGR



5LVFRV2SHUDFLRQDLVpFRPSRVWRSHORSUySULRULVFRRSHUDFLRQDOHSHORULVFRFLEHUQpWLFR



5LVFRV5HJXODWyULRVpFRPSRVWRSHORVULVFRVGHFRPSOLDQFHHOHJDORXMXUtGLFR

$V GLUHWUL]HV PHOKRUHV SUiWLFDV H PLWLJDGRUHV DGRWDGRV QD JHVWmR GH ULVFRV SHOD &$,;$
6HJXULGDGH HVWmR GLVSRVWRV QD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV H QR 3URJUDPD GH
&RPSOLDQFHH,QWHJULGDGHTXHVHHQFRQWUDPGLVSRQtYHLVQRVtWLRHOHWU{QLFRGD&RPSDQKLD
D

5LVFRGH0HUFDGR

2ULVFRGHPHUFDGRpUHVXOWDQWHGHPRYLPHQWRVQRVQtYHLVRXQDVYRODWLOLGDGHVGHSUHoRVGH
PHUFDGR H D H[SRVLomR D HVWH ULVFR DGYpP GD FDUWHLUD GH DWLYRV ILQDQFHLURV PDQWLGD SHOD
&RPSDQKLD
$ JHVWmR GR ULVFR GH PHUFDGR QD SULPHLUD OLQKD GH GHIHVD RFRUUH SRU PHLR GD H[HFXomR GD
3ROtWLFDGH,QYHVWLPHQWRV)LQDQFHLURVDSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHGHILQHRV
DWLYRV H RV OLPLWHV GH FRPSRVLomR GD FDUWHLUD GH LQYHVWLPHQWRV H SRU PHLR GR
DFRPSDQKDPHQWRVLVWHPiWLFRGRYDORUHPULVFRGDFDUWHLUD 9D59DOXHDW5LVN 
2 PRGHOR GH 9D5 DGRWDGR FRQVLGHUD D DERUGDJHP SDUDPpWULFD GHOWDQRUPDO EDVHDGD HP
PRGHORDQDOtWLFRGHPDWUL]GHFRYDULkQFLDFRPSHUtRGRGHPDQXWHQomRGHGLDV~WHLVHQtYHO
GHFRQILDQoDGH
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5LVFRGH0HUFDGR
&HUWLILFDGRVGHGHSyVLWRVEDQFiULRV&'%
1RWD 
&RWDVGHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRFXUWR
SUD]R 1RWD 
7RWDOGDV$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV
9DORUGDH[SRVLomRDRULVFRGHPHUFDGR
9DORUHP5LVFR 9D5 








&RQWURODGRUD


























5LVFRGH0HUFDGR
&HUWLILFDGRVGHGHSyVLWRVEDQFiULRV&'%
1RWD 
&RWDVGHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRFXUWR
SUD]R 1RWD 
7RWDOGDV$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV
9DORUGDH[SRVLomRDRULVFRGHPHUFDGR
9DORUHP5LVFR 9D5 









&RQVROLGDGR


























E

$QiOLVHGH6HQVLELOLGDGH

(PGHGH]HPEURGHDVFDUWHLUDVGHLQYHVWLPHQWRVILQDQFHLURVGD&$,;$6HJXULGDGH±
&RQWURODGRUD H &RQVROLGDGR HUDP FRPSRVWDV SRU FRWDV GH )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR GH &XUWR
3UD]R0HVPRFRPRDXPHQWRGDH[SRVLomRDRULVFRGHPHUFDGRFODVVLILFDGDH[FOXVLYDPHQWH
QRIDWRUGHULVFR GHWD[DGHMXURV R 9DORU HP5LVFR GD FDUWHLUDSHUPDQHFHX EDL[RUHVXOWDGR
H[SOLFDGR SHOR FXUWR SUD]R GDV RSHUDo}HV DORFDGDV QD FDUWHLUD GR IXQGR 3RU JHUDUHP EDL[R
ULVFR GH PHUFDGR D H[SRVLomR DVVRFLDGD DRV DWLYRV ILQDQFHLURV DSOLFDGRV QmR DPHDoD R
PRGHORGHQHJyFLRSHUIRUPDQFHIXWXUDVROYrQFLDOLTXLGH]RXVXVWHQWDELOLGDGHGD&RPSDQKLD
F

$o}HVGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRGHFRUUHQWHVGD&ULVHGR&29,'

1RLQtFLRGDFULVHD&RPSDQKLDSRVVXtDSODQRGHFRQWLQXLGDGHGHQHJyFLRVHJHVWmRGHFULVHV
LPSOHPHQWDGR DOpP GHDWLYLGDGHVFUtWLFDV PDSHDGDVWHVWDGDV H FRP SODQRV GHFRQWLQJrQFLD
YDOLGDGRVSHODVHJXQGDOLQKD
$QXQFLDGDDFULVHWRGDVDVDWLYLGDGHVFUtWLFDVIRUDPQRYDPHQWHWHVWDGDVHPDPELHQWHUHPRWR
H VHX DFRPSDQKDPHQWR WHP VH GDGR HP WRGD D H[HFXomR GH FDGD DWLYLGDGH 3DUDOHODPHQWH
IRUDPPDSHDGDVDWLYLGDGHVVHQVtYHLV TXHHPERUDQmRVHMDPFRQVLGHUDGDVFUtWLFDVSRGHULDP
WHUVXDH[HFXomRFRPSURPHWLGDWHQGRHPYLVWDDWHPSRUDOLGDGHGDFULVH(VWDVDWLYLGDGHVVmR
LJXDOPHQWH PRQLWRUDGDV SHOD iUHD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV FRQWUROHV LQWHUQRV H
FRPSOLDQFH
1mR IRUDP LGHQWLILFDGDV LQWHUFRUUrQFLDV TXH LPSHGLUDP RX FRPSURPHWHUDP D RSHUDomR GD
&RPSDQKLD H D H[HFXomR GDV DWLYLGDGHV FUtWLFDV H VHQVtYHLV QR SHUtRGR GH FULVH DWp R
PRPHQWR
$ &DL[D 6HJXULGDGH WDPEpP UHDOL]RX R PRQLWRUDPHQWR GDV VXDV SDUWLFLSDGDV GH IRUPD D
DYDOLDU D FRQWLQXLGDGH GRV VHXV QHJyFLRV DV HVWUDWpJLDV GH WUDEDOKR UHPRWR DGRWDGDV EHP
FRPR DVSHFWRV GH FDSLWDO 1R SHUtRGR DV LQYHVWLGDV GD &DL[D 6HJXULGDGH PDQWLYHUDP D
FRQWLQXLGDGHGHVXDVDWLYLGDGHVHDSUHVHQWDUDPVXILFLrQFLDGHFDSLWDOOLTXLGH]HVROYrQFLDQmR
KDYHQGRLQGLFDWLYRGHGHWHULRUDomRGHLQGLFDGRUHVGHULVFRHPYLUWXGHGDFRQWLQJrQFLD
$VDo}HVDGRWDGDVHRPRQLWRUDPHQWRGHOLQKDIRUDPH[WHQVLYRVSRUWRGRSHUtRGRGHFULVH
VHQGR UHSRUWDGRV WHPSHVWLYDPHQWH jV LQVWkQFLDV HVWDWXWiULDV GD &RPSDQKLD ± 'LUHWRULD
&RPLWrGH$XGLWRULD&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH&RQVHOKR)LVFDO
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(P GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD DSURYRX VHX QRYR 3URJUDPD GH *HVWmR GH &ULVH H
&RQWLQXLGDGHGH1HJyFLRVMiLQFRUSRUDQGRDSUHQGL]DGRVGHFRUUHQWHVGD&ULVHGR&29,'
G

5LVFRVUHODFLRQDGRVjVSDUWLFLSDGDV

1RV WySLFRV VHJXLQWHV DSUHVHQWDPRV LQIRUPDo}HV UHODWLYDV DR JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GD
&6+ GD +ROGLQJ ;6 H GD 7RR 6HJXURV SDUWLFLSDGDV GD &$,;$ 6HJXULGDGH TXH SRVVXHP
HVWUXWXUDSUySULDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV
'HVWDFDPRVDEDL[RDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRHRVSULQFLSDLVULVFRVDRVTXDLVDVHPSUHVDV
SDUWLFLSDGDVHVWmRH[SRVWDVKDMDYLVWDDUHODomRTXHHVVDVSRVVXHPFRPRUHVXOWDGRGD&DL[D
6HJXULGDGHYLDHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO$VLQIRUPDo}HVIRUQHFLGDVDEDL[RHVWmRGLVSRVWDVQDV
'HPRQVWUDo}HV )LQDQFHLUDV GDV FRPSDQKLDV TXH FRPS}HP R &RQJORPHUDGR &$,;$
6HJXULGDGH
G 

&6+*HUHQFLDPHQWRGHULVFRV

L

5LVFRGHVHJXUR

$ &6+ GLVS}H GH JUDQGH GLYHUVLGDGH GH SURGXWRV LQFOXLQGR VHJXUR GH YLGD SDWULPRQLDLV
SODQRV GH FDSLWDOL]DomR H SODQRV GH SUHYLGrQFLD SDUD SHVVRDV ItVLFDV H MXUtGLFDV 1HVWH
DPELHQWHRVULVFRVLQHUHQWHVjVDWLYLGDGHVGR*UXSRVmR
x

5LVFRHVWUDWpJLFR )DOWDGHFDSDFLGDGH HPSURWHJHUVHDGDSWDUVHRXDQWHFLSDUVHD
PXGDQoDV HFRQ{PLFDV WHFQROyJLFDV PHUFDGROyJLFDV HWF  TXH SRVVDP LPSHGLU R
DOFDQFHGRVREMHWLYRVHPHWDVHVWDEHOHFLGDV

x

5LVFR DWXDULDO  0HWRGRORJLDV HRX FiOFXORV LQFRUUHWRV GD WDULIDomR GR VHJXUR SHOD
LQVXILFLrQFLDGDPDQXWHQomRGHWDEHODVGHSUHoRVEHPFRPRGHUHDMXVWHVSHULyGLFRVD
VHUHPDSOLFDGRVQDVDSyOLFHVHSHODLQDGHTXDGDFRQVWLWXLomRGDVUHVHUYDVWpFQLFDV

$ *HVWmR GH 5LVFRV p R SURFHVVR TXH DOLQKD REMHWLYRV HVWUDWpJLD SURFHGLPHQWRV FXOWXUD
WHFQRORJLD H FRQKHFLPHQWRV FRP R SURSyVLWR GH DYDOLDU H JHUHQFLDU DV LQFHUWH]DV D ILP GH
SUHVHUYDURSDWULP{QLRHFULDUGHYDORU
$ *HVWmR GH 5LVFRV SHUPLWH TXH RV ULVFRV GH VHJXUR VHMDP LGHQWLILFDGRV DYDOLDGRV
PRQLWRUDGRVFRQWURODGRVHPLWLJDGRVDWUDYpVGHXPIRUWHPHFDQLVPRGHFRQWUROHLPSODQWDGR
LQFOXLQGR IXQo}HV GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFR IXQo}HV GH FRQWUROH LQWHUQR H IXQo}HV GH
DXGLWRULDVLQWHUQDVHH[WHUQDV
$&6+FRQWDFRPXPUHJLPHGHDOoDGDVGHOLQHDGRHFRPSDGU}HVGHRSHUDomREHPGHILQLGRV
SRU PHLR GH QRUPDV SURFHGLPHQWRV H DWULEXLo}HV EHP GHVFULWRV GLYXOJDGRV H PRQLWRUDGRV
$OpPGLVVRD&6+GLVS}HGHSROtWLFDVGHVXEVFULomRGHULVFRGHSUHYHQomRjIUDXGHODYDJHP
GH GLQKHLUR H VHJXUDQoD GD LQIRUPDomR LPSODQWDGDV H PRQLWRUDGDV  H FRP R WUDEDOKR GH
SURILVVLRQDLV GH ULVFR H FRQIRUPLGDGH GHVLJQDGRV FRQKHFHGRUHV GH VXDV DWULEXLo}HV H
DWXDQWHVHPWRGDVDViUHDV
LL 

5LVFRGHFUpGLWR

5LVFR GH FUpGLWR p D SRVVLELOLGDGH GD FRQWUDSDUWH GH XPD RSHUDomR ILQDQFHLUD QmR GHVHMDU
FXPSULU RX VRIUHU DOWHUDomR QD FDSDFLGDGH GH KRQUDU VXDV REULJDo}HV FRQWUDWXDLV SRGHQGR
JHUDUDVVLPDOJXPDSHUGDSDUDD&6+$ViUHDVFKDYHHPTXHD&6+HVWiH[SRVWDDRULVFR
GH FUpGLWR VmR L  SDUWH UHVVHJXUDGD GRV SDVVLYRV GH VHJXUR LL  PRQWDQWHV GHYLGRV SHORV
UHVVHJXUDGRUHVUHIHUHQWHVDVLQLVWURVSDJRVLLL PRQWDQWHVGHYLGRVSHORVVHJXUDGRVUHIHUHQWHD
FRQWUDWRV GH VHJXUR LY  PRQWDQWHV GHYLGRV SRU LQWHUPHGLiULRV QDV RSHUDo}HV GH VHJXURV Y 
PRQWDQWHV UHIHUHQWHV D HPSUpVWLPRV H UHFHEtYHLV H YL  PRQWDQWHV UHIHUHQWHV D WtWXORV GH
GtYLGDV
$ &6+ HVWi H[SRVWD D FRQFHQWUDo}HV GH ULVFR FRP UHVVHJXUDGRUDV LQGLYLGXDLV GHYLGR j
QDWXUH]D GR PHUFDGR GH UHVVHJXUR H j IDL[D UHVWULWD GH UHVVHJXUDGRUDV TXH SRVVXHP
FODVVLILFDo}HV GH FUpGLWR DFHLWiYHLV 2 JHUHQFLDPHQWR GH ULVFR GH FUpGLWR LQFOXL R
PRQLWRUDPHQWR GH H[SRVLo}HV DR ULVFR GH FUpGLWR GH FRQWUDSDUWHV LQGLYLGXDLV HP UHODomR jV
FODVVLILFDo}HV GH FUpGLWR SRU FRPSDQKLDV DYDOLDGRUDV GH ULVFRV WDLV FRPR )LWFK 5DWLQJV
6WDQGDUG  3RRU V 0RRG\ V HQWUH RXWUDV  2V UHVVHJXUDGRUHV VmR VXMHLWRV D XP SURFHVVR GH
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DQiOLVHGHULVFRGHFUpGLWRHPXPDEDVHFRQWtQXDSDUDJDUDQWLUTXHRVREMHWLYRVGHPLWLJDomR
GHULVFRGHVHJXURVHGHFUpGLWRVHMDPDWLQJLGRV
LLL 

5LVFRGHOLTXLGH]

5LVFR DVVRFLDGR j LQVXILFLrQFLD GH UHFXUVRV ILQDQFHLURV DSWRV SDUD D &6+ KRQUDU VHXV
FRPSURPLVVRV HP UD]mR GRV GHVFDVDPHQWRV QR IOX[R GH SDJDPHQWRV H UHFHELPHQWRV
FRQVLGHUDQGRRVGLIHUHQWHVSUD]RVGHOLTXLGDomRGRVDWLYRVHDVREULJDo}HV$IDOWDGHOLTXLGH]
LPHGLDWD SRGH LPSRU SHUGDV HP YLUWXGH GD QHFHVVLGDGH GH DOLHQDomR GH DWLYRV FRP D
FRQVHTXHQWH UHDOL]DomR GH SUHMXt]R 3RU PHLR GD SROtWLFD GH JHUHQFLDPHQWR GH OLTXLGH] VmR
PDQWLGRV UHFXUVRV ILQDQFHLURV VXILFLHQWHV SDUD FXPSULU WRGDV DV REULJDo}HV j PHGLGD GH VXD
H[LJLELOLGDGHHXPFRQMXQWRGHFRQWUROHVSULQFLSDOPHQWHSDUDDWLQJLURVOLPLWHVWpFQLFRVID]HP
SDUWHGDHVWUDWpJLDHGRVSURFHGLPHQWRVSDUDVLWXDo}HVGHQHFHVVLGDGHLPHGLDWDGHFDL[D
1RFDVRGD&6+RULVFRGHOLTXLGH]pSRXFRH[SUHVVLYRSRLVDFDUWHLUDpFRQVWLWXtGDSRUDWLYRV
FODVVLILFDGRV FRPR ³SDUD QHJRFLDomR´ HVWi FRQFHQWUDGD HP WtWXORV S~EOLFRV H LQH[LVWrQFLD GH
UHJLVWURGHREULJDo}HVGHTXDOTXHUQDWXUH]D
LY 

5LVFRGHPHUFDGR

'HILQHVH FRPR ULVFR GH PHUFDGR D SRVVLELOLGDGH GH RFRUUrQFLD GH SHUGDV SRU RVFLODomR GH
SUHoRVHWD[DVHPIXQomRGRVGHVFDVDPHQWRVGHSUD]RVPRHGDVHLQGH[DGRUHVGDVFDUWHLUDV
DWLYD H SDVVLYD GH XPD LQVWLWXLomR 2 JHUHQFLDPHQWR GH ULVFR GH PHUFDGR FRQVLVWH HP
PHQVXUDUDFRPSDQKDUHFRQWURODUDH[SRVLomRGDVRSHUDo}HVILQDQFHLUDVGD &6+GH DFRUGR
FRPXPFRQMXQWRGHSUiWLFDVFRPSDWtYHLVFRPDQDWXUH]DGHVXDVRSHUDo}HVDFRPSOH[LGDGH
GRV SURGXWRV H DV GLPHQV}HV GH H[SRVLomR DR ULVFR (QWUH RV ULVFRV LQHUHQWHV j &6+
GHVWDFDPVHULVFRGHWD[DGHMXURVULVFRGHSUHoRGHDo}HVULVFRGHGHULYDWLYRV
$ PHWRGRORJLD XWLOL]DGD SHOD &RPSDQKLD SDUD PHGLU D H[SRVLomR DRV ULVFRV GH PHUFDGR p R
9DOXHDWULVN 9D5  R TXDO GHPRQVWUD D SHUGD Pi[LPD GD FDUWHLUD HP XP GDGR HVSDoR GH
WHPSRFRQVLGHUDQGRVHXPGHWHUPLQDGRQtYHOGHFRQILDQoD2VSDUkPHWURVVmRGHILQLGRVSHOD
686(3 H RV OLPLWHV GHILQLGRV SHOD $GPLQLVWUDomR GH IRUPD FRQVHUYDGRUD 'HQWUH DV
LQIRUPDo}HV XWLOL]DGDV SDUD R FiOFXOR GR 9D5 FRPR R KLVWyULFR GDV FRWDo}HV GRV SUHoRV H R
FRPSRUWDPHQWRSDVVDGRGDHVWUXWXUDGHMXURVQmRVmRFRQWHPSODGDVYDULiYHLVH[yJHQDVSDUD
HIHLWRGDVSURMHo}HVGRVFHQiULRVWDLVFRPRFDWiVWURIHVQDWXUDLVFULVHVHFRQ{PLFDVH[WHUQDV
RXFKRTXHVGHSUHoRVGRVDWLYRV
3DUD UHDOL]DomR GRV FiOFXORV R FXVWRGLDQWH XWLOL]DVH GRV VHJXLQWHV SDUkPHWURV PRGHOR QmR
SDUDPpWULFRLQWHUYDORGHFRQILDQoDGHKRUL]RQWHWHPSRUDOGHXPGLDHYRODWLOLGDGHVRER
FULWpULR(:0$
Y

5LVFRRSHUDFLRQDO

2 SURFHVVR GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV p HVVHQFLDO HP WRGDV DV DWLYLGDGHV GH XPD
RUJDQL]DomRHPYLUWXGHGDFUHVFHQWHFRPSOH[LGDGHGRVVHUYLoRVHSURGXWRVRIHUWDGRVHDLQGD
HPIXQomRGDJOREDOL]DomRGRVQHJyFLRV
2VSULQFLSDLVSRQWRVGHSDUWLGDSDUDGHVHQYROYLPHQWRGHXPDERDJHVWmRGHULVFRVHQYROYHP
FRQKHFHU FRQWURODU H PLWLJDU R LPSDFWR GRV HYHQWRV QHJDWLYRV JHUHQFLDU DV LQFHUWH]DV
LQHUHQWHV DR DOFDQFH GRV REMHWLYRV FULDU RSRUWXQLGDGHV YLVDQGR j REWHQomR GH YDQWDJHP
FRPSHWLWLYDHDXPHQWRGRYDORUDJUHJDGRHVWDEHOHFHUDOLQKDUHGLYXOJDURDSHWLWHGHULVFRGD
FRPSDQKLDFRPDVHVWUDWpJLDVDGRWDGDVSURYHUPHOKRULDVFRPSHWLWLYDVGHDORFDomRGHFDSLWDO
2 JHUHQFLDPHQWR GRV ULVFRV LQHUHQWHV jV DWLYLGDGHV GH PRGR LQWHJUDGR p DSRLDGR QD VXD
HVWUXWXUDGHFRQWUROHVLQWHUQRVHFRPSOLDQFHTXHSHUPLWHRDSULPRUDPHQWRFRQWtQXRGDJHVWmR
GHULVFRVHPLQLPL]DDH[LVWrQFLDGHODFXQDVTXHFRPSURPHWDPVXDHILFiFLD
2 VLVWHPD GH FRQWUROHV LQWHUQRV D &6+ p EDVHDGR QD PHWRGRORJLD H SULQFtSLRV GR &262 ±
&RPPLWWHH RI 6SRQVRULQJ 2UJDQL]DWLRQV RI WKH 7UHDGZD\ &RPPLVVLRQ VHJXQGR FLQFR
FRPSRQHQWHV TXH LQWHUUHODFLRQDGRV FRQVWLWXHP XPD EDVH LQWHJUDGD GH ULVFRV (50 ±
(QWHUSULVH5LVN0DQDJHPHQWYLVDQGRGDUVXSRUWHjFRPSDQKLDSDUDJHUHQFLDUVHXVULVFRVGH
IRUPDHIHWLYDSRUPHLRGDDSOLFDomRGRSURFHVVRGHJHVWmRGHULVFRVHPYiULRVQtYHLVHGHQWUR
GHFRQWH[WRVHVSHFtILFRV
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$ JHVWmR GH ULVFRV H FRQWUROHV GD &6+ p FRPSRVWD SHODV 8QLGDGHV GH $XGLWRULD &RQWUROH H
&RQIRUPLGDGH &RQWDELOLGDGH H 2UoDPHQWR $WXiULD H &RQWUROHV GRV 5LVFRV 7pFQLFRV
LQGHSHQGHQWHV HQWUH VL HODV WUDEDOKDP GH IRUPD FRRUGHQDGD FRP R REMHWLYR GH JDUDQWLU FRP
UD]RiYHOFHUWH]DDSURWHomRGRVDWLYRVHRDOFDQFHGRVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRV
(VVD HVWUXWXUD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV SHUPLWH TXH RV ULVFRV RSHUDFLRQDLV VHMDP
HIHWLYDPHQWHLGHQWLILFDGRVDYDOLDGRVPRQLWRUDGRVHPLWLJDGRVGHPDQHLUDXQLILFDGD
L

&6+±$QiOLVHGH6HQVLELOLGDGH

$VDQiOLVHV GHVHQVLELOLGDGHGD&6+FRQVLGHUDQGRVHjVPXGDQoDVQDVSULQFLSDLVSUHPLVVDV
HP  GH GH]HPEUR GH  H  GH GH]HPEUR GH  OtTXLGRV GRV HIHLWRV WULEXWiULRV
VHJXHPDSUHVHQWDGDVQRVTXDGURVDVHJXLUGHPRQVWUDQGRRVLPSDFWRVGHFDGDSUHPLVVDQR
5HVXOWDGRHQR3DWULP{QLR/tTXLGR
&RQWURODGRUD
6HQVLELOLGDGH

7D[D

&RQVROLGDGR
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,QIODomR

















,QIODomR

















&RQYHUVLELOLGDGH

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

&RQYHUVLELOLGDGH

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1$

1RWDV
D $ VHQVLELOLGDGH j WD[D GH MXURV IRL FDOFXODGD VREUH RV DWLYRV ILQDQFHLURV SHOR PRGHOR GH FiOFXOR GH GXUDWLRQ H FRQYH[LGDGH
FRQVLGHUDQGRDFXUYDGHMXURVSUHIL[DGDEDVLVSRLQWVSDUDFLPDHSDUDEDL[R
E 2VLPSDFWRVGDYDULDomRGDLQIODomREDVLVSRLQWVSDUDFLPDRXSDUDEDL[RIRUDPFDOFXODGRVGHDFRUGRFRPRVDWLYRVILQDQFHLURV
SyVIL[DGRV
F 3DUDRWHVWHGHFRQYHUVLELOLGDGHDSyVHVWXGRVD&RPSDQKLDTXDOLILFRXHVWHULVFRLPDWHULDOIUHQWHDRUHVXOWDGRGDFDUWHLUD

LL

&6+&DUWHLUDGH$WLYRV

$FDUWHLUDGHLQYHVWLPHQWRVGD&6+SRVVXLDWLYRVFODVVLILFDGRVFRPRSDUDQHJRFLDomR 0W0 
2 PpWRGR XWLOL]DGR SDUD D DQiOLVH GH VHQVLELOLGDGH GRV DWLYRV GD &6+ p R GH 6WUHVV 7HVW R
TXDO p IHLWR SDUD HVVD FODVVLILFDomR 1RV H[HUFtFLRV GH HVWUHVVH GLiULR VmR FDOFXODGRV RV
UHVXOWDGRV GR 9D5 GDV FDUWHLUDV XWLOL]DQGRVH R FKRTXH GH  SRQWR EDVH SDUD WD[D GH MXURV
(VWHFHQiULRFRQWHPSODYDULDo}HVQRtQGLFH%RYHVSDFXUYDGHLQIODomRHFXUYDGHMXURV
2UHVXOWDGRGRVWHVWHVUHDOL]DGRVFRPRSULQFLSDOULVFRHVXDYDULDomRHVWmRDSUHVHQWDGRVQR
TXDGURDEDL[R
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&6+&RQWURODGRUD
'HVFULomR
',&RPSURPLVVRV&RPSUD
7RWDO
&6+&RQVROLGDGR
'HVFULomR
',&RPSURPLVVRV&RPSUD
7RWDO
&6+&RQWURODGRUD
'HVFULomR
',&RPSURPLVVRV&RPSUD
7RWDO
&6+&RQVROLGDGR
'HVFULomR
',&RPSURPLVVRV&RPSUD
7RWDO

LLL

5LVFR
$OWDGH-XURV
5
5LVFR
$OWDGH-XURV
5
5LVFR
$OWDGH-XURV
5
5LVFR
$OWDGH-XURV
5


&HQiULR
&HQiULR
3URYiYHO
3RVVtYHO





&HQiULR
&HQiULR
3URYiYHO
3RVVtYHO





&HQiULR
&HQiULR
3URYiYHO
3RVVtYHO





&HQiULR
&HQiULR
3URYiYHO
3RVVtYHO





&HQiULR
5HPRWR


&HQiULR
5HPRWR


&HQiULR
5HPRWR


&HQiULR
5HPRWR



&6+7HVWHGHDGHTXDomRGRVSDVVLYRV 7$3 

&RQIRUPH UHTXHULGR SHOR &3&  D &6+ HIHWXRX XP WHVWH GH DGHTXDomR GRV SDVVLYRV SDUD
WRGRV RV FRQWUDWRV TXH DWHQGDP j GHILQLomR GH XP FRQWUDWR GH VHJXUR VHJXQGR R &3&  H
TXHHVWHMDPYLJHQWHVQDGDWDGHH[HFXomRGRWHVWH
3DUD HVVH WHVWH D &6+ HODERURX XPD PHWRGRORJLD DWXDULDO EDVHDGD QR YDORU SUHVHQWH GD
HVWLPDWLYD FRUUHQWH GRV IOX[RV GH FDL[D IXWXURV GDV REULJDo}HV Mi DVVXPLGDV 3DUD
GHWHUPLQDomR GDV HVWLPDWLYDV GRV IOX[RV GH FDL[DV IXWXURV RV FRQWUDWRV IRUDP DJUXSDGRV
FRQIRUPH RV JUXSRV GH UDPRV HVWDEHOHFLGRV HP UHJXODPHQWDomR HVSHFtILFD $V HVWLPDWLYDV
FRUUHQWHVGRV IOX[RVGHFDL[DIRUDPGHVFRQWDGDVDYDORUSUHVHQWHFRPEDVHQDVHVWUXWXUDVD
WHUPR GD WD[D GH MXURV (77-  GHILQLGDV SHOD 686(3 1R FiOFXOR DWXDULDO GDV HVWLPDWLYDV
FRUUHQWHV GRV IOX[RV GH FDL[D IRUDP FRQVLGHUDGDV SUHPLVVDV DWXDULDLV UHDOLVWDV H QmR
WHQGHQFLRVDVSDUDFDGDYDULiYHOHQYROYLGDFRQIRUPHDEDL[R
D  (VWUXWXUDDWHUPRGDWD[DGHMXURV (77- SDUDGHVFRQWRGRVYDORUHVIXWXURVGRVIOX[RV
SURMHWDGRVIRUDPXWLOL]DGRVRVtQGLFHVFRQIRUPHUROGLYXOJDGRSHOD686(3
E  6LQLVWUDOLGDGHSDUDHVWLPDWLYDGRVVLQLVWURVGHFRUUHQWHVGHSURGXWRVTXHXWLOL]DPWiEXD
GH PRUWDOLGDGH HP VXDV SURMHo}HV IRUDP XWLOL]DGDV DV WiEXDV %5(06  SDUD
VLQLVWURVGHFRUUHQWHVGHSURGXWRVTXHXWLOL]DPWiEXDGHLQYDOLGH]IRLXWLOL]DGDDWiEXD
ÈOYDUR9LQGDVSDUDHVWLPDWLYDGRVVLQLVWURVGHFRUUHQWHVGHSURGXWRVTXHQmRXWLOL]HP
WiEXDVELRPpWULFDVIRUDPDSXUDGDVVLQLVWUDOLGDGHVFRPEDVHQRKLVWyULFRREVHUYDGRGH
FDGDSURGXWRTXHFRPS}HRHVWXGR
F  &DQFHODPHQWRSDUDHVWLPDWLYDGHFDQFHODPHQWRVDQXDLVXWLOL]DGRVQRPRGHORTXDQGR
DSOLFiYHO IRUDP XWLOL]DGDV DV EDVHV KLVWyULFDV GD HYROXomR GH DWLYRV REVHUYDGRV GH
FDGDJUXSRTXHFRPS}HRHVWXGR
G  'HVSHVDV DV HVWLPDWLYDV GDV GHVSHVDV IRUDP VHJUHJDGDV HP GHVSHVDV
DGPLQLVWUDWLYDV GHVSHVDV FRP WULEXWRV H GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV FRQVLGHUDQGR D
PpGLD GD UHODomR KLVWyULFD DQXDO GDV GHVSHVDV VREUH R SUrPLR HPLWLGR
GHVFRQVLGHUDQGRRVYDORUHVUHIHUHQWHDR'39$7
H  5HVVHJXURDVSURMHo}HVIRUDPJHUDGDVFRQVLGHUDQGRRVYDORUHVGRVIOX[RVEUXWRVGH
UHVVHJXUR
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&RPR FRQFOXVmR GRV WHVWHV UHDOL]DGRV QmR IRUDP HQFRQWUDGDV LQVXILFLrQFLDV HP QHQKXP GRV
DJUXSDPHQWRV DQDOLVDGRV SDUD RV SHUtRGRV DSUHVHQWDGRV H[FHWR SDUD R JUXSR GH 6HJXUR
+DELWDFLRQDO )RUD GR 6)+ UDPRV   UHODWLYR DRV SURGXWRV GR JUXSR
+$%B0&09 $ LQVXILFLrQFLD REVHUYDGD SDUD R JUXSR HP TXHVWmR IRL FRPSHQVDGD FRP RV
GHPDLV UDPRV GR VHJPHQWR KDELWDFLRQDO GD &RPSDQKLD ,QIRUPDPRV TXH QmR DSOLFDPRV R
WHVWH GH DGHTXDomR GH SDVVLYRV DRV FRQWUDWRV H FHUWLILFDGRV UHODWLYRV DRV UDPRV '39$7 H
'3(0SRUVHUHPLPDWHULDLV
2 (VWXGR DWXDULDO FRQWHQGR R 7$3 IRL DVVLQDGR SHOR $WXiULR 7pFQLFR 5HVSRQViYHO H SHOR
'LUHWRU 7pFQLFR HVWDQGR GLVSRQtYHO QD VHGH GD &6+ SDUD R yUJmR UHJXODGRU H GHPDLV
ILVFDOL]Do}HV
G 

+ROGLQJ;6±*HUHQFLDPHQWRGHULVFRV

L

5LVFRGHVHJXUR

$ +ROGLQJ ;6 GLVS}H GH JUDQGH GLYHUVLGDGH GH SURGXWRV LQFOXLQGR VHJXUR GH YLGD
SDWULPRQLDLVSODQRVGHFDSLWDOL]DomRHSODQRVGHSUHYLGrQFLDSDUDSHVVRDVItVLFDVHMXUtGLFDV
1HVWHDPELHQWHRVULVFRVLQHUHQWHVDVDWLYLGDGHVGDFRPSDQKLDVmR
x

5LVFRHVWUDWpJLFR )DOWDGHFDSDFLGDGH HPSURWHJHUVHDGDSWDUVHRXDQWHFLSDUVHD
PXGDQoDV HFRQ{PLFDV WHFQROyJLFDV PHUFDGROyJLFDV H HWF  TXH SRVVDP LPSHGLU R
DOFDQFHGRVREMHWLYRVHPHWDVHVWDEHOHFLGDV

x

5LVFR DWXDULDO  0HWRGRORJLDV HRX FiOFXORV LQFRUUHWRV GD WDULIDomR GR VHJXUR SHOD
LQVXILFLrQFLDGDPDQXWHQomRGHWDEHODVGHSUHoRVEHPFRPRGHUHDMXVWHVSHULyGLFRVD
VHUHPDSOLFDGRVQDVDSyOLFHVHSHODLQDGHTXDGDFRQVWLWXLomRGDVUHVHUYDVWpFQLFDV

$ *HVWmR GH 5LVFRV SHUPLWH TXH RV ULVFRV GH VHJXUR VHMDP LGHQWLILFDGRV DYDOLDGRV
PRQLWRUDGRVFRQWURODGRVHPLWLJDGRVDWUDYpVGHXPIRUWHPHFDQLVPRGHFRQWUROHLPSODQWDGR
LQFOXLQGR IXQo}HV GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFR IXQo}HV GH FRQWUROH LQWHUQR H IXQo}HV GH
DXGLWRULDVLQWHUQDVHH[WHUQDV
$+ROGLQJ;6FRQWDFRP XPUHJLPHGHDOoDGDVGHOLQHDGRHFRPSDGU}HVGH RSHUDomR EHP
GHILQLGRV SRU PHLR GH QRUPDV SURFHGLPHQWRV H DWULEXLo}HV EHP GHVFULWRV GLYXOJDGRV H
PRQLWRUDGRV $OpP GLVVR D +ROGLQJ ;6 GLVS}H GH SROtWLFDV GH VXEVFULomR GH ULVFR GH
SUHYHQomR j IUDXGH ODYDJHP GH GLQKHLUR VHJXUDQoD GD LQIRUPDomR LPSODQWDGDV H
PRQLWRUDGDV  H FRP R WUDEDOKR GH SURILVVLRQDLV GH ULVFR H FRQIRUPLGDGH GHVLJQDGRV
FRQKHFHGRUHVGHVXDVDWULEXLo}HVHDWXDQWHVHPWRGDVDViUHDV
LL 

5LVFRGHFUpGLWR

5LVFR GH FUpGLWR p D SRVVLELOLGDGH GD FRQWUDSDUWH GH XPD RSHUDomR ILQDQFHLUD QmR GHVHMDU
FXPSULU RX VRIUHU DOWHUDomR QD FDSDFLGDGH GH KRQUDU VXDV REULJDo}HV FRQWUDWXDLV SRGHQGR
JHUDU DVVLP DOJXPD SHUGD SDUD D +ROGLQJ ;6 $V iUHDVFKDYH HP TXH D +ROGLQJ ;6 HVWi
H[SRVWD DR ULVFR GH FUpGLWR VmR L  SDUWH UHVVHJXUDGD GRV SDVVLYRV GH VHJXUR LL  PRQWDQWHV
GHYLGRV SHORV UHVVHJXUDGRUHV UHIHUHQWHV D VLQLVWURV SDJRV LLL  PRQWDQWHV GHYLGRV SHORV
VHJXUDGRV UHIHUHQWH D FRQWUDWRV GH VHJXUR LY  PRQWDQWHV GHYLGRV SRU LQWHUPHGLiULRV QDV
RSHUDo}HV GH VHJXURV Y  PRQWDQWHV UHIHUHQWHV D HPSUpVWLPRV H UHFHEtYHLV H YL  PRQWDQWHV
UHIHUHQWHVDWtWXORVGHGtYLGDV
$+ROGLQJ;6HVWiH[SRVWDDFRQFHQWUDo}HVGHULVFRFRPUHVVHJXUDGRUDVLQGLYLGXDLVGHYLGR
j QDWXUH]D GR PHUFDGR GH UHVVHJXUR H j IDL[D UHVWULWD GH UHVVHJXUDGRUDV TXH SRVVXHP
FODVVLILFDo}HV GH FUpGLWR DFHLWiYHLV 2 JHUHQFLDPHQWR GH ULVFR GH FUpGLWR LQFOXL R
PRQLWRUDPHQWR GH H[SRVLo}HV DR ULVFR GH FUpGLWR GH FRQWUDSDUWHV LQGLYLGXDLV HP UHODomR jV
FODVVLILFDo}HV GH FUpGLWR SRU FRPSDQKLDV DYDOLDGRUDV GH ULVFRV WDLV FRPR )LWFK 5DWLQJV
6WDQGDUG  3RRU V 0RRG\ V HQWUH RXWUDV  2V UHVVHJXUDGRUHV VmR VXMHLWRV D XP SURFHVVR GH
DQiOLVHGHULVFRGHFUpGLWRHPXPDEDVHFRQWtQXDSDUDJDUDQWLUTXHRVREMHWLYRVGHPLWLJDomR
GHULVFRGHVHJXURVHGHFUpGLWRVHMDPDWLQJLGRV
LLL 

5LVFRGHOLTXLGH]

5LVFRDVVRFLDGRjLQVXILFLrQFLDGHUHFXUVRVILQDQFHLURVDSWRVSDUDD+ROGLQJ;6KRQUDUVHXV
FRPSURPLVVRV HP UD]mR GRV GHVFDVDPHQWRV QR IOX[R GH SDJDPHQWRV H UHFHELPHQWRV
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FRQVLGHUDQGRRVGLIHUHQWHVSUD]RVGHOLTXLGDomRGRVDWLYRVHDVREULJDo}HV$IDOWDGHOLTXLGH]
LPHGLDWD SRGH LPSRU SHUGDV HP YLUWXGH GD QHFHVVLGDGH GH DOLHQDomR GH DWLYRV FRP D
FRQVHTXHQWH UHDOL]DomR GH SUHMXt]R 3RU PHLR GD SROtWLFD GH JHUHQFLDPHQWR GH OLTXLGH] VmR
PDQWLGRV UHFXUVRV ILQDQFHLURV VXILFLHQWHV SDUD FXPSULU WRGDV DV REULJDo}HV j PHGLGD GH VXD
H[LJLELOLGDGHHXPFRQMXQWRGHFRQWUROHVSULQFLSDOPHQWHSDUDDWLQJLURVOLPLWHVWpFQLFRVID]HP
SDUWHGDHVWUDWpJLDHGRVSURFHGLPHQWRVSDUDVLWXDo}HVGHQHFHVVLGDGHLPHGLDWDGHFDL[D
$OLTXLGH]GHPpGLRHORQJRSUD]RpPRQLWRUDGDDWUDYpVGRJHUHQFLDPHQWRGHDWLYRVHSDVVLYRV
$/0±$VVHWVDQG/LDELOLWLHV0DQDJHPHQW GHILQLGRQD3ROtWLFDGH,QYHVWLPHQWRV2DMXVWHQRV
SUD]RV GH YHQFLPHQWR GDV DSOLFDo}HV VHJXQGR D SURMHomR GH H[LJLELOLGDGH GRV UHFXUVRV p
PRQLWRUDGR SHUPDQHQWHPHQWH DOpP GD PDQXWHQomR GH XP YROXPH PtQLPR GH FDL[D SDUD
DWHQGHUDVGHPDQGDVUHFRUUHQWHV
1R FDVR GD +ROGLQJ ;6 R ULVFR GH OLTXLGH] SRGH VHU FRQVLGHUDGR EDL[R SRLV D FDUWHLUD p
FRQVWLWXtGDHPVXDPDLRU SDUWHSRUDWLYRVFODVVLILFDGRV³SDUDQHJRFLDomR´RX³GLVSRQtYHO SDUD
YHQGD´ UHGX]LQGR DVVLP R ULVFR GD LQVXILFLrQFLD GH UHFXUVRV QDV GDWDV SURMHWDGDV SDUD R
FXPSULPHQWRGHVXDVREULJDo}HV
LY 

5LVFRGHPHUFDGR

'HILQHVH FRPR ULVFR GH PHUFDGR D SRVVLELOLGDGH GH RFRUUrQFLD GH SHUGDV SRU RVFLODomR GH
SUHoRVHWD[DVHPIXQomRGRVGHVFDVDPHQWRVGHSUD]RVPRHGDVHLQGH[DGRUHVGDVFDUWHLUDV
DWLYD H SDVVLYD GH XPD LQVWLWXLomR 2 JHUHQFLDPHQWR GH ULVFR GH PHUFDGR FRQVLVWH HP
PHQVXUDUDFRPSDQKDUHFRQWURODUDH[SRVLomRGDVRSHUDo}HVILQDQFHLUDVGD+ROGLQJ;6GH
DFRUGR FRP XP FRQMXQWR GH SUiWLFDV FRPSDWtYHLV FRP D QDWXUH]D GH VXDV RSHUDo}HV D
FRPSOH[LGDGHGRVSURGXWRVHDVGLPHQV}HVGHH[SRVLomRDRULVFR(QWUHRVULVFRVLQHUHQWHVj
+ROGLQJ ;6 GHVWDFDPVH ULVFR GH WD[D GH MXURV ULVFR GH SUHoR GH Do}HV H ULVFR GH
GHULYDWLYRV
$PHWRGRORJLDXWLOL]DGD SHOD+ROGLQJ;6SDUD PHGLU DH[SRVLomRDRV ULVFRVGHPHUFDGR pR
9DOXHDWULVN 9D5  R TXDO GHPRQVWUD D SHUGD Pi[LPD GD FDUWHLUD HP XP GDGR HVSDoR GH
WHPSRFRQVLGHUDQGRVHXPGHWHUPLQDGRQtYHOGHFRQILDQoD2VSDUkPHWURVVmRGHILQLGRVSHOD
686(3 H RV OLPLWHV GHILQLGRV SHOD $GPLQLVWUDomR 'HQWUH DV LQIRUPDo}HV XWLOL]DGDV SDUD R
FiOFXOR GR 9D5 FRPR R KLVWyULFR GDV FRWDo}HV GRV SUHoRV H R FRPSRUWDPHQWR SDVVDGR GD
HVWUXWXUD GH MXURV QmR VmR FRQWHPSODGDV YDULiYHLV H[yJHQDV SDUD HIHLWR GDV SURMHo}HV GRV
FHQiULRV WDLV FRPR FDWiVWURIHV QDWXUDLV FULVHV HFRQ{PLFDV H[WHUQDV RX FKRTXHV GH SUHoRV
GRVDWLYRV
3DUD UHDOL]DomR GRV FiOFXORV R FXVWRGLDQWH XWLOL]DVH GRV VHJXLQWHV SDUkPHWURV PRGHOR QmR
SDUDPpWULFRLQWHUYDORGHFRQILDQoDGHKRUL]RQWHWHPSRUDOGHXPGLDHYRODWLOLGDGHVRER
FULWpULR(:0$
Y

5LVFRRSHUDFLRQDO

2 SURFHVVR GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV p HVVHQFLDO HP WRGDV DV DWLYLGDGHV GH XPD
RUJDQL]DomRHPYLUWXGHGDFUHVFHQWHFRPSOH[LGDGHGRVVHUYLoRVHSURGXWRVRIHUWDGRVHDLQGD
HPIXQomRGDJOREDOL]DomRGRVQHJyFLRV
2VSULQFLSDLVSRQWRVGHSDUWLGDSDUDGHVHQYROYLPHQWRGHXPDERDJHVWmRGHULVFRVHQYROYHP
FRQKHFHU FRQWURODU H PLWLJDU R LPSDFWR GRV HYHQWRV QHJDWLYRV JHUHQFLDU DV LQFHUWH]DV
LQHUHQWHV DR DOFDQFH GRV REMHWLYRV FULDU RSRUWXQLGDGHV YLVDQGR j REWHQomR GH YDQWDJHP
FRPSHWLWLYDHDXPHQWRGRYDORUDJUHJDGRHVWDEHOHFHUDOLQKDUHGLYXOJDURDSHWLWHGHULVFRGD
FRPSDQKLDFRPDVHVWUDWpJLDVDGRWDGDVSURYHUPHOKRULDVFRPSHWLWLYDVGHDORFDomRGHFDSLWDO
2 JHUHQFLDPHQWR GRV ULVFRV LQHUHQWHV jV DWLYLGDGHV GH PRGR LQWHJUDGR p DSRLDGR QD VXD
HVWUXWXUDGHFRQWUROHVLQWHUQRVHFRPSOLDQFHTXHSHUPLWHRDSULPRUDPHQWRFRQWtQXRGDJHVWmR
GHULVFRVHPLQLPL]DDH[LVWrQFLDGHODFXQDVTXHFRPSURPHWDPVXDHILFiFLD
2 VLVWHPD GH FRQWUROHV LQWHUQRV GD +ROGLQJ ;6 p EDVHDGR QD PHWRGRORJLD H SULQFtSLRV GR
&262±&RPPLWWHHRI6SRQVRULQJ2UJDQL]DWLRQVRIWKH7UHDGZD\&RPPLVVLRQVHJXQGRFLQFR
FRPSRQHQWHV TXH LQWHUUHODFLRQDGRV FRQVWLWXHP XPD EDVH LQWHJUDGD GH ULVFRV (50 ±
(QWHUSULVH5LVN0DQDJHPHQWYLVDQGRGDUVXSRUWHjFRPSDQKLDSDUDJHUHQFLDUVHXVULVFRVGH
IRUPDHIHWLYDSRUPHLRGDDSOLFDomRGRSURFHVVRGHJHVWmRGHULVFRVHPYiULRVQtYHLVHGHQWUR
GHFRQWH[WRVHVSHFtILFRV

ϯϮ


398

ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ



EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ
ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘
$ JHVWmR GH ULVFRV H FRQWUROHV GD +ROGLQJ ;6 p FRPSRVWD SHODV 8QLGDGHV GH $XGLWRULD
&RQWUROHH&RQIRUPLGDGH&RQWDELOLGDGHH2UoDPHQWR$WXiULDH&RQWUROHVGRV5LVFRV7pFQLFRV
LQGHSHQGHQWHV HQWUH VL TXH WUDEDOKDP GH IRUPD FRRUGHQDGD FRP R REMHWLYR GH JDUDQWLU FRP
UD]RiYHOFHUWH]DDSURWHomRGRVDWLYRVHRDOFDQFHGRVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRV
(VVD HVWUXWXUD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV SHUPLWH TXH RV ULVFRV RSHUDFLRQDLV VHMDP
HIHWLYDPHQWHLGHQWLILFDGRVDYDOLDGRVPRQLWRUDGRVHPLWLJDGRVGHPDQHLUDXQLILFDGD
L

+ROGLQJ;6±$QiOLVHGH6HQVLELOLGDGH

$VDQiOLVHVGHVHQVLELOLGDGHGR*UXSRFRQVLGHUDQGRVHjVPXGDQoDVQDVSULQFLSDLVSUHPLVVDV
HP  GH GH]HPEUR GH  OtTXLGRV GRV HIHLWRV WULEXWiULRV VHJXHP DSUHVHQWDGDV QRV
TXDGURV D VHJXLU GHPRQVWUDQGR RV LPSDFWRV GH FDGD SUHPLVVD QR UHVXOWDGR H QR SDWULP{QLR
OtTXLGR
6HQVLELOLGDGH
7D[D
7D[D
6REUHYLYrQFLD
6REUHYLYrQFLD
0RUWDOLGDGH6LQLVWUDOLGDGH
0RUWDOLGDGH6LQLVWUDOLGDGH
,QIODomR
,QIODomR
&RQYHUVLELOLGDGH
&RQYHUVLELOLGDGH

&RQWURODGRUD

%UXWRGH
/tTXLGRGH
UHVVHJXUR
UHVVHJXUR
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1RWDV
D $ VHQVLELOLGDGH j WD[D GH MXURV IRL FDOFXODGD VREUH RV DWLYRV ILQDQFHLURV SHOR PRGHOR GH FiOFXOR GH GXUDWLRQ H FRQYH[LGDGH
FRQVLGHUDQGRDFXUYDGHMXURVSUHIL[DGDEDVLVSRLQWVSDUDFLPDHSDUDEDL[R
E 2VLPSDFWRVGDYDULDomRGDLQIODomREDVLVSRLQWVSDUDFLPDRXSDUDEDL[RIRUDPFDOFXODGRVGHDFRUGRFRPRVDWLYRVILQDQFHLURV
SyVIL[DGRV

LL

+ROGLQJ;6&DUWHLUDGH$WLYRV

$ FDUWHLUD GH LQYHVWLPHQWRV GD &RPSDQKLD SRVVXL DWLYRV FODVVLILFDGRV FRPR SDUD QHJRFLDomR
0W0 
2 PpWRGR XWLOL]DGR SDUD D DQiOLVH GH VHQVLELOLGDGH GRV DWLYRV GD &RPSDQKLD p R GH 6WUHVV
7HVWRTXDOpIHLWRSDUDHVVDFODVVLILFDomR1RVH[HUFtFLRVGHHVWUHVVHGLiULRVmR FDOFXODGRV
RVUHVXOWDGRVGR9D5GDVFDUWHLUDVXWLOL]DQGRVHRFKRTXHGHSRQWREDVHSDUDWD[DGHMXURV
(VWHFHQiULRFRQWHPSODYDULDo}HVQRtQGLFH%RYHVSDFXUYDGHLQIODomRHFXUYDGHMXURV
2UHVXOWDGRGRVWHVWHVUHDOL]DGRVFRPRSULQFLSDOULVFRHVXDYDULDomRHVWmRDSUHVHQWDGRVQR
TXDGURDEDL[R
&6+&RQWURODGRUD
'HVFULomR
',&RPSURPLVVRV&RPSUD
7RWDO
'HVFULomR
',&RPSURPLVVRV&RPSUD
7RWDO

LLL


&HQiULR
5HPRWR
$OWDGH-XURV

5

&6+&RQVROLGDGR
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5LVFR
3URYiYHO
3RVVtYHO
5HPRWR
$OWDGH-XURV      
5      
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+ROGLQJ;67HVWHGHDGHTXDomRGRVSDVVLYRV 7$3 

&RQIRUPHUHTXHULGRSHOR&3&D+ROGLQJ;6HIHWXRXXPWHVWHGHDGHTXDomRGRVSDVVLYRV
SDUDWRGRVRVFRQWUDWRVTXHDWHQGDPjGHILQLomRGHXPFRQWUDWRGHVHJXURVHJXQGRR&3&
HTXHHVWHMDPYLJHQWHVQDGDWDGHH[HFXomRGRWHVWH
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3DUDHVVHWHVWHD+ROGLQJ;6HODERURXXPDPHWRGRORJLDDWXDULDOEDVHDGDQRYDORUSUHVHQWH
GD HVWLPDWLYD FRUUHQWH GRV IOX[RV GH FDL[D IXWXURV GDV REULJDo}HV Mi DVVXPLGDV 3DUD
GHWHUPLQDomR GDV HVWLPDWLYDV GRV IOX[RV GH FDL[DV IXWXURV RV FRQWUDWRV IRUDP DJUXSDGRV
FRQIRUPH RV JUXSRV GH UDPRV HVWDEHOHFLGRV HP UHJXODPHQWDomR HVSHFtILFD $V HVWLPDWLYDV
FRUUHQWHVGRV IOX[RVGHFDL[DIRUDPGHVFRQWDGDVDYDORUSUHVHQWHFRPEDVHQDVHVWUXWXUDVD
WHUPR GD WD[D GH MXURV (77-  GHILQLGDV SHOD 686(3 1R FiOFXOR DWXDULDO GDV HVWLPDWLYDV
FRUUHQWHV GRV IOX[RV GH FDL[D IRUDP FRQVLGHUDGDV SUHPLVVDV DWXDULDLV UHDOLVWDV H QmR
WHQGHQFLRVDVSDUDFDGDYDULiYHOHQYROYLGDFRQIRUPHDEDL[R
D
(VWUXWXUDDWHUPRGDWD[DGHMXURV (77- SDUDGHVFRQWRGRVYDORUHVIXWXURVGRVIOX[RV
SURMHWDGRVIRUDPXWLOL]DGRVRVtQGLFHVFRQIRUPHUROGLYXOJDGRSHOD686(3
E
6LQLVWUDOLGDGHSDUDHVWLPDWLYDGRVVLQLVWURVGHFRUUHQWHVGHSURGXWRVTXHXWLOL]DPWiEXD
GH PRUWDOLGDGH HP VXDV SURMHo}HV IRUDP XWLOL]DGDV DV WiEXDV %5(06  SDUD VLQLVWURV
GHFRUUHQWHV GH SURGXWRV TXH XWLOL]DP WiEXD GH LQYDOLGH] IRL XWLOL]DGD D WiEXD ÈOYDUR 9LQGDV
SDUD HVWLPDWLYD GRV VLQLVWURV GHFRUUHQWHV GH SURGXWRV TXH QmR XWLOL]HP WiEXDV ELRPpWULFDV
IRUDPDSXUDGDVVLQLVWUDOLGDGHVFRPEDVHQRKLVWyULFRREVHUYDGRGHFDGDSURGXWRTXHFRPS}H
RHVWXGR
F
&DQFHODPHQWRSDUDHVWLPDWLYDGHFDQFHODPHQWRVDQXDLVXWLOL]DGRVQRPRGHORTXDQGR
DSOLFiYHOIRUDPXWLOL]DGDVDVEDVHVKLVWyULFDVGDHYROXomRGHDWLYRVREVHUYDGRGHFDGDJUXSR
TXHFRPS}HRHVWXGR
G
'HVSHVDV DV HVWLPDWLYDV GDV GHVSHVDV IRUDP VHJUHJDGDV HP GHVSHVDV
DGPLQLVWUDWLYDV GHVSHVDV FRP WULEXWRV H GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV FRQVLGHUDQGR D PpGLD GD
UHODomRKLVWyULFDDQXDOGDVGHVSHVDVVREUHRSUrPLRHPLWLGR
H
5HVVHJXURDVSURMHo}HVIRUDPJHUDGDVFRQVLGHUDQGRRVYDORUHVGRVIOX[RVEUXWRVGH
UHVVHJXUR
&RPR FRQFOXVmR GRV WHVWHV UHDOL]DGRV QmR IRUDP HQFRQWUDGDV LQVXILFLrQFLDV HP QHQKXP GRV
DJUXSDPHQWRVDQDOLVDGRVSDUDRVSHUtRGRVDSUHVHQWDGRV
2 (VWXGR DWXDULDO FRQWHQGR R 7$3 IRL DVVLQDGR SHOR $WXiULR 7pFQLFR 5HVSRQViYHO H SHOR
'LUHWRU7pFQLFRHVWDQGRGLVSRQtYHOQDVHGH GD+ROGLQJ;6SDUD RyUJmRUHJXODGRUHGHPDLV
ILVFDOL]Do}HV
G 

7RR6HJXURV±*HUHQFLDPHQWRGHULVFRV

$iUHDGH*RYHUQDQoD5LVFRVH&RPSOLDQFH *5& pDUHVSRQViYHOSRULGHQWLILFDUPRQLWRUDU
DYDOLDU H DFRPSDQKDU R JHUHQFLDPHQWR GRV ULVFRV LQHUHQWHV jV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV GD
6HJXUDGRUD SRU PHLR GR GHVHQYROYLPHQWR H PDQXWHQomR GH XPD HVWUXWXUD GH FRQWUROHV
LQWHUQRVHIHWLYDTXHPLWLJXHRVULVFRVLGHQWLILFDGRVHGrRVXSRUWHQHFHVViULRjVGHPDLViUHDV
RSHUDFLRQDLV YLVDQGR R XVR HILFLHQWH GRV UHFXUVRV SUySULRV H GH WHUFHLURV FRP YLVWDV D
PD[LPL]DU R EHQHItFLR GRV DFLRQLVWDV DGPLQLVWUDGRUHV VHJXUDGRV IRUQHFHGRUHV H
FRODERUDGRUHVGD6HJXUDGRUD
$ 7RR 6HJXURV HP YLUWXGH GH VXDV DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV WHP H[SRVLomR jV VHJXLQWHV
FDWHJRULDVGHULVFR5LVFRGH6HJXURV 5LVFR2SHUDFLRQDO5LVFR6XEVFULomR5LVFR)LQDQFHLUR
H5LVFRGH&DSLWDO
$ 7RR 6HJXURV HVWDEHOHFH GLUHWUL]HV SDUD D LGHQWLILFDomR PRQLWRUDPHQWR DYDOLDomR H
JHUHQFLDPHQWRGHFDGDXPDGHVWDVFDWHJRULDVGHULVFRFRQIRUPHDSUHVHQWDGRDVHJXLU
L

5LVFRGH6HJXURV

2 SULQFLSDO ULVFR UHODFLRQDGR j VHJXURV p GH TXH D IUHTXrQFLD RX VHYHULGDGH GRV VLQLVWURV
RFRUULGRV VHMD PDLRU GR TXH R HVWLPDGR 2 ULVFR GH VHJXUR LQFOXL D SRVVLELOLGDGH UD]RiYHO GH
SHUGDVLJQLILFDWLYDGHYLGRjLQFHUWH]DQDIUHTXrQFLDGDRFRUUrQFLDHVHYHULGDGHGRVVLQLVWURV
2 JHUHQFLDPHQWR GR ULVFR GH VHJXURV FRQVLVWH QD DSOLFDomR GD WHRULD GD SUREDELOLGDGH H GH
FULWpULRV DWXDULDLV QD SUHFLILFDomR TXH FRQVLGHUD R YDORU GR SUrPLR GH VHJXUR EHP FRPR R
DGHTXDGRSURYLVLRQDPHQWRGDVUHVHUYDVWpFQLFDV
1R PRPHQWR GD FRQWUDWDomR GH XP FRQWUDWR GH VHJXUR R VHJXUDGR WUDQVIHUH SDUD D
6HJXUDGRUD VXEVFULWRU RULVFRGDRFRUUrQFLDGRVLQLVWURVREUHREHPVHJXUDGRHHVWDDVVXPH
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D UHVSRQVDELOLGDGH SRU LQGHQL]DU R VHJXUDGR QR FDVR GD RFRUUrQFLD GH VLQLVWUR GXUDQWH R
SHUtRGR GH YLJrQFLD GD DSyOLFH HP YLUWXGH GR UHFHELPHQWR GR PRQWDQWH GH SUrPLR SDJR SHOR
VHJXUDGR
LL 

5LVFR2SHUDFLRQDO

2ULVFRRSHUDFLRQDOHVWiUHODFLRQDGRjSRVVLELOLGDGHGHSHUGDVRFRUULGDVSRUIDOKDGHILFLrQFLD
RX LQDGHTXDomR GH SURFHVVRV LQWHUQRV VLVWHPDV RSHUDFLRQDLV IDOKD GH SHVVRDV RX HYHQWR
H[WHUQR
2 JHUHQFLDPHQWR GR ULVFR RSHUDFLRQDO p UHDOL]DGR SHULRGLFDPHQWH HP FRQMXQWR FRP DV iUHDV
GD6HJXUDGRUDSRUPHLRGDPDWUL]GHULVFRUHYLVDGDDQXDOPHQWHYLVDQGRDFRQVWUXomRGHXPD
HVWUXWXUDGHJRYHUQDQoDHFRQWUROHVLQWHUQRVHIHWLYDHSRUPHLRGREDQFRGHGDGRVGHSHUGDV
RSHUDFLRQDLV RQGH p UHDOL]DGR XP PDSHDPHQWR GDV SULQFLSDLV SHUGDV RSHUDFLRQDLV TXH D
6HJXUDGRUDHVWiH[SRVWD2VFRQWUROHVSDUDPLWLJDomRGRVULVFRVRSHUDFLRQDLVVmRWHVWDGRVH
UHYLVDGRVSHULRGLFDPHQWHHVHPSUHTXHQHFHVViULRVmRVROLFLWDGDVPHOKRULDVQRVFRQWUROHV
$OpP GLVWR DQXDOPHQWH RX VHPSUH TXH Ki QHFHVVLGDGH p UHDOL]DGD D DWXDOL]DomR GR VLVWHPD
QRUPDWLYR TXH HVWDEHOHFH GLUHWUL]HV FRP DV PHOKRUHV SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD D VHUHP
VHJXLGDVEHPFRPRGR3ODQRGH&RQWLQXLGDGHGH1HJyFLRV 3&1 
LLL 

5LVFRGH6XEVFULomR

2 ULVFR GH VXEVFULomR p RULXQGR GH XPD VLWXDomR HFRQ{PLFD DGYHUVD TXH FRQWUDULD WDQWR DV
H[SHFWDWLYDV GD 6HJXUDGRUD TXDQWR jV LQFHUWH]DV H[LVWHQWHV QD GHILQLomR GH SUHPLVVDV
DWXDULDLV TXH VmR EDVH SDUD SUHFLILFDomR FRQWHPSODQGR R YDORU GH SUrPLR H D DGHTXDGD
FRQVWLWXLomRGDVSURYLV}HVWpFQLFDVRXVHMDpRULVFRGHTXHDIUHTXrQFLDRXVHYHULGDGHGRV
VLQLVWURV TXH YHQKDP D RFRUUHU VHMDP PDLRUHV GR TXH RV TXH IRUDP LQLFLDOPHQWH HVWLPDGRV
SHOD6HJXUDGRUD
2V SULQFLSDLV REMHWLYRV GD DQiOLVH GH VXEVFULomR VmR IRUQHFHU VXEVtGLRV SDUD D DGHTXDGD
DFHLWDomR GH ULVFRV SHOD 6HJXUDGRUD FRP EDVH HP VHX DSHWLWH GH ULVFR FRQWHPSODQGR
SUHFLILFDomR OLPLWHV GH UHWHQomR H DFHLWDomR SRU FDUWHLUDUDPR YHULILFDU D QHFHVVLGDGH GH
SXOYHUL]DomR GR ULVFR D VHU DFHLWR SRU PHLR GD FRQWUDWDomR GH UHVVHJXURFRVVHJXUR SDUD
GHWHUPLQDGDFDUWHLUDUDPRGHIRUPDDUHGX]LURLPSDFWRGHULVFRVLVRODGRVJDUDQWLURDOFDQFH
GHUHVXOWDGRRSHUDFLRQDO
$VSULQFLSDLVH[SRVLo}HVUHODFLRQDGDVDRULVFRGHVXEVFULomRVmR 3UHFLILFDomR RXVXEVFULomR
DFHLWDomR GH ULVFR  LQDGHTXDGD 3XOYHUL]DomR RX WUDQVIHUrQFLD GH ULVFR SRU PHLR GH
UHVVHJXURFRVVHJXUR LQDGHTXDGD )OXWXDo}HV QD IUHTXrQFLD H VHYHULGDGH QRV HYHQWRV
RFRUULGRV RX QR SDJDPHQWR GH LQGHQL]DomR HP UHODomR DR TXH IRL HVWLPDGR LQLFLDOPHQWH
,QVXILFLrQFLDRXVXSHUYDORUL]DomRQDFRQVWLWXLomRGH3URYLV}HV7pFQLFDV
2 JHUHQFLDPHQWR GR ULVFR GH VXEVFULomR p UHDOL]DGR SRU PHLR GDV VHJXLQWHV HWDSDV GR
SURFHVVR GH DFHLWDomR GH ULVFRV GD 6HJXUDGRUD 'HVHQYROYLPHQWR GR SURGXWR FRP DSRLR GH
PHWRGRORJLDDWXDULDODGHTXDGDHHPOLQKDFRPDVGHPDQGDVUHJXODWyULDVYLJHQWHVHTXHGHYH
FRQWHPSODU DYDOLDomR PHQVXUDomR H SUHFLILFDomR DGHTXDGD GR ULVFR VRE DQiOLVH SDUD
DFHLWDomR LQFOXLQGR D 1RWD 7pFQLFD $WXDULDO &RQGLo}HV *HUDLV GR SURGXWR H /LPLWH GH
5HWHQomR SRU FDUWHLUDUDPR 0HLRV GH FRPHUFLDOL]DomR GR SURGXWR $QiOLVH GH DFHLWDomR HP
OLQKD FRP R DSHWLWH GH ULVFR GD 6HJXUDGRUD H $YDOLDomR GD VLQLVWUDOLGDGH HVSHUDGD SDUD D
FDUWHLUDUDPR
$ 7RR 6HJXURV UHDOL]D RSHUDo}HV GH UHVVHJXUR FRP RV VHJXLQWHV REMHWLYRV SXOYHUL]DU H
WUDQVIHULU SDUWH GR ULVFR FRP YLVWDV D PDQWHUDXPHQWDU D FDSDFLGDGH GD 6HJXUDGRUD SDUD
DVVXPLU ULVFRV JDUDQWLU UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO H UHGX]LU R LPSDFWR GH SRVVtYHLV GHVYLRV QD
VLQLVWUDOLGDGHDSUHVHQWDGDSHODFDUWHLUDUDPR
1R TXDGUR D VHJXLU VmR DSUHVHQWDGRV RV SULQFLSDLV UHVVHJXUDGRUHV FRP RV TXDLV D 7RR
6HJXURVPDQWpPFRQWUDWRHPGHGH]HPEURGH
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5HVVHJXUDGRU

&ODVVLILFDomR

$XVWUDO5HVVHJXUDGRUD6$

/RFDO

%7*3DFWXDO5HVVHJXUDGRUD6$

/RFDO

,5%%UDVLO5HVVHJXURV6$

/RFDO

LY 

5LVFR)LQDQFHLUR

2V ULVFRV UHODFLRQDGRV D FDUWHLUD GH LQYHVWLPHQWRV VmR DFRPSDQKDGRV PHQVDOPHQWH SHOD
'LUHWRULD)LQDQFHLUDGD7RR6HJXURVFRPEDVHQ
DV GLUHWUL]HV HVWDEHOHFLGDV QD 3ROtWLFD
GH ,QYHVWLPHQWR D TXDO p UHYLVDGD SHULRGLFDPHQWH 2 ULVFR ILQDQFHLUR p GLYLGLGR HP ULVFRV GH
FUpGLWROLTXLGH]HPHUFDGR
Y

5LVFRGH&UpGLWR

2 ULVFR GH FUpGLWR HVWi UHODFLRQDGR j SRVVLELOLGDGH GH SHUGDV ILQDQFHLUDV GHFRUUHQWHV GR QmR
FXPSULPHQWRSHORWRPDGRURXFRQWUDSDUWHGHVXDVREULJDo}HVILQDQFHLUDVMXQWRj6HJXUDGRUD
RX j GHWHULRUDomR QD FODVVLILFDomR GH ULVFR GH XP WRPDGRU RX FRQWUDSDUWH SRU DJrQFLDV GH
UDWLQJTXHSRVVDPFRPSURPHWHURFXPSULPHQWRGHVXDVREULJDo}HV
$ 7RR 6HJXURV DGRWD XP SHUILO FRQVHUYDGRU HP VHXV LQYHVWLPHQWRV WHQGR VXD FDUWHLUD
FRPSRVWDHPVXDPDLRUSDUWHSRUWtWXORVS~EOLFRVHPUD]mRGLVVRDFODVVLILFDomRGRULVFRGH
FUpGLWR GD FDUWHLUD GH LQYHVWLPHQWR p DYDOLDGD SHOD 6HJXUDGRUD FRPR EDL[R $ 3ROtWLFD GH
,QYHVWLPHQWRIRLHODERUDGDHPOLQKDFRPRVOLPLWHVGHDORFDomR SRUHPLVVRUHPRGDOLGDGH GH
LQYHVWLPHQWRHVWDEHOHFLGRVQD5HVROXomR&01
$7RR6HJXURVRSHUDSULQFLSDOPHQWHQRVUDPRVGHPDVVLILFDGRVTXHWHPSRUFDUDFWHUtVWLFDXP
HVWLSXODQWH SHVVRD MXUtGLFD  FRPR UHVSRQViYHO SHOR UHSDVVH GRV SUrPLRV GH VHJXURV $
DYDOLDomRGDTXDOLGDGHGHFUpGLWRGRVHPLVVRUHVHGDVFRQWUDSDUWHVpEDVHDGDSULQFLSDOPHQWH
HPQtYHLVGHFUpGLWRUHFRQKHFLGRVHRXWUDVLQIRUPDo}HVS~EOLFDVGLVSRQtYHLV
2 JHUHQFLDPHQWR GR ULVFR GH FUpGLWR DGRWDGR SHOD 7RR 6HJXURV p XP SURFHVVR FRQWtQXR H
FRQVLGHUD R PRQLWRUDPHQWR SHULyGLFR GRV WRPDGRUHV H FRQWUDSDUWHV FRP RV TXDLV D 7RR
6HJXURVPDQWpPFRPSURPLVVRVMXQWRjVDJrQFLDVGHUDWLQJ )LWFK5DWLQJVRXHTXLYDOHQWH 
YL 

5LVFRGH/LTXLGH]

2ULVFRGHOLTXLGH]HVWiUHODFLRQDGRjSRVVLELOLGDGHGHD6HJXUDGRUDQmRVHUFDSD]GHKRQUDU
VXDV REULJDo}HV HVSHUDGDV FRUUHQWHV H IXWXUDV LQFOXVLYH DV GHFRUUHQWHV GH YLQFXODomR GH
JDUDQWLDVVHPDIHWDUVXDVRSHUDo}HVGLiULDVHVHPLQFRUUHUHPSHUGDVVLJQLILFDWLYDVHDLQGD
D SRVVLELOLGDGH GH QmR FRQVHJXLU QHJRFLDU D SUHoR GH PHUFDGR XPD SRVLomR GHYLGR DR VHX
WDPDQKR HOHYDGR HP UHODomR DR YROXPH QRUPDOPHQWH WUDQVDFLRQDGR RX HP UD]mR GH DOJXPD
GHVFRQWLQXLGDGHQRVPHUFDGRV
3HULRGLFDPHQWH D 6HJXUDGRUD DYDOLD VHXV DWLYRV FDUWHLUD GH LQYHVWLPHQWR FUpGLWRV GDV
RSHUDo}HV FRP VHJXUR H UHVVHJXUR DWLYRV GH UHVVHJXUR FDL[D H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D  H
SDVVLYRV SURYLV}HVWpFQLFDVVDOGRGHFRQWDVDSDJDUGpELWRVGDVRSHUDo}HVFRPVHJXURV H
UHVVHJXURVHGHSyVLWRGHWHUFHLURV SRUPHLRGRIOX[RGHFDL[DFRQWUDWXDOQmRGHVFRQWDGR
$ JHVWmR GH ULVFR GH OLTXLGH] p HIHWXDGD SHOD 6HJXUDGRUD DWUDYpV GR PRQLWRUDPHQWR GR
FXPSULPHQWRGD OHJLVODomRHPLWLGD SHOD 686(3 H&01SULQFLSDOPHQWH QR TXHGL] UHVSHLWRD
FREHUWXUDGDVSURYLV}HVWpFQLFDVSRUDWLYRVJDUDQWLGRUHVVXILFLrQFLDGHFDSLWDOHVROYrQFLD
YLL 

5LVFRGH0HUFDGR

2 ULVFR GH PHUFDGR HVWi DVVRFLDGR D SHUGDV SRWHQFLDLV HP GHFRUUrQFLD GH H[SRVLo}HV
UHODFLRQDGDVDRVIDWRUHVGHULVFRGHFRUUHQWHVGDFRPSRVLomRGDFDUWHLUDGHLQYHVWLPHQWRVWDLV
FRPRWD[DGHMXURVtQGLFHGHSUHoRVHRVFLODomRQRSUHoRGHDo}HVHGHErQWXUHV
2JHUHQFLDPHQWRGRULVFR GHPHUFDGRpUHDOL]DGRFRPRREMHWLYRGHPRQLWRUDUDVH[SRVLo}HV
jVTXDLVD6HJXUDGRUDHVWiVXMHLWDVHQGRRVSULQFLSDLVIDWRUHVGHULVFR
x

7D[DVGHMXURVULVFRVGHWD[DGHMXURVGLIHUHQWHVQDSUHFLILFDomRGHDWLYRVHSDVVLYRV
EHP FRPR GH RVFLODo}HV LQHVSHUDGDV QD LQFOLQDomR FXUYDWXUD HRX FRQYH[LGDGH GDV
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HVWUXWXUDV D WHUPR YLJHQWHV QR PHUFDGR H GH DOWHUDo}HV QDV FRUUHODo}HV HQWUH
GLIHUHQWHVWD[DVGHMXURV
x

ËQGLFHGHSUHoRVULVFRGHRVFLODomRQRVtQGLFHVGHSUHoRFRPRSRUH[HPSORRËQGLFH
*HUDO GH 3UHoRV GR 0HUFDGR ,*30  H R ËQGLFH 1DFLRQDO GH 3UHoRV DR &RQVXPLGRU
$PSOR ,3&$ H

x

3UHoRGHDo}HVULVFRGHSHUGDHPYLUWXGHGDRVFLODomRQRSUHoRGDVDo}HVHPTXHD
6HJXUDGRUDWHQKDH[SRVLomR

YLLL 

5LVFRGH&DSLWDO

$ 7RR 6HJXURV PDQWpP FDSLWDO HP QtYHO VXILFLHQWH H DGHTXDGR YLVDQGR DWHQGHU DV
GHWHUPLQDo}HV GR &RQVHOKR 1DFLRQDO GH 6HJXURV 3ULYDGRV &163  H 6XSHULQWHQGrQFLD GH
6HJXURV3ULYDGRV 686(3 DOpPGHPD[LPL]DURUHWRUQRVREUHRFDSLWDOGHVHXVDFLRQLVWDV
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L[ 

7RR6HJXURV$QiOLVHGH6HQVLELOLGDGH

27HVWHGH6HQVLELOLGDGHYLVDGHPRQVWUDURVHIHLWRVTXDQWLWDWLYRVVREUHRPRQWDQWHHVWLPDGRGHVLQLVWURVGHFODUDGRVQR3DVVLYRGD7RR6HJXURVEHP
FRPR QR 3DWULP{QLR /tTXLGR $MXVWDGR 3/$  H QR 5HVXOWDGR TXDQGR DOWHUDGD DOJXPD GDV YDULiYHLV DSOLFDGDV j PHWRGRORJLD GH FiOFXOR GD SURYLVmR
FRQVWLWXtGDQXPDGHWHUPLQDGDGDWDEDVH
1HVWHFRQWH[WRR7HVWHGH6HQVLELOLGDGHUHDOL]DGRSDUDD7RR6HJXURV6$ DWXDOGHQRPLQDomRGD3DQ6HJXURV6$ QDGDWDEDVHGHIRL
DSOLFDGR VREUH D 3URYLVmR GH 6LQLVWURV 2FRUULGRV H 1mR $YLVDGRV ,%15  D 3URYLVmR GH 'HVSHVDV 5HODFLRQDGDV 3'5  H D 3URYLVmR GH 6LQLVWURV D
/LTXLGDU 36/ GHFODUDGDVSDUDWRGRVRVUDPRVRSHUDFLRQDOL]DGRVSHOD7RR6HJXURVVHQGRTXHRVUHVXOWDGRVSRGHUmRVHUYLVWRVDVHJXLU

3UHPLVVDV$WXDULDLV
$XPHQWRGHQD6LQLVWUDOLGDGHDSOLFDGDj
3URYLVmRGH,%15  
5HGXomRGHQD6LQLVWUDOLGDGHDSOLFDGDj
3URYLVmRGH,%15  
$XPHQWRGHQD6LQLVWUDOLGDGHDSOLFDGDj
3'5 UHIHUHQWHDR,%15   
5HGXomRGHQD6LQLVWUDOLGDGHDSOLFDGDj
3'5 UHIHUHQWHDR,%15   
$XPHQWRGHQRËQGLFHGH,QIODomRDSOLFDGR
VREUHD36/  
5HGXomRGHQRËQGLFHGH,QIODomRDSOLFDGR
VREUHD36/  
$XPHQWRGHQRËQGLFHGH,QIODomRDSOLFDGR
VREUHD3'5 UHIHUHQWHj36/   
5HGXomRGHQRËQGLFHGH,QIODomRDSOLFDGR
VREUHD3'5 UHIHUHQWHj36/   

3DVVLYR  

$WLYR  


5HVXOWDGR
 

3/$

3DVVLYR  

$WLYR  

5HVXOWDGR
 

3/$

































































































































 $XPHQWDQGRHP FLQFR SRQWRVSHUFHQWXDLVDWD[DGHVLQLVWUDOLGDGHYHULILFDGDGD3URYLVmRGH,%15HPDQWHQGRDVGHPDLVYDULiYHLVDSOLFDGDVjVUHVSHFWLYDVGDWDVEDVHDQDOLVDGDV
 5HGX]LQGRHP FLQFR SRQWRVSHUFHQWXDLVDWD[DGHVLQLVWUDOLGDGHYHULILFDGDGD3URYLVmRGH,%15HPDQWHQGRDVGHPDLVYDULiYHLVDSOLFDGDVjVUHVSHFWLYDVGDWDVEDVHDQDOLVDGDV
 $XPHQWDQGRHP FLQFR SRQWRVSHUFHQWXDLVDWD[DGHVLQLVWUDOLGDGHGD3'5 UHIHUHQWHDR,%15 HPDQWHQGRDVGHPDLVYDULiYHLVDSOLFDGDVjVUHVSHFWLYDVGDWDVEDVHDQDOLVDGDV
 5HGX]LQGRHP FLQFR SRQWRVSHUFHQWXDLVDWD[DGHVLQLVWUDOLGDGHGD3'5 UHIHUHQWHDR,%15 HPDQWHQGRDVGHPDLVYDULiYHLVDSOLFDGDVjVUHVSHFWLYDVGDWDVEDVHDQDOLVDGDV
  $XPHQWR GH  PHLR  SRQWR SHUFHQWXDOQR tQGLFH GH DWXDOL]DomR DSOLFDGR VREUH RV VLQLVWURV SHQGHQWHV GH SDJDPHQWR FRQVWDQWHV GD 3URYLVmR GH 6LQLVWURV D /LTXLGDU 36/  GHFODUDGD QDV UHVSHFWLYDV GDWDV EDVH DQDOLVDGDV H PDQWHQGR DV GHPDLV
YDULiYHLV
  5HGXomR GH  PHLR  SRQWR SHUFHQWXDOQR tQGLFH GH DWXDOL]DomR DSOLFDGR VREUH RV VLQLVWURV SHQGHQWHV GH SDJDPHQWR FRQVWDQWHV GD 3URYLVmR GH 6LQLVWURV D /LTXLGDU 36/  GHFODUDGD QDV UHVSHFWLYDV GDWDV EDVH DQDOLVDGDV H PDQWHQGR DV GHPDLV
YDULiYHLV
 $XPHQWRGH PHLR SRQWRSHUFHQWXDOQRtQGLFHGHDWXDOL]DomRDSOLFDGRVREUHRVVLQLVWURVSHQGHQWHVGHSDJDPHQWRFRQVWDQWHVGD3'5 UHIHUHQWHD36/ GHFODUDGDQDVUHVSHFWLYDVGDWDVEDVHDQDOLVDGDVHPDQWHQGRDVGHPDLVYDULiYHLV
 5HGXomRGH PHLR SRQWRSHUFHQWXDOQRtQGLFHGHDWXDOL]DomRDSOLFDGRVREUHRVVLQLVWURVSHQGHQWHVGHSDJDPHQWRFRQVWDQWHVGD3'5 UHIHUHQWHD36/ GHFODUDGDQDVUHVSHFWLYDVGDWDVEDVHDQDOLVDGDVHPDQWHQGRDVGHPDLVYDULiYHLV
 9DORUHVTXHGHYHUmRVHUDGLFLRQDGRVRXUHGX]LGRVDRSDVVLYRGD6HJXUDGRUDSDUDDSXUDURLPSDFWRFDXVDGRQR3DWULP{QLR/tTXLGRHQR5HVXOWDGR
 9DORUHVTXHGHYHUmRVHUDGLFLRQDGRVRXUHGX]LGRVDRDWLYRGD6HJXUDGRUDSDUDDSXUDURLPSDFWRFDXVDGRQR3DWULP{QLR/tTXLGRHQR5HVXOWDGR
 9DORUHVREWLGRVDSyVDGHGXomRGR,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO
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[

7RR6HJXURV7HVWHGHDGHTXDomRGHSDVVLYRV 7$3 

&RQIRUPH GLVSRVWR QD &LUFXODU 686(3 1  TXH LQVWLWXLX R WHVWH GH DGHTXDomR GH
SDVVLYRV SDUD ILQV GH HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV H GHILQLX UHJUDV H
SURFHGLPHQWRV SDUD D VXD UHDOL]DomR D VHJXUDGRUD GHYH DYDOLDU VH R VHX SDVVLYR HVWi
DGHTXDGR XWLOL]DQGR HVWLPDWLYDV FRUUHQWHV GH IOX[RV GH FDL[D IXWXURV GH VHXV FRQWUDWRV GH
VHJXUR6HDGLIHUHQoDHQWUHRYDORUGDVHVWLPDWLYDVFRUUHQWHVGRVIOX[RVGHFDL[DHDVRPDGR
VDOGRFRQWiELOGDVSURYLV}HVWpFQLFDVQDGDWDEDVHGHGX]LGDGRVFXVWRVGHDTXLVLomRGLIHULGRV
H GRV DWLYRV LQWDQJtYHLV GLUHWDPHQWH UHODFLRQDGRV jV SURYLV}HV WpFQLFDV UHVXOWDU HP YDORU
SRVLWLYRFDEHUijVRFLHGDGHVXSHUYLVLRQDGDUHFRQKHFHUHVWHYDORUQD3URYLVmR&RPSOHPHQWDU
GH&REHUWXUD 3&& TXDQGRDLQVXILFLrQFLDIRUSURYHQLHQWHGDVSURYLV}HVGH331*30%D&H
30%& DV TXDLV SRVVXHP UHJUDV GH FiOFXORV UtJLGDV TXH QmR SRGHP VHU DOWHUDGDV HP
GHFRUUrQFLD GH LQVXILFLrQFLDV 2V DMXVWHV GHFRUUHQWHV GH LQVXILFLrQFLDV QDV GHPDLV SURYLV}HV
WpFQLFDV DSXUDGDV QR 7$3 GHYHP VHU HIHWXDGRV QDV SUySULDV SURYLV}HV 1HVVH FDVR D 7RR
6HJXURVGHYHUiUHFDOFXODURUHVXOWDGRGR7$3FRPEDVHQDVSURYLV}HVDMXVWDGDVHUHJLVWUDUQD
3&&DSHQDVDLQVXILFLrQFLDUHPDQHVFHQWH
2 7$3 IRL HODERUDGR EUXWR GH UHVVHJXUR H SDUD D VXD UHDOL]DomR D 6HJXUDGRUD FRQVLGHURX D
VHJPHQWDomRHVWDEHOHFLGDSHOD&LUFXODU686(3QRXVHMDHQWUH(YHQWRVD2FRUUHU
H(YHQWRV2FRUULGRVSRVWHULRUPHQWHHQWUHVHJXURVGH'DQRVHVHJXURVGH3HVVRDVHSRUILP
HQWUH3UrPLRV5HJLVWUDGRVH3UrPLRV)XWXURV
3DUD D HODERUDomR GRV IOX[RV GH FDL[D FRQVLGHURXVH DV HVWLPDWLYDV GH SUrPLRV VLQLVWURV
GHVSHVDVHLPSRVWRVPHQVXUDGRVQDGDWDEDVHGHMXQKRGHGHVFRQWDGRVSHODUHOHYDQWH
HVWUXWXUD D WHUPR GD WD[D GH MXURV OLYUH GH ULVFR (77-  FRP EDVH QD PHWRGRORJLD SURSRVWD
SHOD 686(3 XVDQGR R PRGHOR GH 6YHQVVRQ SDUD LQWHUSRODomR H H[WUDSRODomR GDV FXUYDV GH
MXURV H R XVR GH DOJRULWPRV JHQpULFRV HP FRPSOHPHQWR DRV DOJRULWPRV WUDGLFLRQDLV GH
RWLPL]DomRQmROLQHDUSDUDDHVWLPDomRGRVSDUkPHWURVGRPRGHOR
&RP EDVH QR (VWXGR $WXDULDO GR 7HVWH GH $GHTXDomR GH 3DVVLYRV GD 7RR 6HJXURV GH GDWD
EDVHFRQFOXLXVHTXHRVHXSDVVLYRSRUFRQWUDWRGHVHJXURHVWiDGHTXDGRSDUDRV
*UXSRV GH (YHQWRV D 2FRUUHU H GH (YHQWRV 2FRUULGRV QmR VHQGR QHFHVViULR R DMXVWH GDV
SURYLV}HV FRQVWLWXtGDV GHGX]LGDV GRV FXVWRV GH DTXLVLomR GLIHULGRV H GRV DWLYRV LQWDQJtYHLV
GLUHWDPHQWHUHODFLRQDGRVjVSURYLV}HVWpFQLFDVYLVWR TXHHVWDVVHPRVWUDUDPVXSHULRUHVDRV
YDORUHV HVWLPDGRV GRV IOX[RV GH FDL[D RV TXDLV IRUDP HODERUDGRV HP FRQIRUPLGDGH FRP RV
SDUkPHWURVPtQLPRVHVWDEHOHFLGRVSHOD&LUFXODU686(31
3RU ILP HVFODUHFHPRV TXH QmR KRXYH DOWHUDo}HV QRV FULWpULRV GH DSXUDomR GDV SUHPLVVDV
DWXDULDLV GR 7$3 GH GDWD EDVH  GH GH]HPEUR GH  TXDQGR FRPSDUDGR FRP R 7$3 GD
GDWDEDVHGHGH]HPEURGH

1RWD,QIRUPDo}HVSRUVHJPHQWR
$$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHRVPHOKRUHVUHIHUHQFLDLVSDUDDSUHVHQWDomRGDV
LQIRUPDo}HVSRUVHJPHQWRVmRRV UHVXOWDGRVGH LQYHVWLPHQWRVHP SDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV H
DVUHFHLWDVGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRHXVRGDPDUFD&$,;$
D

$QiOLVHGDUHFHLWDSRUFDWHJRULD
'HVFULomR

5HVXOWDGRGHLQYHVWLPHQWRVHP
SDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV
5HFHLWDVGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRH
XVRGDPDUFD
7RWDO

GHMDQHLURDGH
GHMDQHLURDGH
GH]HPEUR
GH]HPEUR
&RQWURODGRUD &RQVROLGDGR &RQWURODGRUD &RQVROLGDGR
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E

'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRSRUFDWHJRULD



GHMDQHLURDGHGH]HPEUR
&RQWURODGRUD
'HVFULomR

5HFHLWDVRSHUDFLRQDLV
5HFHLWDVGDRSHUDomR
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV
'HVSHVDVWULEXWiULDV
2XWUDVUHFHLWDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV
5HVXOWDGRDQWHVGDVUHFHLWDVHGHVSHVDVILQDQFHLUDV
5HVXOWDGR)LQDQFHLUR
5HFHLWDVILQDQFHLUDV
'HVSHVDVILQDQFHLUDV
5HVXOWDGRDQWHVGHSDUWLFLSDo}HVLPSRVWRGHUHQGDH
FRQWULEXLomRVRFLDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR

5HVXOWDGRGH
5HFHLWDVGH
LQYHVWLPHQWRV
DFHVVRjUHGH
HP
GHGLVWULEXLomR
SDUWLFLSDo}HV
HXVRGDPDUFD
VRFLHWiULDV




 
 
 
 
 
 
 
 






 
 

7RWDO


 
 
 
 



 

&RQVROLGDGR
5HVXOWDGRGH
5HFHLWDVGH
LQYHVWLPHQWRV
DFHVVRjUHGH
HP
GHGLVWULEXLomR
SDUWLFLSDo}HV
HXVRGDPDUFD
VRFLHWiULDV




 
 
 
 
 
 
 
 






 
 

7RWDO
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'HVFULomR

5HFHLWDVRSHUDFLRQDLV
5HFHLWDVGDRSHUDomR
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV
'HVSHVDVWULEXWiULDV
2XWUDVUHFHLWDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV
5HVXOWDGRDQWHVGDVUHFHLWDVHGHVSHVDVILQDQFHLUDV
5HVXOWDGR)LQDQFHLUR
5HFHLWDVILQDQFHLUDV
'HVSHVDVILQDQFHLUDV
5HVXOWDGRDQWHVGHSDUWLFLSDo}HVLPSRVWRGHUHQGDH
FRQWULEXLomRVRFLDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR

GHMDQHLURDGHGH]HPEUR
&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR
5HVXOWDGRGH
5HFHLWDVGH
5HVXOWDGRGH
5HFHLWDVGH
LQYHVWLPHQWRV DFHVVRjUHGH
LQYHVWLPHQWRV DFHVVRjUHGH
HP
GH
7RWDO
HP
GH
SDUWLFLSDo}HV GLVWULEXLomRH
SDUWLFLSDo}HV GLVWULEXLomRH
VRFLHWiULDV
XVRGDPDUFD
VRFLHWiULDV
XVRGDPDUFD










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
















 
 
 
 
 

7RWDO
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1RWD±&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$V DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV HTXLYDOHQWHV GH FDL[D GD &RPSDQKLD FRQWHPSODP FHUWLILFDGRV GH
GHSyVLWRVEDQFiULRVGD&$,;$FRPOLTXLGH]GLiULDHUHWRUQRSyVIL[DGRGHILQLGRHPWHUPRVGH
SHUFHQWXDO GR &', 9LVWR TXH HVVD UHQWDELOLGDGH UHODWLYD HVWi DVVHJXUDGD DWp R YHQFLPHQWR
FRQWUDWDGR R ULVFR DVVRFLDGR D HVVDV DSOLFDo}HV OLPLWDVH jTXHOH UHODFLRQDGR jV HYHQWXDLV
YDULDo}HV GD 6(/,& FRP D TXDO R &', JXDUGD IRUWH UHODomR GDGR VHX SDSHO GH ODVWUR GDV
RSHUDo}HVGRPHUFDGRLQWHUEDQFiULR
'HVFULomR
'HSyVLWRVEDQFiULRV
&HUWLILFDGRVGHGHSyVLWRVEDQFiULRV±&'%  
7RWDO

&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR
   













  $V DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV HP FHUWLILFDGRV GH GHSyVLWRV EDQFiULRV  &'% HTXLYDOHQWHV D FDL[D HVWmR FDWHJRUL]DGDV FRPR DWLYRV
ILQDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR

1RWD±,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVDRYDORUMXVWR
D

,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURVDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR

'HVFULomR

&RWDVGHIXQGRVGH
LQYHVWLPHQWRFXUWR
SUD]R
7RWDO

&RQWURODGRUD

0RYLPHQWDomR
9DORU
9DORUGH
5HQWDEL
GH
$SOLFDo}HV 5HVJDWHV  
0HUFDGR
OLGDGH
&XVWR


9DORU
9DORUGH
GH
0HUFDGR
&XVWR







 

 









 

 



  &RQWHPSODRVLPSRVWRVLQFLGHQWHVUHWLGRVQDIRQWHLQFOXVLYHDQWHFLSDGRV


'HVFULomR

&RWDVGHIXQGRVGH
LQYHVWLPHQWRFXUWR
SUD]R
7RWDO

&RQVROLGDGR

0RYLPHQWDomR
9DORU
9DORUGH
5HQWDE
GH
$SOLFDo}HV 5HVJDWHV  
0HUFDGR
LOLGDGH
&XVWR


9DORU
9DORUGH
GH
0HUFDGR
&XVWR







 

 









 

 



  &RQWHPSODRVLPSRVWRVLQFLGHQWHVUHWLGRVQDIRQWHLQFOXVLYHDQWHFLSDGRV

E

+LHUDUTXLDGHYDORUMXVWR

$ &RPSDQKLD FODVVLILFD RV LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV PHQVXUDGRV D YDORU MXVWR HP WUrV QtYHLV
KLHUiUTXLFRV QD GHWHUPLQDomR GR YDORU MXVWR TXDLV VHMDP L  1tYHO  3UHoRV FRWDGRV HP
PHUFDGRV DWLYRV SDUD DWLYRV H SDVVLYRV LGrQWLFRV LL  1tYHO  ,QIRUPDo}HV LQSXWV  TXH VmR
REVHUYiYHLV SDUD R DWLYR RX SDVVLYR VHMD GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH H[FHWR SUHoRV FRWDGRV
LQFOXtGRVQR1tYHOH LLL 1tYHO3UHPLVVDVSDUDRDWLYRRXSDVVLYRTXHQmRVmREDVHDGDV
HPGDGRVREVHUYiYHLVGHPHUFDGR
$WXDOPHQWH RV ,QVWUXPHQWRV )LQDQFHLURV GD &RPSDQKLD UHSUHVHQWDGRV SRU FDL[D H
HTXLYDOHQWHVGHFDL[D 1RWD EHPFRPRSRUFRWDVGHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRV 1RWD D 
HVWmR FODVVLILFDGRV QR 1tYHO  QD KLHUDUTXLD GH YDORU MXVWR EHP FRPR WDPEpP HVWmR
FODVVLILFDGRV QHVWH QtYHO RV UHFHEtYHLV UHJLVWUDGRV DR FXVWR DPRUWL]DGR UHSUHVHQWDGRV SHORV
YDORUHVDUHFHEHU 1RWD 
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1RWD±9DORUHVDUHFHEHU
2VYDORUHVDUHFHEHUFRUUHVSRQGHP jVUHFHLWDVGHVFULWDVQD QRWD ±5HFHLWDVGHDFHVVR jUHGHGHGLVWULEXLomRHXVRGDPDUFD SUHGRPLQDQWHPHQWH
RULXQGDVGHSDUWHVUHODFLRQDGDVUHIHUHQWHVjVUHFHLWDVGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRHXVRGDPDUFDGHVHJXURVSODQRVGHSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDU
SODQRVGHFDSLWDOL]DomRHFRWDVGHJUXSRVGHFRQVyUFLRV
&RQWURODGRUD









'HVFULomR
5HFHLWDVDUHFHEHUGHSDUWHVUHODFLRQDGDV
5HFHLWDVDUHFHEHUGHWHUFHLURV
7RWDO


&RQVROLGDGR









'HVFULomR
5HFHLWDVDUHFHEHUGHSDUWHVUHODFLRQDGDV
5HFHLWDVDUHFHEHUGHWHUFHLURV
7RWDO

1RWD,QYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV
D

0RYLPHQWDomRGRVLQYHVWLPHQWRV

(PSUHVDV

&6+  
&$,;$+ROGLQJ  
+ROGLQJ;6
;69LGDH3UHYLGrQFLD
;6&RQVyUFLRV  
;63DUWLFLSDo}HV
&$,;$&RUUHWDJHP
7RWDO











5HVXOWDGR
0(3









&RQWURODGRUD
0RYLPHQWDomRGRVLQYHVWLPHQWRV
$MXVWHVGH
&RQVWLWXLomR
'LYLGHQGRVH
DYDOLDomR
GH
-&3
SDWULPRQLDO
&RPSDQKLD
 
 

 
 

 








 


 


 
 


2XWURV
HYHQWRV
 


 















  2XWURVHYHQWRV±&6+FRQWHPSODDDTXLVLomRGDVDo}HVGDFRPSDQKLDGHWLGDVSHOR,166GHGX]LGRRPRQWDQWHUHODWLYRjFLVmRGDVDo}HVGD&DL[D9LGDH3UHYLGrQFLDSDUDLQFRUSRUDomRDRFDSLWDOGD+ROGLQJ;6
FRQIRUPHHYHQWRVGHVFULWRVQD1RWD±5HHVWUXWXUDo}HVVRFLHWiULDV$TXLVLo}HVFLV}HVLQFRUSRUDo}HVHDOLHQDo}HVGHLQYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HV
  2XWURVHYHQWRV±+ROGLQJ;6FRQWHPSODDLQFRUSRUDomRGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVGD;69LGDH3UHYLGrQFLDRVUHIOH[RVGRDSRUWHGHFDSLWDOUHDOL]DGRSHOD&13HRVDXPHQWRVGHFDSLWDO L SHODLQFRUSRUDomRGDV

ϰϯ
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ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ
EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ



ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘
Do}HVGD&DL[D9LGDH3UHYLGrQFLDH LL SDUDILQVGHPDQXWHQomRGHFDSLWDOPtQLPRUHTXHULGRFRQIRUPHHYHQWRVGHVFULWRVQD1RWD±5HHVWUXWXUDo}HVVRFLHWiULDV$TXLVLo}HVFLV}HVLQFRUSRUDo}HVHDOLHQDo}HVGH
LQYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HV
  6XEVLGLiULDLQWHJUDOSUpRSHUDFLRQDOQDSRVLomRGH


&RQWURODGRUD
0RYLPHQWDomRGRVLQYHVWLPHQWRV

'LYLGHQGRVH
$MXVWHVGHDYDOLDomR
5HVXOWDGR0(3
-&3
SDWULPRQLDO


 



 



 


(PSUHVDV
&6+
&$,;$+ROGLQJ
7RWDO








(PSUHVDV

&6+  
+ROGLQJ;6  
;66HJXURV
;6&DSLWDOL]DomR
7RR6HJXURV
3$1&RUUHWRUD
;6&RQVyUFLRV  
;63DUWLFLSDo}HV
7RWDO












5HVXOWDGR
0(3










&RQVROLGDGR
0RYLPHQWDomRGRVLQYHVWLPHQWRV
$MXVWHVGH
&RQVWLWXLomR
'LYLGHQGRVH
DYDOLDomR
GH
-&3
SDWULPRQLDO
&RPSDQKLD
 
 

 


 


 


 
 

 





 


 
 


2XWURV
HYHQWRV
 




















  2XWURVHYHQWRV±&6+FRQWHPSODDDTXLVLomRGDVDo}HVGDFRPSDQKLDGHWLGDVSHOR,166GHGX]LGRRPRQWDQWHUHODWLYRjFLVmRGDVDo}HVGD&DL[D9LGDH3UHYLGrQFLDSDUDLQFRUSRUDomRDRFDSLWDOGD+ROGLQJ;6
FRQIRUPHHYHQWRVGHVFULWRVQD1RWD±5HHVWUXWXUDo}HVVRFLHWiULDV$TXLVLo}HVFLV}HVLQFRUSRUDo}HVHDOLHQDo}HVGHLQYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HV
  2XWURVHYHQWRV±+ROGLQJ;6FRQWHPSODDLQFRUSRUDomRGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVGD;69LGDH3UHYLGrQFLDRVUHIOH[RVGRDSRUWHGHFDSLWDOUHDOL]DGRSHOD&13HRVDXPHQWRVGHFDSLWDO L SHODLQFRUSRUDomRGDV
Do}HVGD&DL[D9LGDH3UHYLGrQFLDH LL SDUDILQVGHPDQXWHQomRGHFDSLWDOPtQLPRUHTXHULGRFRQIRUPHHYHQWRVGHVFULWRVQD1RWD±5HHVWUXWXUDo}HVVRFLHWiULDV$TXLVLo}HVFLV}HVLQFRUSRUDo}HVHDOLHQDo}HVGH
LQYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HV
  6XEVLGLiULDLQWHJUDOSUpRSHUDFLRQDOQDSRVLomRGH
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ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ
EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ



ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘


(PSUHVDV

&6+
7RR6HJXURV
3$1&RUUHWRUD
7RWDO

E







5HVXOWDGR
0(3





&RQVROLGDGR
0RYLPHQWDomRGRVLQYHVWLPHQWRV
$MXVWHVGH
'LYLGHQGRVH
DYDOLDomR
-&3
SDWULPRQLDO
 

 

 

 


5HGXomRGH
FDSLWDO




 
 
 






;6
&RUUHWDJHP











 







 

 
 




 

 
 

 



&RPSRVLomRVLQWpWLFDGRVUHVXOWDGRVGRVLQYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV
GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
&RQWURODGRUD

'HVFULomR
&6+
5HFHLWDVGDRSHUDomR
&XVWRVGHVSHVDVGDRSHUDomR
0DUJHPRSHUDFLRQDO
'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV
'HVSHVDVFRPWULEXWRV
5HVXOWDGRILQDQFHLUR
5HVXOWDGRSDWULPRQLDO
2XWUDVUHFHLWDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV
5HVXOWDGRRSHUDFLRQDO
*DQKRVRXSHUGDVFRPDWLYRVQmRFRUUHQWHV
5HVXOWDGRDQWHVGRVLPSRVWRVHSDUWLFLSDo}HV
,PSRVWRGHUHQGD
&RQWULEXLomRVRFLDO
3DUWLFLSDo}HVVREUHRUHVXOWDGR
3DUWLFLSDo}HVGRVDFLRQLVWDVPLQRULWiULRV
/XFUROtTXLGRDWULEXtYHODRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHV
/XFUROtTXLGRDWULEXtYHODR*UXSR&$,;$6HJXULGDGH
/XFUROtTXLGRDWULEXtYHODRVGHPDLVDFLRQLVWDV
FRQWURODGRUHV


 

 
 




 

 
 

 




&$,;$+ROGLQJ



 
 




+ROGLQJ;6

;63DUWLFLSDo}HV










 
 






 
 








 
 
















 














7RWDO
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ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ
EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ



ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘


GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
'HVFULomR
&6+

 

 
 

 


 

 
 

 




5HFHLWDVGDRSHUDomR
&XVWRVGHVSHVDVGDRSHUDomR
0DUJHPRSHUDFLRQDO
'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV
'HVSHVDVFRPWULEXWRV
5HVXOWDGRILQDQFHLUR
5HVXOWDGRSDWULPRQLDO
2XWUDVUHFHLWDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV
5HVXOWDGRRSHUDFLRQDO
*DQKRVRXSHUGDVFRPDWLYRVQmRFRUUHQWHV
5HVXOWDGRDQWHVGRVLPSRVWRVHSDUWLFLSDo}HV
,PSRVWRGHUHQGD
&RQWULEXLomRVRFLDO
3DUWLFLSDo}HVVREUHRUHVXOWDGR
3DUWLFLSDo}HVGRVDFLRQLVWDVPLQRULWiULRV
/XFUROtTXLGRDWULEXtYHODRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHV
/XFUROtTXLGRDWULEXtYHODR*UXSR&$,;$6HJXULGDGH
/XFUROtTXLGRDWULEXtYHODRVGHPDLVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHV

&RQWURODGRUD
&$,;$+ROGLQJ




 






 
 






7RWDO
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ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ
EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ



ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘


'HVFULomR

 

 
 




 

+ROGLQJ
;6



 
 




















 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 
 



 


















&6+
5HFHLWDVGDRSHUDomR
&XVWRVGHVSHVDVGDRSHUDomR
0DUJHPRSHUDFLRQDO
'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV
'HVSHVDVFRPWULEXWRV
5HVXOWDGRILQDQFHLUR
5HVXOWDGRSDWULPRQLDO
2XWUDVUHFHLWDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV
5HVXOWDGRRSHUDFLRQDO
*DQKRVRXSHUGDVFRPDWLYRVQmRFRUUHQWHV
5HVXOWDGRDQWHVGRVLPSRVWRVH
SDUWLFLSDo}HV
,PSRVWRGHUHQGD
&RQWULEXLomRVRFLDO
3DUWLFLSDo}HVVREUHRUHVXOWDGR
3DUWLFLSDo}HVGRVDFLRQLVWDVPLQRULWiULRV
/XFUROtTXLGRDWULEXtYHODRVDFLRQLVWDV
FRQWURODGRUHV
/XFUROtTXLGRDWULEXtYHODR*UXSR&$,;$
6HJXULGDGH
/XFUROtTXLGRDWULEXtYHODRVGHPDLV
DFLRQLVWDVFRQWURODGRUHV

GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
&RQVROLGDGR
;6
;6
7RR
3$1
;6
6HJXURV
&DSLWDOL]DomR
6HJXURV
&RUUHWRUD 3DUWLFLSDo}HV







 







 
 
 
 

 
 
 
 













 













































7RWDO

 

 
 


 

 




















ϰϳ
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ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ



EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ



ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘

'HVFULomR
5HFHLWDVGDRSHUDomR
&XVWRVGHVSHVDVGDRSHUDomR
0DUJHPRSHUDFLRQDO
'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV
'HVSHVDVFRPWULEXWRV
5HVXOWDGRILQDQFHLUR
5HVXOWDGRSDWULPRQLDO
2XWUDVUHFHLWDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV
5HVXOWDGRRSHUDFLRQDO
*DQKRVRXSHUGDVFRPDWLYRVQmRFRUUHQWHV
5HVXOWDGRDQWHVGRVLPSRVWRVHSDUWLFLSDo}HV
,PSRVWRGHUHQGD
&RQWULEXLomRVRFLDO
3DUWLFLSDo}HVVREUHRUHVXOWDGR
3DUWLFLSDo}HVGRVDFLRQLVWDVPLQRULWiULRV
/XFUROtTXLGRDWULEXtYHODRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHV
/XFUROtTXLGRDWULEXtYHODR*UXSR&$,;$6HJXULGDGH
/XFUROtTXLGRDWULEXtYHODRVGHPDLVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHV

&6+

 

 
 

 


 

 
 

 




GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
&RQVROLGDGR
7RR6HJXURV
3$1&RUUHWRUD


 



 
 
 
 




 







 
 
 
 
 










7RWDO
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ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ



EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ



ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘
E &RPSRVLomRDQDOtWLFDGRUHVXOWDGRGD&6+
'HVFULomR
5HFHLWDVGDRSHUDomR
&XVWRV'HVSHVDVGDRSHUDomR
0DUJHPRSHUDFLRQDO
'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV
'HVSHVDVFRPWULEXWRV
5HVXOWDGRILQDQFHLUR
5HVXOWDGRSDWULPRQLDO
5HVXOWDGRRSHUDFLRQDO
*DQKRVRXSHUGDVFRPDWLYRVQmRFRUUHQWHV
5HVXOWDGRDQWHVGRVLPSRVWRVHSDUWLFLSDo}HV
,PSRVWRGHUHQGD
&RQWULEXLomRVRFLDO
3DUWLFLSDo}HVVREUHRUHVXOWDGR
3DUWLFLSDo}HVGRVDFLRQLVWDVPLQRULWiULRV
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
$WULEXtYHOD$FLRQLVWDVGR*UXSR
 5HYHUVmR$MXVWHGH&RQVROLGDomR
$WULEXtYHOD$FLRQLVWDVGR*UXSR$MXVWDGR
$WULEXtYHOD$FLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHVHP
FRQWURODGDV
GH3DUWLFLSDomRGR*UXSR&$,;$6HJXULGDGH
$WULEXtYHODR*UXSR&$,;$6HJXULGDGH
$WULEXtYHODRVGHPDLVDFLRQLVWDV

GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
&DL[D
2XWUDV
6HJXURV
$MXVWHVGH
6D~GH
FRQVROLGDomR




 
 
 
 


 

 
 
 
 
 
 
 
 














 
 




 
 
 
 
 
 
 
 

























&DL[D
&DL[D9LGD 
&DL[D
&DL[D&RQVyUFLR
6HJXUDGRUD 3UHYLGrQFLD &DSLWDOL]DomR

 

 
 



 

 
 








 

 
 





 
 










































  







&6+

 

 
 



 

 
 







  &RQIRUPH1RWD D UHSUHVHQWDDSDUWLFLSDomRHPDSyVDTXLVLomRGDSDUWLFLSDomRGHWLGDSHOR,166HTXLYDOHQWHDGRFDSLWDOGD&6+
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ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ



EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ



ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘


'HVFULomR
5HFHLWDVGDRSHUDomR
&XVWRV'HVSHVDVGDRSHUDomR
0DUJHPRSHUDFLRQDO
'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV
'HVSHVDVFRPWULEXWRV
5HVXOWDGRILQDQFHLUR
5HVXOWDGRSDWULPRQLDO
5HVXOWDGRRSHUDFLRQDO
*DQKRVRXSHUGDVFRPDWLYRVQmRFRUUHQWHV
5HVXOWDGRDQWHVGRVLPSRVWRVHSDUWLFLSDo}HV
,PSRVWRGHUHQGD
&RQWULEXLomRVRFLDO
3DUWLFLSDo}HVVREUHRUHVXOWDGR
3DUWLFLSDo}HVGRVDFLRQLVWDVPLQRULWiULRV
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
$WULEXtYHOD$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
 5HYHUVmR$MXVWHGH&RQVROLGDomR
$WULEXtYHOD$FLRQLVWDVGR*UXSR$MXVWDGR
$WULEXtYHOD$FLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHVHP
FRQWURODGDV
GH3DUWLFLSDomRGD&RPSDQKLD&$,;$
6HJXULGDGH
$WULEXtYHOD&RPSDQKLD&$,;$6HJXULGDGH
$WULEXtYHODRV'HPDLV$FLRQLVWDV

&$,;$
6HJXUDGRUD

 

 
 

 

 

 
 








 

 
 





 
 










GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
&DL[D
2XWUDV
&DL[D
6HJXURV
$MXVWHVGH
&RQVyUFLR
6D~GH
&RQVROLGDomR



 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 







 



 
 
 
 
 
 
 
 
 











 



 









&DL[D9LGD 
&DL[D
3UHYLGrQFLD &DSLWDOL]DomR




































&6+
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ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ



EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ



ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘

E  &RPSRVLomRDQDOtWLFDGHSURGXWRVGHVHJXURVGD&DL[D6HJXUDGRUDHGD&DL[D9LGDH3UHYLGrQFLD
GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
5DPR

+DELWDFLRQDO
$XWR
'39$7
5LVFRV3DWULPRQLDLV
3UHVWDPLVWD
9LGD
2XWURV
6XEWRWDO&DL[D6HJXUDGRUD
3UHVWDPLVWD RULXQGRGDFLVmR 
9LGD RULXQGRGDFLVmR 
6XEWRWDO&DL[D9LGDH3UHYLGrQFLD
7RWDO

3UrPLRV
HPLWLGRV













9DULDo}HV
GDV
SURYLV}HV
WpFQLFDVGH
SUrPLRV

 

 
 


 
 
 
 
 

3UrPLRV
JDQKRV













6LQLVWURV
RFRUULGRV













2XWUDV
UHFHLWDVH
GHVSHVDV
RSHUDFLRQDLV

&XVWRVGH
DTXLVLomR





































 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0DUJHP
RSHUDFLRQDO














GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
5DPR

+DELWDFLRQDO
$XWR
'39$7
5LVFRV3DWULPRQLDLV
3UHVWDPLVWD
9LGD
2XWURV
7RWDO

3UrPLRV
HPLWLGRV









9DULDo}HV
GDV
SURYLV}HV
WpFQLFDVGH
SUrPLRV

 
 
 
 
 
 
 

3UrPLRV
JDQKRV









6LQLVWURV
RFRUULGRV
 
 
 
 
 
 

 

2XWUDV
UHFHLWDVH
GHVSHVDV
RSHUDFLRQDLV

&XVWRVGH
DTXLVLomR



















 
 
 
 
 
 
 

0DUJHP
RSHUDFLRQDO
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ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ



EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ



ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘
E &RPSRVLomRDQDOtWLFDGHSURGXWRVGHVHJXULGDGHGD7RR6HJXURV
GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
5DPR

*DUDQWLD6HJXUDGR6HWRUS~EOLFRHSULYDGR
3UHVWDPLVWD
'39$7
$FLGHQWHVSHVVRDLVFROHWLYRV
*DUDQWLD(VWHQGLGD%HQV(P*HUDO
9LGDHPJUXSR
6HJXUR+DELWDFLRQDO3UHVWDPLVWD
6HJXUR+DELWDFLRQDO'HPDLV&REHUWXUDV
5LVFRV'LYHUVRV  
7RWDO

3UrPLRV
HPLWLGRV




 






9DULDo}HV
GDV
SURYLV}HV
WpFQLFDVGH
SUrPLRV

 

 




 
 

3UrPLRV
JDQKRV











6LQLVWURV
RFRUULGRV

2XWUDV
UHFHLWDVH
GHVSHVDV
RSHUDFLRQDLV

&XVWRVGH
DTXLVLomR


 

 
 
 
 
 
 
 






















0DUJHP
RSHUDFLRQDO


 
 
 


 
 

 



 








 5LVFRVGH(QJHQKDULD)LDQoDORFDWtFLD9LDJHP5HQGDGHHYHQWRVDOHDWyULRV'HVHPSUHJRSHUGDGHUHQGD&RPSUHHQVLYRUHVLGHQFLDOHHPSUHVDULDO0LFURVVHJXURV5LVFRVGHSHWUyOHR5LVFRVGLYHUVRV


GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
5DPR

*DUDQWLD6HJXUDGR6HWRUS~EOLFRHSULYDGR
3UHVWDPLVWD
'39$7
$FLGHQWHVSHVVRDLVFROHWLYRV
*DUDQWLD(VWHQGLGD%HQV(P*HUDO
9LGDHPJUXSR
6HJXUR+DELWDFLRQDO3UHVWDPLVWD
6HJXUR+DELWDFLRQDO'HPDLV&REHUWXUDV
5LVFRV'LYHUVRV  
7RWDO

3UrPLRV
HPLWLGRV











9DULDo}HV
GDV
SURYLV}HV
WpFQLFDVGH
SUrPLRV

 
 
 




 
 

3UrPLRV
JDQKRV











6LQLVWURV
RFRUULGRV











2XWUDV
UHFHLWDVH
GHVSHVDV
RSHUDFLRQDLV

&XVWRVGH
DTXLVLomR

































0DUJHP
RSHUDFLRQDO

 
 

 

 
 
 

 












  5LVFRVGH(QJHQKDULD)LDQoDORFDWtFLD9LDJHP5HQGDGHHYHQWRVDOHDWyULRV'HVHPSUHJRSHUGDGHUHQGD&RPSUHHQVLYRUHVLGHQFLDOHHPSUHVDULDO0LFURVVHJXURV5LVFRVGHSHWUyOHR5LVFRVGLYHUVRV

ϱϮ



418

ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ



EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ



ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘


F

&RPSRVLomRVLQWpWLFDGRVHOHPHQWRVSDWULPRQLDLVGRVLQYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV
&RQWURODGRUD


'HVFULomR
&6+
$WLYR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$SOLFDo}HV
&UpGLWRGDVRSHUDo}HVFRPVHJXURVHUHVVHJXURV
$WLYRVGHUHVVHJXURHUHWURFHVVmRSURYLV}HVWpFQLFDV
$WLYRVILVFDLV
,QYHVWLPHQWRV
,QWDQJtYHO  
2XWURVDWLYRV

3DVVLYR
3DVVLYRVRSHUDFLRQDLV
3DVVLYRVILVFDLV
'pELWRVFRPRSHUDo}HVGHVHJXURVHUHVVHJXURV
3URYLV}HVWpFQLFDV
3URYLV}HV
2XWURVSDVVLYRV

3DWULP{QLROtTXLGR
$WULEXtYHODFRPSDQKLD&$,;$6HJXULGDGH    
$WULEXtYHODRVGHPDLVDFLRQLVWDV
7RWDOSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR



























&$,;$+ROGLQJ























+ROGLQJ;6























;63DUWLFLSDo}HV























;6
&RUUHWDJHP









 













7RWDO






















&RQVLGHUDRSDWULP{QLROtTXLGRFRQVROLGDGRGD&6+
1mRFRQWHPSODRPRQWDQWHGH5UHODWLYRDRLQYHVWLPHQWRHPSDUWLFLSDomRQD;6$GPLQLVWUDGRUDGH&RQVyUFLRV6$±FRPSDQKLDSUpRSHUDFLRQDO
2LQWDQJtYHOUHFRQKHFLGRSHOD+ROGLQJ;6UHPHWHDRPRQWDQWHSDJRSHOD;69LGDH3UHYLGrQFLD GLUHWDPHQWHD&$,;$SDUDILQVDFHVVRDR GLUHLWRGHH[SORUDomRHXVRGDPDUFD&$,;$FRQIRUPHFRQWUDWRGH
GLVWULEXLomRHVWDEHOHFLGR1D&$,;$6HJXULGDGHLQGHSHQGHQWHPHQWHGRVUHJLVWURVFRQWiEHLVGD+ROGLQJ;6IRLHODERUDGRODXGRGHDYDOLDomRHFRQ{PLFRILQDQFHLUDFRUURERUDQGRWDOVLWXDomR



ϱϯ
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ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ



EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ



ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘


&RQWURODGRUD

&$,;$+ROGLQJ

'HVFULomR
&6+
$WLYR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$SOLFDo}HV
&UpGLWRGDVRSHUDo}HVFRPVHJXURVHUHVVHJXURV
$WLYRVGHUHVVHJXURHUHWURFHVVmRSURYLV}HVWpFQLFDV
$WLYRVILVFDLV
,QYHVWLPHQWRV
,QWDQJtYHO
2XWURVDWLYRV

3DVVLYR
3DVVLYRVRSHUDFLRQDLV
3DVVLYRVILVFDLV
'pELWRVFRPRSHUDo}HVGHVHJXURVHUHVVHJXURV
3URYLV}HVWpFQLFDV
3URYLV}HV
2XWURVSDVVLYRV

3DWULP{QLROtTXLGR
$WULEXtYHODFRPSDQKLD&$,;$6HJXULGDGH  
$WULEXtYHODRVGHPDLVDFLRQLVWDV
7RWDOSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR













7RWDO






























































&RQVLGHUDRSDWULP{QLROtTXLGRFRQVROLGDGRGD&6+



ϱϰ
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ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ



EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ



ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘


'HVFULomR

+ROGLQJ
;6
 


 
&6+

$WLYR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$SOLFDo}HV
&UpGLWRGDVRSHUDo}HVFRPVHJXURVH
UHVVHJXURV
$WLYRVGHUHVVHJXURHUHWURFHVVmRSURYLV}HV
WpFQLFDV
$WLYRVILVFDLV
,QYHVWLPHQWRV
,QWDQJtYHO
2XWURVDWLYRV

3DVVLYR
3DVVLYRVRSHUDFLRQDLV
3DVVLYRVILVFDLV
'pELWRVFRPRSHUDo}HVGHVHJXURVH
UHVVHJXURV
3URYLV}HVWpFQLFDV
3URYLV}HV
2XWURVSDVVLYRV

3DWULP{QLROtTXLGR
$WULEXtYHODFRPSDQKLD&$,;$6HJXULGDGH  

$WULEXtYHODRVGHPDLVDFLRQLVWDV
7RWDOSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR





&RQVROLGDGR

;6
;6
7RR
6HJXURV
&DSLWDOL]DomR
6HJXURV










3$1
;6
&RUUHWRUD 3DUWLFLSDo}HV







7RWDO











































































 
 





















































































































 























&RQVLGHUDRSDWULP{QLROtTXLGRFRQVROLGDGRGD&6+
1mRFRQWHPSODRPRQWDQWHGH5UHODWLYRDRLQYHVWLPHQWRHPSDUWLFLSDomRQD;6$GPLQLVWUDGRUDGH&RQVyUFLRV6$±FRPSDQKLDSUpRSHUDFLRQDO

ϱϱ
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ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ



EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ



ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘


&RQVROLGDGR

7RR6HJXURV
3$1&RUUHWRUD









'HVFULomR
$WLYR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$SOLFDo}HV
&UpGLWRGDVRSHUDo}HVFRPVHJXURVHUHVVHJXURV
$WLYRVGHUHVVHJXURHUHWURFHVVmRSURYLV}HV
WpFQLFDV
$WLYRVILVFDLV
,QYHVWLPHQWRV
,QWDQJtYHO
2XWURVDWLYRV

3DVVLYR
3DVVLYRVRSHUDFLRQDLV
3DVVLYRVILVFDLV
'pELWRVFRPRSHUDo}HVGHVHJXURVHUHVVHJXURV
3URYLV}HVWpFQLFDV
3URYLV}HV
2XWURVSDVVLYRV

3DWULP{QLROtTXLGR
$WULEXtYHODFRPSDQKLD&$,;$6HJXULGDGH  
$WULEXtYHODRVGHPDLVDFLRQLVWDV
7RWDOSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR

&6+





7RWDO


































































































  &RQVLGHUDRSDWULP{QLROtTXLGRFRQVROLGDGRGD&6+



ϱϲ
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ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ





EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ
ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘
G

5HFRQFLOLDomRGDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVGRVLQYHVWLPHQWRV

&RQWURODGRUD

'HVFULomR
&6+
3DWULP{QLROtTXLGRHPGHMDQHLUR
$SRUWHGHFDSLWDO
'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVDRVDFLRQLVWDV
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
2XWURVHYHQWRV  
3DWULP{QLROtTXLGRHPGHGH]HPEUR
3HUFHQWXDOGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD
3DUWLFLSDomRQRVLQYHVWLPHQWRV
ÈJLR
6DOGRFRQWiELOGRLQYHVWLPHQWRQR*UXSR




 

 
 






&$,;$
;6
&DL[D
+ROGLQJ;6 ;6&RQVyUFLRV
+ROGLQJ
3DUWLFLSDo}HV &RUUHWDJHP










 
 

 
 





 



































7RWDO


 

 







&RQIRUPHHYHQWRVGHVFULWRVj1RWD±5HHVWUXWXUDo}HVVRFLHWiULDV$TXLVLo}HVFLV}HVLQFRUSRUDo}HVHDOLHQDo}HVGHLQYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HV



'HVFULomR
&6+

 








3DWULP{QLROtTXLGRHPGHMDQHLUR
'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVDRVDFLRQLVWDV
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
3DWULP{QLROtTXLGRHPGHGH]HPEUR
3HUFHQWXDOGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD
3DUWLFLSDomRQRVLQYHVWLPHQWRV
ÈJLR
6DOGRFRQWiELOGRLQYHVWLPHQWRQR*UXSR


&RQWURODGRUD
&$,;$+ROGLQJ

 








7RWDO

 










ϱϳ
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ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ





EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ
ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘


'HVFULomR


 

 

 

 

 

 


 
 


3HUFHQWXDOGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD

3DUWLFLSDomRQRVLQYHVWLPHQWRV

ÈJLR

6DOGRFRQWiELOGRLQYHVWLPHQWRQR*UXSR 



































 





 












&6+
3DWULP{QLROtTXLGRHPGHMDQHLUR
$SRUWHGHFDSLWDO
'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVDRV
DFLRQLVWDV
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
2XWURVHYHQWRV  
3DWULP{QLROtTXLGRHPGHGH]HPEUR



;6
;6
6HJXURV &DSLWDOL]DomR






&RQVROLGDGR
7RR
3$1
;6
;6
6HJXURV &RUUHWRUD &RQVyUFLRV 3DUWLFLSDo}HV









+ROGLQJ
;6














7RWDO



 

 




 





 











&RQIRUPHHYHQWRVFRQVWDQWHVj1RWD±5HHVWUXWXUDo}HVVRFLHWiULDV$TXLVLo}HVFLV}HVLQFRUSRUDo}HVHDOLHQDo}HVGHLQYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HV



'HVFULomR
3DWULP{QLROtTXLGRHPGHMDQHLUR
'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVDRVDFLRQLVWDV
5HGXomRGHFDSLWDO
/XFUROtTXLGRGRSHUtRGR
2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
3DWULP{QLROtTXLGRHPGHGH]HPEUR
3HUFHQWXDOGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD
3DUWLFLSDomRQRVLQYHVWLPHQWRV
ÈJLR
6DOGRFRQWiELOGRLQYHVWLPHQWRQR*UXSR

&6+

 









+ROGLQJ;6












&RQVROLGDGR
7RR6HJXURV

 
 





 


3$1&RUUHWRUD

 
 








7RWDO

 
 





 






ϱϴ
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ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ





EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ


ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘


1RWD±7ULEXWRV
D

,QFLGrQFLDVREUHRUHVXOWDGR±,PSRVWRGH5HQGD3HVVRD-XUtGLFD ,53- H&RQWULEXLomR6RFLDO6REUHR/XFUR/tTXLGR &6// 

$&$,;$6HJXULGDGH DGRWDFRPRUHJLPH GH WULEXWDomR ROXFURUHDO RSWDQGR SHODDSXUDomRDQXDOGR,53-HGD&6// (PGHFRUUrQFLD GHVVD RSomRD
&$,;$ 6HJXULGDGH HVWi VXMHLWD D SDJDPHQWRV PHQVDLV GRV WULEXWRV FRP DGRomR GR EDODQFHWH GH VXVSHQVmRUHGXomR VH SUHHQFKLGRV RV UHTXLVLWRV
FRQVWDQWHVQRDUWLJRGR'HFUHWRGHGHPDUoRGHHQDVGHPDLVOHJLVODo}HVDSOLFiYHLV
,

9DORUHVDSUHVHQWDGRVQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRGDFRQWURODGRUDHFRQVROLGDGR
'HVFULomR


,53-H&6//VREUH5HFHLWDVGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRHXVRGDPDUFD 
,53-H&6//VREUHUHVXOWDGRGHLQYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV  
7RWDOGH,PSRVWRVFRUUHQWHV

GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR
&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ,53-FRPDOtTXRWDGHHDGLFLRQDOGHH&6//FRPDOtTXRWDGH

,,

&RQFLOLDomRGRVHQFDUJRVFRP,53-H&6//QDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRGDFRQWURODGRUDHFRQVROLGDGR


'HVFULomR
, 5HVXOWDGRDQWHVGH,53-H&6//
,53- DOtTXRWDGH 
&6// DOtTXRWDGH 
,53-H&6//
(IHLWRGDVDGLo}HVH[FOXV}HV,53-  H&6//    
,, 7RWDOGDGHVSHVDFRP,53-H&6//
5HVXOWDGRDQWHVGR,53-H&6// , 
,,, 7RWDOGDGHVSHVDFRP,53-H&6// ,, 
$OtTXRWDHIHWLYD
,9 $WLYRILVFDOGLIHULGR ,53-H&6// 
7RWDOGHVSHVDFRP,53-H&6// ,,, DWLYRSDVVLYRILVFDOGLIHULGR
,99 

GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR


 
 
 
 
 
 


 
 


 
 




 

 

GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR


 
 
 
 
 
 


 
 


 
 




 

 

 2HIHLWRGDVDGLo}HVH[FOXV}HVUHPHWHDRDMXVWHGDEDVHWULEXWiYHOHPIXQomRSULQFLSDOPHQWHGDH[FOXVmRGRUHVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDODXIHULGRVSHORJUXSRHGDDGLomRGH
GHVSHVDVQmRGHGXWtYHLVGDEDVH

ϱϵ



425

ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ



EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ
ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘
E

,QFLGrQFLD VREUH R IDWXUDPHQWR ± 3URJUDPD GH ,QWHJUDomR 6RFLDO 3,6  H
&RQWULEXLomRSDUDR)LQDQFLDPHQWRGD6HJXULGDGH6RFLDO &2),16 

23,6±3URJUDPDGH,QWHJUDomR6RFLDOHD&2),16±&RQWULEXLomRSDUDR)LQDQFLDPHQWRGD
6HJXULGDGH 6RFLDO VmR DSXUDGRV PHGLDQWH D DSOLFDomR GDV DOtTXRWDV SUHYLVWDV QD OHJLVODomR
WULEXWiULDVREUHUHFHLWDVGR&RQJORPHUDGR /HLQH/HLQ 
$ OHJLVODomR WULEXWiULD SUHYr GRLV UHJLPHV GH DSXUDomR SDUD R 3,6 H SDUD D &2),16 TXDLV
VHMDP
,

&XPXODWLYR REULJDWyULR jV SHVVRDV MXUtGLFDV GH GLUHLWR SULYDGR H DV HTXLSDUDGDV TXH
DSXUDP R ,53- FRP EDVH QR OXFUR SUHVXPLGR RX DUELWUDGR H[FHWR SDUD LQVWLWXLo}HV
ILQDQFHLUDV H RXWUDV TXH D OHJLVODomR WULEXWiULD HVWDEHOHFH DSXUDomR FRQIRUPH HVWH
UHJLPH

,,

1mRFXPXODWLYR REULJDWyULR jV SHVVRDV MXUtGLFDV GH GLUHLWR SULYDGR H DV HTXLSDUDGDV
TXHDSXUDPR,53-FRPEDVHQROXFURUHDO1HVWHUHJLPHKiSRVVLELOLGDGHGHDSXUDomR
GHFUpGLWRVSDUDGHGXomRGDEDVHGHFiOFXOR

$VDOtTXRWDVWDPEpPVmRGLIHUHQFLDGDVFRQIRUPHDVHJXLU
,

5HJLPHFXPXODWLYR3,6H&2),16

,,

5HJLPHQmRFXPXODWLYR3,6H&2),16

6REUH DV UHFHLWDV GH DFHVVR j UHGH GH GLVWULEXLomR H XVR GD PDUFD H GH MXURV VREUH FDSLWDO
SUySULRV -6&3 DDSXUDomRGR3,6HGD&2),16REVHUYDRUHJLPHQmRFXPXODWLYRXPDYH]
TXHD&RPSDQKLDVHHQTXDGUDQHVWDDSXUDomRFRQIRUPHDOHJLVODomRWULEXWiULD
'HVFULomR
-XURVVREUHRFDSLWDOSUySULR -6&3 
VREUHLQYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HV
VRFLHWiULDV
3,6  &2),16  
6XEWRWDOGHGHVSHVDWULEXWiULD , 
5HFHLWDGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomR
HXVRGDPDUFD
3,6  &2),16  
6XEWRWDOGHGHVSHVDWULEXWiULD ,, 
5HQGDVGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
3,6  &2),16  
,2)
6XEWRWDOGHGHVSHVDWULEXWiULD ,,, 
7RWDOGDGHVSHVDWULEXWiULD ,,,,,, 
7RWDOGHVSHVDWULEXWiULDSDVVLYRILVFDO
GLIHULGR ,,,,,, 

GHMDQHLURDGH
GHMDQHLURDGH
GH]HPEURGH
GH]HPEURGH
&RQWURODGRUD &RQVROLGDGR &RQWURODGRUD &RQVROLGDGR








 
 

 
 

 
 

 
 









 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ϲϬ
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ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϮϬ



EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ
ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘

1RWD±9DORUHVDSDJDU
&RQWURODGRUD&RQVROLGDGR













'HVFULomR
9DORUHVDSDJDUj&RQWURODGRUD
3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV&XUWR3UD]R  
3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV/RQJR3UD]R  
2XWURVYDORUHVDSDJDUWHUFHLURV
7RWDO

  1RWD I ±3DUWHVUHODFLRQDGDV±5HPXQHUDomRGHSHVVRDOFKDYHGDDGPLQLVWUDomR

2VYDORUHVDSDJDUj&RQWURODGRUDFRQWHPSODPRUHVVDUFLPHQWRGHGHVSHVDVFRPSDUWLOKDGDVH
DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV SUHYLVWDV QR &RQYrQLR GH ([HFXomR GH $WLYLGDGHV 2SHUDFLRQDLV H GH
&RPSDUWLOKDPHQWRGH(VWUXWXUDFHOHEUDGRHQWUH&$,;$H&$,;$6HJXULGDGH FRQIRUPH1RWD
F ±3DUWHV5HODFLRQDGDV±7UDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVEHPFRPRUHVVDUFLPHQWRGH
FXVWRVUHODFLRQDGRVDGLVWULEXLomRGHSURGXWRVGHVHJXULGDGH
$ YDULDomR YHULILFDGD HQWUH RV SHUtRGRV FRPSDUDWLYRV p MXVWLILFDGD SHOR SDJDPHQWR GD
DWXDOL]DomR GR ³3UHoR GR 6HUYLoR´ FREUDGR SHOD &$,;$ SDUD GLVWULEXLomR GRV SURGXWRV GH
VHJXULGDGHPRQWDQWHSDJRHTXLYDOHQWHD5

1RWD±3URYLV}HVHSDVVLYRVFRQWLQJHQWHV
$ &RPSDQKLD H D &$,;$ +ROGLQJ DWp D GDWD GHVWDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H
FRQVROLGDGDV QmR VmR SDUWH HP QHQKXP SURFHVVR MXGLFLDO HRX SURFHGLPHQWR DGPLQLVWUDWLYR
UHOHYDQWH'HVVDIRUPDQmRIRUDPUHFRQKHFLGDVQHPLGHQWLILFDGDVSHOD&RPSDQKLDSURYLV}HV
HSDVVLYRVFRQWLQJHQWHV

1RWD±3DWULP{QLROtTXLGR
D

&DSLWDOVRFLDO

2&DSLWDOVRFLDO QRPRQWDQWHGH5HVWi GLYLGLGRHP  WUrVELOK}HV 
Do}HVRUGLQiULDVUHSUHVHQWDGDVQDIRUPDHVFULWXUDOHVHPYDORUQRPLQDO23DWULP{QLROtTXLGR
HPGHGH]HPEURGHHUDGH5 GHGH]HPEURGH±5 
FRUUHVSRQGHQWH D XP YDORU SDWULPRQLDO GH 5  SRU DomR  GH GH]HPEUR GH  ± 5
 
E

3DUWLFLSDo}HVDFLRQiULDV
$FLRQLVWDV

&$,;$±HPPLOKDUHV
7RWDO


$o}HV  
7RWDO






$o}HV
7RWDO





 'HVGREUDPHQWRGHDo}HVUHDOL]DGRHPGHVHWHPEURGHFRQIRUPHIDWRUHOHYDQWHGLYXOJDGR
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F

5HVHUYDV
&RQWURODGRUDH&RQVROLGDGR











5HVHUYDVGH/XFURV
5HVHUYD/HJDO
5HVHUYDVGH/XFURVD5HDOL]DU
5HVHUYD(VWDWXWiULD
7RWDO

G

$MXVWHVGHDYDOLDomRSDWULPRQLDO

2PRQWDQWHHPGHGH]HPEURGHHUDGH5 GHGH]HPEURGH±5
 HFRQVLGHUDRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHGH5 MDQHLURDGHGH]HPEUR
GH  ± 5   UHODFLRQDGR DR UHFRQKHFLPHQWR GH JDQKRVSHUGDV GHFRUUHQWHV GH
YDULDomRQRSHUFHQWXDOGH SDUWLFLSDomRUHODWLYDGHLQYHVWLPHQWRV HP SDUWLFLSDo}HVEHPFRPR
YDULDo}HVUHIOH[DVGHLQYHVWLGDVWDLVFRPRPDUFDomRDPHUFDGRGHWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRV
H YDULDo}HV FDPELDLV SURYHQLHQWHV PDMRULWDULDPHQWH GD &6+ 2 TXDGUR DSUHVHQWDGR DEDL[R
DSUHVHQWDDFRPSRVLomRGRVDMXVWHVGHDYDOLDomRSDWULPRQLDOUHJLVWUDGRVSHOD&RPSDQKLD

$MXVWHVGHDYDOLDomRSDWULPRQLDO

7tWXORVGLVSRQtYHLVSDUDYHQGD
UHIOH[R
2XWURVDMXVWHVGHDYDOLDomR
SDWULPRQLDOUHIOH[R
$MXVWHVGHUHRUJDQL]DomR
VRFLHWiULD
*DQKRVSHUGDVSRUDOWHUDomRHP
SDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV+ROGLQJ
;6  
*DQKRVSHUGDVSRUDOWHUDomRHP
SDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV&6+
7RWDO


&RQWURODGRUDH&RQVROLGDGR
$OWHUDomR
GH
9DORUGH
SDUWLFLSDomR
2XWURV
PHUFDGR
VRFLHWiULD
DMXVWHVGH

GHWtWXORV

VHPSHUGD
DYDOLDomR
GLVSRQtYHLV
RX
SDWULPRQLDO
SDUDYHQGD
DTXLVLomR
GHFRQWUROH




 



 









 























 





 









 

5HSUHVHQWD XPD WUDQVDomR HQWUH VyFLRV UHVXOWDQWH GH RSHUDomR VRFLHWiULD UHDOL]DGD HP FRQVRQkQFLD FRP RV DFRUGRV ILUPDGRV
FRQIRUPH1RWD±E

H

/XFURSRUDomR

H 
%iVLFR
(P DWHQGLPHQWR j OHJLVODomR GDV VRFLHGDGHV DQ{QLPDV QD &RQWURODGRUD R OXFUR EiVLFR SRU
DomR p FDOFXODGR PHGLDQWH D GLYLVmR GR OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR SHOD TXDQWLGDGH PpGLD
SRQGHUDGDGHDo}HVRUGLQiULDVWRWDLVHPFLUFXODomRQRSHUtRGRH[FOXLQGRDVDo}HVDGTXLULGDV
SHOD &RPSDQKLD H PDQWLGDV FRPR Do}HV HP WHVRXUDULD 2 4XDGUR DEDL[R GHPRQVWUD R OXFUR
EiVLFRSRUDomR
&RQWURODGRUD&RQVROLGDGR
/XFURDWULEXtYHODRVDFLRQLVWDVGR*UXSRPLOKDUHV
4XDQWLGDGHPpGLDSRQGHUDGDGHDo}HVRUGLQiULDVHPLWLGDV±
PLOKDUHV  
/XFUREiVLFRSRUDomR5

GHMDQHLURD GHMDQHLURD
GHGH]HPEUR GHGH]HPEUR
GH
GH













  'HVGREUDPHQWRGHDo}HVUHDOL]DGRHPGHVHWHPEURGHFRQIRUPHIDWRUHOHYDQWHGLYXOJDGR
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H 

'LOXtGR

2 OXFUR GLOXtGR SRU DomR p FDOFXODGR PHGLDQWH R DMXVWH GD TXDQWLGDGH PpGLD SRQGHUDGD GH
Do}HV RUGLQiULDV HP FLUFXODomR SDUD SUHVXPLU D FRQYHUVmR GH WRGDV DV Do}HV RUGLQiULDV
SRWHQFLDLV GLOXtGDV $ &RPSDQKLD QmR WHP QHQKXPD FDWHJRULD GH Do}HV RUGLQiULDV SRWHQFLDLV
GLOXtGDV
I

'LYLGHQGRV

'R OXFUR OtTXLGR DMXVWDGR DSXUDGR QR H[HUFtFLR GH  DGLFLRQDOPHQWH DRV 5 
5 SRU DomR  SDJRV HP  GH VHWHPEUR GH  D WtWXOR GH DQWHFLSDomR GH GLYLGHQGRV
IRUDPGHVWDFDGRVGLYLGHQGRVHTXLYDOHQWHVD5 5SRUDomR GHIRUPDDDWLQJLU
R PRQWDQWH GH 5  5  SRU DomR  HTXLYDOHQWH DRV GLYLGHQGRV PtQLPRV
REULJDWyULRV SUHYLVWRV QRV WHUPRV GR HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD  GR OXFUR OtTXLGR
DMXVWDGR  $ SDUFHOD UHPDQHVFHQWH GR OXFUR OtTXLGR DMXVWDGR GH 5  GHGX]LGD D
UHVHUYD OHJDO FRQVWLWXtGD GH 5  IRL DORFDGD HP UHVHUYD HVWDWXWiULD TXH SRGHUi VHU
XWLOL]DGDVSDUDRSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVDGLFLRQDLV
$GLFLRQDOPHQWH HP  GH DJRVWR GH  R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD
DSURYRXDXWLOL]DomRGRVDOGRWRWDOGDFRQWDGHUHVHUYDGHOXFURVDUHDOL]DUHSDUFLDOGDFRQWD
GH UHVHUYD HVWDWXWiULD FRQVWLWXtGD FRP EDVH QR DUW  ± LWHP I GR (VWDWXWR 6RFLDO GD
&RPSDQKLD SDUD D GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV FRPSOHPHQWDUHV QR PRQWDQWH GH 5 
5SRUDomR 'HVVDIRUPDRPRQWDQWHWRWDOGHGLYLGHQGRVGHVWDFDGRVUHIHUHQWHDROXFUR
DSXUDGRQRH[HUFtFLRGHIRLGH5 5SRUDomR HTXLYDOHQWHDGR
OXFURDMXVWDGRHGROXFUROtTXLGR
$GLFLRQDOPHQWHQRGLDGHVHWHPEURGHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
DSURYRXDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVQRYDORUGH5VHQGRTXH5UHIHUHP
VH D GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV D SDUWLU GH UHVHUYDV GH OXFURV IRUPDGDV HP H[HUFtFLRV
DQWHULRUHV H 5  VH UHIHUHP D DQWHFLSDomR GH GLYLGHQGRV FRP EDVH QRV OXFURV
DXIHULGRV DWp  GH MXQKR GH  $ OLTXLGDomR ILQDQFHLUD RFRUUHX HP  GH VHWHPEUR GH


1RWD  ± 5HFHLWDV GH DFHVVR j UHGH GH GLVWULEXLomR H XVR GD
PDUFD
)RL FHOHEUDGR HQWUH R &RQJORPHUDGR &$,;$ 6HJXULGDGH H D &$,;$ QR GLD  GH MXQKR GH
LQVWUXPHQWRGHRXWRUJDGHGLUHLWRVDSDUWLUGRTXDOR&RQJORPHUDGRREWHYHRGLUHLWRGH
QHJRFLDU OLYUHPHQWH H UHFHEHU LQWHJUDOPHQWH DV FRQWUDSUHVWDo}HV ILQDQFHLUDV GHYLGDV SHODV
LQVWLWXLo}HVFRQYHQLDGDVSHORGLUHLWRGHDFHVVR jUHGHGHGLVWULEXLomR HXVR GD PDUFD&$,;$
SDUD GLVWULEXLomR H FRPHUFLDOL]DomR GRV SURGXWRV VHP SUHMXt]R GD UHPXQHUDomR GHYLGD j
&$,;$SHODSUHVWDomRGHVHUYLoRVGHGLVWULEXLomRHFRPHUFLDOL]DomRGRVSURGXWRVTXHpSDJR
SHODV HPSUHVDV RSHUDFLRQDLV 2 TXDGUR DEDL[R DSUHVHQWD DV UHFHLWDV GH DFHVVR j UHGH GH
GLVWULEXLomRHXVRGDPDUFDSRUSURGXWRGHVHJXULGDGH
'HVFULomR
&DSLWDOL]DomR
&RQVyUFLR
3UHYLGrQFLD
6HJXURV+DELWDFLRQDO
6HJXURV3UHVWDPLVWD
6HJXURV5LVFRV'LYHUVRV  
5HFHLWDVGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRHXVRGDPDUFD

&RQWURODGRUD&RQVROLGDGR
GHMDQHLURD GHMDQHLURD
GHGH]HPEURGH GHGH]HPEURGH

















 9LGD$XWR6D~GH)iFLO5HVLGHQFLDO6HJXUR5HVLGHQFLDO6HJXUR0XOWLUULVFR6HJXUR/RWpULFR6HJXUR5LVFRGH(QJHQKDULD
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1RWD±'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV
'HVFULomR
'HVSHVDVGHSHVVRDO
5HPXQHUDomRGHGLULJHQWHV
6HUYLoRVGHWHUFHLURV
2XWUDVGHVSHVDV
DGPLQLVWUDWLYDV
7RWDO

GHMDQHLURDGH]HPEURGH

&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR







GHMDQHLURDGHGH]HPEUR
GH
&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR























1RWD±5HVXOWDGRILQDQFHLUR



'HVFULomR
5HFHLWDVILQDQFHLUDV
&HUWLILFDGRVGHGHSyVLWRVEDQFiULRV
$WXDOL]DomRPRQHWiULDGHWULEXWRV
2SHUDo}HVFRPSURPLVVDGDV
&RWDVGHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWR
'HVSHVDVILQDQFHLUDV
$WXDOL]DomRPRQHWiULDGH
2XWUDV
7RWDO

GHMDQHLURDGH
GH]HPEURGH

GHMDQHLURDGH
GH]HPEURGH

&RQWURODGRUD &RQVROLGDGR &RQWURODGRUD &RQVROLGDGR




















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







1RWD3DUWHVUHODFLRQDGDV
D

(QWLGDGHFRQWURODGRUD

$&$,;$6HJXULGDGHIRLFRQVWLWXtGDFRPRVXEVLGLiULDLQWHJUDOGD&$,;$LQVWLWXLomRILQDQFHLUD
VRE D IRUPD GH HPSUHVD HVWDWDO YLQFXODGD DR 0LQLVWpULR GD (FRQRPLD FXMR FDSLWDO IRL
WRWDOPHQWH LQWHJUDOL]DGR SHOD 8QLmR 'HVVD IRUPD D &$,;$ 6HJXULGDGH HQFRQWUDVH VRE
FRQWUROHGLUHWRGD&$,;$HLQGLUHWRGD6HFUHWDULDGR7HVRXUR1DFLRQDO±671
E

3DUWHV5HODFLRQDGDV
WĂƌƚĞƐZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
ŶƚŝĚĂĚĞ
ZĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
hŶŝĆŽ;dĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůͿ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ/ŶĚŝƌĞƚĂ
/y
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂŝƌĞƚĂ
/y,ŽůĚŝŶŐ
ŽŶƚƌŽůĂĚĂŝƌĞƚĂ
/yŽƌƌĞƚĂŐĞŵ
dŽŽ^ĞŐƵƌŽƐ
ŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĞŵŽŶũƵŶƚŽ/ŶĚŝƌĞƚĂƐ;:ŽŝŶƚsĞŶƚƵƌĞͿ
WEŽƌƌĞƚŽƌĂ
^,;ϭͿ
ŽůŝŐĂĚĂ
,ŽůĚŝŶŐy^ϭ
/yWĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘ʹ/yWZ
KƵƚƌĂƐWĂƌƚĞƐZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
/y/ŶƐƚĂŶƚąŶĞĂ^͘

  ,QYHVWLPHQWR GLUHWR GD &$,;$ 6HJXULGDGH D &6+ GHWpP DV VHJXLQWHV SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV D  &DL[D 6HJXURV 3DUWLFLSDo}HV
6HFXULWiULDV /WGD GHWHQWRUD GRV LQYHVWLPHQWRV HP SDUWLFLSDo}HV QD  &DL[D 6HJXUDGRUD 6$ &DL[D &DSLWDOL]DomR 6$ <RXVH
6HJXUDGRUD 6$ 35(9,68/ &RPSDQKLD GH 6HJXURV 3UHYLGrQFLD GR 6XO E  &DL[D $GPLQLVWUDGRUD GH &RQVyUFLRV 6$ F  &DL[D
6HJXURV$VVHVVRULDH&RQVXOWRULD/WGDG &DL[D6HJXURV(VSHFLDOL]DGDHP6D~GH6$H :L]6ROXo}HVH&RUUHWDJHPGH6HJXURV
6$I &DL[D6HJXURV3DUWLFLSDo}HVHP6D~GH/WGD GHWHQWRUDGRLQYHVWLPHQWR HPSDUWLFLSDomR QD2GRQWR(PSUHVDV&RQYrQLRV
'HQWiULRV/WGDHJ &13;6$6

F

7UDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV

$V WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV GLUHWDV  VmR UHDOL]DGDV QR FXUVR GDV DWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLVGD&$,;$6HJXULGDGHHVmRUHDOL]DGDVHPFRQGLo}HVGHPHUFDGR
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F 

&RQWURODGRUD

2V VDOGRV GH WUDQVDo}HV H[LVWHQWHV FRP D SDUWH UHODFLRQDGD &$,;$ UHPHWHP jV DSOLFDo}HV
ILQDQFHLUDV FRQIRUPH 1RWD   EHP FRPR RV YDORUHV D SDJDU UHODWLYRV DR UHVVDUFLPHQWR GH
GHVSHVDV FRPSDUWLOKDGDV H DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV SUHYLVWDV QR &RQYrQLR GH ([HFXomR GH
$WLYLGDGHV2SHUDFLRQDLVHGH&RPSDUWLOKDPHQWRGH(VWUXWXUDFHOHEUDGRHQWUH&$,;$H&$,;$
6HJXULGDGHFRQIRUPHDSUHVHQWDGRQD1RWD
2V YDORUHV D SDJDU GHYLGRV j &RQWURODGRUD VmR UHJLVWUDGRV QR PrV GH FRPSHWrQFLD H SDJRV
DWpRGLD~WLOGRPrVVXEVHTXHQWHjIRUPDOL]DomRDR&RQJORPHUDGR'HVWDIRUPDQmRKi
YDORUHVDSDJDUSDUDD&$,;$FODVVLILFDGRVFRPRQmRFLUFXODQWH
F 

(PSUHHQGLPHQWRVFRQWURODGRVHPFRQMXQWRHFROLJDGDV

2V VDOGRV GH WUDQVDo}HV H[LVWHQWHV FRP DV SDUWHV UHODFLRQDGDV 7RR 6HJXURV FRQWURODGD HP
FRQMXQWR  H &6+ FROLJDGD  UHIHUHPVH DRV YDORUHV D UHFHEHU SURYHQLHQWHV GDV UHFHLWDV GH
DFHVVR j UHGH GH GLVWULEXLomR H XVR GD PDUFD GRV 3URGXWRV GH 6HJXULGDGH UHFHELGDV QR
&RQJORPHUDGR &$,;$ 6HJXULGDGH FRQIRUPH 1RWD  (VWHV YDORUHV HVWmR SUHYLVWRV QDV
FRQGLo}HV FRQWUDWXDLV GRV DFRUGRV RSHUDFLRQDLV PDQWLGRV HQWUH D &$,;$ H D &$,;$
6HJXULGDGH
2VYDORUHVDUHFHEHUVmRUHJLVWUDGRVQRPrVGHFRPSHWrQFLDHUHFHELGRVDWpRGLD~WLOGR
PrVVXEVHTXHQWH'HVWDIRUPDQmRKiYDORUHVFODVVLILFDGRVFRPRQmRFLUFXODQWHV
(PGHGH]HPEURGHQmRKDYLDLQDGLPSOrQFLDRXLPSDLUPHQWUHJLVWUDGRQRVYDORUHVD
UHFHEHUGHSDUWHVUHODFLRQDGDV
$ H[SRVLomR Pi[LPD DR ULVFR GH FUpGLWR QD GDWD GR EDODQoR p R YDORU FRQWiELO GH YDORUHV D
UHFHEHUPHQFLRQDGRVQHVWDQRWD
$GLFLRQDOPHQWH R &RQJORPHUDGR &$,;$ 6HJXULGDGH QD FRQGLomR GH DFLRQLVWD GLUHWD WHP R
GLUHLWR GH UHJLVWUDU H UHFHEHU RV GLYLGHQGRV H MXURV VREUH FDSLWDO SUySULR RULXQGRV GDV SDUWHV
UHODFLRQDGDV+ROGLQJ;6&6+7RR6HJXURVH3$1&RUUHWRUDFRQIRUPHGLVSRVWRQD1RWD
2V GLYLGHQGRV D UHFHEHU GHVVDV SDUWHV UHODFLRQDGDV VmR SDJRV QR  VHPHVWUH GR H[HUFtFLR
VXEVHTXHQWHHSRUWDQWRVmRFODVVLILFDGRVFRPRDWLYRFLUFXODQWH
F 

2XWUDVSDUWHVUHODFLRQDGDV

2VVDOGRVHWUDQVDo}HVH[LVWHQWHVFRPDSDUWHUHODFLRQDGD'LULJHQWHVUHIHUHPVHDRVYDORUHVD
SDJDUGHFRUUHQWHVGDSDUWLFLSDomRQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRGD&RPSDQKLD
2V TXDGURV D VHJXLU DSUHVHQWDP RV UHVXOWDGRV H RV VDOGRV SDWULPRQLDLV FRP DV SDUWHV
UHODFLRQDGDVFRQVLGHUDQGRDQDWXUH]DGRUHODFLRQDPHQWRFRPDVHQWLGDGHV
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G
&RPSRVLomRGRVVDOGRVSDWULPRQLDLVGHFRUUHQWHVGHWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
&RQWURODGRUD


'HVFULomR

$WLYR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&$,;$
'LYLGHQGRVDUHFHEHU
&6+
&$,;$+ROGLQJ
+ROGLQJ;6
;63DUWLFLSDo}HV
&$,;$&RUUHWDJHP
-XURVVREUHFDSLWDOSUySULRD
UHFHEHU
&6+
7RR6HJXURV
9DORUHVDUHFHEHU  
&$,;$
&6+
7RR6HJXURV
3DVVLYR
9DORUHVDSDJDU  
&$,;$
'LULJHQWHV
'LYLGHQGRVDSDJDU
&$,;$



















2XWUDV
SDUWHV
UHODFLRQDGDV


























































&RQWURODGRUD

















&RQWURODGDV&RQWURODGDV
HPFRQMXQWR&ROLJDGDV























7RWDO










&RQWURODGRUD










&RQWURODGDVHP
FRQMXQWRFROLJDGDV


































2XWUDV
SDUWHV
UHODFLRQDGDV





















7RWDO







 
 









2PRQWDQWHDSUHVHQWDGRQmRFRQWHPSODDSDUFHODGH5 5HPGHGH]HPEURGH UHODWLYDjV5HFHLWDVGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRHXVRGDPDUFDDUHFHEHURULXQGDVGHSDUWHVQmR
UHODFLRQDGDVj&$,;$6HJXULGDGHFRQIRUPHHOXFLGDGRQD1RWD9DORUHVDUHFHEHU
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&RQVROLGDGR
'HVFULomR

$WLYR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&$,;$
'LYLGHQGRVDUHFHEHU
&6+
+ROGLQJ;6
;66HJXURV
;6&DSLWDOL]DomR
;63DUWLFLSDo}HV
-XURVVREUHFDSLWDOSUySULRD
UHFHEHU
&6+
7RR6HJXURV
9DORUHVDUHFHEHU  
&$,;$
&6+
7RR6HJXURV
3$1&RUUHWRUD
3DVVLYR
9DORUHVDSDJDU  
&$,;$
'LULJHQWHV
'LYLGHQGRVDSDJDU
&$,;$




&RQWURODGDV&RQWURODGDV
&RQWURODGRUD
HPFRQMXQWR&ROLJDGDV









2XWUDV
SDUWHV
UHODFLRQDGDV
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&RQWURODGDVHP
&RQWURODGRUD
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H

&RPSRVLomRGRVUHVXOWDGRVGHFRUUHQWHVGHWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
&RQWURODGRUD
'HVFULomR

5HFHLWDV
5HFHLWDVGHDFHVVRjUHGHGH
GLVWULEXLomRHXVRGDPDUFD  
&6+
7RR6HJXURV
2XWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLV
&6+
5HFHLWDVILQDQFHLUDV  
&$,;$
'HVSHVDV
'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV  
&$,;$
'HVSHVDVILQDQFHLUDV  
&$,;$





GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
2XWUDV
&RQWURODGDVHP
&RQWURODGRUD
SDUWHV
FRQMXQWRFROLJDGDV
UHODFLRQDGDV






GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
2XWUDV
&RQWURODGDVHP
SDUWHV
FRQMXQWRFROLJDGDV
UHODFLRQDGDV
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'HVFULomR
5HFHLWDV
5HFHLWDVGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomR
HXVRGDPDUFD  
&6+
7RR6HJXURV
2XWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLV
&6+
5HFHLWDVILQDQFHLUDV  
&$,;$
'HVSHVDV
'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV  
&$,;$
'HVSHVDVILQDQFHLUDV  
&$,;$





&RQVROLGDGR
GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
&RQWURODGDVHP
&RQWURODGDVHP
&RQWURODGRUD
7RWDO
&RQWURODGRUD
7RWDO
FRQMXQWRFROLJDGDV
FRQMXQWRFROLJDGDV
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I
5HPXQHUDomRGHSHVVRDOFKDYHGD$GPLQLVWUDomR
$ UHPXQHUDomR GH SHVVRDOFKDYH GD $GPLQLVWUDomR DWp  GH GH]HPEUR GH  IRL GH 5
  GH GH]HPEURGH5  FRQIRUPHGHPRQVWUDGRQD 1RWD ± 'HVSHVDV
$GPLQLVWUDWLYDV
2V 'LULJHQWHV GD &RPSDQKLD FRP YtQFXOR HPSUHJDWtFLR FRP D FRQWURODGRUD WrP VHXV
EHQHItFLRV SyVHPSUHJR FXVWHDGRV SHOD PHVPD DR SDVVR TXH RV GHPDLV 'LULJHQWHV QmR
UHFHEHPTXDOTXHUDX[tOLRSyVHPSUHJR
$&RPSDQKLDQmRSRVVXtSROtWLFDGHUHPXQHUDomREDVHDGDHP Do}HVDWpDGDWDEDVHGHVWDV
GHPRQVWUDo}HV
J
5HPXQHUDomRGHHPSUHJDGRVHGLULJHQWHV
&RQIRUPHGHWHUPLQDD/HLQGHGHMXQKRGHUHJXODPHQWDGDSHOR'HFUHWRQ
 EHP FRPR HP IXQomR GDV GLVSRVLo}HV FRQVWDQWHV QR 3URQXQFLDPHQWR 7pFQLFR
&3&  5  D VHJXLU VmR DSUHVHQWDGDV LQIRUPDo}HV UHODWLYDV j UHPXQHUDomR GH SHVVRDO
LQFOXVLYHGLULJHQWHVHFRQVHOKHLURV
5HPXQHUDomR PHQVDO SDJD DRV IXQFLRQiULRV H j $GPLQLVWUDomR GD &$,;$ 6HJXULGDGH HP
5HDLV 
'HVFULomR
(PSUHJDGRV
0HQRUVDOiULRï
0DLRUVDOiULRï
6DOiULRPpGLRï

'LULJHQWHV
'LUHWRUSUHVLGHQWH
'LUHWRUHV

&RQVHOKHLURV
&RPLWrGH$XGLWRULD
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
&RQVHOKR)LVFDO




&RQWURODGRUDH&RQVROLGDGR




























6DOiULR GRV HPSUHJDGRV GLVSRQLELOL]DGRV SHOD &$,;$ H UHVVDUFLGR j &RQWURODGRUD FRQIRUPH $FRUGR GH &RPSDUWLOKDPHQWR GH
,QIUDHVWUXWXUDH$WLYLGDGHV2SHUDFLRQDLV

1RWD±2XWUDVLQIRUPDo}HV
D

,QYHVWLJDo}HVHPFXUVRQD&6+

(PIXQomRGDVQRWtFLDVGLYXOJDGDVSHODLPSUHQVDDSDUWLUGHGHQRYHPEURGHVREUHD
IDVHGDFKDPDGD2SHUDomR'HVFDUWH±&DQDO6HJXURD$GPLQLVWUDomRGD&6+GHWHUPLQRX
DDGRomRGHXPDVpULHGHPHGLGDVDFDXWHODWyULDVGHVHXVLQWHUHVVHVHGHVHXVDFLRQLVWDV
1HVVH VHQWLGR GHQWUH RXWUDV PHGLGDV R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &6+ GHWHUPLQRX D
LQVWDODomRGH&RPLWr,QGHSHQGHQWHIRUPDGRSRUUHSUHVHQWDQWHVGD&$,;$6HJXULGDGHH GRV
GHPDLVDFLRQLVWDVHTXHFRQWDWDPEpPFRPRDVVHVVRUDPHQWRGHHPSUHVDVHVSHFLDOL]DGDV
SDUD H[DPLQDU DV WUDQVDo}HV GD FRPSDQKLD H QD H[WHQVmR OHJDOPHQWH SHUPLWLGD GH VXDV
HPSUHVDVFRQWURODGDVFXMRVUHVXOWDGRVVHUmRDSUHVHQWDGRVDRVVHXVyUJmRVGHDGPLQLVWUDomR
H FRQWUROH SDUD D WRPDGD GDV GHYLGDV SURYLGHQFLDV TXH IRUHP UHTXHULGDV QDV FLUFXQVWDQFLDV
EHP FRPR SDUD R DSULPRUDPHQWR GRV VHXV FRQWUROHV LQWHUQRV H GRV VHXV yUJmRV GH
JRYHUQDQoD
&RQIRUPH LQGLFDGR SHOD &6+ HP QRWDV H[SOLFDWLYDV jV VXDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV D
LQYHVWLJDomRLQGHSHQGHQWHHQFRQWUDVHHPDQGDPHQWRHDWpRPRPHQWRRVIDWRVUHSRUWDGRV
SHODV DXWRULGDGHV FRPR WUDQVDo}HV DOHJDGDPHQWH LQGHYLGDV FXMDV FRQVHTXrQFLDV RX
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QHFHVVLGDGHV GH HYHQWXDLV DMXVWHV QmR VmR FDSD]HV GH JHUDU LPSDFWR PDWHULDO QDV
GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV GD LQYHVWLGD 'HVVD IRUPD D &$,;$ 6HJXULGDGH FRQWLQXDUi
DFRPSDQKDQGR H DSRLDQGR R UHIHULGR SURFHVVR GH LQYHVWLJDomR H WRGRV RV WUDEDOKRV
YLQFXODGRV EHP FRPR FRQWLQXDUi D DYDOLDU H PRQLWRUDU VLVWHPDWLFDPHQWH TXDLVTXHU QRYDV
LQIRUPDo}HV RX HYLGrQFLDV TXH LQGLTXHP D H[LVWrQFLD GH DWRV RX IDWRV HP GHVFRQIRUPLGDGH
FRPDVOHLVHUHJXODPHQWRVDSOLFiYHLV

1RWD±(YHQWRVVXEVHTXHQWHV
D
$FRUGR7RNLR0DULQH&RQFOXVmRGDRSHUDomRHLPSOHPHQWDomRGRDFRUGR

(PGHMDQHLURGHD&$,;$6HJXULGDGHQRkPELWRGRDFRUGRFRPD7RNLR0DULQHSDUD
D IRUPDomR GH XPD QRYD VRFLHGDGH TXH H[SORUDUi SHOR SUD]R GH  DQRV RV UDPRV GH
VHJXURV +DELWDFLRQDO H 5HVLGHQFLDO QD UHGH GH GLVWULEXLomR %DOFmR &$,;$ FRQIRUPH IDWR
UHOHYDQWH GLYXOJDGR HP  GH MDQHLUR GH  FRPXQLFRX DRV VHXV DFLRQLVWDV H DR PHUFDGR
HPJHUDODFRQFOXVmRGDRSHUDomRHDLPSOHPHQWDomRGRUHIHULGRDFRUGR
3DUD WDQWR WRGDV DV FRQGLo}HV SUHFHGHQWHV DR IHFKDPHQWR GD RSHUDomR IRUDP FXPSULGDV
LQFOXLQGRDVDSURYDo}HVUHJXODWyULDVQHFHVViULDVHDFRQVWLWXLomRGDQRYDVHJXUDGRUD ³;6´ 
$7RNLR0DULQHVXEVFUHYHXXPDXPHQWRGHFDSLWDOQD;6QRYDORUWRWDOGH5 XP
ELOKmR TXLQKHQWRV H YLQWH PLOK}HV GH UHDLV  YDORU HVWH TXH IRL SDJR j &$,;$ HP UD]mR GD
RXWRUJDFRQFHGLGDj&$,;$6HJXULGDGH
$ &RPSDQKLD FRQWLQXDUi FRPXQLFDQGR R PHUFDGR RSRUWXQDPHQWH VREUH D HYROXomR GRV
DVVXQWRV UHODFLRQDGRV D HVVD QRYD VRFLHGDGH HRX DR SURFHVVR GH UHRUJDQL]DomR GH VXDV
SDUFHULDVHVWUDWpJLFDV
E
$FRUGR7HPSR&RQFOXVmRGDRSHUDomRHLPSOHPHQWDomRGRDFRUGR

(P  GH MDQHLUR GH  D &$,;$ 6HJXULGDGH QR kPELWR GR DFRUGR FRP D 7HPSR $VVLVW
³7HPSR´  SDUD D IRUPDomR GH XPD QRYD VRFLHGDGH TXH H[SORUDUi SHOR SUD]R GH  DQRV R
UDPRGH6HUYLoRV$VVLVWHQFLDLVQDUHGHGHGLVWULEXLomR%DOFmR&$,;$FRQIRUPHIDWRUHOHYDQWH
GLYXOJDGRHPGHDJRVWRGHFRPXQLFRXDRVVHXVDFLRQLVWDVHDRPHUFDGRHPJHUDOD
FRQFOXVmRGDRSHUDomRHDLPSOHPHQWDomRGRUHIHULGRDFRUGR
3DUD WDQWR WRGDV DV FRQGLo}HV SUHFHGHQWHV DR IHFKDPHQWR GD RSHUDomR IRUDP FXPSULGDV
LQFOXLQGRDVDSURYDo}HVUHJXODWyULDVQHFHVViULDVHDFRQVWLWXLomRGDQRYDFRPSDQKLD ³;6´ 
$7HPSRVXEVFUHYHXXPDXPHQWRGHFDSLWDOQD;6QRYDORUWRWDOGH5 WULQWDPLOK}HV
GH UHDLV  YDORU HVWH TXH IRL SDJR j &$,;$ HP UD]mR GD RXWRUJD FRQFHGLGD j &DL[D
6HJXULGDGH$GLFLRQDOPHQWHFDVRGHWHUPLQDGDVPHWDVGHGHVHPSHQKRVHMDPDOFDQoDGDVSHOD
;6HPDWpWUrVDQRVKiSUHYLVmRGHQRYRVDXPHQWRVGHFDSLWDOQD;6QRPRQWDQWHGHDWp
5 TXDUHQWDPLOK}HVGHUHDLV DVHUHPVXEVFULWRVSHOD7HPSRHSDJRVj&$,;$HP
UD]mRGDRXWRUJDFRQFHGLGDj&$,;$6HJXULGDGH
$&$,;$6HJXULGDGHLQIRUPRXDLQGDTXHDSDUFHULDFRPD,FDWXSDUDRUDPRGH&DSLWDOL]DomR
GLYXOJDGD SRU IDWR UHOHYDQWH HP  GH MDQHLUR GH  WHYH VHX SUD]R SDUD IHFKDPHQWR
SURUURJDGRSDUDDWpGHPDUoRGH
$ &RPSDQKLD FRQWLQXDUi FRPXQLFDQGR R PHUFDGR RSRUWXQDPHQWH VREUH D HYROXomR GRV
DVVXQWRV UHODFLRQDGRV D HVVDV QRYD VRFLHGDGHV HRX DR SURFHVVR GH UHRUJDQL]DomR GH VXDV
SDUFHULDVHVWUDWpJLFDV
F
5HWRPDGDGDVGLVFXVV}HVHDQiOLVHVUHIHUHQWHVD2IHUWDH/LVWDJHP

1RGLDGHMDQHLURGHD&$,;$6HJXULGDGHFRPXQLFRXDVHXVDFLRQLVWDVHDRPHUFDGR
HPJHUDOTXHVXDFRQWURODGRUD&$,;$QHVWDGDWDUHWRPRXDVGLVFXVV}HVHDQiOLVHVUHIHUHQWHV
DR SHGLGR GH UHJLVWUR GH RIHUWD S~EOLFD GH GLVWULEXLomR VHFXQGiULD GH Do}HV RUGLQiULDV GH
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HPLVVmRGD&$,;$6HJXULGDGH ³2IHUWD´ HjDGPLVVmRHOLVWDJHPGD&RPSDQKLDQRVHJPHQWR
GHQHJRFLDomRGD%6$±%UDVLO%ROVD%DOFmRGHQRPLQDGR1RYR0HUFDGR ³/LVWDJHP´ 
$ &$,;$ 6HJXULGDGH FRQWLQXDUi PDQWHQGR R PHUFDGR LQIRUPDGR QRV WHUPRV GD
UHJXODPHQWDomR YLJHQWH D UHVSHLWR GD HYROXomR GRV DVVXQWRV UHODFLRQDGRV jV SRWHQFLDLV
2IHUWDH/LVWDJHP
G

 7HUPR $GLWLYR DR $FRUGR &RPHUFLDO ILUPDGR FRP D :L] 6ROXo}HV H
&RUUHWDJHPGH6HJXURV6$

1R GLD  GH IHYHUHLUR GH  D &$,;$ 6HJXULGDGH FRPXQLFRX D VHXV DFLRQLVWDV H DR
PHUFDGRDDVVLQDWXUDGR7HUPR$GLWLYRDR$FRUGR&RPHUFLDOILUPDGRFRPD:L]6ROXo}HVH
&RUUHWDJHP GH 6HJXURV 6$ ³:L]´  TXH WHP SRU REMHWLYR HVWDEHOHFHU DV FRQGLo}HV SDUD
SUHVWDomRGHVHUYLoRVGHFRUUHWDJHPRXFRFRUUHWDJHPQD5HGHGH'LVWULEXLomRGD&$,;$FRP
YLJrQFLDDWpGHIHYHUHLURGH ³$FRUGR´ 
2$FRUGRSUHYrTXHDVSDUWHVQHJRFLDULDPGHERDIpDVFRQGLo}HVGHXPSHUtRGRGHWUDQVLomR
SDUDDWUDQVIHUrQFLDGDVDWLYLGDGHVGHFRUUHWDJHPUHDOL]DGDVSHOD:L]QD5HGHGH'LVWULEXLomR
GD &$,;$ SDUD D FRUUHWRUD SUySULD GD &DL[D 6HJXULGDGH H SDUD HYHQWXDO DLV  FRFRUUHWRUD V 
VHOHFLRQDGD V  QR SURFHVVR FRPSHWLWLYR HP FXUVR ³3URFHVVR &RPSHWLWLYR´  FRQIRUPH IDWR
UHOHYDQWHGHGHGH]HPEURGH
27HUPR$GLWLYRHPFRPHQWRHVWDEHOHFHDVFRQGLo}HVGRSHUtRGRGHWUDQVLomRSDUDXPQRYR
PRGHORGHFRUUHWDJHPGHVHJXURVQD5HGHGH'LVWULEXLomRGD&$,;$7DOSHUtRGRWHUiGXUDomR
GH VHLV PHVHVFRQWDGRVDSDUWLUGHGHIHYHUHLURGHHDVVHJXLQWHVFDUDFWHUtVWLFDV
H[FOXVmRGDUHPXQHUDomRGD:L]VREUHRVHJXURKDELWDFLRQDOFRPHUFLDOL]DGRDSDUWLUGHGH
IHYHUHLUR GH  UHGXomR JUDGXDO GR FRPLVVLRQDPHQWR QRV GHPDLV UDPRV GH VHJXURV
FKHJDQGRQR~OWLPRPrVD FLQTXHQWDSRUFHQWR GDVFRPLVV}HVDWXDOPHQWHSUDWLFDGDVH
UHGXomRJUDGXDOGDVYHQGDVLQWHUPHGLDGDVSHOD:L]TXHSDUWHPGH FHPSRUFHQWR H
FKHJDPQR~OWLPRPrVD QRYHQWDSRUFHQWR GDVYHQGDVUHDOL]DGDV
'XUDQWH R SHUtRGR GH WUDQVLomR D :L] VH FRPSURPHWHX D FRRSHUDU H SUHVWDU WRGR VXSRUWH
QHFHVViULRLQFOXVLYHGLVSRQLELOL]DQGRWRGDVDVIHUUDPHQWDVSURFHVVRVVRIWZDUHHSODWDIRUPDV
VHP{QXVj&DL[D6HJXULGDGH
$ :L] UHFRQKHFHX DLQGD D UHJXODULGDGH GR 3URFHVVR &RPSHWLWLYR H TXH IRUDP REVHUYDGDV
VXEVWDQFLDOPHQWH DV FRQGLo}HV GLYXOJDGDV QR &RPXQLFDGR DR 0HUFDGR GH  GH DJRVWR GH
HRGLVSRVWRQR$FRUGR
$&$,;$6HJXULGDGHFRQWLQXDUiPDQWHQGRRPHUFDGRLQIRUPDGRVREUHWHPDVUHODFLRQDGRVDR
SURFHVVRGHUHRUJDQL]DomRGHVXDVSDUFHULDV
H
)LQDOL]DomRGRSURFHVVRFRPSHWLWLYRSDUDVHOHomRGHFRFRUUHWRUD

1R GLD  GH IHYHUHLUR GH  D &$,;$ 6HJXULGDGH FRPXQLFRX D VHXV DFLRQLVWDV H DR
PHUFDGRHPJHUDODILQDOL]DomRGR3URFHVVR&RPSHWLWLYRSDUDVHOHomRGHFRFRUUHWRUD V SDUD
DWXDomRHPOLQKDVGHQHJyFLRVHPSDUFHULDFRPDFRUUHWRUDSUySULDGD&$,;$6HJXULGDGH
3DUDFDGDXPGRV TXDWUR %ORFRVGH2IHUWDIRUDPVHOHFLRQDGDVDVVHJXLQWHVHPSUHVDV
L 3URGXWRV6HJXULGDGH0'6&RUUHWRUDH$GPLQLVWUDGRUDGH6HJXURV6$
LL $XWRPyYHO0'6&RUUHWRUDH$GPLQLVWUDGRUDGH6HJXURV6$
LLL 6D~GHH2GRQWR$OSHU&RQVXOWRULDH&RUUHWRUDGH6HJXURV6$H
LY *UDQGHV5LVFRVH&RUSRUDWH:LOOLV$IILQLW\&RUUHWRUHVGH6HJXURV/WGD
$V SDUFHULDV GHYHUmR VHU LPSOHPHQWDGDV SRU PHLR GH $FRUGRV 2SHUDFLRQDLV D VHUHP
RSRUWXQDPHQWHDVVLQDGRV
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ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘
$&$,;$6HJXULGDGHFRQWLQXDUiPDQWHQGRRPHUFDGRLQIRUPDGRVREUHWHPDVUHODFLRQDGRVDR
SURFHVVRGHUHRUJDQL]DomRGHVXDVSDUFHULDV
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'HPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
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5HODWyULRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWHVREUHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV

%DODQoRVSDWULPRQLDLV

'HPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGR

'HPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWH

'HPRQVWUDo}HVGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGR

'HPRQVWUDo}HVGRVIOX[RVGHFDL[D

'HPRQVWUDo}HVGRYDORUDGLFLRQDGR

1RWDVH[SOLFDWLYDVGD$GPLQLVWUDomRjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
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7HO
)D[
ZZZEGREUD]LOFRPEU

6HWRUGH$XWDUTXLD6XO6$86
4XDGUD/RWH%ORFR$
%UDVtOLD')%UDVLO

5(/$7Ð5,2'2$8',725,1'(3(1'(17(62%5($6'(021675$d¯(6
&217É%(,6


$RV
$FLRQLVWDVH$GPLQLVWUDGRUHVGD
&DL[D6HJXULGDGH3DUWLFLSDo}HV6$
%UDVtOLD²')


2SLQLmR

([DPLQDPRV DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV GD &DL[D 6HJXULGDGH
3DUWLFLSDo}HV 6$ ´&DL[D 6HJXULGDGHµ ´&RPSDQKLDµ RX ´&RQWURODGRUDµ  LGHQWLILFDGDV FRPR
&RQWURODGRUDH&RQVROLGDGRUHVSHFWLYDPHQWHTXHFRPSUHHQGHPREDODQoRSDWULPRQLDOHPGH
GH]HPEUR GH  H DV UHVSHFWLYDV GHPRQVWUDo}HV GR UHVXOWDGR GR UHVXOWDGR DEUDQJHQWH GDV
PXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVIOX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLRILQGRQHVVDGDWDEHPFRPRDV
FRUUHVSRQGHQWHVQRWDVH[SOLFDWLYDVLQFOXLQGRRUHVXPRGDVSULQFLSDLVSUiWLFDVFRQWiEHLV

(PQRVVDRSLQLmRDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVDFLPDUHIHULGDVDSUHVHQWDPDGHTXDGDPHQWHHPWRGRV
RV DVSHFWRV UHOHYDQWHV D SRVLomR SDWULPRQLDO H ILQDQFHLUD LQGLYLGXDO H FRQVROLGDGD GD &DL[D
6HJXULGDGHHPGHGH]HPEURGHRGHVHPSHQKRLQGLYLGXDOHFRQVROLGDGRGHVXDVRSHUDo}HVH
RVVHXVIOX[RVGHFDL[DLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGRVSDUDRH[HUFtFLRILQGRQHVVDGDWDGHDFRUGRFRPDV
SUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOHFRPDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR ,)56 
HPLWLGDVSHOR,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG ,$6% 


%DVHSDUDRSLQLmR

1RVVD DXGLWRULD IRL FRQGX]LGD GH DFRUGR FRP DV QRUPDV EUDVLOHLUDV H LQWHUQDFLRQDLV GH DXGLWRULD
1RVVDV UHVSRQVDELOLGDGHV HP FRQIRUPLGDGH FRP WDLV QRUPDV HVWmR GHVFULWDV QD VHomR D VHJXLU
LQWLWXODGD ´5HVSRQVDELOLGDGHV GR DXGLWRU SHOD DXGLWRULD GDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H
FRQVROLGDGDVµ6RPRVLQGHSHQGHQWHVHPUHODomRj&DL[D6HJXULGDGHHVXDVFRQWURODGDVGHDFRUGR
FRPRVSULQFtSLRVpWLFRVUHOHYDQWHVSUHYLVWRVQR&yGLJRGHeWLFD3URILVVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDV
SURILVVLRQDLV HPLWLGDV SHOR &RQVHOKR )HGHUDO GH &RQWDELOLGDGH &)&  H FXPSULPRV FRP DV GHPDLV
UHVSRQVDELOLGDGHV pWLFDV GH DFRUGR FRP HVVDV QRUPDV $FUHGLWDPRV TXH D HYLGrQFLD GH DXGLWRULD
REWLGDpVXILFLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR


ÈQIDVH

,QYHVWLJDo}HVHPFXUVRHPFROLJDGDLQGLUHWDDWUDYpVGD&6+

&KDPDPRVDDWHQomRSDUDD1RWD([SOLFDWLYDQ D jVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVVREUHD)DVH
GD´2SHUDomR'HVFDUWH²&DQDO6HJXURµHQYROYHQGRSRVVtYHLVLOtFLWRVUHODFLRQDGRVDFROLJDGDLQGLUHWD
LQYHVWLGD GD &DL[D 6HJXURV +ROGLQJ 6$ ´&6+µ  WHQGR VLGR FULDGRV &RPLWrV GH ,QYHVWLJDomR
,QGHSHQGHQWHTXHFRQWDPFRPXPUHSUHVHQWDQWHGD&DL[D6HJXULGDGHYLVDQGRRDFRPSDQKDPHQWR
GDVUHIHULGDVLQYHVWLJDo}HVLQWHUQDV$WpRPRPHQWRRVUHVXOWDGRVGHVVDLQYHVWLJDomREHPFRPRVHXV
UHVSHFWLYRVGHVGREUDPHQWRVQmRSXGHUDPVHUGHWHUPLQDGRVHSRUWDQWRDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
GD&RPSDQKLDQmRLQFOXHPTXDLVTXHUHIHLWRVVHPDWHULDLVTXHSRVVDPDGYLUGHVVHDVVXQWR1RVVD
RSLQLmRQmRHVWiPRGLILFDGDHPUHODomRDHVVHDVVXQWR


%'25&6$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVXPDHPSUHVDEUDVLOHLUDGHVRFLHGDGHVLPSOHVpPHPEURGD%'2,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGXPDFRPSDQKLDOLPLWDGDSRUJDUDQWLDGR5HLQR
8QLGRHID]SDUWHGDUHGHLQWHUQDFLRQDO%'2GHILUPDVPHPEURLQGHSHQGHQWHV%'2pQRPHFRPHUFLDOSDUDDUHGH%'2HFDGDXPDGDVILUPDVPHPEURGD%'2
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3ULQFLSDLVDVVXQWRVGHDXGLWRULD

3ULQFLSDLVDVVXQWRVGHDXGLWRULDVmRDTXHOHVTXHHPQRVVRMXOJDPHQWRSURILVVLRQDOIRUDPRVPDLV
VLJQLILFDWLYRVHPQRVVDDXGLWRULDGRH[HUFtFLRFRUUHQWH(VVHVDVVXQWRVIRUDPWUDWDGRVQRFRQWH[WRGH
QRVVDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVFRPRXPWRGRHQDIRUPDomR
GH QRVVD RSLQLmR VREUH HVVDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV H SRUWDQWR QmR
H[SUHVVDPRVXPDRSLQLmRVHSDUDGDVREUHHVVHVDVVXQWRV

$OpP GR DVVXQWR GHVFULWR QD VHomR ´ÈQIDVH ² ,QYHVWLJDo}HV HP FXUVR QD &DL[D 6HJXURV +ROGLQJµ
GHWHUPLQDPRVTXHRVDVVXQWRVDVHJXLUVmRRVSULQFLSDLVDVVXQWRVGHDXGLWRULDDVHUHPFRPXQLFDGRV
HPQRVVRUHODWyULR

5HVSRVWDGDDXGLWRULDDRDVVXQWR
5HFHLWDGHFRUUHQWHGHSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV


$ &DL[D 6HJXULGDGH SRVVXL FRPR DWLYLGDGH 3DUD D UHFHLWD GH HTXLYDOrQFLD SDWULPRQLDO RV
SULQFLSDO SDUWLFLSDU GH HQWLGDGHV GR UDPR QRVVRV SURFHGLPHQWRV GH DXGLWRULD LQFOXtUDP
VHFXULWiULRGHIRUPDDYLDELOL]DUDH[SORUDomRGR HQWUH RXWURV L  R HQWHQGLPHQWR H WHVWH GRV
EDOFmR GR VHX FRQWURODGRU &$,;$ SRU HVVDV FRQWUROHV LQWHUQRV UHOHYDQWHV UHODFLRQDGRV j
HQWLGDGHV VH EHQHILFLDQGR GD SHUIRUPDQFH UHYLVmR GH SHUIRUPDQFH GDV LQYHVWLGDV H DR
ILQDQFHLUDGHVXDVLQYHVWLGDV(PGHGH]HPEUR SURFHVVRGHLQGDJDomRSUREDWyULDLPSOHPHQWDGR
GH  D UHFHLWD GH HTXLYDOrQFLD SDWULPRQLDO SHOD *HUrQFLD GH *RYHUQDQoD &RUSRUDWLYD H
WRWDOL]RX R PRQWDQWH GH 5  PLOK}HV GLUHFLRQDGD DRV UHSUHVHQWDQWHV GD &RPSDQKLD
FRQIRUPHGHVFULWRQDVQRWDV J H
QRV GLIHUHQWHV yUJmRV FROHJLDGRV GDV LQYHVWLGDV

LL HQYLRGHLQVWUXo}HVGHDXGLWRULDHUHYLVmRGRV
$GLFLRQDOPHQWH HP  GH GH]HPEUR GH  D SDSpLV GH WUDEDOKR SDUD RV DXGLWRUHV GHVVHV
&RPSDQKLDFRQFOXLXRSURFHVVRGHUHRUJDQL]DomR FRPSRQHQWHV LQYHVWLGDV  LQFOXLQGR GLVFXVVmR
VRFLHWiULDHLPSOHPHQWDomRGRQRYRDFRUGRFRP VREUH D DERUGDJHP QRV SULQFLSDLV DVVXQWRV
D&13$VVXUDQFHV6$ ´&13µ FRQIRUPHGHVFULWR RFRUULGRVQDVLQYHVWLGDV LLL UHFiOFXORGRPpWRGR
QD QRWD  E  TXH HQYROYHX DV FRPSDQKLDV TXHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOHFRQFLOLDomRFRPRV
+ROGLQJ ;6 6$ H ;6 3DUWLFLSDo}HV 6$ UHJLVWURV FRQWiEHLV GH WRGDV DV LQYHVWLGDV LY 
FXOPLQDQGR FRP R JDQKR UHJLVWUDGR HP RXWURV WHVWH GH OLTXLGDomR ILQDQFHLUD GRV UHFHELPHQWRV
UHVXOWDGRV DEUDQJHQWHV GHFRUUHQWH GD YDULDomR GH MXURV VREUH FDSLWDO SUySULR H GLYLGHQGRV QR
GRSHUFHQWXDOGHSDUWLFLSDomRUHODWLYDVHPSHUGD H[HUFtFLR
RXDTXLVLomRGHFRQWUROHSHORYDORUGH5 
PLOK}HVFRQIRUPH GHVFULWRQDQRWD E H 3DUD R JDQKR UHJLVWUDGR HP 2XWURV UHVXOWDGRV
G HGRDWLYR
DEUDQJHQWHV HP GHFRUUrQFLD GR SURFHVVR GH

UHRUJDQL]DomR VRFLHWiULD H LPSOHPHQWDomR GR
&RQVLGHUDQGR D LPSRUWkQFLD GRV JDQKRV QRYRDFRUGRFRPD&13RVQRVVRVSURFHGLPHQWRV
GHFRUUHQWHV GDV SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV QD GH DXGLWRULD LQFOXtUDP HQWUH RXWURV L  R
IRUPDomRGRUHVXOWDGRDQXDOGD&RPSDQKLDEHP HQYROYLPHQWRGRVQRVVRVHVSHFLDOLVWDVHPILQDQoDV
FRPR D FRPSOH[LGDGH H UHSUHVHQWDWLYLGDGH GRV FRUSRUDWLYDV QD UHYLVmR GR ODXGR GH DYDOLDomR
LPSDFWRVJHUDGRVSHORSURFHVVRGHUHHVWUXWXUDomR HFRQ{PLFRILQDQFHLUD
FRP
UHVSHFWLYD
VRFLHWiULD LPSOHPHQWDGR SHOD &RPSDQKLD DR LGHQWLILFDomR GH DWLYR LQWDQJtYHO QD +ROGLQJ ;6
ILQDO GR H[HUFtFLR GH  FRQVLGHUDPRV HVVH 6$ LL RHQYROYLPHQWRGRVQRVVRVHVSHFLDOLVWDV
DVVXQWRFRPRVLJQLILFDWLYRHPQRVVDDXGLWRULD
WULEXWiULRVVREUHRVLPSDFWRVWULEXWiULRVJHUDGRV

SRU HVVH SURFHVVR GH UHHVWUXWXUDomR VRFLHWiULD
LLL DDYDOLDomRGDREMHWLYLGDGHGRVHVSHFLDOLVWDV
FRQWUDWDGRV SHOD $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD
SDUD DVVHVVRUiORV QHVVH SURFHVVR GH
UHRUJDQL]DomR VRFLHWiULD H LY  D DQiOLVH GD
UD]RDELOLGDGHGDVSUHPLVVDVUHOHYDQWHVHFULWpULRV
XWLOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDEHPFRPRGDSRVLomR
GRVDVVHVVRUHVMXUtGLFRVHGRVGHPDLVHVSHFLDOLVWDV
XWLOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDSDUDDPHQVXUDomRR
UHFRQKHFLPHQWR H D GLYXOJDomR GR SURFHVVR GH
UHRUJDQL]DomRVRFLHWiULD

&RP EDVH QRV SURFHGLPHQWRV GH DXGLWRULD
DQWHULRUPHQWHGHVFULWRVLQFOXLQGRDSRVLomRGRV
DVVHVVRUHV MXUtGLFRV H GHPDLV HVSHFLDOLVWDV
XWLOL]DGRV SHOD &RPSDQKLD FRQVLGHUDPRV DV
HYLGrQFLDVDSURSULDGDVHVXILFLHQWHVQRFRQWH[WR
GDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
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5HFHLWDGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRHXVR
GDPDUFD

&RQIRUPH GHVFULWR QDV QRWDV   E  H  D
&RPSDQKLD UHJLVWURX R YDORU GH 5  PLOK}HV
FRPRUHFHLWDGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomR H
XVRGDPDUFDGHFRUUHQWHGDH[SORUDomRGREDOFmR
GR VHX FRQWURODGRU &DL[D SHODV LQVWLWXLo}HV
FRQYHQLDGDV SDUD GLVWULEXLomR H FRPHUFLDOL]DomR
GRVVHXVSURGXWRV

3DUDDGHWHUPLQDomRGRVYDORUHVGHVVDVUHFHLWDV
D &RPSDQKLD FRQVLGHUD RV FRQWUDWRV FRP DV
LQVWLWXLo}HVFRQYHQLDGDVRVUHVXOWDGRVKLVWyULFRV
DXIHULGRVQRH[HUFtFLRDOpPGDVHJUHJDomRHQWUHV
RV GLIHUHQWHV WLSRV H HVSHFLILFLGDGHV GH FDGD
WUDQVDomR

&RQVLGHUDQGR TXH D PHQVXUDomR GHVVD UHFHLWD
HVWi DPSDUDGD HP JUDQGH YROXPHWULD GH
RSHUDo}HVUHDOL]DGDVHDVGLIHUHQWHVQDWXUH]DVGH
FDGD SURGXWRWUDQVDomR FRQVLGHUDPRV HVVH
DVVXQWRFRPRVLJQLILFDWLYRHPQRVVDDXGLWRULD


5HVSRVWDGDDXGLWRULDDRDVVXQWR

1RVVRV SURFHGLPHQWRV GH DXGLWRULD LQFOXtUDP
HQWUH RXWURV R HQWHQGLPHQWR GR DPELHQWH GH
FRQWUROHV LQWHUQRV UHOHYDQWHV UHODFLRQDGRV DR
UHFHELPHQWR GRV DUTXLYRV RSHUDFLRQDLV TXH
FRQWHPSODP DV YROXPHWULDV GH QHJyFLRV
UHVXOWDGRV KLVWyULFRV  GR H[HUFtFLR SURFHVVR GH
PHQVXUDomRGRVSHUFHQWXDLVGHUHPXQHUDomRSRU
WLSR GH WUDQVDomR PRYLPHQWDomR GRV VDOGRV
IDWXUDGRV QR H[HUFtFLR H FRQIURQWR FRP RV
UHJLVWURVFRQWiEHLVHSRUILPWHVWHGHOLTXLGDomR
ILQDQFHLUDGHWRGDDUHFHLWDDXIHULGDQRH[HUFtFLR

&RPEDVHQRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDDFLPD
GHVFULWRV FRQVLGHUDPRV TXH R SURFHVVR GH
UHJLVWUR GDV UHFHLWDV GH DFHVVR j UHGH GH
GLVWULEXLomR H XVR GD PDUFD HVWDYDP GHQWUR GH
QtYHLVDFHLWiYHLVGHUHOHYkQFLDGDVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLV


2XWURVDVVXQWRV

'HPRQVWUDomRGR9DORU$GLFLRQDGR '9$ 

$VGHPRQVWUDo}HVLQGLYLGXDOHFRQVROLGDGDGRYDORUDGLFLRQDGR '9$ UHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRILQGR
HPGHGH]HPEURGHHODERUDGDVVREDUHVSRQVDELOLGDGHGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDH
DSUHVHQWDGDVFRPRLQIRUPDomRVXSOHPHQWDUSDUDILQVGH,)56IRUDPVXEPHWLGDVDSURFHGLPHQWRVGH
DXGLWRULDH[HFXWDGRVHPFRQMXQWRFRPDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLD3DUD
D IRUPDomR GH QRVVD RSLQLmR DYDOLDPRV VH HVVDV GHPRQVWUDo}HV HVWmR FRQFLOLDGDV FRP DV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHUHJLVWURVFRQWiEHLVFRQIRUPHDSOLFiYHOHVHDVXDIRUPDHFRQWH~GRHVWmR
GH DFRUGR FRP RV FULWpULRV GHILQLGRV QD 1%& 7*   &3&   'HPRQVWUDomR GR 9DORU $GLFLRQDGR
'9$ (PQRVVDRSLQLmRHVVDVGHPRQVWUDo}HVGRYDORUDGLFLRQDGRIRUDPDGHTXDGDPHQWHHODERUDGDV
HPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVVHJXQGRRVFULWpULRVGHILQLGRVQHVVH3URQXQFLDPHQWR7pFQLFRHVmR
FRQVLVWHQWHVHPUHODomRjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVWRPDGDVHPFRQMXQWR
9DORUHVFRUUHVSRQGHQWHVDRH[HUFtFLRDQWHULRU

$VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVLQFOXHPYDORUHVFRUUHVSRQGHQWHVDRH[HUFtFLR
ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  DSUHVHQWDGRV SDUD ILQV GH FRPSDUDomR (VVHV YDORUHV
FRUUHVSRQGHQWHVDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHIRUDPDXGLWDGRVSRURXWURVDXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHVTXHHPLWLUDPVHXUHODWyULRGHDXGLWRULDHPGHMDQHLURGHVHPUHVVDOYDV

2XWUDVLQIRUPDo}HVTXHDFRPSDQKDPDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVHR
UHODWyULRGRDXGLWRU

$DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDpUHVSRQViYHOSRUHVVDVRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHFRPSUHHQGHPR
5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomR

1RVVDRSLQLmRVREUHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVQmRDEUDQJHR5HODWyULR
GD$GPLQLVWUDomRHQmRH[SUHVVDPRVTXDOTXHUIRUPDGHFRQFOXVmRGHDXGLWRULDVREUHHVVHUHODWyULR
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(P FRQH[mR FRP D DXGLWRULD GDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV QRVVD
UHVSRQVDELOLGDGHpDGHOHUR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRHDRID]rORFRQVLGHUDUVHHVVHUHODWyULR
HVWiGHIRUPDUHOHYDQWHLQFRQVLVWHQWHFRPDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVRXFRPQRVVRFRQKHFLPHQWR
REWLGRQDDXGLWRULDRXGHRXWUDIRUPDDSDUHQWDHVWDUGLVWRUFLGRGHIRUPDUHOHYDQWH6HFRPEDVH
QRWUDEDOKRUHDOL]DGRFRQFOXLUPRVTXHKiGLVWRUomRUHOHYDQWHQR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRVRPRV
UHTXHULGRVDFRPXQLFDUHVVHIDWR1mRWHPRVQDGDDUHODWDUDHVWHUHVSHLWR


5HVSRQVDELOLGDGHVGDDGPLQLVWUDomRHGDJRYHUQDQoDSHODVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLV
HFRQVROLGDGDV

$ $GPLQLVWUDomR p UHVSRQViYHO SHOD HODERUDomR H DGHTXDGD DSUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOHFRPDV
QRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR ,)56 HPLWLGDVSHOR,QWHUQDWLRQDO$FFRXWLQJ6WDQGDUGV
%RDUG ,$6%  H SHORV FRQWUROHV LQWHUQRV TXH HOD GHWHUPLQRX FRPR QHFHVViULRV SDUD SHUPLWLU D
HODERUDomRGHGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVOLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGD
SRUIUDXGHRXHUUR

1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVDDGPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHO
SHODDYDOLDomRGDFDSDFLGDGHGHD&RPSDQKLDFRQWLQXDURSHUDQGRGLYXOJDQGRTXDQGRDSOLFiYHORV
DVVXQWRVUHODFLRQDGRVFRPDVXDFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOHRXVRGHVVDEDVHFRQWiELOQDHODERUDomR
GDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVDQmRVHUTXHDDGPLQLVWUDomRSUHWHQGDOLTXLGDUD&RPSDQKLDHVXDV
FRQWURODGDV RX FHVVDU VXDV RSHUDo}HV RX QmR WHQKD QHQKXPD DOWHUQDWLYD UHDOLVWD SDUD HYLWDU R
HQFHUUDPHQWRGDVRSHUDo}HV

2VUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVVmRDTXHOHVFRPUHVSRQVDELOLGDGH
SHODVXSHUYLVmRGRSURFHVVRGHHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV


5HVSRQVDELOLGDGHV GR DXGLWRU SHOD DXGLWRULD GDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H
FRQVROLGDGDV

1RVVRV REMHWLYRV VmR REWHU VHJXUDQoD UD]RiYHO GH TXH DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H
FRQVROLGDGDV WRPDGDV HP FRQMXQWR HVWmR OLYUHV GH GLVWRUomR UHOHYDQWH LQGHSHQGHQWHPHQWH VH
FDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURHHPLWLUUHODWyULRGHDXGLWRULDFRQWHQGRQRVVDRSLQLmR6HJXUDQoDUD]RiYHO
pXPDOWRQtYHOGHVHJXUDQoDPDVQmRXPDJDUDQWLDGHTXHDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDV
QRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULDVHPSUHGHWHFWDPDVHYHQWXDLVGLVWRUo}HVUHOHYDQWHV
H[LVWHQWHV $V GLVWRUo}HV SRGHP VHU GHFRUUHQWHV GH IUDXGH RX HUUR H VmR FRQVLGHUDGDV UHOHYDQWHV
TXDQGRLQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRSRVVDPLQIOXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHO
DVGHFLV}HVHFRQ{PLFDVGRVXVXiULRVWRPDGDVFRPEDVHQDVUHIHULGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV

&RPRSDUWHGDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULD
H[HUFHPRV MXOJDPHQWR SURILVVLRQDO H PDQWHPRV FHWLFLVPR SURILVVLRQDO DR ORQJR GD DXGLWRULD $OpP
GLVVR

 ,GHQWLILFDPRVHDYDOLDPRVRVULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLV
H FRQVROLGDGDV LQGHSHQGHQWHPHQWH VH FDXVDGD SRU IUDXGH RX HUUR SODQHMDPRV H H[HFXWDPRV
SURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDHPUHVSRVWDDWDLVULVFRVEHPFRPRREWHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULD
DSURSULDGD H VXILFLHQWH SDUD IXQGDPHQWDU QRVVD RSLQLmR 2 ULVFR GH QmR GHWHFomR GH GLVWRUomR
UHOHYDQWHUHVXOWDQWHGHIUDXGHpPDLRUGRTXHRSURYHQLHQWHGHHUURMiTXHDIUDXGHSRGHHQYROYHU
R DWR GH EXUODU RV FRQWUROHV LQWHUQRV FRQOXLR IDOVLILFDomR RPLVVmR RX UHSUHVHQWDo}HV IDOVDV
LQWHQFLRQDLV
 2EWLYHPRV HQWHQGLPHQWR GRV FRQWUROHV LQWHUQRV UHOHYDQWHV SDUD D DXGLWRULD SDUD SODQHMDUPRV
SURFHGLPHQWRV GH DXGLWRULD DSURSULDGRV jV FLUFXQVWkQFLDV PDV QmR FRP R REMHWLYR GH
H[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUHDHILFiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
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 $YDOLDPRV D DGHTXDomR GDV SROtWLFDV FRQWiEHLV XWLOL]DGDV H D UD]RDELOLGDGH GDV HVWLPDWLYDV
FRQWiEHLVHUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVIHLWDVSHODDGPLQLVWUDomR
 &RQFOXtPRV VREUH D DGHTXDomR GR XVR SHOD DGPLQLVWUDomR GD EDVH FRQWiELO GH FRQWLQXLGDGH
RSHUDFLRQDO H FRP EDVH QDV HYLGrQFLDV GH DXGLWRULD REWLGDV VH H[LVWH LQFHUWH]D UHOHYDQWH HP
UHODomRDHYHQWRVRXFRQGLo}HVTXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGDVLJQLILFDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGH
GHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV6HFRQFOXLUPRVTXHH[LVWHLQFHUWH]D
UHOHYDQWH GHYHPRV FKDPDU DWHQomR HP QRVVR UHODWyULR GH DXGLWRULD SDUD DV UHVSHFWLYDV
GLYXOJDo}HV QDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV RX LQFOXLU PRGLILFDomR HP
QRVVDRSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HVIRUHPLQDGHTXDGDV1RVVDVFRQFOXV}HVHVWmRIXQGDPHQWDGDVQDV
HYLGrQFLDV GH DXGLWRULD REWLGDV DWp D GDWD GH QRVVR UHODWyULR 7RGDYLD HYHQWRV RX FRQGLo}HV
IXWXUDV SRGHP OHYDU D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV D QmR PDLV VH PDQWHU HP FRQWLQXLGDGH
RSHUDFLRQDO
 $YDOLDPRVDDSUHVHQWDomRJHUDODHVWUXWXUDHRFRQWH~GRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQFOXVLYH
DV GLYXOJDo}HV H VH DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV UHSUHVHQWDP DV
FRUUHVSRQGHQWHVWUDQVDo}HVHRVHYHQWRVGHPDQHLUDFRPSDWtYHOFRPRREMHWLYRGHDSUHVHQWDomR
DGHTXDGD

 2EWHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVXILFLHQWHUHIHUHQWHjVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVGDV

HQWLGDGHVRXDWLYLGDGHVGHQHJyFLRGRJUXSRSDUDH[SUHVVDUXPDRSLQLmRVREUHDVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVFRQVROLGDGDV6RPRVUHVSRQViYHLVSHODGLUHomRVXSHUYLVmRHGHVHPSHQKRGDDXGLWRULD
GRJUXSRHFRQVHTXHQWHPHQWHSHODRSLQLmRGHDXGLWRULD


&RPXQLFDPRQRVFRPRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDDUHVSHLWRHQWUHRXWURVDVSHFWRVGRDOFDQFH
SODQHMDGRGDpSRFDGDDXGLWRULDHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQLILFDWLYDVGHDXGLWRULDLQFOXVLYHDVHYHQWXDLV
GHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWLILFDPRVGXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV

)RUQHFHPRV WDPEpP DRV UHVSRQViYHLV SHOD JRYHUQDQoD GHFODUDomR GH TXH FXPSULPRV FRP DV
H[LJrQFLDV pWLFDV UHOHYDQWHV LQFOXLQGR RV UHTXLVLWRV DSOLFiYHLV GH LQGHSHQGrQFLD H FRPXQLFDPRV
WRGRV RV HYHQWXDLV UHODFLRQDPHQWRV RX DVVXQWRV TXH SRGHULDP DIHWDU FRQVLGHUDYHOPHQWH QRVVD
LQGHSHQGrQFLDLQFOXLQGRTXDQGRDSOLFiYHODVUHVSHFWLYDVVDOYDJXDUGDV

'RVDVVXQWRVTXHIRUDPREMHWRGHFRPXQLFDomRFRPRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDGHWHUPLQDPRV
DTXHOHVTXHIRUDPFRQVLGHUDGRVFRPRPDLVVLJQLILFDWLYRVQDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
GR H[HUFtFLR FRUUHQWH H TXH GHVVD PDQHLUD FRQVWLWXHP RV SULQFLSDLV DVVXQWRV GH DXGLWRULD
'HVFUHYHPRVHVVHVDVVXQWRVHPQRVVRUHODWyULRGHDXGLWRULDDPHQRVTXHOHLRXUHJXODPHQWRWHQKD
SURLELGR GLYXOJDomR S~EOLFD GR DVVXQWR RX TXDQGR HP FLUFXQVWkQFLDV H[WUHPDPHQWH UDUDV
GHWHUPLQDUPRVTXHRDVVXQWRQmRGHYHVHUFRPXQLFDGRHPQRVVRUHODWyULRSRUTXHDVFRQVHTXrQFLDV
DGYHUVDVGHWDOFRPXQLFDomRSRGHPGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHOVXSHUDURVEHQHItFLRVGD
FRPXQLFDomRSDUDRLQWHUHVVHS~EOLFR

%UDVtOLDGHIHYHUHLURGH



%'25&6$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV66
&5&'))

$OIUHGR)HUUHLUD0DUTXHV)LOKR 
&RQWDGRU&5&632² 6²')
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'(&/$5$d2


-RmR (GXDUGR GH $VVLV 3DFKHFR 'DFDFKH EUDVLOHLUR GLYRUFLDGR HFRQRPLVWD
SRUWDGRUGD&pGXODGH ,GHQWLGDGH 5* Q,)35-LQVFULWRQR&3)0) VRER
Q  FRP HVFULWyULR QD 6%6 4XDGUD  /RWH   (G 6HGH , &(3
 %UDVtOLD') QD TXDOLGDGH GH UHSUHVHQWDQWH OHJDO GD &DL[D 6HJXULGDGH
3DUWLFLSDo}HV 6$ ³&RPSDQKLD´  SHVVRD MXUtGLFD GH GLUHLWR SULYDGR FRP VHGH QD
&LGDGHGH%UDVtOLD'LVWULWR)HGHUDOQR6HWRU%DQFiULR6XO4XDGUDORWHH
DQGDU LQVFULWD QR &13-0) VRE R Q  GHFODUD QRV WHUPRV GRV
LQFLVRV 9 H 9, GR SDUiJUDIR  GR DUWLJR  GD ,QVWUXomR GD &RPLVVmR GH 9DORUHV
0RELOLiULRVQGHGHGH]HPEURGHTXH

L  UHYLX GLVFXWLX H FRQFRUGD FRP DV RSLQL}HV H[SUHVVDV QR UHODWyULR GRV DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHV VREUH DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV GD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRSHUtRGRILQGRHPGHGH]HPEURGH

LL  UHYLX GLVFXWLX H FRQFRUGD FRP DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H
FRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRSHUtRGRILQGRHPGHGH]HPEURGH




%UDVtOLDGHIHYHUHLURGH
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&DPLOD GH )UHLWDV $LFKLQJHU EUDVLOHLUD FDVDGD HFRQRPLiULD SRUWDGRUD GD &pGXOD
GH,GHQWLGDGH 5* Q66335LQVFULWDQR&3)0)VRERQ
 FRP HVFULWyULR QD 6%6 4XDGUD  /RWH   (G 6HGH , &(3 
%UDVtOLD') QD TXDOLGDGH GH UHSUHVHQWDQWH OHJDO GD &DL[D 6HJXULGDGH 3DUWLFLSDo}HV
6$ ³&RPSDQKLD´  SHVVRD MXUtGLFD GH GLUHLWR SULYDGR FRP VHGH QD &LGDGH GH
%UDVtOLD 'LVWULWR )HGHUDO QR 6HWRU %DQFiULR 6XO 4XDGUD  ORWH   H   DQGDU
LQVFULWDQR&13-0)VRERQGHFODUDQRVWHUPRVGRVLQFLVRV9H
9, GR SDUiJUDIR  GR DUWLJR  GD ,QVWUXomR GD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV Q
GHGHGH]HPEURGHTXH

L  UHYLX GLVFXWLX H FRQFRUGD FRP DV RSLQL}HV H[SUHVVDV QR UHODWyULR GRV DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHV VREUH DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV GD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRSHUtRGRILQGRHPGHGH]HPEURGH

LL  UHYLX GLVFXWLX H FRQFRUGD FRP DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H
FRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRSHUtRGRILQGRHPGHGH]HPEURGH




%UDVtOLDGHIHYHUHLURGH
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'(&/$5$d2


(GXDUGR &RVWD 2OLYHLUD EUDVLOHLUR FDVDGR GLULJHQWH SRUWDGRU GD &1+ Q
 '(75$1') LQVFULWR QR &3)0) VRE R Q  FRP
HVFULWyULRQD6%6 4XDGUD/RWH(G6HGH,&(3%UDVtOLD')QD
TXDOLGDGH GH UHSUHVHQWDQWH OHJDO GD &DL[D 6HJXULGDGH 3DUWLFLSDo}HV 6$
³&RPSDQKLD´  SHVVRD MXUtGLFD GH GLUHLWR SULYDGR FRP VHGH QD &LGDGH GH %UDVtOLD
'LVWULWR)HGHUDOQR6HWRU%DQFiULR6XO4XDGUDORWH HDQGDULQVFULWDQR
&13-0) VRE R Q  GHFODUD QRV WHUPRV GRV LQFLVRV 9 H 9, GR
SDUiJUDIRGRDUWLJRGD,QVWUXomRGD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVQGH
GHGH]HPEURGHTXH

L  UHYLX GLVFXWLX H FRQFRUGD FRP DV RSLQL}HV H[SUHVVDV QR UHODWyULR GRV DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHV VREUH DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV GD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRSHUtRGRILQGRHPGHGH]HPEURGH

LL  UHYLX GLVFXWLX H FRQFRUGD FRP DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H
FRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRSHUtRGRILQGRHPGHGH]HPEURGH




%UDVtOLDGHIHYHUHLURGH
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'(&/$5$d2


+HEHUW /XL] *RPLGH )LOKR EUDVLOHLUR FDVDGR HFRQRPLiULR SRUWDGRU GD &pGXOD GH
,GHQWLGDGH 5* Q663')LQVFULWRQR&3)0)VRE RQ
FRPHVFULWyULRQD6%64XDGUD/RWH(G6HGH,&(3%UDVtOLD')
QD TXDOLGDGH GH UHSUHVHQWDQWH OHJDO GD &DL[D 6HJXULGDGH 3DUWLFLSDo}HV 6$
³&RPSDQKLD´  SHVVRD MXUtGLFD GH GLUHLWR SULYDGR FRP VHGH QD &LGDGH GH %UDVtOLD
'LVWULWR)HGHUDOQR6HWRU%DQFiULR6XO4XDGUDORWH HDQGDULQVFULWDQR
&13-0) VRE R Q  GHFODUD QRV WHUPRV GRV LQFLVRV 9 H 9, GR
SDUiJUDIRGRDUWLJRGD,QVWUXomRGD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVQGH
GHGH]HPEURGHTXH

L  UHYLX GLVFXWLX H FRQFRUGD FRP DV RSLQL}HV H[SUHVVDV QR UHODWyULR GRV DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHV VREUH DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV GD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRSHUtRGRILQGRHPGHGH]HPEURGH

LL  UHYLX GLVFXWLX H FRQFRUGD FRP DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H
FRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRSHUtRGRILQGRHPGHGH]HPEURGH




%UDVtOLDGHIHYHUHLURGH
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3$5(&(5'2&216(/+2),6&$/




2&RQVHOKR)LVFDOGD&DL[D6HJXULGDGH3DUWLFLSDo}HV6$QRXVRGHVXDVDWULEXLo}HV
OHJDLVHHVWDWXWiULDVSURFHGHXDRH[DPHGDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVGR5HODWyULRDQXDOGD
$GPLQLVWUDomR H GD GHVWLQDomR GR UHVXOWDGR GD &DL[D 6HJXULGDGH 3DUWLFLSDo}HV 6$ UHODWLYRV
DRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHRVTXDLVIRUDPDSURYDGRVSHOR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRHPGHIHYHUHLURGH
&RP EDVH QRV H[DPHV HIHWXDGRV QDV LQIRUPDo}HV H HVFODUHFLPHQWRV UHFHELGRV QR
GHFRUUHU GR H[HUFtFLR SHOD $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD H DLQGD QR 5HODWyULR GD HPSUHVD GH
DXGLWRULD LQGHSHQGHQWH %'2 5&6 $XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV HVWH &RQVHOKR )LVFDO RSLQD
IDYRUDYHOPHQWH VHP UHVVDOYDV TXH RV UHIHULGRV GRFXPHQWRV HVWmR HP FRQGLo}HV GH VHUHP
HQFDPLQKDGRVSDUDGHOLEHUDomRGD$VVHPEOHLD*HUDOGRV$FLRQLVWDV



%UDVtOLDGHIHYHUHLURGH








0$5&26%5$6,/,$12526$
&RQVHOKHLUR7LWXODU

-8/,$1$*5,*2/)216(&+,
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$RV
&RQVHOKHLURVGH$GPLQLVWUDomRGD&$,;$6HJXULGDGH3DUWLFLSDo}HV6$

,QWURGXomR
2 &RPLWr GH $XGLWRULD GD &DL[D 6HJXULGDGH 3DUWLFLSDo}HV 6$ &2$8' RX &RPLWr  yUJmR HVWDWXWiULR GH FDUiWHU
SHUPDQHQWHTXHVHUHSRUWDGLUHWDPHQWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR &$ DWXDQRVOLPLWHVGHVXDVFRPSHWrQFLDV
GLVSRVWDVQR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDHQRVHX5HJLPHQWR,QWHUQRTXHHVWmRHPFRQIRUPLGDGHFRPDOHJLVODomR
YLJHQWHQRWDGDPHQWHD/HLQR'HFUHWRQDV5HVROXo}HVGD&RPLVVmR,QWHUPLQLVWHULDOGH
*RYHUQDQoD &RUSRUDWLYD H GH $GPLQLVWUDomR GH 3DUWLFLSDo}HV 6RFLHWiULDV GD 8QLmR &*3$5  H DV ,QVWUXo}HV GD
&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV &90 
e FRPSRVWR SRU  TXDWUR  PHPEURV LQGHSHQGHQWHV WRGRV QRPHDGRV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &$,;$
6HJXULGDGHVHQGRRSUHVLGHQWHGR&RPLWrPHPEURLQGHSHQGHQWHWDPEpPGDTXHOH&RQVHOKR
1RVWHUPRVGR$UWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDR&2$8'pyUJmRDX[LOLDUGDDGPLQLVWUDomRWHQGRFRPR
SULQFLSDOILQDOLGDGHDVVHVVRUDUR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRGHVHPSHQKRGHVXDVIXQo}HVVREUHWXGRFRPUHODomR
DRPRQLWRUDPHQWRGDTXDOLGDGHWUDQVSDUrQFLDHLQWHJULGDGHGDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
GD HIHWLYLGDGH GRV VLVWHPDV GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV H FRQWUROHV LQWHUQRV EHP FRPR GD DWXDomR GDV DXGLWRULDV
LQWHUQDHLQGHSHQGHQWH
&RPR yUJmR GH DVVHVVRUDPHQWR R &2$8' QmR SRVVXL IXQo}HV GHOLEHUDWLYDV GHFLVyULDV RX H[HFXWLYDV $VVLP D
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDpUHVSRQViYHOSHODGHILQLomRHLPSOHPHQWDomRGHSURFHVVRVHSURFHGLPHQWRVTXHYLVDP
FROHWDUGDGRVQDHODERUDomRGDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVFRPREVHUYkQFLD GDOHJLVODomRVRFLHWiULDGDVSUiWLFDV
FRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLODOpPGDVQRUPDVHPLWLGDVSHOR,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG ,$6% HSHOD
&90$$GPLQLVWUDomRpWDPEpPUHVSRQViYHOSRUHODERUDUHJDUDQWLUDLQWHJULGDGHGDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVJHULU
RV ULVFRV PDQWHU VLVWHPD GH FRQWUROHV LQWHUQRV HIHWLYR H ]HODU SHOR FRPSOLDQFH GDV DWLYLGDGHV H SURFHVVRV GD
&RPSDQKLD FDEHQGR DR &RPLWr UHFRPHQGDU D FRUUHomR RX DSULPRUDPHQWR GH SROtWLFDV SUiWLFDV H SURFHGLPHQWRV
LGHQWLILFDGRVQRkPELWRGHVXDVDWULEXLo}HV
2VWUDEDOKRVGHVXSHUYLVmRHPRQLWRUDPHQWRGHVHPSHQKDGRVSHOR&2$8'WrPFRPREDVHRVLQVXPRVUHFHELGRVGD
$GPLQLVWUDomR GDV GLYHUVDV iUHDV GD &RPSDQKLD ± HVSHFLDOPHQWH DV UHVSRQViYHLV SHOD HODERUDomR GDV
'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVSHORJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVFRQWUROHVLQWHUQRVFRPSOLDQFHHLQWHJULGDGH±RVUHVXOWDGRV
GRV WUDEDOKRV GRV DXGLWRUHV LQWHUQRV H LQGHSHQGHQWHV DOpP GD DQiOLVH GR SUySULR &RPLWr VREUH GRFXPHQWRV H
LQIRUPDo}HVGD&RPSDQKLDDRVTXDLVWHQKDDFHVVRQRGHVHPSHQKRGHVXDVDWLYLGDGHV
$WLYLGDGHVGR3HUtRGR
1RH[HUFtFLRGHR&2$8'UHDOL]RX RLWHQWDHXPD UHXQL}HVFRPDVGLYHUVDViUHDVGD&RPSDQKLDDVDXGLWRULDV
LQWHUQDHLQGHSHQGHQWHR&RPLWrGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVD'LUHWRULDHR&RQVHOKR)LVFDO
$OpP GLVVR RV PHPEURV GR &RPLWr SDUWLFLSDUDP GD UHXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR TXH DSURYRX DV
'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVGD&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOGHHRSUHVLGHQWHGR&RPLWr±HPHPEUR
GR



&RQVHOKR

GH

$GPLQLVWUDomR

±

SDUWLFLSRX

GDV

GHPDLV

UHXQL}HV

GR

&ROHJLDGR

RFRUULGDV DR ORQJR GR H[HUFtFLR WHQGR UHSRUWDGR DV DWLYLGDGHV GHVHPSHQKDGDV SHOR &2$8' H VXEPHWLGR
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WULPHVWUDOPHQWHWRGDVDVVXDV$WDVDRFRQKHFLPHQWRGR&RQVHOKR
2VDVVXQWRVLQFOXtGRVQRSODQRGHWUDEDOKRHQDVSDXWDVGDVUHXQL}HVVmRUHODFLRQDGRVjVFRPSHWrQFLDVHVWDWXWiULDV
H UHJLPHQWDLV GR &RPLWr SULQFLSDOPHQWH GH VXSHUYLVmRPRQLWRUDPHQWR GRV SURFHVVRV GH HODERUDomR GDV
'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVFRQWUROHVLQWHUQRVFRPSOLDQFHHLQWHJULGDGHEHPFRPRGD
DWXDomRGDVDXGLWRULDVLQWHUQDHLQGHSHQGHQWHHQDIXQomRGHDVVHVVRUDPHQWRGR&RPLWr
(PGHFRUUrQFLDGHVXDVDQiOLVHVHGHEDWHVUHDOL]DGRVQDVUHXQL}HVR&RPLWrHPLWLX TXDUHQWDHVHWH VROLFLWDo}HV
H  YLQWH H RLWR  UHFRPHQGDo}HV jV GLYHUVDV iUHDV GD &RPSDQKLD j DGPLQLVWUDomR H j DXGLWRULD LQWHUQD WRGDV
GHYLGDPHQWHFRQVLJQDGDVHP$WDV
2FRQWUROHGRDWHQGLPHQWRGDVGHPDQGDVpDFRPSDQKDGRPHQVDOPHQWHSHOR&RPLWrHQRHQFHUUDPHQWRGRH[HUFtFLR
WRGDV KDYLDP VLGR GHYLGDPHQWH DWHQGLGDV SHODV iUHDV UHVSRQViYHLV RX HVWmR HP IDVH GH DWHQGLPHQWR GHQWUR GRV
SUD]RVHVWDEHOHFLGRVHYLGHQFLDQGRRERPIXQFLRQDPHQWRGDJRYHUQDQoDQD&RPSDQKLD
'HQWUH DV SULQFLSDLV VROLFLWDo}HV UHFRPHQGDo}HV H RULHQWDo}HV SURIHULGDV SHOR &RPLWr HP  GHVWDFDPVH DV
VHJXLQWHV
•

DSULPRUDPHQWRGR5HODWyULR6tQWHVHGD$XGLWRULD,QWHUQDFRPLQFOXVmRGHSDLQHOGHPRQVWUDWLYRGHDWLYLGDGHV
SUHYLVWDVUHDOL]DGDVQR3ODQR$QXDOGH$WLYLGDGHVGH$XGLWRULD,QWHUQD 3$,17 UHODWLYRDRH[HUFtFLRYLJHQWH

•

LQWHUDomRHQWUHD$XGLWRULD,QWHUQDHiUHDVDXGLWDGDVSUHYLDPHQWHjHODERUDomRGRUHODWyULRHRXSDUHFHUGH
FRQFOXVmR

•

DSULPRUDPHQWR QDVDSUHVHQWDo}HVQRWDVH[SOLFDWLYDVGDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVGD&RPSDQKLDOHYDGDV
DR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

•

DSULPRUDPHQWRGRV5HODWyULRVGH5LVFRV&RQWUROHV,QWHUQRV&RPSOLDQFHH6HJXUDQoDGD,QIRUPDomRFRPD
LQFOXVmRGHVXJHVW}HVGHDSHUIHLoRDPHQWRDDOJXQVFRQWUROHVLQWHUQRVHGRVUHVXOWDGRVGDVSDUWLFLSDGDV

•

DFRPSDQKDPHQWRGDVDo}HVSDUDFXPSULPHQWRGD/HL*HUDOGH3URWHomRGH'DGRV /*3' 

•

DFRPSDQKDPHQWRGDVDo}HVDGRWDGDVSHOD&RPSDQKLDSDUDUHGXomRGRVLPSDFWRVDGYLQGRVGDSDQGHPLDGR
&29,'

•

UHDOL]DomR GH UHXQL}HV GH QLYHODPHQWR FRP UHSUHVHQWDQWHV GRV &RPLWrV GH $XGLWRULD GDV HPSUHVDV
SDUWLFLSDGDV&DL[D6HJXURV+ROGLQJ6$ &6+ H7RR6HJXURV6$ 7RR HDLQGDGD&RQWURODGRUD&DL[D

•

UHXQL}HVFRPDHPSUHVDGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWHSDUDDFRPSDQKDPHQWRGRVWUDEDOKRVGHVHQYROYLGRV

•

DFRPSDQKDPHQWRGRFDQDOGHGHQ~QFLDVGR&RPLWrVHPDRFRUUrQFLDGHTXDOTXHULQWHUFRUUrQFLDDUHVSHLWR

ÏUJmRV5HJXODGRUHVGH&RQWUROHHGH)LVFDOL]DomR
2 &2$8' PRQLWRUD DV VROLFLWDo}HV H DSRQWDPHQWRV GRV yUJmRV UHJXODGRUHV GH ILVFDOL]DomR H GH FRQWUROH
DFRPSDQKDQGRDVSURYLGrQFLDVDGRWDGDVSHOD&RPSDQKLDSDUDDWHQGLPHQWR
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$XGLWRULD,QWHUQD
2VWUDEDOKRVUHJXODUHVDEUDQJHPWHVWHVGHDXGLWRULDVREUHDJRYHUQDQoDDTXDOLGDGHHDGHUrQFLDGRVVLVWHPDVGH
FRQWUROHV LQWHUQRV H GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV H R FXPSULPHQWR GH SROtWLFDV H QRUPDWLYRV LQFOXVLYH DTXHOHV TXH
LPSDFWDPDHODERUDomRGDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVGD&RPSDQKLD
$RORQJRGRH[HUFtFLRGHR&RPLWrUHXQLXVHFRPUHSUHVHQWDQWHVGDDXGLWRULDLQWHUQDSDUDDFRPSDQKDUDVXD
DWXDomRHDH[HFXomRGHVHXVWUDEDOKRVVHQGRGHEDWLGDVDVFRQFOXV}HVHUHFRPHQGDo}HVUHVXOWDQWHVGDVDXGLWRULDV
UHDOL]DGDV (P GHFRUUrQFLD GRV GHEDWHV R &RPLWr DSUHVHQWRX UHFRPHQGDo}HVVROLFLWDo}HV j DXGLWRULD LQWHUQD TXH
IRUDPGHYLGDPHQWHDFDWDGDV
2 &2$8' UHDOL]D DYDOLDomR GD REMHWLYLGDGH LQGHSHQGrQFLD HILFiFLD H HILFLrQFLD GD DXGLWRULD LQWHUQD H GLVFXWH RV
UHVXOWDGRVFRPRJHVWRUPi[LPRGDiUHDUHVSRQViYHOSHORVWUDEDOKRVGHVHQYROYLGRVQRkPELWRGD&DL[D6HJXULGDGH
$XGLWRULD,QGHSHQGHQWH
$ HPSUHVD %'2 5&6 $XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV p UHVSRQViYHO SHORV WUDEDOKRV GH DXGLWRULD H[WHUQD VREUH DV
'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVGHYHQGRRSLQDUVHHVWDVDSUHVHQWDPDGHTXDGDPHQWHHPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVD
SRVLomRSDWULPRQLDOHILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDHGHVXDVFROLJDGDVHFRQWURODGDVRGHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HV
HRVVHXVUHVSHFWLYRVIOX[RVGHFDL[DGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO
1RH[HUFtFLRGHR&2$8'UHXQLXVHFRPUHSUHVHQWDQWHVGDDXGLWRULDLQGHSHQGHQWHSDUDDFRPSDQKDPHQWRGRV
UHVXOWDGRV GH VHXV WUDEDOKRV FRP GHVWDTXH SDUD D DXGLWRULD VREUH DV 'HPRQVWUDo}HV &RQWiEHLV LQGLYLGXDLV H
FRQVROLGDGDVWULPHVWUDLVHGRH[HUFtFLR
2&RPLWrDYDOLDDREMHWLYLGDGHHLQGHSHQGrQFLDGRVDXGLWRUHVDTXDOLGDGHHHIHWLYLGDGHGRVWUDEDOKRVUHDOL]DGRVHR
UHODFLRQDPHQWRFRPHVWH&RPLWr
2 &RPLWr DFRPSDQKRX RV WUkPLWHV GD FRQWUDWDomR GD HPSUHVD GH $XGLWRULD ,QGHSHQGHQWH %'2 5&6 $XGLWRUHV
,QGHSHQGHQWHV

'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV
2&RPLWrUHYLVRXWRGDVDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVGD&DL[D6HJXULGDGHLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVWULPHVWUDLVH
GRH[HUFtFLREHPFRPRRV5HODWyULRVGD$GPLQLVWUDomRHRV5HODWyULRVGRV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVSUHYLDPHQWHj
GHOLEHUDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSDUDSRVWHULRUGLYXOJDomR
3DUDWDQWRUHXQLXVHFRPRVUHVSRQViYHLVSHODHODERUDomRGDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVHFRPRVDXGLWRUHVLQWHUQRV
H LQGHSHQGHQWHV SDUD GLVFXVVmR GH WHPDV FRQWiEHLV UHOHYDQWHV GDV SULQFLSDLV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV GDV
HVWLPDWLYDVHIHWXDGDVEHPFRPRGDVDSUHVHQWDo}HVGDVLWXDomRSDWULPRQLDOHILQDQFHLUDGRVUHVXOWDGRVILQDQFHLURV
GRVIOX[RVGHFDL[DHYDORUHVDGLFLRQDGRVHGDVQRWDVH[SOLFDWLYDV
1mR IRUDP LGHQWLILFDGDV GLYHUJrQFLDV HQWUH D DGPLQLVWUDomR D DXGLWRULD LQGHSHQGHQWH H R &RPLWr GH $XGLWRULD HP
UHODomRjV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVGD&RPSDQKLD
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&RQIRUPLGDGHH6LVWHPDVGH&RQWUROHV,QWHUQRVH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV
2 &RPLWr UHDOL]RX UHXQL}HV FRP D iUHD UHVSRQViYHO SHOD FRQIRUPLGDGH H VLVWHPDV GH FRQWUROHV LQWHUQRV H
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHDYDOLRXWRGRVRVUHODWyULRVHPLWLGRVFRPRREMHWLYRGHPRQLWRUDUDVH[SRVLo}HVDULVFRGD
&RPSDQKLDHDFRPSDQKDUDTXDOLGDGHHDHIHWLYLGDGHGRVFRQWUROHVH[LVWHQWHV
7RGDVDVUHFRPHQGDo}HVDSUHVHQWDGDVSHOR&2$8'IRUDPDFDWDGDVSHODiUHDGHIRUPDDGHTXDGDHWHPSHVWLYD
2XYLGRULDJHUDOH&DQDOGH'HQ~QFLDV
$iUHDGHULVFRVpUHVSRQViYHOSHORWUDWDPHQWRGDVRFRUUrQFLDVUHJLVWUDGDVQRFDQDOGH2XYLGRULDGD&RPSDQKLDHR
&2$8'DFRPSDQKRXRVUHSRUWHVWULPHVWUDLVGDiUHDVREUHDPDWpULD
2&2$8'SRVVXLDLQGDFDQDOSUySULRSDUDUHFHELPHQWRGHGHQ~QFLDVFXMRDFHVVRpUHVWULWRDRVPHPEURVGR&RPLWr
1mRIRUDPUHJLVWUDGDVRFRUUrQFLDVQRFDQDOGXUDQWHRH[HUFtFLRGH
0RQLWRUDPHQWRGDV7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV
2&RPLWrGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV &735 GD&DL[D6HJXULGDGHpFRPSRVWRSRU WUrV PHPEURVXP
GHOHVPHPEURLQGHSHQGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD&RPSHWHDR&735RSLQDUSUHYLDPHQWHj
DSURYDomRGD'LUHWRULDHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDVPDWpULDVREMHWRGDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
FRQIRUPHGHILQLGRQD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVGD&RPSDQKLD
2&RPLWrGH$XGLWRULDMXQWDPHQWHFRPR&735FRPDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHFRPDDXGLWRULDLQWHUQDDYDOLD
HPRQLWRUDDDGHTXDomRGDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVUHDOL]DGDVHVXDVUHVSHFWLYDVHYLGHQFLDo}HV

2XWUDV$WLYLGDGHV
2VPHPEURVGR&RPLWrSDUWLFLSDUDPGHDo}HVSURPRYLGDVSHOD&RPSDQKLDFRPRREMHWLYRGHIRUWDOHFHURDPELHQWHGH
*RYHUQDQoD5LVFRH&RPSOLDQFH *5& WDPEpPSDUWLFLSDUDPGHWUHLQDPHQWRVHVSHFtILFRVSDUDDWHQGLPHQWRGD/HL
Q SURPRYLGRV SHOD FRQWURODGRUD &$,;$ H GHVWLQDGRV DRV PHPEURV HVWDWXWiULRV GRV FROHJLDGRV GR
FRQJORPHUDGR

3URMHWR6HJXULGDGH
2&2$8'DFRPSDQKRXDLPSODQWDomRHRGHVHQYROYLPHQWRGR3URMHWR6HJXULGDGHGXUDQWHWRGRRH[HUFtFLRDQDOLVDQGR
LQFOXVLYHRVUHIOH[RVQDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVGRH[HUFtFLRRUDILQGRTXHMiUHIOHWLUDPRVHIHLWRVGDFULDomRGD
SULPHLUDFRPSDQKLDSDUDH[SORUDomRGRVUDPRVGH9LGD3UHVWDPLVWDH3UHYLGrQFLDUHVVDOWDQGRRWUDEDOKRUHDOL]DGR
FRPWRGRVXSRUWHOHJDOHGHFRQIRUPLGDGHSRUPHLRGH3DUHFHUHV7pFQLFRVGHUHQRPDGRVHVSHFLDOLVWDVQDViUHDVGH
&RQWDELOLGDGH-XUtGLFDH7ULEXWiULD
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&RQFOXV}HV
2 &RPLWr GH $XGLWRULD HP UD]mR GDV DWLYLGDGHV GHVHQYROYLGDV QR SHUtRGR H GHYLGDPHQWH SRQGHUDGDV VXDV
UHVSRQVDELOLGDGHVHVHXHVFRSRGHVXDDWXDomRFRQFOXLXTXH
L

RVVLVWHPDVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVFRQWUROHVLQWHUQRVFRPSOLDQFHHLQWHJULGDGHGD&DL[D6HJXULGDGH
UHYHODPDGHTXDGRQtYHOGHHIHWLYLGDGHFRQVLGHUDGRVRSRUWHHDFRPSOH[LGDGHGDLQVWLWXLomR

LL 

DDXGLWRULDLQWHUQDFRPRUoDPHQWRHHVWUXWXUDDGHTXDGRVGHVHPSHQKDVXDVIXQo}HVFRPLQGHSHQGrQFLD
REMHWLYLGDGHHTXDOLGDGH

LLL 

D DXGLWRULD LQGHSHQGHQWH p HIHWLYD DWXD FRP REMHWLYLGDGH H QmR IRUDP LGHQWLILFDGDV VLWXDo}HV TXH
SXGHVVHPFRPSURPHWHUVXDLQGHSHQGrQFLDRXTXDOLGDGHGRVHXWUDEDOKR

LY 

WRGRV RV DVVXQWRV SHUWLQHQWHV TXH FKHJDUDP DR FRQKHFLPHQWR GD DGPLQLVWUDomR H TXH VmR UHTXHULGRV
SHODV QRUPDV YLJHQWHV HVWmR DGHTXDGDPHQWH GLYXOJDGRV QR 5HODWyULR GD $GPLQLVWUDomR H QDV
'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVGD&DL[D6HJXULGDGHLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVUHODWLYDVDRH[HUFtFLRILQGRHP
 GH GH]HPEUR GH DFRPSDQKDGDV GR5HODWyULRGRV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVUD]mRSHOD TXDO R
&RPLWrGH$XGLWRULDUHFRPHQGDVXDDSURYDomRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&DL[D6HJXULGDGH

%UDVtOLDGHIHYHUHLURGH

/($1'52/8,==$1&$1
0HPEUR

52%(57208672
0HPEUR

7(/020$548(6&267$
0HPEUR





$17Ð1,2-2$48,0*21=$/(=5,20$<25
3UHVLGHQWHGR&RPLWr
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6HQKRUDVH6HQKRUHV$FLRQLVWDV
$SUHVHQWDPRV R 5HODWyULR GD $GPLQLVWUDomR GD &DL[D 6HJXULGDGH 3DUWLFLSDo}HV 6$ ³&DL[D
6HJXULGDGH´RX³&RPSDQKLD´ UHODWLYRDRH[HUFtFLRGHGHDFRUGRFRPDVH[LJrQFLDVGD/HL
GDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVGD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV &90 HGRVHX(VWDWXWR6RFLDO
DFRPSDQKDGR GH 'HPRQVWUDo}HV &RQWiEHLV 3DUHFHU GRV $XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV H
UHVSHFWLYDV1RWDV([SOLFDWLYDV
(ODERUDPRVDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVHPFRQIRUPLGDGHFRPDV
SUiWLFDVFRQWiEHLVFRPXPHQWHDGRWDGDVQR%UDVLOLQFOXLQGRRVSURQXQFLDPHQWRVHPLWLGRVSHOR
&RPLWrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV &3& HDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR
,QWHUQDWLRQDO )LQDQFLDO 5HSRUWLQJ 6WDQGDUGV ± ,)56  HPLWLGDV SHOR ,QWHUQDWLRQDO $FFRXQWLQJ
6WDQGDUGV%RDUG ,$6% 





$PELHQWH0DFURHFRQ{PLFR


1RFHQiULRLQWHUQDFLRQDOLQGLFDGRUHVGHDWLYLGDGHHFRQ{PLFDSDVVDUDPDVLQDOL]DUHVWDELOL]DomR
GD HFRQRPLD PXQGLDO D SDUWLU GRV ~OWLPRVPHVHV GH  HP PHLR D XP DPELHQWH DLQGD GH
LQFHUWH]DVHPWRUQRGHTXHVW}HVFRPRDVGLVSXWDVFRPHUFLDLVHQWUH(VWDGRV8QLGRVH&KLQD2
GHVHPSHQKR PRGHUDGR GD HFRQRPLD JOREDO H D EDL[D LQIODomR QDV HFRQRPLDV DYDQoDGDV
OHYDUDP RV SULQFLSDLV EDQFRV FHQWUDLV GR PXQGR D PDQWHU VXDV SROtWLFDV PRQHWiULDV
H[SDQVLRQLVWDVHDOLTXLGH]QRVPHUFDGRVHOHYDGD
1RkPELWRGRPpVWLFRR,QYHVWLPHQWR'LUHWRQR3DtVPRVWURXERPGHVHPSHQKRHFRQWLQXRXPDLV
GRTXHVXILFLHQWHSDUDILQDQFLDURGpILFLWHPWUDQVDo}HVFRUUHQWHV$OpPGLVVRRYROXPHHOHYDGR
GDVUHVHUYDVLQWHUQDFLRQDLVGR%UDVLOFRQWULEXLXSDUDDEVRUYHUSDUWHGDYRODWLOLGDGHGRFHQiULR
LQWHUQDFLRQDO
1RTXHVHUHIHUHjDWLYLGDGHHFRQ{PLFDGRPpVWLFDHVVDYHPDSUHVHQWDQGRDFHOHUDomRPHVPR
GLDQWHGHXPFHQiULRH[WHUQRDLQGDGHVDILDGRU'LDQWHGLVVRREVHUYRXVHUHGXomRJUDGXDOGD
WD[D GH GHVHPSUHJR 1HVVH FRQWH[WR D LQIODomR HQFHUURX R DQR GH  HP  FRP
SUHVV}HVSRQWXDLVQRVSUHoRVGHFDUQHVHHPLWHQVDGPLQLVWUDGRVRTXHVHFRQFHQWURXQRILQDO
GRDQR
1RTXHVHUHIHUHjDJHQGDGHUHIRUPDVKRXYHLPSRUWDQWHVDYDQoRVFRPGHVWDTXHSDUDDGD
SUHYLGrQFLD $ FRQWLQXLGDGH HVSHUDGD GHVVD DJHQGD D UHFXSHUDomR JUDGXDO GD HFRQRPLD
EUDVLOHLUDHDUHGXomRGRVMXURVEiVLFRVFRQWULEXHPSDUDSHUVSHFWLYDGHHVWDELOL]DomRJUDGDWLYD
GDUHODomRHQWUHGtYLGDEUXWDHR3,%QRVSUy[LPRVDQRV
2 DYDQoR QR UHHTXLOtEULR GDV FRQWDV S~EOLFDV D LQIODomR WDQWR FRUUHQWH FRPR SURVSHFWLYD
SUy[LPDGHVXDVPHWDVHDRFLRVLGDGHGDHFRQRPLDDLQGDHOHYDGDSHUPLWLUDPHPFRQWH[WRGH
SROtWLFDVPRQHWiULDVH[SDQVLRQLVWDVQRPXQGRDUHGXomRGDWD[D6HOLFSDUDRPHQRUSDWDPDU
GD VpULH KLVWyULFD $ H[SHFWDWLYD GH LQIODomR FRQWURODGD H D FRQWLQXLGDGH GD UHFXSHUDomR GD
HFRQRPLDHGDDJHQGDGHUHIRUPDVGHYHPSHUPLWLUDPDQXWHQomRGRFHQiULRGHMXURVEDL[RV
FRPFRQYHUJrQFLDJUDGXDOSDUDXPQtYHOQHXWURPHQRUGRTXHRREVHUYDGRQRSDVVDGR
&RPEDVHQDVLQIRUPDo}HVGD6XSHULQWHQGrQFLDGH6HJXURV3ULYDGRV 686(3 RPHUFDGRGH
VHJXURV DOFDQoRX 5  ELOK}HV HP DWLYRV WRWDLV HP QRYHPEUR GH  DSUHVHQWDQGR
FUHVFLPHQWRGHHPUHODomRDRPHVPRPrVGHHDWLQJLQGRGR3,%
2YDORUWRWDODUUHFDGDGRSHORPHUFDGRGHVHJXURVjH[FHomRGHVD~GHVXSOHPHQWDUDOFDQoRX
5ELOK}HVQRDFXPXODGRGHMDQHLURDQRYHPEURGHVHJXQGRGDGRVGD686(3FRP
FUHVFLPHQWRGHHPUHODomRDRPHVPRSHUtRGRGH2UHVXOWDGRRSHUDFLRQDOGRVHWRU
FKHJRXD5ELOK}HVQRDFXPXODGRGRPHVPRSHUtRGRHROXFURIRLGH5ELOK}HVFRP
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FUHVFLPHQWRV GH  H  UHVSHFWLYDPHQWH TXDQGR FRPSDUDGRV DR GHVHPSHQKR QR
PHVPRSHUtRGRGH
'HDFRUGRFRPD)HGHUDomR1DFLRQDOGRV&RUUHWRUHVGH6HJXURV3ULYDGRVHGH5HVVHJXURVGH
&DSLWDOL]DomRGH3UHYLGrQFLD3ULYDGDGDV(PSUHVDV&RUUHWRUDVGH6HJXURVHGH5HVVHJXURV
)(1$&25 RtQGLFHGHFRQILDQoDGRVHWRUGHVHJXURVUHJLVWURXSRQWRVHPGH]HPEURGH
VHPDQWHQGRHPSDWDPDURWLPLVWDGHVGHRXWXEURGHHDSyVXPSHUtRGRGHTXHGD
HQWUHIHYHUHLURHPDLRGHRLQGLFDGRUUHWRPRXVXDUHFXSHUDomRFRPQ~PHURVSUy[LPRV
DRVGRLQtFLRGRDQR




'HVFULomRH(VWUXWXUDGRV1HJyFLRV


$&DL[D6HJXULGDGHIRLFULDGDFRPRREMHWLYRGHFRQVROLGDUDVSDUWLFLSDo}HVGD&DL[D(FRQ{PLFD
)HGHUDO ³&$,;$´  QDV DWLYLGDGHV OLJDGDV DR UDPR GH VHJXULGDGH DTXL HQWHQGLGDV FRPR RV
QHJyFLRVGHVHJXURVSUHYLGrQFLDDEHUWDFDSLWDOL]DomRFRQVyUFLRVSODQRVHVHJXURVGHVD~GH
SODQRVHVHJXURVRGRQWROyJLFRVHFRUUHWDJHPGHVHJXURV$&RPSDQKLDSRVVXLDLQGDRGLUHLWR
RXWRUJDGRSHOD&$,;$GHH[SORUDUVXDUHGHGHGLVWULEXLomRHVXDPDUFD
$VVLPQRVVRUHVXOWDGRVHRULJLQDGHUHFHLWDVGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDODSXUDGDVDSDUWLUGR
UHVXOWDGR GH VXDV HPSUHVDV FRQWURODGDV H FROLJDGDV H GH UHFHLWDV GH DFHVVR j UHGH GH
GLVWULEXLomRHXVRGDPDUFD&$,;$
$ &RPSDQKLD DR ILQDO GR H[HUFtFLR SRVVXtD SDUWLFLSDomR GLUHWD GH  QD HPSUHVD &DL[D
+ROGLQJ6HFXULWiULD6$ ³&DL[D+ROGLQJ´ HGHQDHPSUHVD&DL[D6HJXURV+ROGLQJ6$
³&DL[D6HJXURV´ TXHSRUVXDYH]WrPSDUWLFLSDo}HVFRQIRUPHGHVFULWRDVHJXLU

D  &DL[D6HJXURV+ROGLQJ6$
$HPSUHVD&DL[D6HJXURVpXPDSDUFHULDILUPDGDMXQWRDRJUXSRIUDQFrV&13$VVXUDQFHVTXH
GHWpP  GR FDSLWDO 6XDV HPSUHVDV RSHUDFLRQDLV DWXDP HP GLIHUHQWHV UDPRV GH
VHJXULGDGHGHDFRUGRFRPVXDHVSHFLDOL]DomR
$&DL[D6HJXUDGRUD6$ ³&DL[D6HJXUDGRUD´ LQLFLRXVXDVDWLYLGDGHVHPHDWXDQD
H[SORUDomRGHVHJXURVHOHPHQWDUHVHGHYLGD$SDUWLFLSDomRLQGLUHWDGD&DL[D6HJXULGDGHQR
FDSLWDOGD&DL[D6HJXUDGRUDpGH
$ &DL[D 9LGD H 3UHYLGrQFLD 6$ ³&DL[D 9LGD H 3UHYLGrQFLD´  FRPHUFLDOL]D SURGXWRV GH
SUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDUWHQGRLQLFLDGRVXDVDWLYLGDGHVHP$SDUWLFLSDomRLQGLUHWD
GD&DL[D6HJXULGDGHQRFDSLWDOGD&DL[D9LGDH3UHYLGrQFLDpGH
$&DL[D&DSLWDOL]DomR6$ ³&DL[D&DSLWDOL]DomR´ LQLFLRXVXDVDWLYLGDGHVHPHDWXD
QDFRPHUFLDOL]DomRGHSURGXWRVGHFDSLWDOL]DomRHPSDUFHULDFRPD6XO$PpULFD&DSLWDOL]DomR
6$ H ,FDWX 6HJXURV 6$ $ SDUWLFLSDomR LQGLUHWD GD &DL[D 6HJXULGDGH QR FDSLWDO GD &DL[D
&DSLWDOL]DomRpGH1R'LiULR2ILFLDOGD8QLmR '28 GH SiJ6HomR
 D6XO$PpULFD&DSLWDOL]DomR6$68/$&$3 68/$&$3 HPDWHQGLPHQWRDRGLVSRVWRQR
$UW  GD &LUFXODU 686(3 Q  LQIRUPRX TXH IRL DSURYDGD HP  SHOD
6XSHULQWHQGrQFLDGH6HJXURV3ULYDGRV686(3DWUDQVIHUrQFLDGDFDUWHLUDGHFDSLWDOL]DomRGD
68/$&$3QDVPRGDOLGDGHVLQVWUXPHQWRGHJDUDQWLDLQFHQWLYR H WUDGLFLRQDO QHVWH~OWLPR
FDVRVRPHQWHDTXHOHVWtWXORVGHVWLQDGRVDJDUDQWLDGHDOXJXHOQRUHJLPHUHJXODWyULRDQWHULRUDR
GD&LUFXODU686(3QHTXLYDOHQWHVjDWXDOPRGDOLGDGHLQVWUXPHQWRGHJDUDQWLD HPWRGR
WHUULWyULR QDFLRQDO &DUWHLUD  SDUD D ,FDWX &DSLWDOL]DomR 6$ ,FDWX  VHQGR TXH D HIHWLYD
WUDQVIHUrQFLDGD&DUWHLUDGHSHQGHDLQGDGHRXWUDVFRQGLo}HVSUHFHGHQWHVFRQIRUPHDFRUGDGDV
QR UHVSHFWLYR &RQWUDWR GH &HVVmR H 7UDQVIHUrQFLD GH &DUWHLUD ,QWHJUDO GH 7tWXORV GH
&DSLWDOL]DomRH2XWUDV$YHQoDVILUPDGRHQWUHD68/$&$3HD,FDWXHP$68/$&$3
LQIRUPRXDLQGDTXHTXDQGRGDLPSOHPHQWDomRGHWRGDVDVUHIHULGDVFRQGLo}HVSUHFHGHQWHV
SXEOLFDUiQRYRFRPXQLFDGRLQIRUPDQGRDUHVSHLWRGDHIHWLYDWUDQVIHUrQFLDGD&DUWHLUDj,FDWX
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$&DL[D&RQVyUFLR6$$GPLQLVWUDGRUDGH&RQVyUFLRV ³&DL[D&RQVyUFLRV´ DGPLQLVWUDJUXSRV
GH FRQVyUFLRV SDUD DTXLVLomR GH EHQV PyYHLV H LPyYHLV WHQGR LQLFLDGR VXDV DWLYLGDGHV HP
$SDUWLFLSDomRLQGLUHWDGD&DL[D6HJXULGDGHQRFDSLWDOGD&DL[D&RQVyUFLRVpGH

$&DL[D6HJXURV(VSHFLDOL]DGDHP6D~GH6$ ³&DL[D6HJXURV6D~GH´ LQLFLRXVXDVDWLYLGDGHV
HPHDWXDFRPRVHJXUDGRUDHVSHFLDOL]DGDHPVHJXURVD~GH$SDUWLFLSDomRLQGLUHWD
GD&DL[D6HJXULGDGHQRFDSLWDOGD&DL[D6HJXURV6D~GHpGH
$&RPSDQKLDGH6HJXURV3UHYLGrQFLDGR6XO6$ 3UHYLVXO IXQGDGDHPGHDJRVWRGH
IRLDGTXLULGDHPPDLRGHSHOD&DL[D6HJXURVWHQGRVLGRDSURYDGDHPMDQHLURGHSHOD
686(3SRUPHLRGD3RUWDULDQeVXEVLGLiULDLQWHJUDOGD&$,;$6HJXURV3DUWLFLSDo}HV
6RFLHWiULDV/WGDHFRQWURODGDLQGLUHWDGD&$,;$6HJXURVWHQGRFRPRREMHWRVRFLDODH[SORUDomR
HRSHUDomRGHVHJXURVGHSHVVRDVHGDQRVHPWRGRWHUULWyULRQDFLRQDO$SDUWLFLSDomRLQGLUHWD
GD&DL[D6HJXULGDGHQRFDSLWDOGD35(9,68/pGH
$2GRQWR(PSUHVDV&RQYrQLRV'HQWiULRV/WGD ³2GRQWR´ DEHUWDHPHDGTXLULGDHP
VHWHPEURGHpVXEVLGLiULDLQWHJUDOGD&$,;$6HJXURV3DUWLFLSDo}HVHP6D~GH/WGDHWHP
FRPR REMHWR VRFLDO D DWXDomR FRPR RSHUDGRUD HVSHFLDOL]DGD HP VHJXURV RGRQWROyJLFRV $
SDUWLFLSDomRLQGLUHWDGD&DL[D6HJXULGDGHQRFDSLWDOGD2GRQWRpGH
$ <RXVH 6HJXUDGRUD 6$ <RXVH  XPD VXEVLGLiULD LQWHJUDO GD &$,;$ 6HJXURV 3DUWLFLSDo}HV
6HFXULWiULDV/WGDIRLFRQVWLWXtGDHPGHPDLRGHHWHPFRPRREMHWLYRDFRPHUFLDOL]DomR
GH VHJXURV HP SODWDIRUPD GLJLWDO $ SDUWLFLSDomR LQGLUHWD GD &DL[D 6HJXULGDGH QR FDSLWDO GD
<RXVHpGH
$ &13; 6$6 &13; &RO{PELD  p VXEVLGLiULD LQWHJUDO GD &$,;$ 6HJXURV +ROGLQJ IRL
FRQVWLWXtGD HP  GH VHWHPEUR GH  6LWXDGD QD &RO{PELD HP IDVH SUpRSHUDFLRQDO WHP
FRPR REMHWLYR D SDUWLFLSDomR HP HPSUHVDV VHJXUDGRUDV $ SDUWLFLSDomR LQGLUHWD GD &DL[D
6HJXULGDGHQRFDSLWDOGD&13;6$6pGH(PGH]HPEURGHSRUGHFLVmRGDVXD
FRQWURODGRUDRSWRXVHSHODGHVFRQWLQXLGDGHGRQHJyFLR
)HFKDQGRRJUXSRD&DL[D6HJXURVSRVVXLGHSDUWLFLSDomRQD:,=6ROXo}HVH&RUUHWDJHP
GH6HJXURV6$ :,=6ROXo}HV XPDFRPSDQKLDDEHUWDTXHGHVHQYROYHHLPSOHPHQWDVROXo}HV
SDUDSRWHQFLDOL]DUQHJyFLRVFRPELQDQGRVHUYLoRVILQDQFHLURVHGHVHJXURVFRPDVQHFHVVLGDGHV
GRV FOLHQWHV $ SDUWLFLSDomR LQGLUHWD GD &DL[D 6HJXULGDGH QD:,= 6ROXo}HV H &RUUHWDJHP GH
6HJXURVpGH

(PSUHVD

3DUWLFLSDomR,QGLUHWD

&DL[D6HJXUDGRUD
&DL[D9LGDH3UHYLGrQFLD
&DL[D&DSLWDOL]DomR
&DL[D&RQVyUFLRV
&DL[D6HJXURV6D~GH
2GRQWR
3UHYLVXO
<RXVH
&13;&RO{PELD
:,=6ROXo}HV













E  &DL[D+ROGLQJ6HFXULWiULD6$
$ &DL[D +ROGLQJ 6HFXULWiULD 6$ p VXEVLGLiULD LQWHJUDO GD &DL[D 6HJXULGDGH H SRVVXL
SDUWLFLSDo}HVQD7RR6HJXURVHQD3DQ&RUUHWRUD
$7RR6HJXURVSHUWHQFHDR*UXSR&DL[D6HJXULGDGHGHVGHH[SORUDRVVHJPHQWRV
GH VHJXURV GH SHVVRDV ItVLFDV H MXUtGLFDV  SUHVWDPLVWD KDELWDFLRQDO GDQRV SHVVRDLV H HP
VHJXURVGHGDQRV$SDUWLFLSDomRLQGLUHWDGD&DL[D6HJXULGDGHQRFDSLWDOGD7RR6HJXURVpGH

$ HPSUHVD 3DQ &RUUHWRUD GH 6HJXURV /WGD ³3$1 &RUUHWRUD´  WHP FRPR REMHWR VRFLDO D
DGPLQLVWUDomR RULHQWDomR H FRUUHWDJHP GH SODQRV SUHYLGHQFLiULRV H GH VHJXURV GRV UDPRV
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HOHPHQWDUHV H GH YLGD H SHUWHQFHQWH DR *UXSR &DL[D 6HJXULGDGH GHVGH  $
SDUWLFLSDomRLQGLUHWDGD&DL[D6HJXULGDGHQRFDSLWDOGD3$1&RUUHWRUDpGH
$PEDVSDUWLFLSDo}HVVmRFRQWURODGDVHPFRQMXQWRFRPR%7*3DFWXDO+ROGLQJGH6HJXURV/WGD
³%7*+ROGLQJ´ 
(PSUHVD

3DUWLFLSDomR,QGLUHWD

7RR6HJXURV
3$1&RUUHWRUD









'HVWDTXHVGR3HUtRGR

2OXFUROtTXLGRUHFRUUHQWHGD&DL[D6HJXULGDGHDFXPXORX5PLOK}HVQRDQRGH
UHVXOWDGRVXSHULRUD$EDL[RDSUHVHQWDPRVRUHVXOWDGRDMXVWDGRSHORVHIHLWRVQmR
UHFRUUHQWHV


'5(&RQVROLGDGD

5HDOL]DGR
5(&(,7$623(5$&,21$,6
5HVXOWDGRGHLQYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV
5HFHLWDVGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRHXVRGDPDUFD
2875$65(&(,7$6 '(63(6$6 23(5$&,21$,6
'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV
'HVSHVDVWULEXWiULDV
2XWUDV'HVSHVDV5HFHLWDV
5(68/7$'2$17(6'25(68/7$'2),1$1&(,52
5(68/7$'2),1$1&(,52
5HFHLWDVILQDQFHLUDV
'HVSHVDVILQDQFHLUDV
5(68/7$'2$17(6'(3$57,&,3$d®(6,5H&6//
,032672'(5(1'$(&2175,%8,d262&,$/
,PSRVWRVFRUUHQWHV
,PSRVWRVGLIHULGRV
5(68/7$'2$17(6'(3$57,&,3$d®(6
3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
/8&52/Ë48,'25(&255(17(
()(,7268&&(66)((
$-867(&8672&$,;$
,03$,50(17&6+
2875$65(&(,7$6125(&255(17(6
/8&52/Ë48,'2&217È%,/




 
 
 
 



 

 
 


 


 
 




5HDOL]DGR



 
 
 




 

 
 
 

 







ǻ



















QD
QD
QD



$UHFHLWDGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRHXVRGDPDUFDDOFDQoRX5PLOK}HVHP
UHVXOWDGRVXSHULRUDRDQRDQWHULRUGHVFRQVLGHUDQGRRHIHLWRQmRUHFRUUHQWHGDUHYLVmRGR
SUHoR FREUDGR SHOD &DL[D UHODWLYR FRPHUFLDOL]DomR GRV SURGXWRV GH VHJXULGDGH FRQWDELOL]DGR
FRPRHVWRUQRGHUHFHLWDQRWRWDOGH5PLHLPSDFWROtTXLGRGH5PLQRUHVXOWDGRGR
DQR 
2UHVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOIRLLPSDFWDGRSHORHIHLWRQmRUHFRUUHQWHGRLPSDLUPHQW
RFRUULGR QDV LQYHVWLGDV ³2GRQWR (PSUHVDV´ 5  PL  UHIHUHQWH j EDL[D GH LQWDQJtYHLV
UHODFLRQDGRV j H[SHFWDWLYD GH UHVXOWDGRV IXWXURV H QD &13; 5  PL  SHOD GHFLVmR GD
GHVFRQWLQXLGDGHGHVXDVRSHUDo}HV2LPSDFWRQD&$,;$6HJXULGDGHRFRUUHXQDSURSRUomRGH
VXDSDUWLFLSDomRWRWDOL]DQGR5PL
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6RPDQGRRVHIHLWRVQHJDWLYRVGRLPSDLUPHQWQD&6+HGDUHYLVmRGHSUHoRFREUDGRSHOD&DL[D
DRUHVXOWDGRSRVLWLYRGHVXFFHVVIHHRUHVXOWDGRpXPLPSDFWRQHJDWLYRWRWDOGH5PLHP

$LQGDTXHVREHIHLWRGRVLPSDFWRVQmRUHFRUUHQWHVROXFUROtTXLGRFRQWiELOGD&$,;$6HJXULGDGH
HPDWLQJLXPLOK}HV UHVXOWDGRPDLRUTXHHPHQTXDQWRD563/ 52( 
UHFRUUHQWHVDLXGHQRDQRDQWHULRUSDUDHP
2 IDWXUDPHQWR GDV HPSUHVDV GR JUXSR FUHVFHX  QRV SURGXWRV GH VHJXULGDGH VHJXURV
SUHYLGrQFLDHFDSLWDOL]DomR HQRVQHJyFLRVGHFRQVyUFLR$UHFHLWDRSHUDFLRQDOVRPRX5
PLOK}HVHIRLPDLRUTXHRUHVXOWDGRGHFRQVLGHUDQGRHPEDVHVUHFRUUHQWHV
1DV PHVPDV EDVHV DV UHFHLWDV GH LQYHVWLPHQWRV HP SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV IRUDP 
PDLRUHVHP'RWRWDOGDVUHFHLWDVGHLQYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HVIRLUHVXOWDGR
GDSDUWLFLSDomRQD&$,;$6HJXURV+ROGLQJHGHFRUUHQWHGRLQYHVWLPHQWRQD7RR6HJXURV
H3$1&RUUHWRUDGLVWULEXLomRPXLWRSUy[LPDGDYHULILFDGDHP
&RP HVVH UHVXOWDGR R JUXSR &$,;$ 6HJXULGDGH DOFDQoRX DWp QRYHPEUR GH   GH
SDUWLFLSDomRQRPHUFDGRGHVHJXULGDGHFRQTXLVWDQGRDWHUFHLUDSRVLomRHQWUHDFRQFRUUrQFLD
(PD&DL[DGHWLQKDGRPHUFDGRHRFXSDYDDFRORFDomR
2 FRQWUROH GD HVWUDWpJLD FRPHUFLDO D GLOLJrQFLD QR DFRPSDQKDPHQWR GRV UHVXOWDGRV GDV
HPSUHVDV GR JUXSR H R IRUWDOHFLPHQWR GD JRYHUQDQoD H GD JHVWmR GR ULVFR FHUWDPHQWH
FRQWULEXtUDPSDUDRUHVXOWDGRFRQVLVWHQWHGRVQHJyFLRVGHVHJXULGDGHGD&$,;$
'HQWURGHVWHHVFRSRGHVWDFDPVHDREWHQomRGD&HUWLILFDomR1tYHOQR&LFORGHDYDOLDomR
GR ,QGLFDGRU GH *RYHUQDQoD &RUSRUDWLYD GD 6HFUHWDULD GH &RRUGHQDomR H *RYHUQDQoD GDV
(PSUHVDV (VWDWDLV GR 0LQLVWpULR GD (FRQRPLD ,*6(67  EHP FRPR D DGHVmR YROXQWiULD DR
3DFWR(PSUHVDULDOSHOD,QWHJULGDGHH&RQWUDD&RUUXSomR 3DFWR(PSUHVD/LPSD 
(PIRLUHDOL]DGRDGLWDPHQWRFRQWUDWXDOGRDFRUGRUHDOL]DGRHPDJRVWRGHFRPD&13
$VVXUDQFHV$VHPSUHVDVGHFLGLUDPFRQMXQWDPHQWHUHDEULUDVQHJRFLDo}HVSDUDGHILQLUDMXVWHV
HHYHQWXDLVFRPSOHPHQWRV'HQWUHRVDMXVWHVHVWiSUHYLVWRTXHDHPSUHVDIUDQFHVDSDJDUij
&DL[D6HJXULGDGHRPRQWDQWHGH5ELOK}HVSHODSDUWLFLSDomRGHQDSDUFHULDDJRUDFRP
GXUDomR GH  DQRV 2 DFRUGR WUDWD GH XPD QRYD HVWUXWXUD VRFLHWiULD SDUD H[SORUDomR FRP
H[FOXVLYLGDGHGDUHGHGHGLVWULEXLomRGD&DL[DQRVUDPRVGHVHJXURVGHYLGDHSUHVWDPLVWDH
GHSURGXWRVGHSUHYLGrQFLD
1DDWXDomRFRPHUFLDOFDEHGHVWDFDUDVDo}HVGHLQFHQWLYRHDJHVWmRGR3URJUDPD7LPHGH
9HQGDVDVVRFLDGRjLQRYDomRGHSURGXWRVHSURFHVVRVTXHRFDVLRQDUDPPDLRUHQJDMDPHQWR
GRV HPSUHJDGRV H XQLGDGHV GD UHGH GH GLVWULEXLomR GD &$,;$ UHIOHWLQGR QR DXPHQWR GH
SURSRVWDVHPDLRUTXDOLILFDomRGDVYHQGDVUHDOL]DGDV
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(YHQWRV6XEVHTXHQWHVDR(QFHUUDPHQWRGR([HUFtFLR




1RYDVSDUFHULDVIRUDPHVWDEHOHFLGDVQRLQtFLRGH1RGLDGHMDQHLURIRLILUPDGRDFRUGR
GHDVVRFLDomRFRPD7RNLR0DULQH6HJXUDGRUD6$SDUDDIRUPDomRGHXPDQRYDVRFLHGDGH
TXHH[SORUDUiSHORSUD]RGHDQRVRVUDPRVGHVHJXURV+DELWDFLRQDOH5HVLGHQFLDOQDUHGH
GHGLVWULEXLomRGD&DL[D(FRQ{PLFD)HGHUDO
$DFRUGRSUHYrRUHSDVVHGH5ELOKmRSDUDD&$,;$DWpRIHFKDPHQWRGDRSHUDomR$
QRYDFRPSDQKLDWHUiJHVWmRHJRYHUQDQoDFRPSDUWLOKDGDHQWUH&DL[D6HJXULGDGHH7RNLR0DULQH
GHIRUPDDSRWHQFLDOL]DURVSRQWRVIRUWHVGHFDGDDFLRQLVWDHLUiUHPXQHUDUD&DL[D6HJXULGDGH
FRPDVGHVSHVDVWRWDLVGHFRPHUFLDOL]DomRSRUSURGXWRHPYDORUHVSUpGHILQLGRV FRPLVVmRGH
GLVWULEXLomRGHHSDUDUHVLGHQFLDOHKDELWDFLRQDOUHVSHFWLYDPHQWH DOpPGHXPDWD[D
GHSHUIRUPDQFHDWUHODGDDRGHVHPSHQKRDQXDOHPYROXPHHOXFUDWLYLGDGH
(PGHMDQHLURIRLDVVLQDGRDFRUGRFRPD,FDWXSDUDDIRUPDomRGHXPDQRYDVRFLHGDGHTXH
H[SORUDUi SHOR SUD]R GH  DQRV R UDPR &DSLWDOL]DomR QD UHGH GH GLVWULEXLomR GD &DL[D
(FRQ{PLFD)HGHUDO1RIHFKDPHQWRGDRSHUDomRD,FDWXGHYHUiVXEVFUHYHUDXPHQWRGHFDSLWDO
QDQRYDFRPSDQKLDQRYDORUWRWDOGH5PLOK}HVYDORUTXHGHYHUiVHUUHSDVVDGRj&DL[D
(FRQ{PLFD)HGHUDO$QRYDFRPSDQKLDLUiUHPXQHUDUD&DL[D6HJXULGDGHFRPDVGHVSHVDV
WRWDLV GH FRPHUFLDOL]DomR SRU SURGXWR HP YDORUHV SUpGHILQLGRV DOpP GH XPD WD[D GH
SHUIRUPDQFHDWUHODGDDRGHVHPSHQKRDQXDOHPYROXPHHOXFUDWLYLGDGH$,FDWXWDPEpPSDJDUi
j &DL[D (FRQ{PLFD )HGHUDO XP E{QXV DQXDO FRUUHVSRQGHQWH D  GR YDORU GRV GLYLGHQGRV
OtTXLGRV UHFHELGRV SHOD ,FDWX GD 1RYD &RPSDQKLD TXH H[FHGHUHP D GHWHUPLQDGDV PHWDV
HVWDEHOHFLGDVSDUDUHIHULGRDQR
$&DL[D6HJXULGDGHWHUiGHSDUWLFLSDomRQRFDSLWDOGHFDGDXPDGDVHPSUHVDVVHQGRWLWXODU
GHGDVDo}HVRUGLQiULDVHGDVDo}HVSUHIHUHQFLDLV&DGDDFLRQLVWDLQGLFDUiTXDWUR
PHPEURVSDUDRV&RQVHOKRVGH$GPLQLVWUDomRFRPDSUHVLGrQFLDURWDWLYDHDOWHUQDGDHQWUHRV
DFLRQLVWDV $V 'LUHWRULDV ([HFXWLYDV GDV QRYDV FRPSDQKLDV VHUmR FRPSRVWDV SRU TXDWUR
PHPEURVFRPLQGLFDomRSDULWiULDSRUSDUWHGRVDFLRQLVWDVHIXQFLRQDUmRGHIRUPDFROHJLDGDH
FRPSDUWLOKDGD
3DUD R IHFKDPHQWR H LPSOHPHQWDomR GDV RSHUDo}HV FXMR SUD]R HQFHUUDVH HP  MDQHLUR GH
DLQGDVmRQHFHVViULDVDVDSURYDo}HVGRVyUJmRVUHJXODWyULRVFRPRGD6XSHULQWHQGrQFLD
GH 6HJXURV 3ULYDGRV 686(3  GR %DQFR &HQWUDO GR %UDVLO %DFHQ  GD 6HFUHWDULD GH
&RRUGHQDomR H *RYHUQDQoD GDV (PSUHVDV (VWDWDLV 6(67  H GR &RQVHOKR $GPLQLVWUDWLYR GH
'HIHVD(FRQ{PLFD &$'( 
1R GLD  MDQHLUR GH  R 6U -RmR (GXDUGR GH $VVLV 3DFKHFR 'DFDFKH IRL HOHLWR SHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&DL[D6HJXULGDGHSDUDRFXSDURFDUJRGH'LUHWRU3UHVLGHQWHGD
FRPSDQKLDHPVXEVWLWXLomRDR6U0DUFR$QWRQLRGD6LOYD%DUURV
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*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD


$OLQKDGD jV PHOKRUHV SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD H FRPSURPHWLGD FRP RV SULQFtSLRV GD
WUDQVSDUrQFLD SUHVWDomR GH FRQWDV HTXLGDGH H UHVSRQVDELOLGDGH FRUSRUDWLYD D &DL[D
6HJXULGDGH WHYH VXD HVWUXWXUD H IHUUDPHQWDV GH JRYHUQDQoD UREXVWHFLGDV HP  FRP
LPSOHPHQWDomRGHLPSRUWDQWHVDYDQoRVFRQVRDQWHV DRVLQWHUHVVHV GRVGLYHUVRV VWDNHKROGHUV
GD&RPSDQKLD
$HVWUXWXUDGHJRYHUQDQoDDWpHQWmRFRPSRVWDSHOD$VVHPEOHLD*HUDOyUJmRVHVWDWXWiULRVGD
$GPLQLVWUDomR &RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH'LUHWRULD )LVFDOL]DomR &RQVHOKR)LVFDO H&RPLWr
GH $XGLWRULD IRL UHIRUoDGD QR H[HUFtFLR GH  FRP RV VHJXLQWHV yUJmRV DX[LOLDUHV GD
$GPLQLVWUDomR &RPLWr GH (OHJLELOLGDGH H &RPLWr GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV
LQVWDODGRVHPMDQHLURGH
2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GHFLGLX HP  GH MXQKR GH  SHOD XQLILFDomR GH GXDV
'LUHWRULDVDGH5LVFRV,QWHJULGDGHH&RPSOLDQFHHDGH*RYHUQDQoD(VWUDWpJLFDH6RFLHWiULDH
SHOD LQFRUSRUDomRGD*HUrQFLD1DFLRQDO GH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVDHVWDQRYD'LUHWRULD
IRUPDQGRD'LUHWRULDGH*RYHUQDQoD5LVFRVH5HODFLRQDPHQWRFRP,QYHVWLGRUHVSUH]DQGRSHOD
HILFLrQFLDRSHUDFLRQDOHUHGXomRGHFXVWRVSRUVHUHPiUHDVFRPWHPDVDILQV
9LQFXODGD j 'LUHWRULD D 6XSHULQWHQGrQFLD GH *RYHUQDQoD &RUSRUDWLYD H *HVWmR GDV
3DUWLFLSDo}HV 68*23 FRQVROLGDRVPDQGDWRVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDJHVWmRVRFLHWiULDH
SURFHVVRVGH0 $ 0HUJHUVDQG$FTXLVLWLRQV 
1R TXH WDQJH D JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD HP  GH DJRVWR GH  D &RPSDQKLD REWHYH D
&HUWLILFDomR 1tYHO  QR  &LFOR GH DYDOLDomR GR ,QGLFDGRU GH *RYHUQDQoD &RUSRUDWLYD GD
6HFUHWDULDGH&RRUGHQDomRH*RYHUQDQoDGDV(PSUHVDV(VWDWDLVGR0LQLVWpULRGD(FRQRPLD
,*6(67 eDSULPHLUDHPSUHVDVXEVLGLiULDGR&RQJORPHUDGR&$,;$DDWLQJLUHVVDLPSRUWDQWH
GLVWLQomR2,*6(67pXPLQGLFDGRUGHPRQLWRUDPHQWRFRQWtQXRTXHWHPSRUREMHWLYRDYDOLDUR
FXPSULPHQWR GRVUHTXLVLWRVGD /HL Q GR'HFUHWR Q EHPFRPRGDV
GLUHWUL]HV HVWDEHOHFLGDV SHODV 5HVROXo}HV GD &RPLVVmR ,QWHUPLQLVWHULDO GH *RYHUQDQoD
&RUSRUDWLYD H GH $GPLQLVWUDomR GH 3DUWLFLSDo}HV 6RFLHWiULDV GD 8QLmR &*3$5  GH IRUPD D
IRPHQWDUDLPSOHPHQWDomRGDVPHOKRUHVSUiWLFDVHHOHYDURQtYHOGHH[FHOrQFLDHPJRYHUQDQoD
FRUSRUDWLYDGDVHPSUHVDVHVWDWDLVIHGHUDLVVREFRQWUROHGD8QLmRHVXDVVXEVLGLiULDV$OpPGH
YHULILFDUDFRQIRUPLGDGHFRPDOHJLVODomRRFLFORGR,*6(67SULRUL]RXDYDOLDUDHIHWLYLGDGH
GRIXQFLRQDPHQWRGDJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGHIRUPDTXHDREWHQomRGR1tYHOHYLGHQFLDD
UREXVWH] GD HVWUXWXUD GH JRYHUQDQoD LPSOHPHQWDGD QD &$,;$ 6HJXULGDGH QDV  GLPHQV}HV
DYDOLDGDVSHORLQGLFDGRU,±JHVWmRFRQWUROHHDXGLWRULD,,±WUDQVSDUrQFLDGDVLQIRUPDo}HVH
,,,±&RQVHOKRV&RPLWrVH'LUHWRULD
7DPEpPIRLSULRUL]DGRHPRDSULPRUDPHQWRGRVGRFXPHQWRVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDH
JHVWmR VRFLHWiULD TXH FRQVROLGDP DV UHJUDV YLJHQWHV H QRUWHLDP D DWXDomR GRV DJHQWHV GH
JRYHUQDQoD1HVVHVHQWLGRIRUDPDWXDOL]DGRVHHODERUDGRVRVGRFXPHQWRVDVDEHU
 $WXDOL]DomR 5HJLPHQWR ,QWHUQR GR &RPLWr GH $XGLWRULD 0DQXDO GH $FRPSDQKDPHQWR GDV
3DUWLFLSDo}HV3ROtWLFDGH,QGLFDomRGH$GPLQLVWUDGRUHVH0HPEURVGH(PSUHVDV3DUWLFLSDGDV
H)XQFLRQDPHQWRGRVÏUJmRV(VWDWXWiULRVGH*RYHUQDQoDGD&DL[D6HJXULGDGH
 (ODERUDomR3ROtWLFDGH,QGLFDomRH(OHJLELOLGDGHGD&$,;$6HJXULGDGH
9LVDQGRFXPSULUFRPGLOLJrQFLD RSDSHOGH KROGLQJ HPFRQVRQkQFLDFRPR(VWDWXWR6RFLDOD
&RPSDQKLDUHDOL]DJHVWmRGHSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVFRPDFRPSDQKDPHQWRQDDGPLQLVWUDomR
GDVHPSUHVDVRSHUDFLRQDLV VHJXUDGRUDVHFRUUHWRUD SRUPHLRGHVHXVUHVSHFWLYRVFRQVHOKRV
HFRPLWrVDFRPSDQKDHJHUHDVGHFLV}HVGHOLEHUDGDVSHORVFRQVHOKRVHFRPLWrVWpFQLFRVGDV
HPSUHVDV SDUWLFLSDGDV SRU PHLR GH HVWUXWXUD GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD GH IRUPD
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FRPSDUWLOKDGD FRP RV SDUFHLURV HP FDGD HPSUHVD H HP FRQIRUPLGDGH FRP RV DFRUGRV
VRFLHWiULRV FHOHEUDGRV FRP WDLV HPSUHVDV DGPLQLVWUD R UHODFLRQDPHQWR GH HPSUHVDV
SDUWLFLSDGDV FRP RV FDQDLV GH GLVWULEXLomR GD &$,;$ H GH VHXV SDUFHLURV H DWXD GH IRUPD
FRQMXQWD FRP DV HPSUHVDV RSHUDFLRQDLV QR GHVHQYROYLPHQWR H DSULPRUDPHQWR GH VROXo}HV
GDQGRrQIDVHDRVDVSHFWRVGHSyVYHQGDDWHQGLPHQWRDRVFOLHQWHVH&RPSOLDQFH
$&DL[D6HJXULGDGHYHPLPSOHPHQWDQGRGHVGHR3URMHWR6HJXULGDGHFRPRGHFRUUrQFLD
GD HVWUDWpJLD GH H[SORUDomR GR EDOFmR HP XP PRGHOR YHUWLFDO QR TXDO VmR VHOHFLRQDGRV
SDUFHLURVHVSHFtILFRVSDUDFDGDUDPRQHJRFLDOSDUDDWXDomRDSDUWLUGHHPVXEVWLWXLomRDR
PRGHORWUDQVYHUVDOYLJHQWHFRPGLUHLWRVFRQFHQWUDGRVHPDSHQDVXPSDUFHLUR
$HVWUDWpJLDFRQWHPSODDQHJRFLDomRGRVUDPRVGH9LGD3UHYLGrQFLDH3UHVWDPLVWDDWpRDQR
GH  FRP D &13 $VVXUDQFHV FXMR $FRUGR GH $VVRFLDomR UHYLVDGR IRL ILUPDGR HP  GH
VHWHPEURGHFRPSUHYLVmRGHSDJDPHQWRGH XSIURQWGH5ELOK}HVQRIHFKDPHQWRGD
RSHUDomRHGHHDUQRXWGH5ELOKmRDWUHODGRDRGHVHPSHQKRHPHHDUHDOL]DomR
GH SURFHVVR FRPSHWLWLYR SDUD RV GHPDLV UDPRV H QRYR PRGHOR GH DWXDomR QR PHUFDGR GH
FRUUHWDJHPSRUPHLRGHFRUUHWRUDSUySULDRXHPSDUFHULDVFRPRXWUDVFRUUHWRUDV FRFRUUHWRUDV 
6DOLHQWDVHTXHRVDVSHFWRVJHUDLVGR$FRUGRGH$VVRFLDomRFRPD&13IRUDPREMHWRGHDQiOLVH
SHOD&RQWURODGRULD*HUDOGD8QLmR &*8 SRUPHLRGR5HODWyULRGH$YDOLDomR±([HUFtFLR
VHPVXVFLWDUG~YLGDVRXTXHVWLRQDPHQWRVHPUHODomRDRSURFHVVR
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*HVWmRGH5LVFRV&RQWUROHV,QWHUQRVH&RPSOLDQFH


$&DL[D6HJXULGDGHSRVVXL'LUHWRULDHVWDWXWiULDGH*RYHUQDQoD5LVFRVH5HODFLRQDPHQWRFRP
,QYHVWLGRUHV ',5,*  j TXDO VH YLQFXOD D 6XSHULQWHQGrQFLD 1DFLRQDO GH *HUHQFLDPHQWR GH
5LVFRV&RQWUROHV,QWHUQRVH&RPSOLDQFH 68*5& FRPDWULEXLo}HVGHILQLGDVQR(VWDWXWR DUWV
H H3ROtWLFDVGD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDDGRWDRPRGHORGHWUrVOLQKDVGHGHIHVDQRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHHQWHQGH
TXHRIRUWDOHFLPHQWRGDVHOLQKDVGHGHIHVDSHUPLWHPDLRUFRQWULEXLomRHVHJXUDQoDSDUD
RVQHJyFLRVFRPDOFDQFHGHUHVXOWDGRVVXVWHQWiYHLV3RUHVWHPRWLYRHPGHILQLPRVFRPR
XPDGHQRVVDVLQLFLDWLYDVHVWUDWpJLFDVVREDSHUVSHFWLYDGHJRYHUQDQoDHULVFRV³)RUWDOHFHUR
DPELHQWHGHJRYHUQDQoDJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHLQWHJULGDGH´'HVVDIRUPDGXUDQWHRDQR
GH  UHIRUoDPRV R DPELHQWH GH FRQWUROH H ULVFRV PHOKRUDPRV D HVWUXWXUD GD  OLQKD GH
GHIHVDHLPSOHPHQWDPRVQRYRVSURFHVVRVHGLUHWUL]HV
$GHILQLomRGDVDWULEXLo}HVGDOLQKDGHGHIHVDHP(VWDWXWRH3ROtWLFDVSHUPLWHPRH[HUFtFLR
GDV DWLYLGDGHV GH IRUPD LQGHSHQGHQWH H LPSDUFLDO YLVDQGR PLWLJDU HYHQWXDLV FRQIOLWRV GH
LQWHUHVVHV
&RQVLGHUDGR XP WHPD LPSRUWDQWH SHOD $GPLQLVWUDomR H YLVDQGR WRUQiOR PDLV FODUR SDUD RV
VWDNHKROGHUVHPWDPEpPDSURYDPRV3ROtWLFDGH3UHYHQomRDR&RQIOLWRGH,QWHUHVVHVTXH
UHSUHVHQWDLPSRUWDQWHDYDQoRQDPLWLJDomRGHULVFRVHVSHFLDOPHQWHRGHFRPSOLDQFHKDMDYLVWD
TXH R GRFXPHQWR FRQIHUH PDLRU FODUH]D DR TXH VH HVSHUD GH HPSUHJDGRV FRODERUDGRUHV H
PHPEURVHVWDWXWiULRV
1HVVH PHVPR DQR R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR DSURYRX 'HFODUDomR GH $SHWLWH D 5LVFRV
GRFXPHQWRTXHIRUPDOL]DHDSUHVHQWDRDOLQKDPHQWRGD(VWUDWpJLDFRPD*HVWmRGH5LVFRVH
GHWHUPLQDRVQtYHLVPi[LPRVGHULVFR DSHWLWHDULVFRV TXHDHPSUHVDHVWiGLVSRVWDDWRPDU
$OpP GH VHU LPSRUWDQWH EDOL]DGRU SDUD D GHILQLomR H H[HFXomR GD HVWUDWpJLD Ki
DFRPSDQKDPHQWRGRVSDUkPHWURVGHILQLGRVQHVWDGHFODUDomRSRUPHLRGHUHSRUWHVSHULyGLFRVj
DGPLQLVWUDomR
5HDOL]DPRV WDPEpP D UHYLVmR H DWXDOL]DomR GR 3URJUDPD GH &RPSOLDQFH H ,QWHJULGDGH GDV
3ROtWLFDV GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV ± RQGH LQFOXtPRV GLUHWUL]HV DR ULVFR FLEHUQpWLFR GH
&RQWUROHV,QWHUQRVGH&RPSOLDQFHH,QWHJULGDGHEHPFRPRGRV&yGLJRVGHeWLFDHGH&RQGXWD
FRQWULEXLQGR SDUD R IRUWDOHFLPHQWR H DSULPRUDPHQWR GD HVWUXWXUD GH JRYHUQDQoD JHVWmR GH
ULVFRV FRPSOLDQFH H LQWHJULGDGH GD &RPSDQKLD DR WHPSR HP TXH EXVFD D DVVHJXUDU D
PDQXWHQomRGDHIHWLYLGDGHGDV3ROtWLFDVHDJUHJDUYDORUjHPSUHVD
(PGH]HPEURGH DGHULPRVDR3DFWR(PSUHVDULDOSHOD,QWHJULGDGHHFRQWUDDFRUUXSomR
3DFWR (PSUHVD /LPSD  2 GRFXPHQWR FRQWHPSOD XP FRQMXQWR GH GLUHWUL]HV H SURFHGLPHQWRV
FRQWUD D FRUUXSomR TXH GHYHUmR VHU DGRWDGRV SHODV HPSUHVDV H HQWLGDGHV VLJQDWiULDV QR
UHODFLRQDPHQWRFRPRVSRGHUHVS~EOLFRV
$$XGLWRULD,QWHUQDYHULILFDFRQWUROHVGHSURFHVVRVVREUHVSRQVDELOLGDGHGRVJHVWRUHVGHOLQKD
GHGHIHVDHDWHVWDDQXDOPHQWHDHILFiFLDGDOLQKDGHGHIHVD
$WXDOPHQWHDH[HFXomRGRWUDEDOKRGHDXGLWRULDLQWHUQDGD&DL[D6HJXULGDGHpUHDOL]DGDSHOD
DXGLWRULD LQWHUQD GD &$,;$ SRU PHLR GH FRQYrQLR GH FRPSDUWLOKDPHQWR ILUPDGR HQWUH DV
FRPSDQKLDV1RH[HUFtFLRGRFRPSDUWLOKDPHQWRDDXGLWRULDLQWHUQDWHPYLQFXODomRDR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD$DXGLWRULDLQWHUQDGD&$,;$MiPDQLIHVWRXSHODLQWHQomRGH
GHVFRQWLQXLGDGH GD SUHVWDomR GR VHUYLoR KDYHQGR SUHYLVmR GH PLJUDomR GD DWLYLGDGH SDUD
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XQLGDGHLQWHUQDDVHULQVWDODGDRXWHUFHLUL]DomRGDDWLYLGDGHGHOLQKDGHGHIHVDSDUDHPSUHVD
HVSHFLDOLVWDGHPHUFDGR
(VWD DomR SHUPLWLUi DYDQoRV QR SURFHVVR GH JRYHUQDQoD GD &DL[D 6HJXULGDGH FRQIHULQGR
PLWLJDomRDHYHQWXDOFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVHDPHOKRULDFRQVWDQWHGRVQRVVRVSURFHVVRV
$&RPSDQKLDUHDOL]DDo}HVGHWUHLQDPHQWRGHPRGRDSURPRYHUHIRUWDOHFHURFRPSRUWDPHQWR
pWLFRGHWRGRVRVHPSUHJDGRVDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGHFRQVHOKRVHFRPLWrVHVWDWXWiULRV
GD&RPSDQKLD
(QFRQWUDPVHGLVSRQtYHLVQRVtWLRHOHWU{QLFRGD&DL[D6HJXULGDGHR3URJUDPDGH&RPSOLDQFHH
,QWHJULGDGH TXH DSUHVHQWD PDLV GHWDOKHV VREUH D HYROXomR GR DPELHQWH GH ULVFRV FRQWUROHV
LQWHUQRVHFRPSOLDQFHGD&RPSDQKLDHRFDQDOGHRXYLGRULDSDUDUHFHELPHQWRGHVXJHVW}HV
G~YLGDVHORJLRVUHFODPDo}HVHGHQ~QFLDVUHODWLYRVjVDWLYLGDGHVGD&DL[D6HJXULGDGH
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'HVHPSHQKRGDV&ROLJDGDVH&RQWURODGDV


2 IDWXUDPHQWR FRPELQDGR GDV HPSUHVDV GR JUXSR WRWDOL]RX 5  ELOK}HV HP  R TXH
UHSUHVHQWRX XPD DOWD GH  HP UHODomR DR DQR GH  1R VHJPHQWR GH VHJXURV FRP
H[FHomRGRVVHJXURVGHVD~GHHRGRQWROyJLFRVRIDWXUDPHQWRIRLVXSHULRUD
2IDWXUDPHQWRGRVSURGXWRVGHFDSLWDOL]DomRFUHVFHXHP2VUHFXUVRVFROHWDGRVQR
&RQVyUFLR HP  IRUDP  VXSHULRUHV DR DQR DQWHULRU H DV UHFHLWDV FRP SUHVWDomR GH
VHUYLoRVGH&RQVyUFLRVFUHVFHUDP
2 GHVWDTXH GD SURGXomR IRL R 6HJXUR 3UHVWDPLVWD TXH FUHVFHX  QD FRPSDUDomR HQWUH
H
$ &DL[D 6HJXUDGRUD REWHYH OXFUR OtTXLGR GH 5 ELOKmR HP   DFLPD GDTXHOH
REVHUYDGR HP  (VWH FUHVFLPHQWR IRL VXVWHQWDGR SHOR DXPHQWR GH  QRV SUrPLRV
HPLWLGRV H SHOD UHGXomR GH  QRV VLQLVWURV RFRUULGRV (P  QmR KRXYH R HIHLWR
H[FHSFLRQDORFRUULGR HPGDUHYHUVmRGD SURYLVmR GHFREHUWXUDFRPSOHPHQWDU 3&&  GR
VHJXURKDELWDFLRQDOTXHWLQKDLPSDFWDGRSRVLWLYDPHQWHRUHVXOWDGRGDTXHOHDQR
$ HPSUHVD &DL[D 9LGD H 3UHYLGrQFLD DXIHULX OXFUR OtTXLGR GH 5PLOK}HV HP 
UHVXOWDGRPDLRUTXHRUHJLVWUDGRQRDQRDQWHULRU$VFRQWULEXLo}HVHPSUHYLGrQFLDVRPDUDP
HPRPRQWDQWHGH5ELOK}HVXPDXPHQWRGHHPUHODomRDRDFXPXODGRGH
2FUHVFLPHQWRGDYHQGDGRVSURGXWRVGHSUHYLGrQFLDSULYDGDQREDOFmRGD&$,;$DLQGD
pH[SOLFDGRSHODPHOKRULDQRVSURFHVVRVGHYHQGDHSHORDFXOWXUDPHQWRHUHFRQKHFLPHQWRGRV
HPSUHJDGRV HQYROYLGRV QD FRPHUFLDOL]DomR DOpP GR GHVSHUWDU GD FRQVFLrQFLD GD SRSXODomR
SDUD D QHFHVVLGDGH GH XP SODQR GH SUHYLGrQFLD SULYDGR GLDQWH GD LQVWLWXLomR GD UHIRUPD GD
SUHYLGrQFLDS~EOLFDDOLDGDjDVVRFLDomRGD&$,;$FRPRREDQFRGDSRXSDQoDGREUDVLOHLUR
$&DL[D&DSLWDOL]DomRUHJLVWURXOXFUROtTXLGRGH5PLOK}HVHPDXPHQWRGH
HPUHODomRDRTXHpH[SOLFDGRSULQFLSDOPHQWHSHORDXPHQWRGDDUUHFDGDomRTXHWRWDOL]RX
5ELOKmRDOWDGHHPUHODomRDRDQRDQWHULRU
$&DL[D&RQVyUFLRVREWHYHOXFUROtTXLGRGH5PLOK}HVHPUHVXOWDGRLQIHULRUD
 MXVWLILFDGR VREUHWXGR SHOR DXPHQWR GDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV H DGPLQLVWUDWLYDV
LPSDFWDGDVSHORFXVWRGHFRPHUFLDOL]DomR
1D &DL[D 6HJXURV 6D~GH R OXFUR OtTXLGR DFXPXODGR HP  VRPRX 5 PLOK}HV XP
DXPHQWR GH  HP UHODomR D  GHFRUUHQWH SULQFLSDOPHQWH GD UHGXomR GH VLQLVWURV
RULJLQDGDGDLPSOHPHQWDomRGDHVWUDWpJLDGHVDQHDPHQWRGDFDUWHLUD
$7RR6HJXURVREWHYHOXFUROtTXLGRGH5PLOK}HVXPFUHVFLPHQWRGHHPUHODomRD
 (PERUD RV SUrPLRV HPLWLGRV HP  WHQKDP VLGR  PDLRUHV TXH HP  R
UHVXOWDGRIRLLPSDFWDGRSULQFLSDOPHQWHSHORDXPHQWRGHGHVSHVDVDGYLQGDVGRDXPHQWRGRFXVWR
GHFRPHUFLDOL]DomRGDVFRPLVV}HVSDJDVj3$1&RUUHWRUD
$ 3$1 &RUUHWRUD DSUHVHQWRX OXFUR OtTXLGR GH 5PLOK}HV HP   VXSHULRU DR
UHJLVWUDGRQRDQRDQWHULRU5HVXOWDGRGRUHDMXVWHGDVFRPLVV}HVUHFHELGDVSHODFRPHUFLDOL]DomR
GHSURGXWRV




ϭϭ


467

ǆĞƌĐşĐŝŽϮϬϭϵ
ZĞůĂƚſƌŝŽĚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĕĆŽ








3HVVRDV


$&DL[D6HJXULGDGHIRLFHUWLILFDGDSHORWHUFHLURDQRFRQVHFXWLYRQR3URJUDPDGH&HUWLILFDomRGD
*UHDW3OHDFHWR:RUNWHQGRREWLGRR~OWLPRVHORHP
$V SUiWLFDV GH JHVWmR GH SHVVRDV VmR RULHQWDGDV SHOD FRQYHUJrQFLD HQWUH FRPSHWrQFLDV
RUJDQL]DFLRQDLVHSHVVRDLVHSHORUHFRQKHFLPHQWRHYDORUL]DomRGRPpULWRSURILVVLRQDOVHQGR
SUDWLFDGDHQWUHWRGRVRVFRPSRQHQWHVGRVHXTXDGURRUJDQL]DFLRQDO$DWLYLGDGHRUJDQL]DFLRQDO
pSDXWDGDSHODpWLFDHFRQGXWDtQWHJUDQRVQHJyFLRVHUHODFLRQDPHQWRV
2V HPSUHJDGRV GD &DL[D 6HJXULGDGH VmR HPSUHJDGRV GLVSRQLELOL]DGRV SHOD &$,;$ SDUD D
&RPSDQKLD PHGLDQWH UHVVDUFLPHQWR LQWHJUDO GRV FXVWRV H PDQXWHQomR GRV EHQHItFLRV
FRQFHGLGRVSHODFRQWURODGRUDQRWDGDPHQWHRVSODQRVGHVD~GHHGHSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDU
$VVLPWRGRVRVHPSUHJDGRVVmRFREHUWRVSHOR$FRUGRGH1HJRFLDomR&ROHWLYDDVVLQDGRSHOD
&$,;$jH[FHomRGRVGLULJHQWHVSRLVVmRHVWDWXWiULRV
2 GHVHQYROYLPHQWR GD HTXLSH HVWi UHODFLRQDGR j FRQWLQXLGDGH GRV QHJyFLRV H DR YDORU GH
PHUFDGR $VVLP LQYHVWLU QHVVHV DVSHFWRV p XPD IRUPD GH PDQWHU D &RPSDQKLD FRPSHWLWLYD
3DUD D FRPSRVLomR GR TXDGUR GD &RPSDQKLD EXVFDPVH HPSUHJDGRV FRP H[SHUWLVH QDV
GLYHUVDViUHDVGHDWXDomRRTXHSHUPLWHTXHDHPSUHVDDOFDQFHUHVXOWDGRVSULQFLSDOPHQWHSRU
WHUHTXLSHVSHTXHQDVHFRPDOWDSHUIRUPDQFHHPVXDVGLIHUHQWHViUHDVGHDWXDomR
2TXDGURGHSHVVRDOGD&DL[D6HJXULGDGHWHPVLGRLQFUHPHQWDGRDRORQJRGRVDQRV(P
DLQGDGXUDQWHVXDFRQVWLWXLomRD&RPSDQKLDWLQKDHPVHXTXDGURSUySULRGRLVGLULJHQWHVHXP
HPSUHJDGRHDWXDYDFRPHPSUHJDGRVGDFRQWURODGRUDHPJUXSRGHWUDEDOKR6RPHQWHDSDUWLU
GHDHPSUHVDFRQVWLWXLXVHXTXDGURSUySULRRTXHPRWLYDRQ~PHURHOHYDGRGHHQWUDGDV
QHVVHDQR$&RPSDQKLDSDVVRXSRUHVWXGRGRGLPHQVLRQDPHQWRGHVHXTXDGURHHVWUXWXUDHP
FRPLPSOHPHQWDomRHP
$&DL[D6HJXULGDGHILQDOL]RXRDQRGHFRPTXDGURFRPSRVWRSRUTXDWURGLULJHQWHVH
HPSUHJDGRVVHQGRORWDGRVQDVHGHHP%UDVtOLD±')HTXDWURQDJHUrQFLDGHUHODo}HVFRP
LQYHVWLGRUHVHP6mR3DXOR±63$LGDGHPpGLDGRVHPSUHJDGRVpGHDQRVHDTXDQWLGDGH
GHKRPHQVHPXOKHUHVpHTXLOLEUDGDKRPHQVHPXOKHUHV7RGRVRVHPSUHJDGRVSRVVXHP
HQVLQRVXSHULRUHGRVHPSUHJDGRV  SRVVXHPSyVJUDGXDomRVHQGRPHVWUDGRV
GRTXDGUR 
$ &RPSDQKLD QmR SRVVXL IXQFLRQiULRV WHUFHLUL]DGRV $V DWLYLGDGHV WHUFHLUL]DGDV FRPR FRSD
VHJXUDQoDHYLJLOkQFLDVmRUHDOL]DGDVSRUPHLRGHFRQWUDWRVGD&$,;$FRQIRUPHFRQYrQLRGH
FRPSDUWLOKDPHQWRGHHVWUXWXUD+iWDPEpPXPFRQYrQLRGHFRPSDUWLOKDPHQWRGHVHUYLoRVSRU
PHLR GR TXDO D &DL[D 6HJXULGDGH UHVVDUFH RV YDORUHV GLVSHQGLGRV SHOD &$,;$ FRP RV
HPSUHJDGRVFRPRIROKDGHSDJDPHQWRHEHQHItFLRV

'HVHQYROYLPHQWR
'HVGH VHX LQtFLR D &DL[D 6HJXULGDGH EXVFRX SURILVVLRQDLV FRP FRPSHWrQFLDV UHTXHULGDV DR
QHJyFLRHRIHUHFHEHQHItFLRVOLJDGRVDRGHVHQYROYLPHQWRGHVVDVFDSDFLGDGHVFRPRIRUPDGH
DSRLDUHGHVHQYROYHUSHVVRDV
$VDo}HVGHWUHLQDPHQWRSURPRYLGDVSHOD&DL[D6HJXULGDGHSURSRUFLRQDPRGHVHQYROYLPHQWR
GH FRPSHWrQFLDV HVSHFtILFDV SDUD DWXDomR SHUPLWLQGR TXH RV HPSUHJDGRV DSUHVHQWHP R
GHVHPSHQKRHVSHUDGRHTXHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDVHMDPDOFDQoDGRV
23URJUDPDGH'HVHQYROYLPHQWRGH&RPSHWrQFLDV 3'& DWXDGLUHWDPHQWHQRGHVHQYROYLPHQWR
GH FRPSHWrQFLDV UHTXHULGDV D WRGRV RV FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD HP DOLQKDPHQWR DRV
REMHWLYRV HVWUDWpJLFRV GD &DL[D 6HJXULGDGH 2 3'& SHUPLWH TXH DV SHVVRDV SDUWLFLSHP GH
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HYHQWRV H[WHUQRV H TXH VH PDQWHQKDP DOLQKDGDV DRV QRYRV FRQKHFLPHQWRV H WHQGrQFLDV GH
PHUFDGR DOpP GH GDU FRQWLQXLGDGH DR GHVHQYROYLPHQWR LQGLYLGXDO SDUD DOFDQFH GH YLVmR H
REMHWLYRV23'&DEUDQJHR3URJUDPDGH'HVHQYROYLPHQWR,QGLYLGXDO±3',
$ RSRUWXQLGDGH GH GHVHQYROYLPHQWR p RIHUHFLGD D WRGRV LQGHSHQGHQWHPHQWH GD SRVLomR TXH
RFXSDVHQGRHVWHXPSULQFtSLRDGRWDGRQDVHVWUDWpJLDVGHFDSDFLWDomRGD&RPSDQKLDTXHWUD]
VDWLVIDomRDRVHPSUHJDGRV
2LQYHVWLPHQWRQRGHVHQYROYLPHQWRGRVFRODERUDGRUHVpXPGRVSRQWRVIRUWHVSHUFHELGR QDV
SHVTXLVDVGHFOLPDFRPDLPSODQWDomRGR3URJUDPDGH'HVHQYROYLPHQWR,QGLYLGXDOHP
LGHQWLILFRXVHTXHDSHUFHSomRVREUHDVRSRUWXQLGDGHVGHDSUHQGL]DJHPQDHPSUHVDDXPHQWRX
EDVWDQWH1DSHVTXLVDGHDOFDQoRXGHVDWLVIDomRQHVWHLWHP XWLOL]DGDDSHVTXLVDGD
*UHDW3ODFHWR:RUN±FRQVXOWRULDHVSHFLDOL]DGDQDPHGLomRGDSHUFHSomRGRVIXQFLRQiULRVHP
UHODomRjHPSUHVD 
3DUWLFLSDUDPGR3',HPHPSUHJDGRVFRPLQYHVWLPHQWRGHDSUR[LPDGDPHQWHPLO
UHDLV

%HQHItFLRV
&RQVLGHUDQGR TXH RV HPSUHJDGRV GD &DL[D 6HJXULGDGH VmR HPSUHJDGRV GD &$,;$ HP
GLVSRQLELOLGDGHSDUDD&RPSDQKLDRVEHQHItFLRVVmRGHILQLGRVHRIHUHFLGRVSHODSUySULD&$,;$
HUHVVDUFLGRVSHOD&DL[D6HJXULGDGHSHORFRQYrQLRGHFRPSDUWLOKDPHQWRGHVHUYLoRV$OpPGRV
EHQHItFLRV OHJDLV WUDEDOKLVWDV D &$,;$ RIHUHFH EHQHItFLRV HVWUDWpJLFRV FRP YDQWDJHQV
DGLFLRQDGDV j OHL GHILQLGRV SHODV FRQYHQo}HV FROHWLYDV GH WUDEDOKR H RXWURV GH LQLFLDWLYD
H[FOXVLYDGDHPSUHVDFRPRLQFHQWLYRDHVFRODULGDGHLGLRPDV6D~GH&DL[D±3ODQRGH6D~GH
3ODQRGH3UHYLGrQFLD&RPSOHPHQWDU±)81&()DQWHFLSDomRGRVDOiULRPHQVDOSURJUDPDGH
UHDELOLWDomRRFXSDFLRQDOGHQWUHRXWURV
2VEHQHItFLRVFRQFHGLGRVDRVHPSUHJDGRVSHOD&$,;$YLVDPSURPRYHUDTXDOLGDGHGHYLGDGH
VHXVHPSUHJDGRVHRIRUWDOHFLPHQWRGRYtQFXORFRPDHPSUHVDSRULVVRVmRDGRWDGRVFRPR
SULQFtSLRV EHPHVWDU QR WUDEDOKR TXDOLGDGH GH YLGD VHJXUDQoD VXVWHQWDELOLGDGH UHVSHLWR H
YDORUHVpWLFRV
$OpP GRV EHQHItFLRV FRQFHGLGRV SHOD &$,;$ D &RPSDQKLD RIHUHFH WDPEpP R LQFHQWLYR DR
GHVHQYROYLPHQWRLQGLYLGXDOSRUPHLRGR3ODQRGH'HVHQYROYLPHQWR,QGLYLGXDO 3', HPTXHRV
HPSUHJDGRVWrPDSRVVLELOLGDGHGHSDUWLFLSDUGHHYHQWRVRXFXUVRVH[WHUQRVSDWURFLQDGRVSHOD
&RPSDQKLDDOpPGRVFXUVRVHLQLFLDWLYDV&$,;$

$YDOLDomRGH'HVHPSHQKR
$VLVWHPiWLFDGHJHVWmRGHGHVHPSHQKRGHSHVVRDVFRQWHPSODXPD IDVHGH SODQHMDPHQWRH
DFRUGR GH REMHWLYRV VHJXLGD GD H[HFXomR DFRPSDQKDGD H XPD IDVH GH DYDOLDomR H
FRQVROLGDomRGRGHVHPSHQKRTXHFXOPLQDFRPIHHGEDFNDRVHPSUHJDGRV6mRFLFORVDQXDLV
HPTXHRVHPSUHJDGRVVmRDYDOLDGRVSHODVHQWUHJDVUHDOL]DGDVHPDFRUGRFRPRJHVWRUHSHODV
FRPSHWrQFLDVRXHVWLOR
$ VLVWHPiWLFD p GHILQLGD SHOD &$,;$ H p DFRPSDQKDGD SHOD &RPSDQKLD 2 UHVXOWDGR GR
GHVHPSHQKR UHSHUFXWH HP TXHVW}HV FRPR GHVHQYROYLPHQWR LQFHQWLYR D LGLRPDV SyV
JUDGXDomRJUDGXDomR HFDUUHLUD SDUWLFLSDomRHPSURFHVVRVVHOHWLYRVFRPSRQWXDomRDGLFLRQDO
RXFRPRUHTXLVLWRSDUDRFXSDUIXQo}HVH[HFXWLYDV $&DL[D6HJXULGDGHSDVVRXDSDUWLFLSDUGD
VLVWHPiWLFD GH JHVWmR GR GHVHPSHQKR GH SHVVRDV GD &$,;$ D SDUWLU GH  DEUDQJHQGR
HPSUHJDGRVTXHRFXSDPIXQo}HVWpFQLFDVHJHUHQFLDLV
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5HVSRQVDELOLGDGH6RFLDPELHQWDO


$3ROtWLFDGH5HVSRQVDELOLGDGH6RFLRDPELHQWDOGD&RPSDQKLDUHYLVWDHPDJRVWRGHWHP
FRPRREMHWLYRDVVHJXUDUDDWXDomRVXVWHQWiYHOGD&DL[D6HJXULGDGHSRUPHLRGDLQWHJUDomRGDV
GLPHQV}HVVRFLDOHDPELHQWDOQDVXDHVWUDWpJLDHHVWiSDXWDGDQRVVHJXLQWHVSULQFtSLRV
eWLFDFRQIRUPLGDGHHFRPEDWHjFRUUXSomR
*HVWmRSDUWLFLSDWLYD
3URPRomRGRGHVHQYROYLPHQWRVXVWHQWiYHO
,QFOXVmRVRFLDO
(ILFLrQFLDDPELHQWDO
3URWHomRHFRQVHUYDomRDPELHQWDOH
7UDQVSDUrQFLD
2VSULQFtSLRVVmRREVHUYDGRVQmRVRPHQWHQRVQHJyFLRVHSURFHVVRVLQWHUQRVGDFRPSDQKLD
PDVWDPEpPQRUHODFLRQDPHQWRFRPSDUWHVLQWHUHVVDGDV
$&DL[D6HJXULGDGHPDQWpPDSULPRUDHLPSOHPHQWDSROtWLFDVHSURFHVVRVDILPGHJDUDQWLUD
LQWHJUDomR GD 5HVSRQVDELOLGDGH 6RFLRDPELHQWDO QD JRYHUQDQoD GD HPSUHVD LQIOXHQFLDQGR R
SURFHVVRGHSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRRSURFHVVRGHFLVyULRDVSUiWLFDVGHJHVWmRDDYDOLDomR
GHRSRUWXQLGDGHVHULVFRVHDGHILQLomRGHPHWDV
$&DL[D6HJXULGDGHHVWDEHOHFHUHODFLRQDPHQWRVWUDQVSDUHQWHVpWLFRVLQGX]LQGRDWXDo}HVPDLV
VXVWHQWiYHLVQDVXDFDGHLDGHYDORUGHIRUPDDJDUDQWLUL RWUDWDPHQWRMXVWRFRPWRGDVDVSDUWHV
LQWHUHVVDGDV LL  D SURPRomR GH LQLFLDWLYDV TXH YDORUL]HP D GLYHUVLGDGH H D LJXDOGDGH GH
RSRUWXQLGDGHV LLL  R LQFHQWLYR QD PHOKRULD FRQWtQXD QD SUHVWDomR GRV VHUYLoRV H QD RIHUWD GH
SURGXWRV H VHUYLoRV LY  R DOLQKDPHQWR HQWUH LQYHVWLPHQWR H DWXDomR QHJRFLDO FRQVLGHUDQGR
SUiWLFDVVRFLRDPELHQWDLVFRUUHWDV

(PD&DL[D6HJXULGDGHSXEOLFRXVHXSULPHLURUHODWyULRGHVXVWHQWDELOLGDGHTXHSRGHVHU
DFHVVDGRQRHQGHUHoRKWWSZZZFDL[DVHJXULGDGHFRPEUDFRPSDQKLDVXVWHQWDELOLGDGH




,QYHVWLPHQWRVHP&RQWURODGDVH&ROLJDGDV


(PFXPSULPHQWRDRDUWGD/HL1RLQIRUPDPRVTXHRVLQYHVWLPHQWRVGLUHWRVHP
VRFLHGDGHVFROLJDGDVHFRQWURODGDVHPFRQMXQWRDWLQJLUDP5ELOK}HVHPGHGH]HPEUR
GHHUHODFLRQDPRVDVPRGLILFDo}HVRFRUULGDVGXUDQWHRH[HUFtFLR
5PLOKDUHV
(PSUHVDV

6HJPHQWR

3DUWLFLSDomR


6DOGRGR,QYHVWLPHQWRï






5HVXOWDGRGD
3DUWLFLSDomR




&$,;$
+ROGLQJ



  
6HJXURV
7RR
6HJXURV






6HJXURV
3$1
&RUUHWDJHP






&RUUHWRUD

6DOGR ILQDO GR LQYHVWLPHQWR QD SRVLomR FRQVLGHUDQGR HYHQWXDLV RXWUDV PRYLPHQWDo}HV DOpP GRV UHVXOWDGRV GH
HTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOWDLVFRPRSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRHUHGXomRGHFDSLWDO
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'LVWULEXLomRGH'LYLGHQGRV


$&RPSDQKLDDSUHVHQWRXXPOXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLRGHGH5PLOK}HV
1R GLD  GH VHWHPEUR GH  R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD DSURYRX R
SDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVLQWHUPHGLiULRVGRH[HUFtFLRGHFRPEDVHQRVOXFURVDXIHULGRVDWp
RSHUtRGRHPGHMXQKR GHQRYDORUGH5 PLO 5SRUDomR  FRPVXD
UHVSHFWLYDOLTXLGDomRILQDQFHLUDRFRUULGDHPGHVHWHPEURGH
$GLFLRQDOPHQWHHPGHGH]HPEURGHIRUDPGHVWDFDGRVGLYLGHQGRVHTXLYDOHQWHVD5
PLO 5SRUDomR EHPFRPRIRLFRQVWLWXtGDUHVHUYDGHOXFURVDUHDOL]DUHTXLYDOHQWH
D5PLOGHIRUPDDDWLQJLURPRQWDQWHGH5PLO 5SRUDomR HTXLYDOHQWH
DRVGLYLGHQGRVPtQLPRVREULJDWyULRVSUHYLVWRVQRVWHUPRVGRHVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLD 
GROXFUROtTXLGRDMXVWDGR 
$ SDUFHOD GH 5  PLO IRL DORFDGD HP UHVHUYDV TXH SRGHUmR VHU XWLOL]DGDV SDUD R
SDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVDGLFLRQDLVDRDFLRQLVWD




,QIRUPDo}HV/HJDLV


(P DWHQGLPHQWR j ,QVWUXomR &90 1R  D &DL[D 6HJXULGDGH LQIRUPD TXH D
3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV $XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV QmR SUHVWRX HP  VHUYLoRV TXH
SXGHVVHP DIHWDU VXD LQGHSHQGrQFLD HP UHODomR DRV WUDEDOKRV GH DXGLWRULD 1R FDVR GH
FRQWUDWDomR GH VHUYLoRV QmR UHODFLRQDGRV j DXGLWRULD H[WHUQD D &DL[D 6HJXULGDGH DGRWD
SURFHGLPHQWRVTXHVHIXQGDPHQWDPQDOHJLVODomRDSOLFiYHOHQRVSULQFtSLRVLQWHUQDFLRQDOPHQWH
DFHLWRVTXHSUHVHUYDPDLQGHSHQGrQFLDGRDXGLWRU(VVHVSULQFtSLRVFRQVLVWHPHP L RDXGLWRU
QmRGHYHDXGLWDURVHXSUySULRWUDEDOKRH LL RDXGLWRUQmRGHYHDWXDUJHUHQFLDOPHQWHSHUDQWH
VHXFOLHQWHWDPSRXFRSURPRYHURVLQWHUHVVHVGHVVHFOLHQWH
&RQIRUPHQRUPDVTXHUHJHPRVVHUYLoRVGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWHD3ULFHZDWHUKRXVHFRRSHUV
$XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV DSUHVHQWRX WHPSHVWLYDPHQWH j &DL[D 6HJXULGDGH D &DUWD GH
,QGHSHQGrQFLD
$ WDEHOD DEDL[R DSUHVHQWD D UHODomR GH KRQRUiULRV SRU VHUYLoRV SUHVWDGRV SHOD
3ULFHZDWHUKRXVHFRRSHUV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV HSHODVILUPDVGDUHGH3:& GXUDQWHRDQR
GH

&RQWUDWDomR
,QtFLR
)LP

&RQWUDWDQWH

1DWXUH]DGRVHUYLoR

$XGLWRULDGDV
GHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVLQGLYLGXDLV
DXGLWDGDV
$XGLWRULDGHPRQVWUDo}HV
 
FRQWiEHLV
&RQWUDWRSDUDSUHVWDomR
GHVHUYLoRVWpFQLFRV
 
UHIHUHQWHVDDVSHFWRV
ILVFDLVHWULEXWiULRV

&DL[D6HJXULGDGH3DUWLFLSDo}HV
6$

 

&DL[D+ROGLQJ6HFXULWiULD6$
&DL[D6HJXULGDGH3DUWLFLSDo}HV
6$&DL[D+ROGLQJ6HFXULWiULD
6$

+RQRUiULRV
5 
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 $JUDGHFLPHQWR


$JUDGHFHPRVDRVQRVVRVFRODERUDGRUHVSHORHPSHQKRHGHGLFDomRjUHGHGHGLVWULEXLomRH
FRODERUDGRUHVGD&DL[D(FRQ{PLFD)HGHUDODRVQRVVRVSDUFHLURVHFOLHQWHVSHODFRQILDQoD

%UDVtOLD

$$GPLQLVWUDomR

ϭϲ
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'HPRQVWUDo}HV
&RQWiEHLVGD

&DL[D
6HJXULGDGH
3DUWLFLSDo}HV
6$







GH'H]HPEURGH
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^ƵŵĄƌŝŽ
%DODQoRSDWULPRQLDO
'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
'HPRQVWUDomRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRGRH[HUFtFLR
'HPRQVWUDomRGRIOX[RGHFDL[DGRH[HUFtFLR±0pWRGRGLUHWR
'HPRQVWUDomRGRYDORUDGLFLRQDGRGRH[HUFtFLR
1RWD&RQWH[WRRSHUDFLRQDOHLQIRUPDo}HVJHUDLV
1RWD$SUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
1RWD3ULQFLSDLVSUiWLFDVFRQWiEHLV
1RWD±3URQXQFLDPHQWRVHOHLVUHFHQWHPHQWHHPLWLGDV
1RWD3ULQFLSDLVMXOJDPHQWRVHHVWLPDWLYDVFRQWiEHLV
1RWD*HUHQFLDPHQWRGHULVFRV
1RWD,QIRUPDo}HVSRUVHJPHQWR
1RWD±&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
1RWD±,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
1RWD±9DORUHVDUHFHEHU
1RWD,QYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV
1RWD±7ULEXWRV
1RWD±9DORUHVDSDJDU
1RWD±3URYLV}HVHSDVVLYRVFRQWLQJHQWHV
1RWD±3DWULP{QLROtTXLGR
1RWD±5HFHLWDVGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRHXVRGDPDUFD
1RWD±'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV
1RWD±5HVXOWDGRILQDQFHLUR
1RWD3DUWHVUHODFLRQDGDV
1RWD±(YHQWRVVXEVHTXHQWHV
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%DODQoRSDWULPRQLDO
$WLYR
&LUFXODQWH
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D QRWD 
'LYLGHQGRVDUHFHEHU QRWD F 
-XURVVREUHFDSLWDOSUySULRDUHFHEHU QRWD F
9DORUHVDUHFHEHU QRWD 
$WLYRVSRULPSRVWRVFRUUHQWHV
2XWURVDWLYRV

1mRFLUFXODQWH
,QYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV QRWD 
2XWURVDWLYRV

7RWDOGRDWLYR

&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR
   






























   
   






   

&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR
   
&LUFXODQWH




9DORUHVDSDJDU QRWD 




'LYLGHQGRVDSDJDU QRWD F 




3DVVLYRVSRULPSRVWRVFRUUHQWHV








1mRFLUFXODQWH







9DORUHVDSDJDU QRWD 





3DWULP{QLROtTXLGR
   
&DSLWDOVRFLDO QRWD D 
   
5HVHUYDV QRWD F 
   
$MXVWHGHDYDOLDomRSDWULPRQLDO QRWD G 




/XFURVDFXPXODGRV








7RWDOGRSDVVLYRHGRSDWULP{QLROtTXLGR
   
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVGDDGPLQLVWUDomRVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
3DVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR

ϯ
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'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR
&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR
5HFHLWDVRSHUDFLRQDLV




5HVXOWDGRGHLQYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV QRWD 




5HFHLWDVGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRHXVRGDPDUFD QRWD 




2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV




'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV QRWD 




'HVSHVDVWULEXWiULDV QRWD E 




2XWUDVUHFHLWDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV




5HVXOWDGRDQWHVGDVUHFHLWDVHGHVSHVDVILQDQFHLUDV




5HVXOWDGRILQDQFHLUR QRWD 




5HFHLWDVILQDQFHLUDV




'HVSHVDVILQDQFHLUDV




5HVXOWDGR$QWHVGH,PSRVWRVH3DUWLFLSDo}HV




,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO QRWD D 




,PSRVWRVFRUUHQWHV




,PSRVWRVGLIHULGRV




3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV




/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR




4XDQWLGDGHGHDo}HVHPPLOKDUHV
   
/XFURSRUDomR5 1RWD H 
   
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVGDDGPLQLVWUDomRVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR

GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR
&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR




,WHQVSDVVtYHLVGHUHFODVVLILFDomRSDUDUHVXOWDGR



 $MXVWHGHDYDOLDomRSDWULPRQLDOGHLQYHVWLGDV QRWD D 




5HVXOWDGRDEUDQJHQWHGRH[HUFtFLR
   
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVGDDGPLQLVWUDomRVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWH

ϰ






476

ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĂƐŵƵƚĂĕƁĞƐĚŽƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘

'HPRQVWUDomRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRGRH[HUFtFLR
(YHQWRV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
$MXVWHGHDYDOLDomRSDWULPRQLDOGHLQYHVWLGDV
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
'LYLGHQGRV5HDOL]DomRGHUHVHUYDGHOXFURVDUHDOL]DU
'LYLGHQGRVRUGLQiULRVSURSRVWRV
&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDOHJDO
&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDHVWDWXWiULD
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
$MXVWHGHDYDOLDomRSDWULPRQLDOGHLQYHVWLGDV
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
'LYLGHQGRV5HDOL]DomRGHUHVHUYDHVWDWXWiULD
'LYLGHQGRVDQWHFLSDGRV
'LYLGHQGRVDSDJDU
&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDOHJDO
&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDGHOXFURVDUHDOL]DU
&RQVWLWXLomRGHUHVHUYDHVWDWXWiULD
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH

&DSLWDOVRFLDO


















5HVHUYDV


















$MXVWHGH
$YDOLDomR
3DWULPRQLDO


















/XFURV
DFXPXODGRV


















3DWULP{QLR
OtTXLGR


















$VQRWDVH[SOLFDWLYDVGDDGPLQLVWUDomRVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV

ϱ
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'HPRQVWUDomRGRIOX[RGHFDL[DGRH[HUFtFLR±0pWRGRGLUHWR
GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR
&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR
)OX[RVGHFDL[DSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV




5HFHELPHQWRGHUHFHLWDVGHDFHVVRjUHGHHXVRGDPDUFD




5HFHELPHQWRGHGLYLGHQGRV




5HFHELPHQWRGHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULR




5HFHELPHQWRGHUHGXomRGHFDSLWDO




3DJDPHQWRGHGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV




2XWURVSDJDPHQWRV




7ULEXWRVVREUHIROKDUHFROKLGRV




7ULEXWRVVREUHUHFHLWDVSDJRV




,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOSDJRV




-XURVUHFHELGRV




7ULEXWRVVREUHDSOLFDo}HV




&DL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV









)OX[RVGHFDL[DSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR




5HVJDWHGH$SOLFDo}HV)LQDQFHLUDV




5HFHELPHQWRGHUHGXomRGHFDSLWDO




&DL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR




)OX[RVGHFDL[DSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR




3DJDPHQWRGHGLYLGHQGRV QRWD I 




&DL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHVGHILQDQFLDPHQWR




$XPHQWR UHGXomR OtTXLGRHPFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D




&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRLQtFLRGRSHUtRGR




&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQRILPGRSHUtRGR




$VQRWDVH[SOLFDWLYDVGDDGPLQLVWUDomRVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV


'HPRQVWUDomRGRVIOX[RVGHFDL[D

ϲ
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5HFRQFLOLDomRGROXFUROtTXLGRFRPRIOX[RGHFDL[DRSHUDFLRQDO
GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
'HVFULomR
&RQWURODGRUD
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
5HFHELPHQWRGHGLYLGHQGRV
5HFHELPHQWRGHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULR
-XURVSURYHQLHQWHVGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
$PRUWL]Do}HVRXWURVSDJDPHQWRV
6XEWRWDO
9DULDomRGHYDORUHVDUHFHEHU
9DULDomRGHGLYLGHQGRVDSDJDU
9DULDomRGHYDORUHVDSDJDU
9DULDomRGHDWLYRVHSDVVLYRVSRULPSRVWRVFRUUHQWHV
9DULDomRGHRXWURVDWLYRVSDVVLYRV
&DL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV

&RQVROLGDGR















&RQWURODGRUD















$VQRWDVH[SOLFDWLYDVGDDGPLQLVWUDomRVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV

&RQVROLGDGR































ϳ






479

ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽǀĂůŽƌĂĚŝĐŝŽŶĂĚŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘

'HPRQVWUDomRGRYDORUDGLFLRQDGRGRH[HUFtFLR
GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR
5HFHLWDV


5HFHLWDVGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRHXVRGDPDUFD


2XWUDVUHFHLWDV


,QVXPRVDGTXLULGRVGHWHUFHLURV


0DWHULDLVHQHUJLDVHUYLoRVGHWHUFHLURVHRXWURV


9DORUDGLFLRQDGREUXWR


'HSUHFLDomRDPRUWL]DomRHH[DXVWmR


9DORUDGLFLRQDGROtTXLGRSURGX]LGRSHODHQWLGDGH


9DORUDGLFLRQDGRUHFHELGRHPWUDQVIHUrQFLD


5HVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO


5HFHLWDVILQDQFHLUDV


9DORUDGLFLRQDGRWRWDODGLVWULEXLU


'LVWULEXLomRGRYDORUDGLFLRQDGR


3HVVRDO


5HPXQHUDomRGLUHWD


%HQHItFLRV


)*76


,PSRVWRVWD[DVHFRQWULEXLo}HV


)HGHUDLV


5HPXQHUDomRGHFDSLWDOGHWHUFHLURV


$OXJXpLV


2XWUDV




5HPXQHUDomRGHFDSLWDOSUySULRV
 -XURVVREUHFDSLWDOSUySULR


'LYLGHQGRV


/XFURVUHWLGRVQRH[HUFtFLR


$VQRWDVH[SOLFDWLYDVGDDGPLQLVWUDomRVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
'HPRQVWUDomRGRYDORUDGLFLRQDGR

GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR
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1RWD&RQWH[WRRSHUDFLRQDOHLQIRUPDo}HVJHUDLV
$&DL[D6HJXULGDGH3DUWLFLSDo}HV6$ ³&$,;$6HJXULGDGH´³&RPSDQKLD´RX³&RQWURODGRUD´ 
HPSUHVD OtGHU GR *UXSR &$,;$ 6HJXULGDGH ³*UXSR &$,;$ 6HJXULGDGH´ RX R ³*UXSR´  IRL
FRQVWLWXtGDFRPRVXEVLGLiULDLQWHJUDOGD&DL[D(FRQ{PLFD)HGHUDO ³&$,;$´ HPGHPDLRGH
HPFRQIRUPLGDGHFRPDOHJLVODomREUDVLOHLUDSRUSUD]RLQGHWHUPLQDGRWHQGRSRUREMHWR
VRFLDODDTXLVLomRGHSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVRXDSDUWLFLSDomRGLUHWDRXLQGLUHWDFRPRVyFLD
RXTXRWLVWDGRFDSLWDOGHRXWUDVVRFLHGDGHVQR%UDVLORXQRH[WHULRUFXMRREMHWRVRFLDOVHMDD
HVWUXWXUDomR H FRPHUFLDOL]DomR GH VHJXURV QRV GLYHUVRV UDPRV SODQRV GH SUHYLGrQFLD
FRPSOHPHQWDUHSODQRVGHFDSLWDOL]DomRDGPLQLVWUDomRFRPHUFLDOL]DomRHGLVSRQLELOL]DomRGH
SODQRV SULYDGRV GH DVVLVWrQFLD PpGLFD H RGRQWROyJLFD FRUUHWDJHP GHVVHV SURGXWRV DOpP GD
HVWUXWXUDomR DGPLQLVWUDomR H FRPHUFLDOL]DomR GH FRQVyUFLRV H UHDOL]DomR GH RSHUDo}HV GH
UHVVHJXUR H UHWURFHVVmR QR 3DtV H QR ([WHULRU $ &$,;$ 6HJXULGDGH QHVWH FRQWH[WR
DFRPSDQKD D HYROXomR GH FHQiULRV PDFURHFRQ{PLFRV TXH SRGHP WUD]HU UHIOH[RV j GLQkPLFD
GHVHXVQHJyFLRVHGRVQHJyFLRVGHVXDVSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV
$ &RPSDQKLD LQVFULWD VRE R &13- Q  WHP VXD VHGH ORFDOL]DGD QR 6HWRU
%DQFiULR 6XO ± 6%6 4  %ORFR $ /RWH  (GLItFLR &() 0DWUL]   DQGDU ± %UDVtOLD ±
'LVWULWR)HGHUDO±%UDVLO
D

1RYRSURFHVVRFRPSHWLWLYRGHHVFROKDGHSDUFHLURVHVWUDWpJLFRV

(PGHPDLRGHD&$,;$6HJXULGDGHGLYXOJRXDRPHUFDGRHPJHUDOTXHR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDSURYRXXPDUHYLVmRGDHVWUDWpJLDGRPRGHORGHH[SORUDomR
GH SURGXWRV GH VHJXULGDGH QD UHGH GH GLVWULEXLomR GD &DL[D (FRQ{PLFD )HGHUDO ³%DOFmR
&$,;$´  EHP FRPR LQtFLR GH QRYR SURFHVVR FRPSHWLWLYR SDUD D HVFROKD GH SDUFHLURV
HVWUDWpJLFRV TXH DWXDUmR QR UHIHULGR EDOFmR 2 PRGHOR UHYLVWR H R QRYR SURFHVVR FRPSHWLWLYR
HQFHUUDPRSURFHVVRLQLFLDGRHPGH2XWXEURGH
'HVVDIRUPDRSUD]RGHILQLGRSDUDDVQRYDVSDUFHULDVVHUiGHDQRVHVHLQLFLDUiDSDUWLUGH
)HYHUHLUR GH  2V GRFXPHQWRV FRP DV SULQFLSDLV LQIRUPDo}HV VREUH HVVDV QRYDV
RSRUWXQLGDGHVIRUDPGLVSRQLELOL]DGRVQRVtWLRGD&RPSDQKLDHFRQWHPSODUDPRSRUWXQLGDGHVGH
LQYHVWLPHQWRVHP+DELWDFLRQDOH5HVLGHQFLDO&DSLWDOL]DomR&RQVyUFLR$XWR*UDQGHV5LVFRV
H0DVVLILFDGRV&RUSRUDWH6D~GH2GRQWRH$VVLVWrQFLDV
1HVVH VHQWLGR HP FRQWLQXLGDGH DR UHIHULGR SURFHVVR FRPSHWLWLYR GLVSRQLELOL]DGDV SHOD
&RPSDQKLD ĂƐ FDUWDV GH LQVWUXo}HV DRV SDUWLFLSDQWHV SDUD D FRQWLQXLGDGH GD  IDVH GR
3URFHVVR &RPSHWLWLYR H UHFHELGDV DV 3URSRVWDV ,QGLFDWLYDV D &$,;$ 6HJXULGDGH DWp  GH
GH]HPEURGHDLQGDQmRKDYLDHVWDEHOHFLGRQHQKXPDQRYDSDUFHULD
E

1RYR DFRUGR FRP D &13 $VVXUDQFHV 6$ ³&13´  ± $VVLQDWXUD GH DGLWDPHQWR
FRQWUDWXDO

1RGLDGHVHWHPEURGHD&$,;$ 6HJXULGDGHĞŵĐŽŶƚŝŶƵŝĚĂĚĞăVGLVFXVV}HVFRPD
&13 FRP R REMHWLYR GH GHILQLU DMXVWHV DR DFRUGR GLYXOJDGR HP  GH DJRVWR GH 
FRPXQLFRXDRPHUFDGRHPJHUDOTXHDVSDUWHVDVVLQDUDPDGLWDPHQWRFRQWUDWXDOTXHIRUPDOL]D
DV DOWHUDo}HV QR UHIHULGR DFRUGR &RQIRUPH DGLWDGR R DFRUGR WUDWD GD QRYD SDUFHULD D VHU
GHVHQYROYLGD HPQRYDHVWUXWXUDVRFLHWiULDSDUDH[SORUDomRFRP H[FOXVLYLGDGH GRVUDPRVGH
VHJXURVGHYLGDHSUHVWDPLVWDHGRVSURGXWRVGHSUHYLGrQFLDQDUHGHGHGLVWULEXLomRGD&DL[D
(FRQ{PLFD)HGHUDO
(P UHODomR DRV GHWDOKHV GR DFRUGR GLYXOJDGRV QR GLD  GH DJRVWR GH  R DGLWDPHQWR
FRQWUDWXDOWURX[HDVVHJXLQWHVDOWHUDo}HV
•

$ TXDQWLD TXH D &13 SDJDUi j &$,;$ QR IHFKDPHQWR GD RSHUDomR 8SIURQW  VHUi GH
5ELOK}HV

•

)RL LQWURGX]LGR PHFDQLVPR GH LQFHQWLYR DWUHODGR DR GHVHPSHQKR HP YROXPH H
OXFUDWLYLGDGH (DUQRXW  D VHU SDJR j &$,;$ HP GXDV SDUFHODV  H   H
OLPLWDGRDRYDORUGH5ELOKmRFRUULJLGRSHOD6HOLFDSDUWLUGHGHGH]HPEURGH


ϵ
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•

2 SUD]R SDUD R IHFKDPHQWR GD RSHUDomR FXPSULPHQWR GH WRGDV DV FRQGLo}HV
SUHFHGHQWHV DR IHFKDPHQWR GD RSHUDomR  IRL UHYLVWR H DOWHUDGR GH  GH PDUoR GH
SDUDGHGH]HPEURGHH

•

2 SUD]R GD SDUFHULD SDUD H[SORUDomR H[FOXVLYD GRV UDPRV GH VHJXURV GH YLGD H
SUHVWDPLVWD H SURGXWRV GH SUHYLGrQFLD QD UHGH GH GLVWULEXLomR GD &DL[D (FRQ{PLFD
)HGHUDO IRL HVWHQGLGR HP  FLQFR  DQRV WHQGR FRPR SUD]R ILQDO D GDWD GH  GH
IHYHUHLURGHHQmRPDLVGHIHYHUHLURGH

5HIHULGR DGLWDPHQWR QmR DOWHURX R SHUFHQWXDO GH SDUWLFLSDomR QD HPSUHVD TXH VHUi FULDGD
'HVVD IRUPD D &$,;$ 6HJXULGDGH PDQWHUi  GH SDUWLFLSDomR QR FDSLWDO WRWDO GD 1RYD
+ROGLQJVHQGRSURSULHWiULDGHGDVDo}HVRUGLQiULDVGDQRYDFRPSDQKLD$&13SRUVXD
YH]PDQWHUiGHSDUWLFLSDomRFRPGHDo}HVRUGLQiULDV
F

3DUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV

'HVFUHYHPRVDVHJXLUDVSULQFLSDLVSDUWLFLSDo}HVGLUHWDVHLQGLUHWDVGD&DL[D6HJXULGDGHTXH
FRPS}HPHVWDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD&RQWURODGRUDH&RQVROLGDGDV
F 

&DL[D6HJXURV+ROGLQJ6$ ³&DL[D6HJXURV´RX³&6+´ 

(PSUHVDFRQVWLWXtGDVREDIRUPDGHVRFLHGDGHDQ{QLPDGHFDSLWDOIHFKDGRTXHWHPSRUREMHWR
VRFLDO D SDUWLFLSDomR FRPR DFLRQLVWD RX VyFLD HP VRFLHGDGHV HPSUHVDULDLV TXH H[SORUDP
DWLYLGDGHV GH VHJXUR HP WRGRV RV UDPRV LQFOXLQGR SODQRV GH VD~GH H GHQWDO SODQRV GH
FDSLWDOL]DomR SODQRV GH SUHYLGrQFLD SULYDGD DEHUWD QDV PRGDOLGDGHV SHF~OLR H UHQGD D
DGPLQLVWUDomR GH FRQVyUFLR H DWLYLGDGHV FRUUHODWDV RX FRPSOHPHQWDUHV jV GHVFULWDV
DQWHULRUPHQWH
(VWD HPSUHVD DSUHVHQWD R FDSLWDO VRFLDO GLYLGLGR HP  GDV Do}HV HP QRPH GR JUXSR
IUDQFrV &13 $VVXUDQFHV  GDV Do}HV HP QRPH GD &DL[D 6HJXULGDGH H  GDV
Do}HVHPQRPHGR,QVWLWXWR1DFLRQDOGR6HJXUR6RFLDO ,166 
1RGLDGHPDUoRGHIRLFRQFHGLGDSHOD686(3j<RXVH6HJXUDGRUD6$DXWRUL]DomR
SDUDH[SORUDomRGDVRSHUDo}HVGHVHJXURVGHGDQRVHSHVVRDV7UDWDVHGHXPDVXEVLGLiULD
LQWHJUDO LQGLUHWD GD &6+ SRU PHLR GD &DL[D 6HJXURV 3DUWLFLSDo}HV 6HFXULWiULDV /WGD 
FRQVWLWXtGD QR GLD  GH PDLR GH  FXMR REMHWR VRFLDO p D H[SORUDomR GH RSHUDo}HV GH
VHJXURV GH GDQRV H GH SHVVRDV HP TXDLVTXHU GH VXDV PRGDOLGDGHV RX IRUPDV HP WRGR R
WHUULWyULR QDFLRQDO SRGHQGR DLQGD SDUWLFLSDU GR FDSLWDO VRFLDO GH RXWUDV VRFLHGDGHV
REVHUYDGDVDVGLVSRVLo}HVOHJDLVSHUWLQHQWHV
F 

&DL[D+ROGLQJ6HFXULWiULD6$ ³&$,;$+ROGLQJ´ 

(PSUHVDVXEVLGLiULDLQWHJUDOGD&$,;$6HJXULGDGHFRQVWLWXtGDHPGHPDLRGHFRPR
REMHWLYR VRFLDO GH DGTXLULU SDUWLFLSDo}HV HP HQWLGDGHV DXWRUL]DGDV D IXQFLRQDU SHOD
6XSHULQWHQGrQFLD1DFLRQDOGH6HJXURV3ULYDGRV 686(3 
F  7RR6HJXURV6$ ³7RR6HJXURV´ 
$WXDOGHQRPLQDomRGD3$16HJXURV6$pXPDHPSUHVDGHFDSLWDOIHFKDGRHVHWUDWDGHXP
HPSUHHQGLPHQWRFRQWURODGRHPFRQMXQWRSHOD&$,;$6HJXULGDGHHSHOR%7*3DFWXDO+ROGLQJ
GH 6HJXURV /WGD ³%7* +ROGLQJ´  FRP SDUWLFLSDo}HV GH  H  UHVSHFWLYDPHQWH
7HP FRPR REMHWLYR D H[SORUDomR QRV VHJPHQWRV GH VHJXURV GH SHVVRDV MXUtGLFDV H ItVLFDV 
SUHVWDPLVWDKDELWDFLRQDOGDQRVSHVVRDLV '39$7 HVHJXURVGHGDQRV
F  3DQDPHULFDQR$GPLQLVWUDomRH&RUUHWDJHPGH6HJXURVHGH3UHYLGrQFLD3ULYDGD
/WGD ³3$1&RUUHWRUD´ 
(PSUHVD GH FDSLWDO IHFKDGR H VH WUDWD GH XP HPSUHHQGLPHQWR FRQWURODGR HP FRQMXQWR SHOD
%7* +ROGLQJ H &$,;$ 6HJXULGDGH FRP DV SDUWLFLSDo}HV GH  H 
UHVSHFWLYDPHQWH (VWD HPSUHVD WHP FRPR REMHWLYR D DGPLQLVWUDomR RULHQWDomR H FRUUHWDJHP
GH VHJXURV GRV UDPRV HOHPHQWDUHV VHJXURV GR UDPR GH YLGD H SODQRV SUHYLGHQFLiULRV

ϭϬ
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G

&RPSRVLomRGRVLQYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVGLUHWRVHLQGLUHWRVGD&$,;$6HJXULGDGH
(PSUHVD

GHSDUWLFLSDomR
GD&RPSDQKLD

'LUHWD
,QGLUHWD

'HVFULomR

$ &DL[D +ROGLQJ 6HFXULWiULD 6$ WHP SRU REMHWR VRFLDO D DTXLVLomR GH SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV HP HQWLGDGHV
DXWRUL]DGDVDIXQFLRQDUSHOD6XSHULQWHQGrQFLD1DFLRQDOGH6HJXURV3ULYDGRV 686(3 
7UDWDVHGHXPDVRFLHGDGHDQ{QLPDIHFKDGDHWHPFRPRREMHWLYRDH[SORUDomRQRVVHJPHQWRVGHVHJXURVGH
7RR6HJXURV6$
SHVVRDV MXUtGLFDVHItVLFDV SUHVWDPLVWDKDELWDFLRQDOGDQRVSHVVRDLV '39$7 HHPVHJXURVGHGDQRV6XDV
RSHUDo}HVHVWmRLQVHULGDVHPXPFRQMXQWRGHLQVWLWXLo}HVTXHDWXDPLQWHJUDGDPHQWHQRPHUFDGRILQDQFHLUR
7HPSRUREMHWLYRDDGPLQLVWUDomRRULHQWDomRHFRUUHWDJHPGHD VHJXURVGRVUDPRVHOHPHQWDUHVE VHJXURV
3$1&RUUHWRUD
GR UDPRGHYLGDHF SODQRVSUHYLGHQFLiULRV
$ &DL[D 6HJXURV +ROGLQJ WHP SRU REMHWR VRFLDO D SDUWLFLSDomR FRPR DFLRQLVWD RX VyFLD HP VRFLHGDGHV
HPSUHVDULDLVTXHH[SORUDPL DWLYLGDGHGHVHJXURVHPWRGRVRVUDPRVLQFOXLQGRVD~GHHGHQWDOLL VHJPHQWR
&DL[D6HJXURV+ROGLQJ
GH FDSLWDOL]DomR LLL  SODQRV GH SUHYLGrQFLD SULYDGD DEHUWD QDV PRGDOLGDGHV GH SHF~OLR H UHQGD LY 
DGPLQLVWUDomRGHFRQVyUFLRY DWLYLGDGHVFRUUHODWDVRXFRPSOHPHQWDUHVjVDWLYLGDGHVGHVFULWDVDQWHULRUPHQWH
&DL[D6HJXURV3DUWLFLSDo}HV6HFXULWiULDV
6XEVLGLiULDLQWHJUDOGD&DL[D6HJXURVWHPFRPRREMHWRVRFLDODSDUWLFLSDomRHPRXWUDVVRFLHGDGHVTXHDWXDP
/WGD
QRVHJPHQWRUHJXODGRSHOD6XSHULQWHQGrQFLDGH6HJXURV3ULYDGRV 686(3
6XEVLGLiULDLQWHJUDOGD&DL[D6HJXURV3DUWLFLSDo}HV6HFXULWiULDV/WGDWHPFRPRREMHWRVRFLDODH[SORUDomRGHVHJXURV
&DL[D6HJXUDGRUD6$
GHUDPRVHOHPHQWDUHVHYLGD
6XEVLGLiULD LQWHJUDO GD &DL[D 6HJXURV 3DUWLFLSDo}HV 6HFXULWiULDV /WGD WHP FRPR REMHWR VRFLDO D FRPHUFLDOL]DomR GH
&DL[D9LGDH3UHYLGrQFLD6$
SURGXWRVGHSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDU
&RQWURODGD SHOD &DL[D 6HJXURV 3DUWLFLSDo}HV 6HFXULWiULDV /WGD GHWHQWRUD GH  GH VXDV Do}HV WHP FRPR REMHWR
&DL[D&DSLWDOL]DomR6$
VRFLDODFRPHUFLDOL]DomRGHSURGXWRVGHFDSLWDOL]DomR
6XEVLGLiULDLQWHJUDOGD&DL[D6HJXURV3DUWLFLSDo}HV6HFXULWiULDV/WGDWHPFRPRREMHWRVRFLDODSDUWLFLSDomRHPRXWUDV
<RXVH6HJXUDGRUD6$
VRFLHGDGHV)RLDSURYDGRSHOD686(3HPDWUDQVIRUPDomRVRFLHWiULDHP<RXVH6HJXUDGRUD6$TXHWHUi
FRPRREMHWRVRFLDODH[SORUDomRGHVHJXURVGHGDQRVHGHSHVVRDVSRUPHLRGHSODWDIRUPDGLJLWDO
35(9,68/&RPSDQKLDGH6HJXURV
6XEVLGLiULD LQWHJUDO GD &DL[D 6HJXURV 3DUWLFLSDo}HV 6HFXULWiULDV /WGD GHWHQWRUD GH  GH VXDV Do}HV WHP FRPR
3UHYLGrQFLDGR6XO
REMHWRVRFLDODH[SORUDomRGHVHJXURVGHSHVVRDV
6XEVLGLiULD LQWHJUDO GD &RPSDQKLD WHP FRPR REMHWR VRFLDO D DGPLQLVWUDomR GH JUXSRV GH FRQVyUFLRV SDUD
&DL[D$GPLQLVWUDGRUDGH&RQVyUFLRV6$
DTXLVLomRGHEHQVPyYHLVHLPyYHLV
&DL[D6HJXURV$VVHVVRULDH&RQVXOWRULD/WGD 6XEVLGLiULDLQWHJUDOGD&DL[D6HJXURVWHPFRPRREMHWRVRFLDOQRUDPRGHFRQVXOWRULDHDVVHVVRULD
6XEVLGLiULD LQWHJUDO GD &DL[D 6HJXURV WHP FRPR REMHWR VRFLDO D DWXDomR FRPR VHJXUDGRUD HVSHFLDOL]DGD HP
&DL[D6HJXURV(VSHFLDOL]DGDHP6D~GH6$
VHJXURVD~GH
6RFLHGDGH DQ{QLPD GH FDSLWDO DEHUWR WHP FRPR REMHWR VRFLDO D FRUUHWDJHP GH VHJXURV H D DVVHVVRULD H
:L]6ROXo}HVH&RUUHWDJHPGH6HJXURV6$
FRQVXOWRULDQD iUHDGHVHJXURV
&DL[D6HJXURV3DUWLFLSDo}HVHP6D~GH/WGD 6XEVLGLiULDLQWHJUDOGD&DL[D6HJXURVWHPFRPRREMHWRVRFLDODSDUWLFLSDomRHPRXWUDVVRFLHGDGHV
6XEVLGLiULDLQWHJUDOGD&DL[D6HJXURV3DUWLFLSDo}HVHP6D~GH/WGDWHPFRPRREMHWRVRFLDODDWXDomRFRPRRSHUDGRUD
2GRQWR(PSUHVDV&RQYrQLRV'HQWiULRV/WGD
HVSHFLDOL]DGDHPSODQRVRGRQWROyJLFRV
6XEVLGLiULD LQWHJUDO GD &DL[D 6HJXURV QD &RO{PELD TXH WHP FRPR REMHWR VRFLDO D SDUWLFLSDomR HP RXWUDV
&13;6$6
VRFLHGDGHV
&DL[D+ROGLQJ6HFXULWiULD6$
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1RWD   $SUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
$V GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV IRUDP HODERUDGDV HP FRQIRUPLGDGH
FRP DV SUiWLFDV FRQWiEHLV FRPXPHQWH DGRWDGDV QR %UDVLO LQFOXLQGR RV SURQXQFLDPHQWRV
HPLWLGRV SHOR &RPLWr GH 3URQXQFLDPHQWRV &RQWiEHLV &3&  H DV QRUPDV LQWHUQDFLRQDLV GH
UHODWyULR ILQDQFHLUR ,QWHUQDWLRQDO )LQDQFLDO 5HSRUWLQJ 6WDQWDUGV  ,)56  HPLWLGDV SHOR
,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG ,$6% 
$ DSUHVHQWDomR GD 'HPRQVWUDomR GR 9DORU $GLFLRQDGR '9$  LQGLYLGXDO H FRQVROLGDGD p
UHTXHULGD SHOD OHJLVODomR VRFLHWiULD EUDVLOHLUD H SHODV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO
DSOLFiYHLVDFRPSDQKLDVDEHUWDV$'9$IRLSUHSDUDGDGHDFRUGRFRPRVFULWpULRVGHILQLGRVQR
3URQXQFLDPHQWR 7pFQLFR &3&   'HPRQVWUDomR GR 9DORU $GLFLRQDGR $V ,)56 QmR
UHTXHUHP D DSUHVHQWDomR GHVVD GHPRQVWUDomR &RPR FRQVHTXrQFLD SHODV ,)56 HVVD
GHPRQVWUDomRHVWiDSUHVHQWDGDFRPRLQIRUPDomRVXSOHPHQWDUVHPSUHMXt]RGRFRQMXQWRGDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
(VWDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVIRUDPDSURYDGDVHDXWRUL]DGDVSDUD
HPLVVmRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&$,;$6HJXULGDGHHPGHMDQHLURGH

1RWD3ULQFLSDLVSUiWLFDVFRQWiEHLV
$VSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLVDSOLFDGDVQDSUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHVWmR
GHILQLGDV DEDL[R (VVDV SROtWLFDV IRUDP DSOLFDGDV GH PRGR FRQVLVWHQWH QRV H[HUFtFLRV
DSUHVHQWDGRVVDOYRGLVSRVLomRHPFRQWUiULR
D

0RHGDIXQFLRQDOHGHDSUHVHQWDomR

2V LWHQV LQFOXtGRV QDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV VmR PHQVXUDGRV
XVDQGR D PRHGD GR SULQFLSDO DPELHQWH HFRQ{PLFR QR TXDO D HPSUHVD DWXD D PRHGD
IXQFLRQDO 
$V GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV HVWmR DSUHVHQWDGDV HP UHDLV 5 
VHQGRHVWDDPRHGDIXQFLRQDOHGHDSUHVHQWDomRGD&$,;$6HJXULGDGH
E

5HFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDVHGHVSHVDV

$UHFHLWDGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRHGRXVRGDPDUFD&$,;$FRPSUHHQGHRYDORUMXVWR
GD FRQWUDSUHVWDomR UHFHELGD RX D UHFHEHU D WtWXOR GH UHPXQHUDomR SHOR DFHVVR SDUD
FRPHUFLDOL]DomRHGLVWULEXLomRGRVSURGXWRVGHVHJXURVSODQRVGHSUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDU
SODQRV GH FDSLWDOL]DomR H FRWDV GH JUXSRV GH FRQVyUFLRV GLVSRQLELOL]DGRV QD UHGH GH
GLVWULEXLomR&$,;$SRULQVWLWXLo}HVFRQYHQLDGDVSDUWHVGHFRQWUDWRVRXFRQYrQLRVRSHUDFLRQDLV
SUHYLDPHQWHFHOHEUDGRVFRPR*UXSR&$,;$6HJXULGDGH
2 *UXSR UHFRQKHFH D UHFHLWD TXDQGR VHX YDORU SRGH VHU PHQVXUDGR FRP VHJXUDQoD p
SURYiYHOTXHEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVIXWXURVIOXLUmRHTXDQGRFULWpULRVHVSHFtILFRVWLYHUHPVLGR
DWHQGLGRVSDUDFDGDXPDGDVDWLYLGDGHVGR*UXSR$&RPSDQKLDEDVHLDVXDVHVWLPDWLYDVHP
UHVXOWDGRVKLVWyULFRVOHYDQGRHPFRQVLGHUDomRRWLSRHDVHVSHFLILFLGDGHVGHFDGDWUDQVDomR
$V UHFHLWDV H GHVSHVDV VmR UHFRQKHFLGDV SHOR UHJLPH GH FRPSHWrQFLD H UHSRUWDGDV QDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGRVH[HUFtFLRVDTXHVHUHIHUHP
2 UHVXOWDGR GH LQYHVWLPHQWRV HP SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV p DXIHULGR FRP D DSOLFDomR GR
PpWRGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO 0(3 HUHFRQKHFLGRSHORYDORUGDSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD
GD&$,;$6HJXULGDGHQRVUHVXOWDGRVREWLGRVSHODVVRFLHGDGHVLQYHVWLGDV
F

&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

&DL[D H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D DEUDQJHP DV GLVSRQLELOLGDGHV HP PRHGD QDFLRQDO H RV
LQYHVWLPHQWRV LPHGLDWDPHQWH FRQYHUVtYHLV HP FDL[D H VXMHLWRV D EDL[R ULVFR GH PXGDQoD QR
YDORUFRPOLTXLGH]RULJLQDOPHQWHLQIHULRUDGLDV
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$ FRPSRVLomR RV SUD]RV H RV UHQGLPHQWRV DXIHULGRV QDV DSOLFDo}HV UHJLVWUDGDV HP FDL[D H
HTXLYDOHQWHVGHFDL[DVmRDSUHVHQWDGRVQD1RWD±&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
G

9DORUHVDUHFHEHU

2V YDORUHV D UHFHEHU FRUUHVSRQGHP jV UHFHLWDV SUHGRPLQDQWHPHQWH RULXQGDV GH SDUWHV
UHODFLRQDGDVUHIHUHQWHVjVUHFHLWDVGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRHGHXVRGDPDUFD&$,;$
HPVHJXURVSODQRVGH SUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDU SODQRV GHFDSLWDOL]DomRHFRWDVGHJUXSRV
GHFRQVyUFLRV2SUD]RGHUHFHELPHQWRpLQIHULRUDXPDQRVHQGRDFODVVLILFDomRUHJLVWUDGDQR
DWLYRFLUFXODQWH
H

&RPELQDomRGHQHJyFLRV

$DTXLVLomRGHXPDVXEVLGLiULDSRUPHLRGHFRPELQDomRGHQHJyFLRVpUHJLVWUDGDQDGDWDGH
DTXLVLomRLVWRpQDGDWDHPTXHRFRQWUROHpWUDQVIHULGRSDUDR*UXSRDSOLFDQGRRPpWRGRGH
DTXLVLomR'HDFRUGRFRPHVWHPpWRGRRVDWLYRVLGHQWLILFDGRV LQFOXVLYHDWLYRVLQWDQJtYHLVQmR
UHFRQKHFLGRV SUHYLDPHQWH  SDVVLYRV DVVXPLGRV H SDVVLYRV FRQWLQJHQWHV VmR UHFRQKHFLGRV
SHORYDORUMXVWRQDGDWDGDDTXLVLomR(YHQWXDLVGLIHUHQoDVSRVLWLYDVHQWUHRFXVWRGHDTXLVLomR
H R YDORU MXVWR GRV DWLYRV OtTXLGRV LGHQWLILFiYHLV DGTXLULGRV VmR UHFRQKHFLGDV FRPR iJLR
³JRRGZLOO´ 1RFDVRGHDSXUDomRGHGLIHUHQoDQHJDWLYD JDQKRSRUFRPSUDYDQWDMRVD RYDORU
LGHQWLILFDGRpUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRHPRXWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLV
2V FXVWRV GH WUDQVDomR TXH R *UXSR LQFRUUH HP XPD FRPELQDomR GH QHJyFLRV H[FHWR RV
FXVWRV UHODFLRQDGRV j HPLVVmR GH LQVWUXPHQWRV GH GtYLGD RX SDWULP{QLR VmR UHJLVWUDGRV QR
UHVXOWDGR GR H[HUFtFLR TXDQGR LQFRUULGRV 4XDOTXHU FRQWUDSUHVWDomR FRQWLQJHQWH D SDJDU p
PHQVXUDGDSHORVHXYDORUMXVWRQDGDWDGHDTXLVLomR
2V UHVXOWDGRV GDV VXEVLGLiULDV DGTXLULGDV GXUDQWH R SHUtRGR FRQWiELO VmR LQFOXtGRV QDV
GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV GHVGH D GDWD GH DTXLVLomR DWp R ILP GR H[HUFtFLR 3RU VXD YH] RV
UHVXOWDGRV GDV VXEVLGLiULDV DOLHQDGDV GXUDQWH R H[HUFtFLR VmR LQFOXtGRV QDV GHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLV GHVGH R LQtFLR GR H[HUFtFLR DWp D GDWD GD DOLHQDomR RX DWp D GDWD HP TXH D
&RPSDQKLDGHL[RXGHH[HUFHURFRQWUROH
I

,QYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV

2V LQYHVWLPHQWRV VmR FRQWDELOL]DGRV SHOR PpWRGR GH HTXLYDOrQFLD SDWULPRQLDO H VmR
LQLFLDOPHQWH UHFRQKHFLGRV SHOR VHX YDORU GH FXVWR 2 LQYHVWLPHQWR LQFOXL R iJLR EHP FRPR
DWLYRV LQWDQJtYHLV LGHQWLILFDGRV QD DTXLVLomR VH KRXYHU OtTXLGR GH TXDLVTXHU SHUGDV SRU
LPSDLUPHQWDFXPXODGDV
$SDUWLFLSDomRGR*UXSRQRVOXFURVRXSUHMXt]RVQDVFROLJDGDVHHPSUHHQGLPHQWRVFRQWURODGRV
HPFRQMXQWRpUHFRQKHFLGDQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRHDSDUWLFLSDomRQDVPXWDo}HVGDV
UHVHUYDV p UHFRQKHFLGD QDV UHVHUYDV GR *UXSR 4XDQGR D SDUWLFLSDomR GR *UXSR QDV SHUGDV
GH XPD FROLJDGD RX HPSUHHQGLPHQWRV FRQWURODGRV HP FRQMXQWR IRU LJXDO RX VXSHULRU DR YDORU
FRQWiELOGRLQYHVWLPHQWRLQFOXLQGRTXDLVTXHURXWURVUHFHEtYHLVR*UXSRQmRUHFRQKHFHSHUGDV
DGLFLRQDLVDPHQRVTXHWHQKDLQFRUULGRHPREULJDo}HVRXHIHWXDGRSDJDPHQWRVHPQRPHGD
FROLJDGDRXHPSUHHQGLPHQWRVFRQWURODGRVHPFRQMXQWR
2VJDQKRVQmRUHDOL]DGRVGDVRSHUDo}HVHQWUHR*UXSRHVXDVFROLJDGDVRXHPSUHHQGLPHQWRV
FRQWURODGRV HP FRQMXQWR VmR HOLPLQDGRV QD SURSRUomR GD SDUWLFLSDomR $V SHUGDV QmR
UHDOL]DGDVWDPEpPVmRHOLPLQDGDVDPHQRVTXHDRSHUDomRIRUQHoDHYLGrQFLDVGHXPDSHUGD
LPSDLUPHQW GRDWLYRWUDQVIHULGR
6H D SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD QD FROLJDGD IRU UHGX]LGD PDV IRU UHWLGD LQIOXrQFLD VLJQLILFDWLYD
VRPHQWHXPDSDUWHSURSRUFLRQDOGRVYDORUHVDQWHULRUPHQWHUHFRQKHFLGRVHPRXWURVUHVXOWDGRV
DEUDQJHQWHVVHUiUHFODVVLILFDGDSDUDRUHVXOWDGRTXDQGRDSURSULDGR
2VJDQKRVHDVSHUGDVGHGLOXLomRRFRUULGRVHPSDUWLFLSDo}HVHPFROLJDGDVVmRUHFRQKHFLGRV
QDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
J

5HGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVQmRILQDQFHLURV
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2VDWLYRVTXHWrPXPDYLGD~WLOLQGHILQLGDFRPRRiJLRQmRHVWmRVXMHLWRVjDPRUWL]DomRHVmR
WHVWDGRV DQXDOPHQWH SDUD LGHQWLILFDU HYHQWXDO QHFHVVLGDGH GH UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO
LPSDLUPHQW  $V UHYLV}HV GH LPSDLUPHQW GR iJLR VmR UHDOL]DGDV DQXDOPHQWH RX FRP PDLRU
IUHTXrQFLDVHHYHQWRVRXDOWHUDo}HVQDVFLUFXQVWkQFLDVLQGLFDUHPXPSRVVtYHOLPSDLUPHQW 
2V DWLYRV TXH HVWmR VXMHLWRV j DPRUWL]DomR VmR UHYLVDGRV SDUD D YHULILFDomR GH LPSDLUPHQW
VHPSUHTXHHYHQWRVRXPXGDQoDVQDVFLUFXQVWkQFLDVLQGLFDUHPTXHRYDORUFRQWiELOSRGHQmR
VHU UHFXSHUiYHO 8PD SHUGD SRU LPSDLUPHQW p UHFRQKHFLGD TXDQGR R YDORU FRQWiELO GR DWLYR
H[FHGHVHXYDORUUHFXSHUiYHORTXDOUHSUHVHQWDRPDLRUYDORUHQWUHRYDORUMXVWRGHXPDWLYR
PHQRVVHXVFXVWRVGHDOLHQDomRHRVHXYDORUHPXVR
3DUDILQVGHDYDOLDomRGRLPSDLUPHQWRVDWLYRVVmRDJUXSDGRVQRVQtYHLVPDLVEDL[RVSDUDRV
TXDLV H[LVWHP IOX[RV GH FDL[D LGHQWLILFiYHLV VHSDUDGDPHQWH 8QLGDGHV *HUDGRUDV GH &DL[D
8*&V  3DUD ILQV GHVVH WHVWH R iJLR p DORFDGR SDUD DV 8QLGDGHV *HUDGRUDV GH &DL[D RX
SDUDRVJUXSRVGH8QLGDGHV*HUDGRUDVGH&DL[DTXHGHYHPVHEHQHILFLDUGDFRPELQDomRGH
QHJyFLRV GD TXDO R iJLR VH RULJLQRX H VmR LGHQWLILFDGDV GH DFRUGR FRP R VHJPHQWR
RSHUDFLRQDO
2V DWLYRV QmR ILQDQFHLURV H[FHWR R iJLR TXH WHQKDP VLGR DMXVWDGRV SRU LPSDLUPHQW VmR
UHYLVDGRVVXEVHTXHQWHPHQWHSDUDDDQiOLVHGHXPDSRVVtYHOUHYHUVmRGRLPSDLUPHQWQDGDWD
GREDODQoR,PSDLUPHQWGHiJLRUHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRQmRpUHYHUWLGR
K

,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHHGLIHULGR

$VGHVSHVDVGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGRSHUtRGRFRPSUHHQGHPRVLPSRVWRV
FRUUHQWH H GLIHULGR 2V LPSRVWRV VREUH D UHQGD VmR UHFRQKHFLGRV QD GHPRQVWUDomR GR
UHVXOWDGR H[FHWR QD SURSRUomR HP TXH HVWLYHUHP UHODFLRQDGRV FRP LWHQV UHFRQKHFLGRV
GLUHWDPHQWHQRSDWULP{QLROtTXLGRRXQRUHVXOWDGRDEUDQJHQWH1HVVHFDVRRLPSRVWRWDPEpP
pUHFRQKHFLGRQRSDWULP{QLROtTXLGRRXQRUHVXOWDGRDEUDQJHQWH
2 HQFDUJR GH LPSRVWR GH UHQGD H D FRQWULEXLomR VRFLDO FRUUHQWHV H GLIHULGR p FDOFXODGR FRP
EDVH QDV OHLVWULEXWiULDV SURPXOJDGDV RXVXEVWDQFLDOPHQWHSURPXOJDGDVQDGDWDGR EDODQoR
GRV SDtVHV HP TXH DV HQWLGDGHV GR *UXSR DWXDP H JHUDP OXFUR WULEXWiYHO $ DGPLQLVWUDomR
DYDOLDSHULRGLFDPHQWHDVSRVLo}HVDVVXPLGDVSHOR*UXSRQDVDSXUDo}HVGHLPSRVWRVVREUHD
UHQGD FRP UHODomR jV VLWXDo}HV HP TXH D UHJXODPHQWDomR ILVFDO DSOLFiYHO Gi PDUJHP D
LQWHUSUHWDo}HV H HVWDEHOHFH SURYLV}HV TXDQGR DSURSULDGR FRP EDVH QRV YDORUHV HVWLPDGRV
GHSDJDPHQWRjVDXWRULGDGHVILVFDLV
2 LPSRVWR GH UHQGD H D FRQWULEXLomR VRFLDO FRUUHQWH VmR DSUHVHQWDGRV OtTXLGRV SRU HQWLGDGH
FRQWULEXLQWHQRSDVVLYRTXDQGRKRXYHUPRQWDQWHVDSDJDURXQRDWLYRTXDQGRRVPRQWDQWHV
DQWHFLSDGDPHQWHSDJRVH[FHGHPRWRWDOGHYLGRQDGDWDGRUHODWyULR
2LPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRVVmRUHFRQKHFLGRVXVDQGRVHRPpWRGRGR
SDVVLYRVREUHDVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVGHFRUUHQWHVGHGLIHUHQoDVHQWUHDVEDVHVILVFDLVGRV
DWLYRV H SDVVLYRV H VHXV YDORUHV FRQWiEHLV QDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV (QWUHWDQWR R
LPSRVWR GH UHQGD H D FRQWULEXLomR VRFLDO GLIHULGRV QmR VmR FRQWDELOL]DGRV VH UHVXOWDU GR
UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO GH XP DWLYR RX SDVVLYR HP XPD RSHUDomR TXH QmR VHMD XPD
FRPELQDomRGHQHJyFLRVDTXDOQDpSRFDGDWUDQVDomRQmRDIHWDRUHVXOWDGRFRQWiELOQHPR
OXFURWULEXWiYHO SUHMXt]RILVFDO 
2 LPSRVWR GH UHQGD H D FRQWULEXLomR VRFLDO GLIHULGRV DWLYRV VmR UHFRQKHFLGRV VRPHQWH QD
SURSRUomR GD SUREDELOLGDGH GH TXH OXFUR WULEXWiYHO IXWXUR HVWHMD GLVSRQtYHO H FRQWUD R TXDO DV
GLIHUHQoDVWHPSRUiULDVSRVVDPVHUXVDGDV
2 LPSRVWR GH UHQGD GLIHULGR DWLYR H SDVVLYR p DSUHVHQWDGR OtTXLGR QR EDODQoR TXDQGR Ki R
GLUHLWR OHJDO H D LQWHQomR GH FRPSHQViORV TXDQGR GD DSXUDomR GRV WULEXWRV FRUUHQWHV HP
JHUDO UHODFLRQDGR FRP D PHVPD HQWLGDGH OHJDO H PHVPD DXWRULGDGH ILVFDO 'HVVD IRUPD
LPSRVWRV GLIHULGRV DWLYRV H SDVVLYRV HP GLIHUHQWHV HQWLGDGHV RX HP GLIHUHQWHV SDtVHV HP
JHUDOVmRDSUHVHQWDGRVHPVHSDUDGRHQmRSHOROtTXLGR
L

'LYLGHQGRVGLVWULEXtGRVHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULR
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2VGLYLGHQGRVGLVWULEXtGRVVmRFDOFXODGRVVREUHROXFUROtTXLGRDMXVWDGRGRSHUtRGR
2*UXSRSRGHUiDTXDOTXHUWHPSROHYDQWDUQRYDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHPREVHUYkQFLDD
TXDOTXHUGHWHUPLQDomROHJDORXHPUD]mRGHLQWHUHVVHVVRFLHWiULRVLQFOXVLYHSDUDGHOLEHUDomR
GHGLYLGHQGRVLQWHUPHGLiULRV
$V FRPSDQKLDV EUDVLOHLUDV SRGHP DWULEXLU XPD GHVSHVD QRPLQDO GH MXURV GHGXWtYHO SDUD ILQV
ILVFDLV VREUH R VHX FDSLWDO SUySULR (VWH YDORU GH MXURV VREUH R FDSLWDO SUySULR p FRQVLGHUDGR
FRPRXPGLYLGHQGR
2VGLYLGHQGRVGLVWULEXtGRVHRVMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRVmRUHFRQKHFLGRVFRPRXPSDVVLYR
QR ILQDO GR H[HUFtFLR VHQGR R YDORU VXSHULRU DR PtQLPR REULJDWyULR SURYLVLRQDGR QD GDWD GH
DSURYDomRHGHGX]LGRVGRSDWULP{QLROtTXLGR
M

$SUHVHQWDomRGHLQIRUPDo}HVSRUVHJPHQWR

$VLQIRUPDo}HVSRUVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLVVmRDSUHVHQWDGDVGHDFRUGRFRPRREMHWRVRFLDO
L  LQYHVWLPHQWR HP SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV HP RXWUDV VRFLHGDGHV H LL  UHFHLWDV GH DFHVVR j
UHGH GH GLVWULEXLomR H XVR GD PDUFD GH VHJXURV SUHYLGrQFLD FRPSOHPHQWDU SODQRV GH
FDSLWDOL]DomRHFRWDVGHJUXSRVGHFRQVyUFLRV
(VWHVVHJPHQWRVIRUDPXWLOL]DGRVGHPRGRFRQVLVWHQWHSHORWRPDGRUGHGHFLV}HVRSHUDFLRQDLV
SDUDDFRQVWLWXLomRGD&$,;$6HJXULGDGH

1RWD±3URQXQFLDPHQWRVHOHLVUHFHQWHPHQWHHPLWLGDV
$V VHJXLQWHV QRYDV QRUPDV IRUDP HPLWLGDV SHOR ,$6% H DGRWDGDV QR %UDVLO SHOR &RPLWr GH
3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV &3& HQWUDUDPHPYLJRUUHFHQWHPHQWH
,

,)5,&  ,&3&   ± ³,QFHUWH]D VREUH 7UDWDPHQWR GH 7ULEXWRV VREUH R /XFUR´ ± $
LQWHUSUHWDomR HVFODUHFH FRPR DSOLFDU RV UHTXLVLWRV GH UHFRQKHFLPHQWR H PHQVXUDomR
QR &3&  ± 7ULEXWRV VREUH R /XFUR TXDQGR Ki LQFHUWH]D VREUH RV WUDWDPHQWRV GH
WULEXWRVVREUHROXFUR$LQWHUSUHWDomRHQWURXHPYLJRUHPGHMDQHLURGHHQmR
SURGX]HIHLWRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLD

,,

,)56 &3& 5 ±³2SHUDo}HVGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLO´±(VVDQRYDQRUPD
HVWDEHOHFH RV SULQFtSLRV SDUD R UHFRQKHFLPHQWR PHQVXUDomR DSUHVHQWDomR H
GLYXOJDomRGHDUUHQGDPHQWRV(ODHQWURXHPYLJRUHPGHMDQHLURGHHVXEVWLWXL
D,$6±³$UUHQGDPHQWRPHUFDQWLO´$$GPLQLVWUDomRDYDOLDTXHDDGRomRGDQRUPD
QmRSURGX]LPSDFWRQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLD

,,,

,)56±&RQWUDWRVGH6HJXURV±(PPDLRR,$6%HPLWLXQRYDQRUPDYROWDGD
SDUD R PHUFDGR GH VHJXURV FRP R REMHWLYR GH SDGURQL]DU PXQGLDOPHQWH D
FRQWDELOL]DomRGRVFRQWUDWRVGHVHJXURV
$,)56VXEVWLWXLD,)56TXHIRLWUD]LGDFRPRXPSDGUmRLQWHUPHGLiULRHP$
,)56IRUQHFHXDGLVSHQVDGDVHPSUHVDVSDUDFRQWLQXDUFRQWDELOL]DQGRFRQWUDWRVGH
VHJXUR XVDQGR SDGU}HV FRQWiEHLV QDFLRQDLV UHVXOWDQGR HP DERUGDJHQV GLIHUHQWHV $
QRYD QRUPD H[LJH TXH WRGRV RV FRQWUDWRV GH VHJXUR VHMDP FRQWDELOL]DGRV GH IRUPD
FRQVLVWHQWH EHQHILFLDQGR WDQWR RV LQYHVWLGRUHV FRPR DV FRPSDQKLDV GH VHJXURV $
,)56 SDVVDDYLJRUDUHPGHMDQHLURGHFRPDSOLFDomR DQWHFLSDGD SHUPLWLGD
$Wp D SUHVHQWH GDWD R &3& QmR HPLWLX QRUPD HTXLYDOHQWH 2V SRVVtYHLV LPSDFWRV
GHFRUUHQWHVGHVXDDGRomRQDVHPSUHVDVGRJUXSRVHUmRDYDOLDGRVHFRQFOXtGRVDWpD
GDWDGHHQWUDGDHPYLJRUGDQRUPD

,9

,)56  &3&   ± ³,QVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV´  $ &$,;$ 6HJXULGDGH SRVVXL
SDUWLFLSDo}HVLQGLUHWDVHPHPSUHVDVVHJXUDGRUDVSDUDDVTXDLVQmRVHDSOLFDR,)56
 4XDQGR Ki GLYHUJrQFLD QD SUiWLFD FRQWiELO QRV LQYHVWLPHQWRV HP SDUWLFLSDo}HV
VRFLHWiULDV ID]VH QHFHVViULR DMXVWDU DV SUiWLFDV FRQWiEHLV FRP R REMHWLYR GH
XQLIRUPL]iODV   1R HQWDQWR D 5HYLVmR GH 3URQXQFLDPHQWRV 7pFQLFRV Q  GR
&3& SHUPLWLX HP IXQomR GH LVHQomR SDUD DV VHJXUDGRUDV TXH D HQWLGDGH DSOLTXH R
,)56VHPQHFHVVLGDGHGHDMXVWHVQRVLQYHVWLPHQWRV DWpGHMDQHLURGH 

ϭϱ





487

ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ

EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ
ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘

1RWD3ULQFLSDLVMXOJDPHQWRVHHVWLPDWLYDVFRQWiEHLV
$V HVWLPDWLYDV H RV MXOJDPHQWRV FRQWiEHLV VmR FRQWLQXDPHQWH DYDOLDGRV H EDVHLDPVH QD
H[SHULrQFLD KLVWyULFD H HP RXWURV IDWRUHV LQFOXLQGR H[SHFWDWLYDV GH HYHQWRV IXWXURV
FRQVLGHUDGDVUD]RiYHLVSDUDDVFLUFXQVWkQFLDV
&RP EDVH HP SUHPLVVDV R *UXSR ID] HVWLPDWLYD FRP UHODomR DR IXWXUR 3RU GHILQLomR D
HVWLPDWLYD FRQWiELO UHVXOWDQWH UDUDPHQWH VHUi LJXDO DRV UHVSHFWLYRV UHVXOWDGRV UHDLV $
HVWLPDWLYDHSUHPLVVDTXHDSUHVHQWDPXPULVFRVLJQLILFDWLYRFRPSUREDELOLGDGHGHFDXVDUXP
DMXVWH UHOHYDQWH QRV YDORUHV FRQWiEHLV GH DWLYRV H SDVVLYRV SDUD R SUy[LPR H[HUFtFLR VRFLDO
HVWmRFRQWHPSODGDVDVHJXLU
D

'HILQLomRGDQDWXUH]DGRUHODFLRQDPHQWRFRPDVLQYHVWLGDV
,

,,

,,,

&DL[D6HJXURV&RQIRUPHFRQVWDQR$FRUGRGH$FLRQLVWDVH2XWUDV$YHQoDVFHOHEUDGR
HP  GH GH]HPEUR GH  p DVVHJXUDGR j &$,;$ 6HJXULGDGH VXFHVVRUD GD
&$,;$3$5  D SDUWLFLSDomR QDV GHFLV}HV VREUH DV PDWpULDV UHOHYDQWHV QRV DVSHFWRV
RSHUDFLRQDLVILQDQFHLURVHHVWUDWpJLFRVGD&DL[D6HJXURV+ROGLQJ6$FDUDFWHUL]DQGR
DH[LVWrQFLDGHLQIOXrQFLDVLJQLILFDWLYDVREUHDFROLJDGD
7RR6HJXURV&RQIRUPHFRQVWDQR$FRUGRGH$FLRQLVWDVH2XWUDV$YHQoDVFHOHEUDGR
HP  GH DJRVWR GH  HQWUH %7* 3DFWXDO +ROGLQJ GH 6HJXURV /WGD H &DL[D
3DUWLFLSDo}HV 6$ ³&$,;$3$5´  DR TXDO DGHULX D &DL[D +ROGLQJ 6HFXULWiULD 6$
³&$,;$+ROGLQJ´ SRURFDVLmRGDLQFRUSRUDomRGHVVHLQYHVWLPHQWRGD&$,;$3$5SHOD
&$,;$ 6HJXULGDGH HVVDV HQWLGDGHV GHFODUDP SDUD WRGRV RV HIHLWRV OHJDLV TXH VmR
LQWHJUDQWHV GR JUXSR GH FRQWUROH GD 7RR 6HJXURV 'HVVD IRUPD ILFD FDUDFWHUL]DGR R
FRQWUROHFRQMXQWRGD7RR6HJXURV
3$1 &RUUHWRUD &RQIRUPH FRQVWD QR $FRUGR GH 6yFLRV H 2XWUDV $YHQoDV FHOHEUDGR
HPGHDJRVWRGHHQWUH%DQFR%7*3DFWXDO6$H&$,;$3$5DRTXDODGHULX
D&$,;$+ROGLQJ6HFXULWiULD 6$SRURFDVLmRGDLQFRUSRUDomRGHVVH LQYHVWLPHQWRGD
&$,;$3$5SHOD&$,;$6HJXULGDGH HVVDVHQWLGDGHVGHFODUDPSDUD WRGRVRVHIHLWRV
OHJDLVTXHVmRLQWHJUDQWHVGRJUXSRGHFRQWUROHGD3$1&RUUHWRUD'HVVDIRUPDILFD
FDUDFWHUL]DGRRFRQWUROHFRQMXQWRGD3$1&RUUHWRUD

2TXDGURDEDL[RDSUHVHQWDRUHVXPRGDQDWXUH]DGRUHODFLRQDPHQWRFRPDVLQYHVWLGDV
(PSUHVDV
&$,;$+ROGLQJ
&DL[D6HJXURV
7RR6HJXURV
3$1&RUUHWRUD

E

GHSDUWLFLSDomRQR
FDSLWDOYRWDQWH






1DWXUH]DGR
5HODFLRQDPHQWR

0pWRGRGH$YDOLDomR

&RQWURODGD
&ROLJDGD
&RQWUROHFRQMXQWR
&RQWUROHFRQMXQWR

&RQVROLGDomR
0(3
0(3
0(3

5HGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVQmRILQDQFHLURV

$QXDOPHQWHpDYDOLDGRFRPEDVHHPIRQWHVLQWHUQDVHH[WHUQDVGHLQIRUPDomRVHKiDOJXPD
LQGLFDomRGHTXHXPDWLYRQmRILQDQFHLURSRVVDHVWDUFRPSUREOHPDVGHUHFXSHUDELOLGDGH6H
KRXYHU HVVD LQGLFDomR VmR XWLOL]DGDV HVWLPDWLYDV SDUD GHILQLomR GR YDORU UHFXSHUiYHO
LPSDLUPHQW GRDWLYR
$QXDOPHQWH p DYDOLDGR VH Ki TXDOTXHU LQGLFDomR GH TXH XPD SHUGD SRU UHGXomR DR YDORU
UHFXSHUiYHO LPSDLUPHQW UHFRQKHFLGDHPSHUtRGRVDQWHULRUHVSDUDXPDWLYRH[FHWRRiJLRSRU
H[SHFWDWLYD GH UHQWDELOLGDGH IXWXUD SRGH QmR PDLV H[LVWLU RX SRGH WHU GLPLQXtGR 6H KRXYHU
HVVDLQGLFDomRRYDORUUHFXSHUiYHOGHVVHDWLYRpHVWLPDGR
,QGHSHQGHQWHPHQWH GH KDYHU TXDOTXHU LQGLFDomR GH SHUGD QR YDORU UHFXSHUiYHO p HIHWXDGR
DQXDOPHQWHRWHVWHGHLPSDULGDGHGHXPDWLYRLQWDQJtYHOGHYLGD~WLOLQGHILQLGDLQFOXLQGRRiJLR
DGTXLULGRHPXPDFRPELQDomRGHQHJyFLRVRXGHXPDWLYRLQWDQJtYHODLQGDQmRGLVSRQtYHOSDUD
RXVR
$ GHWHUPLQDomR GR YDORU UHFXSHUiYHO QD DYDOLDomR GH LPSDULGDGH GH DWLYRV QmR ILQDQFHLURV
UHTXHU HVWLPDWLYDV EDVHDGDV HP SUHoRV FRWDGRV QR PHUFDGR FiOFXORV GH YDORU SUHVHQWH RX
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RXWUDV WpFQLFDV GH SUHFLILFDomR RX XPD FRPELQDomR GH YiULDV WpFQLFDV H[LJLQGR TXH D
$GPLQLVWUDomRIDoDMXOJDPHQWRVVXEMHWLYRVHDGRWHDVSUHPLVVDV

1RWD*HUHQFLDPHQWRGHULVFRV
$ &$,;$ 6HJXULGDGH p XPD HPSUHVD KROGLQJ QD TXDO D RULJHP GR UHVXOWDGR GHYHVH
HVVHQFLDOPHQWHjHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOGHVXDVFROLJDGDVHHPSUHHQGLPHQWRVFRQWURODGRV
HPFRQMXQWRHDUHFHLWDGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRHXVRGDPDUFD&$,;$
$ &$,;$ 6HJXULGDGH HQWHQGH TXH R JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV p IXQGDPHQWDO SDUD R
SODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRHILQDQFHLUR'HVVDIRUPDGHVHQYROYHXVXDHVWUDWpJLDGHJHVWmRGH
ULVFRVFRPRREMHWLYRGHSURSRUFLRQDUXPDYLVmRLQWHJUDGDGRVULVFRVDRVTXDLVHVWiH[SRVWD
$ iUHD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV FRQWUROHV LQWHUQRV H FRPSOLDQFH TXH p VHJUHJDGD GDV
GHPDLV XQLGDGHV GD &RPSDQKLD LQFOXVLYH GD DXGLWRULD LQWHUQD FXMDV DWULEXLo}HV HVWmR
HVWDEHOHFLGDV QR DUW  GR (VWDWXWR DGRWD LQVWUXPHQWRV H HVWUXWXUD SDUD LGHQWLILFDomR
DYDOLDomR PLWLJDomR PRQLWRUDPHQWR H UHSRUWH GRV ULVFRV 3HULRGLFDPHQWH DV LQIRUPDo}HV
VREUH R JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV FRQWUROHV LQWHUQRV H FRPSOLDQFH VmR JHUDGDV H IRUQHFLGDV
DRV GHPDLV JHVWRUHV GD &$,;$ 6HJXULGDGH jV LQVWkQFLDV GHOLEHUDWLYDV H ILVFDOL]DWyULDV DR
UHJXODGRUHDRPHUFDGR
2 PRGHOR GH WUrV OLQKDV GH GHIHVD p DGRWDGR SHOD &$,;$ 6HJXULGDGH QR JHUHQFLDPHQWR GH
ULVFRV$SULPHLUDOLQKDGHGHIHVDLGHQWLILFDDYDOLDHFRQWURODRVULVFRVVHQGRFRPSRVWDSHORV
FRQWUROHV RSHUDFLRQDLV H LQWHUQRV 2V JHVWRUHV TXH GHWrP RV ULVFRV GR QHJyFLR VmR
UHVSRQViYHLV SRU JHUHQFLiORV H SRU LPSOHPHQWDU PHGLGDV FRUUHWLYDV QRV SURFHVVRV H QRV
FRQWUROHV GHILFLHQWHV $ VHJXQGD OLQKD GH GHIHVD FRPSUHHQGH D iUHD GH JHUHQFLDPHQWR GH
ULVFRV FRQWUROHV LQWHUQRV H FRPSOLDQFH GD &RPSDQKLD VHQGR UHVSRQViYHO SRU PRQLWRUDU H
FRQWULEXLUFRPDLPSOHPHQWDomRGHSUiWLFDVHILFD]HVGHJHVWmRGHULVFRV-iDWHUFHLUDOLQKDGH
GHIHVDpH[HUFLGDSHODDXGLWRULDLQWHUQDUHVSRQViYHOSRUIRUQHFHUDRVyUJmRVGHJRYHUQDQoDD
DYDOLDomRREMHWLYDHLQGHSHQGHQWHTXDQWRjHILFiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGDJHVWmRGHULVFR
HGDJRYHUQDQoD
$&RPSDQKLDUHDOL]DDo}HVGHGLVVHPLQDomRHPDQXWHQomRGDFXOWXUDGHULVFRVHJXUDQoDGD
LQIRUPDomRFRQWUROHVLQWHUQRVFRPSOLDQFHHLQWHJULGDGHSURPRYHQGRRFRPSURPHWLPHQWRGRV
FRODERUDGRUHVFRPDJHVWmRDGHTXDGDGRVULVFRVGHQWURGHVHXHVFRSRGHDWXDomR
$ &$,;$ 6HJXULGDGH SRVVXL SROtWLFD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV DSURYDGD SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR FRP REMHWLYR GH PDQWHU D H[SRVLomR DRV ULVFRV HP QtYHLV FRQVLGHUDGRV
DFHLWiYHLV SRU VXD DGPLQLVWUDomR DVVHJXUDQGR R PRGHOR GH QHJyFLRV SHUIRUPDQFH IXWXUD
VROYrQFLDOLTXLGH]HVXVWHQWDELOLGDGHGD&RPSDQKLD
9LVDQGR PDQWrOD DGHTXDGD j QDWXUH]D FRPSOH[LGDGH GLPHQVmR GDV H[SRVLo}HV D ULVFRV H
FRPSDWtYHO FRP RV REMHWLYRV HVWUDWpJLFRV HVWD SROtWLFD p UHYLVDGD DQXDOPHQWH H FODVVLILFD RV
ULVFRVDRVTXDLVD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDHPTXDWURJUXSRV

5LVFRV (VWUDWpJLFRV p FRPSRVWR SHORV ULVFRV GH FRQWiJLR GH HVWUDWpJLD
VRFLRDPELHQWDOHGHUHSXWDomRRXGHLPDJHP

5LVFRV )LQDQFHLURV p FRPSRVWR SHORV ULVFRV GH FDSLWDO GH FUpGLWR GH OLTXLGH] H GH
PHUFDGR

5LVFRV2SHUDFLRQDLV pIRUPDGRH[FOXVLYDPHQWHSHORSUySULRULVFRRSHUDFLRQDO VHQGR
VHXVQtYHLVHVWDEHOHFLGRVHPQRUPDLQWHUQDGD&RPSDQKLD


5LVFRV5HJXODWyULRVpFRPSRVWRSHORVULVFRVGHFRPSOLDQFHHOHJDORXMXUtGLFR

$V GLUHWUL]HV PHOKRUHV SUiWLFDV H PLWLJDGRUHV DGRWDGRV QD JHVWmR GH ULVFRV SHOD &$,;$
6HJXULGDGH HVWmR GLVSRVWRV QD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV H QR 3URJUDPD GH
&RPSOLDQFHH,QWHJULGDGHTXHVHHQFRQWUDPGLVSRQtYHLVQRVtWLRHOHWU{QLFRGD&RPSDQKLD
D

5LVFRGH0HUFDGR
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2ULVFRGHPHUFDGRpUHVXOWDQWHGHPRYLPHQWRVQRVQtYHLVRXQDVYRODWLOLGDGHVGHSUHoRVGH
PHUFDGR H D H[SRVLomR D HVWH ULVFR DGYpP GD FDUWHLUD GH DWLYRV ILQDQFHLURV PDQWLGD SHOD
&RPSDQKLD
$ JHVWmR GR ULVFR GH PHUFDGR QD SULPHLUD OLQKD GH GHIHVD RFRUUH SRU PHLR GD H[HFXomR GD
3ROtWLFDGH,QYHVWLPHQWRV)LQDQFHLURVDSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHGHILQHRV
DWLYRV H RV OLPLWHV GH FRPSRVLomR GD FDUWHLUD GH LQYHVWLPHQWRV H SRU PHLR GR
DFRPSDQKDPHQWRVLVWHPiWLFRGRYDORUHPULVFRGDFDUWHLUD 9D59DOXHDW5LVN 
2 PRGHOR GH 9D5 DGRWDGR FRQVLGHUD D DERUGDJHP SDUDPpWULFD GHOWDQRUPDO EDVHDGD HP
PRGHORDQDOtWLFRGHPDWUL]GHFRYDULkQFLDFRPSHUtRGRGHPDQXWHQomRGHGLDV~WHLVHQtYHO
GHFRQILDQoDGH
5LVFRGH0HUFDGR
$SOLFDo}HV)LQDQFHLUDV 1RWD 
9DORUGDH[SRVLomRDRULVFRGHPHUFDGR
9DORUHP5LVFR 9D5 

5LVFRGH0HUFDGR
$SOLFDo}HV)LQDQFHLUDV 1RWD 
9DORUGDH[SRVLomRDRULVFRGHPHUFDGR
9DORUHP5LVFR 9D5 

E






&RQWURODGRUD














&RQVROLGDGR



















$QiOLVHGH6HQVLELOLGDGH

(PGHGH]HPEURGHDFDUWHLUDGHLQYHVWLPHQWRVILQDQFHLURVGD&$,;$6HJXULGDGHp
FRPSRVWDDSHQDVSRULQVWUXPHQWRVSyVIL[DGRVDWUHODGRVjYDULDomRGR&',HDH[SRVLomRDR
ULVFR GH PHUFDGR GH VXD FDUWHLUD FODVVLILFDGD H[FOXVLYDPHQWH QR IDWRU GH ULVFR SUHIL[DGR
UHSUHVHQWD SRXFR PDLV GH  GR VDOGR EUXWR GDV DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV 3RU JHUDUHP
H[SRVLomR LUUHOHYDQWH R ULVFR GH PHUFDGR DVVRFLDGR DRV DWLYRV ILQDQFHLURV DSOLFDGRV QmR
DPHDoD R PRGHOR GH QHJyFLR SHUIRUPDQFH IXWXUD VROYrQFLD OLTXLGH] RX VXVWHQWDELOLGDGH GD
&RPSDQKLD
F

5LVFRVUHODFLRQDGRVjVSDUWLFLSDGDV

1RV WySLFRV VHJXLQWHV DSUHVHQWDPRV LQIRUPDo}HV UHODWLYDV DR JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GD
&DL[D6HJXURV+ROGLQJ ³&$,;$6HJXURV´ HGD7RR6HJXURV6$ ³7RR6HJXURV´ SDUWLFLSDGDV
GD&$,;$6HJXULGDGHTXHSRVVXHPHVWUXWXUDSUySULDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV
'HVWDFDPRVDEDL[RDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRHRVSULQFLSDLVULVFRVDRVTXDLVDVHPSUHVDV
SDUWLFLSDGDVHVWmRH[SRVWDVKDMDYLVWDDUHODomRTXHHVVDVSRVVXHPFRPRUHVXOWDGRGD&DL[D
6HJXULGDGHYLDHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO$VLQIRUPDo}HVIRUQHFLGDVDEDL[RHVWmRGLVSRVWDVQDV
'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVGDVFRPSDQKLDVTXHFRPS}HPRJUXSR&$,;$6HJXULGDGH
G

&DL[D6HJXURV*HUHQFLDPHQWRGHULVFRV

5LVFRGH6HJXURpRULVFRWUDQVIHULGRGRGHWHQWRUGRFRQWUDWRSDUDRHPLWHQWHTXHQmRVHMDXP
ULVFRILQDQFHLURHPRXWUDVSDODYUDVRULVFRGHVHJXURpXPULVFRSUHH[LVWHQWHWUDQVIHULGRGR
VHJXUDGR SDUD D VHJXUDGRUD $ GHILQLomR GH 5LVFR GH 6HJXUR UHIHUHVH DR ULVFR TXH D
6HJXUDGRUD DFHLWD GR VHJXUDGR $ *HVWmR GH 5LVFRV p R HQIRTXH HVWUXWXUDGR TXH DOLQKD
HVWUDWpJLD SURFHVVRV SHVVRDO WHFQRORJLD H FRQKHFLPHQWR FRP R REMHWLYR GH DYDOLDU H
JHUHQFLDUHVVDVLQFHUWH]DVFRPRIRUPDGHFULDomRGHYDORU


 $ FDUWHLUD GH LQYHVWLPHQWRV ILQDQFHLURV DYDOLDGD QmR FRQVLGHUD RV DWLYRV PDQWLGRV SHODV HPSUHVDV
SDUWLFLSDGDV
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$ &DL[D 6HJXURV GLVS}H GH JUDQGH GLYHUVLGDGH GH SURGXWRV LQFOXLQGR VHJXUR GH YLGD
SDWULPRQLDLVSODQRVGHFDSLWDOL]DomRHSODQRVGHSUHYLGrQFLDSDUDSHVVRDVItVLFDVHMXUtGLFDV
1HVWHDPELHQWHRVULVFRVLQHUHQWHVDVDWLYLGDGHVGD&DL[D6HJXURVVmR
•

5LVFRHVWUDWpJLFR)DOWDGHFDSDFLGDGHGD&DL[D6HJXURVHPSURWHJHUVHDGDSWDUVHRX
DQWHFLSDUVHDPXGDQoDV HFRQ{PLFDVWHFQROyJLFDVPHUFDGROyJLFDVHHWF TXHSRVVDP
LPSHGLURDOFDQFHGRVREMHWLYRVHPHWDVHVWDEHOHFLGDV

•

5LVFR DWXDULDO  0HWRGRORJLDV HRX FiOFXORV LQFRUUHWRV GD WDULIDomR GR VHJXUR SHOD
LQVXILFLrQFLD GD PDQXWHQomR GH WDEHODV GH SUHoRV EHP FRPR GH UHDMXVWHV SHULyGLFRV D
VHUHPDSOLFDGRVQDVDSyOLFHVHSHODLQDGHTXDGDFRQVWLWXLomRGDVSURYLV}HVWpFQLFDV
L

&RQWUROHGRULVFRGHVHJXUR

$HVWUXWXUDGR3URFHVVRGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGD&DL[D6HJXURVSHUPLWHTXHRVULVFRV
GH VHJXUR VHMDP LGHQWLILFDGRV DYDOLDGRV PRQLWRUDGRV FRQWURODGRV H PLWLJDGRV GH PRGR
XQLILFDGR DWUDYpV GH XP IRUWH PHFDQLVPR GH FRQWUROH LPSODQWDGR LQFOXLQGR IXQo}HV GH
JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV IXQo}HV GH FRQWUROH LQWHUQR H IXQo}HV GH DXGLWRULDV LQWHUQDV H
FRPSOLDQFH LQGHSHQGHQWHV GDV OLQKDV GH QHJyFLRV H RXWUDV VHJUHJDo}HV GH IXQo}HV
QHFHVViULDV 8P UHJLPH GH DOoDGDV HVWi FODUDPHQWH GHOLQHDGR H SDGU}HV GH RSHUDomR EHP
GHILQLGRVFRPQRUPDVSURFHGLPHQWRVHDWULEXLo}HVEHPGHVFULWRVGLYXOJDGRVHPRQLWRUDGRV
$&DL[D6HJXURVFRQWDFRPSROtWLFDVGHVXEVFULomRGHULVFRVGHSUHYHQomRjIUDXGHODYDJHP
GH GLQKHLUR H VHJXUDQoD GD LQIRUPDomR LPSODQWDGDV H PRQLWRUDGDV  H FRP R WUDEDOKR GH
SURILVVLRQDLV GH ULVFRV H FRQIRUPLGDGH GHVLJQDGRV FRQKHFHGRUHV GH VXDV DWULEXLo}HV H
DWXDQWHVHPWRGDVDViUHDV
LL

5LVFRGHFUpGLWR

5LVFR GH FUpGLWR p D SRVVLELOLGDGH GH D FRQWUDSDUWH GH XPD RSHUDomR ILQDQFHLUD QmR GHVHMDU
FXPSULU RX VRIUHU DOWHUDomR QD FDSDFLGDGH GH KRQUDU VXDV REULJDo}HV FRQWUDWXDLV SRGHQGR
JHUDU DVVLP DOJXPD SHUGD SDUD D &DL[D 6HJXURV $V iUHDVFKDYH HP TXH D &DL[D 6HJXURV
HVWi H[SRVWD DR ULVFR GH FUpGLWR VmR L  SDUWH UHVVHJXUDGD GRV SDVVLYRV GH VHJXUR LL 
PRQWDQWHV GHYLGRV SHORV UHVVHJXUDGRUHV UHIHUHQWHV D VLQLVWURV SDJRV LLL  PRQWDQWHV GHYLGRV
SHORVVHJXUDGRVUHIHUHQWHDFRQWUDWRVGHVHJXURLY PRQWDQWHVGHYLGRVSRULQWHUPHGLiULRVQDV
RSHUDo}HV GH VHJXURV Y  PRQWDQWHV UHIHUHQWHV D HPSUpVWLPRV H UHFHEtYHLV H YL  PRQWDQWHV
UHIHUHQWHVDWtWXORVGHGtYLGDV
$ &DL[D 6HJXURV HVWi H[SRVWD D FRQFHQWUDo}HV GH ULVFR FRP UHVVHJXUDGRUDV LQGLYLGXDLV
GHYLGRjQDWXUH]DGRPHUFDGRGHUHVVHJXURHjIDL[DUHVWULWDGHUHVVHJXUDGRUDVTXHSRVVXHP
FODVVLILFDo}HV GH FUpGLWR DFHLWiYHLV 2 JHUHQFLDPHQWR GH ULVFR GH FUpGLWR LQFOXL R
PRQLWRUDPHQWR GH H[SRVLo}HV DR ULVFR GH FUpGLWR GH FRQWUDSDUWHV LQGLYLGXDLV HP UHODomR jV
FODVVLILFDo}HV GH FUpGLWR SRU FRPSDQKLDV DYDOLDGRUDV GH ULVFRV WDLV FRPR )LWFK 5DWLQJV
6WDQGDUG  3RRU V 0RRG\ V HQWUH RXWUDV  2V UHVVHJXUDGRUHV VmR VXMHLWRV D XP SURFHVVR GH
DQiOLVHGHULVFRGHFUpGLWRHPXPDEDVHFRQWtQXDSDUDJDUDQWLUTXHRVREMHWLYRVGHPLWLJDomR
GHULVFRGHVHJXURVHGHFUpGLWRVHMDPDWLQJLGRV
LLL

5LVFRGHOLTXLGH]

5LVFR DVVRFLDGR j LQVXILFLrQFLD GH UHFXUVRV ILQDQFHLURV DSWRV SDUD D &DL[D 6HJXURV KRQUDU
VHXV FRPSURPLVVRV HP UD]mR GRV GHVFDVDPHQWRV QR IOX[R GH SDJDPHQWRV H UHFHELPHQWRV
FRQVLGHUDQGRRVGLIHUHQWHVSUD]RVGHOLTXLGDomRGRVDWLYRVHDVREULJDo}HV$IDOWDGHOLTXLGH]
LPHGLDWD SRGH LPSRU SHUGDV HP YLUWXGH GD QHFHVVLGDGH GH DOLHQDomR GH DWLYRV FRP D
FRQVHTXHQWH UHDOL]DomR GH SUHMXt]R 3RU PHLR GD SROtWLFD GH JHUHQFLDPHQWR GH OLTXLGH] VmR
PDQWLGRV UHFXUVRV ILQDQFHLURV VXILFLHQWHV SDUD FXPSULU WRGDV DV REULJDo}HV j PHGLGD GH VXD
H[LJLELOLGDGHHXPFRQMXQWRGHFRQWUROHVSULQFLSDOPHQWHSDUDDWLQJLURVOLPLWHVWpFQLFRVID]HP
SDUWHGDHVWUDWpJLDHGRVSURFHGLPHQWRVSDUDVLWXDo}HVGHQHFHVVLGDGHLPHGLDWDGHFDL[D
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ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘
1RFDVRGD&DL[D6HJXURVRULVFRGHOLTXLGH]pSRXFRH[SUHVVLYRSRLVDFDUWHLUDpFRQVWLWXtGD
SRU DWLYRV FODVVLILFDGRV FRPR ³SDUD QHJRFLDomR´ HVWi FRQFHQWUDGD HP WtWXORV S~EOLFRV H
LQH[LVWrQFLDGHUHJLVWURGHREULJDo}HVGHTXDOTXHUQDWXUH]D
LY

5LVFRGHPHUFDGR

'HILQHVH FRPR ULVFR GH PHUFDGR D SRVVLELOLGDGH GH RFRUUrQFLD GH SHUGDV SRU RVFLODomR GH
SUHoRVHWD[DVHPIXQomRGRVGHVFDVDPHQWRVGHSUD]RVPRHGDVHLQGH[DGRUHVGDVFDUWHLUDV
DWLYD H SDVVLYD GH XPD LQVWLWXLomR 2 JHUHQFLDPHQWR GH ULVFR GH PHUFDGR FRQVLVWH HP
PHQVXUDU DFRPSDQKDU H FRQWURODU D H[SRVLomR GDV RSHUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &DL[D 6HJXURV
GH DFRUGR FRP XP FRQMXQWR GH SUiWLFDV FRPSDWtYHLV FRP D QDWXUH]D GH VXDV RSHUDo}HV D
FRPSOH[LGDGHGRVSURGXWRVHDVGLPHQV}HVGHH[SRVLomRDRULVFR(QWUHRVULVFRVLQHUHQWHVj
&RPSDQKLDGHVWDFDPVHULVFRGHWD[DGHMXURVULVFRGHSUHoRGHDo}HVULVFRGHGHULYDWLYRV
$PHWRGRORJLDXWLOL]DGDSHOD&DL[D6HJXURVSDUDPHGLUDH[SRVLomRDRVULVFRVGHPHUFDGRpR
9DOXHDWULVN 9D5  R TXDO GHPRQVWUD D SHUGD Pi[LPD GD FDUWHLUD HP XP GDGR HVSDoR GH
WHPSRFRQVLGHUDQGRVHXPGHWHUPLQDGRQtYHOGHFRQILDQoD2VSDUkPHWURVVmRGHILQLGRVSHOD
686(3 H RV OLPLWHV GHILQLGRV SHOD $GPLQLVWUDomR GH IRUPD FRQVHUYDGRUD 'HQWUH DV
LQIRUPDo}HV XWLOL]DGDV SDUD R FiOFXOR GR 9D5 FRPR R KLVWyULFR GDV FRWDo}HV GRV SUHoRV H R
FRPSRUWDPHQWRSDVVDGRGDHVWUXWXUDGHMXURVQmRVmRFRQWHPSODGDVYDULiYHLVH[yJHQDVSDUD
HIHLWRGDVSURMHo}HVGRVFHQiULRVWDLVFRPRFDWiVWURIHVQDWXUDLVFULVHVHFRQ{PLFDVH[WHUQDV
RXFKRTXHVGHSUHoRVGRVDWLYRV
3DUD UHDOL]DomR GRV FiOFXORV R FXVWRGLDQWH XWLOL]DVH GRV VHJXLQWHV SDUkPHWURV PRGHOR QmR
SDUDPpWULFRLQWHUYDORGHFRQILDQoDGHKRUL]RQWHWHPSRUDOGHXPGLDHYRODWLOLGDGHVRER
FULWpULR(:0$
Y

5LVFRRSHUDFLRQDO

2 SURFHVVR GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV p HVVHQFLDO HP WRGDV DV DWLYLGDGHV GH XPD
RUJDQL]DomRHPYLUWXGHGDFUHVFHQWHFRPSOH[LGDGHGRVVHUYLoRVHSURGXWRVRIHUWDGRVHDLQGD
HPIXQomRGDJOREDOL]DomRGRVQHJyFLRV
2VSULQFLSDLVSRQWRVGHSDUWLGDSDUDGHVHQYROYLPHQWRGHXPDERDJHVWmRGHULVFRVHQYROYHP
FRQKHFHU FRQWURODU H PLWLJDU R LPSDFWR GRV HYHQWRV QHJDWLYRV JHUHQFLDU DV LQFHUWH]DV
LQHUHQWHV DR DOFDQFH GRV REMHWLYRV FULDU RSRUWXQLGDGHV YLVDQGR j REWHQomR GH YDQWDJHP
FRPSHWLWLYDHDXPHQWRGRYDORUDJUHJDGRHVWDEHOHFHUDOLQKDUHGLYXOJDURDSHWLWHGHULVFRGD
FRPSDQKLDFRPDVHVWUDWpJLDVDGRWDGDVSURYHUPHOKRULDVFRPSHWLWLYDVGHDORFDomRGHFDSLWDO
2 JHUHQFLDPHQWR GRV ULVFRV LQHUHQWHV jV DWLYLGDGHV GH PRGR LQWHJUDGR p DSRLDGR QD VXD
HVWUXWXUDGHFRQWUROHVLQWHUQRVHFRPSOLDQFHTXHSHUPLWHRDSULPRUDPHQWRFRQWtQXRGDJHVWmR
GHULVFRVHSUHYHQomRGHODFXQDVTXHFRPSURPHWDPVXDFRUUHWDLGHQWLILFDomRHPHQVXUDomR
2VLVWHPDGHFRQWUROHV LQWHUQRVGD&DL[D 6HJXURV pEDVHDGRQDPHWRGRORJLD HSULQFtSLRVGR
&262±&RPPLWWHHRI6SRQVRULQJ2UJDQL]DWLRQVRIWKH7UHDGZD\&RPPLVVLRQVHJXQGRFLQFR
FRPSRQHQWHV TXH LQWHUUHODFLRQDGRV FRQVWLWXHP XPD EDVH LQWHJUDGD GH ULVFRV (50 ±
(QWHUSULVH5LVN0DQDJHPHQWYLVDQGRGDUVXSRUWHD&DL[D6HJXURVSDUDJHUHQFLDUVHXVULVFRV
GH IRUPD HIHWLYD SRU PHLR GD DSOLFDomR GR SURFHVVR GH JHVWmR GH ULVFRV HP YiULRV QtYHLV H
GHQWURGHFRQWH[WRVHVSHFtILFRV
$ JHVWmR GH ULVFRV H FRQWUROHV QD &DL[D 6HJXURV p FRPSRVWD SHODV 8QLGDGHV GH $XGLWRULD
&RQWUROH H &RQIRUPLGDGH &RQWDELOLGDGH H 2UoDPHQWR $WXiULD H &RQWUROHV GRV 5LVFRV
7pFQLFRV LQGHSHQGHQWHV HQWUH VL TXH WUDEDOKDP GH IRUPD FRRUGHQDGD FRP R REMHWLYR GH
JDUDQWLUFRPUD]RiYHOFHUWH]DDSURWHomRGRVDWLYRVHRDOFDQFHGRVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRV
(VVD HVWUXWXUD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV SHUPLWH TXH RV ULVFRV RSHUDFLRQDLV VHMDP
HIHWLYDPHQWHLGHQWLILFDGRVDYDOLDGRVPRQLWRUDGRVHPLWLJDGRVGHPDQHLUDXQLILFDGD
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ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘
YL

&DL[D6HJXURV±$QiOLVHGH6HQVLELOLGDGH

$V DQiOLVHV GH VHQVLELOLGDGH GD &DL[D 6HJXURV FRQVLGHUDQGRVH DV PXGDQoDV QDV SULQFLSDLV
SUHPLVVDV HP  GH GH]HPEUR GH  H  GH GH]HPEUR GH  OtTXLGRV GRV HIHLWRV
WULEXWiULRV VHJXHP DSUHVHQWDGDV QRV TXDGURV D VHJXLU GHPRQVWUDQGR RV LPSDFWRV GH FDGD
SUHPLVVDQR5HVXOWDGRHQR3DWULP{QLR/tTXLGR
&RQVROLGDGR

6HQVLELOLGDGH

%UXWRGH
UHVVHJXUR



/tTXLGRGH
UHVVHJXUR

%UXWRGH
UHVVHJXUR

/tTXLGRGH
UHVVHJXUR

7D[D









7D[D









6REUHYLYrQFLD









6REUHYLYrQFLD









0RUWDOLGDGH6LQLVWUDOLGDGH









0RUWDOLGDGH6LQLVWUDOLGDGH









,QIODomR









,QIODomR









&RQYHUVLELOLGDGH

1$

1$

1$

1$

&RQYHUVLELOLGDGH

1$

1$

1$

1$

D $ VHQVLELOLGDGH j WD[D GH MXURV IRL FDOFXODGD VREUH RV DWLYRV ILQDQFHLURV SHOR PRGHOR GH FiOFXOR GH GXUDWLRQ H FRQYH[LGDGH
FRQVLGHUDQGRDFXUYDGHMXURVSUHIL[DGDEDVLVSRLQWVSDUDFLPDHSDUDEDL[R
E 2VLPSDFWRVGDYDULDomRGDLQIODomREDVLVSRLQWVSDUDFLPDRXSDUDEDL[RIRUDPFDOFXODGRVGHDFRUGRFRPRVDWLYRVILQDQFHLURV
SyVIL[DGRV
F 3DUDRWHVWHGHFRQYHUVLELOLGDGHDSyVHVWXGRVD&RPSDQKLDTXDOLILFRXHVWHULVFRLPDWHULDOIUHQWHDRUHVXOWDGRGDFDUWHLUD

YLL

&DL[D6HJXURV&DUWHLUDGH$WLYRV

$ FDUWHLUD GH LQYHVWLPHQWRV GD &DL[D 6HJXURV SRVVXL DWLYRV FODVVLILFDGRV FRPR SDUD
QHJRFLDomR 0W0 
2PpWRGRXWLOL]DGRSDUDDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHGRVDWLYRVGD&DL[D6HJXURVpRGH6WUHVV
7HVWRTXDOpIHLWRSDUDHVVDFODVVLILFDomR1RVH[HUFtFLRVGHHVWUHVVHGLiULRVmRFDOFXODGRV
RVUHVXOWDGRVGR9D5GDVFDUWHLUDVXWLOL]DQGRVHRFKRTXHGHSRQWREDVHSDUDWD[DGHMXURV
(VWHFHQiULRFRQWHPSODYDULDo}HVQRtQGLFH%RYHVSDFXUYDGHLQIODomRHFXUYDGHMXURV
2UHVXOWDGRGRVWHVWHVUHDOL]DGRVFRPRSULQFLSDOULVFRHVXDYDULDomRHVWmRDSUHVHQWDGRVQR
TXDGURDEDL[R

'HVFULomR
5LVFR
',&RPSURPLVVRV&RPSUD
7RWDO

YLLL

$OWDGH-XURV
5

&DL[D6HJXURV&RQVROLGDGR

&HQiULR
&HQiULR
3URYiYHO
3RVVtYHO




&HQiULR
5HPRWR



&DL[D6HJXURV7HVWHGHDGHTXDomRGRVSDVVLYRV 7$3 

&RQIRUPH UHTXHULGR SHOR &3&  D &DL[D 6HJXURV HIHWXRX XP WHVWH GH DGHTXDomR GRV
SDVVLYRVSDUDWRGRVRVFRQWUDWRVTXHDWHQGDPjGHILQLomRGHXPFRQWUDWRGHVHJXURVHJXQGRR
&3&HTXHHVWHMDPYLJHQWHVQDGDWDGHH[HFXomRGRWHVWH
3DUD HVVH WHVWH D &DL[D 6HJXURV HODERURX XPD PHWRGRORJLD DWXDULDO EDVHDGD QR YDORU
SUHVHQWHGDHVWLPDWLYDFRUUHQWHGRVIOX[RVGHFDL[DIXWXURVGDVREULJDo}HVMiDVVXPLGDV3DUD
GHWHUPLQDomR GDV HVWLPDWLYDV GRV IOX[RV GH FDL[DV IXWXURV RV FRQWUDWRV IRUDP DJUXSDGRV
FRQIRUPH RV JUXSRV GH UDPRV HVWDEHOHFLGRV HP UHJXODPHQWDomR HVSHFtILFD $V HVWLPDWLYDV
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FRUUHQWHVGRVIOX[RVGHFDL[DIRUDPGHVFRQWDGDVDYDORUSUHVHQWHFRPEDVHQDVHVWUXWXUDVD
WHUPR GD WD[D GH MXURV (77-  GHILQLGDV SHOD 686(3 FRQIRUPH GHWHUPLQD D OHJLVODomR 1R
FiOFXOR DWXDULDO GDV HVWLPDWLYDV FRUUHQWHV GRV IOX[RV GH FDL[D IRUDP FRQVLGHUDGDV SUHPLVVDV
DWXDULDLVUHDOLVWDVHQmRWHQGHQFLRVDVSDUDFDGDYDULiYHOHQYROYLGDFRQIRUPHDEDL[R
D  (VWUXWXUDDWHUPRGDWD[DGHMXURV (77- SDUDGHVFRQWRGRVYDORUHVIXWXURVGRVIOX[RV
SURMHWDGRVIRUDPXWLOL]DGRVRVtQGLFHVFRQIRUPHUROGLYXOJDGRSHOD686(3
E  6LQLVWUDOLGDGHSDUDHVWLPDWLYDGRVVLQLVWURVGHFRUUHQWHVGHSURGXWRVTXHXWLOL]DPWiEXD
GH PRUWDOLGDGH HP VXDV SURMHo}HV IRUDP XWLOL]DGDV DV WiEXDV %5(06  SDUD
VLQLVWURVGHFRUUHQWHVGHSURGXWRVTXHXWLOL]DPWiEXDGHLQYDOLGH]IRLXWLOL]DGDDWiEXD
ÈOYDUR9LQGDVSDUDHVWLPDWLYDGRVVLQLVWURVGHFRUUHQWHVGHSURGXWRVTXHQmRXWLOL]HP
WiEXDVELRPpWULFDVIRUDPDSXUDGDVVLQLVWUDOLGDGHVFRPEDVHQRKLVWyULFRREVHUYDGRGH
FDGDSURGXWRTXHFRPS}HRHVWXGR
F  &DQFHODPHQWRSDUDHVWLPDWLYDGHFDQFHODPHQWRVDQXDLVXWLOL]DGRVQRPRGHORTXDQGR
DSOLFiYHO IRUDP XWLOL]DGDV DV EDVHV KLVWyULFDV GD HYROXomR GH DWLYRV REVHUYDGR GH
FDGDJUXSRTXHFRPS}HRHVWXGR
G  'HVSHVDV DV HVWLPDWLYDV GDV GHVSHVDV IRUDP VHJUHJDGDV HP GHVSHVDV
DGPLQLVWUDWLYDV GHVSHVDV FRP WULEXWRV H GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV FRQVLGHUDQGR D
PpGLD GD UHODomR KLVWyULFD DQXDO GDV GHVSHVDV VREUH R SUrPLR HPLWLGR
GHVFRQVLGHUDQGRRVYDORUHVUHIHUHQWHDR'39$7
H  5HVVHJXURDVSURMHo}HVIRUDPJHUDGDVFRQVLGHUDQGRRVYDORUHVGRVIOX[RVEUXWRVGH
UHVVHJXUR
&RPR FRQFOXVmR GRV WHVWHV UHDOL]DGRV QmR IRUDP HQFRQWUDGDV LQVXILFLrQFLDV HP QHQKXP GRV
DJUXSDPHQWRV DQDOLVDGRV SDUD RV SHUtRGRV DSUHVHQWDGRV H[FHWR SDUD R JUXSR GH 6HJXUR
+DELWDFLRQDO )RUD GR 6)+ UDPRV   UHODWLYR DRV SURGXWRV GR JUXSR
+$%B0&09$LQVXILFLrQFLDREVHUYDGDSDUDRJUXSRHPTXHVWmRQRYDORUGH5PLOK}HV
IRL FRPSHQVDGD FRP RV GHPDLV UDPRV GR VHJPHQWR KDELWDFLRQDO GD FRPSDQKLD FRQIRUPH
HVWDEHOHFHDFLUFXODUQGHGHGH]HPEURGHHDOWHUDo}HVSRVWHULRUHV,QIRUPDPRV
TXHQmRDSOLFDPRVRWHVWHGHDGHTXDomRGHSDVVLYRVDRVFRQWUDWRVHFHUWLILFDGRVUHODWLYRVDRV
UDPRV'39$7H'3(0SRUVHUHPLPDWHULDLV
2 (VWXGR DWXDULDO FRQWHQGR R 7$3 IRL DVVLQDGR SHOR $WXiULR 7pFQLFR 5HVSRQViYHO H SHOR
'LUHWRU7pFQLFRHVWDQGRGLVSRQtYHOQDVHGHGD&DL[D6HJXURVSDUDRyUJmRUHJXODGRUHGHPDLV
ILVFDOL]Do}HV
H

7RR6HJXURV±(VWUXWXUDGH*HVWmRGH5LVFRV

$iUHDGH*RYHUQDQoD5LVFRVH&RPSOLDQFH *5& pDUHVSRQViYHOSRULGHQWLILFDUPRQLWRUDU
DYDOLDUHDFRPSDQKDURJHUHQFLDPHQWRGRVULVFRVLQHUHQWHVjVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVGD7RR
6HJXURV SRU PHLR GR GHVHQYROYLPHQWR H PDQXWHQomR GH XPD HVWUXWXUD GH FRQWUROHV LQWHUQRV
HIHWLYD TXH PLWLJXH RV ULVFRV LGHQWLILFDGRV H Gr R VXSRUWH QHFHVViULR jV GHPDLV iUHDV
RSHUDFLRQDLV YLVDQGR R XVR HILFLHQWH GRV UHFXUVRV SUySULRV H GH WHUFHLURV FRP YLVWDV D
PD[LPL]DU R EHQHItFLR GRV DFLRQLVWDV DGPLQLVWUDGRUHV VHJXUDGRV IRUQHFHGRUHV H
FRODERUDGRUHVGD7RR6HJXURV
$7RR6HJXURV6$ DWXDOGHQRPLQDomRGD3DQ6HJXURV6$ HPYLUWXGHGHVXDVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV WHP H[SRVLomR jV VHJXLQWHV FDWHJRULDV GH ULVFR 5LVFR GH 6HJXURV 5LVFR
2SHUDFLRQDO5LVFR6XEVFULomR5LVFR)LQDQFHLURH5LVFRGH&DSLWDO$7RR6HJXURVHVWDEHOHFH
GLUHWUL]HVSDUDDLGHQWLILFDomRPRQLWRUDPHQWRDYDOLDomRHJHUHQFLDPHQWRGHFDGDXPDGHVWDV
FDWHJRULDVGHULVFRFRQIRUPHDSUHVHQWDGRDVHJXLU
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L

5LVFRGH6HJXURV

2 SULQFLSDO ULVFR UHODFLRQDGR j VHJXURV p GH TXH D IUHTXrQFLD RX VHYHULGDGH GRV VLQLVWURV
RFRUULGRV VHMD PDLRU GR TXH R HVWLPDGR 2 ULVFR GH VHJXUR LQFOXL D SRVVLELOLGDGH UD]RiYHO GH
SHUGDVLJQLILFDWLYDGHYLGRjLQFHUWH]DQDIUHTXrQFLDGDRFRUUrQFLDHVHYHULGDGHGRVVLQLVWURV
2 JHUHQFLDPHQWR GR ULVFR GH VHJXURV FRQVLVWH QD DSOLFDomR GD WHRULD GD SUREDELOLGDGH H GH
FULWpULRV DWXDULDLV QD SUHFLILFDomR TXH FRQVLGHUD R YDORU GR SUrPLR GH VHJXUR EHP FRPR R
DGHTXDGRSURYLVLRQDPHQWRGDVUHVHUYDVWpFQLFDV
1R PRPHQWR GD FRQWUDWDomR GH XP FRQWUDWR GH VHJXUR R VHJXUDGR WUDQVIHUH SDUD D 7RR
6HJXURV VXEVFULWRU RULVFRGDRFRUUrQFLDGRVLQLVWURVREUHREHPVHJXUDGRHHVWiDVVXPHD
UHVSRQVDELOLGDGHSRULQGHQL]DURVHJXUDGRQRFDVRGDRFRUUrQFLDGHVLQLVWURGXUDQWHRSHUtRGR
GHYLJrQFLDGDDSyOLFHHPYLUWXGHGRUHFHELPHQWRGRPRQWDQWHGHSUrPLRSDJRSHORVHJXUDGR
LL

5LVFR2SHUDFLRQDO

2ULVFRRSHUDFLRQDOHVWiUHODFLRQDGRjSRVVLELOLGDGHGHSHUGDVRFRUULGDVSRUIDOKDGHILFLrQFLD
RX LQDGHTXDomR GH SURFHVVRV LQWHUQRV VLVWHPDV RSHUDFLRQDLV IDOKD GH SHVVRDV RX HYHQWR
H[WHUQR
2 JHUHQFLDPHQWR GR ULVFR RSHUDFLRQDO p UHDOL]DGR SHULRGLFDPHQWH HP FRQMXQWR FRP DV iUHDV
GD 7RR 6HJXURV SRU PHLR GD PDWUL] GH ULVFR UHYLVDGD DQXDOPHQWH YLVDQGR D FRQVWUXomR GH
XPD HVWUXWXUD GH JRYHUQDQoD H FRQWUROHV LQWHUQRV HIHWLYD H SRU PHLR GR EDQFR GH GDGRV GH
SHUGDVRSHUDFLRQDLVRQGHpUHDOL]DGRXPPDSHDPHQWRGDVSULQFLSDLVSHUGDVRSHUDFLRQDLVTXH
D7RR6HJXURVHVWiH[SRVWD2VFRQWUROHVSDUDPLWLJDomRGRVULVFRVRSHUDFLRQDLVVmRWHVWDGRV
HUHYLVDGRVSHULRGLFDPHQWHHVHPSUHTXHQHFHVViULRVmRVROLFLWDGDVPHOKRULDVQRVFRQWUROHV
$OpP GLVWR DQXDOPHQWH RX VHPSUH TXH Ki QHFHVVLGDGH p UHDOL]DGD D DWXDOL]DomR GR VLVWHPD
QRUPDWLYR TXH HVWDEHOHFH GLUHWUL]HV FRP DV PHOKRUHV SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD D VHUHP
VHJXLGDVEHPFRPRGR3ODQRGH&RQWLQXLGDGHGH1HJyFLRV 3&1 
LLL

5LVFRGH6XEVFULomR

2 ULVFR GH VXEVFULomR p RULXQGR GH XPD VLWXDomR HFRQ{PLFD DGYHUVD TXH FRQWUDULD WDQWR DV
H[SHFWDWLYDV GD 7RR 6HJXURV TXDQWR jV LQFHUWH]DV H[LVWHQWHV QD GHILQLomR GH SUHPLVVDV
DWXDULDLV TXH VmR EDVH SDUD SUHFLILFDomR FRQWHPSODQGR R YDORU GH SUrPLR H D DGHTXDGD
FRQVWLWXLomRGDVSURYLV}HVWpFQLFDVRXVHMDpRULVFRGHTXHDIUHTXrQFLDRXVHYHULGDGHGRV
VLQLVWURV TXH YHQKDP D RFRUUHU VHMDP PDLRUHV GR TXH RV TXH IRUDP LQLFLDOPHQWH HVWLPDGRV
SHOD7RR6HJXURV
2V SULQFLSDLV REMHWLYRV GD DQiOLVH GH VXEVFULomR VmR )RUQHFHU VXEVtGLRV SDUD D DGHTXDGD
DFHLWDomR GH ULVFRV SHOD 7RR 6HJXURV FRP EDVH HP VHX DSHWLWH GH ULVFR FRQWHPSODQGR
SUHFLILFDomR OLPLWHV GH UHWHQomR H DFHLWDomR SRU FDUWHLUDUDPR 9HULILFDU D QHFHVVLGDGH GH
SXOYHUL]DomR GR ULVFR D VHU DFHLWR SRU PHLR GD FRQWUDWDomR GH UHVVHJXURFRVVHJXUR SDUD
GHWHUPLQDGDFDUWHLUDUDPRGHIRUPDDUHGX]LURLPSDFWRGHULVFRVLVRODGRV*DUDQWLURDOFDQFH
GHUHVXOWDGRRSHUDFLRQDO
$VSULQFLSDLVH[SRVLo}HVUHODFLRQDGDVDRULVFRGHVXEVFULomRVmR 3UHFLILFDomR RXVXEVFULomR
DFHLWDomR GH ULVFR  LQDGHTXDGD 3XOYHUL]DomR RX WUDQVIHUrQFLD GH ULVFR SRU PHLR GH
UHVVHJXURFRVVHJXUR LQDGHTXDGD )OXWXDo}HV QD IUHTXrQFLD H VHYHULGDGH QRV HYHQWRV
RFRUULGRV RX QR SDJDPHQWR GH LQGHQL]DomR HP UHODomR DR TXH IRL HVWLPDGR LQLFLDOPHQWH
,QVXILFLrQFLDRXVXSHUYDORUL]DomRQDFRQVWLWXLomRGH3URYLV}HV7pFQLFDV
2 JHUHQFLDPHQWR GR ULVFR GH VXEVFULomR p UHDOL]DGR SRU PHLR GDV VHJXLQWHV HWDSDV GR
SURFHVVRGH DFHLWDomRGH ULVFRVGD7RR6HJXURV'HVHQYROYLPHQWRGRSURGXWR FRPDSRLRGH
PHWRGRORJLDDWXDULDODGHTXDGDHHPOLQKDFRPDVGHPDQGDVUHJXODWyULDVYLJHQWHVHTXHGHYH
FRQWHPSODU DYDOLDomR PHQVXUDomR H SUHFLILFDomR DGHTXDGD GR ULVFR VRE DQiOLVH SDUD
DFHLWDomR LQFOXLQGR D 1RWD 7pFQLFD $WXDULDO &RQGLo}HV *HUDLV GR SURGXWR H /LPLWH GH

Ϯϯ





495

ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ

EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ
ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘
5HWHQomR SRU FDUWHLUDUDPR 0HLRV GH FRPHUFLDOL]DomR GR SURGXWR $QiOLVH GH DFHLWDomR HP
OLQKD FRP R DSHWLWH GH ULVFR GD 7RR 6HJXURV H $YDOLDomR GD VLQLVWUDOLGDGH HVSHUDGD SDUD D
FDUWHLUDUDPR
$7RR6HJXURVUHDOL]DRSHUDo}HVGHUHVVHJXURFRPRVREMHWLYRVGHSXOYHUL]DUHWUDQVIHULUSDUWH
GR ULVFR FRP YLVWDV D PDQWHUDXPHQWDU D FDSDFLGDGH GD 7RR 6HJXURV SDUD DVVXPLU ULVFRV
JDUDQWLU UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO UHGX]LU R LPSDFWR GH SRVVtYHLV GHVYLRV QD VLQLVWUDOLGDGH
DSUHVHQWDGDSHODFDUWHLUDUDPR
1R TXDGUR D VHJXLU VmR DSUHVHQWDGRV RV SULQFLSDLV UHVVHJXUDGRUHV FRP RV TXDLV D 7RR
6HJXURVPDQWpPFRQWUDWRHPGHGH]HPEURGH
5HVVHJXUDGRU

&ODVVLILFDomR

$XVWUDO5HVVHJXUDGRUD6$

/RFDO

%7*3DFWXDO5HVVHJXUDGRUD6$

/RFDO

,5%%UDVLO5HVVHJXURV6$

/RFDO

LY

5LVFR)LQDQFHLUR

2V ULVFRV UHODFLRQDGRV D FDUWHLUD GH LQYHVWLPHQWRV VmR DFRPSDQKDGRV PHQVDOPHQWH SHOD
'LUHWRULD )LQDQFHLUD GD 7RR 6HJXURV FRP EDVH QDV GLUHWUL]HV HVWDEHOHFLGDV QD 3ROtWLFD GH
,QYHVWLPHQWR D TXDO p UHYLVDGD SHULRGLFDPHQWH 2 ULVFR ILQDQFHLUR p GLYLGLGR HP ULVFRV GH
FUpGLWROLTXLGH]HPHUFDGR
Y

5LVFRGH&UpGLWR

2 ULVFR GH FUpGLWR HVWi UHODFLRQDGR j SRVVLELOLGDGH GH SHUGDV ILQDQFHLUDV GHFRUUHQWHV GR QmR
FXPSULPHQWR SHOR WRPDGRU RX FRQWUDSDUWH GH VXDV REULJDo}HV ILQDQFHLUDV MXQWR j 7RR
6HJXURV RX j GHWHULRUDomR QD FODVVLILFDomR GH ULVFR GH XP WRPDGRU RX FRQWUDSDUWH SRU
DJrQFLDVGHUDWLQJTXHSRVVDPFRPSURPHWHURFXPSULPHQWRGHVXDVREULJDo}HV
$ 7RR 6HJXURV DGRWD XP SHUILO FRQVHUYDGRU HP VHXV LQYHVWLPHQWRV WHQGR VXD FDUWHLUD
FRPSRVWDHPVXDPDLRUSDUWHSRUWtWXORVS~EOLFRVHPUD]mRGLVVRDFODVVLILFDomRGRULVFRGH
FUpGLWR GD FDUWHLUD GH LQYHVWLPHQWR p DYDOLDGD SHOD 7RR 6HJXURV FRPR EDL[R $ SROtWLFD GH
LQYHVWLPHQWRIRLHODERUDGD HPOLQKDFRPRVOLPLWHVGHDORFDomRSRU HPLVVRUHPRGDOLGDGHGH
LQYHVWLPHQWRHVWDEHOHFLGRVQD5HVROXomR&01
$7RR6HJXURVRSHUDSULQFLSDOPHQWHQRVUDPRVGHPDVVLILFDGRVTXHWHPSRUFDUDFWHUtVWLFDXP
HVWLSXODQWH SHVVRD MXUtGLFD  FRPR UHVSRQViYHO SHOR UHSDVVH GRV SUrPLRV GH VHJXURV $
DYDOLDomRGDTXDOLGDGHGHFUpGLWRGRVHPLVVRUHVHGDVFRQWUDSDUWHVpEDVHDGDSULQFLSDOPHQWH
HPQtYHLVGHFUpGLWRUHFRQKHFLGRVHRXWUDVLQIRUPDo}HVS~EOLFDVGLVSRQtYHLV
2 JHUHQFLDPHQWR GR ULVFR GH FUpGLWR DGRWDGR SHOD 7RR 6HJXURV p XP SURFHVVR FRQWtQXR H
FRQVLGHUD R PRQLWRUDPHQWR SHULyGLFR GRV WRPDGRUHV H FRQWUDSDUWHV FRP RV TXDLV D 7RR
6HJXURVPDQWpPFRPSURPLVVRVMXQWRjVDJrQFLDVGHUDWLQJ )LWFK5DWLQJVRXHTXLYDOHQWH 
YL

5LVFRGH/LTXLGH]

2ULVFRGHOLTXLGH]HVWiUHODFLRQDGRjSRVVLELOLGDGHGHD7RR6HJXURVQmRVHUFDSD]GHKRQUDU
VXDV REULJDo}HV HVSHUDGDV FRUUHQWHV H IXWXUDV LQFOXVLYH DV GHFRUUHQWHV GH YLQFXODomR GH
JDUDQWLDVVHPDIHWDUVXDVRSHUDo}HVGLiULDVHVHPLQFRUUHUHPSHUGDVVLJQLILFDWLYDVHDLQGD
D SRVVLELOLGDGH GH QmR FRQVHJXLU QHJRFLDU D SUHoR GH PHUFDGR XPD SRVLomR GHYLGR DR VHX
WDPDQKR HOHYDGR HP UHODomR DR YROXPH QRUPDOPHQWH WUDQVDFLRQDGR RX HP UD]mR GH DOJXPD
GHVFRQWLQXLGDGHQRVPHUFDGRV
3HULRGLFDPHQWH D 7RR 6HJXURV DYDOLD VHXV DWLYRV FDUWHLUD GH LQYHVWLPHQWR FUpGLWRV GDV
RSHUDo}HV FRP VHJXUR H UHVVHJXUR DWLYRV GH UHVVHJXUR FDL[D H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D  H
SDVVLYRV SURYLV}HVWpFQLFDVVDOGRGHFRQWDVDSDJDUGpELWRVGDVRSHUDo}HVFRPVHJXURVH
UHVVHJXURVHGHSyVLWRGHWHUFHLURV SRUPHLRGRIOX[RGHFDL[DFRQWUDWXDOQmRGHVFRQWDGR
$ JHVWmR GH ULVFR GH OLTXLGH] p HIHWXDGD SHOD 7RR 6HJXURV DWUDYpV GR PRQLWRUDPHQWR GR
FXPSULPHQWRGD OHJLVODomRHPLWLGD SHOD 686(3H&01SULQFLSDOPHQWH QR TXHGL]UHVSHLWRD
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FREHUWXUDGDVSURYLV}HVWpFQLFDVSRUDWLYRVJDUDQWLGRUHVVXILFLrQFLDGHFDSLWDOHVROYrQFLD
YLL

5LVFRGH0HUFDGR

2 ULVFR GH PHUFDGR HVWi DVVRFLDGR D SHUGDV SRWHQFLDLV HP GHFRUUrQFLD GH H[SRVLo}HV
UHODFLRQDGDVDRVIDWRUHVGHULVFRGHFRUUHQWHVGDFRPSRVLomRGDFDUWHLUDGHLQYHVWLPHQWRVWDLV
FRPRWD[DGHMXURVtQGLFHGHSUHoRVHRVFLODomRQRSUHoRGHDo}HVGHErQWXUHV
2JHUHQFLDPHQWRGRULVFRGHPHUFDGRpUHDOL]DGRFRPRREMHWLYRGHPRQLWRUDUDVH[SRVLo}HV
jVTXDLVD7RR6HJXURVHVWiVXMHLWDVHQGRRVSULQFLSDLVIDWRUHVGHULVFR
• 7D[DVGHMXURVULVFRVGHWD[DGHMXURVGLIHUHQWHVQDSUHFLILFDomRGHDWLYRVHSDVVLYRVEHP
FRPRGHRVFLODo}HVLQHVSHUDGDVQDLQFOLQDomRFXUYDWXUDHRXFRQYH[LGDGHGDVHVWUXWXUDVD
WHUPRYLJHQWHVQRPHUFDGRHGHDOWHUDo}HVQDVFRUUHODo}HVHQWUHGLIHUHQWHVWD[DVGHMXURV
• ËQGLFHGH3UHoRVULVFRGHRVFLODomRQRVtQGLFHVGHSUHoRFRPRSRUH[HPSORRËQGLFH*HUDO
GH 3UHoRV GR 0HUFDGR ,*30  H R ËQGLFH 1DFLRQDO GH 3UHoRV DR &RQVXPLGRU $PSOR
,3&$ 
• 3UHoRGHDo}HVULVFRGHSHUGDHPYLUWXGHGDRVFLODomRQRSUHoRGDVDo}HVHPTXHD7RR
6HJXURVH[SRVLomR
YLLL

5LVFRGH&DSLWDO

$ 7RR 6HJXURV PDQWpP FDSLWDO HP QtYHO VXILFLHQWH H DGHTXDGR YLVDQGR DWHQGHU DV
GHWHUPLQDo}HV GR &RQVHOKR 1DFLRQDO GH 6HJXURV 3ULYDGRV &163  H 6XSHULQWHQGrQFLD GH
6HJXURV 3ULYDGRV 686(3  DOpP GH PD[LPL]DU R UHWRUQR VREUH R FDSLWDO GH VHXV DFLRQLVWDV
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L[

7RR6HJXURV$QiOLVHGH6HQVLELOLGDGH

27HVWHGH6HQVLELOLGDGHYLVDGHPRQVWUDURVHIHLWRVTXDQWLWDWLYRVVREUHRPRQWDQWHHVWLPDGRGHVLQLVWURVGHFODUDGRVQR3DVVLYRGD7RR6HJXURVEHP
FRPR QR 3DWULP{QLR /tTXLGR $MXVWDGR 3/$  H QR 5HVXOWDGR TXDQGR DOWHUDGD DOJXPD GDV YDULiYHLV DSOLFDGDV j PHWRGRORJLD GH FiOFXOR GD SURYLVmR
FRQVWLWXtGDQXPDGHWHUPLQDGDGDWDEDVH
1HVWHFRQWH[WRR7HVWHGH6HQVLELOLGDGHUHDOL]DGRSDUDD7RR6HJXURV6$ DWXDOGHQRPLQDomRGD3DQ6HJXURV6$ QDGDWDEDVHGHIRL
DSOLFDGR VREUH D 3URYLVmR GH 6LQLVWURV 2FRUULGRV H 1mR $YLVDGRV ,%15  D 3URYLVmR GH 'HVSHVDV 5HODFLRQDGDV 3'5  H D 3URYLVmR GH 6LQLVWURV D
/LTXLGDU 36/ GHFODUDGDVSDUDWRGRVRVUDPRVRSHUDFLRQDOL]DGRVSHOD7RR6HJXURVVHQGRTXHRVUHVXOWDGRVSRGHUmRVHUYLVWRVDVHJXLU

3UHPLVVDV$WXDULDLV
$XPHQWRGHQD6LQLVWUDOLGDGHDSOLFDGDj3URYLVmR
GH,%15  
5HGXomRGHQD6LQLVWUDOLGDGHDSOLFDGDj3URYLVmR
GH,%15  
$XPHQWRGHQD6LQLVWUDOLGDGHDSOLFDGDj3'5
UHIHUHQWHDR,%15   
5HGXomRGHQD6LQLVWUDOLGDGHDSOLFDGDj3'5
UHIHUHQWHDR,%15   
$XPHQWRGHQRËQGLFHGH,QIODomRDSOLFDGRVREUHD
36/  
5HGXomRGHQRËQGLFHGH,QIODomRDSOLFDGRVREUHD
36/  
$XPHQWRGHQRËQGLFHGH,QIODomRDSOLFDGRVREUHD
3'5 UHIHUHQWHj36/   
5HGXomRGHQRËQGLFHGH,QIODomRDSOLFDGRVREUHD
3'5 UHIHUHQWHj36/   
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$XPHQWDQGRHP FLQFR SRQWRVSHUFHQWXDLVDWD[DGHVLQLVWUDOLGDGHYHULILFDGDGD3URYLVmRGH,%15HPDQWHQGRDVGHPDLVYDULiYHLVDSOLFDGDVjVUHVSHFWLYDVGDWDVEDVHDQDOLVDGDV
5HGX]LQGRHP FLQFR SRQWRVSHUFHQWXDLVDWD[DGHVLQLVWUDOLGDGHYHULILFDGDGD3URYLVmRGH,%15HPDQWHQGRDVGHPDLVYDULiYHLVDSOLFDGDVjVUHVSHFWLYDVGDWDVEDVHDQDOLVDGDV
$XPHQWDQGRHP FLQFR SRQWRVSHUFHQWXDLVDWD[DGHVLQLVWUDOLGDGHGD3'5 UHIHUHQWHDR,%15 HPDQWHQGRDVGHPDLVYDULiYHLVDSOLFDGDVjVUHVSHFWLYDVGDWDVEDVHDQDOLVDGDV
5HGX]LQGRHP FLQFR SRQWRVSHUFHQWXDLVDWD[DGHVLQLVWUDOLGDGHGD3'5 UHIHUHQWHDR,%15 HPDQWHQGRDVGHPDLVYDULiYHLVDSOLFDGDVjVUHVSHFWLYDVGDWDVEDVHDQDOLVDGDV
$XPHQWRGH PHLR SRQWRSHUFHQWXDOQRtQGLFHGHDWXDOL]DomRDSOLFDGRVREUHRVVLQLVWURVSHQGHQWHVGHSDJDPHQWRFRQVWDQWHVGD3URYLVmRGH6LQLVWURVD/LTXLGDU 36/ GHFODUDGDQDVUHVSHFWLYDVGDWDVEDVHDQDOLVDGDVH PDQWHQGRDVGHPDLV
YDULiYHLV
5HGXomRGH PHLR SRQWRSHUFHQWXDOQRtQGLFHGHDWXDOL]DomRDSOLFDGRVREUHRVVLQLVWURVSHQGHQWHVGHSDJDPHQWRFRQVWDQWHVGD3URYLVmRGH6LQLVWURVD/LTXLGDU 36/ GHFODUDGDQDVUHVSHFWLYDVGDWDVEDVHDQDOLVDGDVH PDQWHQGRDVGHPDLV
YDULiYHLV
$XPHQWRGH PHLR SRQWRSHUFHQWXDOQRtQGLFHGHDWXDOL]DomRDSOLFDGRVREUHRVVLQLVWURVSHQGHQWHVGHSDJDPHQWRFRQVWDQWHVGD3'5 UHIHUHQWHj36/ GHFODUDGDQDVUHVSHFWLYDVGDWDVEDVHDQDOLVDGDVHPDQWHQGRDVGHPDLVYDULiYHLV
5HGXomRGH PHLR SRQWRSHUFHQWXDOQRtQGLFHGHDWXDOL]DomRDSOLFDGRVREUHRVVLQLVWURVSHQGHQWHVGHSDJDPHQWRFRQVWDQWHVGD3'5 UHIHUHQWHj36/ GHFODUDGDQDVUHVSHFWLYDVGDWDVEDVHDQDOLVDGDVHPDQWHQGRDVGHPDLVYDULiYHLV
9DORUHVTXHGHYHUmRVHUDGLFLRQDGRVRXUHGX]LGRVDRSDVVLYRGDVHJXUDGRUDSDUDDSXUDURLPSDFWRFDXVDGRQR3DWULP{QLR/tTXLGRHQR5HVXOWDGR
9DORUHVTXHGHYHUmRVHUDGLFLRQDGRVRXUHGX]LGRVDRDWLYRGDVHJXUDGRUDSDUDDSXUDURLPSDFWRFDXVDGRQR3DWULP{QLR/tTXLGRHQR5HVXOWDGR
9DORUHVREWLGRVDSyVDGHGXomRGR,PSRVWRGH5HQGDH&RQWULEXLomR6RFLDO

Ϯϲ
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ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
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[

7RR6HJXURV7HVWHGHDGHTXDomRGHSDVVLYRV 7$3 

&RQIRUPH GLVSRVWR QD &LUFXODU 686(3 1  TXH LQVWLWXLX R WHVWH GH DGHTXDomR GH
SDVVLYRV SDUD ILQV GH HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV H GHILQLX UHJUDV H
SURFHGLPHQWRV SDUD D VXD UHDOL]DomR D 7RR 6HJXURV GHYH DYDOLDU VH R VHX SDVVLYR HVWi
DGHTXDGR XWLOL]DQGR HVWLPDWLYDV FRUUHQWHV GH IOX[RV GH FDL[D IXWXURV GH VHXV FRQWUDWRV GH
VHJXUR6HDGLIHUHQoDHQWUHRYDORUGDVHVWLPDWLYDVFRUUHQWHVGRVIOX[RVGHFDL[DHDVRPDGR
VDOGRFRQWiELOGDVSURYLV}HVWpFQLFDVQDGDWDEDVHGHGX]LGDGRVFXVWRVGHDTXLVLomRGLIHULGRV
H GRV DWLYRV LQWDQJtYHLV GLUHWDPHQWH UHODFLRQDGRV jV SURYLV}HV WpFQLFDV UHVXOWDU HP YDORU
SRVLWLYRFDEHUijVRFLHGDGHVXSHUYLVLRQDGDUHFRQKHFHUHVWHYDORUQD3URYLVmR&RPSOHPHQWDU
GH&REHUWXUD 3&& TXDQGRDLQVXILFLrQFLDIRUSURYHQLHQWHGDVSURYLV}HVGH331*30%D&H
30%& DV TXDLV SRVVXHP UHJUDV GH FiOFXORV UtJLGDV TXH QmR SRGHP VHU DOWHUDGDV HP
GHFRUUrQFLD GH LQVXILFLrQFLDV 2V DMXVWHV GHFRUUHQWHV GH LQVXILFLrQFLDV QDV GHPDLV SURYLV}HV
WpFQLFDV DSXUDGDV QR 7$3 GHYHP VHU HIHWXDGDV QDV SUySULDV SURYLV}HV 1HVVH FDVR D
FRPSDQKLDGHYHUiUHFDOFXODURUHVXOWDGRGR7$3FRPEDVHQDVSURYLV}HVDMXVWDGDVHUHJLVWUDU
QD3&&DSHQDVDLQVXILFLrQFLDUHPDQHVFHQWH
27$3IRLHODERUDGREUXWRGHUHVVHJXURHSDUDDVXDUHDOL]DomRD7RR6HJXURVFRQVLGHURXD
VHJPHQWDomRHVWDEHOHFLGDSHOD&LUFXODU686(31RXVHMDHQWUH(YHQWRVD2FRUUHU
H(YHQWRV2FRUULGRVSRVWHULRUPHQWHHQWUHVHJXURVGH'DQRVHVHJXURVGH3HVVRDVHSRUILP
HQWUH3UrPLRV5HJLVWUDGRVH3UrPLRV)XWXURVH[FOXLQGRVHDVRSHUDo}HVFRPVHJXUR'39$7
3DUD D HODERUDomR GRV IOX[RV GH FDL[D FRQVLGHURXVH DV HVWLPDWLYDV GH SUrPLRV VLQLVWURV
GHVSHVDV H LPSRVWRV PHQVXUDGRV QD GDWD EDVH GH GH]HPEUR GH  GHVFRQWDGRV SHOD
UHOHYDQWH HVWUXWXUD D WHUPR GD WD[D GH MXURV OLYUH GH ULVFR (77-  FRP EDVH QD PHWRGRORJLD
SURSRVWD SHOD 686(3 XVDQGR R PRGHOR GH 6YHQVVRQ SDUD LQWHUSRODomR H H[WUDSRODomR GDV
FXUYDVGHMXURVHR XVRGHDOJRULWPRVJHQpULFRVHPFRPSOHPHQWR DRVDOJRULWPRVWUDGLFLRQDLV
GHRWLPL]DomRQmROLQHDUSDUDDHVWLPDomRGRVSDUkPHWURVGRPRGHOR
&RP EDVH QR (VWXGR $WXDULDO GR 7HVWH GH $GHTXDomR GH 3DVVLYRV GD 7RR 6HJXURV 6$ GH
GDWD EDVH  FRQFOXLXVH TXH R VHX SDVVLYR SRU FRQWUDWR GH VHJXUR HVWi DGHTXDGR
SDUDRV*UXSRVGH(YHQWRVD2FRUUHUHGH(YHQWRV2FRUULGRVQmRVHQGRQHFHVViULRRDMXVWH
GDV SURYLV}HV FRQVWLWXtGDV GHGX]LGDV GRV FXVWRV GH DTXLVLomR GLIHULGRV H GRV DWLYRV
LQWDQJtYHLV GLUHWDPHQWH UHODFLRQDGRV jV SURYLV}HV WpFQLFDV YLVWR TXH HVWDV VH PRVWUDUDP
VXSHULRUHV DRV YDORUHV HVWLPDGRV GRV IOX[RV GH FDL[D RV TXDLV IRUDP HODERUDGRV HP
FRQIRUPLGDGHFRPRVSDUkPHWURVPtQLPRVHVWDEHOHFLGRVSHOD&LUFXODU686(31
3RU ILP HVFODUHFHPRV TXH QmR KRXYH DOWHUDo}HV QRV FULWpULRV GH DSXUDomR GDV SUHPLVVDV
DWXDULDLV GR 7$3 GH GDWD EDVH  GH GH]HPEUR GH  TXDQGR FRPSDUDGR FRP R 7$3 GD
GDWDEDVHGHGH]HPEURGH

Ϯϳ
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1RWD,QIRUPDo}HVSRUVHJPHQWR
$DGPLQLVWUDomRGR*UXSR&$,;$6HJXULGDGHHQWHQGHTXHRVPHOKRUHVUHIHUHQFLDLVSDUDDSUHVHQWDomRGDVLQIRUPDo}HVSRUVHJPHQWRVmRRVUHVXOWDGRV
GHLQYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVHDVUHFHLWDVGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRHXVRGDPDUFD&$,;$
D

$QiOLVHGDUHFHLWDSRUFDWHJRULD
GHMDQHLURDGHGH]HPEUR
&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR







'HVFULomR
5HVXOWDGRGHLQYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV
5HFHLWDVGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRHXVRGDPDUFD
7RWDO

E

GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR







'HPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRSRUFDWHJRULD

'HVFULomR

5HFHLWDVRSHUDFLRQDLV
5HFHLWDVGDRSHUDomR
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV 
'HVSHVDVWULEXWiULDV
2XWUDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV
5HVXOWDGRDQWHVGDVUHFHLWDVHGHVSHVDVILQDQFHLUDV
5HVXOWDGR)LQDQFHLUR
5HFHLWDVILQDQFHLUDV 
'HVSHVDVILQDQFHLUDV
5HVXOWDGRDQWHVGRSDUWLFLSDo}HVLPSRVWRGHUHQGDH
FRQWULEXLomRVRFLDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHV 
3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR

GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
&RQWURODGRUD
5HVXOWDGRGH
5HFHLWDVGH
LQYHVWLPHQWRV
DFHVVRjUHGH
HP
7RWDO
GHGLVWULEXLomR
SDUWLFLSDo}HV
HXVRGDPDUFD
VRFLHWiULDV































GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
&RQWURODGRUD
5HVXOWDGRGH
5HFHLWDVGH
LQYHVWLPHQWRV
DFHVVRjUHGH
HP
7RWDO
GHGLVWULEXLomR
SDUWLFLSDo}HV
HXVRGDPDUFD
VRFLHWiULDV



































































  'HVSHVDV$GPLQLVWUDWLYDVYLGH1RWD±'HVSHVDV$GPLQLVWUDWLYDV
 5HFHLWDV)LQDQFHLUDVDVUHFHLWDVILQDQFHLUDVIRUDPSURYHQLHQWHVGHDSOLFDo}HVGHUHFXUVRVUHFHELGRVUHODFLRQDGRVFRPDVUHFHLWDVGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRHXVRGDPDUFD
 ,5H&6//VREUH-6&3YLGH1RWD±7ULEXWRV

Ϯϴ
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'HVFULomR

5HFHLWDVRSHUDFLRQDLV
5HFHLWDVGDRSHUDomR
2XWUDVUHFHLWDV GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV
'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV 
'HVSHVDVWULEXWiULDV
2XWUDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV
5HVXOWDGRDQWHVGDVUHFHLWDVHGHVSHVDVILQDQFHLUDV
5HVXOWDGR)LQDQFHLUR
5HFHLWDVILQDQFHLUDV 
'HVSHVDVILQDQFHLUDV
5HVXOWDGRDQWHVGRSDUWLFLSDo}HVLPSRVWRGHUHQGDH
FRQWULEXLomRVRFLDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHV 
3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR

GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
&RQVROLGDGR
5HVXOWDGRGH
5HFHLWDVGH
LQYHVWLPHQWRV
DFHVVRjUHGH
HP
7RWDO
GHGLVWULEXLomR
SDUWLFLSDo}HV
HXVRGDPDUFD
VRFLHWiULDV































GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
&RQVROLGDGR
5HVXOWDGRGH
5HFHLWDVGH
LQYHVWLPHQWRV
DFHVVRjUHGH
HP
7RWDO
GHGLVWULEXLomR
SDUWLFLSDo}HV
HXVRGDPDUFD
VRFLHWiULDV



































































  'HVSHVDV$GPLQLVWUDWLYDVYLGH1RWD±'HVSHVDV$GPLQLVWUDWLYDV
 5HFHLWDV)LQDQFHLUDVDVUHFHLWDVILQDQFHLUDVIRUDPSURYHQLHQWHVGHDSOLFDo}HVGHUHFXUVRVUHFHELGRVUHODFLRQDGRVFRPDVUHFHLWDVGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRHXVRGDPDUFD
 ,5H&6//VREUH-6&3YLGH1RWD±7ULEXWRV

Ϯϵ
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ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
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1RWD±&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$VDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGD&$,;$6HJXULGDGHHVWmRDORFDGDVLQWHJUDOPHQWHHPFHUWLILFDGRV
GHGHSyVLWRVEDQFiULRVGD&$,;$FRPOLTXLGH]GLiULDHUHWRUQRSyVIL[DGRGHILQLGRHPWHUPRV
GHSHUFHQWXDOGR&',9LVWRTXHHVVDUHQWDELOLGDGHUHODWLYDHVWiDVVHJXUDGDDWpRYHQFLPHQWR
FRQWUDWDGR R ULVFR DVVRFLDGR D HVVDV DSOLFDo}HV OLPLWDVH jTXHOH UHODFLRQDGR jV HYHQWXDLV
YDULDo}HV GD 6(/,& FRP D TXDO R &', JXDUGD IRUWH UHODomR GDGR VHX SDSHO GH ODVWUR GDV
RSHUDo}HVGRPHUFDGRLQWHUEDQFiULR
&RQWURODGRUD









'HVFULomR
'HSyVLWRVEDQFiULRV
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV
7RWDO

&RQVROLGDGR









1RWD±,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
$ &RPSDQKLD FODVVLILFD RV LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV HP WUrV QtYHLV KLHUiUTXLFRV QD
GHWHUPLQDomRGRYDORUMXVWRTXDLVVHMDP L 1tYHO3UHoRVFRWDGRVHPPHUFDGRVDWLYRVSDUD
DWLYRVHSDVVLYRVLGrQWLFRV LL 1tYHO,QIRUPDo}HV LQSXWV TXHVmRREVHUYiYHLVSDUDRDWLYR
RX SDVVLYR VHMD GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH H[FHWR SUHoRV FRWDGRV LQFOXtGRV QR 1tYHO  H LLL 
1tYHO3UHPLVVDVSDUDRDWLYRRXSDVVLYRTXHQmRVmREDVHDGDVHPGDGRVREVHUYiYHLVGH
PHUFDGR
$WXDOPHQWH RV ,QVWUXPHQWRV )LQDQFHLURV GD FRPSDQKLD VH UHVWULQJHP D &DL[D H (TXLYDOHQWHV
GH&DL[DHYLGHQFLDGRVQD1RWDFODVVLILFDGRVQR1tYHOQDKLHUDUTXLDGHYDORUMXVWR

1RWD±9DORUHVDUHFHEHU
2VYDORUHVDUHFHEHUFRUUHVSRQGHPjVUHFHLWDVGHVFULWDV QD QRWD ±5HFHLWDVGHDFHVVR j
UHGH GH GLVWULEXLomR H XVR GD PDUFD SUHGRPLQDQWHPHQWH RULXQGDV GH SDUWHV UHODFLRQDGDV
UHIHUHQWHVjVUHFHLWDVGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRHXVRGDPDUFDGHVHJXURVSODQRVGH
SUHYLGrQFLDFRPSOHPHQWDUSODQRVGHFDSLWDOL]DomRHFRWDVGHJUXSRVGHFRQVyUFLRV
&RQWURODGRUD









'HVFULomR
5HFHLWDVDUHFHEHUGHSDUWHVUHODFLRQDGDV
5HFHLWDVDUHFHEHUGHWHUFHLURV
7RWDO

&RQVROLGDGR









'HVFULomR
5HFHLWDVDUHFHEHUGHSDUWHVUHODFLRQDGDV
5HFHLWDVDUHFHEHUGHWHUFHLURV
7RWDO

ϯϬ
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ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
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1RWD,QYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV
D

0RYLPHQWDomRGRVLQYHVWLPHQWRV
&RQWURODGRUD
0RYLPHQWDomRGRVLQYHVWLPHQWRV
,QYHVWLPHQWRV



5HVXOWDGR
0(3

'LYLGHQGRVH
-&3

$MXVWHVGH
DYDOLDomR
SDWULPRQLDO



&DL[D6HJXURV











&$,;$+ROGLQJ





















7RWDO

,QYHVWLPHQWRV



&DL[D6HJXURV
&$,;$+ROGLQJ
7RWDO





&RQWURODGRUD
0RYLPHQWDomRGRVLQYHVWLPHQWRV
$MXVWHVGH
5HVXOWDGR 'LYLGHQGRVH
DYDOLDomR
0(3
-&3
SDWULPRQLDO















&RQVROLGDGR
0RYLPHQWDomRGRVLQYHVWLPHQWRV
,QYHVWLPHQWRV

&DL[D6HJXURV
7RR6HJXURV
3$1&RUUHWRUD
7RWDO

,QYHVWLPHQWRV

&DL[D6HJXURV
3$16HJXURV
3$1&RUUHWRUD
7RWDO



5HVXOWDGR 'LYLGHQGRVH
0(3
-&3

























$MXVWHVGH
DYDOLDomR
SDWULPRQLDO





5HGXomR
GHFDSLWDO





















&RQVROLGDGR
0RYLPHQWDomRGRVLQYHVWLPHQWRV
$MXVWHVGH
5HVXOWDGR 'LYLGHQGRV
5HGXomR
DYDOLDomR
0(3
H-&3
GHFDSLWDO
SDWULPRQLDO



























ϯϭ
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ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
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ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘
E

&RPSRVLomRVLQWpWLFDGRVUHVXOWDGRVGRVLQYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV
'HVFULomR

5HFHLWDVGDRSHUDomR
5HVXOWDGRGHLQYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV
&XVWRVGHVSHVDVGDRSHUDomR
0DUJHPRSHUDFLRQDO
'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV
'HVSHVDVFRPWULEXWRV
5HVXOWDGRILQDQFHLUR
5HVXOWDGRSDWULPRQLDO
2XWUDVUHFHLWDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV
5HVXOWDGRRSHUDFLRQDO
*DQKRVRXSHUGDVFRPDWLYRVQmRFRUUHQWHV
5HVXOWDGRDQWHVGRVLPSRVWRVHSDUWLFLSDo}HV
,PSRVWRGHUHQGD
&RQWULEXLomRVRFLDO
3DUWLFLSDo}HVVREUHRUHVXOWDGR
3DUWLFLSDo}HVGRVDFLRQLVWDVPLQRULWiULRV
/XFUROtTXLGRDWULEXtYHODRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHV
/XFUROtTXLGRDWULEXtYHODR*UXSR&$,;$6HJXULGDGH
/XFUROtTXLGRDWULEXtYHODRVGHPDLVDFLRQLVWDV
FRQWURODGRUHV

GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
&RQWURODGRUD
&DL[D6HJXURV &$,;$+ROGLQJ
7RWDO



























































GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
&RQWURODGRUD
&DL[D6HJXURV &$,;$+ROGLQJ
7RWDO



























































ϯϮ
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ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ
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ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘

'HVFULomR
5HFHLWDVGDRSHUDomR
&XVWRVGHVSHVDVGDRSHUDomR
0DUJHPRSHUDFLRQDO
'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV
'HVSHVDVFRPWULEXWRV
5HVXOWDGRILQDQFHLUR
5HVXOWDGRSDWULPRQLDO
2XWUDVUHFHLWDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV
5HVXOWDGRRSHUDFLRQDO
*DQKRVRXSHUGDVFRPDWLYRVQmR
FRUUHQWHV
5HVXOWDGRDQWHVGRVLPSRVWRVH
SDUWLFLSDo}HV
,PSRVWRGHUHQGD
&RQWULEXLomRVRFLDO
3DUWLFLSDo}HVVREUHRUHVXOWDGR
3DUWLFLSDo}HVGRVDFLRQLVWDVPLQRULWiULRV
/XFUROtTXLGRDWULEXtYHODRVDFLRQLVWDV
FRQWURODGRUHV
/XFUROtTXLGRDWULEXtYHODR*UXSR
&$,;$6HJXULGDGH
/XFUROtTXLGRDWULEXtYHODRVGHPDLV
DFLRQLVWDVFRQWURODGRUHV

GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
&RQVROLGDGR
&RQVROLGDGR
3$1
7RR
3$1
&DL[D6HJXURV 7RR6HJXURV
7RWDO
&DL[D6HJXURV
7RWDO
&RUUHWRUD
6HJXURV
&RUUHWRUD




























































































































































































ϯϯ
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ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ



EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ



ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘
E &RPSRVLomRDQDOtWLFDGRUHVXOWDGRGD&$,;$6HJXURV

'HVFULomR

&DL[D
6HJXUDGRUD

5HFHLWDVGDRSHUDomR
&XVWRV'HVSHVDVGDRSHUDomR
0DUJHPRSHUDFLRQDO
'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV
'HVSHVDVFRPWULEXWRV
5HVXOWDGRILQDQFHLUR
5HVXOWDGRSDWULPRQLDO
5HVXOWDGRRSHUDFLRQDO
*DQKRVRXSHUGDVFRPDWLYRVQmRFRUUHQWHV
5HVXOWDGRDQWHVGRVLPSRVWRVHSDUWLFLSDo}HV
,PSRVWRGHUHQGD
&RQWULEXLomRVRFLDO
3DUWLFLSDo}HVVREUHRUHVXOWDGR
3DUWLFLSDo}HVGRVDFLRQLVWDVPLQRULWiULRV
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
$WULEXtYHOD$FLRQLVWDVGR*UXSR
 5HYHUVmR$MXVWHGH&RQVROLGDomR
$WULEXtYHOD$FLRQLVWDVGR*UXSR$MXVWDGR
$WULEXtYHOD$FLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHVHP
FRQWURODGDV
GH3DUWLFLSDomRGR*UXSR&$,;$6HJXULGDGH
$WULEXtYHODR*UXSR&$,;$6HJXULGDGH
$WULEXtYHODRVGHPDLVDFLRQLVWDV











































GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
&DL[D
2XWUDV
&DL[D
6HJXURV
$MXVWHVGH
&RQVyUFLR
6D~GH
FRQVROLGDomR









































































&DL[D9LGD 
&DL[D
3UHYLGrQFLD &DSLWDOL]DomR

















&DL[D
6HJXURV
+ROGLQJ


























ϯϰ
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ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ



EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ



ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘

GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
'HVFULomR

&DL[D
6HJXUDGRUD

5HFHLWDVGDRSHUDomR
&XVWRV'HVSHVDVGDRSHUDomR
0DUJHPRSHUDFLRQDO
'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV
'HVSHVDVFRPWULEXWRV
5HVXOWDGRILQDQFHLUR
5HVXOWDGRSDWULPRQLDO
5HVXOWDGRRSHUDFLRQDO
*DQKRVRXSHUGDVFRPDWLYRVQmRFRUUHQWHV
5HVXOWDGRDQWHVGRVLPSRVWRVHSDUWLFLSDo}HV
,PSRVWRGHUHQGD
&RQWULEXLomRVRFLDO
3DUWLFLSDo}HVVREUHRUHVXOWDGR
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
$WULEXtYHOD$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
 5HYHUVmR$MXVWHGH&RQVROLGDomR
$WULEXtYHOD$FLRQLVWDVGR*UXSR$MXVWDGR
$WULEXtYHOD$FLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHVHP
FRQWURODGDV
GH3DUWLFLSDomRGD&RPSDQKLD&$,;$
6HJXULGDGH
$WULEXtYHOD&RPSDQKLD&$,;$6HJXULGDGH
$WULEXtYHODRV'HPDLV$FLRQLVWDV




















&DL[D9LGD 
3UHYLGrQFLD

&DL[D
&DSLWDOL]DomR







































&DL[D
&RQVyUFLR






















&DL[D6HJXURV
6D~GH



















2XWUDV
$MXVWHVGH
&RQVROLGDomR



















&DL[D
6HJXURV
+ROGLQJ






















ϯϱ
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ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ



EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ



ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘
E  &RPSRVLomRDQDOtWLFDGHSURGXWRVGHVHJXULGDGHGD&DL[D6HJXUDGRUD
GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
5DPR

3UrPLRV
HPLWLGRV

+DELWDFLRQDO
$XWR
'39$7
5LVFRV3DWULPRQLDLV
3UHVWDPLVWD
9LGD
2XWURV
7RWDO










9DULDo}HV
GDVSURYLV}HV
WpFQLFDVGH
SUrPLRV









3UrPLRV
JDQKRV

6LQLVWURV
RFRUULGRV



















&XVWRVGH
DTXLVLomR









2XWUDV
UHFHLWDVH
GHVSHVDV
RSHUDFLRQDLV









0DUJHP
RSHUDFLRQDO









GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
5DPR

3UrPLRV
HPLWLGRV

+DELWDFLRQDO
$XWR
'39$7
5LVFRV3DWULPRQLDLV
3UHVWDPLVWD
9LGD
2XWURV
7RWDO










9DULDo}HV
GDVSURYLV}HV
WpFQLFDVGH
SUrPLRV









3UrPLRV
JDQKRV

6LQLVWURV
RFRUULGRV



















&XVWRVGH
DTXLVLomR









2XWUDV
UHFHLWDVH
GHVSHVDV
RSHUDFLRQDLV









0DUJHP
RSHUDFLRQDO









ϯϲ
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ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ



EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ



ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘

E &RPSRVLomRDQDOtWLFDGHSURGXWRVGHVHJXULGDGHGD7RR6HJXURV
GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
5DPR

3UrPLRV
HPLWLGRV

*DUDQWLD6HJXUDGR6HWRUS~EOLFRHSULYDGR
3UHVWDPLVWD
'39$7
$FLGHQWHVSHVVRDLVFROHWLYRV
*DUDQWLD(VWHQGLGD%HQV(P*HUDO
9LGDHPJUXSR
6HJXUR+DELWDFLRQDO3UHVWDPLVWD
6HJXUR+DELWDFLRQDO'HPDLV&REHUWXUDV
5LVFRV'LYHUVRV 
7RWDO












9DULDo}HV
GDVSURYLV}HV
WpFQLFDVGH
SUrPLRV











3UrPLRV
JDQKRV

6LQLVWURV
RFRUULGRV























&XVWRVGH
DTXLVLomR











2XWUDV
UHFHLWDVH
GHVSHVDV
RSHUDFLRQDLV











0DUJHP
RSHUDFLRQDO











  5LVFRVGH(QJHQKDULD)LDQoDORFDWtFLD9LDJHP5HQGDGHHYHQWRVDOHDWyULRV'HVHPSUHJRSHUGDGHUHQGD&RPSUHHQVLYRUHVLGHQFLDOHHPSUHVDULDO0LFURVVHJXURV5LVFRVGHSHWUyOHR5LVFRVGLYHUVRV

GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
5DPR

3UrPLRV
HPLWLGRV

*DUDQWLD6HJXUDGR6HWRUS~EOLFRHSULYDGR
3UHVWDPLVWD
'39$7
$FLGHQWHVSHVVRDLVFROHWLYRV
*DUDQWLD(VWHQGLGD%HQV(P*HUDO
9LGDHPJUXSR
6HJXUR+DELWDFLRQDO3UHVWDPLVWD
6HJXUR+DELWDFLRQDO'HPDLV&REHUWXUDV
5LVFRV'LYHUVRV 
7RWDO












9DULDo}HV
GDVSURYLV}HV
WpFQLFDVGH
SUrPLRV











3UrPLRV
JDQKRV

6LQLVWURV
RFRUULGRV























&XVWRVGH
DTXLVLomR











2XWUDV
UHFHLWDVH
GHVSHVDV
RSHUDFLRQDLV











0DUJHP
RSHUDFLRQDO











  5LVFRVGH(QJHQKDULD)LDQoDORFDWtFLD9LDJHP5HQGDGHHYHQWRVDOHDWyULRV'HVHPSUHJRSHUGDGHUHQGD&RPSUHHQVLYRUHVLGHQFLDOHHPSUHVDULDO0LFURVVHJXURV5LVFRVGHSHWUyOHR5LVFRVGLYHUVRV

ϯϳ
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ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ



EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ



ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘

F

&RPSRVLomRVLQWpWLFDGRVHOHPHQWRVSDWULPRQLDLVGRVLQYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV
&RQWURODGRUD
'HVFULomR

$WLYR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$SOLFDo}HV
&UpGLWRGDVRSHUDo}HVFRPVHJXURVHUHVVHJXURV
$WLYRVGHUHVVHJXURHUHWURFHVVmRSURYLV}HVWpFQLFDV
$WLYRVILVFDLV
,QYHVWLPHQWRV
,QWDQJtYHO
2XWURVDWLYRV

3DVVLYR
3DVVLYRVRSHUDFLRQDLV
3DVVLYRVILVFDLV
'pELWRVFRPRSHUDo}HVGHVHJXURVHUHVVHJXURV
3URYLV}HV
2XWURVSDVVLYRV

3DWULP{QLROtTXLGR
$WULEXtYHODFRPSDQKLD&$,;$6HJXULGDGH     
$WULEXtYHODRVGHPDLVDFLRQLVWDV
7RWDOSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR




&DL[D6HJXURV


















&$,;$+ROGLQJ















7RWDO





































&DL[D6HJXURV &$,;$+ROGLQJ











































7RWDO




















&RQVLGHUDRSDWULP{QLROtTXLGRFRQVROLGDGRGD&DL[D6HJXURV
3DWULP{QLROtTXLGRWRWDODWULEXtYHOj&$,;$6HJXULGDGHHPGHGH]HPEURGH5
3DWULP{QLROtTXLGRWRWDODWULEXtYHOj&$,;$6HJXULGDGHHPGHGH]HPEURGH5

ϯϴ
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ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ



EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ



ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘

'HVFULomR
&DL[D6HJXURV
$WLYR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$SOLFDo}HV
&UpGLWRGDVRSHUDo}HVFRPVHJXURVHUHVVHJXURV
$WLYRVGHUHVVHJXURHUHWURFHVVmRSURYLV}HVWpFQLFDV
$WLYRVILVFDLV
,QYHVWLPHQWRV
,QWDQJtYHO
2XWURVDWLYRV

3DVVLYR
3DVVLYRVRSHUDFLRQDLV
3DVVLYRVILVFDLV
'pELWRVFRPRSHUDo}HVGHVHJXURVHUHVVHJXURV
3URYLV}HVWpFQLFDV
3URYLV}HV
2XWURVSDVVLYRV

3DWULP{QLROtTXLGR
$WULEXtYHODFRPSDQKLD&$,;$6HJXULGDGH     
$WULEXtYHODRVGHPDLVDFLRQLVWDV
7RWDOSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR


























&RQVROLGDGR


7RR
3$1
&DL[D
7RR
3$1
7RWDO
7RWDO
6HJXURV
&RUUHWRUD
6HJXURV
6HJXURV
&RUUHWRUD

 












 






















































 





 


















































 





















&RQVLGHUDRSDWULP{QLROtTXLGRFRQVROLGDGRGD&DL[D6HJXURV
3DWULP{QLROtTXLGRWRWDODWULEXtYHOj&$,;$6HJXULGDGHHPGHGH]HPEURGH5
3DWULP{QLROtTXLGRWRWDODWULEXtYHOj&$,;$6HJXULGDGHHPGHGH]HPEURGH5

ϯϵ
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ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ





EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ
ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘
G

5HFRQFLOLDomRGDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVGRVLQYHVWLPHQWRV

&DL[D6HJXURV




 






&RQWURODGRUD
&$,;$+ROGLQJ










7RWDO










&DL[D6HJXURV




 






&RQWURODGRUD
&$,;$+ROGLQJ










7RWDO










'HVFULomR
3DWULP{QLROtTXLGRHPGHMDQHLUR
'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVDRVDFLRQLVWDV
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
3DWULP{QLROtTXLGRHPGHGH]HPEUR
3HUFHQWXDOGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD
3DUWLFLSDomRQRVLQYHVWLPHQWRV
ÈJLR
6DOGRFRQWiELOGRLQYHVWLPHQWRQR*UXSR
  1mRFRQWHPSODSDUWLFLSDomRGHPLQRULWiULRV

'HVFULomR
3DWULP{QLROtTXLGRHPGHMDQHLUR
'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVDRVDFLRQLVWDV
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
3DWULP{QLROtTXLGRHPGHGH]HPEUR
3HUFHQWXDOGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD
3DUWLFLSDomRQRVLQYHVWLPHQWRV
ÈJLR
6DOGRFRQWiELOGRLQYHVWLPHQWRQR*UXSR
  1mRFRQWHPSODSDUWLFLSDomRGHPLQRULWiULRV

'HVFULomR
3DWULP{QLROtTXLGRHPGHMDQHLUR
'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVDRVDFLRQLVWDV
5HGXomRGHFDSLWDO
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
3DWULP{QLROtTXLGRHPGHGH]HPEUR
3HUFHQWXDOGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD
3DUWLFLSDomRQRVLQYHVWLPHQWRV
ÈJLR
6DOGRFRQWiELOGRLQYHVWLPHQWRQR*UXSR

&DL[D
6HJXURV





 






&RQVROLGDGR
7RR
3$1
6HJXURV
&RUUHWRUD





















7RWDO











  1mRFRQWHPSODSDUWLFLSDomRGHPLQRULWiULRV

'HVFULomR
3DWULP{QLROtTXLGRHPGHMDQHLUR
'LVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVDRVDFLRQLVWDV
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
2XWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
2XWUDVPRYLPHQWDo}HV
3DWULP{QLROtTXLGRHPGHGH]HPEUR
3HUFHQWXDOGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD
3DUWLFLSDomRQRVLQYHVWLPHQWRV
ÈJLR
6DOGRFRQWiELOGRLQYHVWLPHQWRQR*UXSR

&DL[D
6HJXURV





 






&RQVROLGDGR
3$1
3$1
6HJXURV
&RUUHWRUD





















7RWDO











  1mRFRQWHPSODSDUWLFLSDomRGHPLQRULWiULRV

ϰϬ
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ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ





EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ
ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘

1RWD±7ULEXWRV
D

,QFLGrQFLDVREUHRUHVXOWDGR±,PSRVWRGH5HQGD3HVVRD-XUtGLFD ,53- H&RQWULEXLomR6RFLDO6REUHR/XFUR/tTXLGR &6// 

$&$,;$6HJXULGDGH DGRWDFRPRUHJLPHGH WULEXWDomR ROXFURUHDORSWDQGR SHODDSXUDomRDQXDOGR,53-HGD&6// (PGHFRUUrQFLD GHVVD RSomRD
&$,;$ 6HJXULGDGH HVWi VXMHLWD D SDJDPHQWRV PHQVDLV GRV WULEXWRV FRP DGRomR GR EDODQFHWH GH VXVSHQVmRUHGXomR VH SUHHQFKLGRV RV UHTXLVLWRV
FRQVWDQWHVQRDUWLJRGR'HFUHWRGHGHPDUoRGHHQDVGHPDLVOHJLVODo}HVDSOLFiYHLV
,

9DORUHVDSUHVHQWDGRVQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRGDFRQWURODGRUDHFRQVROLGDGR
'HVFULomR

,53-H&6//VREUH5HFHLWDVGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRHXVRGD
,53-H&6//VREUHUHVXOWDGRGHLQYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HV
7RWDOGH,PSRVWRVFRUUHQWHV

GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR







GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR







  ,53-FRPDOtTXRWDGHHDGLFLRQDOGHH&6//FRPDOtTXRWDGH

,,

&RQFLOLDomRGRVHQFDUJRVFRP,53-H&6//QDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGRGDFRQWURODGRUDHFRQVROLGDGR
'HVFULomR

, 5HVXOWDGRDQWHVGH,53-H&6//
,53- DOtTXRWDGH 
&6// DOtTXRWDGH 
,53-H&6//
(IHLWRGDVDGLo}HVH[FOXV}HV,53-  H&6//    
,, 'HVSHVDFRP,53-H&6//
5HVXOWDGRGR*UXSRDQWHVGR,53-H&6// , 
,,, 7RWDOGDGHVSHVDFRP,53-H&6// ,, 
$OtTXRWDHIHWLYD
,9 $WLYRILVFDOGLIHULGR ,53-H&6//
9 3DVVLYRILVFDOGLIHULGR ,53-H&6// 
7RWDOGHVSHVDFRP,53-H&6// ,,, DWLYRSDVVLYRILVFDOGLIHULGR

GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR

























GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
&RQWURODGRUD
&RQVROLGDGR
























  2VHIHLWRVGDVH[FOXV}HVGHFRUUHPGDH[FOXVmRGRUHVXOWDGRGHHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDOQRVLQYHVWLPHQWRVGHWLGRVSHOD&RPSDQKLDHSHODDGLomRGHGHVSHVDVQmRGHGXWtYHLVGDEDVHGH
FiOFXOR

ϰϭ
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ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ



EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ
ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘
E

,QFLGrQFLD VREUH R IDWXUDPHQWR ± 3URJUDPD GH ,QWHJUDomR 6RFLDO 3,6  H
&RQWULEXLomRSDUDR)LQDQFLDPHQWRGD6HJXULGDGH6RFLDO &2),16 

23,6±3URJUDPDGH,QWHJUDomR6RFLDOHD&2),16±&RQWULEXLomRSDUDR)LQDQFLDPHQWRGD
6HJXULGDGH 6RFLDO VmR DSXUDGRV PHGLDQWH D DSOLFDomR GDV DOtTXRWDV SUHYLVWDV QD OHJLVODomR
WULEXWiULDVREUHUHFHLWDVGR*UXSR /HLQH/HLQ 
$ OHJLVODomR WULEXWiULD SUHYr GRLV UHJLPHV GH DSXUDomR SDUD R 3,6 H SDUD D &2),16 TXDLV
VHMDP
,

&XPXODWLYR REULJDWyULR jV SHVVRDV MXUtGLFDV GH GLUHLWR SULYDGR H DV HTXLSDUDGDV TXH
DSXUDP R ,53- FRP EDVH QR OXFUR SUHVXPLGR RX DUELWUDGR H[FHWR SDUD LQVWLWXLo}HV
ILQDQFHLUDV H RXWUDV TXH D OHJLVODomR WULEXWiULD HVWDEHOHFH DSXUDomR FRQIRUPH HVWH
UHJLPH

,,

1mRFXPXODWLYR REULJDWyULR jV SHVVRDV MXUtGLFDV GH GLUHLWR SULYDGR H DV HTXLSDUDGDV
TXHDSXUDPR,53-FRPEDVHQROXFURUHDO1HVWHUHJLPHKiSRVVLELOLGDGHGHDSXUDomR
GHFUpGLWRVSDUDGHGXomRGDEDVHGHFiOFXOR

$VDOtTXRWDVWDPEpPVmRGLIHUHQFLDGDVFRQIRUPHDVHJXLU
,

5HJLPHFXPXODWLYR3,6H&2),16

,,

5HJLPHQmRFXPXODWLYR3,6H&2),16

6REUH DV UHFHLWDV GH DFHVVR j UHGH GH GLVWULEXLomR H XVR GD PDUFD H GH MXURV VREUH FDSLWDO
SUySULRV -6&3 DDSXUDomRGR3,6HGD&2),16REVHUYDRUHJLPHQmRFXPXODWLYRXPDYH]
TXHD&RPSDQKLDVHHQTXDGUDQHVWDDSXUDomRFRQIRUPHDOHJLVODomRWULEXWiULD
GHMDQHLURDGH
GHMDQHLURDGH
GH]HPEURGH
GH]HPEURGH
&RQWURODGRUD &RQVROLGDGR &RQWURODGRUD &RQVROLGDGR

'HVFULomR
-XURVVREUHRFDSLWDOSUySULR -6&3 
VREUHLQYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HV
VRFLHWiULDV
3,6  &2),16  
6XEWRWDOGHGHVSHVDWULEXWiULD , 
5HFHLWDGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomR
HXVRGDPDUFD
3,6  &2),16  
6XEWRWDOGHGHVSHVDWULEXWiULD ,, 
2XWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLV
3,6  &2),16  
6XEWRWDOGHGHVSHVDWULEXWiULD ,,, 
5HQGDVGHWtWXORVGHUHQGDIL[D
3,6  &2),16  
,2)
6XEWRWDOGHGHVSHVDWULEXWiULD ,9 
7RWDOGDGHVSHVDWULEXWiULD ,,,,,,
,9
3DVVLYRILVFDOGLIHULGR3,6  
&2),16   9
7RWDOGHVSHVDWULEXWiULDSDVVLYRILVFDO
GLIHULGR , ,,,,,,99 













  


  
















  






  


  






  








































1mR FRQWHPSOD R PRQWDQWH GH 5  UHODWLYR D GHVSHVD GH 3,6&2),16 LQFLGHQWHV VREUH D UHFHLWD GH -6&3 DXIHULGD HP
'H] WHQGR HP YLVWD DSXUDomR GH EDVH WULEXWiULD QHJDWLYD QR SHUtRGR HP IXQomR GR HVWRUQR GH UHFHLWDV PHQFLRQDGR QD
1RWD±9DORUHVDSDJDU
&RQWHPSOD R PRQWDQWH GH 5  UHODWLYR D GHVSHVD GH 3,6&2),16 LQFLGHQWHV VREUH DV UHFHLWDV GH DFHVVR j UHGH GH
GLVWULEXLomR H XVR GD PDUFD HVWRUQDGDV FRQIRUPH PHQFLRQDGR QD 1RWD  ± 9DORUHV D SDJDU R TXDO VHUi REMHWR GH 3HGLGR
(OHWU{QLFRGH5HVWLWXLomR5HVVDUFLPHQWRRX5HHPEROVRH'HFODUDomRGH&RPSHQVDomR 3(5'&203 
1mR FRQWHPSOD R PRQWDQWH GH 5  UHODWLYR D GHVSHVD GH 3,6&2),16 LQFLGHQWHV VREUH DV UHQGDV GH WtWXORV GH UHQGD IL[D
DXIHULGDV HP 'H] WHQGR HP YLVWD DSXUDomR GH EDVH WULEXWiULD QHJDWLYD QR SHUtRGR HP IXQomR GR HVWRUQR GH UHFHLWDV
PHQFLRQDGRQD1RWD±9DORUHVDSDJDU
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1RWD±9DORUHVDSDJDU
&RQWURODGRUDH&RQVROLGDGR











'HVFULomR
9DORUHVDSDJDUD&RQWURODGRUD
3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV&XUWR3UD]R 
3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV/RQJR3UD]R 
7RWDO

  1RWD H ±3DUWHVUHODFLRQDGDV±5HPXQHUDomRGHSHVVRDOFKDYHGDDGPLQLVWUDomR

2VYDORUHVDSDJDUD&RQWURODGRUDFRQWHPSODPRUHVVDUFLPHQWRGHGHVSHVDVFRPSDUWLOKDGDVH
DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV SUHYLVWDV QR &RQYrQLR GH ([HFXomR GH $WLYLGDGHV 2SHUDFLRQDLV H GH
&RPSDUWLOKDPHQWRGH(VWUXWXUDFHOHEUDGRHQWUH&$,;$H&$,;$6HJXULGDGH FRQIRUPH1RWD
F ±3DUWHV5HODFLRQDGDV±7UDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVEHPFRPRUHVVDUFLPHQWRGH
FXVWRVUHODFLRQDGRVDGLVWULEXLomRGHSURGXWRVGHVHJXULGDGH
$YDULDomRYHULILFDGDQRSHUtRGRpMXVWLILFDGDSHODUHYLVmRGR³3UHoRGR6HUYLoR´FREUDGRSHOD
&$,;$SDUDGLVWULEXLomRGRVSURGXWRVGHVHJXULGDGHRTXHLPSDFWRXRPRQWDQWHDSDJDUHP
YDORUHTXLYDOHQWH5PLO FRQWDELOL]DGRFRPRHVWRUQRGHUHFHLWD 

1RWD±3URYLV}HVHSDVVLYRVFRQWLQJHQWHV
$ &RPSDQKLD H D &$,;$ +ROGLQJ IRUDP FRQVWLWXtGDV HP  GH PDLR GH  H DWp D GDWD
GHVWDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV QmR VmR SDUWH HP QHQKXP
SURFHVVR MXGLFLDO HRX SURFHGLPHQWR DGPLQLVWUDWLYR UHOHYDQWH 'HVVD IRUPD QmR IRUDP
UHFRQKHFLGDVQHPLGHQWLILFDGDVSHOD&RPSDQKLDSURYLV}HVHSDVVLYRVFRQWLQJHQWHV

1RWD±3DWULP{QLROtTXLGR
D

&DSLWDOVRFLDO

2 &DSLWDO VRFLDO QR PRQWDQWH GH 5  HVWi GLYLGLGR HP  Do}HV
RUGLQiULDVUHSUHVHQWDGDVQDIRUPDHVFULWXUDOHVHPYDORUQRPLQDO23DWULP{QLROtTXLGRHP
GH GH]HPEUR GH  HUD GH 5   GH GH]HPEUR GH  ± 5  
FRUUHVSRQGHQWH D XP YDORU SDWULPRQLDO GH 5  SRU DomR  GH GH]HPEUR GH  ± 5
 
E

3DUWLFLSDo}HVDFLRQiULDV

$o}HV
7RWDO

$FLRQLVWDV
&DL[D(FRQ{PLFD)HGHUDO±HP
PLOKDUHV
7RWDO

F

















5HVHUYDV
&RQWURODGRUDH&RQVROLGDGR











5HVHUYDVGH/XFURV
5HVHUYD/HJDO
5HVHUYDVGH/XFURVD5HDOL]DU
5HVHUYD(VWDWXWiULD
7RWDO

G


$o}HV
7RWDO

$MXVWHVGHDYDOLDomRSDWULPRQLDO

2PRQWDQWHHPGHGH]HPEURGHHUDGH5 GHGH]HPEURGH±5
 HFRQVLGHUDRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHGH5 MDQHLURDGHGH]HPEURGH
 ± 5   GHFRUUHQWH GH RXWURV UHVXOWDGRV DEUDQJHQWHV UHIOH[RV GH VXDV LQYHVWLGDV
UHODWLYRV D WtWXORV H YDORUHV PRELOLiULRV EHP FRPR YDULDomR FDPELDO GH LQYHVWLPHQWRV HP
PRHGDVHVWUDQJHLUDVSURYHQLHQWHVPDMRULWDULDPHQWHGD&DL[D6HJXURV+ROGLQJ6$
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H

/XFURSRUDomR

H 

%iVLFR

(P DWHQGLPHQWR j OHJLVODomR GDV VRFLHGDGHV DQ{QLPDV QD &RQWURODGRUD R OXFUR EiVLFR SRU
DomR p FDOFXODGR PHGLDQWH D GLYLVmR GR OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR SHOD TXDQWLGDGH PpGLD
SRQGHUDGDGHDo}HVRUGLQiULDVWRWDLVHPFLUFXODomRQRSHUtRGRH[FOXLQGRDVDo}HVDGTXLULGDV
SHOD &RPSDQKLD H PDQWLGDV FRPR Do}HV HP WHVRXUDULD 2 4XDGUR DEDL[R GHPRQVWUD R OXFUR
EiVLFRSRUDomR
&RQWURODGRUD&RQVROLGDGR
/XFURDWULEXtYHODRVDFLRQLVWDVGR*UXSRPLOKDUHV
4XDQWLGDGHPpGLDSRQGHUDGDGHDo}HVRUGLQiULDVHPLWLGDV
PLOKDUHV





/XFUREiVLFRSRUDomR5

H 

GHMDQHLURD GHMDQHLURD
GHGH]HPEUR GHGH]HPEUR
GH
GH 






'LOXtGR

2 OXFUR GLOXtGR SRU DomR p FDOFXODGR PHGLDQWH R DMXVWH GD TXDQWLGDGH PpGLD SRQGHUDGD GH
Do}HV RUGLQiULDV HP FLUFXODomR SDUD SUHVXPLU D FRQYHUVmR GH WRGDV DV Do}HV RUGLQiULDV
SRWHQFLDLV GLOXtGDV $ &RPSDQKLD QmR WHP QHQKXPD FDWHJRULD GH Do}HV RUGLQiULDV SRWHQFLDLV
GLOXtGDV
I

'LYLGHQGRV

1R GLD  GH VHWHPEUR GH  R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD DSURYRX R
SDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVLQWHUPHGLiULRVGR H[HUFtFLRGHFRPEDVHQRVOXFURVDXIHULGRV
DWpRSHUtRGRHPGHMXQKRGHQRYDORUGH5PLO 5SRUDomR FRPVXD
UHVSHFWLYDOLTXLGDomRILQDQFHLUDRFRUULGDHPGHVHWHPEURGH
$GLFLRQDOPHQWHHPGHGH]HPEURGHIRUDPGHVWDFDGRVGLYLGHQGRVHTXLYDOHQWHVD5
 PLO 5  SRU DomR  EHP FRPR IRL FRQVWLWXtGD UHVHUYD GH OXFURV D UHDOL]DU
HTXLYDOHQWHD5PLOGHIRUPDDDWLQJLURPRQWDQWHGH5PLO 5SRUDomR 
HTXLYDOHQWH DRV GLYLGHQGRV PtQLPRV REULJDWyULRV SUHYLVWRV QRV WHUPRV GR HVWDWXWR VRFLDO GD
&RPSDQKLD GROXFUROtTXLGRDMXVWDGR $SDUFHODUHPDQHVFHQWHGROXFURGH5
PLO IRL DORFDGD HP UHVHUYDV TXH SRGHUmR VHU XWLOL]DGDV SDUD R SDJDPHQWR GH GLYLGHQGRV
DGLFLRQDLVDRDFLRQLVWD
1RGLDGHDJRVWRGHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDSURYRXDXWLOL]DomR
GR VDOGR SDUFLDO GD FRQWD GH UHVHUYD HVWDWXWiULD SDUD D GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV
FRPSOHPHQWDUHVQRPRQWDQWHGH5PLO 5SRUDomR HQRGLDGHDJRVWRGH
IRLUHDOL]DGRRSDJDPHQWRGHGLYLGHQGRVFRPSOHPHQWDUHVUHIHUHQWHDROXFURDSXUDGRQR
H[HUFtFLR GH  'HVVD IRUPD R PRQWDQWH WRWDO GH GLYLGHQGRV SDJRV UHIHUHQWH DR OXFUR
DSXUDGRQRH[HUFtFLRGHIRLGH5PLO 5SRUDomR HTXLYDOHQWHD
GROXFURDMXVWDGRHGROXFUROtTXLGR

1RWD  ± 5HFHLWDV GH DFHVVR j UHGH GH GLVWULEXLomR H XVR GD
PDUFD
)RL FHOHEUDGR HQWUH R *UXSR &$,;$ 6HJXULGDGH H D &$,;$ QR GLD  GH MXQKR GH 
LQVWUXPHQWR GH RXWRUJD GH GLUHLWRV D SDUWLU GR TXDO R *UXSR REWHYH R GLUHLWR GH QHJRFLDU
OLYUHPHQWH H UHFHEHU LQWHJUDOPHQWH DV FRQWUDSUHVWDo}HV ILQDQFHLUDV GHYLGDV SHODV LQVWLWXLo}HV
FRQYHQLDGDV SHOR GLUHLWR GH DFHVVR j UHGH GH GLVWULEXLomR H XVR GD PDUFD &$,;$ SDUD
GLVWULEXLomR H FRPHUFLDOL]DomR GRV SURGXWRV VHP SUHMXt]R GD UHPXQHUDomR GHYLGD j &$,;$
SHOD SUHVWDomR GH VHUYLoRV GH GLVWULEXLomR H FRPHUFLDOL]DomR GRV SURGXWRV TXH p SDJR SHODV
HPSUHVDVRSHUDFLRQDLV
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2 TXDGUR DEDL[R DSUHVHQWD DV UHFHLWDV GH DFHVVR j UHGH GH GLVWULEXLomR H XVR GD PDUFD SRU
SURGXWRGHVHJXULGDGH
&RQWURODGRUDH&RQVROLGDGR
GHMDQHLURDGH
GHMDQHLURDGH
GH]HPEURGH
GH]HPEURGH













'HVFULomR
&DSLWDOL]DomR
&RQVyUFLR
3UHYLGrQFLD
6HJXURV+DELWDFLRQDO
6HJXURV3UHVWDPLVWD
6HJXURV5LVFRV'LYHUVRV 
5HFHLWDVGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRHXVR
GDPDUFD





 9LGD$XWR6D~GH)iFLO5HVLGHQFLDO6HJXUR5HVLGHQFLDO6HJXUR0XOWLUULVFR6HJXUR/RWpULFR6HJXUR5LVFRGH(QJHQKDULD

1RWD±'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV
&RQWURODGRUDH&RQVROLGDGR
GHMDQHLURDGH
GHMDQHLURDGH
GH]HPEURGH
GH]HPEURGH











'HVFULomR
'HVSHVDVGHSHVVRDO 
5HPXQHUDomRGHGLULJHQWHV
6HUYLoRVGHWHUFHLURV 
2XWUDVGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV
7RWDO

  2 LQFUHPHQWR GH GHVSHVD GH SHVVRDO YHULILFDGR QR SHUtRGR HVWi UHODFLRQDGR D H[SDQVmR GR TXDGUR GH SHVVRDO HP IXQomR GD
LQWHUQDOL]DomRGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVDWpHQWmRGHVHQYROYLGDVSHOD&RQWURODGRUD&$,;$QRkPELWRGR&RQYrQLRGH([HFXomR
GH$WLYLGDGHV2SHUDFLRQDLVHGH&RPSDUWLOKDPHQWRGH(VWUXWXUD
  $UHGXomRQRYROXPHGHGHVSHVDVFRPVHUYLoRV GHWHUFHLURVUHIOHWHDLQWHUQDOL]DomRGDVDWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV PHQFLRQDGDQR
LWHPEHPFRPRH[HFXomRGHPHQRUYROXPHGHGHVSHVDVFRPFRQWUDWDomRGHFRQVXOWRULDVDRORQJRGRH[HUFtFLR

1RWD±5HVXOWDGRILQDQFHLUR
'HVFULomR
5HFHLWDVILQDQFHLUDV
&HUWLILFDGRVGHGHSyVLWRVEDQFiULRV
&'%
$WXDOL]DomR0RQHWiULD
2SHUDo}HVFRPSURPLVVDGDV
'HVSHVDVILQDQFHLUDV
'HVSHVDVGHDWXDOL]DomRPRQHWiULDGH
GLYLGHQGRV
7RWDO

GHMDQHLURDGH
GHMDQHLURDGH
GH]HPEURGH
GH]HPEURGH
&RQWURODGRUD &RQVROLGDGR &RQWURODGRUD &RQVROLGDGR
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1RWD3DUWHVUHODFLRQDGDV
D

(QWLGDGHFRQWURODGRUD

$&$,;$6HJXULGDGHIRLFRQVWLWXtGDFRPRVXEVLGLiULDLQWHJUDOGD&$,;$LQVWLWXLomRILQDQFHLUD
VRE D IRUPD GH HPSUHVD HVWDWDO YLQFXODGD DR 0LQLVWpULR GD (FRQRPLD FXMR FDSLWDO IRL
WRWDOPHQWH LQWHJUDOL]DGR SHOD 8QLmR 'HVVD IRUPD D &$,;$ 6HJXULGDGH HQFRQWUDVH VRE
FRQWUROHGLUHWRGD&$,;$HLQGLUHWRGD6HFUHWDULDGR7HVRXUR1DFLRQDO±671
E

3DUWHV5HODFLRQDGDV
WĂƌƚĞƐZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
ŶƚŝĚĂĚĞ
ZĞůĂĐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ
hŶŝĆŽ;dĞƐŽƵƌŽEĂĐŝŽŶĂůͿ
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂ/ŶĚŝƌĞƚĂ
/y
ŽŶƚƌŽůĂĚŽƌĂŝƌĞƚĂ
/y,ŽůĚŝŶŐ
ŽŶƚƌŽůĂĚĂŝƌĞƚĂ
dŽŽ^ĞŐƵƌŽƐ
ŽŶƚƌŽůĂĚĂƐĞŵŽŶũƵŶƚŽ/ŶĚŝƌĞƚĂƐ;:ŽŝŶƚsĞŶƚƵƌĞͿ
WEŽƌƌĞƚŽƌĂ
ĂŝǆĂ^ĞŐƵƌŽƐ
ŽůŝŐĂĚĂ
/yWĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘ʹ/yWZ
KƵƚƌĂƐWĂƌƚĞƐZĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ
/y/ŶƐƚĂŶƚąŶĞĂ^͘

  ,QYHVWLPHQWRGLUHWRGD&$,;$6HJXULGDGHD&DL[D6HJXURV+ROGLQJGHWpPDVVHJXLQWHVSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVD &DL[D6HJXURV
3DUWLFLSDo}HV6HFXULWiULDV/WGDGHWHQWRUDGRVLQYHVWLPHQWRVHPSDUWLFLSDo}HVQD&DL[D6HJXUDGRUD6$&DL[D9LGDH3UHYLGrQFLD
6$ &DL[D &DSLWDOL]DomR 6$ <RXVH 6HJXUDGRUD 6$ 35(9,68/ &RPSDQKLD GH 6HJXURV 3UHYLGrQFLD GR 6XO E  &DL[D
$GPLQLVWUDGRUD GH &RQVyUFLRV 6$ F  &DL[D 6HJXURV $VVHVVRULD H &RQVXOWRULD /WGD G  &DL[D 6HJXURV (VSHFLDOL]DGD HP 6D~GH
6$H :L]6ROXo}HVH&RUUHWDJHPGH6HJXURV6$I &DL[D6HJXURV3DUWLFLSDo}HVHP6D~GH/WGDGHWHQWRUDGRLQYHVWLPHQWRHP
SDUWLFLSDomRQD2GRQWR(PSUHVDV&RQYrQLRV'HQWiULRV/WGDHJ &13;6$6

F

7UDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV

$V WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV GLUHWDV  VmR UHDOL]DGDV QR FXUVR GDV DWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLVGD&$,;$6HJXULGDGHHVmRUHDOL]DGDVHPFRQGLo}HVHWD[DVFRPSDWtYHLVFRPDV
PpGLDVSUDWLFDGDVFRPWHUFHLURVTXDQGRDSOLFiYHOYLJHQWHVQDVGDWDVGDVRSHUDo}HV
F 

&RQWURODGRUD

2V VDOGRV GH WUDQVDo}HV H[LVWHQWHV FRP D SDUWH UHODFLRQDGD &$,;$ UHPHWHP jV DSOLFDo}HV
ILQDQFHLUDV FRQIRUPH 1RWD   EHP FRPR RV YDORUHV D SDJDU UHODWLYRV DR UHVVDUFLPHQWR GH
GHVSHVDV FRPSDUWLOKDGDV H DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV SUHYLVWDV QR &RQYrQLR GH ([HFXomR GH
$WLYLGDGHV2SHUDFLRQDLVHGH&RPSDUWLOKDPHQWRGH(VWUXWXUDFHOHEUDGRHQWUH&$,;$H&$,;$
6HJXULGDGHFRQIRUPHDSUHVHQWDGRQD1RWD
2V YDORUHV D SDJDU GHYLGRV j &RQWURODGRUD VmR UHJLVWUDGRV QR PrV GH FRPSHWrQFLD H SDJRV
DWpRGLD~WLOGRPrVVXEVHTXHQWHjIRUPDOL]DomRDR*UXSR'HVWDIRUPDQmRKiYDORUHVD
SDJDUSDUDD&$,;$FODVVLILFDGRVFRPRQmRFLUFXODQWH
F 

(PSUHHQGLPHQWRVFRQWURODGRVHPFRQMXQWRHFROLJDGDV

2V VDOGRV GH WUDQVDo}HV H[LVWHQWHV FRP DV SDUWHV UHODFLRQDGDV 7RR 6HJXURV FRQWURODGD HP
FRQMXQWR  H &DL[D 6HJXURV FROLJDGD  UHIHUHPVH DRV YDORUHV D UHFHEHU SURYHQLHQWHV GDV
UHFHLWDV GH DFHVVR j UHGH GH GLVWULEXLomR H XVR GD PDUFD GRV 3URGXWRV GH 6HJXULGDGH
UHFHELGDVQR*UXSR&$,;$6HJXULGDGHFRQIRUPH1RWD(VWHVYDORUHVHVWmRSUHYLVWRVQDV
FRQGLo}HV FRQWUDWXDLV GRV DFRUGRV RSHUDFLRQDLV PDQWLGRV HQWUH D &$,;$ H D &$,;$
6HJXULGDGH
2VYDORUHVDUHFHEHUVmRUHJLVWUDGRVQRPrVGHFRPSHWrQFLDHUHFHELGRVDWpRGLD~WLOGR
PrVVXEVHTXHQWH'HVWDIRUPDQmRKiYDORUHVFODVVLILFDGRVFRPRQmRFLUFXODQWHV
(PGHGH]HPEURGHQmRKDYLDLQDGLPSOrQFLDRXLPSDLUPHQWUHJLVWUDGRQRVYDORUHVD
UHFHEHUGHSDUWHVUHODFLRQDGDV
$ H[SRVLomR Pi[LPD DR ULVFR GH FUpGLWR QD GDWD GR EDODQoR p R YDORU FRQWiELO GH YDORUHV D
UHFHEHUPHQFLRQDGRVQHVWDQRWD

ϰϲ
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$GLFLRQDOPHQWH R *UXSR &$,;$ 6HJXULGDGH QD FRQGLomR GH DFLRQLVWD GLUHWR WHP R GLUHLWR GH
UHJLVWUDUHUHFHEHURVGLYLGHQGRVHMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRRULXQGRVGDVSDUWHVUHODFLRQDGDV
&DL[D6HJXURV7RR6HJXURVH3$1&RUUHWRUDFRQIRUPHGLVSRVWRQD1RWD
2V GLYLGHQGRV D UHFHEHU GHVVDV SDUWHV UHODFLRQDGDV VmR SDJRV QR  VHPHVWUH GR H[HUFtFLR
VXEVHTXHQWHHSRUWDQWRVmRFODVVLILFDGRVFRPRDWLYRFLUFXODQWH
F 

2XWUDVSDUWHVUHODFLRQDGDV

2VVDOGRVHWUDQVDo}HVH[LVWHQWHVFRPDSDUWHUHODFLRQDGD'LULJHQWHVUHIHUHPVHDRVYDORUHVD
SDJDUGHFRUUHQWHVGDSDUWLFLSDomRQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRGD&RPSDQKLD
2V TXDGURV DEDL[R DSUHVHQWDP RV UHVXOWDGRV H RV VDOGRV SDWULPRQLDLV FRP DV SDUWHV
UHODFLRQDGDVFRQVLGHUDQGRDQDWXUH]DGRUHODFLRQDPHQWRFRPDVHQWLGDGHV

ϰϳ
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&RPSRVLomRGRVVDOGRVSDWULPRQLDLVGHFRUUHQWHVGHWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
&RQWURODGRUD


'HVFULomR

$WLYR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&$,;$
'LYLGHQGRVDUHFHEHU
&DL[D6HJXURV
&$,;$+ROGLQJ
-XURVVREUHFDSLWDOSUySULRD
UHFHEHU
&DL[D6HJXURV
7RR6HJXURV
9DORUHVDUHFHEHU  
&$,;$
&DL[D6HJXURV
7RR6HJXURV
3DVVLYR
9DORUHVDSDJDU
&$,;$
'LULJHQWHV
'LYLGHQGRVDSDJDU
&$,;$








2XWUDV
SDUWHV
UHODFLRQDGDV








































&RQWURODGRUD







&RQWURODGDVHP
FRQMXQWRFROLJDGDV



































7RWDO

&RQWURODGRUD















2XWUDV
SDUWHV
UHODFLRQDGDV













&RQWURODGDVHP
FRQMXQWRFROLJDGDV

7RWDO





































































2PRQWDQWHDSUHVHQWDGRQmRFRQWHPSODDSDUFHODGH5 5HPGHGH]HPEURGH UHODWLYDjV5HFHLWDVGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRHXVRGDPDUFDDUHFHEHURULXQGDVGHSDUWHVQmRUHODFLRQDGDV
j&$,;$6HJXULGDGHFRQIRUPHHOXFLGDGRQD1RWD9DORUHVDUHFHEHU

ϰϴ
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&RQVROLGDGR


'HVFULomR

$WLYR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&$,;$
'LYLGHQGRVDUHFHEHU
&DL[D6HJXURV
-XURVVREUHFDSLWDOSUySULRD
UHFHEHU
&DL[D6HJXURV
7RR6HJXURV
9DORUHVDUHFHEHU  
&$,;$
&DL[D6HJXURV
7RR6HJXURV
3$1&RUUHWRUD
3DVVLYR
9DORUHVDSDJDU
&$,;$
'LULJHQWHV
'LYLGHQGRVDSDJDU
&$,;$




2XWUDV
SDUWHV
UHODFLRQDGDV











&RQWURODGDVHP
&RQWURODGRUD
FRQMXQWRFROLJDGDV





































































7RWDO








2XWUDV
SDUWHV
UHODFLRQDGDV











&RQWURODGDVHP
&RQWURODGRUD
FRQMXQWRFROLJDGDV






7RWDO








































































2PRQWDQWHDSUHVHQWDGRQmRFRQWHPSODDSDUFHODGH5 5HPGHGH]HPEURGH UHODWLYDjV5HFHLWDVGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRHXVRGDPDUFDDUHFHEHURULXQGDVGHSDUWHVQmR
UHODFLRQDGDVj&$,;$6HJXULGDGHFRQIRUPHHOXFLGDGRQD1RWD9DORUHVDUHFHEHU

ϰϵ
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&RPSRVLomRGRVUHVXOWDGRVGHFRUUHQWHVGHWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
&RQWURODGRUD
GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
2XWUDV
&RQWURODGDVHP
&RQWURODGRUD
SDUWHV
FRQMXQWRFROLJDGDV
UHODFLRQDGDV




'HVFULomR

5HFHLWDV
5HFHLWDVGHDFHVVRjUHGHGH
GLVWULEXLomRHXVRGDPDUFD 
&DL[D6HJXURV
7RR6HJXURV
2XWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLV
&DL[D6HJXURV
5HFHLWDVILQDQFHLUDV
&$,;$
'HVSHVDV
'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV  
&$,;$
'HVSHVDVILQDQFHLUDV
&$,;$



GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
2XWUDV
&RQWURODGDVHP
7RWDO
&RQWURODGRUD
SDUWHV
FRQMXQWRFROLJDGDV
UHODFLRQDGDV





7RWDO




















































































































2PRQWDQWHDSUHVHQWDGRQmRFRQWHPSODDSDUFHODGH5 5HPGHGH]HPEURGH UHODWLYDjV5HFHLWDVGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRHXVRGDPDUFDRULXQGDVGHSDUWHVQmRUHODFLRQDGDVj
&$,;$6HJXULGDGH
$V'HVSHVDV$GPLQLVWUDWLYDVLQFOXHPDVGHVSHVDVFRPSDUWLOKDGDVHDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVSUHYLVWDVQR&RQYrQLRGH([HFXomRGH$WLYLGDGHV2SHUDFLRQDLVHGH&RPSDUWLOKDPHQWRGH(VWUXWXUDFHOHEUDGRHQWUH
&$,;$H&DL[D6HJXULGDGH2PRQWDQWHDSUHVHQWDGRQmRFRQWHPSODDSDUFHODGH5 5±HPGHGH]HPEURGH UHODWLYDVjVGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVUHDOL]DGDVFRPSDUWHVQmRUHODFLRQDGDV
j&$,;$6HJXULGDGH
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522

ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ

EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ
ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘


'HVFULomR
5HFHLWDV
5HFHLWDVGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomR
HXVRGDPDUFD 
&DL[D6HJXURV
7RR6HJXURV
2XWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLV
&DL[D6HJXURV
5HFHLWDVILQDQFHLUDV
&$,;$
'HVSHVDV
'HVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV  
&$,;$
'HVSHVDVILQDQFHLUDV
&$,;$



&RQVROLGDGR
GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
GHMDQHLURDGHGH]HPEURGH
&RQWURODGDVHP
&RQWURODGDVHP
&RQWURODGRUD
7RWDO
&RQWURODGRUD
7RWDO
FRQMXQWRFROLJDGDV
FRQMXQWRFROLJDGDV






























































































2PRQWDQWHDSUHVHQWDGRQmRFRQWHPSODDSDUFHODGH5 5HPGHGH]HPEURGH UHODWLYDjV5HFHLWDVGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRHXVRGDPDUFDRULXQGDVGHSDUWHVQmRUHODFLRQDGDVj
&$,;$6HJXULGDGH
$V'HVSHVDV$GPLQLVWUDWLYDVLQFOXHPDVGHVSHVDVFRPSDUWLOKDGDVHDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVSUHYLVWDVQR&RQYrQLRGH([HFXomRGH$WLYLGDGHV2SHUDFLRQDLVHGH&RPSDUWLOKDPHQWRGH(VWUXWXUDFHOHEUDGRHQWUH
&$,;$H&DL[D6HJXULGDGH2PRQWDQWHDSUHVHQWDGRQmRFRQWHPSODDSDUFHODGH5 5±HPGHGH]HPEURGH UHODWLYDVjVGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDVUHDOL]DGDVFRPSDUWHVQmRUHODFLRQDGDV
j&$,;$6HJXULGDGH
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G

5HPXQHUDomRGHSHVVRDOFKDYHGDDGPLQLVWUDomR

$Wp D GDWD EDVH GH HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV GD &RPSDQKLD D UHPXQHUDomR
GHSHVVRDOFKDYHGDDGPLQLVWUDomRQRSHUtRGRGHGHMDQHLURDGHGH]HPEURGHIRL
GH 5  QR SHUtRGR  GH MDQHLUR D  GH GH]HPEUR GH  ± 5   FRQIRUPH
GHPRQVWUDGRQD1RWD±'HVSHVDV$GPLQLVWUDWLYDV
2V 'LULJHQWHV GD &RPSDQKLD FRP YtQFXOR HPSUHJDWtFLR FRP D FRQWURODGRUD WrP VHXV
EHQHItFLRV SyVHPSUHJR FXVWHDGRV SHOD PHVPD DR SDVVR TXH RV GHPDLV 'LULJHQWHV QmR
UHFHEHPTXDOTXHUDX[tOLRSyVHPSUHJR
$&RPSDQKLDQmRSRVVXtDSROtWLFDGHUHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVDWpDGDWDEDVHGHVWDV
GHPRQVWUDo}HV
H

5HPXQHUDomRGHHPSUHJDGRVHGLULJHQWHV

&RQIRUPH GHWHUPLQD D /HL Q  GH  GH MXQKR GH  UHJXODPHQWDGD SHOR 'HFUHWR
Q EHP FRPR HP IXQomR GDV GLVSRVLo}HV FRQVWDQWHV QR 3URQXQFLDPHQWR 7pFQLFR
&3&  5  D VHJXLU VmR DSUHVHQWDGDV LQIRUPDo}HV UHODWLYDV D UHPXQHUDomR GH SHVVRDO
LQFOXVLYHGLULJHQWHVHFRQVHOKHLURV
5HPXQHUDomR PHQVDO SDJD DRV IXQFLRQiULRV H j $GPLQLVWUDomR GD &DL[D 6HJXULGDGH HP
5HDLV 
'HVFULomR
(PSUHJDGRV
0HQRUVDOiULRï
0DLRUVDOiULRï
6DOiULRPpGLRï

'LULJHQWHV
'LUHWRUSUHVLGHQWH
'LUHWRUHV

&RQVHOKHLURV
&RPLWrGH$XGLWRULD
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
&RQVHOKR)LVFDO



&RQWURODGRUDH&RQVROLGDGR
























   6DOiULR GRV HPSUHJDGRV GLVSRQLELOL]DGRV SHOD &$,;$ H UHVVDUFLGR j &RQWURODGRUD FRQIRUPH $FRUGR GH
&RPSDUWLOKDPHQWRGH,QIUDHVWUXWXUDH$WLYLGDGHV2SHUDFLRQDLV

1RWD±(YHQWRVVXEVHTXHQWHV
D

$FRUGR7RNLR0DULQH

1RGLDGHMDQHLURGHHPFRQWLQXLGDGHDRSURFHVVRFRPSHWLWLYRSDUDUHHVWUXWXUDomRGH
VXDRSHUDomRGHVHJXURVGLYXOJDGRSRUPHLRGHIDWRUHOHYDQWHHPGHPDLRGHD&DL[D
6HJXULGDGH 3DUWLFLSDo}HV 6$ ³&DL[D 6HJXULGDGH´ RX ³&RPSDQKLD´  FRPXQLFRX DR PHUFDGR
HP JHUDO TXH ILUPRX FRP D 7RNLR 0DULQH 6HJXUDGRUD 6$ ³7RNLR 0DULQH´  DFRUGR GH
DVVRFLDomR ³$FRUGR 7RNLR 0DULQH´  SDUD D IRUPDomR GH XPD QRYD VRFLHGDGH TXH H[SORUDUi
SHORSUD]RGHDQRVRVUDPRVGHVHJXURV+DELWDFLRQDOH5HVLGHQFLDOQDUHGHGHGLVWULEXLomR
GD&DL[D(FRQ{PLFD)HGHUDO ³%DOFmR&$,;$´ 
1RVWHUPRVGR$FRUGR7RNLR0DULQHD&DL[D 6HJXULGDGHWHUi GHSDUWLFLSDomRQRFDSLWDO
WRWDOGDQRYDVRFLHGDGH ³1RYD&RPSDQKLD´ VHQGR WLWXODUGH GDVDo}HVRUGLQiULDVH
GDVDo}HVSUHIHUHQFLDLVGD1RYD&RPSDQKLD$7RNLR0DULQHGHWHUiGDVDo}HV
RUGLQiULDV HP PRQWDQWH FRUUHVSRQGHQWH D  GH SDUWLFLSDomR QR FDSLWDO WRWDO GD 1RYD
&RPSDQKLD

ϱϮ
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3DUD WDQWR QR IHFKDPHQWR GD RSHUDomR D 7RNLR 0DULQH VXEVFUHYHUi DXPHQWR GH FDSLWDO QD
1RYD &RPSDQKLD QR YDORU WRWDO GH 5  KXP ELOKmR TXLQKHQWRV H YLQWH
PLOK}HV GH UHDLV  YDORU HVWH TXH VHUi UHSDVVDGR SHOD 1RYD &RPSDQKLD j &DL[D (FRQ{PLFD
)HGHUDOQRVWHUPRVGDRXWRUJDSRUHODFRQFHGLGD XSIURQW HD&DL[D6HJXULGDGHFHOHEUDUiFRP
D1RYD&RPSDQKLDXPFRQWUDWRGHGLVWULEXLomRTXHFRQIHULUij1RYD&RPSDQKLDRGLUHLWRGH
H[SORUDU R %DOFmR &DL[D SRU  DQRV $ 1RYD &RPSDQKLD LUi UHPXQHUDU D &DL[D 6HJXULGDGH
FRPDVGHVSHVDVWRWDLVGHFRPHUFLDOL]DomRSRUSURGXWRHPYDORUHVSUpGHILQLGRV FRPLVVmRGH
GLVWULEXLomR GH  H  SDUD UHVLGHQFLDO H KDELWDFLRQDO UHVSHFWLYDPHQWH  DOpP GH XPD
WD[DGHSHUIRUPDQFHDWUHODGDDRGHVHPSHQKRDQXDOHPYROXPHHOXFUDWLYLGDGH
$ 1RYD &RPSDQKLD WHUi JHVWmR H JRYHUQDQoD FRPSDUWLOKDGD HQWUH &DL[D 6HJXULGDGH H 7RNLR
0DULQH GH IRUPD D SRWHQFLDOL]DU RV SRQWRV IRUWHV GH FDGD DFLRQLVWD REVHUYDQGR DV PHOKRUHV
SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD 1HVVH VHQWLGR FDGD DFLRQLVWD LQGLFDUi TXDWUR PHPEURV
SDUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPDSUHVLGrQFLDURWDWLYDHDOWHUQDGDHQWUHRVDFLRQLVWDV
$'LUHWRULD([HFXWLYDGD1RYD&RPSDQKLDVHUiFRPSRVWDSRUTXDWURPHPEURVFRPLQGLFDomR
SDULWiULDSRUSDUWHGRVDFLRQLVWDVHIXQFLRQDUiGHIRUPDFROHJLDGDHFRPSDUWLOKDGD
2SUD]RSDUDRIHFKDPHQWRGDRSHUDomR FXPSULPHQWRGHWRGDVDVFRQGLo}HVSUHFHGHQWHVDR
IHFKDPHQWRGDRSHUDomR HQFHUUDVHHPGHMDQHLURGH
2IHFKDPHQWRGDRSHUDomRHDLPSOHPHQWDomRGDSDUFHULDHVWmRVXMHLWRVDRFXPSULPHQWRGH
GLYHUVDV FRQGLo}HV VXVSHQVLYDV LQFOXLQGR D REWHQomR GDV DSURYDo}HV QHFHVViULDV SHOD
6XSHULQWHQGrQFLDGH6HJXURV3ULYDGRV 686(3 SHOR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO %$&(1 HSHOR
&RQVHOKR$GPLQLVWUDWLYRGH'HIHVD(FRQ{PLFD &$'( 
E

$SURYDomRSHOD&RQWURODGRUDGDIRUPDomRHFRQWUDWDomRGH6LQGLFDWRGH%DQFRV

$ &DL[D 6HJXULGDGH UHFHEHX HP  GH MDQHLUR GH  R RItFLR GH DSURYDomR GR &RQVHOKR
'LUHWRUGD&DL[D(FRQ{PLFD)HGHUDOSDUDIRUPDomRHFRQWUDWDomRGH6LQGLFDWRGH%DQFRVSDUD
DYDOLDUSRWHQFLDOGHRIHUWDS~EOLFDGHVXDVDo}HV
1R HQVHMR D &DL[D (FRQ{PLFD )HGHUDO LQIRUPRX TXH HVWi HP DQGDPHQWR RV HVWXGRV GH
DYDOLDomR GH SRWHQFLDO GD RSRUWXQLGDGH GH GHVLQYHVWLPHQWR GD &DL[D 6HJXULGDGH H TXH
DSURYDomR RUD LQIRUPDGD p HWDSD DQWHFHVVRUD QR ULWR HVWDEHOHFLGR GH JRYHUQDQoD GH
SRWHQFLDLVGHVLQYHVWLPHQWRV
F

$FRUGR,FDWX

1RGLDGHMDQHLURGHHPFRQWLQXLGDGHDRSURFHVVRFRPSHWLWLYRSDUDUHHVWUXWXUDomRGH
VXDRSHUDomRGHVHJXURVGLYXOJDGRSRUPHLRGHIDWRUHOHYDQWHHPGHPDLRGHD&DL[D
6HJXULGDGH 3DUWLFLSDo}HV 6$ ³&DL[D 6HJXULGDGH´ RX ³&RPSDQKLD´  FRPXQLFRX DR PHUFDGR
HPJHUDOTXHILUPRXFRPD,FDWX6HJXURV ³,FDWX´ DFRUGRGHDVVRFLDomR ³$FRUGR,FDWX´ SDUDD
IRUPDomR GH XPD QRYD VRFLHGDGH TXH H[SORUDUi SHOR SUD]R GH  DQRV R UDPR GH
FDSLWDOL]DomRQDUHGHGHGLVWULEXLomRGD&DL[D(FRQ{PLFD)HGHUDO ³%DOFmR&$,;$´ 
1RVWHUPRVGR$FRUGR,FDWXD&DL[D6HJXULGDGHWHUiGHSDUWLFLSDomRQRFDSLWDOWRWDOGD
QRYDVRFLHGDGH ³1RYD&RPSDQKLD´ VHQGRWLWXODUGHGDVDo}HVRUGLQiULDVHGDV
Do}HV SUHIHUHQFLDLV GD 1RYD &RPSDQKLD $ ,FDWX GHWHUi  GDV Do}HV RUGLQiULDV HP
PRQWDQWHFRUUHVSRQGHQWHDGHSDUWLFLSDomRQRFDSLWDOWRWDOGD1RYD&RPSDQKLD
3DUD WDQWR QR IHFKDPHQWR GD RSHUDomR D ,FDWX VXEVFUHYHUi DXPHQWR GH FDSLWDO QD 1RYD
&RPSDQKLDQRYDORUWRWDOGH5 FHQWRHRLWHQWDPLOK}HV YDORUHVWHTXHVHUi
UHSDVVDGR SHOD 1RYD &RPSDQKLD j &DL[D (FRQ{PLFD )HGHUDO QRV WHUPRV GD RXWRUJD SRU HOD
FRQFHGLGD XSIURQW  H D &DL[D 6HJXULGDGH FHOHEUDUi FRP D 1RYD &RPSDQKLD XP FRQWUDWR GH
GLVWULEXLomRTXHFRQIHULUij1RYD&RPSDQKLDRGLUHLWRGHH[SORUDUR%DOFmR&DL[DSRUDQRV
$ 1RYD &RPSDQKLD LUi UHPXQHUDU D &DL[D 6HJXULGDGH FRP DV GHVSHVDV WRWDLV GH
FRPHUFLDOL]DomR SRU SURGXWR HP YDORUHV SUpGHILQLGRV DOpP GH XPD WD[D GH SHUIRUPDQFH
DWUHODGD DR GHVHPSHQKR DQXDO H D OXFUDWLYLGDGH $ ,FDWX WDPEpP SDJDUi j &DL[D (FRQ{PLFD

ϱϯ
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ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϵ

EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ
ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘
)HGHUDOXPE{QXVDQXDOFRUUHVSRQGHQWHDGRYDORUGRVGLYLGHQGRVOtTXLGRVUHFHELGRVSHOD
,FDWX GD 1RYD &RPSDQKLD TXH H[FHGHUHP D GHWHUPLQDGDV PHWDV HVWDEHOHFLGDV SDUD UHIHULGR
DQR
$1RYD&RPSDQKLDWHUiJHVWmRHJRYHUQDQoDFRPSDUWLOKDGDHQWUH&DL[D6HJXULGDGHH,FDWXGH
IRUPDDSRWHQFLDOL]DURVSRQWRVIRUWHVGHFDGDDFLRQLVWDREVHUYDQGRDVPHOKRUHVSUiWLFDVGH
JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD 1HVVH VHQWLGR FDGD DFLRQLVWD LQGLFDUi TXDWUR PHPEURV SDUD R
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRP D SUHVLGrQFLD URWDWLYD H DOWHUQDGD HQWUH RV DFLRQLVWDV $
'LUHWRULD ([HFXWLYD GD 1RYD &RPSDQKLD VHUi FRPSRVWD SRU TXDWUR PHPEURV FRP LQGLFDomR
SDULWiULDSRUSDUWHGRVDFLRQLVWDVHIXQFLRQDUiGHIRUPDFROHJLDGDHFRPSDUWLOKDGD
2SUD]RSDUDRIHFKDPHQWRGDRSHUDomR FXPSULPHQWRGHWRGDVDVFRQGLo}HVSUHFHGHQWHVDR
IHFKDPHQWRGDRSHUDomR HQFHUUDVHHPGHMDQHLURGH
2IHFKDPHQWRGDRSHUDomRHDLPSOHPHQWDomRGDSDUFHULDHVWmRVXMHLWRVDRFXPSULPHQWRGH
GLYHUVDV FRQGLo}HV VXVSHQVLYDV LQFOXLQGR D REWHQomR GDV DSURYDo}HV QHFHVViULDV SHOD
6XSHULQWHQGrQFLDGH6HJXURV3ULYDGRV 686(3 SHOR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO %$&(1 HSHOR
&RQVHOKR$GPLQLVWUDWLYRGH'HIHVD(FRQ{PLFD &$'( 

&$,;$6(*85,'$'(3$57,&,3$d®(66$
',5(725,$
0$5&2$1721,2'$6,/9$%$5526
',5(72535(6,'(17(

5$)$(/'(2/,9(,5$025$,6
',5(725(;(&87,92

*867$92'(025$(6)(51$1'(6
',5(725(;(&87,92

/(21$5'2*,8%(57,0$77(',
',5(725(;(&87,92

085,/29$=*21d$/9(6
&217$'25
&5&2')
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ZZZSZFFRPEU


&DL[D6HJXULGDGH
3DUWLFLSDo}HV6$
'HPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVHP
GHGH]HPEURGH
HUHODWyULRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWH
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5HODWyULRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWH
VREUHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV


$RV$GPLQLVWUDGRUHVH$FLRQLVWDV
&DL[D6HJXULGDGH3DUWLFLSDo}HV6$




2SLQLmR

([DPLQDPRVDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVGD&DL[D6HJXULGDGH3DUWLFLSDo}HV6$
&RPSDQKLD TXHFRPSUHHQGHPREDODQoRSDWULPRQLDOHPGHGH]HPEURGHHDVUHVSHFWLYDV
GHPRQVWUDo}HVGRUHVXOWDGRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVIOX[RVGH
FDL[DSDUDRH[HUFtFLRILQGRQHVVDGDWDDVVLPFRPRDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRQVROLGDGDVGD&DL[D
6HJXULGDGH3DUWLFLSDo}HV6$HVXDVFRQWURODGDV &RQVROLGDGR TXHFRPSUHHQGHPREDODQoR
SDWULPRQLDOFRQVROLGDGRHPGHGH]HPEURGHHDVUHVSHFWLYDVGHPRQVWUDo}HVFRQVROLGDGDVGR
UHVXOWDGRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVIOX[RVGHFDL[DSDUDR
H[HUFtFLRILQGRQHVVDGDWDEHPFRPRDVFRUUHVSRQGHQWHVQRWDVH[SOLFDWLYDVLQFOXLQGRRUHVXPRGDV
SULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV

(PQRVVDRSLQLmRDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVDFLPDUHIHULGDVDSUHVHQWDPDGHTXDGDPHQWHHPWRGRVRV
DVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOHILQDQFHLUDGD&DL[D6HJXULGDGH3DUWLFLSDo}HV6$HGD&DL[D
6HJXULGDGH3DUWLFLSDo}HV6$HVXDVFRQWURODGDVHPGHGH]HPEURGHRGHVHPSHQKRGHVXDV
RSHUDo}HVHRVVHXVUHVSHFWLYRVIOX[RVGHFDL[DEHPFRPRRGHVHPSHQKRFRQVROLGDGRGHVXDVRSHUDo}HVH
RVVHXVIOX[RVGHFDL[DFRQVROLGDGRVSDUDRH[HUFtFLRILQGRQHVVDGDWDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLV
DGRWDGDVQR%UDVLOHDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR ,)56 HPLWLGDVSHOR,QWHUQDWLRQDO
$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG ,$6% 

%DVHSDUDRSLQLmR

1RVVDDXGLWRULDIRLFRQGX]LGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULD1RVVDV
UHVSRQVDELOLGDGHVHPFRQIRUPLGDGHFRPWDLVQRUPDVHVWmRGHVFULWDVQDVHomRDVHJXLULQWLWXODGD
5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
6RPRVLQGHSHQGHQWHVHPUHODomRj&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVGHDFRUGRFRPRVSULQFtSLRVpWLFRV
UHOHYDQWHVSUHYLVWRVQR&yGLJRGHeWLFD3URILVVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDVSURILVVLRQDLVHPLWLGDVSHOR
&RQVHOKR)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGHHFXPSULPRVFRPDVGHPDLVUHVSRQVDELOLGDGHVpWLFDVFRQIRUPHHVVDV
QRUPDV$FUHGLWDPRVTXHDHYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVXILFLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQWDU
QRVVDRSLQLmR






3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV(QGHUHoRQ~PHURFRPSOHPHQWR&LGDGH8)%UDVLO
&DL[D3RVWDO;;;;;7 [[ [[[[[[[[ZZZSZFFRPEU
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&DL[D6HJXULGDGH3DUWLFLSDo}HV6$


3ULQFLSDLV$VVXQWRVGH$XGLWRULD


3ULQFLSDLV$VVXQWRVGH$XGLWRULD 3$$ VmRDTXHOHVTXHHPQRVVRMXOJDPHQWR
SURILVVLRQDOIRUDPRVPDLVVLJQLILFDWLYRVHPQRVVDDXGLWRULDGR
$VVXQWRV
H[HUFtFLRFRUUHQWH(VVHVDVVXQWRVIRUDPWUDWDGRVQRFRQWH[WRGHQRVVD
DXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVFRPR
XPWRGRHQDIRUPDomRGHQRVVDRSLQLmRVREUHHVVDVGHPRQVWUDo}HV
3RUTXH
pXP3$$"
ILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVHSRUWDQWRQmRH[SUHVVDPRVXPD
RSLQLmRVHSDUDGDVREUHHVVHVDVVXQWRV

&RPRR
DVVXQWRIRL

FRQGX]LGR



&RPRRDVVXQWRIRLFRQGX]LGRHPQRVVD
3RUTXHpXP3$$
DXGLWRULD


(VWLPDWLYDFRQWiELOFUtWLFDQRWDGDPHQWHDV 
UHVHUYDVWpFQLFDVQDVLQYHVWLGDV&DL[D
+ROGLQJ6HFXULWiULD6$H&DL[D6HJXURV
+ROGLQJ6$ ³+ROGLQJV´ 


&RQVLGHUDQGRDDWLYLGDGH
1RVVRVWUDEDOKRVFRPRDXGLWRUHVGDV
GHKROGLQJGHVHPSHQKDGDSHOD&RPSDQKLD
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRQVROLGDGDVLQFOXtUDP
LQGLYLGXDOH&RQVROLGDGRRLQYHVWLPHQWRHP
DOpPGRHQYLRGHLQVWUXomRGHDXGLWRULDSDUDRV
SDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVUHSUHVHQWDHGR DXGLWRUHVGHVVHVFRPSRQHQWHVDUHYLVmRGRVSDSpLV
WRWDOGHDWLYRVUHVSHFWLYDPHQWHEHPFRPRR
GHWUDEDOKRHGLVFXVVmRVREUHRVVHJXLQWHV
UHVXOWDGRGHLQYHVWLPHQWRHPSDUWLFLSDo}HV
SULQFLSDLVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULD
VRFLHWiULDVUHSUHVHQWDHGRUHVXOWDGRGD

&RPSDQKLDLQGLYLGXDOHFRQVROLGDGR
$QiOLVHGDUD]RDELOLGDGHGDDSOLFDomRGH
UHVSHFWLYDPHQWHHP(VVHVLQYHVWLPHQWRV
GHWHUPLQDGDVSUHPLVVDVHMXOJDPHQWRVXWLOL]DGRV
QRWDH[SOLFDWLYD VmRIRUPDGRVSRUSDUWLFLSDo}HV SHOD$GPLQLVWUDomRQDPHQVXUDomRGDVUHVHUYDV
QD&DL[D6HJXURV+ROGLQJ6$ ³&DL[D6HJXURV´ H WpFQLFDVHIHWXDGDVSRUHVSHFLDOLVWDVGDiUHD
QD&DL[D+ROGLQJ6HFXULWiULD6$ ³&DL[D
DWXDULDO
+ROGLQJ´ FROHWLYDPHQWHGHQRPLQDGDV³+ROGLQJV´ 
TXHVmRFRQWURODGRUDVGHHPSUHVDVRSHUDFLRQDLV
7HVWHVGDPHWRGRORJLDXWLOL]DGDSHOD$GPLQLVWUDomR
TXHDWXDPQRVUDPRVGHVHJXURVSUHYLGrQFLD
QDPHQVXUDomRGDVUHVHUYDVWpFQLFDVDVVLPFRPR
FDSLWDOL]DomRFRQVyUFLRVHVD~GH
GDFRQVLVWrQFLDGRVGDGRVGDLQWHJULGDGHHGD

WRWDOLGDGHGDVEDVHVGHGDGRVHQYROYLGDVSDUD
$VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGDV+ROGLQJV
DSXUDomRGRVVDOGRVGDVUHVHUYDVWpFQLFDV
DSUHVHQWDPHVWLPDWLYDVFRQWiEHLVFUtWLFDV

UHIHUHQWHVDRSHUDo}HVTXHUHTXHUHPMXOJDPHQWR
&RQVLGHUDPRVTXHRVFULWpULRVHDVSUHPLVVDV
SDUDUHJLVWURHPHQVXUDomRGDVWUDQVDo}HVH
DGRWDGRVSDUDDGHWHUPLQDomRGDVUHVHUYDVWpFQLFDV
DSXUDomRGRVVDOGRVFRQWiEHLV$SULQFLSDO
SURGX]HPYDORUHVTXHHVWmRVXSRUWDGRVHVmR
HVWLPDWLYDUHIHUHVHDVUHVHUYDVWpFQLFDV
UD]RiYHLVQRFRQWH[WRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV

FRQVROLGDGDV
&RQVLGHUDQGRDVXEMHWLYLGDGHLQHUHQWHjVUHVHUYDV 
WpFQLFDVHVVDpXPDiUHDGHIRFRHPQRVVD
DXGLWRULD
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&DL[D6HJXULGDGH3DUWLFLSDo}HV6$


&RPRRDVVXQWRIRLFRQGX]LGRHPQRVVD
3RUTXHpXP3$$
DXGLWRULD




5HFHLWDVGHDFHVVRjUHGHGHGLVWULEXLomRH

XVRGDPDUFD


$&DL[D6HJXULGDGH3DUWLFLSDo}HV6$ILUPRXFRPD 1RVVRVWUDEDOKRVLQFOXtUDPRHQYLRGHFRQILUPDomR
&DL[D(FRQ{PLFD)HGHUDO ³&$,;$´ LQVWUXPHQWR GDVFRQWUDSUHVHWDo}HVILQDQFHLUDVUHIHUHQWHVj
GHRXWRUJDGRGLUHLWRGHQHJRFLDUDV
GLVWULEXLomRHFRPHUFLDOL]DomRGRH[HUFtFLRILQGRHP
FRQWUDSUHVWDo}HVILQDQFHLUDVGHYLGDVSHODV
EHPFRPRGRVDOGRHPDEHUWRQD
LQVWLWXLo}HVFRQYHQLDGDVSHORGLUHLWRGHDFHVVRj
UHIHULGDGDWD
UHGHGHGLVWULEXLomRHXVRGDPDUFD&$,;$SDUD

GLVWULEXLomRHFRPHUFLDOL]DomRGRVSURGXWRVGH
$GLFLRQDOPHQWHHIHWXDPRVUHFiOFXORGDV
VHJXURVFDSLWDOL]DomRFRQVyUFLRHSUHYLGrQFLD
FRQWUDSUHVWDo}HVILQDQFHLUDVGHYLGDVHFRQIURQWR
QRWDH[SOLFDWLYD (VVDUHFHLWDUHSUHVHQWDFHUFD FRPRVPRQWDQWHVDSUHVHQWDGRVFRPRUHFHLWD
GRUHVXOWDGRGR&RQVROLGDGR


&RQVLGHUDPRVTXHRVFULWpULRVDGRWDGRVSHOD
&RQVLGHUDQGRTXHDOpPGDDWXDomRFRPRKROGLQJ
$GPLQLVWUDomRSURGX]HPYDORUHVTXHHVWmR
HVVDpD~QLFDDWLYLGDGHRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD VXSRUWDGRVHVmRUD]RiYHLVQRFRQWH[WRGDV
HDUHOHYkQFLDGHVWDUHFHLWDHVVDpXPDiUHDGHIRFR GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV

HPQRVVDDXGLWRULD



2XWURVDVVXQWRV

'HPRQVWUDo}HVGR9DORU$GLFLRQDGR

$VGHPRQVWUDo}HVLQGLYLGXDOHFRQVROLGDGDGRYDORUDGLFLRQDGR '9$ UHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRILQGRHP
GHGH]HPEURGHHODERUDGDVVREDUHVSRQVDELOLGDGHGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDH
DSUHVHQWDGDVFRPRLQIRUPDomRVXSOHPHQWDUSDUDILQVGH,)56IRUDPVXEPHWLGDVDSURFHGLPHQWRVGH
DXGLWRULDH[HFXWDGRVHPFRQMXQWRFRPDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLD3DUDD
IRUPDomRGHQRVVDRSLQLmRDYDOLDPRVVHHVVDVGHPRQVWUDo}HVHVWmRFRQFLOLDGDVFRPDVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVHUHJLVWURVFRQWiEHLVFRQIRUPHDSOLFiYHOHVHDVXDIRUPDHFRQWH~GRHVWmRGHDFRUGRFRPRV
FULWpULRVGHILQLGRVQR3URQXQFLDPHQWR7pFQLFR&3&'HPRQVWUDomRGR9DORU$GLFLRQDGR(PQRVVD
RSLQLmRHVVDVGHPRQVWUDo}HVGRYDORUDGLFLRQDGRIRUDPDGHTXDGDPHQWHHODERUDGDVHPWRGRVRVDVSHFWRV
UHOHYDQWHVVHJXQGRRVFULWpULRVGHILQLGRVQHVVH3URQXQFLDPHQWR7pFQLFRHVmRFRQVLVWHQWHVHPUHODomRjV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVWRPDGDVHPFRQMXQWR

2XWUDVLQIRUPDo}HVTXHDFRPSDQKDPDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGDVHRUHODWyULRGRDXGLWRU

$DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDpUHVSRQViYHOSRUHVVDVRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHFRPSUHHQGHPR5HODWyULR
GD$GPLQLVWUDomR

1RVVDRSLQLmRVREUHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVQmRDEUDQJHR5HODWyULRGD
$GPLQLVWUDomRHQmRH[SUHVVDPRVTXDOTXHUIRUPDGHFRQFOXVmRGHDXGLWRULDVREUHHVVHUHODWyULR
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&DL[D6HJXULGDGH3DUWLFLSDo}HV6$


(PFRQH[mRFRPDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVQRVVD
UHVSRQVDELOLGDGHpDGHOHUR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRHDRID]rORFRQVLGHUDUVHHVVHUHODWyULRHVWiGH
IRUPDUHOHYDQWHLQFRQVLVWHQWHFRPDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVRXFRPQRVVRFRQKHFLPHQWRREWLGRQD
DXGLWRULDRXGHRXWUDIRUPDDSDUHQWDHVWDUGLVWRUFLGRGHIRUPDUHOHYDQWH6HFRPEDVHQRWUDEDOKR
UHDOL]DGRFRQFOXLUPRVTXHKiGLVWRUomRUHOHYDQWHQR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRVRPRVUHTXHULGRVD
FRPXQLFDUHVVHIDWR1mRWHPRVQDGDDUHODWDUDHVWHUHVSHLWR

5HVSRQVDELOLGDGHVGDDGPLQLVWUDomRHGDJRYHUQDQoDSHODVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV

$DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDpUHVSRQViYHOSHODHODERUDomRHDGHTXDGDDSUHVHQWDomRGDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR
%UDVLOHFRPDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR ,)56 HPLWLGDVSHOR,QWHUQDWLRQDO
$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG ,$6% HSHORVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHHODGHWHUPLQRXFRPRQHFHVViULRV
SDUDSHUPLWLUDHODERUDomRGHGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVOLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWH
VHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUUR

1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVDDGPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHO
SHODDYDOLDomRGDFDSDFLGDGHGHD&RPSDQKLDFRQWLQXDURSHUDQGRGLYXOJDQGRTXDQGRDSOLFiYHORV
DVVXQWRVUHODFLRQDGRVFRPDVXDFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOHRXVRGHVVDEDVHFRQWiELOQDHODERUDomRGDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVDQmRVHUTXHDDGPLQLVWUDomRSUHWHQGDOLTXLGDUD&RPSDQKLDRXFHVVDUVXDV
RSHUDo}HVRXQmRWHQKDQHQKXPDDOWHUQDWLYDUHDOLVWDSDUDHYLWDURHQFHUUDPHQWRGDVRSHUDo}HV

2VUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVVmRDTXHOHVFRPUHVSRQVDELOLGDGHSHOD
VXSHUYLVmRGRSURFHVVRGHHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV

5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLV
HFRQVROLGDGDV

1RVVRVREMHWLYRVVmRREWHUVHJXUDQoDUD]RiYHOGHTXHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGDVWRPDGDVHPFRQMXQWRHVWmROLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGD
SRUIUDXGHRXHUURHHPLWLUUHODWyULRGHDXGLWRULDFRQWHQGRQRVVDRSLQLmR6HJXUDQoDUD]RiYHOpXPDOWR
QtYHOGHVHJXUDQoDPDVQmRXPDJDUDQWLDGHTXHDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDV
EUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULDVHPSUHGHWHFWDPDVHYHQWXDLVGLVWRUo}HVUHOHYDQWHVH[LVWHQWHV$V
GLVWRUo}HVSRGHPVHUGHFRUUHQWHVGHIUDXGHRXHUURHVmRFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVTXDQGR
LQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRSRVVDPLQIOXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHODVGHFLV}HV
HFRQ{PLFDVGRVXVXiULRVWRPDGDVFRPEDVHQDVUHIHULGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV

&RPRSDUWHGHXPDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULD
H[HUFHPRVMXOJDPHQWRSURILVVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSURILVVLRQDODRORQJRGDDXGLWRULD$OpPGLVVR

• ,GHQWLILFDPRVHDYDOLDPRVRVULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGDVLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURSODQHMDPRVHH[HFXWDPRV
SURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDHPUHVSRVWDDWDLVULVFRVEHPFRPRREWHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULD
DSURSULDGDHVXILFLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR2ULVFRGHQmRGHWHFomRGHGLVWRUomRUHOHYDQWH
UHVXOWDQWHGHIUDXGHpPDLRUGRTXHRSURYHQLHQWHGHHUURMiTXHDIUDXGHSRGHHQYROYHURDWRGHEXUODU
RVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVLILFDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDVLQWHQFLRQDLV
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&DL[D6HJXULGDGH3DUWLFLSDo}HV6$


• 2EWHPRVHQWHQGLPHQWRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVUHOHYDQWHVSDUDDDXGLWRULDSDUDSODQHMDUPRV
SURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDDSURSULDGRVjVFLUFXQVWkQFLDVPDVQmRFRPRREMHWLYRGHH[SUHVVDUPRV
RSLQLmRVREUHDHILFiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV

• $YDOLDPRVDDGHTXDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVXWLOL]DGDVHDUD]RDELOLGDGHGDVHVWLPDWLYDVFRQWiEHLVH
UHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVIHLWDVSHODDGPLQLVWUDomR

• &RQFOXtPRVVREUHDDGHTXDomRGRXVRSHODDGPLQLVWUDomRGDEDVHFRQWiELOGHFRQWLQXLGDGH
RSHUDFLRQDOHFRPEDVHQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVVHH[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWHHPUHODomRD
HYHQWRVRXFRQGLo}HVTXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGDVLJQLILFDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGHGH
FRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD6HFRQFOXLUPRVTXHH[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWHGHYHPRV
FKDPDUDWHQomRHPQRVVRUHODWyULRGHDXGLWRULDSDUDDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVRXLQFOXLUPRGLILFDomRHPQRVVDRSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HVIRUHP
LQDGHTXDGDV1RVVDVFRQFOXV}HVHVWmRIXQGDPHQWDGDVQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVDWpDGDWDGH
QRVVRUHODWyULR7RGDYLDHYHQWRVRXFRQGLo}HVIXWXUDVSRGHPOHYDUD&RPSDQKLDDQmRPDLVVHPDQWHU
HPFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDO

• $YDOLDPRVDDSUHVHQWDomRJHUDODHVWUXWXUDHRFRQWH~GRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGDVLQFOXVLYHDVGLYXOJDo}HVHVHHVVDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVUHSUHVHQWDPDVFRUUHVSRQGHQWHV
WUDQVDo}HVHRVHYHQWRVGHPDQHLUDFRPSDWtYHOFRPRREMHWLYRGHDSUHVHQWDomRDGHTXDGD

• 2EWHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVXILFLHQWHUHIHUHQWHjVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVGDV
HQWLGDGHVRXDWLYLGDGHVGHQHJyFLRGRJUXSRSDUDH[SUHVVDUXPDRSLQLmRVREUHDVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV6RPRVUHVSRQViYHLVSHODGLUHomRVXSHUYLVmRHGHVHPSHQKRGD
DXGLWRULDGRJUXSRHFRQVHTXHQWHPHQWHSHODRSLQLmRGHDXGLWRULD

&RPXQLFDPRQRVFRPRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDDUHVSHLWRHQWUHRXWURVDVSHFWRVGRDOFDQFH
SODQHMDGRGDpSRFDGDDXGLWRULDHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQLILFDWLYDVGHDXGLWRULDLQFOXVLYHDVHYHQWXDLV
GHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWLILFDPRVGXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV

)RUQHFHPRVWDPEpPDRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDGHFODUDomRGHTXHFXPSULPRVFRPDVH[LJrQFLDV
pWLFDVUHOHYDQWHVLQFOXLQGRRVUHTXLVLWRVDSOLFiYHLVGHLQGHSHQGrQFLDHFRPXQLFDPRVWRGRVRVHYHQWXDLV
UHODFLRQDPHQWRVRXDVVXQWRVTXHSRGHULDPDIHWDUFRQVLGHUDYHOPHQWHQRVVDLQGHSHQGrQFLDLQFOXLQGR
TXDQGRDSOLFiYHODVUHVSHFWLYDVVDOYDJXDUGDV

'RVDVVXQWRVTXHIRUDPREMHWRGHFRPXQLFDomRFRPRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDGHWHUPLQDPRV
DTXHOHVTXHIRUDPFRQVLGHUDGRVFRPRPDLVVLJQLILFDWLYRVQDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGR
H[HUFtFLRFRUUHQWHHTXHGHVVDPDQHLUDFRQVWLWXHPRVSULQFLSDLVDVVXQWRVGHDXGLWRULD'HVFUHYHPRV
HVVHVDVVXQWRVHPQRVVRUHODWyULRGHDXGLWRULDDPHQRVTXHOHLRXUHJXODPHQWRWHQKDSURLELGRGLYXOJDomR
S~EOLFDGRDVVXQWRRXTXDQGRHPFLUFXQVWkQFLDVH[WUHPDPHQWHUDUDVGHWHUPLQDUPRVTXHRDVVXQWRQmR
GHYHVHUFRPXQLFDGRHPQRVVRUHODWyULRSRUTXHDVFRQVHTXrQFLDVDGYHUVDVGHWDOFRPXQLFDomRSRGHP
GHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHOVXSHUDURVEHQHItFLRVGDFRPXQLFDomRSDUDRLQWHUHVVHS~EOLFR

%UDVtOLDGHMDQHLURGH


3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV
$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHV
&5&632
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*XVWDYRGH0RUDHV)HUQDQGHVEUDVLOHLURFDVDGRHFRQRPLiULRSRUWDGRUGD&pGXOD
GH,GHQWLGDGH 5* Q66363LQVFULWRQR&3)0)VRERQ
 FRP HVFULWyULR QD 6%6 4XDGUD  /RWH   (G 6HGH , &(3 
%UDVtOLD') QD TXDOLGDGH GH UHSUHVHQWDQWH OHJDO GD &DL[D 6HJXULGDGH 3DUWLFLSDo}HV
6$ ³&RPSDQKLD´  SHVVRD MXUtGLFD GH GLUHLWR SULYDGR FRP VHGH QD &LGDGH GH
%UDVtOLD 'LVWULWR )HGHUDO QR 6HWRU %DQFiULR 6XO 4XDGUD  ORWH   H   DQGDU
LQVFULWDQR&13-0)VRERQGHFODUDQRVWHUPRVGRVLQFLVRV9H
9, GR SDUiJUDIR  GR DUWLJR  GD ,QVWUXomR GD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV Q
GHGHGH]HPEURGHTXH

L  UHYLX GLVFXWLX H FRQFRUGD FRP DV RSLQL}HV H[SUHVVDV QR UHODWyULR GRV DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHV VREUH DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV GD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH

LL  UHYLX GLVFXWLX H FRQFRUGD FRP DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H
FRQVROLGDGDV GD &RPSDQKLD UHIHUHQWHV DR H[HUFtFLR ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH




%UDVtOLDGHMDQHLURGH
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0DUFR$QWRQLRGD6LOYD%DUURVEUDVLOHLURVROWHLURHFRQRPLVWDSRUWDGRUGD&pGXOD
GH,GHQWLGDGH 5* Q,635-LQVFULWRQR&3)0)VRERQ
 FRP HVFULWyULR QD 6%6 4XDGUD  /RWH   (G 6HGH , &(3 
%UDVtOLD') QD TXDOLGDGH GH UHSUHVHQWDQWH OHJDO GD &DL[D 6HJXULGDGH 3DUWLFLSDo}HV
6$ ³&RPSDQKLD´  SHVVRD MXUtGLFD GH GLUHLWR SULYDGR FRP VHGH QD &LGDGH GH
%UDVtOLD 'LVWULWR )HGHUDO QR 6HWRU %DQFiULR 6XO 4XDGUD  ORWH   H   DQGDU
LQVFULWDQR&13-0)VRERQGHFODUDQRVWHUPRVGRVLQFLVRV9H
9, GR SDUiJUDIR  GR DUWLJR  GD ,QVWUXomR GD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV Q
GHGHGH]HPEURGHTXH

L  UHYLX GLVFXWLX H FRQFRUGD FRP DV RSLQL}HV H[SUHVVDV QR UHODWyULR GRV DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHV VREUH DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV GD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH

LL  UHYLX GLVFXWLX H FRQFRUGD FRP DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H
FRQVROLGDGDV GD &RPSDQKLD UHIHUHQWHV DR H[HUFtFLR ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH
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5DIDHO GH 2OLYHLUD 0RUDLV EUDVLOHLUR FDVDGR HFRQRPLiULR SRUWDGRU GD &pGXOD GH
,GHQWLGDGH 5*  Q  663') LQVFULWR QR &3)0) VRE R Q 
FRPHVFULWyULRQD6%64XDGUD/RWH(G6HGH,&(3%UDVtOLD')
QD TXDOLGDGH GH UHSUHVHQWDQWH OHJDO GD &DL[D 6HJXULGDGH 3DUWLFLSDo}HV 6$
³&RPSDQKLD´  SHVVRD MXUtGLFD GH GLUHLWR SULYDGR FRP VHGH QD &LGDGH GH %UDVtOLD
'LVWULWR)HGHUDOQR6HWRU%DQFiULR6XO4XDGUDORWH HDQGDULQVFULWDQR
&13-0) VRE R Q  GHFODUD QRV WHUPRV GRV LQFLVRV 9 H 9, GR
SDUiJUDIRGRDUWLJRGD,QVWUXomRGD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVQGH
GHGH]HPEURGHTXH

L  UHYLX GLVFXWLX H FRQFRUGD FRP DV RSLQL}HV H[SUHVVDV QR UHODWyULR GRV DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHV VREUH DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV GD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH

LL  UHYLX GLVFXWLX H FRQFRUGD FRP DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H
FRQVROLGDGDV GD &RPSDQKLD UHIHUHQWHV DR H[HUFtFLR ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH
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/HRQDUGR*LXEHUWL0DWWHGLEUDVLOHLURFDVDGRDGPLQLVWUDGRUSRUWDGRUGD&pGXODGH
,GHQWLGDGH 5*  Q  663') LQVFULWR QR &3)0) VRE R Q 
FRPHVFULWyULRQD6%64XDGUD/RWH(G6HGH,&(3%UDVtOLD')
QD TXDOLGDGH GH UHSUHVHQWDQWH OHJDO GD &DL[D 6HJXULGDGH 3DUWLFLSDo}HV 6$
³&RPSDQKLD´  SHVVRD MXUtGLFD GH GLUHLWR SULYDGR FRP VHGH QD &LGDGH GH %UDVtOLD
'LVWULWR)HGHUDOQR6HWRU%DQFiULR6XO4XDGUDORWH HDQGDULQVFULWDQR
&13-0) VRE R Q  GHFODUD QRV WHUPRV GRV LQFLVRV 9 H 9, GR
SDUiJUDIRGRDUWLJRGD,QVWUXomRGD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVQGH
GHGH]HPEURGHTXH

L  UHYLX GLVFXWLX H FRQFRUGD FRP DV RSLQL}HV H[SUHVVDV QR UHODWyULR GRV DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHV VREUH DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV GD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH

LL  UHYLX GLVFXWLX H FRQFRUGD FRP DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H
FRQVROLGDGDV GD &RPSDQKLD UHIHUHQWHV DR H[HUFtFLR ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH



%UDVtOLDGHMDQHLURGH
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3$5(&(5'2&216(/+2),6&$/

2&RQVHOKR)LVFDOGD&DL[D6HJXULGDGH3DUWLFLSDo}HV6$QRXVRGHVXDVDWULEXLo}HV
OHJDLV H HVWDWXWiULDV SURFHGHX DR H[DPH GDV 'HPRQVWUDo}HV &RQWiEHLV H[HFXomR
RUoDPHQWiULD 5HODWyULR GD $GPLQLVWUDomR H GHVWLQDomR GR UHVXOWDGR GD &DL[D 6HJXULGDGH
3DUWLFLSDo}HV 6$ UHODWLYRV DR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  RV TXDLV
IRUDPDSURYDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPGHMDQHLURGH
&RP EDVH QRV H[DPHV HIHWXDGRV QDV LQIRUPDo}HV H HVFODUHFLPHQWRV UHFHELGRV QR
GHFRUUHU GR H[HUFtFLR SHOD $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD H DLQGD QR 5HODWyULR GD
3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVHVWH&RQVHOKR)LVFDORSLQDIDYRUDYHOPHQWH
VHP UHVVDOYDV TXH RV UHIHULGRV GRFXPHQWRV HVWmR HP FRQGLo}HV GH VHU HQFDPLQKDGRV SDUD
GHOLEHUDomRGD$VVHPEOHLD*HUDOGRV$FLRQLVWDV



%UDVtOLD GHMDQHLURGH

%UXQR&LULOR0HQGRQoDGH&DPSRV
&RQVHOKHLUR

'HUPHYDO%LFDOKR&DUYDOKR
&RQVHOKHLUR6XSOHQWH

2VYDOGR%UXQR%UDVLO&DYDOFDQWH
3UHVLGHQWHGR&RQVHOKR)LVFDO

3DUHFHU&)')75,GRF±$WD
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$RV
&RQVHOKHLURVGH$GPLQLVWUDomRGD&$,;$6HJXULGDGH3DUWLFLSDo}HV6$

,QWURGXomR
2 &RPLWr GH $XGLWRULD GD &DL[D 6HJXULGDGH 3DUWLFLSDo}HV 6$ &2$8' RX &RPLWr  yUJmR HVWDWXWiULR GH FDUiWHU
SHUPDQHQWHTXHVHUHSRUWDGLUHWDPHQWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR &$ DWXDQRVOLPLWHVGHVXDVFRPSHWrQFLDV
GLVSRVWDVQR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDHQRVHX5HJLPHQWR,QWHUQRTXHHVWmRHPFRQIRUPLGDGHFRPDOHJLVODomR
YLJHQWHQRWDGDPHQWHD/HLQR'HFUHWRQDV5HVROXo}HVGD&RPLVVmR,QWHUPLQLVWHULDOGH
*RYHUQDQoD &RUSRUDWLYD H GH $GPLQLVWUDomR GH 3DUWLFLSDo}HV 6RFLHWiULDV GD 8QLmR &*3$5  H DV ,QVWUXo}HV GD
&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV &90 
)RLLQVWDODGRHPGHQRYHPEURGHHpFRPSRVWRSRU TXDWUR PHPEURVLQGHSHQGHQWHVWRGRVQRPHDGRVSHOR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &$,;$ 6HJXULGDGH VHQGR R SUHVLGHQWH GR &RPLWr PHPEUR LQGHSHQGHQWH WDPEpP
GDTXHOH&RQVHOKR
1RVWHUPRVGR$UWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDR&2$8'pyUJmRDX[LOLDUGDDGPLQLVWUDomRWHQGRFRPR
SULQFLSDOILQDOLGDGHDVVHVVRUDUR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRGHVHPSHQKRGHVXDVIXQo}HVVREUHWXGRFRPUHODomR
DRPRQLWRUDPHQWRGDTXDOLGDGHWUDQVSDUrQFLDHLQWHJULGDGHGDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
GDHIHWLYLGDGHGRVVLVWHPDVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHFRQWUROHVLQWHUQRVEHPFRPRGDDWXDomRGDVDXGLWRULDV
LQWHUQDHLQGHSHQGHQWH
&RPR yUJmR GH DVVHVVRUDPHQWR R &2$8' QmR SRVVXL IXQo}HV GHOLEHUDWLYDV GHFLVyULDV RX H[HFXWLYDV $VVLP D
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDpUHVSRQViYHOSHODGHILQLomRHLPSOHPHQWDomRGHSURFHVVRVHSURFHGLPHQWRVTXHYLVDP
FROHWDUGDGRVQDHODERUDomRGDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVFRPREVHUYkQFLDGDOHJLVODomRVRFLHWiULDGDVSUiWLFDV
FRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLODOpPGDVQRUPDVHPLWLGDVSHOR,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG ,$6% HSHOD
&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV &90 $$GPLQLVWUDomRpWDPEpPUHVSRQViYHOSRUHODERUDUHJDUDQWLUDLQWHJULGDGH
GDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVJHULURVULVFRVPDQWHUVLVWHPDGHFRQWUROHVLQWHUQRVHIHWLYRH]HODUSHORFRPSOLDQFH
GDVDWLYLGDGHVHSURFHVVRVGD&RPSDQKLDFDEHQGRDR&RPLWrUHFRPHQGDUDFRUUHomRRXDSULPRUDPHQWRGHSROtWLFDV
SUiWLFDVHSURFHGLPHQWRVLGHQWLILFDGRVQRkPELWRGHVXDVDWULEXLo}HV
2VWUDEDOKRVGHVXSHUYLVmRHPRQLWRUDPHQWRGHVHPSHQKDGRVSHOR&2$8'WrPFRPREDVHRVLQVXPRVUHFHELGRVGD
$GPLQLVWUDomR GDV GLYHUVDV iUHDV GD &RPSDQKLD ± HVSHFLDOPHQWH DV UHVSRQViYHLV SHOD HODERUDomR GDV
'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVSHORJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVFRQWUROHVLQWHUQRVFRPSOLDQFHHLQWHJULGDGH±RVUHVXOWDGRV
GRV WUDEDOKRV GRV DXGLWRUHV LQWHUQRV H LQGHSHQGHQWHV DOpP GD DQiOLVH GR SUySULR &RPLWr VREUH GRFXPHQWRV H
LQIRUPDo}HVGD&RPSDQKLDDRVTXDLVWHQKDDFHVVRQRGHVHPSHQKRGHVXDVDWLYLGDGHV

$WLYLGDGHVGR3HUtRGR

1R H[HUFtFLR GH  R &2$8' UHDOL]RX  VHVVHQWD H QRYH  UHXQL}HV FRP DV GLYHUVDV iUHDV GD &RPSDQKLD DV
DXGLWRULDVLQWHUQDHLQGHSHQGHQWHR&RPLWrGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVD'LUHWRULDHR&RQVHOKR)LVFDO
$OpP GLVVR RV PHPEURV GR &RPLWr SDUWLFLSDUDP GD UHXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR TXH DSURYRX DV
'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVGD&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOGHHRSUHVLGHQWHGR&RPLWr±HPHPEUR
GR


&RQVHOKR

GH

$GPLQLVWUDomR

±

SDUWLFLSRX
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RFRUULGDV DR ORQJR GR H[HUFtFLR WHQGR UHSRUWDGR DV DWLYLGDGHV GHVHPSHQKDGDV SHOR &2$8' H VXEPHWLGR
WULPHVWUDOPHQWHWRGDVDVVXDV$WDVDRFRQKHFLPHQWRGR&RQVHOKR
2VDVVXQWRVLQFOXtGRVQRSODQRGHWUDEDOKRHQDVSDXWDVGDVUHXQL}HVVmRUHODFLRQDGRVjVFRPSHWrQFLDVHVWDWXWiULDV
H UHJLPHQWDLV GR &RPLWr SULQFLSDOPHQWH GH VXSHUYLVmRPRQLWRUDPHQWR GRV SURFHVVRV GH HODERUDomR GDV
'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVFRQWUROHVLQWHUQRVFRPSOLDQFHHLQWHJULGDGHEHPFRPRGD
DWXDomRGDVDXGLWRULDVLQWHUQDHLQGHSHQGHQWH
(PGHFRUUrQFLDGHVXDVDQiOLVHVHGHEDWHVUHDOL]DGRVQDVUHXQL}HVR&RPLWrHPLWLX FLQTXHQWDHVHLV VROLFLWDo}HV
H  YLQWH H QRYH  UHFRPHQGDo}HV jV GLYHUVDV iUHDV GD &RPSDQKLD j DGPLQLVWUDomR H j DXGLWRULD LQWHUQD WRGDV
GHYLGDPHQWHFRQVLJQDGDVHP$WDV
2 FRQWUROH GR DWHQGLPHQWR GDV GHPDQGDV p DFRPSDQKDGR PHQVDOPHQWH SHOR &ROHJLDGR H QR HQFHUUDPHQWR GR
H[HUFtFLRWRGDVKDYLDPVLGRGHYLGDPHQWHDWHQGLGDVSHODViUHDVUHVSRQViYHLVHYLGHQFLDQGRRERPIXQFLRQDPHQWRGD
JRYHUQDQoDQD&RPSDQKLD
'HQWUH DV SULQFLSDLV VROLFLWDo}HV UHFRPHQGDo}HV H RULHQWDo}HV SURIHULGDV SHOR &RPLWr HP  GHVWDFDPVH DV
VHJXLQWHV
x

GLYXOJDomRDRVHPSUHJDGRVGHRULHQWDo}HVVREUHDXWLOL]DomRGHPtGLDVVRFLDLVGHIRUPDDPLWLJDUHPVHRV
ULVFRVWUDEDOKLVWDVHGHVHJXUDQoDGDLQIRUPDomR

x

DOLQKDPHQWRHKDUPRQL]DomRGHSULQFtSLRVHGLUHWUL]HVGHHPSUHVDVSDUWLFLSDGDVHGDKROGLQJHVSHFLDOPHQWH
FRPUHODomRDQRUPDVGHFRQGXWDHLQWHJULGDGH

x

DSULPRUDPHQWRGRDPELHQWHWHFQROyJLFRHDYDOLDomRGDQHFHVVLGDGHGHDXWRPDWL]DomRGHFRQWUROHV

x

HQYLRPHQVDOGRVEDODQFHWHVSHODiUHDFRQWiELODR&2$8'YLDELOL]DQGRDDSUHVHQWDomRGHUHFRPHQGDo}HV
PDLVWHPSHVWLYDVSRUSDUWHGR&RPLWrTXDQGRHVHQHFHVViULDV

x

GHILQLomRGHIOX[RLQWHUQRHGHFRPXQLFDomRFRPDFRQWURODGRUDSDUDRWLPL]DomRGRSURFHVVRGHDWHVWHGRV
VHUYLoRVSUHVWDGRVSHODDXGLWRULDLQWHUQDQRkPELWRGRDFRUGRGHFRPSDUWLOKDPHQWR

x

PDQXWHQomRGHSDLQHOGHPRQLWRUDPHQWRSHUPDQHQWHTXHSHUPLWDRDFRPSDQKDPHQWRGLXWXUQRGRFRPSOLDQFH
GD&RPSDQKLD

x

LQFOXVmR GH LQGLFDGRU GH GHVHPSHQKR QD VLVWHPiWLFD GH DYDOLDomR GH XQLGDGHV UHODWLYR DR DWHQGLPHQWR jV
GHPDQGDVGRV&ROHJLDGRVGD&RPSDQKLD

x

DFRPSDQKDPHQWRGLOLJHQWHHWHPSHVWLYRSRUSDUWHGDDGPLQLVWUDomRVREUHDLPSOHPHQWDomRGHDo}HVFRUUHWLYDV
DSRQWDGDVSHODDXGLWRULDLQWHUQD


ÏUJmRV5HJXODGRUHVGH&RQWUROHHGH)LVFDOL]DomR

2&2$8'WRPDFRQKHFLPHQWRGRUHVXOWDGRGDVLQVSHo}HVVROLFLWDo}HVHDSRQWDPHQWRVGRVyUJmRVUHJXODGRUHVGH
ILVFDOL]DomRHGHFRQWUROHDFRPSDQKDQGRDVSURYLGrQFLDVDGRWDGDVSHOD&RPSDQKLDSDUDDWHQGLPHQWR
'HVWDFDVH QR H[HUFtFLR GH  R HQFHUUDPHQWR GRV WUDEDOKRV GH DXGLWRULD GH FRQIRUPLGDGH UHDOL]DGRV SHOD
&RQWURODGRULD*HUDOGD8QLmRQD&$,;$6HJXULGDGHUHODWLYDPHQWHDSURMHWRHVWUDWpJLFRHPDQGDPHQWRFXMDFRQFOXVmR
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QmRUHJLVWURXDSRQWDPHQWRVHUHVVDOWRXTXHDSHVDUGHSRWHQFLDLVPHOKRULDVUHFRPHQGDGDVRSURMHWRWHPVLGRJHULGR
GHIRUPDDGHTXDGDFRPMXVWLILFDWLYDFRQVLVWHQWHDWHQGLPHQWRjVERDVSUiWLFDVGHPHUFDGRHDFRPSDQKDPHQWRSRU
SDUWHGDVLQVWkQFLDVGHFLVyULDV

$XGLWRULD,QWHUQD

2VWUDEDOKRVUHJXODUHVDEUDQJHPWHVWHVGHDXGLWRULDVREUHDJRYHUQDQoDDTXDOLGDGHHDGHUrQFLDGRVVLVWHPDVGH
FRQWUROHV LQWHUQRV H GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV H R FXPSULPHQWR GH SROtWLFDV H QRUPDWLYRV LQFOXVLYH DTXHOHV TXH
LPSDFWDPDHODERUDomRGDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVGD&RPSDQKLD
$RORQJRGRH[HUFtFLRR&RPLWrUHXQLXVHFRPUHSUHVHQWDQWHVGDDXGLWRULDLQWHUQDSDUDDFRPSDQKDUDVXDDWXDomRHD
H[HFXomRGHVHXVWUDEDOKRVVHQGRGHEDWLGDVDVFRQFOXV}HVHUHFRPHQGDo}HVUHVXOWDQWHVGDVDXGLWRULDVUHDOL]DGDV
(P GHFRUUrQFLD GRV GHEDWHV R &RPLWr DSUHVHQWRX UHFRPHQGDo}HVVROLFLWDo}HV j DXGLWRULD LQWHUQD TXH IRUDP
GHYLGDPHQWHDFDWDGDV
2 &2$8' UHDOL]D DYDOLDomR GD REMHWLYLGDGH LQGHSHQGrQFLD HILFiFLD H HILFLrQFLD GD DXGLWRULD LQWHUQD H GLVFXWH RV
UHVXOWDGRVFRPRJHVWRUPi[LPRGDiUHDUHVSRQViYHOSHORVWUDEDOKRVGHVHQYROYLGRVQRkPELWRGD&$,;$6HJXULGDGH
$WXDOPHQWH D H[HFXomR GR WUDEDOKR GH DXGLWRULD LQWHUQD GD &DL[D 6HJXULGDGH p UHDOL]DGD SHOD DXGLWRULD LQWHUQD GD
&$,;$SRUPHLRGHFRQYrQLRGHFRPSDUWLOKDPHQWRILUPDGRHQWUHDVFRPSDQKLDV1RH[HUFtFLRGRFRPSDUWLOKDPHQWRD
DXGLWRULD LQWHUQD WHP YLQFXODomR DR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD (QFRQWUDVH HP DYDOLDomR SHOD
$GPLQLVWUDomR GD &DL[D 6HJXULGDGH D PDQXWHQomR GR FRPSDUWLOKDPHQWR D LQVWDODomR GH XQLGDGH LQWHUQD RX
WHUFHLUL]DomRGDDWLYLGDGHGHOLQKDGHGHIHVDSDUDHPSUHVDHVSHFLDOLVWDGHPHUFDGR

$XGLWRULD,QGHSHQGHQWH

$ HPSUHVD 3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV $XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV 3Z&  p UHVSRQViYHO SHORV WUDEDOKRV GH DXGLWRULD
H[WHUQD VREUH DV 'HPRQVWUDo}HV &RQWiEHLV GHYHQGR RSLQDU VH HVWDV DSUHVHQWDP DGHTXDGDPHQWH HP WRGRV RV
DVSHFWRV UHOHYDQWHV D SRVLomR SDWULPRQLDO H ILQDQFHLUD GD &RPSDQKLD H GH VXDV FROLJDGDV H FRQWURODGDV R
GHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HVHRVVHXVUHVSHFWLYRVIOX[RVGHFDL[DGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDV
QR%UDVLO
1RH[HUFtFLRGHR&2$8'UHXQLXVHFRPUHSUHVHQWDQWHVGDDXGLWRULDLQGHSHQGHQWHSDUDDFRPSDQKDPHQWRGRV
UHVXOWDGRV GH VHXV WUDEDOKRV FRP GHVWDTXH SDUD D DXGLWRULD VREUH DV 'HPRQVWUDo}HV &RQWiEHLV LQGLYLGXDLV H
FRQVROLGDGDVWULPHVWUDLVHGRH[HUFtFLR
2&RPLWrDYDOLDDREMHWLYLGDGHHLQGHSHQGrQFLDGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVDTXDOLGDGHHHIHWLYLGDGHGRVWUDEDOKRV
UHDOL]DGRVHRUHODFLRQDPHQWRFRPHVWH&ROHJLDGR
2 &RPLWr RSLQRX VREUH D UHQRYDomR GR FRQWUDWR FRP D HPSUHVD 3Z& FXMR FRQWUDWR YLJHQWH SUHYr D SUHVWDomR GH
VHUYLoRVj&$,;$6HJXULGDGHDWpDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVGRH[HUFtFLRGHHHVWiDFRPSDQKDQGRRVWUkPLWHV
GDQRYDFRQWUDWDomRFRQVLGHUDQGRDUHJUDGHURWDWLYLGDGHHVWDEHOHFLGDSHOD&90TXHYHGDDUHQRYDomRGRFRQWUDWR
DWXDO HLV TXH Mi TXH WRWDOL]RX  FLQFR  DQRV H QmR KDYLD &RPLWr GH $XGLWRULD LQVWDODGR QD &RPSDQKLD j pSRFD GD
SULPHLUDFRQWUDomR
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'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLV

2&RPLWrUHYLVRXWRGDVDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVGD&$,;$6HJXULGDGHLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVWULPHVWUDLVH
GRH[HUFtFLREHPFRPRRV5HODWyULRVGD$GPLQLVWUDomRHRV5HODWyULRVGRV$XGLWRUHV,QGHSHQGHQWHVSUHYLDPHQWHj
GHOLEHUDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGLYXOJDomR
3DUDWDQWRUHXQLXVHFRPRVUHVSRQViYHLVSHODHODERUDomRGDV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVHFRPRVDXGLWRUHVLQWHUQRV
H LQGHSHQGHQWHV SDUD GLVFXVVmR GH WHPDV FRQWiEHLV UHOHYDQWHV GDV SULQFLSDLV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV GDV
HVWLPDWLYDVHIHWXDGDVEHPFRPRGDVDSUHVHQWDo}HVGDVLWXDomRSDWULPRQLDOHILQDQFHLUDGRVUHVXOWDGRVILQDQFHLURV
GRVIOX[RVGHFDL[DHYDORUHVDGLFLRQDGRVHGDVQRWDVH[SOLFDWLYDV
1mR IRUDP LGHQWLILFDGDV GLYHUJrQFLDV HQWUH D DGPLQLVWUDomR D DXGLWRULD LQGHSHQGHQWH H R &RPLWr GH $XGLWRULD HP
UHODomRjV'HPRQVWUDo}HV&RQWiEHLVGD&RPSDQKLD

&RQIRUPLGDGHH6LVWHPDVGH&RQWUROHV,QWHUQRVH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV

2 &RPLWr UHDOL]RX UHXQL}HV FRP D iUHD UHVSRQViYHO SHOD FRQIRUPLGDGH H VLVWHPDV GH FRQWUROHV LQWHUQRV H
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHDYDOLRXWRGRVRVUHODWyULRVHPLWLGRVFRPRREMHWLYRGHPRQLWRUDUDVH[SRVLo}HVDULVFRGD
&RPSDQKLDHDFRPSDQKDUDTXDOLGDGHHDHIHWLYLGDGHGRVFRQWUROHVH[LVWHQWHV
7RGDVDVUHFRPHQGDo}HVDSUHVHQWDGDVSHOR&2$8'IRUDPDFDWDGDVSHODiUHDGHIRUPDDGHTXDGDHWHPSHVWLYD

2XYLGRUDJHUDOH&DQDOGH'HQ~QFLDV

$iUHDGHULVFRVpUHVSRQViYHOSHORWUDWDPHQWRGDVRFRUUrQFLDVUHJLVWUDGDVQRFDQDOGH2XYLGRULDGD&RPSDQKLDHR
&2$8'DFRPSDQKRXRVUHSRUWHVWULPHVWUDLVGDiUHDVREUHDPDWpULD
2&2$8'SRVVXLDLQGDFDQDOSUySULRSDUDUHFHELPHQWRGHGHQ~QFLDVFXMRDFHVVRpUHVWULWRDRVPHPEURVGR&RPLWr
1mRIRUDPUHJLVWUDGDVRFRUUrQFLDVQRFDQDOGXUDQWHRH[HUFtFLRGH

0RQLWRUDPHQWRGDV7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV

(P GH]HPEUR GH  IRL FRQVWLWXtGR R &RPLWr GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV &735  GD &$,;$
6HJXULGDGH FRPSRVWR SRU  WUrV  PHPEURV XP GHOHV PHPEUR LQGHSHQGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLD&RPSHWHDR&735RSLQDUSUHYLDPHQWHjDSURYDomRGD'LUHWRULDHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXDQWR
j UHDOL]DomR GDV WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV FRQIRUPH GHILQLGR QD 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV
5HODFLRQDGDVGD&RPSDQKLD
2&RPLWrGH$XGLWRULDMXQWDPHQWHFRPR&735FRPDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHFRPDDXGLWRULDLQWHUQDGHYH
DYDOLDUHPRQLWRUDUDDGHTXDomRGDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVUHDOL]DGDVHVXDVUHVSHFWLYDVHYLGHQFLDo}HV
'XUDQWHRH[HUFtFLRGHR&RPLWrGH$XGLWRULDUHXQLXVHFRPR&735HFRPDDXGLWRULDLQWHUQDSDUDDOLQKDPHQWR
GRIOX[RGHPRQLWRUDPHQWRGDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
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2XWUDV$WLYLGDGHV

2VPHPEURVGR&ROHJLDGRSDUWLFLSDUDPGHDo}HVSURPRYLGDVSHOD&RPSDQKLDFRPRREMHWLYRGHIRUWDOHFHURDPELHQWH
GH*RYHUQDQoD5LVFRH&RPSOLDQFH *5& HGHWUHLQDPHQWRVHVSHFtILFRVSDUDDWHQGLPHQWRGD/HLQ
SURPRYLGRVSHODFRQWURODGRUD&$,;$DRVPHPEURVHVWDWXWiULRVGRVFROHJLDGRVGRFRQJORPHUDGR
$GHPDLVSDUWLFLSDUDPGHFXUVRGHFDSDFLWDomR &RPLWrGH$XGLWRULDHPHPSUHVDVQmRILQDQFHLUDV SDUDPHPEURVGH
FRPLWrVGHDXGLWRULDUHDOL]DGRSHOR,%*&±,QVWLWXWR%UDVLOHLURGH*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD

&RQFOXV}HV

2 &RPLWr GH $XGLWRULD HP UD]mR GDV DWLYLGDGHV GHVHQYROYLGDV QR SHUtRGR H SRQGHUDGDV GHYLGDPHQWH VXDV
UHVSRQVDELOLGDGHV H DV OLPLWDo}HV GHFRUUHQWHV GR HVFRSR GH VXD DWXDomR UHFRQKHFHQGR D QHFHVVLGDGH GH
DSULPRUDPHQWRHPDOJXQVSURFHVVRVFRUSRUDWLYRVHGHLQYHVWLPHQWRHPDWXDOL]DomRWHFQROyJLFDSULQFLSDOPHQWHTXDQWR
DDOJXPDVIHUUDPHQWDVGHFRQWUROHVLQWHUQRVFRQFOXLXTXH

L

RVVLVWHPDVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVFRQWUROHVLQWHUQRVFRPSOLDQFHHLQWHJULGDGHGD&DL[D6HJXULGDGH
UHYHODPDGHTXDGRQtYHOGHHIHWLYLGDGHFRQVLGHUDGRVRSRUWHHDFRPSOH[LGDGHGDLQVWLWXLomR

LL 

DDXGLWRULDLQWHUQDFRPRUoDPHQWRHHVWUXWXUDDGHTXDGRVGHVHPSHQKDVXDVIXQo}HVFRPLQGHSHQGrQFLD
REMHWLYLGDGHHTXDOLGDGH

LLL 

D DXGLWRULD LQGHSHQGHQWH p HIHWLYD DWXD FRP REMHWLYLGDGH H QmR IRUDP LGHQWLILFDGDV VLWXDo}HV TXH
SXGHVVHPFRPSURPHWHUVXDLQGHSHQGrQFLD

LY 

WRGRVRVDVVXQWRVSHUWLQHQWHVTXHFKHJDUDPDRVHXFRQKHFLPHQWRHVWmRDGHTXDGDPHQWHGLYXOJDGRVQR
5HODWyULR GD $GPLQLVWUDomR H QDV 'HPRQVWUDo}HV &RQWiEHLV GD &DL[D 6HJXULGDGH LQGLYLGXDLV H
FRQVROLGDGDVUHODWLYDVDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHDFRPSDQKDGDVGR5HODWyULRGRV
$XGLWRUHV ,QGHSHQGHQWHV UHFRPHQGDQGR VXD DSURYDomR SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &DL[D
6HJXULGDGH
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Senhoras e Senhores Acionistas,

Apresentamos o Relatório da Administração da Caixa Seguridade Participações S.A. (“Caixa
Seguridade” ou “Companhia”) relativo ao exercício de 2018, de acordo com as exigências da Lei
das Sociedades por Ações, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do seu Estatuto Social,
acompanhado de Demonstrações Contábeis, Parecer dos Auditores Independentes e
respectivas Notas Explicativas.
Elaboramos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas em conformidade com as
práticas contábeis comumente adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de relatório financeiro
(International Financial Reporting Standards – IFRS), emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB).

1.

Ambiente Macroeconômico

Em 2018, a economia global apresentou crescimento muito próximo ao observado no ano
anterior, entretanto o contexto foi de aumento das preocupações sobre um possível
desaquecimento nas principais economias do mundo, em meio ao processo de elevação das
taxas de juros nos EUA e às tensões comerciais entre China e EUA.
Nas contas externas brasileiras, o resultado da balança comercial contribuiu para um
desempenho positivo das transações correntes. O Investimento Direto no País (IDP) apresentou
aceleração em percentual do PIB nos últimos meses de 2018, sendo mais do que suficiente para
financiar o deficit em transações correntes do país, que se situou em um nível historicamente
reduzido no ano. Além disso, o volume elevado das reservas internacionais do Brasil permitiu ao
país minimizar parte do impacto do aumento das incertezas no cenário internacional.
O ano de 2018 foi marcado pela continuidade da recuperação gradual da atividade econômica,
podendo levar o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro a encerrar com taxa de expansão
ligeiramente superior a observada em 2017, quando cresceu 1,1%. No que tange ao mercado
de trabalho, a taxa de desemprego no Brasil, que havia sido de 12,7% em 2017, após período
de elevação sazonal no primeiro trimestre de 2018, voltou a cair gradativamente e fechou 2018
em 12,3%, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD
Contínua).
Outra questão relevante em 2018 foi a trajetória favorável dos índices de preços, a despeito da
ocorrência de choques, como a greve dos caminhoneiros e a depreciação cambial. A elevada
ociosidade da economia e as expectativas de inflação em patamares confortáveis contribuíram
para controlar a alta dos preços. O principal indicador brasileiro de inflação, o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), encerrou o ano com uma alta acumulada de 3,75%,
ficando abaixo do centro da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional (CNM), de 4,5%
para 2018.
Diante do contexto de inflação e expectativas em níveis confortáveis e de elevada ociosidade na
economia, o Comitê de Política Monetária reduziu a taxa Selic a 6,50% ao ano ainda no primeiro
trimestre e a manteve estável no restante do ano.
O mercado de seguros, segundo dados da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP),
alcançou R$ 1.095,04 bilhões em ativos totais em dezembro de 2018, com crescimento de 8,96%
em relação ao mesmo mês de 2017. O valor total arrecadado pelo mercado de seguros, à
exceção de saúde suplementar, alcançou R$ 245 bilhões em 2018, decréscimo de 0,72% em
comparação ao final de 2017. No mesmo período de 2017, o mercado havia registrado
crescimento de 4,12% em relação ao ano anterior.
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Em relação ao prêmio direto, os seguros sobre automóveis, principal item do ramo de seguros
elementares, registraram crescimento de 6,0% no acumulado de 2018. Já os seguros
habitacionais caíram 1,7% no mesmo período.
A sinistralidade do mercado de seguros manteve sua tendência de queda iniciada em 2017. Na
média dos últimos 12 meses, o índice1 atingiu 44,7% em dezembro de 2018, ante 46,9% em
igual mês do ano anterior, conforme dados da SUSEP. O lucro líquido das seguradoras acumulou
R$ 18,8 bilhões em 2018, apresentando crescimento de 8,76% se comparado ao mesmo período
de 2017, quando atingiu R$ 17,3 bilhões.
De acordo com FENACOR, o índice de confiança do setor de seguros, que havia chegado em
níveis pessimistas em setembro de 2018 (97,6), passou para o patamar otimista em dezembro
com 127,8 pontos, mantendo-se bem acima do índice do setor de serviços em geral (94,7
pontos).
De maneira geral, os pontos fortes do mercado de seguros atualmente são a redução da
sinistralidade, o aumento dos lucros líquidos e da confiança do setor, enquanto o ponto que
merece maior atenção é a queda da arrecadação.

2.

Descrição e Estrutura dos Negócios

A Caixa Seguridade foi criada com o objetivo de consolidar as participações da Caixa Econômica
Federal (“CAIXA”) nas atividades ligadas ao ramo de seguridade, aqui entendidas como os
negócios de seguros, previdência aberta, capitalização, consórcios, planos e seguros de saúde,
planos e seguros odontológicos e corretagem de seguros. A Companhia possui, ainda, o direito,
outorgado pela CAIXA, de explorar sua rede de distribuição e sua marca.
Assim, nosso resultado se origina de receitas de equivalência patrimonial, apuradas a partir do
resultado de suas empresas controladas e coligadas, e de receitas de acesso à rede de
distribuição e uso da marca CAIXA.
A Companhia, ao final do exercício, possuía participação direta de 100% na empresa Caixa
Holding Securitária S.A. (“Caixa Holding”) e de 48,21% na empresa Caixa Seguros Holding S.A.
(“Caixa Seguros”) que, por sua vez, têm participações conforme descrito a seguir:

a) Caixa Seguros Holding S.A.
A empresa Caixa Seguros é uma parceria firmada junto ao grupo francês CNP Assurances, que
detém 51,75% do capital. Suas empresas operacionais atuam em diferentes ramos de
seguridade, de acordo com sua especialização.
A Caixa Seguradora S.A. (“Caixa Seguradora”) iniciou suas atividades em 22/01/1973 e atua na
exploração de seguros elementares e de vida. A participação indireta da Caixa Seguridade no
capital da Caixa Seguradora é de 48,21%.
A Caixa Vida e Previdência S.A. (“Caixa Vida e Previdência”) comercializa produtos de
previdência complementar, tendo iniciado suas atividades em 14/03/2000. A participação indireta
da Caixa Seguridade no capital da Caixa Vida e Previdência é de 48,21%.
A Caixa Capitalização S.A. (“Caixa Capitalização”) iniciou suas atividades em 14/11/1996 e atua
na comercialização de produtos de capitalização em parceria com a Sul América Capitalização
S.A. e Icatu Seguros S.A.. A participação indireta da Caixa Seguridade no capital da Caixa
Capitalização é de 24,59%.
A Caixa Seguros Administradora de Consórcios S.A. (“Caixa Consórcios”) administra grupos de
consórcios para aquisição de bens móveis e imóveis, tendo iniciado suas atividades em
24/10/2002. A participação indireta da Caixa Seguridade no capital da Caixa Consórcios é de
48,21%.
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A Caixa Seguros Especializada em Saúde S.A. (“Caixa Seguros Saúde”) iniciou suas atividades
em 31/01/2011 e atua como seguradora especializada em seguro-saúde. A participação indireta
da Caixa Seguridade no capital da Caixa Seguros Saúde é de 48,21%.
A Companhia de Seguros Previdência do Sul S.A. (Previsul) fundada em 1º de agosto de 1906,
foi adquirida em maio de 2013 pela Caixa Seguros, tendo sido aprovada em janeiro de 2014 pela
SUSEP, por meio da Portaria nº 5.688/14. É subsidiária integral da CAIXA Seguros Participações
do Sul Ltda. – e controlada indireta da CAIXA Seguros, tendo como objeto social a exploração
de seguros de pessoas (vida, acidentes pessoais, rendas por incapacidade e por internação
hospitalar). A participação indireta da Caixa Seguridade no capital da Caixa Seguros
Participações do Sul é de 48,21%.
A Odonto Empresas Convênios Dentários Ltda (Odonto) foi adquirida em setembro de 2014, é
subsidiária integral da CAIXA Seguros Participações em Saúde Ltda. e tem como objeto social a
atuação como operadora especializada em seguros odontológicos. A participação indireta da
Caixa Seguridade no capital da CNPX S.A.S é de 48,21%.
A Youse Seguradora S.A (Youse), uma subsidiária integral da CAIXA Seguros, foi constituída
em 20 de maio de 2016 e tem como objetivo a comercialização de seguros em plataforma digital.
A participação indireta da Caixa Seguridade no capital da Youse é de 48,21%.
A CNPX S.A.S. (CNPX Colômbia) é subsidiária integral da CAIXA Seguros, foi constituída em 11
de setembro de 2015. Situada na Colômbia e ainda em fase pré-operacional, tem como objetivo
a participação em empresas seguradoras. A participação indireta da Caixa Seguridade no capital
da CNPX S.A.S é de 48,21%.
Fechando o grupo, a Caixa Seguros possui 25% de participação na WIZ Soluções e Corretagem
de Seguros S.A. (WIZ Soluções), uma companhia aberta que desenvolve e implementa soluções
para potencializar negócios, combinando serviços financeiros e de seguros com as necessidades
dos clientes. A participação indireta da Caixa Seguridade na WIZ Soluções e Corretagem de
Seguros é de 12,05%.

Empresa

Participação Indireta

Caixa Seguradora
Caixa Vida e Previdência
Caixa Capitalização
Caixa Consórcios
Caixa Seguros Saúde
Odonto
Previsul
Youse
CNPX Colômbia
WIZ Soluções

48,21%
48,21%
24,59%
48,21%
48,21%
48,21%
48,21%
48,21%
48,21%
12,05%

b) Caixa Holding Securitária S.A.
Too Seguros é a nova marca da Too Seguros S.A., pertencente ao Grupo Caixa Seguridade
desde 19/06/2015, explora os segmentos de seguros de pessoas (físicas e jurídicas),
prestamista, habitacional, danos pessoais e em seguros de danos. A participação indireta da
Caixa Seguridade no capital da Too Seguros é de 48,99%.
A empresa Panamericano Administração e Corretagem de Seguros e de Previdência Privada
Ltda. (“PAN Corretora”) tem como objeto social a administração, orientação e corretagem de
planos previdenciários e de seguros dos ramos elementares e de vida e pertencente ao Grupo
Caixa Seguridade desde 29/12/2014. A participação indireta da Caixa Seguridade no capital da
PAN Corretora é de 49,00%.
Ambas participações são controladas em conjunto com o BTG Pactual Holding de Seguros Ltda.
(“BTG Holding”).
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Empresa

Participação Indireta

Too Seguros
PAN Corretora

3.

48,99%
49,00%

Destaques do Período

O lucro líquido da CAIXA Seguridade em 2018 superou o resultado de 2017 em 13,8%, mantendo
a margem líquida em 84% e com um retorno sobre PL de 33,6%.
O faturamento das empresas do grupo cresceu 22,1% nos produtos de seguridade (seguros,
previdência e capitalização) e 6,7% nos negócios de consórcio.
Com esse resultado o grupo CAIXA Seguridade fechou o ano de 2018 com 9,9% de participação
no mercado de seguridade, essa participação era de 8,1% em 2017, 6% em 2016 e 5,4% em
2015.
A receita operacional somou R$ 1.758,8 milhões e foi 13,9% maior que o resultado de 2017. As
receitas de investimentos em participações societárias foram 5,3% maiores em 2018. Do total
das receitas de investimentos em participações, 94,7% foi resultado da participação na CAIXA
Seguros Holding e 5,3% decorrente do investimento na Too Seguros e PAN Corretora,
distribuição muito próxima da verificada em 2017.
A receita de acesso à rede de distribuição e uso da marca acumulou R$ 579,3 milhões em 2018
e foi maior que em todas as comparações com períodos anteriores. No caso da success fee,
uma receita bônus paga contratualmente pela Caixa Seguradora à CAIXA Seguridade, no início
de cada ano, calculada com base na superação do Plano de Negócios aprovado e em metas de
desempenho em ramos específicos definidas anualmente, o resultado acumulado foi 539,2%
maior que o ano anterior e teve grande influência no resultado positivo deste ano.
O controle da estratégia comercial, a diligência no acompanhamento dos resultados das
empresas do grupo e o fortalecimento da governança e da gestão do risco, certamente
contribuíram para o resultado consistente dos negócios de seguridade da CAIXA.
Dentro deste escopo a assinatura do novo acordo com a CNP Assurances (CNP) para a nova
parceria que explorará a venda dos seguros de vida e prestamista e dos planos de previdência
privada no balcão da CAIXA até fevereiro de 2041 e a negociação e assinatura de acordo com a
Wiz Soluções, formalizando sua exclusividade nas atividades de corretagem no Balcão CAIXA,
a partir da concretização da nova parceria com a CNP até 13 de fevereiro de 2021, nos mesmos
níveis de atuação e de comissionamento existentes hoje para toda e qualquer parceria criada,
foram marcos das realizações da administração.
A aprovação do novo Estatuto Social da Caixa Seguridade pela Assembleia Geral da Companhia,
após passar pelas instâncias internas da companhia e pela Secretaria de Coordenação e
Governança das Empresas Estatais - SEST, trouxe uma série de medidas que aprimoraram e
fortaleceram o modelo de gestão e de governança da Companhia.
Na atuação comercial, a mudança no foco da venda, com a qualificação e o engajamento da
equipe com a consolidação do programa “Time de Vendas” e a inovação de produtos e
processos, tendo como objetivo a fidelização dos clientes e o aumento da penetração da base
de clientes, foram ações relevantes que impactaram os resultados da Companhia.
4.

Governança Corporativa

Alinhada às melhores práticas de governança e comprometida com os princípios da
transparência, prestação de contas, equidade e responsabilidade corporativa, a CAIXA
Seguridade teve sua estrutura e ferramentas de governança robustecidas em 2018, com
implementação de importantes avanços consoantes aos interesses dos diversos stakeholders
da Companhia.
Considerando a relevância dos temas governança e riscos, reforçada com a promulgação da Lei
nº 13.303/2016, e com a finalidade de promover a segregação de funções organizacionais e
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propiciar ganhos de escala advindos da especialização funcional, em Maio/2018 o Conselho de
Administração decidiu pela segregação dos temas em duas Diretorias, a DIRIC - Riscos,
Integridade e Compliance e a DIGOE - Governança Estratégica e Societária, o que contribuiu
com o fortalecimento da governança corporativa estratégica, favorecendo, ainda, a comunicação
interna e a interlocução da Companhia com o Conglomerado CAIXA.
A estrutura de governança até então composta pela Assembleia Geral, órgãos estatutários da
Administração (Conselho de Administração e Diretoria) e Fiscalização (Conselho Fiscal), foi
reforçada, no exercício de 2018, com os seguintes órgãos auxiliares da Administração: Comitê
de Auditoria, instalado em Novembro/2018; e Comitê de Elegibilidade e Comitê de Transações
com Partes Relacionadas, posse dos membros em Dezembro/2018.
A inclusão de Conselheiro Independente no Conselho de Administração e a composição do
Comitê de Auditoria exclusivamente por membros independentes, reforça o comprometimento
da Companhia com os princípios de governança e melhores práticas de mercado.
Em atendimento à legislação vigente e às boas práticas de governança corporativa, foi elaborado
Programa de Treinamento aos Administradores, Conselheiros Fiscais e Membros dos Comitês,
aprovado pelo Conselho de Administração em Outubro/2018. O Programa, que prevê
treinamentos no momento da posse e anualmente, tem por objetivo desenvolver e aprimorar
permanentemente as competências técnicas e comportamentais, contribuindo para a eficácia do
sistema de governança corporativa da Companhia.
Também foi priorizado em 2018 o aprimoramento dos documentos de governança corporativa,
que consolidam as regras vigentes e norteiam a atuação dos agentes de governança. Nesse
sentido, foram atualizados e elaborados diversos documentos, a saber: 1) atualização: Estatuto
Social, incluindo a adequação à Lei nº 13.303/2016 e ao seu respectivo Decreto
Regulamentador; Regimentos Internos do Conselho de Administração, da Diretoria, do Comitê
de Auditoria, do Comitê de Transações com Partes Relacionadas e do Conselho Fiscal; e Política
de Transações com Partes Relacionadas; 2) elaboração: Carta Anual de Políticas Públicas e de
Governança; Regimento Interno do Comitê de Elegibilidade; Política de Indicação e Elegibilidade
da CAIXA Seguridade e Metodologia de Avaliação dos Conselheiros, Diretores e Membros dos
Comitês.
Vinculada à Diretoria de Governança Estratégica e Societária, a Superintendência de
Governança das Participações consolida nos seus mandatos a governança societária,
abrangendo a gestão de acordos de acionistas; gestão de direitos políticos e apoio a
conselheiros, dirigentes e ex-dirigentes; participação em órgãos estatutários colegiados das
participadas; indicação, capacitação e integração de administradores das participadas; gestão
societária das participações visando o monitoramento econômico da carteira de participações e
o cumprimento do Plano Anual de Negócios das participadas.
Assim, e visando cumprir com diligência o papel de holding, em consonância com o Estatuto
Social, a Companhia realiza gestão de participações societárias, com acompanhamento na
administração das empresas operacionais (seguradoras e corretora), por meio de seus
respectivos conselhos e comitês; acompanha e gere as decisões deliberadas pelos conselhos e
comitês técnicos das empresas participadas, por meio de estrutura de governança corporativa,
de forma compartilhada com os parceiros em cada empresa, e em conformidade com os acordos
societários celebrados com tais empresas; administra o relacionamento de empresas
participadas com os canais de distribuição da CAIXA e de seus parceiros; e atua de forma
conjunta com as empresas operacionais no desenvolvimento e aprimoramento de soluções,
dando ênfase aos aspectos de pós-venda, atendimento aos clientes e Compliance.
5.

Gestão de Riscos, Controles Internos e Compliance

A Caixa Seguridade possui Diretoria estatutária de Riscos, Integridade e Compliance, a qual se
vincula a Superintendência Nacional de Gerenciamento de Riscos, Controles Internos e
Compliance, com atribuições definidas no Estatuto (arts. 37 e 56) e Políticas da Companhia.
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A Companhia adota o modelo de três linhas de defesa e realizou em 2018, a partir do
mapeamento dos processos, a identificação e classificação de riscos e controles internos dos
processos.
O Programa de Compliance e Integridade e as Políticas de Gerenciamento de Riscos, de
Controles Internos, de Compliance e Integridade e de Segurança da Informação foram
revisados. O Conselho de Administração também aprovou a revisão do Código de Ética e a
implementação de Código de Conduta, sobre os quais foram realizadas ações de treinamento
de modo a fortalecer o comportamento ético de todos os empregados, administradores e
membros de conselhos e comitês estatutários.
Encontram-se disponíveis no sítio eletrônico o Programa de Compliance e Integridade que
apresenta maiores detalhes sobre a evolução do ambiente de riscos, controles internos e
compliance da Companhia e o canal de ouvidoria para receber e examinar sugestões, dúvidas,
elogios, reclamações e denúncias relativos às atividades da Caixa Seguridade.

6.

Desempenho das Coligadas e Controladas

O faturamento combinado das empresas operacionais para os ramos de seguros, de previdência
privada e capitalização totalizou R$ 24,4 bilhões em 2018, o que representou uma alta de 22,1%
em relação ao ano de 2017.
O destaque da produção foi novamente a previdência privada, que cresceu 35,5% na
comparação entre 2018 e 2017, após crescer 63% de 2016 para 2017.
No segmento de seguros, o faturamento de 2018 foi 0,39% maior que o obtido em 2017,
enquanto o mercado cresceu 7%.
O faturamento dos produtos de capitalização cresceu 16,5% em 2018, o mercado cresceu 1,4%.
Os recursos coletados no Consórcio em 2018 foram 6,7% superior ao ano anterior e as receitas
com prestação de serviços cresceram 7,4%.
A Caixa Seguradora obteve lucro líquido de R$ 1,5 bilhão em 2018, 25,2% acima daquele
observado em 2017. Esse crescimento foi sustentado pelo aumento do prêmio ganho e
excepcionalmente por reversão da provisão de cobertura complementar (PCC) do seguro
habitacional. Mas também contribuiu para este crescimento a melhora do resultado com
resseguros que decorre em especial da operação de resseguro dos contratos da Caixa Saúde
feitos pela Caixa Seguradora. Foi registrado um faturamento de R$ϱ͕ϵ bilhões, que ficou em
linha com o ano anterior (-0,4%).
A empresa Caixa Vida e Previdência auferiu lucro líquido de R$ 413,5 milhões em 2018,
resultado 11,9% maior que o registrado no ano anterior. As contribuições em previdência
somaram em 2018 o montante de R$ 16,0 bilhões, um aumento de 35,5% em relação ao
acumulado de 2017. O crescimento da venda dos produtos de previdência privada no balcão da
CAIXA ainda é explicado pela melhoria nos processos de venda e pelo aculturamento e
reconhecimento dos empregados envolvidos na comercialização, além do despertar da
consciência da população para a necessidade de um plano de previdência privado diante da
discussão sobre a reforma da previdência pública, aliada à associação da CAIXA como o banco
da poupança do brasileiro.
A Caixa Capitalização registrou lucro líquido de R$ 142,3 milhões, aumento de 4,9% explicada
principalmente pelo aumento da arrecadação, que totalizou R$ 1,4 bilhão, alta de 16,5% em
relação ao ano anterior.
A Caixa Consórcios obteve lucro líquido de R$ 74,4 milhões, acréscimo de 2,7% em 2018
explicado pelo aumento de 7,4% nas receitas de prestação de serviços, que somaram
R$ 392,7 milhões ao final do ano.
Na Caixa Seguros Saúde, o lucro líquido acumulado em 2018 somou R$ 29,0 milhões, uma
queda de 44% em relação a 2017, decorrente, principalmente, da queda do resultado financeiro
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da Companhia e da quantidade de contratos firmados.
A Too Seguros, nova marca da Too Seguros, obteve lucro líquido de R$ 107,5 milhões, um
crescimento de 9,9%. Esse crescimento se deve ao aumento da margem operacional após a
queda dos custos e despesas operacionais. Os prêmios emitidos em 2018 foram 2,3% menores
em 2018 e somou R$ 688,5 milhões.
A PAN Corretora apresentou lucro líquido de R$ 10,7 milhões em 2018, 2,0% a menos que o
registrado no ano anterior. Resultado da queda no resultado financeiro e aumento das despesas
administrativas.

7.

Pessoas

O quadro de pessoal da Companhia é formado por empregados disponibilizados pela Caixa
Econômica Federal, mediante ressarcimento integral dos custos e manutenção dos benefícios
concedidos pela controladora, notadamente os planos de saúde e de previdência complementar.
Ao longo do exercício de 2018 a estrutura da Companhia cresceu acompanhando a maior
maturidade dos processos desenvolvidos, atingindo uma lotação de 62 colaboradores em seu
quadro de empregados.
Todos os empregados da Companhia estão lotados na sede em Brasília/DF e possuem ensino
superior, sendo que 58 dos 62 empregados (93,5%) possuem pós-graduação e 3 empregados –
4,8% – possuem mestrado.
A Caixa Seguridade foi certificada por dois anos consecutivos no Programa de Certificação da
Great Pleace to Work, tendo obtido o último selo em 27/12/2018.

8.

Responsabilidade Socioambiental

A Política de Responsabilidade Socioambiental da Companhia, aprovada em 2016, tem como
objetivo assegurar a atuação sustentável da Caixa Seguridade por meio da integração das
dimensões social e ambiental na sua estratégia e está pautada nos seguintes princípios:
•

Ética, conformidade e combate à corrupção;

•

Gestão participativa;

•

Promoção do desenvolvimento sustentável;

•

Inclusão social;

•

Eficiência ambiental;

•

Proteção e conservação ambiental; e

•

Transparência.

Os princípios são observados não somente nos negócios e processos internos da companhia,
mas também no relacionamento com partes interessadas.
A Caixa Seguridade mantém, aprimora e implementa políticas e processos a fim de garantir a
integração da Responsabilidade Socioambiental na governança da empresa, influenciando o
processo de planejamento estratégico, o processo decisório, as práticas de gestão, a avaliação
de oportunidades e riscos, e a definição de metas.
A Caixa Seguridade estabelece relacionamentos transparentes, éticos, induzindo atuações mais
sustentáveis na sua cadeia de valor, de forma a garantir: i) o tratamento justo com todas as partes
interessadas; ii) a promoção de iniciativas que valorizem a diversidade e a igualdade de
oportunidades; iii) o incentivo na melhoria contínua na prestação dos serviços e na oferta de
produtos e serviços; iv) o alinhamento entre investimento e atuação negocial, considerando
práticas socioambientais corretas;
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Além disso, as práticas de Responsabilidade Socioambiental da Caixa Seguridade estão
alinhadas às do conglomerado, levando em consideração as diretrizes de sua controladora
(Caixa) e suas controladas. Maiores informações sobre as práticas realizadas pelo conglomerado
podem
ser
obtidas
no
Relatório
de
Sustentabilidade
da
CAIXA,
http://www.caixa.gov.br/sustentabilidade/responsabilidade-social/Paginas/default.aspx e da
Caixa
Seguradora,
http://www.caixaseguradora.com.br/institucional/Paginas/Governancacoorporativa.aspx.

9.

Investimentos em Controladas e Coligadas

Em cumprimento ao art. 243 da Lei No 6.404/76, informamos que os investimentos diretos em
sociedades coligadas e controladas em conjunto atingiram R$ 4,1 bilhões em 31 de dezembro
de 2018 e relacionamos as modificações ocorridas durante o exercício:
Tabela 1 – Movimentação dos Investimentos
R$ milhares
Empresas

Segmento

Participação (%)

Saldo do Investimento

Resultado da Participação

31/12/2017

31/12/2018

2018

CAIXA Seguros

Holding

48,21%

3.402.526

3.742.521

1.034.494

Too Seguros

Seguros

48,99%

368.764

319.772

52.610

PAN Corretora

Corretagem

49,00%

26.698

15.806

5.234

10.

Distribuição de dividendos

A Companhia apresentou um lucro líquido no exercício de 2018 de R$1.477,63 milhões.
No dia 17 de dezembro de 2018 o Conselho de Administração da Companhia aprovou o
pagamento de dividendos intermediários do exercício de 2018 com base nos lucros auferidos até
o período de 30 de junho de 2018, no valor de R$ 326.711 mil (R$ 0,27 por ação) com sua
respectiva liquidação financeira ocorrida em 28 de dezembro de 2018. Dessa forma, em 31 de
dezembro de 2018, foram destacados R$ 24.220 mil (R$ 0,02 por ação) referente a parcela
complementar do dividendo mínimo obrigatório previsto no estatuto social da Companhia de 25%
do lucro líquido ajustado, equivalente a R$ 350.931 mil (R$ 0,29 por ação).
11.

Informações Legais

Em atendimento à Instrução CVM No 381/03, a Caixa Seguridade informa que a
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes não prestou, em 2018, serviços que
pudessem afetar sua independência em relação aos trabalhos de auditoria. No caso de
contratação de serviços não relacionados à auditoria externa, a Caixa Seguridade adota
procedimentos que se fundamentam na legislação aplicável e nos princípios internacionalmente
aceitos que preservam a independência do auditor. Esses princípios consistem em: (i) o auditor
não deve auditar o seu próprio trabalho, e (ii) o auditor não deve atuar, gerencialmente, perante
seu cliente tampouco promover os interesses desse cliente.
Conforme normas que regem os serviços de auditoria independente, a Pricewaterhousecoopers
Auditores Independentes apresentou tempestivamente à Caixa Seguridade a Carta de
Independência.
A tabela abaixo apresenta a relação de contratos de prestação de serviços que estiveram
vigentes durante o ano de 2018 entre a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e as
empresas controladas, coligadas e controladora da Caixa Seguridade:
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Tabela 2 – Serviços prestados pela Auditoria
Contratante

Contratação
Início

Fim

Caixa Seguros Holding S.A.

01/01/2018

31/12/2018

Caixa Seguradora S.A.

01/01/2018

31/12/2018

Caixa Seguradora S.A.

01/01/2018

31/12/2018

Caixa Vida e Previdência S.A.

01/01/2018

31/12/2018

Caixa Vida e Previdência S.A.

01/01/2018

31/12/2018

Caixa Capitalização S.A.

01/01/2018

31/12/2018

Caixa Capitalização S.A.

01/01/2018

31/12/2018

01/01/2018

31/12/2018

01/01/2018

31/12/2018

01/01/2018

31/12/2018

01/01/2018

31/12/2018

01/01/2018

31/12/2018

01/01/2018

31/12/2018

01/01/2018

31/12/2018

01/01/2018

31/12/2018

Youse Seguradora S.A.

01/01/2018

31/12/2018

Youse Seguradora S.A.

01/01/2018

31/12/2018

Too Seguros S.A.

01/01/2018

31/12/2018

Too Seguros S.A.
Panamericano Administração
e Corretagem de Seguros e de
Previdência Privada Ltda.

01/01/2018

31/12/2018

01/01/2018

31/12/2018

Caixa Seguros Administradora
de Consórcios S.A.
Caixa Seguradora
Especializada em Saúde S.A.
Odonto Empresas Convênios
Dentários Ltda.
Companhia de Seguros
Previdência do Sul PREVISUL
Companhia de Seguros
Previdência do Sul PREVISUL
Caixa Seguros Participações
Securitárias Ltda.
Caixa Seguros Assessoria e
Consultoria Ltda.
Caixa Seguros Participações
de Saúde Ltda.

12.

Natureza do serviço
Auditoria das Demonstrações
Financeiras
Auditoria das Demonstrações
Financeiras
Prestação de serviços de auditoria
atuarial
Auditoria das Demonstrações
Financeiras
Prestação de serviços de auditoria
atuarial
Auditoria das Demonstrações
Financeiras
Prestação de serviços de auditoria
atuarial
Auditoria das Demonstrações
Financeiras
Auditoria das Demonstrações
Financeiras
Auditoria das Demonstrações
Financeiras
Auditoria das Demonstrações
Financeiras
Prestação de serviços de auditoria
atuarial
Auditoria das Demonstrações
Financeiras
Auditoria das Demonstrações
Financeiras
Auditoria das Demonstrações
Financeiras
Auditoria das Demonstrações
Financeiras
Prestação de serviços de auditoria
atuarial
Auditoria das Demonstrações
Financeiras
Auditoria Atuarial
Auditoria das Demonstrações
Financeiras

Honorários
(R$)
95.586,00
608.265,00
215.250,00
260.686,00
131.250,00
291.100,00
120.750,00
210.722,00
134.688,00
108.620,00
152.068,00
47.250,00
39.537,00
26.068,00
16.756,00
60.000,00
50.000,00
331.195,33
169.096,20
43.451,90
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Balanço patrimonial
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (nota 8)
Instrumentos financeiros (nota 9)
Dividendos a receber (nota 21 (b3))
Juros sobre capital próprio a receber (nota 21 (b3))
Valores a receber (nota 10)
Ativos por impostos correntes
Outros ativos (nota 11)

Controladora
Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
507.403
669.351
596.403
691.191
182.789
257.412
249.773
257.511
136.135
136.135
231.963
192.847
231.963
192.847
13.728
40.938
32.803
62.679
78.728
41.954
81.669
41.954
2
64
2
64
193
193
-

Não circulante
Investimentos em participações societárias (nota 12)
Outros ativos (nota 11)

4.161.421
4.161.374
47

3.813.431
3.813.431
-

4.078.146
4.078.099
47

3.797.988
3.797.988
-

Total do ativo

4.668.824

4.482.782

4.674.549

4.489.179

Controladora
Consolidado
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
64.369
303.609
70.094
310.006
11.334
21.876
11.334
21.876
24.220
271.449
24.220
271.449
28.815
10.284
34.540
16.681

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Valores a pagar (nota 14)
Dividendos a pagar (nota 21 (b3))
Passivos por impostos correntes
Não circulante
Valores a pagar (nota 14)

756
756

543
543

756
756

543
543

4.603.698
2.756.687
1.761.742
85.270
-

4.178.630
2.756.687
1.350.744
71.199
-

4.603.698
2.756.687
1.761.742
85.270
-

4.178.630
2.756.687
1.350.744
71.199
-

Total do passivo e do patrimônio líquido
4.668.824 4.482.782 4.674.549
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

4.489.179

Patrimônio líquido
Capital social (nota 16(a))
Reservas (nota 16(c))
Ajuste de avaliação patrimonial (nota 16(d))
Lucros acumulados
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1,23134

1.200.000

30.261
1.667.817
22.418
28.370
(5.952)
1.690.235
(211.416)
(1.211)
1.477.607

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

Lucro por ação - R$ (Nota 16 (e))

Quantidade de ações - em milhares

Outras receitas/despesas operacionais
Resultado antes das receitas e despesas financeiras
Resultado financeiro (nota 19)
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado Antes de Impostos e Participações
Imposto de renda e contribuição social correntes (nota 13)
Participação nos resultados
Lucro líquido do período

(67.640)

666.412
(82.883)
(45.504)

Receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca (nota 17)
Outras receitas/(despesas) operacionais
Despesas administrativas (nota 18)

Despesas tributárias (nota 20)

1.084.288

Controladora
1.750.700



1,23134

1.200.000

30.261
1.673.717
23.896
29.847
(5.952)
1.697.612
(218.794)
(1.211)
1.477.607

(69.791)

666.412
(85.034)
(45.504)

1.092.338

Consolidado
1.758.750

01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

Resultado de investimentos em participações societárias (nota 12)

Receitas operacionais

Demonstração do resultado

Demonstração do resultado do exercício
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1,08238

1.200.000

1.443.341
24.248
29.738
(5.490)
1.467.589
(167.881)
(858)
1.298.850

(52.712)

506.484
(90.545)
(37.832)

1.027.402

Controladora
1.533.886

ϰ

1,08238

1.200.000

1.451.209
24.248
29.738
(5.490)
1.475.456
(175.749)
(858)
1.298.850

(55.078)

506.484
(92.910)
(37.832)

1.037.636

Consolidado
1.544.120

01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017




31.220
1.330.070

14.070
1.491.678



Controladora
1.298.850

ϱ

31.220
1.330.070

Consolidado
1.298.850

01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017

Consolidado
1.477.607

01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

Controladora
Lucro líquido do período
1.477.607
Itens passíveis de reclassificação para resultado
(+/-) Participação nos resultados abrangentes de investidas (nota 16 (d))
14.070
Resultado abrangente do período
1.491.678
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração do resultado abrangente

Demonstração do resultado abrangente do exercício
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Capital social

Saldos em 31 de dezembro de 2016
2.756.687
Ajuste a valor justo dos ativos financeiros disponíveis para venda
Lucro líquido do período
Dividendos - Realização de reserva de lucros a realizar
Dividendos ordinários propostos
Constituição de reserva legal
Constituição de reserva de lucros a realizar
Constituição de reserva estatutária
Saldos em 31 de dezembro de 2017
2.756.687
Ajuste a valor justo dos ativos financeiros disponíveis para venda
Lucro líquido do período
Dividendos - Realização de reserva de lucros a realizar
Dividendos ordinários propostos
Constituição de reserva legal
Constituição de reserva estatutária
Saldos em 31 de dezembro de 2018
2.756.687
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Eventos



973.519
(650.177)
64.943
37.028
925.431
1.350.744
(715.677)
73.880
1.052.795
1.761.742

Reservas

Demonstração das mutações do patrimônio líquido do exercício
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Outros
resultados
abrangentes
39.979
31.220
71.199
14.070
85.270

1.298.850
(271.449)
(64.943)
(37.028)
(925.431)
1.477.607
(350.932)
(73.880)
(1.052.795)
-

Lucros
acumulados

ϲ

3.770.185
31.220
1.298.850
(650.177)
(271.449)
4.178.630
14.070
1.477.607
(715.677)
(350.932)
4.603.698

Patrimônio
líquido








(1.313.838)
(1.313.838)
(7.738)
257.511
249.773

(1.313.838)
(1.313.838)
(74.623)
257.412
182.789

-

(5.951)
(1.191)
(65.581)
(193.621)
29.008
(5.013)
1.169.841

136.259
136.259

(5.951)
(1.191)
(63.158)
(189.222)
27.531
(5.001)
1.102.956

-

644.295
741.729
62.679
3.921
(40.434)

136.259
136.259

-

-

644.295
695.149
40.938
(40.434)

01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018
Controladora
Consolidado

Fluxos de caixa proveniente das atividades operacionais
Recebimento de receitas de acesso à rede e uso da marca
Recebimento de dividendos
Recebimento de juros sobre capital próprio
Recebimento de redução de capital
Pagamento de despesas administrativas
Pagamento de despesas operacionais
Outros pagamentos
Tributos sobre folha recolhidos
Tributos sobre receitas pagos
Imposto de renda e contribuição social pagos
Juros recebidos
Tributos sobre aplicações
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Fluxos de caixa proveniente das atividades de investimento
Aplicação financeira
Resgate de Aplicações Financeiras
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento
Fluxos de caixa proveniente das atividades de financiamento
Pagamento de dividendos (nota 16 (f))
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento
Aumento/(redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração dos fluxos de caixa

Demonstração do fluxo de caixa do exercício – Método direto
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-

-

-

(792.994)
(792.994)
38.673
218.739
257.412

(133.234)

(133.234)

(5.490)
(538)
(53.260)
(158.943)
26.673
(5.019)
964.900

(36.636)

517.207
680.907

-

-

-

ϳ

(792.994)
(792.994)
38.673
218.838
257.511

(133.234)

(133.234)

(5.490)
(538)
(53.260)
(158.943)
26.673
(5.019)
964.900

(36.636)

517.207
680.907

01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017
Controladora
Consolidado






Descrição



01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018
Controladora
Consolidado
Lucro líquido do período
1.477.607
1.477.607
Resultado de equivalência patrimonial
(1.084.288)
(1.092.338)
Recebimento de dividendos
695.149
741.729
Recebimento de juros sobre capital próprio
40.938
62.679
Recebimento de redução de capital
3.921
Juros provenientes de instrumentos financeiros
(839)
(839)
Amortizações/outros pagamentos
199
199
Variação de valores a receber
(36.774)
(36.774)
Variação de outros ativos
(193)
(193)
Variação de valores a pagar
(10.329)
(10.329)
Variação de ativos e passivos por impostos correntes
21.485
24.180
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
1.102.956
1.169.841
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Reconciliação do lucro líquido com o fluxo de caixa operacional
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01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017
Controladora
Consolidado
1.298.850
1.298.850
(1.027.402)
(1.037.636)
680.907
680.907
(3.065)
(3.065)
(4.643)
(4.643)
16.795
16.795
3.458
13.693
964.900
964.900

28.370
1.793.767
1.793.767

Receitas financeiras
Valor adicionado total a distribuir

Distribuição do valor adicionado




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

Lucros retidos / Prejuízo do período

Remuneração de capital próprios
Dividendos

Outras

1.477.607

1.211
1.483.559
5.952

1.198



1.477.607

1.211
1.483.559
5.952

1.198

2.409

2.409

Aluguéis

292.710

283.183

Federais
Remuneração de capital de terceiros

292.710

782

3.892

19.942

283.183

782

3.892

19.942

24.617

1.803.295

29.847
1.803.295

1.092.338

1.122.185

666.412
30.261
15.564
15.564
681.109
681.109

696.673

Impostos, taxas e contribuições

FGTS

Benefícios

Remuneração direta

24.617

1.084.288

Pessoal

1.112.658

Resultado de equivalência patrimonial

666.412
30.261
15.564
15.564
681.110
681.110

Valor adicionado recebido em transferência

696.673

Receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca
Outras receitas
Insumos adquiridos de terceiros
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Valor adicionado bruto
Valor adicionado líquido produzido pela entidade

01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018
Controladora
Consolidado

Receitas

Demonstração do valor adicionado

Demonstração do valor adicionado do exercício
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1.298.850

858
1.304.340
5.490

866

1.724

224.369

224.369

1.186

3.737

16.203

21.125

1.551.558

29.738
1.551.558

1.027.402

1.057.139

506.484
12.065
12.065
494.419
494.419

506.484

ϵ

1.298.850

858
1.304.340
5.490

866

1.724

234.603

234.603

1.186

3.737

16.203

21.125

1.561.792

29.738
1.561.792

1.037.636

1.067.374

506.484
12.066
12.066
494.418
494.418

506.484

01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017
Controladora
Consolidado
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Nota 1 - Contexto operacional e informações gerais
A Caixa Seguridade Participações S.A. (denominada “CaixaSeguridade”, “Companhia”, ou
“Controladora”), empresa líder do Grupo Caixa Seguridade (“Grupo Caixa Seguridade” ou o
“Grupo”) foi constituída como subsidiária integral da Caixa Econômica Federal (denominada
“CAIXA”) em 21 de maio de 2015, em conformidade com a legislação brasileira, por prazo
indeterminado, tendo por objeto social a aquisição de participações societárias e a
participação, direta ou indireta, como sócia ou quotista do capital de outras sociedades, no
Brasil ou no exterior, cujo objeto social seja a estruturação e comercialização de seguros nos
diversos ramos, planos de previdência complementar e planos de capitalização, administração,
comercialização e disponibilização de planos privados de assistência médica e odontológica,
corretagem desses produtos, além da estruturação, administração e comercialização de
consórcios e realização de operações de resseguro e retrocessão no país e no exterior. A
Caixa Seguridade, neste contexto, acompanha a evolução de cenários macroeconômicos que
podem trazer reflexos à dinâmica de seus negócios e dos negócios de suas participações
societárias.
A Companhia, inscrita sob o CNPJ nº 22.543.331/0001-00, tem sua sede localizada no Setor
Bancário Sul – SBS, Q. 4, Bloco A, Lote 3/4, Edifício CEF Matriz 1, 19º andar – Brasília –
Distrito Federal – Brasil.
a)

Novo acordo com a CNP Assurances para os ramos de prestamista, vida e
previdência e abertura de processo para escolha de parceiros estratégicos para
os demais ramos

No dia 29 de agosto de 2018, a Caixa Seguridade comunicou ao mercado em geral, que firmou
com a CNP Assurances S.A. (“CNP”) acordo para a formação de uma nova sociedade que
explorará conjuntamente, até 13 de fevereiro de 2041, os ramos de seguros de vida e
prestamista e de produtos de previdência na rede de distribuição da Caixa Econômica Federal
(“Balcão CAIXA”). As partes assinaram naquela data os documentos finais para a nova
parceria exclusiva, que prevê a criação de uma Nova Holding, distinta da estrutura existente na
parceria atual formatada por meio da Caixa Seguros Holding S.A. (“Caixa Seguros” ou “CSH”).
No novo acordo, a Caixa Seguridade terá 60% de participação no capital total da Nova Holding,
sendo proprietária de 49% das ações ordinárias da nova companhia. A CNP terá 40% de
participação, com 51% de ações ordinárias. Pela nova parceria a CNP pagará o valor de R$
4,65 bilhões, sem qualquer cláusula de performance para pagamento parcelado (earn-out).
A carteira existente (run-off) dos demais ramos continuará sendo administrada pela CSH,
podendo ser negociada com os novos parceiros. A sociedade entre Caixa Seguridade e CNP
na CSH será mantida e a companhia e suas subsidiárias poderão atuar no mercado de
seguridade fora do Balcão CAIXA (“mar aberto”) sob novas marcas distintas da marca “CAIXA”.
Como parte do novo acordo, a CNP concordou em liberar a exclusividade dos demais ramos a
partir da constituição das novas parcerias de cada um deles e o início de suas respectivas
operações.
O fechamento do novo acordo com a CNP está sujeito à diversas condições, incluindo as
aprovações dos órgãos regulatórios, como da Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP), do Banco Central do Brasil (BACEN) e do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE). Em 2018 não houve deliberação de todos os órgãos externos
competentes quanto ao novo acordo firmado.
Ainda no dia 29 de agosto de 2018, a Caixa Seguridade e a Wiz Soluções e Corretagem de
Seguros S.A. (“Wiz Soluções”) assinaram acordo para a formalização da exclusividade, até 13
de fevereiro de 2021, da Wiz Soluções nas atividades de corretagem no Balcão CAIXA nos
mesmos níveis de atuação e de comissionamento existentes hoje e para toda e qualquer
parceria formatada até esta data.
A Caixa Seguridade também fará processo competitivo para a escolha de um prestador de
serviços para atuar a partir de 2021, que executará atividades de corretagem ou co-corretagem
no Balcão CAIXA, conforme comunicado ao mercado no dia 09 de agosto de 2018.
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Participações societárias

Descrevemos a seguir as principais participações diretas da Caixa Seguridade que compõem
estas demonstrações contábeis da Controladora e Consolidadas:
b.1)

Caixa Seguros Holding S.A. (“Caixa Seguros” ou “CSH”)

Empresa constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, que tem por objeto
social a participação como acionista ou sócia em sociedades empresariais que exploram
atividades de seguro em todos os ramos, incluindo planos de saúde e dental; planos de
capitalização; planos de previdência privada aberta, nas modalidades pecúlio e renda; a
administração de consórcio; e atividades correlatas ou complementares às descritas
anteriormente.
Esta empresa apresenta o capital social dividido em 51,75% das ações em nome do grupo
francês CNP Assurances, 48,21% das ações em nome da Caixa Seguridade e 0,04% das
ações em nome do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
No dia 26 de março de 2018 foi concedida pela SUSEP à Youse Seguradora S.A. autorização
para exploração das operações de seguros de danos e pessoas. Trata-se de uma subsidiária
integral indireta da CSH (por meio da Caixa Seguros Participações Securitárias Ltda.),
constituída no dia 20 de maio de 2016, cujo objeto social é a exploração de operações de
seguros de danos e de pessoas, em quaisquer de suas modalidades ou formas, em todo o
território nacional, podendo, ainda, participar do capital social de outras sociedades,
observadas as disposições legais pertinentes.
b.2)

Caixa Holding Securitária S.A. (“CAIXA Holding”)

Empresa subsidiária integral da Caixa Seguridade, constituída em 21 de maio de 2015 com o
objetivo social de adquirir participações em entidades autorizadas a funcionar pela
Superintendência Nacional de Seguros Privados (SUSEP).
b.2.1) Too Seguros S.A. (“Too Seguros”)
Atual denominação da PAN Seguros S.A., é uma empresa de capital fechado e se trata de um
empreendimento controlado em conjunto pela Caixa Seguridade e pelo BTG Pactual Holding
de Seguros Ltda. (“BTG Holding”), com participações de 48,99% e 51,01%, respectivamente.
Tem como objetivo a exploração nos segmentos de seguros de pessoas (jurídicas e físicas),
prestamista, habitacional, danos pessoais (DPVAT) e seguros de danos.
b.2.2) Panamericano Administração e Corretagem de Seguros e de Previdência Privada
Ltda. (“PAN Corretora”)
Empresa de capital fechado e se trata de um empreendimento controlado em conjunto pela
BTG Holding e Caixa Seguridade, com as participações de 51,00% e 49,00%, respectivamente.
Esta empresa tem como objetivo a administração, orientação e corretagem de seguros dos
ramos elementares, seguros do ramo de vida e planos previdenciários.
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Empresa

CNPX S.A.S

Odonto Empresas Convênios Dentários Ltda.

Caixa Seguros Participações em Saúde Ltda.:

Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A.

Caixa Seguros Especializada em Saúde S.A.

Caixa Seguros Assessoria e Consultoria Ltda.

Caixa Administradora de Consórcios S.A.

Companhia de Seguros Previdência do Sul - PREVISUL

Youse Seguradora S.A.

Caixa Capitalização S.A.

Caixa Vida e Previdência S.A.

Caixa Seguradora S.A.

Caixa Seguros Participações Securitárias Ltda.:

Caixa Seguros Holding S.A.:

Panamericano Administração e Corretagem de Seguros e de
Previdência Privada Ltda.

Too Seguros S.A.








A CAIXA Holding Securitária S.A. tem por objeto social a aquisição de participações societárias em entidades
autorizadas a funcionar pela Superintendência Nacional de Seguros Privados (SUSEP).
Trata-se de uma sociedade anônima fechada que tem como objetivo a exploração nos segmentos de seguros de
pessoas (jurídicas e físicas), prestamista, habitacional, danos pessoais (DPVAT) e em seguros de danos. Suas
operações estão inseridas em um conjunto de instituições que atuam integradamente no mercado financeiro.
Tem por objetivo a administração, orientação e corretagem de: a) seguros dos ramos elementares, b) seguros do ramo
de vida e c) planos previdenciários.
A Caixa Seguros Holding tem por objeto social a participação, como acionista ou sócia, em sociedades empresariais,
que exploram: i) atividade de seguros em todos os ramos, incluindo saúde e dental; ii) segmento de capitalização; iii)
planos de previdência privada aberta, nas modalidades de pecúlio e renda; iv) administração de consórcio; v)
atividades, correlatas ou complementares às atividades descritas anteriormente.
Subsidiária integral da Caixa Seguros, tem como objeto social a participação em outras sociedades que atuam no
segmento regulado pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.
Subsidiária integral da Caixa Seguros Participações Securitárias Ltda., tem como objeto social a exploração de seguros de
ramos elementares e vida.
Subsidiária integral da Caixa Seguros Participações Securitárias Ltda., tem como objeto social a comercialização de produtos
de previdência complementar.
Controlada pela Caixa Seguros Participações Securitárias Ltda., detentora de 51% de suas ações, tem como objeto social a
comercialização de produtos de capitalização.
Subsidiária integral da Caixa Seguros Participações Securitárias Ltda., tem como objeto social a participação em outras
sociedades e a exploração de operações de seguros de danos e pessoas, em todo o território nacional. Seu registro como
seguradora foi aprovado pela SUSEP. em 26/03/2018, alterando-se sua denominação social, de Youse Seg Participações Ltda.
para Youse Seguradora S.A,. bem como seu objeto social, para contemplar a exploração de seguros de danos e de pessoas.
Subsidiária integral da Caixa Seguros Participações Securitárias Ltda., detentora de 100% de suas ações, tem como objeto
social a exploração de seguros de pessoas.
Subsidiária integral da Caixa Seguros, tem como objeto social a administração de grupos de consórcios para
aquisição de bens móveis e imóveis.
Subsidiária integral da Caixa Seguros, tem como objeto social no ramo de consultoria e assessoria.
Subsidiária integral da Caixa Seguros, tem como objeto social a atuação como seguradora especializada em segurosaúde.
Sociedade anônima de capital aberto, tem como objeto social a corretagem de seguros e a assessoria e consultoria na
área de seguros.
Subsidiária integral da Caixa Seguros, tem como objeto social a participação em outras sociedades.
Subsidiária integral da Caixa Seguros Participações em Saúde Ltda., tem como objeto social a atuação como operadora
especializada em planos odontológicos.
Subsidiária integral da Caixa Seguros na Colômbia que tem como objeto social a participação em outras sociedades.

Descrição

Composição dos investimentos em participações societárias, diretos e indiretos, da Caixa Seguridade:

CAIXA Holding Securitária S.A.:

c)
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Nota 2 - Apresentação
individuais e consolidadas



das

demonstrações

contábeis

As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram elaboradas em conformidade
com as práticas contábeis comumente adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas internacionais de
relatório financeiro (International Financial Reporting Stantards - IFRS), emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB).
Estas demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram aprovadas e autorizadas para
emissão pelo Conselho de Administração da Caixa Seguridade em 28 de fevereiro de 2019.

Nota 3 - Principais práticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações contábeis estão
definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios
apresentados, salvo disposição em contrário.
a)

Moeda funcional e de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas são mensurados
usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua (a moeda
funcional).
As demonstrações contábeis individuais e consolidadas estão apresentadas em reais (R$),
sendo esta a moeda funcional e de apresentação da Caixa Seguridade.
b)

Reconhecimento de receitas e despesas

A receita de acesso à rede de distribuição e do uso da marca CAIXA compreende o valor justo
da contraprestação recebida ou a receber, a título de remuneração pelo acesso para
comercialização e distribuição dos produtos de seguros, planos de previdência complementar,
planos de capitalização e cotas de grupos de consórcios disponibilizados na rede de
distribuição CAIXA por instituições conveniadas, partes de contratos ou convênios operacionais
previamente celebrados com o Grupo Caixa Seguridade.
O Grupo reconhece a receita quando seu valor pode ser mensurado com segurança, é
provável que benefícios econômicos futuros fluirão e quando critérios específicos tiverem sido
atendidos para cada uma das atividades do Grupo. A Companhia baseia suas estimativas em
resultados históricos, levando em consideração o tipo e as especificidades de cada transação.
As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência e reportadas nas
demonstrações contábeis dos exercícios a que se referem.
O resultado de investimentos em participações societárias é auferido com a aplicação do
método de equivalência patrimonial (MEP) e reconhecido pelo valor da participação societária
da Caixa Seguridade nos resultados obtidos pelas sociedades investidas.
c)

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem as disponibilidades em moeda nacional e os
investimentos imediatamente conversíveis em caixa e sujeitos a baixo risco de mudança no
valor,com liquidez originalmente inferior a 90 dias.
A composição, os prazos e os rendimentos auferidos nas aplicações registradas em caixa e
equivalentes de caixa são apresentados na Nota 8 – Caixa e equivalentes de caixa.
d)

Valores a receber

Os valores a receber correspondem às receitas, predominantemente oriundas de partes
relacionadas, referentes às receitas de acesso à rede de distribuição e de uso da marca CAIXA
em seguros, planos de previdência complementar, planos de capitalização e cotas de grupos
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de consórcios. O prazo de recebimento é inferior a um ano, sendo a classificação registrada no
ativo circulante.
e)

Combinação de negócios

A aquisição de uma subsidiária por meio de combinação de negócios é registrada na data de
aquisição, isto é, na data em que o controle é transferido para o Grupo, aplicando o método de
aquisição. De acordo com este método, os ativos identificados (inclusive ativos intangíveis não
reconhecidos previamente), passivos assumidos e passivos contingentes são reconhecidos
pelo valor justo na data da aquisição. Eventuais diferenças positivas entre o custo de aquisição
e o valor justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos são reconhecidas como ágio
(“goodwill”). No caso de apuração de diferença negativa (ganho por compra vantajosa), o valor
identificado é reconhecido no resultado do exercício em outras receitas operacionais.
Os custos de transação que o Grupo incorre em uma combinação de negócios, exceto os
custos relacionados à emissão de instrumentos de dívida ou patrimônio, são registrados no
resultado do exercício quando incorridos. Qualquer contraprestação contingente a pagar é
mensurada pelo seu valor justo na data de aquisição.
Os resultados das subsidiárias adquiridas durante o período contábil são incluídos nas
demonstrações contábeis desde a data de aquisição até o fim do exercício. Por sua vez, os
resultados das subsidiárias alienadas durante o exercício são incluídos nas demonstrações
contábeis desde o início do exercício até a data da alienação, ou até a data em que a
Companhia deixou de exercer o controle.
f)

Investimentos em participações societárias

Os investimentos são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial e são,
inicialmente, reconhecidos pelo seu valor de custo. O investimento inclui o ágio, bem como
ativos intangíveis identificados na aquisição, se houver, líquido de quaisquer perdas por
impairment acumuladas.
A participação do Grupo nos lucros ou prejuízos nas coligadas e empreendimentos controlados
em conjunto é reconhecida na demonstração do resultado e a participação nas mutações das
reservas é reconhecida nas reservas do Grupo. Quando a participação do Grupo nas perdas
de uma coligada ou empreendimentos controlados em conjunto for igual ou superior ao valor
contábil do investimento, incluindo quaisquer outros recebíveis, o Grupo não reconhece perdas
adicionais, a menos que tenha incorrido em obrigações ou efetuado pagamentos em nome da
coligada ou empreendimentos controlados em conjunto.
Os ganhos não realizados das operações entre o Grupo e suas coligadas ou empreendimentos
controlados em conjunto são eliminados na proporção da participação. As perdas não
realizadas também são eliminadas, a menos que a operação forneça evidências de uma perda
(impairment) do ativo transferido.
Se a participação societária na coligada for reduzida, mas for retida influência significativa,
somente uma parte proporcional dos valores anteriormente reconhecidos em outros resultados
abrangentes será reclassificada para o resultado, quando apropriado.
Os ganhos e as perdas de diluição, ocorridos em participações em coligadas, são reconhecidos
na demonstração do resultado.
g)

Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros

Os ativos que têm uma vida útil indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à amortização e são
testados anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor recuperável
(impairment). As revisões de impairment do ágio são realizadas anualmente ou com maior
frequência se eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem um possível impairment.
Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment
sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não
ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo
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excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo
menos seus custos de alienação e o seu valor em uso.
Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os
quais existem fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa
(UGCs)). Para fins desse teste, o ágio é alocado para as Unidades Geradoras de Caixa ou
para os grupos de Unidades Geradoras de Caixa que devem se beneficiar da combinação de
negócios da qual o ágio se originou, e são identificadas de acordo com o segmento
operacional.
Os ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham sido ajustados por impairment, são
revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na data
do balanço. Impairment de ágio reconhecido no resultado do exercício não é revertido.
h)

Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido

As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos
corrente e diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do
resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos
diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. Nesse caso, o imposto também
é reconhecido no patrimônio líquido ou no resultado abrangente.
O encargo de imposto de renda e a contribuição social correntes e diferido é calculado com
base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço
dos países em que as entidades do Grupo atuam e geram lucro tributável. A administração
avalia, periodicamente, as posições assumidas pelo Grupo nas apurações de impostos sobre a
renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a
interpretações; e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados
de pagamento às autoridades fiscais.
O imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líquidos, por entidade
contribuinte, no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes
antecipadamente pagos excedem o total devido na data do relatório.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do
passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos
ativos e passivos e seus valores contábeis nas demonstrações contábeis. Entretanto, o
imposto de renda e a contribuição social diferidos não são contabilizados se resultar do
reconhecimento inicial de um ativo ou passivo em uma operação que não seja uma
combinação de negócios, a qual, na época da transação, não afeta o resultado contábil, nem o
lucro tributável (prejuízo fiscal).
O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos são reconhecidos somente na
proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as
diferenças temporárias possam ser usadas.
O imposto de renda diferido ativo e passivo é apresentado líquido no balanço quando há o
direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em
geral relacionado com a mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal. Dessa forma,
impostos diferidos ativos e passivos em diferentes entidades ou em diferentes países, em
geral, são apresentados em separado, e não pelo líquido.
i)

Dividendos distribuídos e juros sobre capital próprio

Os dividendos distribuídos são calculados sobre o lucro líquido ajustado do período.
O Grupo poderá a qualquer tempo levantar novas demonstrações financeiras em observância a
qualquer determinação legal ou em razão de interesses societários, inclusive para deliberação
de dividendos intermediários.
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As companhias brasileiras podem atribuir uma despesa nominal de juros, dedutível para fins
fiscais, sobre o seu capital próprio. Este valor de juros sobre o capital próprio é considerado
como um dividendo.
Os dividendos distribuídos e os juros sobre capital próprio são reconhecidos como um passivo
no final do exercício, sendo o valor superior ao mínimo obrigatório provisionado na data de
aprovação e deduzidos do patrimônio líquido.
j)

Apresentação de informações por segmento

As informações por segmentos operacionais são apresentadas de acordo com o objeto social:
i) investimento em participações societárias em outras sociedades, e ii) receitas de acesso à
rede de distribuição e uso da marca de seguros, previdência complementar, planos de
capitalização e cotas de grupos de consórcios.
Estes segmentos foram utilizados de modo consistente pelo tomador de decisões operacionais
para a constituição da Caixa Seguridade.

Nota 4 – Pronunciamentos e leis recentemente emitidas
As seguintes novas normas foram emitidas pelo IASB e adotadas no Brasil pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de 2018.
I.

IFRS 9 (CPC 48) – “Instrumentos financeiros” - Aborda a classificação, a mensuração e
o reconhecimento de ativos e passivos financeiros. A versão completa do IFRS 9 foi
publicada em julho de 2014, com vigência para 1º de janeiro de 2018. Ele substitui a
orientação no IAS 39, que diz respeito à classificação e à mensuração de instrumentos
financeiros. O IFRS 9 mantém, mas simplifica, o modelo de mensuração combinada e
estabelece três principais categorias de mensuração para ativos financeiros: custo
amortizado, valor justo por meio de outros resultados abrangentes e valor justo por
meio do resultado. Traz, ainda, um novo modelo de perdas de crédito esperadas, em
substituição ao modelo atual de perdas incorridas. O IFRS 9 abranda as exigências de
efetividade do hedge, bem como exige um relacionamento econômico entre o item
protegido e o instrumento de hedge e que o índice de hedge seja o mesmo que aquele
que a administração de fato usa para fins de gestão do risco. A Administração avalia
que a adoção da norma não produziu impacto material nas demonstrações financeiras
da Companhia. A tabela abaixo apresenta as categorias de mensuração adotadas até
31 de dezembro de 2018 para instrumentos financeiros de acordo com a IAS 39 e as
novas categorias a partir de 1º de janeiro conforme o IFRS 09:
Controladora

Caixa e equivalentes de caixa

8

Valores a receber
Total

10




Consolidado

Caixa e equivalentes de caixa
Valores a receber
Total

Categoria de
acordo com
IAS 39

Nota

8
10

Valor
contábil de
acordo com
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Valor
contábil de
acordo com
IFRS 9

182.789

182.789

78.728
261.517

78.728
261.517

Valor justo por
Valor justo por
meio do resultado meio do resultado
Recebíveis
Custo amortizado


Nota

Categoria de
acordo com
IFRS 9


Categoria de
acordo com
IAS 39


Categoria de
acordo com
IFRS 9

Valor justo por
Valor justo por
meio do resultado meio do resultado
Recebíveis
Custo amortizado



Valor
contábil de
acordo com
IAS 39

Valor
contábil de
acordo com
IFRS 9

249.773

249.773

81.669

81.669

331.441

331.441

A Caixa Seguridade possui participações indiretas em empresas seguradoras, para as
quais não se aplica o IFRS 9. Quando há divergência na prática contábil nos
investimentos em participações societárias, faz-se necessário ajustar as práticas
contábeis com o objetivo de uniformizá-las. A Revisão de Pronunciamentos Técnicos
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n° 12/2017 do CPC permitiu, em função de isenção para as seguradoras, que a
entidade aplique o IFRS 9 sem necessidade de ajustes nos investimentos (até 1º de
janeiro de 2021).
II.

IFRS 15 (CPC 47) – “Receita de Contratos com Cliente” – Essa nova norma traz os
princípios que uma entidade aplicará para determinar a mensuração da receita e
quando ela é reconhecida. Entrou em vigor em 1º de janeiro de 2018 e substituiu a IAS
11 – “Contratos de Construção”, IAS 18 – “Receitas” e correspondentes interpretações.
A Administração avalia que a adoção da norma não produz impacto material nas
demonstrações financeiras da Companhia.

III.

IFRS 16 (CPC 06 (R2)) – “Operações de arrendamento mercantil” – Essa nova norma
estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e
divulgação de arrendamentos. Ela entra em vigor em 1º de janeiro de 2019 e substitui a
IAS 17 – “Arrendamento mercantil”. A Administração avalia que a adoção da norma
não produz impacto material nas demonstrações financeiras da Companhia.

Nota 5 - Principais julgamentos e estimativas contábeis
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros,
consideradas razoáveis para as circunstâncias.
Com base em premissas, o Grupo faz estimativa com relação ao futuro. Por definição, a
estimativa contábil resultante raramente será igual aos respectivos resultados reais. A
estimativa e premissa que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um
ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social,
estão contempladas a seguir:
a)

Definição da natureza do relacionamento com as investidas
I.

II.

III.

Caixa Seguros: Conforme consta no Acordo de Acionistas e Outras Avenças, celebrado
em 29 de dezembro de 2011, é assegurado à Caixa Seguridade (sucessora da
CAIXAPAR) a participação nas decisões sobre as matérias relevantes nos aspectos
operacionais, financeiros e estratégicos da Caixa Seguros Holding S.A. caracterizando
a existência de influência significativa sobre a coligada.
Too Seguros: Conforme consta no Acordo de Acionistas e Outras Avenças, celebrado
em 21 de agosto de 2014 entre BTG Pactual Holding de Seguros Ltda. e Caixa
Participações S.A. (“CAIXAPAR”), ao qual aderiu a Caixa Holding Securitária S.A.
(“CAIXA Holding”) por ocasião da incorporação desse investimento da CAIXAPAR pela
CAIXA Seguridade, essas entidades declaram, para todos os efeitos legais, que são
integrantes do grupo de controle da Too Seguros. Dessa forma, fica caracterizado o
controle conjunto da Too Seguros.
PAN Corretora: Conforme consta no Acordo de Sócios e Outras Avenças, celebrado
em 21 de agosto de 2014 entre Banco BTG Pactual S.A. e CAIXAPAR, ao qual aderiu
a CAIXA Holding Securitária S.A. por ocasião da incorporação desse investimento da
CAIXAPAR pela CAIXA Seguridade, essas entidades declaram, para todos os efeitos
legais, que são integrantes do grupo de controle da PAN Corretora. Dessa forma, fica
caracterizado o controle conjunto da PAN Corretora.

O quadro abaixo apresenta o resumo da natureza do relacionamento com as investidas:
Empresas
CAIXA Holding
Caixa Seguros
Too Seguros
PAN Corretora

b)

% de participação no
capital votante
31/12/2018
100,00
48,21
48,99
49,00

Natureza do
Relacionamento

Método de Avaliação

Controlada
Coligada
Controle conjunto
Controle conjunto

Consolidação
MEP
MEP
MEP

Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
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Anualmente é avaliado, com base em fontes internas e externas de informação, se há alguma
indicação de que um ativo não financeiro possa estar com problemas de recuperabilidade. Se
houver essa indicação, são utilizadas estimativas para definição do valor recuperável
(impairment) do ativo.
Anualmente, é avaliado se há qualquer indicação de que uma perda por redução ao valor
recuperável (impairment) reconhecida em períodos anteriores para um ativo, exceto o ágio por
expectativa de rentabilidade futura, pode não mais existir ou pode ter diminuído. Se houver
essa indicação, o valor recuperável desse ativo é estimado.
Independentemente de haver qualquer indicação de perda no valor recuperável, é efetuado
anualmente o teste de imparidade de um ativo intangível de vida útil indefinida, incluindo o ágio
adquirido em uma combinação de negócios ou de um ativo intangível ainda não disponível para
o uso.
A determinação do valor recuperável na avaliação de imparidade de ativos não financeiros
requer estimativas baseadas em preços cotados no mercado, cálculos de valor presente ou
outras técnicas de precificação, ou uma combinação de várias técnicas, exigindo que a
Administração faça julgamentos subjetivos e adote as premissas.

Nota 6 - Gerenciamento de riscos
A Caixa Seguridade é uma empresa holding na qual a origem do resultado deve-se,
essencialmente, à equivalência patrimonial de suas coligadas e empreendimentos controlados
em conjunto e a receita de acesso à rede de distribuição da CAIXA.
O Grupo Caixa Seguridade entende que o gerenciamento de riscos é fundamental para o
planejamento estratégico e financeiro. Dessa forma, desenvolveu sua estratégia de gestão de
riscos com o objetivo de proporcionar uma visão integrada dos riscos aos quais está exposta.
Neste sentido, no primeiro semestre de 2018, a Alta Administração decidiu cindir a Diretoria de
Governança, Riscos e Controles Internos em duas Diretorias: Diretoria de Governança
Estratégica e Societária e Diretoria de Riscos, Integridade e Compliance. Esta medida fortalece
os mecanismos de Governança Corporativa, propiciando ganhos de escala advindos de
especialização funcional, mitiga conflito de interesses e assegura a atuação autônoma e
imparcial de Diretoria e Área gestora de riscos, controles internos e compliance em
conformidade às exigências legais e institucionais estabelecidas por Lei.
A área de gerenciamento de riscos, controles internos e compliance, que é segregada das
demais unidades da Companhia, inclusive da auditoria interna, adota instrumentos e estrutura
para identificação, avaliação, mitigação, monitoramento e reporte dos riscos. Periodicamente,
as informações sobre o gerenciamento de riscos, controles internos e compliance são geradas
e fornecidas aos demais gestores da Caixa Seguridade, às instâncias deliberativas e
fiscalizatórias, ao regulador e ao mercado.
O modelo de três linha de defesa é adotado pela Caixa Seguridade no gerenciamento de
riscos. A primeira linha de defesa identifica, avalia e controla os riscos, sendo composta pelos
controles operacionais e internos. Os gestores que detêm os riscos do negócio são
responsáveis por gerenciá-los e por implementar medidas corretivas nos processos e nos
controles deficientes. A segunda linha de defesa compreende a área de gerenciamento de
riscos, controles internos e compliance da Companhia, sendo responsável por monitorar e
contribuir com a implementação de práticas eficazes de gestão de riscos. Já a terceira linha de
defesa é exercida pela auditoria interna, responsável por fornecer aos órgãos de governança a
avaliação objetiva e independente quanto à eficácia dos controles internos, da gestão de risco
e da governança.
A Companhia realiza ações de disseminação e manutenção da cultura de risco, segurança da
informação, controles internos e compliance, promovendo o comprometimento dos
colaboradores com a gestão adequada dos riscos dentro de seu escopo de atuação.
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A Caixa Seguridade possui política de gerenciamento de riscos aprovada pelo Conselho de
Administração, com objetivo de manter a exposição aos riscos em níveis considerados
aceitáveis por sua administração, assegurando o modelo de negócios, performance futura,
solvência, liquidez e sustentabilidade da Companhia. 
Visando mantê-la adequada à natureza, complexidade, dimensão das exposições a riscos e
compatível com os objetivos estratégicos, esta política é revisada no mínimo anualmente e
classifica os riscos aos quais a Companhia está sujeita em quatro grupos:
•

Riscos Estratégicos: é composto pelos riscos
socioambiental e de reputação ou de imagem;

•

Riscos Financeiros: é composto pelos riscos de capital, de crédito, de liquidez e de
mercado;

•

Riscos Operacionais: é formado exclusivamente pelo próprio risco operacional, sendo
seus níveis estabelecidos em norma interna da Companhia.

•

Riscos Regulatórios: é composto pelos riscos de compliance e legal ou jurídico.

a)

de

contágio,

de

estratégia,

Riscos Estratégicos
I.

Risco de contágio

O Risco de Contágio advém da possibilidade de perdas na Companhia decorrentes de eventos
adversos nas participadas. Desta forma, por política, a Companhia monitora e avalia
exposições e riscos das participadas e realiza ações com o intuito de mitigar e evitar efeitos
adversos nessas empresas que possam impactar nos negócios ou resultados da Caixa
Seguridade.
No gerenciamento do Risco de Contágio, o Risco de Subscrição é considerado tendo em vista
o objeto social da Caixa Seguridade e características de empresas participadas. O Risco de
Subscrição decorre da possibilidade de ocorrência de perdas superiores às expectativas das
bases técnicas utilizadas para cálculo de prêmios, contribuições, quotas e provisões técnicas.
A Caixa Seguridade monitora o gerenciamento desse risco nas empresas em que possui
participação.
As participadas também possuem estruturas e unidades de gerenciamento de riscos, controles
internos, compliance e auditoria interna. Também são auditadas por auditoria independente de
forma periódica e são supervisionadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM),
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) e/ou Banco Central do Brasil (BACEN) – conforme a característica de cada uma das
empresas, o que são considerados mitigadores ao Risco de Contágio ao qual a Caixa
Seguridade está exposta.
II.

Risco de estratégia

O risco de estratégia advém da possibilidade de perda à Companhia decorrente de mudanças
adversas no ambiente de negócios ou de utilização de premissas inadequadas na tomada de
decisão. Com base na política de gerenciamento de riscos da Companhia, as decisões são
pautadas em estudos técnicos e aderentes ao objeto social e ao planejamento estratégico.
III.

Risco socioambiental

O risco socioambiental advém da possibilidade de perdas financeiras e de danos à imagem,
decorrentes de potenciais danos socioambientais relacionados aos negócios da Companhia.
Com o intuito de mitigá-lo, a Política Socioambiental da Caixa Seguridade, aprovada pelo
Conselho de Administração, apresenta diretrizes que observa as melhores práticas
socioambientais na gestão dos seus negócios.
IV.

Risco de reputação ou de imagem

O risco de reputação ou de imagem consiste na possibilidade de perdas decorrentes de
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percepção negativa sobre a Companhia por parte de stakeholders como clientes, contrapartes,
acionistas, investidores ou supervisores.
Assim, as notícias e fatos relacionados à Companhia são tratados de forma tempestiva
observando-se as políticas e as normas internas e externas.
Nas tomadas de decisão, potencial percepção negativa sobre a Caixa Seguridade por partes
interessadas (stakeholders) é levada em consideração.
b)

Riscos Financeiros
I.

Risco de capital

O Risco de Capital decorre da possibilidade de a Companhia não possuir patrimônio líquido
para fazer frente à continuidade dos negócios. Assim, os riscos que impactam a gestão de
capital, inclusive quando decorrentes das participadas, são reportados à Diretoria colegiada,
aos Conselhos de Administração e Fiscal e ao Comitê de Auditoria.
II.

Risco de crédito

O risco de crédito decorre da possibilidade de perda resultante da incerteza quanto ao
recebimento de valores pactuados com tomadores de recursos, contrapartes de contratos ou
relativos a emissões de títulos.
Na Caixa Seguridade, esse risco advém de exposições de crédito de valores a receber em
aberto e de dividendos a receber de partes relacionadas. Consideramos baixo o risco de
crédito de exposição originada por aplicações financeiras classificadas como “caixa e
equivalentes de caixa” por serem mantidos em sua Controladora. A gestão de investimentos
dos recursos financeiros da Caixa Seguridade baseia-se em Política de Investimentos,
aprovada pelo Conselho de Administração, que estabelece os instrumentos financeiros
elegíveis e prevê a aprovação da seleção destes para composição da carteira por Comitê de
Investimentos, conforme critérios previamente definidos e Nota 09 – Instrumentos Financeiros.
III.

Risco de liquidez

O risco de liquidez decorre das possibilidades de a Companhia não conseguir honrar passivos
em decorrência de dificuldades de caixa; e da possibilidade de a Companhia não conseguir
negociar a preço de mercado uma posição, devido ao seu tamanho elevado em relação ao
volume normalmente transacionado ou em razão de alguma descontinuidade no mercado.
A Política de Gerenciamento de Riscos da Caixa Seguridade prevê que a quantidade de ativos
líquidos desonerados e de alta qualidade devem ser suficientes para compensar as saídas
líquidas de caixa no curto prazo.
Complementarmente, o processo decisório de aceitação do risco de liquidez é pautado pela
análise dos reportes que proporcionam visão dos retornos gerados pelos instrumentos
financeiros.
IV.

Risco de mercado

O risco de mercado decorre da possibilidade de perdas à Companhia ocasionadas por
mudanças nos preços de ativos ou passivos resultantes do comportamento das taxas de juros,
do câmbio, dos preços das ações e dos preços de commodities.
A Caixa Seguridade utiliza critérios para a avaliação e monitoramento do risco de mercado dos
seus investimentos e estabelece na sua Política de Investimentos limites de alocação por
segmento de risco de mercado.
Em 31 de dezembro de 2018, a Caixa Seguridade não possui aplicações financeiras que
demandem análise de sensibilidade quanto aos riscos de mercado considerados relevantes
pela administração.
c)

Riscos Operacionais

O risco operacional é definido como a possibilidade de ocorrência de perdas à Companhia
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resultantes de eventos externos ou de falha, deficiência ou inadequação de processos internos,
pessoas ou sistema.
O gerenciamento do risco operacional tem caráter preventivo e considera os fatores internos
(pessoas, processos e sistemas) e externos que podem afetar adversamente a realização dos
objetivos da Caixa Seguridade.
A gestão do risco operacional está integrada à gestão de crises, continuidade de negócios e
segurança da informação, com o objetivo de mitigar a exposição da Caixa Seguridade a riscos,
de reduzir perdas financeiras e de assegurar que as atividades críticas ocorram de forma
ininterrupta.
A Caixa Seguridade prioriza a identificação, avaliação e mitigação do risco operacional nos
processos que apresentam maior potencial de perdas para a Companhia, a partir de critérios
qualitativos e/ou quantitativos.
A Companhia estabelece limite de perdas, acompanha a evolução das perdas e implementa
controles com o intuito de minimizar a possibilidade de ocorrência de fraude.
d)

Riscos Regulatórios
I.

Risco de compliance

O Risco de Compliance compliance decorre da possibilidade de perdas à Companhia pelo não
cumprimento das obrigações de compliance; é o risco de sanções legais ou regulatórias,
perdas financeiras ou perdas reputacionais (Risco de Imagem) decorrentes da falta de
cumprimento de disposições legais e regulamentares (Risco Legal ou Jurídico), normas e
códigos de conduta e de ética.
A Caixa Seguridade dispõe de regras e processos que visam a garantir o atendimento às leis,
regulamentos, códigos, políticas, normas e procedimentos que regem a sua atuação. A
Companhia possui Política e Programa de Compliance e Integridade aprovados pelo Conselho
de Administração. O Programa está alinhado às melhores práticas e aos Códigos de Ética e de
Conduta, sendo divulgado a diversos stakeholders e disponível no sítio eletrônico da
Companhia.
II.

Risco legal ou jurídico

O risco legal ou jurídico é oriundo da possibilidade de perdas decorrentes da inadequação ou
deficiência de contratos firmados pela Companhia, das sanções em razão do descumprimento
de dispositivos legais ou regulamentares e das indenizações por danos a terceiros em função
de atividades desenvolvidas pela Companhia.
A Caixa Seguridade observa leis, normas, regulamentos e faz acompanhamento sistemático da
jurisprudência vigente relativamente às demandas em que é parte. Todo contrato firmado pela
Caixa Seguridade é precedido de análise jurídica por advogado ou escritório de advocacia
contratado pela Companhia.
e)

Riscos relacionados às participadas

Nos tópicos seguintes, apresentamos informações relativas ao gerenciamento de riscos da
Caixa Seguros Holding e da Too Seguros, participadas da Caixa Seguridade que possuem
estrutura própria de Gerenciamento de Riscos.
Destacamos abaixo a política de gerenciamento e os principais riscos aos quais as empresas
participadas estão expostas, haja vista a relação que essas possuem com o resultado da Caixa
Seguridade via equivalência patrimonial. As informações fornecidas abaixo estão dispostas nas
Demonstrações Financeiras das companhias que compõem o grupo Caixa Seguridade.
l.1)

Caixa Seguros - Gerenciamento de riscos

Risco de Seguro é o risco transferido do detentor do contrato para o emitente que não seja um
risco financeiro, em outras palavras, o risco de seguro é um risco preexistente, transferido do
segurado para a seguradora. A definição de Risco de Seguro refere-se ao risco que a
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seguradora aceita do segurado. A Gestão de Riscos é o enfoque estruturado que alinha
estratégia, processos, pessoal, tecnologia e conhecimento, com o objetivo de avaliar e
gerenciar essas incertezas como forma de criação de valor.
A Caixa Seguros dispõe de grande diversidade de produtos, incluindo seguro de vida,
patrimoniais, planos de capitalização e planos de previdência, para pessoas físicas e jurídicas.
Neste ambiente os riscos inerentes às atividades da Caixa Seguros são:
•

Risco estratégico - Falta de capacidade do Grupo em proteger-se, adaptar-se ou anteciparse a mudanças (econômicas, tecnológicas, mercadológicas e etc.) que possam impedir o
alcance dos objetivos e metas estabelecidas.

•

Risco atuarial - Metodologias e/ou cálculos incorretos da tarifação do seguro, pela
insuficiência da manutenção de tabelas de preços, bem como de reajustes periódicos a
serem aplicados nas apólices, e pela inadequada constituição das provisões técnicas.

I.

Controle do risco de seguro

A estrutura do Processo de Gerenciamento de Riscos da Caixa Seguros permite que os riscos
de seguro sejam identificados, avaliados, monitorados, controlados e mitigados de modo
unificado através de um forte mecanismo de controle implantado, incluindo funções de
gerenciamento de riscos, funções de controle interno e funções de auditorias internas e
compliance, independentes das linhas de negócios e outras segregações de funções
necessárias. Um regime de alçadas está claramente delineado e padrões de operação bem
definidos com normas, procedimentos e atribuições bem descritos, divulgados e monitorados.
A Caixa Seguros conta com políticas de subscrição de riscos, de prevenção à fraude, lavagem
de dinheiro, e segurança da informação (implantadas e monitoradas), e com o trabalho de
profissionais de riscos e conformidade designados, conhecedores de suas atribuições e
atuantes em todas as áreas.
II.

Risco de crédito

Risco de crédito é a possibilidade da contraparte de uma operação financeira não desejar
cumprir ou sofrer alteração na capacidade de honrar suas obrigações contratuais, podendo
gerar assim alguma perda para a Caixa Seguros. As áreas-chave em que a Caixa Seguros
está exposta ao risco de crédito são: i) parte ressegurada dos passivos de seguro; ii)
montantes devidos pelos resseguradores referentes a sinistros pagos; iii) montantes devidos
pelos segurados referente a contratos de seguro; iv) montantes devidos por intermediários nas
operações de seguros; v) montantes referentes a empréstimos e recebíveis; e vi) montantes
referentes a títulos de dívidas.
A Caixa Seguros está exposta a concentrações de risco com resseguradoras individuais,
devido à natureza do mercado de resseguro e à faixa restrita de resseguradoras que possuem
classificações de crédito aceitáveis. O gerenciamento de risco de crédito inclui o
monitoramento de exposições ao risco de crédito de contrapartes individuais em relação às
classificações de crédito por companhias avaliadoras de riscos, tais como Fitch Ratings,
Standard & Poor's, Moody's entre outras. Os resseguradores são sujeitos a um processo de
análise de risco de crédito em uma base contínua para garantir que os objetivos de mitigação
de risco de seguros e de crédito sejam atingidos.
III.

Risco de liquidez

Risco associado à insuficiência de recursos financeiros aptos para a Caixa Seguros honrar
seus compromissos em razão dos descasamentos no fluxo de pagamentos e recebimentos,
considerando os diferentes prazos de liquidação dos ativos e as obrigações. A falta de liquidez
imediata pode impor perdas em virtude da necessidade de alienação de ativos com a
consequente realização de prejuízo. Por meio da política de gerenciamento de liquidez são
mantidos recursos financeiros suficientes para cumprir todas as obrigações à medida de sua
exigibilidade e um conjunto de controles, principalmente para atingir os limites técnicos, fazem
parte da estratégia e dos procedimentos para situações de necessidade imediata de caixa.
No caso da Caixa Seguros, o risco de liquidez é pouco expressivo, pois a carteira é constituída
por ativos classificados como “para negociação”, está concentrada em títulos públicos e
inexistência de registro de obrigações de qualquer natureza.
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IV.



Risco de mercado

Define-se como risco de mercado a possibilidade de ocorrência de perdas por oscilação de
preços e taxas em função dos descasamentos de prazos, moedas e indexadores das carteiras
ativa e passiva de uma instituição. O gerenciamento de risco de mercado consiste em
mensurar, acompanhar e controlar a exposição das operações financeiras da Caixa Seguros
de acordo com um conjunto de práticas compatíveis com a natureza de suas operações, a
complexidade dos produtos e as dimensões de exposição ao risco. Entre os riscos inerentes à
Caixa Seguros, destacam-se: risco de taxa de juros, risco de preço de ações, risco de
derivativos.
A metodologia utilizada pela Caixa Seguros para medir a exposição aos riscos de mercado é o
Value-at-risk (VaR), o qual demonstra a perda máxima da carteira em um dado espaço de
tempo, considerando-se um determinado nível de confiança. Os parâmetros são definidos pela
SUSEP, e os limites definidos pela Administração de forma conservadora. Dentre as
informações utilizadas para o cálculo do VaR, como o histórico das cotações dos preços e o
comportamento passado da estrutura de juros, não são contempladas variáveis exógenas para
efeito das projeções dos cenários, tais como: catástrofes naturais, crises econômicas externas
ou choques de preços dos ativos.
Para realização dos cálculos o custodiante utiliza-se dos seguintes parâmetros: modelo nãoparamétrico; intervalo de confiança de 99%; horizonte temporal de um dia; e volatilidade sob o
critério EWMA.
V.

Risco operacional

O processo de gerenciamento de riscos é essencial em todas as atividades de uma
organização em virtude da crescente complexidade dos serviços e produtos ofertados e, ainda,
em função da globalização dos negócios.
Os principais pontos de partida para desenvolvimento de uma boa gestão de riscos envolvem:
Conhecer, controlar e mitigar o impacto dos eventos negativos; Gerenciar as incertezas
inerentes ao alcance dos objetivos; Criar oportunidades, visando à obtenção de vantagem
competitiva e aumento do valor agregado; Estabelecer, alinhar e divulgar o apetite de risco da
Caixa Seguros com as estratégias adotadas; Prover melhorias competitivas de alocação de
capital.
O gerenciamento dos riscos inerentes às atividades de modo integrado é apoiado na sua
estrutura de controles internos e compliance, que permite o aprimoramento contínuo da gestão
de riscos e prevenção de lacunas que comprometam sua correta identificação e mensuração.
O sistema de controles internos do Grupo é baseado na metodologia e princípios do COSO –
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, segundo cinco
componentes que, inter-relacionados constituem uma base integrada de riscos ERM –
Enterprise Risk Management, visando dar suporte ao Grupo para gerenciar seus riscos de
forma efetiva por meio da aplicação do processo de gestão de riscos em vários níveis e dentro
de contextos específicos.
A gestão de riscos e controles na Caixa Seguros é composta pelas Unidades de Auditoria,
Controle e Conformidade, Contabilidade e Orçamento, Atuária e Controles dos Riscos
Técnicos; independentes entre si, que trabalham de forma coordenada com o objetivo de
garantir com razoável certeza a proteção dos ativos e o alcance dos objetivos estratégicos.
Essa estrutura de gerenciamento de riscos permite que os riscos operacionais sejam
efetivamente identificados, avaliados, monitorados e mitigados de maneira unificada.
l.1.1)

Caixa Seguros – Análise de sensibilidade

As análises de sensibilidade da Caixa Seguros considerando-se às mudanças nas principais
premissas em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017, líquidos dos efeitos
tributários, seguem apresentadas nos quadros a seguir, demonstrando os impactos de cada
premissa no Resultado e no Patrimônio Líquido:
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-1%
+5,34%
+0,66%
-0,89%
+0,34%
+3,60%
+1,63%
+8,10%
+4,02%
+2,83%
+0,46%
+1,69%
+0,67%
+3,27%

+1%
-4,87%
-0,60%
+0,87%
-0,34%
-3,28%
-1,67%
-7,02%
-3,70%
-2,67%
-0,45%
-1,63%
-0,65%
-3,02%

Habitacional
Pessoas Individual e
Coletivo
Automóvel
Demais
Caixa Seguros

PGBL-VGBL
Risco
Conjugado
Caixa Vida e Previdência

Caixa Saúde

Previsul

Odonto Empresas

Grupo Caixa Seguros




Taxa

Sensibilidade

Bruto de resseguro



Taxa
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-5,95%

-4,25%

-8,13%

-2,15%

-8,11%
-7,21%
-9,41%
-8,15%

+0,14%
-4,49%

Resgate /
Cancelamento
+10%
-2,03%
-9,17%

+6,04%

+4,17%

+9,46%

+2,14%

+9,36%
+8,05%
+11,14%
+9,40%

-0,15%
+3,81%



-3,13%

-9,84%

-3,82%

-7,30%

-1,74%
-0,93%
-0,36%

-9,27%
-2,49%
-5,05%

31/12/2018
Resgate /
Mortalidade /
Cancelamento
Sinistralidade
-10%
+5%
+2,14%
-6,23%
+7,06%
-2,76%

+3,14%

+9,84%

+3,72%

+7,30%

+1,74%
+0,93%
+0,36%

+9,25%
+2,49%
+5,07%

Mortalidade /
Sinistralidade
-5%
+6,26%
+2,76%

-

-

+0,04%

-

-

-

+0,21%
+0,06%
+0,16%

Conversibilidade
+10%

-

-

Ϯϰ

-0,05%

-

-

-

-0,24%
-0,07%
-0,18%

Conversi bilidade
-10%

-1%
+4,97%
+1,11%
+0,30%
+0,19%
+3,72%
+1,78%
+10,62%
+3,75%
+3,81%
+0,54%
+3,51%
+0,68%
+3,75%

+1%
-4,53%
-1,04%
-0,30%
-0,19%
-3,39%
-1,68%
-8,81%
-3,53%
-3,37%
-0,53%
-3,32%
-0,67%
-3,39%

PGBL-VGBL
Risco
Conjugado
Caixa Vida e Previdência

Caixa Saúde

Previsul

Odonto Empresas

Grupo Caixa Seguros




Habitacional
Pessoas Individual e Coletivo
Automóvel
Demais
Caixa Seguros

Taxa



Taxa

Sensibilidade
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-4,20%

-6,70%

-3,62%

-2,14%

-6,78%
-8,65%
-6,15%
-7,01%

Resgate /
Cancelamento
+10%
-1,90%
-4,56%
+0,15%
-2,65%

+4,72%

+6,61%

+4,14%

+2,13%

+7,85%
+9,97%
+6,77%
+8,04%



-3,35%

-8,17%

-8,74%

-7,85%

-2,03%
-0,85%
-0,54%

31/12/2017
Resgate /
Mortalidade /
Cancelamento
Sinistralidade
-10%
+5%
+2,01%
-5,62%
+5,06%
-3,14%
-7,78%
-0,16%
-2,96%
+2,88%
-4,87%

+3,36%

+8,17%

+8,80%

+7,85%

+2,04%
+0,85%
+0,55%

Mortalidade /
Sinistralidade
-5%
+5,64% +3,14%
+7,78%
+2,96%
+4,89%

-

+0,04%

-

-

-

+0,21%
+0,06%
+0,17%

Conversibilidade
+10%
-

-

Ϯϱ

-0,05%

-

-

-

-0,24%
-0,07%
-0,19%

Conversi bilidade
-10%

+1,52%
+7,55%
+3,75%
+2,64%
+0,43%
+1,58%
+0,62%
+3,05%

-1,56%
-6,54%
-3,45%
-2,49%
-0,42%
-1,52%
-0,61%
-2,82%

PGBL-VGBL
Risco
Conjugado
Caixa Vida e Previdência

Caixa Saúde

Previsul

Odonto Empresas

Grupo Caixa Seguros

-5,55%

-3,96%

-7,58%

-2,01%

-7,56%
-6,72%
-8,77%
-7,60%

Resgate /
+10%
-1,89%
-8,55%
+0,13%
-4,18%

+5,63%

+3,89%

+8,82%

+2,00%

+8,73%
+7,51%
+10,39%
+8,77%

-2,91%

-9,18%

-3,56%

-6,81%

-1,62%
-0,87%
-0,33%

31/12/2018
Resgate /
Mortalidade /
-10%
+5%
+1,99%
-5,81%
+6,58%
-2,57%
-8,64%
-0,14%
-2,32%
+3,55%
-4,71%

+2,92%

+9,18%

+3,47%

+6,81%

+1,63%
+0,87%
+0,33%

Mortalidade /
-5%
+5,84%
+2,57%
+8,63%
+2,32%
+4,72%

-

+0,04%

-

-

-

+0,20%
+0,05%
+0,15%

Conversi+10%






-

-0,05%

-

-

-

-0,22%
-0,06%
-0,17%

Conversi -10%

Ϯϲ

Notas:
a) As Empresas Caixa Capitalização e Caixa Consórcios não possuem produtos que atendam a definição de contrato de seguro segundo o CPC e por isso não constam nas análises de sensibilidade;
b) Os contratos de resseguros são negociados na forma de Excesso de Danos (Resseguro de Catástrofe de Riscos Pessoais e Patrimoniais). Na construção dos quadros demonstrados nessa Seção levamos em conta o
histórico de cessão de prêmios e recuperação de sinistros para estimar o efeito nos resultados Brutos e Líquidos de Resseguro; Registre-se, também, que temos resseguro na modalidade Quota Parte em ramos com
baixo volume histórico de operações;
c) Risco: coberturas adicionais de risco dos produtos de Previdência;
d) Taxa de Juros: “+1%” e “-1%” na curva de taxa de desconto utilizada nas projeções;
e) Resgates/Cancelamento: “+10%” e “-10%” nas curvas de Resgates (totais e parciais) utilizadas na CVP (Caixa Vida e Previdência) e nas Curvas de Permanência dos produtos da Caixa Seguros;
f) Mortalidade/Sinistralidade: “+5%” e “-5%” na probabilidade de morte das tábuas quando for o caso ou na sinistralidade geral dos produtos; e
g) Conversibilidade: “+10%” e “-10%” nos índices de conversibilidade em renda média por tipo de produto baseado na experiência da cia

Habitacional
Pessoas Individual e Coletivo
Automóvel
Demais
Caixa Seguros

Taxa
-1%
+4,98%
+0,61%
-0,83%
+0,32%
+3,36%

Sensibilidade

Líquido de resseguro



Taxa
+1%
-4,54%
-0,56%
+0,81%
-0,31%
-3,06%

II.
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-3,13%

-0,62%





+3,46%

+0,63%

+3,24%







-3,06%





+0,50%

-0,49%




+1,64%
+9,80%
+3,46%
+3,52%

-1%
+4,59%
+1,03%
+0,28%
+0,18%
+3,43%

+1%
-4,18%
-0,96%
-0,28%
-0,18%
-3,13%
-1,55%
-8,12%
-3,26%
-3,11%

Taxa

Taxa





-3,88%

-6,18%

-3,34%







-1,98%



-6,26%
-7,98%
-5,68%
-6,47%



+4,35%

+6,10%

+3,82%







+1,96%



+7,24%
+9,20%
+6,25%
+7,42%

-

-3,09%

-7,53%

-8,06%







-7,24%



-1,87%
-0,79%
-0,50%


-



+3,10%

+7,53%

+8,12%





+7,24%



+1,88%
+0,79%
+0,50%

31/12/2017
Resgate /
Resgate /
Mortalidade /
Mortalidade /
Cancelamento
Cancelamento
Sinistralidade Sinistralidade
+10%
-10%
+5%
-5%
-1,75%
+1,85%
-5,18%
+5,20%
-4,21%
+4,67%
-2,89%
+2,90%
-7,18%
+7,18%
+0,13%
-0,15%
-2,73%
+2,73%
-2,45%
+2,65%
-4,50%
+4,51%

-



+0,04%





+0,05%
+0,16%



-



-

-

+0,20%

Conversibilidade
+10%
-

-



-



-

-

-0,05%








-0,06%
-0,18%

-0,22%

Conversi bilidade
-10%
-

Ϯϳ

Notas:
a) As Empresas Caixa Capitalização e Caixa Consórcios não possuem produtos que atendam a definição de contrato de seguro segundo o CPC e por isso não constam nas análises de sensibilidade;
b) Os contratos de resseguros são negociados na forma de Excesso de Danos (Resseguro de Catástrofe de Riscos Pessoais e Patrimoniais). Na construção dos quadros demonstrados nessa Seção levamos em conta o
histórico de cessão de prêmios e recuperação de sinistros para estimar o efeito nos resultados Brutos e Líquidos de Resseguro; Registre-se, também, que temos resseguro na modalidade Quota Parte em ramos com
baixo volume histórico de operações;
c) Risco: coberturas adicionais de risco dos produtos de Previdência;
d) Taxa de Juros: “+1%” e “-1%” na curva de taxa de desconto utilizada nas projeções;
e) Resgates/Cancelamento: “+10%” e “-10%” nas curvas de Resgates (totais e parciais) utilizadas na CVP (Caixa Vida e Previdência) e nas Curvas de Permanência dos produtos da Caixa Seguros;
f) Mortalidade/Sinistralidade: “+5%” e “-5%” na probabilidade de morte das tábuas quando for o caso ou na sinistralidade geral dos produtos; e
g) Conversibilidade: “+10%” e “-10%” nos índices de conversibilidade em renda média por tipo de produto baseado na experiência da cia

Grupo Caixa Seguros

Odonto Empresas

Previsul

Caixa Saúde

PGBL-VGBL
Risco
Conjugado
Caixa Vida e Previdência

Habitacional
Pessoas Individual e Coletivo
Automóvel
Demais
Caixa Seguros

Sensibilidade
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III.

Carteira de ativos

A carteira de investimentos da Caixa Seguros possui ativos classificados como para
negociação (MtM).
O método utilizado para a análise de sensibilidade dos ativos da Caixa Seguros é o de Stress
Test, o qual é feito para essa classificação. Nos exercícios de estresse diário, são calculados
os resultados do VaR das carteiras utilizando-se o choque de 1 ponto base para taxa de juros.
Este cenário contempla variações no índice Bovespa; curva de inflação e curva de juros.
O resultado dos testes realizados com o principal risco e sua variação estão apresentados no
quadro abaixo:

Descrição/Tipo
DI - Compromissos / Compra
Total

Descrição/Tipo
DI - Compromissos / Compra
Total

Descrição/Tipo
DI - Compromissos / Compra
Total

Descrição/Tipo
DI - Compromissos / Compra
Total

31/12/2018
Caixa Seguros - Controladora
Cenário
Risco
Provável
Alta de Juros
-

Cenário
Possível
-

31/12/2018
Caixa Seguros - Consolidado
Cenário
Risco
Provável
(12.613.271)
Alta de Juros
(12.613.271)

Cenário
Cenário Remoto
Possível
(13.344.167)
(13.877.465)
(13.344.167)
(13.877.465)

31/12/2017
Caixa Seguros - Controladora
Cenário
Risco
Provável
(1.879)
Alta de Juros
(1.879)

Cenário
Cenário Remoto
Possível
(1.970)
(2.034)
(1.970)
(2.034)

31/12/2017
Caixa Seguros - Consolidado
Cenário
Risco
Provável
(11.432.126)
Alta de Juros
(11.432.126)

Cenário
Cenário Remoto
Possível
(12.106.060)
(12.598.793)
(12.106.060)
(12.598.793)

Cenário Remoto
-

l.1.2) Caixa Seguros – Teste de adequação dos passivos (TAP) e provisões técnicas
Conforme requerido pelo CPC 11, a Caixa Seguros efetuou um teste de adequação dos
passivos para todos os contratos que atendam à definição de um contrato de seguro segundo o
CPC 11 e que estejam vigentes na data de execução do teste.
Para esse teste, a Caixa Seguros elaborou uma metodologia atuarial baseada no valor
presente da estimativa corrente dos fluxos de caixa futuros das obrigações já assumidas. Para
determinação das estimativas dos fluxos de caixas futuros, os contratos foram agrupados
conforme os grupos de ramos estabelecidos em regulamentação específica. As estimativas
correntes dos fluxos de caixa foram descontadas a valor presente com base nas estruturas a
termo da taxa de juros (ETTJ) definidas pela SUSEP, conforme determina a legislação. No
cálculo atuarial das estimativas correntes dos fluxos de caixa foram consideradas premissas
atuariais realistas e não tendenciosas para cada variável envolvida, conforme abaixo:

Ϯϴ




580

ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ



EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ
ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘
a)
Estrutura a termo da taxa de juros (ETTJ): para desconto dos valores futuros dos fluxos
projetados foram utilizados os cupons de desconto pré-fixados, TR ou IGPM, conforme rol
divulgado pela SUSEP;
b)
Sinistralidade: para estimativa dos sinistros decorrentes de produtos que utilizam tábua
de mortalidade em suas projeções, foram utilizadas as tábuas BR-EMS 2015; para sinistros
decorrentes de produtos que utilizam tábua de invalidez, foi utilizada a tábua Álvaro Vindas;
para estimativa dos sinistros decorrentes de produtos que não utilizem tábuas biométricas,
foram apuradas sinistralidades com base no histórico observado de cada produto que compõe
o estudo;
Cancelamento: para estimativa de cancelamentos anuais utilizados no modelo, quando
c)
aplicável, foram utilizadas as bases históricas da evolução de ativos observado de cada grupo
que compõe o estudo;
d)
Despesas: as estimativas das despesas foram segregadas em despesas
administrativas, despesas com tributos e despesas operacionais, considerando a média da
relação histórica anual das despesas sobre o prêmio emitido, desconsiderando os valores
referente ao DPVAT;
e)
Resseguro: as projeções foram geradas considerando os valores dos fluxos brutos de
resseguro.
Como conclusão dos testes realizados não foram encontradas insuficiências em nenhum dos
agrupamentos analisados, para os períodos apresentados, exceto para o grupo de Seguro
Habitacional Fora do SFH (ramos 1061/1065/1068) relativo aos produtos do grupo
HAB_MCMV. A insuficiência observada para o grupo em questão, no valor de R$ 274 milhões,
foi compensada com os demais ramos da Caixa Seguros, conforme estabelece a Circular
SUSEP nº 543, de 22 de dezembro de 2016, e alterações posteriores. Informamos que não
aplicamos o teste de adequação de passivos aos contratos e certificados relativos aos ramos
DPVAT e DPEM por serem imateriais.
O Estudo atuarial contendo o TAP foi assinado pelo Atuário Técnico Responsável e pelo
Diretor Técnico estando disponível na sede da Caixa Seguros para o órgão regulador e demais
fiscalizações.
l.2)

Too Seguros – Gerenciamento de riscos

A área de Governança, Riscos e Compliance (GRC) da Too Seguros é responsável por
identificar, monitorar, avaliar e acompanhar o gerenciamento dos riscos inerentes às atividades
operacionais da seguradora por meio do desenvolvimento e manutenção de uma estrutura de
controles internos efetiva que mitigue os riscos identificados e dê o suporte necessário às
demais áreas operacionais visando o uso eficiente dos recursos próprios e de terceiros com
vistas a maximizar o benefício dos acionistas, administradores, segurados, fornecedores e
colaboradores da Seguradora. A Too Seguros, em virtude de suas atividades operacionais tem
exposição às seguintes categorias de risco: Risco de Seguros, Risco Operacional, Risco
Subscrição, Risco Financeiro e Risco de Capital. A Seguradora estabelece diretrizes para a
identificação, monitoramento, avaliação e gerenciamento de cada uma destas categorias de
risco, conforme apresentado a seguir.
I.

Risco de Seguros

O principal risco relacionado a seguros é de que a frequência ou severidade dos sinistros
ocorridos seja maior do que o estimado. O risco de seguro inclui a possibilidade razoável de
perda significativa devido à incerteza na frequência da ocorrência e severidade dos sinistros.
O gerenciamento do risco de seguros consiste na aplicação da teoria da probabilidade e de
critérios atuariais na precificação, que considera o valor do prêmio de seguro, bem como o
adequado provisionamento das reservas técnicas.
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No momento da contratação de um contrato de seguro, o segurado transfere para a
Seguradora (subscritor), o risco da ocorrência do sinistro sobre o bem segurado e esta assume
a responsabilidade por indenizar o segurado no caso da ocorrência de sinistro durante o
período de vigência da apólice em virtude do recebimento do montante de prêmio pago pelo
segurado.
II. Risco Operacional
O risco operacional está relacionado à possibilidade de perdas ocorridas por falha, deficiência
ou inadequação de processos internos, sistemas operacionais, falha de pessoas ou de evento
externo.
O gerenciamento do risco operacional é realizado periodicamente em conjunto com as áreas
da Too Seguros, por meio da matriz de risco revisada anualmente, visando a construção de
uma estrutura de governança e controles internos efetiva e por meio do banco de dados de
perdas operacionais onde é realizado um mapeamento das principais perdas operacionais que
a Too Seguros está exposta. Os controles para mitigação dos riscos operacionais são testados
e revisados periodicamente e, sempre que necessário, são solicitadas melhorias nos controles.
Além disso, anualmente ou sempre que há necessidade é realizada a atualização do sistema
normativo que estabelece diretrizes com as melhores práticas de governança a serem
seguidas, bem como do Plano de Continuidade de Negócios (PCN).
III. Risco de Subscrição
O risco de subscrição é oriundo de uma situação econômica adversa, que contraria tanto as
expectativas da Too Seguros quanto às incertezas existentes na definição de premissas
atuariais que são base para precificação, contemplando o valor de prêmio e a adequada
constituição das provisões técnicas, ou seja, é o risco de que a frequência ou severidade dos
sinistros que venham a ocorrer sejam maiores do que os que foram inicialmente estimados
pela Too Seguros.
Os principais objetivos da análise de subscrição são: Fornecer subsídios para a adequada
aceitação de riscos pela Too Seguros com base em seu apetite de risco, contemplando
precificação, limites de retenção e aceitação por carteira/ramo; verificar a necessidade de
pulverização do risco a ser aceito por meio da contratação de resseguro/cosseguro para
determinada carteira/ramo de forma a reduzir o impacto de riscos isolados; garantir o alcance
de resultado operacional.
As principais exposições relacionadas ao risco de subscrição são: Precificação ou subscrição
(aceitação de risco) inadequada; Pulverização ou transferência de risco por meio de
resseguro/cosseguro inadequada; Flutuações na frequência e severidade nos eventos
ocorridos ou no pagamento de indenização em relação ao que foi estimado inicialmente;
Insuficiência ou supervalorização na constituição de Provisão Técnicas.
O gerenciamento do risco de subscrição é realizado por meio das seguintes etapas do
processo de aceitação de riscos da Too Seguros: Desenvolvimento do produto com apoio de
metodologia atuarial adequada e em linha com as demandas regulatórias vigentes e que deve
contemplar: avaliação, mensuração e precificação adequada do risco sob análise para
aceitação, incluindo a Nota Técnica Atuarial, Condições Gerais do produto e Limite de
Retenção por carteira/ramo; Meios de comercialização do produto; Análise de aceitação em
linha com o apetite de risco da Too Seguros; e Avaliação da sinistralidade esperada para a
carteira/ramo.
A Too Seguros realiza operações de resseguro com os objetivos de pulverizar e transferir parte
do risco com vistas a manter/aumentar a capacidade da Too Seguros para assumir riscos;
garantir resultado operacional; e reduzir o impacto de possíveis desvios na sinistralidade
apresentada pela carteira/ramo.
No quadro a seguir são apresentados os principais resseguradores com os quais a Too
Seguros mantém contrato em 31 de dezembro de 2018.
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Ressegurador
Austral Resseguradora S.A.
BTG Pactual Resseguradora S.A.
IRB Brasil Resseguros S.A.

Classificação
Local
Local
Local

IV. Risco financeiro
Os riscos relacionados à carteira de investimentos são acompanhados mensalmente pela
Diretoria Financeira da Too Seguros com base nas diretrizes estabelecidas na Política de
Investimento, a qual é revisada periodicamente. O risco financeiro é dividido em riscos de
crédito, liquidez e mercado.
V. Risco de crédito
O risco de crédito está relacionado à possibilidade de perdas financeiras decorrentes do não
cumprimento, pelo tomador ou contraparte, de suas obrigações financeiras junto à Too
Seguros ou à deterioração na classificação de risco de um tomador ou contraparte, por
agências de rating que possa comprometer o cumprimento de suas obrigações.
A Too Seguros adota um perfil conservador em seus investimentos, tendo sua carteira
composta em sua maior parte por títulos públicos, em razão disso, a classificação do risco de
crédito da carteira de investimento é avaliada pela Too Seguros como baixo. A política de
Investimento foi elaborada em linha com os limites de alocação por emissor e modalidade de
investimento estabelecidos na Resolução CMN 4.484/2016.
A Too Seguros opera principalmente nos ramos de massificados, que tem por característica um
estipulante (pessoa jurídica) como responsável pelo repasse dos prêmios de seguros. A
avaliação da qualidade de crédito dos emissores e das contrapartes é baseada, principalmente,
em níveis de crédito reconhecidos e outras informações públicas disponíveis.
O gerenciamento do risco de crédito adotado pela Too Seguros é um processo contínuo e
considera o monitoramento periódico dos tomadores e contrapartes com os quais a Too
Seguros mantém compromissos junto às agências de rating (Fitch Ratings ou equivalente).
Risco de liquidez

VI. Risco de liquidez
Periodicamente a Too Seguros avalia seus ativos (carteira de investimento, créditos das
operações com seguro e resseguro, ativos de resseguro, caixa e equivalentes de caixa) e
passivos (provisões técnicas, saldo de contas a pagar, débitos das operações com seguros e
resseguros e depósito de terceiros), por meio do fluxo de caixa contratual não descontado.
A Gestão de risco de liquidez é efetuada pela seguradora através do monitoramento do
cumprimento da legislação emitida pela SUSEP e CMN, principalmente no que diz respeito à
cobertura das provisões técnicas por ativos garantidores, suficiência de capital e solvência.
VII. Risco de mercado
O risco de mercado está associado a perdas potenciais em decorrência de exposições
relacionadas aos fatores de risco decorrentes da composição da carteira de investimentos, tais
como: taxa de juros, índice de preços e oscilação no preço de ações e debêntures.
O gerenciamento do risco de mercado é realizado com o objetivo de monitorar as exposições
às quais a Too Seguros está sujeita, sendo os principais fatores de risco:
•

Taxas de juros: riscos de taxa de juros diferentes na precificação de ativos e passivos,
bem como de oscilações inesperadas na inclinação, curvatura e/ou convexidade das
estruturas a termo vigentes no mercado e de alterações nas correlações entre
diferentes taxas de juros;

•

Índice de Preços: risco de oscilação nos índices de preço, tais como o Índice Geral de
Preços do Mercado (IGP-M) e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
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(IPCA);
•

Preço de ações: risco de perda em virtude da oscilação no preço das ações em que a
Too Seguros tenha exposição.

O risco de mercado é mensurado por meio do VaR (Value at Risk) com o objetivo de avaliar o
impacto desses fatores de risco (taxa de juros, índice de preços e preço de ações) sob
condições normais e de estresse para a carteira de investimentos, representando a pior perda
esperada em um dado horizonte de tempo (1 dia útil) e associado a um intervalo de confiança
(95%).
VIII.

Risco de capital

A Too Seguros mantém capital em nível suficiente e adequado visando atender as
determinações do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e da Superintendência de
Seguros Privados (SUSEP), além de maximizar o retorno sobre o capital de seus acionistas.
l.2.1)

Too Seguros – Análise de sensibilidade

O Teste de Sensibilidade visa demonstrar os efeitos quantitativos sobre o montante estimado
de sinistros declarados no Passivo da Too Seguros, bem como no Patrimônio Líquido Ajustado
(PLA) e no Resultado, quando alterada alguma das variáveis aplicadas à metodologia de
cálculo da provisão constituída numa determinada data base.
Neste contexto, o Teste de Sensibilidade realizado para a Too Seguros, na data base de 31 de
dezembro de 2018, foi aplicado sobre a Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados
(IBNR), a Provisão de Despesas Relacionadas (PDR) e a Provisão de Sinistros a Liquidar
(PSL), declaradas para todos os ramos operacionalizados pela Too Seguros, sendo que os
resultados poderão ser vistos a seguir:
31/12/2018
Premissas Atuariais

Passivo Ativo
(9)
(10)

Aumento de 5,0% na Sinistralidade,
aplicada à Provisão de IBNR (1)

8.507

Redução de 5,0% na Sinistralidade,
aplicada à Provisão de IBNR (2)

(8.507)

945

PLA

31/12/2017
Resultado Passivo Ativo
(11)
(9)
(10)

4.159

4.159

5.663

(945) (4.159)

(4.159)

(5.663)

858

PLA

Resultado
(11)

2.643

2.643

(858) (2.643)

(2.643)

Aumento de 5,0% na Sinistralidade,
aplicada à PDR (referente ao IBNR) (3)

288

27

144

144

424

69

195

195

Redução de 5,0% na Sinistralidade,
aplicada à PDR (referente ao IBNR) (4)

(288)

(27)

(144)

(144)

(424)

(69)

(195)

(195)

Aumento de 0,5% no Índice de
Inflação, aplicado sobre a PSL (5)

478

192

157

157

419

187

128

128

Redução de 0,5% no Índice de
Inflação, aplicado sobre a PSL (6)

(478)

(192)

(157)

(157)

(419)

(187)

(128)

(128)

22

5

10

10

23

1

11

11

(22)

(5)

(10)

(10)

(23)

(3)

(11)

(11)

Aumento de 0,5% no Índice de
Inflação, aplicado sobre a PDR
(referente à PSL) (7)
Redução de 0,5% no Índice de
Inflação, aplicado sobre a PDR
(referente à PSL) (8)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Aumentando em 5,0 (cinco) pontos percentuais a taxa de sinistralidade verificada da Provisão de IBNR e mantendo as demais variáveis aplicadas às
respectivas datas base analisadas.
Reduzindo em 5,0 (cinco) pontos percentuais a taxa de sinistralidade verificada da Provisão de IBNR e mantendo as demais variáveis aplicadas às
respectivas datas base analisadas
Aumentando em 5,0 (cinco) pontos percentuais a taxa de sinistralidade da PDR (referente ao IBNR) e mantendo as demais variáveis aplicadas às
respectivas datas base analisadas.
Reduzindo em 5,0 (cinco) pontos percentuais a taxa de sinistralidade da PDR (referente ao IBNR) e mantendo as demais variáveis aplicadas às
respectivas datas base analisadas.
Aumento de 0,5 (meio) ponto percentual no índice de atualização aplicado sobre os sinistros pendentes de pagamento, constantes da Provisão de
Sinistros a Liquidar (PSL) declarada nas respectivas datas base analisadas, e mantendo as demais variáveis.
Redução de 0,5 (meio) ponto percentual no índice de atualização aplicado sobre os sinistros pendentes de pagamento, constantes da Provisão de
Sinistros a Liquidar (PSL) declarada nas respectivas datas base analisadas, e mantendo as demais variáveis.
Aumento de 0,5 (meio) ponto percentual no índice de atualização aplicado sobre os sinistros pendentes de pagamento, constantes da PDR (referente à
PSL) declarada nas respectivas datas base analisadas, e mantendo as demais variáveis.
Redução de 0,5 (meio) ponto percentual no índice de atualização aplicado sobre os sinistros pendentes de pagamento, constantes da PDR (referente à
PSL) declarada nas respectivas datas base analisadas, e mantendo as demais variáveis.
Valores que deverão ser adicionados ao passivo da seguradora, para apurar o impacto causado no Patrimônio Líquido e no Resultado.
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(10) Valores que deverão ser adicionados ao ativo da seguradora, para apurar o impacto causado no Patrimônio Líquido e no Resultado.
(11) Valores obtidos após a dedução do Imposto de Renda e Contribuição Sindical.

l.2.2)

Too Seguros – Teste de adequação dos passivos (TAP) e provisões técnicas

Conforme disposto na Circular SUSEP Nº 517/2015 e alterações, que institui o teste de
adequação de passivos para fins de elaboração das demonstrações financeiras e definiu
regras e procedimentos para a sua realização, a seguradora deve avaliar se o seu passivo está
adequado, utilizando estimativas correntes de fluxos de caixa futuros de seus contratos de
seguro. Se a diferença entre o valor das estimativas correntes dos fluxos de caixa e a soma do
saldo contábil das provisões técnicas na data base, deduzida dos custos de aquisição diferidos
e dos ativos intangíveis diretamente relacionados às provisões técnicas resultar em valor
positivo, caberá à sociedade supervisionada reconhecer este valor na Provisão Complementar
de Cobertura (PCC), quando a insuficiência for proveniente das provisões de PPNG, PMBaC e
PMBC, as quais possuem regras de cálculos rígidas, que não podem ser alteradas em
decorrência de insuficiências. Os ajustes decorrentes de insuficiências nas demais provisões
técnicas apuradas no TAP devem ser efetuadas nas próprias provisões. Nesse caso, a
Seguradora deverá recalcular o resultado do TAP com base nas provisões ajustadas, e
registrar na PCC apenas a insuficiência remanescente.
O TAP foi elaborado bruto de resseguro, e para a sua realização a seguradora considerou a
segmentação estabelecida pela Circular SUSEP Nº 517/2015, ou seja, entre Eventos a Ocorrer
e Eventos Ocorridos; posteriormente, entre seguros de Danos e seguros de Pessoas e, por fim,
entre Prêmios Registrados e Prêmios Futuros, excluindo-se as operações com seguro DPVAT.
Para a elaboração dos fluxos de caixa considerou-se a estimativa de prêmios, sinistros,
despesas e impostos, mensurados na data base de dezembro de 2018, descontados pela
relevante estrutura a termo da taxa de juros livre de risco (ETTJ), com base na metodologia
proposta pela SUSEP, usando o modelo de Svensson para interpolação e extrapolação das
curvas de juros e o uso de algoritmos genéricos em complemento aos algoritmos tradicionais
de otimização não-linear, para a estimação dos parâmetros do modelo.
Com base no Estudo Atuarial do Teste de Adequação de Passivos da Too Seguros S/A de data
base de 31 de dezembro de 2018, concluiu-se que o seu passivo por contrato de seguro está
adequado para os Grupos de Eventos a Ocorrer e de Eventos Ocorridos, não sendo necessário
o ajuste das provisões constituídas, deduzidas dos custos de aquisição diferidos e dos ativos
intangíveis diretamente relacionados às provisões técnicas, visto que estas se mostraram
superiores aos valores estimados dos fluxos de caixa, os quais foram elaborados em
conformidade com os parâmetros mínimos estabelecidos pela Circular SUSEP Nº 517/2015.
Por fim, esclarecemos que não houve alterações nos critérios de apuração das premissas
atuariais do TAP de data base 31 de dezembro de 2018, quando comparado com o TAP de
data base 31 de dezembro de 2017.

Nota 7 - Informações por segmento
A administração do Grupo Caixa Seguridade entende que os melhores referenciais para
apresentação das informações por segmento são os resultados de investimentos em
participações societárias e as receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca.
a)

Análise da receita por categoria
Empresas

Resultado de investimentos em
participações societárias
Receitas de acesso à rede de
distribuição e uso da marca
Total

01 de janeiro a 31 de dezembro
de 2018
Controladora
Consolidado
1.084.288

1.092.338

01 de janeiro a 31 de dezembro de
2017
Controladora
Consolidado
1.027.402

1.037.636

666.412

666.412

506.484

506.484

1.750.700

1.758.751

1.533.886

1.544.121
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Empresas

(206.614)
(461)
432.309

(4.803)
(750)
1.045.298

(211.416)
(1.211)
1.477.607

1.690.235

(13.836)
(574)
979.630

994.040






(154.046)
(283)
319.221

473.549

ϯϰ

(167.881)
(858)
1.298.850

1.467.589

01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017
Controladora
Resultado de
Receitas de
investimentos
acesso à rede
em
Total
de distribuição
participações
e uso da marca
societárias
1.027.402
506.484
1.533.886
1.027.402
506.484
1.533.886
(29.684)
(60.860)
(90.545)
(25.340)
(12.492)
(37.832)
(4.344)
(48.368)
(52.712)
997.717
445.624
1.443.341
(3.677)
27.925
24.248
29.738
29.738
(3.677)
(1.813)
(5.490)

(1) Despesas Administrativas: vide Nota 18 – Despesas Administrativas.
(2) Despesas Tributárias: vide Nota 20 – Despesas Tributárias.
(3) Receitas Financeiras: as receitas financeiras foram provenientes de aplicações de recursos recebidos relacionados com as receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca.
(4) IR e CSLL sobre JSCP: vide Nota 13 – Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social (CSLL).

639.384

1.050.851

01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018
Controladora
Resultado de
Receitas de
investimentos
acesso à rede
em
Total
de distribuição
participações
e uso da marca
societárias
1.084.288
666.412
1.750.700
1.084.288
666.412
1.750.700
(29.750)
(53.133)
(82.883)
(28.183)
(17.321)
(45.504)
(1.568)
(66.073)
(67.640)
30.261
30.261
1.054.537
613.279
1.667.817
(3.686)
26.104
22.418
28.370
28.370
(3.686)
(2.265)
(5.952)

Demonstração do resultado por categoria

Receitas operacionais
Receitas da operação
Outras receitas/(despesas) operacionais
Despesas administrativas(1)
Despesas tributárias(2)
Outras despesas operacionais
Resultado antes das receitas e despesas financeiras
Resultado Financeiro
Receitas financeiras(3)
Despesas financeiras
Resultado antes do participações, imposto de renda e
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social correntes(4)
Participação nos resultados
Lucro líquido do período

b)

ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘

EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ

586

666.412
666.412
(52.953)
(17.242)
(65.972)
30.261
613.459
27.592
29.847
(2.255)
641.051
(206.612)
(461)
433.978

1.056.561
(12.182)
(756)
1.043.624

Receitas de
acesso à rede de
distribuição e
uso da marca

1.092.338
1.092.338
(32.081)
(28.262)
(3.818)
1.060.258
(3.696)
(3.696)

Resultado de
investimentos em
participações
societárias

(218.794)
(1.211)
1.477.607

1.697.612

1.758.751
1.758.751
(85.034)
(45.504)
(69.791)
30.261
1.673.717
23.896
29.847
(5.952)

Total

01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018
Consolidado

(21.247)
(580)
980.039

1.001.866






(154.503)
(283)
318.806

473.592

ϯϱ

(175.749)
(858)
1.298.850

1.475.457

01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017
Consolidado
Resultado de
Receitas de
investimentos
acesso à rede
em
Total
de distribuição
participações
e uso da marca
societárias
1.037.636
506.484
1.544.121
1.037.636
506.484
1.544.121
(32.081)
(60.829)
(92.910)
(25.423)
(12.409)
(37.832)
(6.659)
(48.420)
(55.078)
1.005.555
445.655
1.451.210
(3.689)
27.937
24.248
29.738
29.738
(3.689)
(1.801)
(5.490)

(1) Despesas Administrativas: vide Nota 18 – Despesas Administrativas.
(2) Despesas Tributárias: vide Nota 20 – Despesas Tributárias.
(3) Receitas Financeiras: as receitas financeiras foram provenientes de aplicações de recursos recebidos relacionados com as receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca.
(4) IR e CSLL sobre JSCP: vide Nota 13 – Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social (CSLL).

Receitas operacionais
Receitas da operação
Outras receitas/(despesas) operacionais
Despesas administrativas(1)
Despesas tributárias(2)
Outras despesas operacionais
Resultado antes das receitas e despesas financeiras
Resultado Financeiro
Receitas financeiras(3)
Despesas financeiras
Resultado antes do participações, imposto de renda e
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social correntes(4)
Participação nos resultados
Lucro líquido do período

Empresas

ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘

EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ
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ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ

EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ
ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘

Nota 8 – Caixa e equivalentes de caixa
As aplicações financeiras da Caixa Seguridade estão alocadas integralmente em certificados
de depósitos bancários da CAIXA, com liquidez diária e retorno pós-fixado definido em termos
de percentual do CDI, categorizados como ativos financeiros pelo valor justo por meio do
resultado. Visto que essa rentabilidade relativa está assegurada até o vencimento contratado, o
risco associado a essas aplicações limita-se àquele relacionado às eventuais variações da
SELIC, com a qual o CDI guarda forte relação, dado seu papel de lastro das operações do
mercado interbancário.
Descrição
Depósitos bancários
Aplicações financeiras
Total

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
63
68
182.725
257.344
182.789
257.412

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
70
167
249.702
257.344
249.773
257.511

Nota 9 – Instrumentos Financeiros
a)

Ativos financeiros avaliados pelo custo amortizado
Controladora e Consolidado Controladora e Consolidado
31/12/2018

Descrição

31/12/2017

Valor de
custo

Valor
contábil

Valor de
custo

Valor
contábil

Operações compromissadas –
lastreadas em Debêntures/CRI

-

-

133.794

136.135

Total

-

-

133.794

136.135

As operações compromissadas detidas pela Companhia em 31 de dezembro de 2017 foram
efetuadas com a CAIXA, com rentabilidade vinculada a um percentual do CDI, com liquidez
originalmente superior a 90 dias, e já foram finalizadas. A Companhia entende que os
investimentos realizados não apresentam risco de mercado relevante, visto que não ameaçam
o modelo de negócio, performance futura, solvência, liquidez ou sustentabilidade.
b)

Hierarquia do valor justo

A Companhia classifica os instrumentos financeiros em três níveis de subjetividade na
determinação do valor justo, quais sejam: (i) Nível 1: Preços cotados em mercados ativos para
ativos e passivos idênticos; (ii) Nível 2: Informações (inputs) que são observáveis para o ativo
ou passivo, seja direta ou indiretamente, exceto preços cotados incluídos no Nível 1; e (iii)
Nível 3: Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de
mercado.
Controladora
31/12/2018

Consolidado

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2017

Nível 2
Caixa e equivalentes de caixa
Total

182.789

257.412

249.773

257.511

182.789

257.412

249.773

257.511

Nota 10 – Valores a receber
Os valores a receber correspondem às receitas descritas na nota 17 – Receitas de acesso à
rede de distribuição e uso da marca, predominantemente oriundas de partes relacionadas,
referentes às receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca de seguros, planos de
previdência complementar, planos de capitalização e cotas de grupos de consórcios.

ϯϲ
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Controladora
31/12/2018
31/12/2017

Descrição
Receitas a receber de partes
relacionadas
Receitas a receber de terceiros
Total

Consolidado
31/12/2018
31/12/2017

78.686

41.919

81.626

41.919

43
78.728

35
41.954

43
81.669

35
41.954

Nota 11 – Outros ativos
Controladora e Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
39
153
193
47
49
(2)
47
-

Descrição
Despesas antecipadas
Tributos a restituir
Total Circulante
Ativo imobilizado
Bens em operação
Depreciação acumulada
Total não Circulante

-

Nota 12 - Investimentos em participações societárias
a)

Movimentação dos investimentos

Empresas

Caixa Seguros
CAIXA Holding
Total

Empresas

Caixa Seguros
CAIXA Holding
Total

Empresas

Caixa Seguros
Too Seguros
PAN Corretora
Total

Empresas

Caixa Seguros
Too Seguros
PAN Corretora
Total

31/12/2017
3.402.526
410.905
3.813.431

31/12/2016
3.046.973
411.678
3.458.651

31/12/2017
3.402.526
368.764
26.698
3.797.988

Controladora
Movimentação dos investimentos
Ajustes de
Resultado Dividendos e
avaliação
MEP
JCP
patrimonial
1.034.494
(708.467)
13.968
49.794
(41.949)
102
1.084.288
(750.416)
14.070
Controladora
Movimentação dos investimentos
Ajustes de
Resultado Dividendos e
avaliação
MEP
JCP
patrimonial
984.370
(659.446)
30.629
43.032
(44.396)
591
1.027.402
(703.842)
31.220

Consolidado
Movimentação dos investimentos
Ajustes de
Resultado Dividendos
Redução
avaliação
MEP
e JCP
de capital
patrimonial
1.034.494
(708.467)
13.968
52.610
(101.704)
102
5.234
(9.265)
(6.861)
1.092.338
(819.436)
14.070
(6.861)

31/12/2016
3.046.973
363.181
33.128
3.443.282

Consolidado
Movimentação dos investimentos
Ajustes de
Resultado Dividendos e
avaliação
MEP
JCP
patrimonial
984.370
(659.446)
30.629
47.926
(42.934)
591
5.340
(11.770)
1.037.636
(714.150)
31.220

31/12/2018
3.742.521
418.853
4.161.374

31/12/2017
3.402.526
410.905
3.813.431

31/12/2018
3.742.521
319.772
15.806
4.078.099

31/12/2017
3.402.526
368.764
26.698
3.797.988

ϯϳ
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Descrição

1.111.311

-



1.111.311

01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018
Controladora
Caixa Seguros
CAIXA Holding
Total
23.473.594
57.844
23.531.438
(19.841.258)
(19.841.258)
3.632.336
57.844
3.690.180
(778.708)
(778.708)
(425.773)
(2.150)
(427.923)
1.510.387
1.477
1.511.864
22.754
22.754
3.960.995
57.171
4.018.166
(56.156)
(56.156)
3.904.839
57.171
3.962.010
(936.234)
(5.418)
(941.652)
(753.052)
(1.959)
(755.011)
(69.748)
(69.748)
2.145.805
49.794
2.195.599
1.034.494
49.794
1.084.288

Composição sintética dos resultados dos investimentos em participações societárias:

Receitas da operação
Resultado de investimentos em participações societárias
Custos/despesas da operação
Margem operacional
Despesas administrativas
Despesas com tributos
Resultado financeiro
Resultado patrimonial
Resultado operacional
Ganhos ou perdas com ativos não correntes
Resultado antes dos impostos e participações
Imposto de renda
Contribuição social
Participações dos acionistas minoritários
Lucro líquido atribuível aos acionistas controladores
Lucro líquido atribuível ao Grupo Caixa Seguridade
Lucro líquido atribuível aos demais acionistas
controladores

b)

ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘
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1.057.468

-

ϯϴ

1.057.468

01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017
Controladora
Caixa Seguros CAIXA Holding
Total
19.138.513
53.267
19.191.780
(16.451.241)
(16.451.241)
2.687.272
53.267
2.740.539
(661.925)
(661.925)
(300.629)
(2.367)
(302.996)
1.809.417
1.809.417
31.050
31.050
3.565.184
50.900
3.616.084
(20.514)
(20.514)
3.544.671
50.900
3.595.571
(779.368)
(5.779)
(785.147)
(656.948)
(2.089)
(659.037)
(66.517)
(66.517)
2.041.838
43.032
2.084.870
984.369
43.032
1.027.401




Receitas da operação
Custos/despesas da operação
Margem operacional
Despesas administrativas
Despesas com tributos
Resultado financeiro
Resultado patrimonial
Outras receitas/despesas operacionais
Resultado operacional
Ganhos ou perdas com ativos não
correntes
Resultado antes dos impostos e
participações
Imposto de renda
Contribuição social
Participações sobre o resultado
Participações dos acionistas minoritários
Lucro líquido atribuível aos acionistas
controladores
Lucro líquido atribuível ao Grupo Caixa
Seguridade
Lucro líquido atribuível aos demais
acionistas controladores

Descrição



709
136.089
(7.791)
(2.943)
(18.000)
107.355
52.610
54.745

(56.156)
3.904.839
(936.234)
(753.052)
(69.748)
2.145.805
1.034.494
1.111.311

13.233

5.445

5.234

10.679

(1.871)
(682)
-

-



1.171.501

1.092.338

2.263.839

(945.896)
(756.678)
(18.000)
(69.748)

4.054.161

(55.447)

01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018
Consolidado
PAN
Caixa Seguros Too Seguros
Total
Corretora
23.473.594
688.504
18.892
24.180.990
(19.841.258)
(315.678)
(6)
(20.156.942)
3.632.336
372.826
18.887
4.024.048
(778.708)
(73.007)
(6.741)
(858.456)
(425.773)
(16.022)
(55)
(441.850)
1.510.387
46.478
1.137
1.558.001
22.754
(105)
22.649
(194.790)
6
(194.784)
3.960.995
135.380
13.233
4.109.608

ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘

ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ

591

1.057.468

984.369

2.041.838

(779.368)
(656.948)
(66.517)

3.544.671

(20.514)

49.884

47.926

97.810

706
5.974
(16.000)
-

107.130

2.150

5.559

5.340

10.899

(820)
(2.254)
-

13.974

-

ϯϵ

1.112.911

1.037.635

2.150.546

(779.483)
(653.228)
(16.000)
(66.517)

3.665.774

(18.364)

01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017
Consolidado
Caixa
Too
PAN
Total
Seguros
Seguros
Corretora
19.138.513
704.934
16.835
19.860.282
(16.451.241)
(432.301)
(16.883.542)
2.687.272
272.633
16.835
2.976.740
(661.925)
(73.373)
(6.030)
(741.328)
(300.629)
(19.270)
(63)
(319.962)
1.809.417
63.972
3.719
1.877.108
31.050
223
31.273
(139.205)
(488)
(139.693)
3.565.184
104.980
13.974
3.684.138




Receitas da operação
Custos/Despesas da operação
Margem operacional
Despesas administrativas
Despesas com tributos
Resultado financeiro
Resultado patrimonial
Resultado operacional
Ganhos ou perdas com ativos não correntes
Resultado antes dos impostos e participações
Imposto de renda
Contribuição social
Lucro líquido do exercício
Atribuível a Acionistas do Grupo
Atribuível a Acionistas não controladores em
controladas
% de Participação do Grupo Caixa Seguridade
Atribuível ao Grupo Caixa Seguridade
Atribuível aos demais acionistas

Descrição



-

5.862.191
(2.773.118)
3.089.073
(532.463)
(251.432)
424.456
(63)
2.729.571
(39.438)
2.690.132
(614.581)
(525.092)
1.550.459
1.550.459

CAIXA
Seguradora

b.1) Composição analítica do resultado da Caixa Seguros:

ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘

EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ
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592
-

16.870.079
(16.110.612)
759.468
(61.167)
(63.573)
71.951
706.679
310
706.989
(160.530)
(132.910)
413.549
413.549

CAIXA Vida &
Previdência







69.748

278.126
(123.956)
154.170
(41.821)
(14.422)
162.325
260.252
260.252
(64.397)
(53.513)
142.342
72.595

CAIXA
Capitalização





-

480.979
(282.835)
198.145
(46.614)
(56.114)
17.683
113.100
61
113.161
(28.465)
(10.272)
74.423
74.423

CAIXA
Consórcio



-

277.498
(285.316)
(7.818)
(11.380)
(3.561)
62.923
40.164
(14)
40.149
(6.149)
(4.966)
29.034
29.034

Caixa Seguros
Saúde

01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018





-

(295.280)
(265.421)
(560.701)
(85.263)
(36.671)
771.049
22.817
111.230
(17.076)
94.154
(62.111)
(26.298)
5.745
5.745

Outras / Ajustes
de consolidação

ϰϬ

48,21%
1.034.494
1.111.311

69.748

Caixa
Seguros
Holding
23.473.594
(19.841.258)
3.632.336
(778.708)
(425.773)
1.510.387
22.754
3.960.995
(56.156)
3.904.839
(936.234)
(753.052)
2.215.553
2.145.805




Receitas da operação
Custos/Despesas da operação
Margem operacional
Despesas administrativas
Despesas com tributos
Resultado financeiro
Resultado patrimonial
Resultado operacional
Ganhos ou perdas com ativos não correntes
Resultado antes dos impostos e participações
Imposto de renda
Contribuição social
Lucro líquido do exercício
Atribuível a Acionistas da Companhia
Atribuível a Acionistas não controladores em
controladas
% de Participação da Companhia Caixa
Seguridade
Atribuível a Companhia Caixa Seguridade
Atribuível aos Demais Acionistas

Descrição
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EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ

ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ

593
-

5.710.767
(3.571.392)
2.139.375
(452.345)
(137.040)
678.072
(263)
2.227.800
(20.868)
2.206.931
(504.200)
(464.756)
1.237.975
1.237.975

CAIXA
Seguradora

-

12.531.039
(11.886.828)
644.211
(53.087)
(54.526)
101.279
637.876
637.876
(146.701)
(121.484)
369.691
369.691

Caixa Vida &
Previdência



66.517

231.940
(134.377)
97.564
(35.282)
(12.154)
201.690
251.818
251.818
(62.331)
(53.739)
135.749
69.232

Caixa
Capitalização



-

461.124
(270.754)
190.370
(44.634)
(58.408)
22.319
109.647
109.647
(27.179)
(10.036)
72.432
72.432

Caixa
Consórcio

-

481.996
(489.535)
(7.540)
(14.026)
(3.031)
97.741
73.143
73.143
(11.787)
(9.500)
51.857
51.857

Caixa Seguros
Saúde

01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017



-

(278.352)
(98.356)
(376.708)
(62.552)
(35.470)
708.236
31.313
264.819
355
265.173
(27.171)
2.648
240.650
240.650

Outras / Ajustes
de Consolidação

ϰϭ

984.369
1.057.468

48,21%

66.517

Caixa
Seguros
Holding
19.138.513
(16.451.241)
2.687.272
(661.925)
(300.629)
1.809.336
31.050
3.565.103
(20.514)
3.544.590
(779.368)
(656.867)
2.108.354
2.041.838






.

Habitacional
Auto
DPVAT
Riscos Patrimoniais
Prestamista
Vida
Outros
Total

Habitacional
Auto
DPVAT
Riscos Patrimoniais
Prestamista
Vida
Outros
Total

Ramo

Ramo

2.318.452
359.499
170.800
410.617
1.331.088
1.203.477
159.066
5.952.999

Prêmios
emitidos

2.110.152
330.385
130.873
465.268
1.461.377
1.270.600
158.994
5.927.649

Prêmios
emitidos

Variações
das provisões
técnicas de
prêmios
(30.063)
(105.337)
(674)
(40.620)
(710.068)
(85.371)
(11.511)
(983.644)

Variações
das provisões
técnicas de
prêmios
903.010
(24.179)
(671)
(65.032)
(649.380)
3.560
(5.501)
161.807



(564.198)
(200.714)
(106.024)
(109.620)
(188.524)
(311.688)
(14.865)
(1.495.633)

Sinistros
ocorridos
(203.973)
(51.472)
(1.571)
(134.633)
(345.574)
(264.892)
(32.067)
(1.034.182)

Custos de
aquisição

2.288.389
254.162
170.126
369.997
621.020
1.118.106
147.555
4.969.355

Prêmios
ganhos



(513.270)
(172.178)
(143.700)
(117.991)
(149.042)
(274.173)
(80.668)
(1.451.022)

Sinistros
ocorridos

(235.388)
(67.342)
(2.016)
(116.630)
(250.601)
(234.200)
(25.853)
(932.030)

Custos de
aquisição

01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017

3.013.162
306.206
130.202
400.236
811.997
1.274.160
153.493
6.089.456

Prêmios
ganhos

01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

b.1.1) Composição analítica de produtos de seguridade da CAIXA Seguradora:
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Outras
receitas e
despesas
operacionais
(1.329)
(68.948)
(3.300)
(51.883)
(17.109)
(296.363)
(7.996)
(446.928)

Outras
receitas e
despesas
operacionais
(136.255)
(64.480)
942
(33.630)
(5.889)
(202.561)
(28.695)
(470.568)

ϰϮ

1.538.402
(54.306)
21.110
83.493
204.268
313.370
33.038
2.139.375

Margem
operacional

2.108.736
(10.460)
23.549
122.353
272.010
495.019
77.866
3.089.073

Margem
operacional



246.366
197.675
33.390
18.882
9.389
34.867
45.131
91.553
11.251
688.504

Prêmios
emitidos
237.576
170.187
33.313
15.356
11.708
34.955
45.131
91.553
13.562
653.341

Prêmios
ganhos
510
(27.683)
(27.050)
(1.700)
(4.737)
(10.689)
(11.916)
(20.644)
(3.195)
(107.104)

Sinistros
ocorridos
(42.757)
(66.178)
(401)
(4.635)
(8.346)
(17.960)
(1.927)
(5.323)
(5.896)
(153.423)

Custos de
aquisição

01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018



Outras
receitas e
despesas
operacionais
(25)
(5.105)
143
(777)
(1.891)
(4.520)
(2.025)
(7.025)
1.237
(19.988)

371.505
148.288
37.993
19.467
7.783
22.933
23.594
75.406
(2.035)
704.934

Prêmios
emitidos

211.944
170.785
37.855
17.048
10.674
22.603
23.847
77.145
6.852
578.753

Prêmios
ganhos

(21.451)
(18.175)
(31.964)
329
(2.038)
(17.646)
(12.557)
(21.128)
(10.913)
(135.543)

Sinistros
ocorridos

(39.926)
(78.296)
(448)
(8.940)
(8.376)
(7.712)
(969)
(3.144)
(2.531)
(150.342)

Custos de
aquisição

01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017
Outras
receitas e
despesas
operacionais
(104)
(3.865)
(1.400)
(632)
(1.959)
(1.640)
(570)
(7.988)
(2.077)
(20.235)






(1) Riscos de Engenharia; Fiança locatícia; Viagem; Renda de eventos aleatórios; Desemprego/perda de renda; Compreensivo residencial e empresarial; Microsseguros; Riscos de petróleo; Riscos diversos.

Garantia Segurado - Setor público e privado
Prestamista
DPVAT
Acidentes pessoais coletivos
Garantia Estendida - Bens Em Geral
Vida em grupo
Seguro Habitacional - Prestamista
Seguro Habitacional - Demais Coberturas
Riscos Diversos (1)
Total

Ramo

Variações
das provisões
técnicas de
prêmios
(159.561)
22.497
(138)
(2.419)
2.891
(330)
253
1.739
8.887
(126.181)

ϰϯ

150.463
70.449
4.043
7.805
(1.699)
(4.395)
9.751
44.885
(8.669)
272.633

Margem
operacional

195.304
71.221
6.005
8.244
(3.266)
1.786
29.263
58.561
5.708
372.826

Margem
operacional

(1) Riscos de Engenharia; Fiança locatícia; Viagem; Renda de eventos aleatórios; Desemprego/perda de renda; Compreensivo residencial e empresarial; Microsseguros; Riscos de petróleo; Riscos diversos.

Garantia Segurado - Setor público e privado
Prestamista
DPVAT
Acidentes pessoais coletivos
Garantia Estendida - Bens Em Geral
Vida em grupo
Seguro Habitacional - Prestamista
Seguro Habitacional - Demais Coberturas
Riscos Diversos (1)
Total

Ramo

Variações
das provisões
técnicas de
prêmios
(8.790)
(27.488)
(77)
(3.526)
2.319
88
2.311
(35.163)

b.2) Composição analítica de produtos de seguridade da Too Seguros:
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Descrição




7.929.563
3.742.521
4.187.042
83.882.371

Patrimônio líquido
Atribuível a companhia Caixa Seguridade (1) (2) (3)
Atribuível aos demais acionistas
Total passivo e patrimônio líquido

Considera o patrimônio líquido consolidado da Caixa Seguros, incluindo a participação de acionista não controladores
Patrimônio líquido total atribuível à Caixa Seguridade em 31 de dezembro de 2018: R$ 4.161.374
Patrimônio líquido total atribuível à Caixa Seguridade em 31 de dezembro de 2017: R$ 3.813.431

75.952.808
69.260.463
1.710.756
618.619
3.429.110
933.860



-

-

424.578

418.853
418.853

5.725
5.725

7.277.513
3.402.526
3.874.987
69.751.333

62.473.820
56.878.587
1.444.141
436.679
2.993.872
720.541

-

-

-

ϰϰ

417.305

410.905
410.905

6.400

6.400

Controladora
31/12/2018
31/12/2017
Caixa Seguros
CAIXA Holding
Caixa Seguros
CAIXA Holding
83.882.371
424.578
69.751.333
417.305
184.724
66.984
121.857
99
75.095.670
61.831.485
2.146.526
1.913.266
264.615
303.349
1.976.641
1.901.111
203.860
335.578
204.524
395.465
372.781
425.316
3.637.554
22.016
3.050.425
21.741

Passivo
Passivos operacionais
Passivos fiscais
Débitos com operações de seguros e resseguros
Provisões técnicas
Provisões
Outros passivos

(1)
(2)
(3)



Composição sintética dos elementos patrimoniais dos investimentos em participações societárias:

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações
Crédito das operações com seguros e resseguros
Ativos de resseguro e retrocessão - provisões técnicas
Ativos fiscais
Investimentos
Intangível
Outros ativos

c)

ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘
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657.676
322.254
335.422
2.586.471

1.928.795
823.278
52.084
489.262
535.269
28.902

31/12/2018
Too Seguros
2.586.471
9.762
713.057
605.603
620.226
81.087
255
354.488
201.993

Considera o patrimônio líquido consolidado da Caixa Seguros, incluindo a participação de acionista não controladores
Patrimônio líquido total atribuível à Caixa Seguridade em 31 de dezembro de 2018: R$ 4.080.581
Patrimônio líquido total atribuível à Caixa Seguridade em 31 de dezembro de 2017: R$ 3.800.470

7.929.563
3.742.521
4.187.042
83.882.371

Patrimônio líquido
Atribuível a companhia Caixa Seguridade (1) (2) (3)
Atribuível aos demais acionistas
Total passivo e patrimônio líquido

(1)
(2)
(3)

75.952.808
69.260.463
1.710.756
618.619
3.429.110
933.860

Caixa Seguros
83.882.371
184.724
75.095.670
2.146.526
264.615
1.976.641
203.860
372.781
3.637.554



Passivo
Passivos operacionais
Passivos fiscais
Débitos com operações de seguros e resseguros
Provisões técnicas
Provisões
Outros passivos

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações
Crédito das operações com seguros e resseguros
Ativos de resseguro e retrocessão - provisões técnicas
Ativos fiscais
Investimentos
Intangível
Outros ativos

Descrição
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32.256
15.806
16.450
40.367

8.111
885
1.202
6.025

PAN Corretora
40.367
35
11.586
27.024
1.722

7.277.513
3.402.526
3.874.987
69.751.333

62.473.820
56.878.587
1.444.141
436.679
2.993.872
720.541

Caixa Seguros
69.751.333
121.857
61.831.485
1.913.266
303.349
1.901.111
204.524
425.316
3.050.425

Consolidado



757.660
371.246
386.414
2.702.955

1.945.295
1.105.904
49.581
699.460
69.218
21.132

-

ϰϱ

54.486
26.698
27.788
56.519

22

2.032
602
1.408

31/12/2017
Too Seguros PAN Corretora
2.702.955
56.519
254
26
704.122
23.116
708.455
608.667
101.319
792
253
369.424
30.755
210.461
1.830

ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ
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d)

Reconciliação das informações financeiras dos investimentos
Descrição

Patrimônio líquido em 1º de janeiro
Distribuição de dividendos aos acionistas
Lucro líquido do período
Outros resultados abrangentes
Patrimônio líquido em 31 de dezembro
Percentual de participação societária - %
Participação nos investimentos
Ágio/Deságio
Saldo contábil do investimento no Grupo
(1)

Patrimônio líquido em 1º de janeiro
Distribuição de dividendos aos acionistas
Lucro líquido do período
Outros resultados abrangentes
Patrimônio líquido em 31 de dezembro
Percentual de participação societária - %
Participação nos investimentos
Ágio/Deságio
Saldo contábil do investimento no Grupo

Patrimônio líquido em 1º de janeiro
Distribuição de dividendos aos acionistas
Lucro líquido do período
Outros resultados abrangentes
Outras movimentações
Patrimônio líquido em 31 de dezembro
Percentual de participação societária - %
Participação nos investimentos
Ágio/Deságio
Saldo contábil do investimento no Grupo

Caixa
Seguros(1)
6.320.212
(1.367.861)
2.041.838
63.532
7.057.721
48,21
3.402.526
3.402.526

31/12/2017
Controladora
CAIXA
Holding
411.678
(44.396)
43.032
591
410.905
100,00
410.905
410.905

Total
6.731.890
(1.412.257)
2.084.870
64.124
7.468.626
3.813.431
3.813.431

Caixa
Seguros(1)
7.057.721
(1.469.544)
2.145.805
28.975
7.762.957
48,21
3.742.521
3.742.521

31/12/2018
Consolidado
Too
PAN
Seguros
Corretora
757.654
54.490
(207.541) (18.909)
107.355
10.679
208
(14.002)
657.676
32.258
48,99
322.255
(2.482)
319.772

49,00
15.806
15.806

Total
7.869.864
(1.695.994)
2.263.839
29.183
(14.002)
8.452.891
4.080.582
(2.482)
4.078.099

Considera o patrimônio líquido consolidado da Caixa Seguros, excluindo a participação de acionistas minoritários

Descrição
Patrimônio líquido em 1º de janeiro
Distribuição de dividendos aos acionistas
Lucro líquido do período
Outros resultados abrangentes
Outras movimentações
Patrimônio líquido em 31 de dezembro
Percentual de participação societária - %
Participação nos investimentos
Ágio/Deságio
Saldo contábil do investimento no Grupo
(1)

7.468.626
(1.511.492)
2.195.599
29.077
8.181.810
4.161.374
4.161.374

Considera o patrimônio líquido consolidado da Caixa Seguros, excluindo a participação de acionistas minoritários

Descrição

(1)

Total

Considera o patrimônio líquido consolidado da Caixa Seguros, excluindo a participação de acionistas minoritários

Descrição

(1)

Caixa
Seguros(1)
7.057.721
(1.469.544)
2.145.805
28.975
7.762.957
48,21
3.742.521
3.742.521

31/12/2018
Controladora
CAIXA
Holding
410.905
(41.949)
49.794
102
418.853
100,00
418.853
418.853

Caixa
Seguros (1)
6.320.212
(1.367.861)
2.041.838
63.532
7.057.721
48,21
3.402.526
3.402.526

31/12/2017
Consolidado
Too
PAN
Total
Seguros
Corretora
746.261
67.611
7.134.084
(87.617)
(24.027) (1.479.505)
97.810
10.899
2.150.546
1.207
64.739
757.660
54.483
7.869.864
48,99
49,00
371.249
26.695
3.800.470
(2.482)
(2.482)
368.767
26.695
3.797.988

Considera o patrimônio líquido consolidado da Caixa Seguros, excluindo a participação de acionistas minoritários

ϰϲ
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Nota 13 – Imposto de renda (IRPJ) e contribuição social (CSLL)
A Caixa Seguridade adota como regime de tributação o lucro real, optando pela apuração
anual do IRPJ e da CSLL. Em decorrência dessa opção, a Caixa Seguridade está sujeita a
pagamentos mensais dos tributos com adoção do balancete de suspensão/redução, se
preenchidos os requisitos constantes no artigo 230 do Decreto 3.000, de 26 de março de 1.999,
e nas demais legislações aplicáveis.
I.

Valores apresentados na demonstração do resultado da controladora e consolidado:
Descrição

01 de janeiro a 31 de
dezembro de 2018
Controladora

IRPJ e CSLL sobre Receitas de
acesso à rede de distribuição e
uso da marca (1)
IRPJ e CSLL sobre resultado de
investimentos em participações
societárias (1)
Total de Impostos correntes

01 de janeiro a 31 de dezembro
de 2017

Consolidado

Controladora

Consolidado

(206.553)

(206.553)

(154.077)

(154.077)

(4.801)

(12.179)

(13.839)

(21.707)

(211.354)

(218.732)

(167.915)

(175.783)

(1) IRPJ com alíquota de 15% e adicional de 10% e CSLL com alíquota de 9%.

II.

Conciliação dos encargos com IRPJ e CSLL na demonstração do resultado da
controladora e consolidado:
Descrição

01 de janeiro a 31 de
dezembro de 2018
Controladora Consolidado

I) Resultado antes de IRPJ e
CSLL
IRPJ (alíquota de 25%)
CSLL (alíquota de 9%)
IRPJ e CSLL
Efeito das adições/exclusões IRPJ (25%) e CSLL (9%) (1)
II) Despesa com IRPJ e CSLL
Resultado do Grupo antes do
IRPJ e CSLL (I)
III) Total da despesa com IRPJ e
CSLL (II)
Alíquota efetiva
IV) Ativo fiscal diferido (IRPJ e
CSLL)
Total despesa com IRPJ e CSLL
(III) + ativo fiscal diferido (IV)

01 de janeiro a 31 de
dezembro de 2017
Controladora
Consolidado

1.689.024

1.696.401

1.466.732

1.474.599

(422.232)
(152.012)
(574.244)

(424.076)
(152.676)
(576.752)

(366.659)
(132.006)
(498.665)

(368.626)
(132.714)
(501.340)

362.890

358.021

330.749

325.556

(211.354)

(218.732)

(167.915)

(175.783)

1.689.024

1.696.401

1.466.732

1.474.599

(211.354)

(218.732)

(167.915)

(175.783)

12,51%

12,89%

11,45%

11,41%

(62)

(62)

34

34

(211.416)

(218.794)

(167.882)

(175.749)

(1) Os efeitos das exclusões decorrem da exclusão do resultado de equivalência patrimonial nos investimentos detidos
pela Companhia e pela adição de despesas não dedutíveis da base de cálculo.

Nota 14 – Valores a pagar
Controladora e Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
10.335
21.272
163
999
440
756
543
12.090
22.419

Descrição
Despesas compartilhadas (1)
Serviços de terceiros
Participação nos resultados - Curto Prazo (2)
Participação nos resultados - Longo Prazo (2)
Total

(1) Ressarcimento de despesas compartilhadas e atividades operacionais previstas no Convênio de Execução de
Atividades Operacionais e de Compartilhamento de Estrutura celebrado entre CAIXA e Caixa Seguridade Nota 21 (b) –
Partes relacionadas – Transações com partes relacionadas
(2) Nota 21 (d) – Partes relacionadas – Remuneração de pessoal-chave da administração
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Nota 15 – Provisões e passivos contingentes
A Companhia e a Caixa Holding foram constituídas em 21 de maio de 2015 e, até a data
destas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, não são parte em nenhum
processo judicial e/ou procedimento administrativo relevante. Dessa forma, não foram
reconhecidas nem identificadas pela Companhia provisões e passivos contingentes.

Nota 16 – Patrimônio líquido
a)

Capital social

O Capital social, no montante de R$ 2.756.687, está dividido em 1.200.000.000 ações
ordinárias, representadas na forma escritural e sem valor nominal. O Patrimônio líquido em 31
de dezembro de 2018 era de R$ 4.603.698 (31 de dezembro de 2017 – R$ 4.178.630),
correspondente a um valor patrimonial de R$ 3,84 por ação (31 de dezembro de 2017 – R$
3,48).
b)

Participações acionárias
Acionistas

Caixa Econômica Federal
Total

c)

31/12/2018
Ações
% Total
1.200.000.000
100,00
1.200.000.000
100,00

31/12/2017
Ações
% Total
1.200.000.000
100,00
1.200.000.000
100,00

Reservas
Controladora e Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
220.045
146.165
279.148
1.541.696
925.431
1.761.742
1.350.744

Reservas de Lucros
Reserva Legal
Reservas de Lucros a Realizar
Reserva Estatutária
Total

A reserva estatutária foi constituída com o saldo remanescente do lucro líquido do exercício,
após considerar o dividendo mínimo obrigatório e a reserva legal, por se tratar de parcela de
lucro que se realiza quando do recebimento de dividendos das investidas, sendo esta a
justificativa técnica utilizada para sua constituição. Cumpre acrescentar que a Administração da
Companhia poderá deliberar sobre a utilização desta reserva para futuro aumento de capital,
para reinvestimento nas operações da Companhia, ou para distribuição complementar de
dividendos, situação que se viabiliza quando do recebimento de dividendos das investidas.
d)

Outros resultados abrangentes acumulados

O montante em 31 de dezembro de 2018 era de R$ 85.270 (31 de dezembro de 2017 – R$
71.199) e considera o resultado abrangente positivo de R$ 14.070 (R$ 31.220 positivo em
2017) decorrente de ajustes de avaliação patrimonial reflexos de suas investidas, relativos a
títulos e valores mobiliários, bem como variação de cambial de investimentos em moedas
estrangeiras, provenientes majoritariamente da Caixa Seguros Holding S.A.
e)

Lucro por ação

e.1)

Básico

Em atendimento à legislação das sociedades anônimas, na Controladora o lucro básico por
ação é calculado mediante a divisão do lucro líquido do período pela quantidade de ações
ordinárias existentes no fim de cada período, excluindo as ações adquiridas pela Companhia e
mantidas como ações em tesouraria. O Quadro abaixo demonstra o lucro básico por ação da
Companhia:
Controladora / Consolidado
Lucro atribuível aos acionistas do Grupo - milhares
Quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas - milhares
Lucro básico por ação - R$

01 de janeiro a 31
de dezembro de
2018
1.477.607
1.200.000
1,23134

01 de janeiro a 31
de dezembro de
2017
1.298.850
1.200.000
1,08238
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e.2)

Diluído

O lucro diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de
ações ordinárias em circulação, para presumir a conversão de todas as ações ordinárias
potenciais diluídas. A Companhia não tem nenhuma categoria de ações ordinárias potenciais
diluídas.
f)

Dividendos

No dia 17 de dezembro de 2018 o Conselho de Administração da Companhia aprovou o
pagamento de dividendos intermediários do exercício de 2018 com base nos lucros auferidos
até o período de 30 de junho de 2018, no valor de R$ 326.711 mil (R$ 0,27 por ação) com sua
respectiva liquidação financeira ocorrida em 28 de dezembro de 2018. Dessa forma, em 31 de
dezembro de 2018, foram destacados R$ 24.220 mil (R$ 0,02 por ação) referente a parcela
complementar do dividendo mínimo obrigatório previsto no estatuto social da Companhia de
25% do lucro líquido ajustado, equivalente a R$ 350.931 mil (R$ 0,29 por ação). A parcela de
R$ 1.052.795 mil foi alocada em reservas, que poderão ser utilizadas para o pagamento de
dividendos adicionais ao acionista.
Do lucro líquido apurado no exercício de 2017, foram destacados R$ 271.449 mil a título de
dividendos mínimos obrigatórios (R$ 0,23 por ação), equivalente a 22,0% do lucro ajustado e
20,9% do lucro líquido, o qual foi atualizado, pela taxa SELIC, da data de encerramento do
exercício até a data do pagamento, 08 de maio de 2018, sendo que essa atualização somou
R$ 5.951 mil.
No dia 10 de maio de 2018 o Conselho de Administração da Companhia aprovou, em função
da realização do resultado de equivalência patrimonial decorrente do recebimento de
dividendos adicionais da Caixa Seguros, a utilização da reserva de lucros a realizar e o saldo
parcial da conta de reserva estatutária para o distribuição de dividendos complementares no
montante de R$ 715.677 mil (R$ 0,60 por ação) e, no dia 15 de maio de 2018, foi realizado o
pagamento de dividendos complementares referente ao lucro apurado no exercício de
2017.Dessa forma, o montante total de dividendos pagos referente ao lucro apurado no
exercício de 2017 foi de R$ 987.126 mil (R$ 0,82 por ação), equivalente a 80% do lucro
ajustado e 76% do lucro líquido.

Nota 17 – Receitas de acesso à rede de distribuição e uso da
marca
Foi celebrado entre o Grupo Caixa Seguridade e a CAIXA no dia 30 de junho de 2015,
instrumento de outorga de direitos, a partir do qual o Grupo obteve o direito de negociar
livremente e receber integralmente as contraprestações financeiras devidas pelas instituições
conveniadas pelo direito de acesso à rede de distribuição e uso da marca para distribuição e
comercialização dos produtos, sem prejuízo da remuneração devida à CAIXA pela prestação
de serviços de distribuição e comercialização dos produtos, que é pago pelas empresas
operacionais.
O quadro abaixo apresenta as receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca por
produto de seguridade:
Descrição
Capitalização
Consórcio
Previdência
Seguros - Habitacional
Seguros - Prestamista
Seguros - Riscos Diversos (1)
Receitas de acesso à rede de distribuição e uso da
marca

Controladora e Consolidado
01 de janeiro a 31 de 01 de janeiro a 31 de
dezembro de 2018
dezembro de 2017
17.130
12.808
22.446
34.915
104.690
61.398
110.452
109.833
375.805
265.199
35.890
22.331
666.412

506.484

(1) Vida; Auto; Saúde; Fácil Residencial; Seguro Residencial; Seguro Multirrisco; Seguro Lotérico; Seguro Risco de Engenharia.
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Nota 18– Despesas administrativas
Controladora e Consolidado
01 de janeiro a 31 de
01 de janeiro a 31 de
dezembro de 2018
dezembro de 2017
24.449
20.699
4.294
4.201
13.559
10.335
3.202
2.597
45.504
37.832

Descrição
Despesas de pessoal
Remuneração de dirigentes
Serviços de terceiros
Outras despesas administrativas
Total

Nota 19 – Resultado Financeiro
Descrição
Receitas financeiras:
Certificados de depósitos
bancários - CDB
Operações compromissadas Debêntures/CRI
Despesas financeiras:
Despesas de atualização
monetária de dividendos
Total

01 de janeiro a 31 de
dezembro de 2018
Controladora Consolidado
28.370
29.847

01 de janeiro a 31 de
dezembro de 2017
Controladora Consolidado
29.738
29.738

26.751

28.228

25.089

25.089

1.619

1.619

4.649

4.649

5.952

5.952

5.490

5.490

5.952

5.952

5.490

5.490

22.418

23.896

24.248

24.248

Nota 20 – Despesas tributárias
O PIS – Programa de Integração Social e a COFINS – Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social são apurados mediante a aplicação das alíquotas previstas na legislação
tributária sobre receitas do Grupo (Lei nº 10.637/2002 e Lei nº 10.833/2003).
A legislação tributária prevê dois regimes de apuração para o PIS e para a COFINS, quais
sejam:
I.

Cumulativo: obrigatório às pessoas jurídicas de direito privado e as equiparadas que
apuram o IRPJ com base no lucro presumido ou arbitrado, exceto para instituições
financeiras e outras, que a legislação tributária estabelece apuração conforme este
regime;

II.

Não-cumulativo: obrigatório às pessoas jurídicas de direito privado e as equiparadas
que apuram o IRPJ com base no lucro real. Neste regime há possibilidade de apuração
de créditos para dedução da base de cálculo.

As alíquotas também são diferenciadas, conforme a seguir:
I.

Regime cumulativo: PIS 0,65% e COFINS 4%;

II.

Regime não-cumulativo: PIS 1,65% e COFINS 7,6%.

Sobre as receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca de juros sobre capital
próprios (JSCP), a apuração do PIS e da COFINS observa o regime não-cumulativo, uma vez
que a Companhia se enquadra nesta apuração, conforme a legislação tributária.
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Descrição

01 de janeiro a 31 de
dezembro de 2018
Controladora Consolidado

Juros sobre o capital próprio (JSCP)
sobre investimentos em participações
societárias
PIS (1,65%) /COFINS (7,6%)
Subtotal de despesa tributária
Receita de acesso à rede de
distribuição e uso da marca:
PIS (1,65%) / COFINS (7,6%)
Subtotal de despesa tributária
Outras receitas operacionais
PIS (1,65%) / COFINS (7,6%)
Subtotal de despesa tributária
Rendas de títulos de renda fixa
PIS (0,65%) / COFINS (4,0%)
IOF
Subtotal de despesa tributária
Total da despesa tributária

01 de janeiro a 31 de
dezembro de 2017
Controladora Consolidado

16.150

38.592

48.162

73.740

(1.494)
(1.494)

(3.570)
(3.570)

(4.455)
(4.455)

(6.821)
(6.821)

668.095

668.095

506.484

506.484

(61.799)
(61.799)
30.023
(2.777)
(2.777)
28.370
(1.319)
(251)
(1.571)
(67.640)

(61.799)
(61.799)
30.023
(2.777)
(2.777)
29.847
(1.388)
(257)
(1.645)
(69.791)

(46.850)
(46.850)

(46.850)
(46.850)

29.738
(1.383)
(25)
(1.408)
(52.712)

29.738
(1.383)
(25)
(1.408)
(55.078)

Nota 21 - Partes relacionadas
a)

Entidade controladora

A Caixa Seguridade foi constituída como subsidiária integral da CAIXA, instituição financeira
sob a forma de empresa estatal, vinculada ao Ministério da Fazenda, cujo capital foi totalmente
integralizado pela União. Dessa forma, a Caixa Seguridade encontra-se sob controle direto da
CAIXA e indireto da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.
b)

Transações com partes relacionadas

As transações com partes relacionadas (diretas) são realizadas no curso das atividades
operacionais da Caixa Seguridade e são efetuadas em condições e taxas compatíveis com as
médias praticadas com terceiros, quando aplicável, vigentes nas datas das operações.
b.1)

Controladora

Os saldos de transações existentes com a parte relacionada CAIXA são as aplicações
financeiras, e os valores a pagar de ressarcimento de despesas compartilhadas e atividades
operacionais previstas no Convênio de Execução de Atividades Operacionais e de
Compartilhamento de Estrutura celebrado entre CAIXA e Caixa Seguridade.
Os valores a pagar são registrados no mês de competência e pagos até o 10º dia útil do mês
subsequente à formalização ao Grupo. Desta forma, não há valores classificados como não
circulantes.
b.2)

Empreendimentos controlados em conjunto e coligadas:

Os saldos de transações existentes com as partes relacionadas Too Seguros (controlada em
conjunto) e Caixa Seguros (coligada) referem-se aos valores a receber provenientes das
receitas de acesso à rede de distribuição e uso da marca dos produtos de seguridade
recebidas no Grupo Caixa Seguridade. Estes valores estão previstos nas condições contratuais
dos acordos operacionais mantidos entre a CAIXA e a Caixa Seguridade.
Os valores a receber são registrados no mês de competência e recebidos até o 5º dia útil do
mês subsequente. Desta forma, não há valores classificados como não circulantes.
Em 31 de dezembro de 2018, não havia inadimplência ou impairment registrado nos valores a
receber de partes relacionadas.
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A exposição máxima ao risco de crédito na data do balanço é o valor contábil de valores a
receber mencionado acima.
Adicionalmente, o Grupo Caixa Seguridade na condição de acionista direto tem o direito de
registrar e receber os dividendos e juros sobre capital próprio oriundos das partes relacionadas
Caixa Seguros, Too Seguros e PAN Corretora.
Os dividendos a receber dessas partes relacionadas são pagos no primeiro semestre do
exercício subsequente e, portanto, são classificados como ativo circulante.
b.3)

Outras partes relacionadas:

Os saldos e transações existentes com a parte relacionada Dirigentes referem-se aos valores a
pagar decorrentes da participação no resultado do exercício da Companhia.
Os quadros abaixo apresentam os resultados e os saldos patrimoniais com as partes
relacionadas, considerando a natureza do relacionamento com as entidades:
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(2)

(1)

-

-

(33.208)
(33.208)
(5.952)
(5.952)

-

30.023

28.370
28.370
(39.159)

30.023

-

658.825

-

658.825

-

-

-

-

-

5.375

5.375

(33.208)
(5.952)
(5.952)

(33.208)

30.023
28.370
28.370
(39.159)

30.023

658.825
5.375

664.201

722.594

Total

(29.779)
(5.490)
(5.490)

(29.779)

29.738
29.738
(35.269)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500.755

500.755

-

-

-

-

5.092

5.092

01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017
Controladas em
Outras partes
Controladora
conjunto/coligadas
relacionadas
29.738
500.755
5.092

Controladora

(29.779)
(5.490)
(5.490)

(29.779)

29.738
29.738
(35.269)



-

500.755
5.092

505.847

535.585

Total

ϱϯ

As Despesas Administrativas incluem as despesas compartilhadas e atividades operacionais previstas no Convênio de Execução de Atividades Operacionais e de Compartilhamento de Estrutura celebrado entre
CAIXA e Caixa Seguridade.
As Despesas Financeiras referem-se às despesas de atualização monetária de dividendos.

CAIXA
Despesas financeiras (2)
CAIXA

(1)

Receitas:
Receitas de acesso à rede
de distribuição e uso da
marca
Caixa Seguros
Too Seguros
Outras receitas
operacionais
Caixa Seguros
Receitas financeiras
CAIXA
Despesas
Despesas administrativas

Descrição

01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018
Controladas em
Outras partes
Controladora
conjunto/coligadas
relacionadas
28.370
688.849
5.375
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Composição dos resultados decorrentes de transações com partes relacionadas:
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(2)

(1)

-

658.825
5.375
30.023
30.023

29.847
29.847
(39.159)
(33.208)
(33.208)
(5.952)
(5.952)

664.201

658.825
5.375
30.023
30.023
29.847
29.847
(39.159)
(33.208)
(33.208)
(5.952)
(5.952)

664.201
-

-

29.738
29.738
(35.269)
(29.779)
(29.779)
(5.490)
(5.490)

-

500.755
5.092

505.847

29.738
29.738
(35.269)
(29.779)
(29.779)
(5.490)
(5.490)

500.755
5.092

505.847
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As Despesas Administrativas incluem as despesas compartilhadas e atividades operacionais previstas no Convênio de Execução de Atividades Operacionais e de Compartilhamento de Estrutura celebrado entre
CAIXA e Caixa Seguridade.
As Despesas Financeiras referem-se às despesas de atualização monetária de dividendos.

Receitas:
Receitas de acesso à rede de
distribuição e uso da marca:
Caixa Seguros
Too Seguros
Outras receitas operacionais
Caixa Seguros
Receitas financeiras
CAIXA
Despesas
Despesas administrativas (1)
CAIXA
Despesas financeiras (2)
CAIXA

Descrição

Consolidado
01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018
01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017
Controladas em
Controladas em
Controladora
Total
Controladora
Total
conjunto/coligadas
conjunto/coligadas
29.847
694.224
724.071
29.738
505.847
535.585
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(1)
(2)
(3)

24.220
24.220

34.556
10.335
10.335

-

13.728
78.189
78.189

-

231.963
231.963
13.728

-

182.789
-

-

182.789

182.789

Controladora

-

-

-

-

-

-

-

1.755

497
1.755
1.755

497

13.728
78.686
78.189
497
36.310
12.090
10.335
1.755
24.220
24.220

13.728

182.789
231.963
231.963

182.789

507.165

Total

292.722
21.273
21.273
271.449
271.449

-

257.412
136.135
136.135
-

257.412

393.547

Controladora

Controladora

-

-

-

40.938
41.501
41.501
-

40.938

192.847
192.847



-

-

-

-

-

-

-

982

418
982
982

418

31/12/2017
Controladas em
Outras partes
conjunto/coligadas
relacionadas
275.286
418

Os valores em caixa e equivalentes de caixa referem-se à aplicações financeiras descritas na Nota 8 – Caixa e equivalentes de caixa
Dividendos a receber: vide Nota 21 – Partes Relacionadas – b.2) Empreendimentos controlados em conjunto e coligadas e b.3) Outras partes relacionadas.
Juros sobre o capital próprio a receber: vide Nota 21 – Partes Relacionadas – b.2) Empreendimentos controlados em conjunto e coligadas e b.3) Outras partes relacionadas.

Ativo:
Caixa e equivalentes de
caixa (1)
CAIXA
Instrumentos financeiros
CAIXA
Dividendos a receber: (2)
Caixa Seguros
Juros sobre capital
próprio a receber: (3)
Caixa Seguros
Valores a receber:
Caixa Seguros
Too Seguros
Passivo:
Valores a pagar:
CAIXA
Dirigentes
Dividendos a pagar:
CAIXA

Descrição

31/12/2018
Controladas em
Outras partes
conjunto/coligadas
relacionadas
323.880
497

ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘

Composição dos saldos patrimoniais decorrentes de transações com partes relacionadas:
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40.938
41.919
41.501
418
293.704
22.256
21.273
982
271.449
271.449

40.938

257.412
136.135
136.135
192.847
192.847

257.412

669.251

Total




(1)
(2)
(3)

24.220
24.220

34.556
10.335
10.335

-

13.728
19.076
81.626
78.189
497
2.940

-

231.963
231.963
32.803

-

249.773
-

-

249.773

249.773

Controladora

-

-

-

-

-

-

1.755

1.755
1.755

13.728
19.076
81.626
78.189
497
2.940
36.310
12.090
10.335
1.755
24.220
24.220

32.803

249.773
231.963
231.963
-

249.773

596.165

Total

292.722
21.273
21.273
271.449
271.449

-

257.511
136.135
136.135
-

257.511

393.646

Controladora

Consolidado

-

-

-

40.938
21.741
41.919
41.501
418

62.679

192.847
192.847
-



-

-

-

-

-

-

982

982
982

31/12/2017
Controladas em
Outras partes
conjunto/coligadas
relacionadas
297.445
-

Os valores em caixa e equivalentes de caixa referem-se à aplicações financeiras descritas na Nota 8 – Caixa e equivalentes de caixa
Dividendos a receber: vide Nota 21 – Partes Relacionadas – b.2) Empreendimentos controlados em conjunto e coligadas e b.3) Outras partes relacionadas.
Juros sobre o capital próprio a receber: vide Nota 21 – Partes Relacionadas – b.2) Empreendimentos controlados em conjunto e coligadas e b.3) Outras partes relacionadas.

Ativo:
Caixa e equivalentes de
caixa (1)
CAIXA
Instrumentos financeiros
CAIXA
Dividendos a receber: (2)
Caixa Seguros
Too Seguros
Juros sobre capital
próprio a receber: (3)
Caixa Seguros
Too Seguros
Valores a receber:
Caixa Seguros
Too Seguros
PAN Corretora
Passivo:
Valores a pagar:
CAIXA
Dirigentes
Dividendos a pagar:
CAIXA

Descrição

31/12/2018
Controladas em
Outras partes
conjunto/coligadas
relacionadas
346.393
-
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40.938
21.741
41.919
41.501
418
293.704
22.256
21.273
982
271.449
271.449

62.679

257.511
136.135
136.135
192.847
192.847
-

257.511

691.091

Total

ϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴ

EŽƚĂƐĞǆƉůŝĐĂƚŝǀĂƐăƐĚĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĐŽŶƚĄďĞŝƐ
ŵŵŝůŚĂƌĞƐĚĞƌĞĂŝƐ͕ĞǆĐĞƚŽƋƵĂŶĚŽŝŶĚŝĐĂĚŽĚĞŽƵƚƌĂĨŽƌŵĂ͘
c)

Remuneração de pessoal-chave da administração

Até a data base de elaboração das demonstrações contábeis da Companhia, a remuneração
de pessoal-chave da administração, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, foi
de R$ 4.294 (01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017 – R$ 4.201), conforme demonstrado na
Nota 18 – Despesas Administrativas.
A Companhia não possuía política de remuneração baseada em ações até a data base destas
demonstrações.
d)

Remuneração de empregados e dirigentes

Remuneração mensal paga aos funcionários e à Administração da Caixa Seguridade (em
Reais):
Controladora e Consolidado
31/12/2018
31/12/2017

Descrição
Empregados
Menor salário¹
Maior salário¹
Salário médio¹

5.545
40.933
19.154

5.545
36.814
18.174

Dirigentes
Diretor-presidente
Diretores

50.240
41.868

50.240
41.868

Conselheiros
Conselho de Auditoria
Conselho de Administração
Conselho Fiscal

9.434
4.717
4.717

4.762
4.762

¹ Salário dos empregados disponibilizados pela CAIXA e ressarcido à Controladora conforme Acordo de
Compartilhamento de Infraestrutura e Atividades Operacionais

CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
DIRETORIA

MARCO ANTONIO DA SILVA BARROS
DIRETOR-PRESIDENTE

THIAGO SOUZA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO

GUSTAVO DE MORAES FERNANDES
DIRETOR EXECUTIVO

PAULO EDUARDO CABRAL FURTADO
DIRETOR EXECUTIVO

TUNAS DE SOUSA SOARES FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

RAFAEL DE OLIVEIRA MORAIS
CONTADOR
CRC-020941/O-9 - DF
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*XVWDYRGH0RUDHV)HUQDQGHVEUDVLOHLURFDVDGRHFRQRPLiULRSRUWDGRUGD&pGXOD
GH,GHQWLGDGH 5* Q66363LQVFULWRQR&3)0)VRERQ
 FRP HVFULWyULR QD 6%6 4XDGUD  /RWH   (G 6HGH , &(3 
%UDVtOLD') QD TXDOLGDGH GH UHSUHVHQWDQWH OHJDO GD &DL[D 6HJXULGDGH 3DUWLFLSDo}HV
6$ ³&RPSDQKLD´  SHVVRD MXUtGLFD GH GLUHLWR SULYDGR FRP VHGH QD &LGDGH GH
%UDVtOLD 'LVWULWR )HGHUDO QR 6HWRU %DQFiULR 6XO 4XDGUD  ORWH   H   DQGDU
LQVFULWDQR&13-0)VRERQGHFODUDQRVWHUPRVGRVLQFLVRV9H
9, GR SDUiJUDIR  GR DUWLJR  GD ,QVWUXomR GD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV Q
GHGHGH]HPEURGHTXH

L  UHYLX GLVFXWLX H FRQFRUGD FRP DV RSLQL}HV H[SUHVVDV QR UHODWyULR GRV DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHV VREUH DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV GD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH

LL  UHYLX GLVFXWLX H FRQFRUGD FRP DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H
FRQVROLGDGDV GD &RPSDQKLD UHIHUHQWHV DR H[HUFtFLR ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH




%UDVtOLDGHPDUoRGH
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3DXOR(GXDUGR&DEUDO)XUWDGREUDVLOHLURFDVDGRDGYRJDGRSRUWDGRUGD&pGXODGH
,GHQWLGDGH 5*  Q  6633$ LQVFULWR QR &3)0) VRE R Q 
FRPHVFULWyULRQD6%64XDGUD/RWH(G6HGH,&(3%UDVtOLD')
QD TXDOLGDGH GH UHSUHVHQWDQWH OHJDO GD &DL[D 6HJXULGDGH 3DUWLFLSDo}HV 6$
³&RPSDQKLD´  SHVVRD MXUtGLFD GH GLUHLWR SULYDGR FRP VHGH QD &LGDGH GH %UDVtOLD
'LVWULWR )HGHUDO QR 6HWRU %DQFiULR 6XO 4XDGUD  ORWH   H   DQGDU LQVFULWD QR
&13-0) VRE R Q  GHFODUD QRV WHUPRV GRV LQFLVRV 9 H 9, GR
SDUiJUDIRGRDUWLJRGD,QVWUXomRGD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVQGH
GHGH]HPEURGHTXH

L  UHYLX GLVFXWLX H FRQFRUGD FRP DV RSLQL}HV H[SUHVVDV QR UHODWyULR GRV DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHV VREUH DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV GD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH

LL  UHYLX GLVFXWLX H FRQFRUGD FRP DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H
FRQVROLGDGDV GD &RPSDQKLD UHIHUHQWHV DR H[HUFtFLR ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH
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0DUFR$QWRQLRGD6LOYD%DUURVEUDVLOHLURVROWHLURHFRQRPLVWDSRUWDGRUGD&pGXOD
GH,GHQWLGDGH 5* Q,635-LQVFULWRQR&3)0)VRERQ
 FRP HVFULWyULR QD 6%6 4XDGUD  /RWH   (G 6HGH , &(3 
%UDVtOLD') QD TXDOLGDGH GH UHSUHVHQWDQWH OHJDO GD &DL[D 6HJXULGDGH 3DUWLFLSDo}HV
6$ ³&RPSDQKLD´  SHVVRD MXUtGLFD GH GLUHLWR SULYDGR FRP VHGH QD &LGDGH GH
%UDVtOLD 'LVWULWR )HGHUDO QR 6HWRU %DQFiULR 6XO 4XDGUD  ORWH   H   DQGDU
LQVFULWDQR&13-0)VRERQGHFODUDQRVWHUPRVGRVLQFLVRV9H
9, GR SDUiJUDIR  GR DUWLJR  GD ,QVWUXomR GD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV Q
GHGHGH]HPEURGHTXH

L  UHYLX GLVFXWLX H FRQFRUGD FRP DV RSLQL}HV H[SUHVVDV QR UHODWyULR GRV DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHV VREUH DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV GD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH

LL  UHYLX GLVFXWLX H FRQFRUGD FRP DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H
FRQVROLGDGDV GD &RPSDQKLD UHIHUHQWHV DR H[HUFtFLR ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH
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7KLDJR 6RX]D 6LOYD EUDVLOHLUR GLYRUFLDGR HFRQRPLiULR SRUWDGRU GD &pGXOD GH
,GHQWLGDGH 5*  Q  663') LQVFULWR QR &3)0) VRE R Q 
FRPHVFULWyULRQD6%64XDGUD/RWH(G6HGH,&(3%UDVtOLD')
QD TXDOLGDGH GH UHSUHVHQWDQWH OHJDO GD &DL[D 6HJXULGDGH 3DUWLFLSDo}HV 6$
³&RPSDQKLD´  SHVVRD MXUtGLFD GH GLUHLWR SULYDGR FRP VHGH QD &LGDGH GH %UDVtOLD
'LVWULWR )HGHUDO QR 6HWRU %DQFiULR 6XO 4XDGUD  ORWH   H   DQGDU LQVFULWD QR
&13-0) VRE R Q  GHFODUD QRV WHUPRV GRV LQFLVRV 9 H 9, GR
SDUiJUDIRGRDUWLJRGD,QVWUXomRGD&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVQGH
GHGH]HPEURGHTXH

L  UHYLX GLVFXWLX H FRQFRUGD FRP DV RSLQL}HV H[SUHVVDV QR UHODWyULR GRV DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHV VREUH DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV GD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH

LL  UHYLX GLVFXWLX H FRQFRUGD FRP DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H
FRQVROLGDGDV GD &RPSDQKLD UHIHUHQWHV DR H[HUFtFLR ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH
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7XQDV GH 6RXVD 6RDUHV )HUUHLUD EUDVLOHLUR FDVDGR HFRQRPLiULR SRUWDGRU GD
&pGXOD GH ,GHQWLGDGH 5*  Q  6633, LQVFULWR QR &3)0) VRE R Q
 FRP HVFULWyULR QD 6%6 4XDGUD  /RWH   (G 6HGH , &(3
 %UDVtOLD') QD TXDOLGDGH GH UHSUHVHQWDQWH OHJDO GD &DL[D 6HJXULGDGH
3DUWLFLSDo}HV 6$ ³&RPSDQKLD´  SHVVRD MXUtGLFD GH GLUHLWR SULYDGR FRP VHGH QD
&LGDGHGH%UDVtOLD'LVWULWR)HGHUDOQR6HWRU%DQFiULR6XO4XDGUDORWHH
DQGDU LQVFULWD QR &13-0) VRE R Q  GHFODUD QRV WHUPRV GRV
LQFLVRV 9 H 9, GR SDUiJUDIR  GR DUWLJR  GD ,QVWUXomR GD &RPLVVmR GH 9DORUHV
0RELOLiULRVQGHGHGH]HPEURGHTXH

L  UHYLX GLVFXWLX H FRQFRUGD FRP DV RSLQL}HV H[SUHVVDV QR UHODWyULR GRV DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHV VREUH DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV GD
&RPSDQKLDUHODWLYDVDRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGH

LL  UHYLX GLVFXWLX H FRQFRUGD FRP DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV LQGLYLGXDLV H
FRQVROLGDGDV GD &RPSDQKLD UHIHUHQWHV DR H[HUFtFLR ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Caixa Seguridade Participações S.A. no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, procedeu ao exame das Demonstrações Contábeis, execução
orçamentária, Relatório da Administração e distribuição do resultado da Caixa Seguridade
Participações S.A., relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, os quais
foram aprovados pelo Conselho de Administração em 28 de fevereiro de 2019.
Com base nos exames efetuados, nas informações e esclarecimentos recebidos no
decorrer do exercício pela Administração da Companhia e ainda, no Relatório da
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, este Conselho Fiscal opina favoravelmente,
sem ressalvas, que os referidos documentos estão em condições de ser encaminhados para
deliberação da Assembléia Geral dos Acionistas.

Brasília, 28 de fevereiro de 2019.

Bruno Cirilo Mendonça de Campos
Conselheiro

Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho
Conselheiro

Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante
Presidente do Conselho Fiscal

Parecer - DF 2018.doc – Ata 053/2019
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Aos
Conselheiros de Administração da CAIXA Seguridade Participações S.A.
1. Introdução
O Comitê de Auditoria da Caixa Seguridade Participações S/A (COAUD ou Comitê) órgão estatutário de caráter
permanente, que se reporta diretamente ao Conselho de Administração da Caixa Seguridade (CA), é composto por
quatro membros independentes, nomeados pelo CA, foi instalado em 27 de novembro de 2018 e seu presidente é
membro independente do Conselho de Administração. Tem como principais responsabilidades o monitoramento do
processo de elaboração e da qualidade das Demonstrações Contábeis, da efetividade dos sistemas de controles
internos e de gerenciamento de riscos e da efetividade e independência das auditorias interna e independente. Atua
com autonomia e independência como órgão de assessoramento, sem poder decisório ou com funções executivas.
Suas atribuições são definidas pela Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), Decreto nº 8.945/2016, demais legislações
aplicáveis e Estatuto Social da Caixa Seguridade (Estatuto), e por seu Regimento Interno (Regimento), disponíveis no
sítio http://www.caixaseguridade.com.br.

A Administração da Companhia é responsável pela definição e implementação de processos e procedimentos que
visam coletar dados na elaboração das Demonstrações Contábeis, com observância da legislação societária, das
práticas contábeis adotadas no Brasil, além das emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB, e dos
atos normativos pertinentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). É também responsável por elaborar e garantir
a integridade das Demonstrações Contábeis, gerir os riscos, manter sistema de controles internos efetivo e zelar pela
conformidade das atividades em atendimento às normas legais e regulamentares.
Os trabalhos de Auditoria Interna são executados, por meio de Acordo de Serviços, pela área de Auditoria Interna da
Caixa Econômica Federal (CAIXA), diretamente subordinada ao seu Conselho de Administração, que inclui, entre os
seus trabalhos regulares, a adequação da governança, e a verificação da qualidade e aderência dos sistemas de
controles internos e de gerenciamento de riscos existentes e o cumprimento de políticas e normativos definidos,
inclusive aqueles com impacto na elaboração das Demonstrações Contábeis da Companhia.
A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (PwC) é responsável pela auditoria das Demonstrações
Contábeis, devendo opinar se elas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Companhia e de suas Coligadas e Controladas, o desempenho de suas operações e os
seus respectivos fluxos de caixa, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Em dezembro de 2018, foi constituído o Comitê de Transações com Partes Relacionadas (CTPR), composto de três
membros, sendo um deles membro independente do Conselho de Administração da Companhia, que favorecerá o
monitoramento e a avaliação da adequação das transações relevantes da Companhia com partes relacionadas.
O processo de supervisão efetuado pelo COAUD baseia-se nas informações recebidas da Administração, nas
apresentações realizadas pelas diversas áreas de negócio e de suporte, no resultado do trabalho dos auditores
independentes, da auditoria interna, dos responsáveis pela elaboração das Demonstrações Contábeis, gerenciamento
de riscos, controles internos e Compliance, além das próprias análises decorrentes da atuação de supervisão e
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monitoramento do Comitê.
2. Atividades do Período
No período de desenvolvimento de suas atividades o COAUD realizou reuniões, isoladas ou conjuntamente, com
diversas áreas da Companhia, auditorias interna e independente. Nessas reuniões abordou, em vista da natureza de
suas atividades, assuntos relacionados a controles internos, Compliance, gerenciamento de riscos, contabilidade e
tributos, controladoria, resultado atuarial, ouvidoria e tecnologia da informação.
Nos debates realizados com os gestores das diversas áreas foram identificadas recomendações de ações corretivas
que se encontram devidamente registradas em Atas.
2.1. Órgãos Reguladores e de Controle
O COAUD toma conhecimento do resultado das inspeções, solicitações e apontamentos dos órgãos reguladores de
governo, fiscalização e de controle, acompanha as respectivas providências adotadas pela Companhia para seu
atendimento e, quando necessário, mantém reuniões com representantes dos aludidos órgãos.
2.2. Auditoria Interna
Com a equipe de auditoria interna, realizou reuniões para acompanhar sua atuação e tomar conhecimento do plano de
trabalho para o exercício de 2018 e dos resultados dos principais trabalhos, conclusões e respectivas recomendações.
A avaliação da objetividade, independência, eficácia e eficiência da Auditoria Interna é realizada formalmente pelo
Comitê e seus resultados são discutidos com o gestor da área.
2.3. Auditoria Independente
O Comitê também avalia formalmente a objetividade e independência dos auditores independentes, a qualidade e
efetividade dos trabalhos realizados e seu relacionamento com o Comitê. Durante o período, realizou reunião para
acompanhamento dos resultados de seus trabalhos, com destaque para as Demonstrações Contábeis individuais e
consolidadas do exercício de 2018, principais práticas contábeis, e principais assuntos de auditoria (PAA).
2.4. Demonstrações Contábeis
O Comitê revisou as Demonstrações Contábeis da Caixa Seguridade, individuais e consolidadas, o Relatório da
Administração e o Relatório dos Auditores Independentes, emitido em fevereiro de 2019. Reuniu-se com os auditores
independentes e os responsáveis pela elaboração dessas demonstrações, previamente à sua divulgação, para
discussão de práticas e temas contábeis relevantes, abordando as principais práticas contábeis adotadas, as
estimativas contábeis efetuadas, bem como as apresentações da situação patrimonial e financeira, dos resultados
financeiros, dos fluxos de caixa e dos valores adicionados e das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.
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2.5. Conformidade e Sistemas de Controles Internos e Gerenciamento de Riscos
O Comitê realizou reuniões com as áreas responsáveis com o objetivo de acompanhar os aspectos relativos ao
Programa de Integridade da Caixa Seguridade e à qualidade e efetividade dos sistemas de controles internos e de
gerenciamento de riscos. Em novembro de 2018 foi instituída a Matriz e o Calendário de Compliance, documentos que
consolidam as regulamentações aplicáveis à Caixa Seguridade e evidenciam em calendário todas as obrigações legais,
implantando os controles necessários ao acompanhamento das obrigações legais da Companhia a partir de dezembro
de 2018.
2.6. Ouvidoria-geral e Canal de Denúncias
Durante o período, o Comitê manteve reuniões com a área de riscos, atualmente responsável pelo canal de Ouvidoria
da Companhia e debateu sobre a efetividade dos canais de denúncias da Caixa Seguridade e a implantação e
funcionamento do canal próprio para recepção de denúncias relacionadas às atividades do Comitê, a ser implantado
em 2019.
2.7. Outras Atividades
O COAUD se reuniu com os principais executivos da Companhia, a fim de tomar conhecimento das estratégias do
negócio, bem como acompanhar as melhorias operacionais e sistêmicas para fortalecimento do processamento e
segurança das transações. Em complemento às atividades descritas anteriormente, como parte dos trabalhos inerentes
às suas atribuições, o Comitê também participou de ações para fortalecimento da governança corporativa e do ambiente
de controle da instituição.
No âmbito da Educação Continuada, os membros do Comitê participaram de curso de capacitação
(Comitê de Auditoria em empresas não financeiras) para membros de comitês de auditoria, realizado pelo IBGC –
Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, em fevereiro de 2019.
3. Conclusões
O Comitê de Auditoria, em razão das atividades desenvolvidas no período e ponderadas devidamente suas
responsabilidades e as limitações decorrentes do escopo de sua atuação, reconhecendo a necessidade de
aprimoramento em alguns processos corporativos e de investimento em atualização tecnológica, principalmente quanto
a algumas ferramentas de controles internos, concluiu que:
i)

os sistemas de controle interno e de gerenciamento de riscos da Caixa Seguridade revelam satisfatório
nível de efetividade, ponderados o porte e a complexidade da instituição;

ii)

a auditoria interna mostra-se efetiva, atuando com adequada independência;

iii)

a auditoria independente é efetiva, atua com objetividade e não foram identificadas situações que
pudessem comprometer sua independência;
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iv)

todos os assuntos pertinentes que chegaram ao seu conhecimento estão adequadamente divulgados no
Relatório da Administração e nas Demonstrações Contábeis da Caixa Seguridade, individuais e
consolidadas, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do Relatório dos
Auditores Independentes, recomendando sua aprovação pelo Conselho de Administração da Caixa
Seguridade.

Brasília, 22 de fevereiro de 2019.

JOSÉ ERNESTO DUARTE DE ALMEIDA
Membro

MARIO RICARDO FERREIRA MATTOSO MAIA
Membro Titular

TELMO MARQUES COSTA
Membro



ANTÔNIO JOAQUIM GONZALEZ RIO-MAYOR
Presidente do Comitê
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5HODWyULRGRDXGLWRULQGHSHQGHQWH
VREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV



$RV$GPLQLVWUDGRUHVH$FLRQLVWDV
&DL[D6HJXURV+ROGLQJ6$




2SLQLmR

([DPLQDPRVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVGD&DL[D6HJXURV+ROGLQJ6$ &RPSDQKLD TXH
FRPSUHHQGHPREDODQoRSDWULPRQLDOHPGHGH]HPEURGHHDVUHVSHFWLYDVGHPRQVWUDo}HVGR
UHVXOWDGRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRIOX[RGHFDL[DSDUDR
H[HUFtFLRILQGRQHVVDGDWDDVVLPFRPRDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVGD&DL[D6HJXURV
+ROGLQJ6$HVXDVFRQWURODGDV &RQVROLGDGR TXHFRPSUHHQGHPREDODQoRSDWULPRQLDOFRQVROLGDGR
HPGHGH]HPEURGHHDVUHVSHFWLYDVGHPRQVWUDo}HVFRQVROLGDGDVGRUHVXOWDGRGRUHVXOWDGR
DEUDQJHQWHGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRIOX[RGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLRILQGRQHVVDGDWDEHP
FRPRDVFRUUHVSRQGHQWHVQRWDVH[SOLFDWLYDVLQFOXLQGRRUHVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV

(PQRVVDRSLQLmRDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDFLPDUHIHULGDVDSUHVHQWDPDGHTXDGDPHQWHHPWRGRVRV
DVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOHILQDQFHLUDGD&DL[D6HJXURV+ROGLQJ6$HGD&DL[D6HJXURV
+ROGLQJ6$HVXDVFRQWURODGDVHPGHGH]HPEURGHRGHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HVHRVVHXV
UHVSHFWLYRVIOX[RVGHFDL[DEHPFRPRRGHVHPSHQKRFRQVROLGDGRGHVXDVRSHUDo}HVHRVVHXVIOX[RVGH
FDL[DFRQVROLGDGRVSDUDRH[HUFtFLRILQGRQHVVDGDWDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR
%UDVLOHDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR ,)56 HPLWLGDVSHOR,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ
6WDQGDUGV%RDUG ,$6% 

%DVHSDUDRSLQLmR

1RVVDDXGLWRULDIRLFRQGX]LGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULD1RVVDV
UHVSRQVDELOLGDGHVHPFRQIRUPLGDGHFRPWDLVQRUPDVHVWmRGHVFULWDVQDVHomRDVHJXLULQWLWXODGD
5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
6RPRVLQGHSHQGHQWHVHPUHODomRj&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVGHDFRUGRFRPRVSULQFtSLRVpWLFRV
UHOHYDQWHVSUHYLVWRVQR&yGLJRGHeWLFD3URILVVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDVSURILVVLRQDLVHPLWLGDVSHOR
&RQVHOKR)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGHHFXPSULPRVFRPDVGHPDLVUHVSRQVDELOLGDGHVpWLFDVFRQIRUPHHVVDV
QRUPDV$FUHGLWDPRVTXHDHYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVXILFLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQWDU
QRVVDRSLQLmR

ÇQIDVH

,QYHVWLJDomR&DQDO6HJXUR

&RQIRUPH1RWD F HPFRQH[mRFRPRSURFHVVRGHLQYHVWLJDomRFRQGX]LGRSHODDXWRULGDGHS~EOLFDQD
RSHUDomRFLWDGDQDUHIHULGD1RWDD$GPLQLVWUDomRGD&DL[D6HJXURV+ROGLQJ6$WRPRXFRQKHFLPHQWRGH
VXSRVWDVWUDQVDo}HVLQGHYLGDVHQYROYHQGRXPGHWHUPLQDGRSUHVWDGRUGHVHUYLoRVH[HFXWLYRVHH[
H[HFXWLYRVGD&DL[D6HJXUDGRUD6$1RPRPHQWRD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDFRQFOXLXTXHQmRKi
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DMXVWHVUHOHYDQWHVDVHUHPHIHWXDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHPERUDQHVWHPRPHQWRQmRKi
FRPRGHWHUPLQDUVHRVUHVXOWDGRVGDVUHIHULGDVLQYHVWLJDo}HVHVHXVUHVSHFWLYRVGHVGREUDPHQWRVSRGHUmR
HYHQWXDOPHQWHWUD]HUFRQVHTXrQFLDVIXWXUDVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVRXGLYXOJDo}HVHPQRWDV
H[SOLFDWLYDV$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDQmRLQFOXHPTXDLVTXHUHIHLWRVTXHSRVVDPDGYLU
GHVVHDVVXQWRHQRVVDRSLQLmRQmRHVWiPRGLILFDGDHPUHODomRDHVVHWHPD

2XWUDVLQIRUPDo}HVTXHDFRPSDQKDPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGDVHRUHODWyULRGRDXGLWRU

$DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDpUHVSRQViYHOSRUHVVDVRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHFRPSUHHQGHPR5HODWyULR
GD$GPLQLVWUDomR

1RVVDRSLQLmRVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVQmRDEUDQJHR5HODWyULRGD
$GPLQLVWUDomRHQmRH[SUHVVDPRVTXDOTXHUIRUPDGHFRQFOXVmRGHDXGLWRULDVREUHHVVHUHODWyULR

(PFRQH[mRFRPDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVQRVVD
UHVSRQVDELOLGDGHpDGHOHUR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRHDRID]rORFRQVLGHUDUVHHVVHUHODWyULRHVWiGH
IRUPDUHOHYDQWHLQFRQVLVWHQWHFRPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVRXFRPQRVVRFRQKHFLPHQWRREWLGRQD
DXGLWRULDRXGHRXWUDIRUPDDSDUHQWDHVWDUGLVWRUFLGRGHIRUPDUHOHYDQWH6HFRPEDVHQRWUDEDOKR
UHDOL]DGRFRQFOXLUPRVTXHKiGLVWRUomRUHOHYDQWHQR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRVRPRVUHTXHULGRVD
FRPXQLFDUHVVHIDWR1mRWHPRVQDGDDUHODWDUDHVWHUHVSHLWR

5HVSRQVDELOLGDGHVGDDGPLQLVWUDomRHGDJRYHUQDQoDSHODVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV

$DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDpUHVSRQViYHOSHODHODERUDomRHDGHTXDGDDSUHVHQWDomRGDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR
%UDVLOHFRPDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULRILQDQFHLUR ,)56 HPLWLGDVSHOR,QWHUQDWLRQDO
$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG ,$6% HSHORVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHHODGHWHUPLQRXFRPRQHFHVViULRV
SDUDSHUPLWLUDHODERUDomRGHGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVOLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWH
VHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUUR

1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVDDGPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHO
SHODDYDOLDomRGDFDSDFLGDGHGHD&RPSDQKLDFRQWLQXDURSHUDQGRGLYXOJDQGRTXDQGRDSOLFiYHORV
DVVXQWRVUHODFLRQDGRVFRPDVXDFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOHRXVRGHVVDEDVHFRQWiELOQDHODERUDomRGDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDQmRVHUTXHDDGPLQLVWUDomRSUHWHQGDOLTXLGDUD&RPSDQKLDRXFHVVDUVXDV
RSHUDo}HVRXQmRWHQKDQHQKXPDDOWHUQDWLYDUHDOLVWDSDUDHYLWDURHQFHUUDPHQWRGDVRSHUDo}HV

2VUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVVmRDTXHOHVFRPUHVSRQVDELOLGDGHSHOD
VXSHUYLVmRGRSURFHVVRGHHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGDV

1RVVRVREMHWLYRVVmRREWHUVHJXUDQoDUD]RiYHOGHTXHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGDVWRPDGDVHPFRQMXQWRHVWmROLYUHVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGD
SRUIUDXGHRXHUURHHPLWLUUHODWyULRGHDXGLWRULDFRQWHQGRQRVVDRSLQLmR6HJXUDQoDUD]RiYHOpXPDOWR
QtYHOGHVHJXUDQoDPDVQmRXPDJDUDQWLDGHTXHDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDV
EUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULDVHPSUHGHWHFWDPDVHYHQWXDLVGLVWRUo}HVUHOHYDQWHVH[LVWHQWHV$V
GLVWRUo}HVSRGHPVHUGHFRUUHQWHVGHIUDXGHRXHUURHVmRFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVTXDQGR
LQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRSRVVDPLQIOXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHODVGHFLV}HV
HFRQ{PLFDVGRVXVXiULRVWRPDGDVFRPEDVHQDVUHIHULGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
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&RPRSDUWHGHXPDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULD
H[HUFHPRVMXOJDPHQWRSURILVVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSURILVVLRQDODRORQJRGDDXGLWRULD$OpPGLVVR

 ,GHQWLILFDPRVHDYDOLDPRVRVULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGDVLQGHSHQGHQWHPHQWHVHFDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURSODQHMDPRVHH[HFXWDPRV
SURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDHPUHVSRVWDDWDLVULVFRVEHPFRPRREWHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULD
DSURSULDGDHVXILFLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR2ULVFRGHQmRGHWHFomRGHGLVWRUomRUHOHYDQWH
UHVXOWDQWHGHIUDXGHpPDLRUGRTXHRSURYHQLHQWHGHHUURMiTXHDIUDXGHSRGHHQYROYHURDWRGHEXUODU
RVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVLILFDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDVLQWHQFLRQDLV

 2EWHPRVHQWHQGLPHQWRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVUHOHYDQWHVSDUDDDXGLWRULDSDUDSODQHMDUPRV
SURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDDSURSULDGRVjVFLUFXQVWkQFLDVPDVQmRFRPRREMHWLYRGHH[SUHVVDUPRV
RSLQLmRVREUHDHILFiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV

 $YDOLDPRVDDGHTXDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVXWLOL]DGDVHDUD]RDELOLGDGHGDVHVWLPDWLYDVFRQWiEHLVH
UHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVIHLWDVSHODDGPLQLVWUDomR

 &RQFOXtPRVVREUHDDGHTXDomRGRXVRSHODDGPLQLVWUDomRGDEDVHFRQWiELOGHFRQWLQXLGDGH
RSHUDFLRQDOHFRPEDVHQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVVHH[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWHHPUHODomRD
HYHQWRVRXFRQGLo}HVTXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGDVLJQLILFDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGHGH
FRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD6HFRQFOXLUPRVTXHH[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWHGHYHPRV
FKDPDUDWHQomRHPQRVVRUHODWyULRGHDXGLWRULDSDUDDVUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVRXLQFOXLUPRGLILFDomRHPQRVVDRSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HV
IRUHPLQDGHTXDGDV1RVVDVFRQFOXV}HVHVWmRIXQGDPHQWDGDVQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVDWpD
GDWDGHQRVVRUHODWyULR7RGDYLDHYHQWRVRXFRQGLo}HVIXWXUDVSRGHPOHYDUD&RPSDQKLDDQmRPDLVVH
PDQWHUHPFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDO

 $YDOLDPRVDDSUHVHQWDomRJHUDODHVWUXWXUDHRFRQWH~GRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVH
FRQVROLGDGDVLQFOXVLYHDVGLYXOJDo}HVHVHHVVDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVUHSUHVHQWDPDV
FRUUHVSRQGHQWHVWUDQVDo}HVHRVHYHQWRVGHPDQHLUDFRPSDWtYHOFRPRREMHWLYRGHDSUHVHQWDomR
DGHTXDGD

 2EWHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVXILFLHQWHUHIHUHQWHjVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVGDV
HQWLGDGHVRXDWLYLGDGHVGHQHJyFLRGRJUXSRSDUDH[SUHVVDUXPDRSLQLmRVREUHDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV6RPRVUHVSRQViYHLVSHODGLUHomRVXSHUYLVmRHGHVHPSHQKRGD
DXGLWRULDGRJUXSRHFRQVHTXHQWHPHQWHSHODRSLQLmRGHDXGLWRULD

&RPXQLFDPRQRVFRPRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDDUHVSHLWRHQWUHRXWURVDVSHFWRVGRDOFDQFH
SODQHMDGRGDpSRFDGDDXGLWRULDHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQLILFDWLYDVGHDXGLWRULDLQFOXVLYHDVHYHQWXDLV
GHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWLILFDPRVGXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV

%UDVtOLDGHIHYHUHLURGH



3ULFHZDWHUKRXVH&RRSHUV
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CAIXA SEGUROS HOLDING S.A. - CNPJ 14.045.781/0001-45
Balanço Patrimonial
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.)

Nota
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Ativos financeiros
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Ativos financeiros disponíveis para venda
Ativos financeiros mantidos até o vencimento
Empréstimos e recebíveis
Prêmios a receber de segurados
Títulos e créditos a receber
Depósitos judiciais e fiscais
Ativos de resseguro
Impostos e contribuições
Despesas de comercialização diferidas
Dividendos a receber
Outros ativos
NÃO CIRCULANTE
Ativos financeiros
Ativos financeiros disponíveis para venda
Ativos financeiros mantidos até o vencimento
Empréstimos e recebíveis
Prêmios a receber de segurados
Títulos e créditos a receber
Depósitos judiciais e fiscais
Ativos de resseguro
Impostos e contribuições
Despesas de comercialização diferidas
Outros ativos
Investimentos
Intangível
Propriedades imobiliárias de investimento
Ativo imobilizado
TOTAL DO ATIVO

5

6
6.1
6.2
7
8
9
10
11

5

6
6.1
6.2
7
8
9
10
12

13

31/12/2020

Controladora
31/12/2019

31/12/2020

Consolidado
31/12/2019

845.428
411
297.545
297.545
1.443
1.443
121.469
424.238
322
4.032.118
266.836
266.836
16.706
3.739.928
6.169
2.479
4.877.546

1.378.490
205
641.441
641.441
496
496
160.613
574.725
1.010
7.965.822
419.101
419.101
12.440
7.523.726
7.639
2.916
9.344.312

6.206.662
18.468
3.593.429
2.050.254
1.406.897
136.278
1.423.885
826.339
597.546
85.060
950.154
97.915
37.751
11.228.706
6.634.005
6.634.005
913.187
113.541
799.646
1.681.291
5.423
959.702
351.754
1.541
107.328
233.710
118.623
222.142
17.435.368

84.363.205
228.110
80.554.318
80.387.571
98.159
68.588
1.673.020
951.785
721.235
3
173.064
988.745
672.642
27.155
46.148
19.645.175
13.759.396
12.743.049
1.016.347
839.531
113.541
725.990
1.867.208
7.380
1.024.449
1.379.202
1.273
47.685
355.684
127.542
235.825
104.008.380

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Balanço Patrimonial
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.)

Nota

31/12/2020

Controladora
31/12/2019

31/12/2020

Consolidado
31/12/2019

CIRCULANTE
Provisões técnicas
14
Débitos de operações de seguro e resseguro
16
Débitos de operações de previdência complementar
17
Débitos de operações de capitalização
18
Débitos de outras operações
19
Dividendos e JSCP a pagar
20
Impostos e contribuições
21
Outros passivos
23
NÃO CIRCULANTE
Provisões técnicas
14
Impostos e contribuições
21
Provisões para contingências
22
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
24
Capital social
24.1
Reservas
24.2
Ajuste com títulos e valores mobiliários
Ajuste de avaliação patrimonial
Participação dos acionistas não controladores
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

94.257
43.220
10.067
40.970
6.680
6.680
4.776.609
2.675.000
1.953.067
166.516
(17.974)
4.877.546

580.004
540.084
8.094
31.826
7.857
7.857
8.756.451
3.370.000
5.102.326
302.099
(17.974)
9.344.312

8.463.570
5.947.305
602.565
11.652
40.965
56.266
1.088.831
715.986
3.912.918
453.430
151.440
3.308.048
5.058.880
2.675.000
1.940.819
166.516
(17.974)
294.519
17.435.368

88.343.420
84.303.008
630.062
4.189
14.593
34.049
560.674
1.635.869
1.160.976
6.693.265
2.969.901
250.872
3.472.492
8.971.695
3.370.000
5.090.479
302.099
(17.974)
227.091
104.008.380

4.764.361
294.519

8.744.604
227.091

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio atribuível aos
Acionistas da Companhia
Acionistas não controladores nas controladas

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstrações do resultado e demonstrações do resultado abrangente
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Nota
Operações Continuadas
Receitas da operação
Custos/Despesas da operação
Margem operacional
Despesas administrativas
Despesas com tributos
Resultado financeiro
Resultado patrimonial
Resultado operacional
Ganhos ou perdas com ativos não correntes
Resultado antes dos impostos e participações
Imposto de renda
Contribuição social
Lucro líquido das operações continuadas
Lucro líquido das operações descontinuadas
Lucro líquido do exercício

26.1
26.2
26.3
26.4
26.5
26.6
27
27
33

31/12/2020
(19.946)
(8.554)
67.767
1.051.518
1.090.785
(30.701)
1.060.084
2.547
908
1.063.539
1.441.268
2.504.807

31/12/2019
(20.753)
(6.572)
74.359
976.727
1.023.761
1.716
1.025.477
1.045
368
1.026.890
1.247.151
2.274.041

Atribuível aos
Acionistas da Companhia
Lucro líquido das operações continuadas
Lucro líquido das operações descontinuadas
Acionistas não controladores em controladas
Lucro líquido das operações continuadas
Lucro por ação atribuível aos acionistas da Companhia
Básico em R$
Diluído em R$

31/12/2020
4.694.226
(2.457.135)
2.237.091
(645.104)
(226.386)
579.124
18.285
1.963.010
(137.976)
1.825.034
(447.706)
(262.471)
1.114.857
1.441.268
2.556.125

31/12/2019
4.623.779
(2.040.122)
2.583.657
(617.597)
(219.555)
512.585
(35.518)
2.223.572
(316.779)
1.906.793
(500.634)
(304.428)
1.101.732
1.247.151
2.348.882

2.500.653
1.059.385
1.441.268
55.473
55.473

2.262.194
1.015.043
1.247.151
86.691
86.691

529,03
529,03

478,58
478,58

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Lucro líquido do período atribuível ao
Acionistas da Companhia
Acionistas não controladores em controladas

2.504.807
-

2.274.041
-

2.500.653
55.473

2.262.194
86.691

Outros lucros abrangentes
Ajustes de títulos e valores mobiliários
Efeito tributário dos ajustes de títulos e valores mobiliários

(129.716)
(224.691)
94.975

283.290
485.380
(202.090)

(129.120)
(223.698)
94.578

327.370
558.847
(231.477)

Total dos lucros abrangentes para o exercício
Atribuível aos
Acionistas da Companhia
Acionistas não controladores em controladas

2.375.091

2.557.331

2.427.006

2.676.255

2.375.091
-

2.557.331
-

2.370.938
56.068

2.545.484
130.771

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Saldos em 31 de dezembro de 2018
Dividendos complementares: AGOE de 29.03.2019
Dividendos complementares: conf. AGOE de 29.03.2019
Aumento de Capital
Ajustes de variação cambial
Ajustes de Títulos e valores Mobiliários
Lucro líquido do exercício
Proposta de destinação do lucro líquido:
Reserva legal
Reserva de retenção de lucros
Dividendos - R$ 104,62 por lote de mil ações
Juros sobre o capital próprio propostos - R$ 11,34 por lote de mil
ações
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Dividendos complementares: AGOE de 27.04.2020
Aumento de Capital: AGOE de 27.04.2020
Dividendos intermediários: AGE 03.09.2020
Dividendos intermediários: AGE 04.12.2020
Cisão parcial - conforme AGE de 17.12.2020
Ajustes de Títulos e valores Mobiliários
Efeito da Cisão de acervo líquido
Lucro líquido do exercício
Dividendos intercalares: AGE de 17.12.2020
Proposta de destinação do lucro líquido:
Reserva legal
Reserva de retenção de lucros
Dividendos
Juros sobre o capital próprio propostos - R$ 10,76 por lote de mil
ações
Saldos em 31 de dezembro de 2020

Descrição

637
125.240
-

1.678.723
1.811.617

2.675.000

-

16.210

-

-

16.210
-

-

16.210
-

(17.974)

-

-

(17.974)
-

-

(17.974)
-

Ajuste de
Avaliação
Capital Patrimonial

Reservas

166.516

-

-

302.099
(108.146)
(27.437)
-

-

Ganhos
não
realizados
com
T.V.M.
18.809
283.290
-

-

-

-

-

-

1.482
(1.482)
-

-

(50.844)

(125.240)
(1.678.723)
-

2.504.807
(650.000)

(53.600)

2.274.041
(113.702)
(1.612.217)
(494.522)

Ajustes
Lucros
de
variação acumulados
cambial

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

125.240

113.702
(113.702)
-

4.972.414
(532.048)
(481.298)
(2.650.000)
(700.000)
(476.174)
-

-

107.290
(107.290)
113.702
-

Legal

4.567.141
(1.014.234)
(192.710)
1.612.217
-

Lucros

3.370.000
595.000
(1.290.000)
-

3.070.000
300.000
-

Capital
Social

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
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4.776.609

(50.844)

-

8.756.451
(532.048)
(2.650.000)
(700.000)
(1.874.320)
(27.437)
2.504.807
(650.000)

(53.600)

7.762.958
(1.014.234)
(1.482)
283.290
2.274.041
(494.522)

Subtotal

(12.248)

-

-

(11.847)
3.753
(4.154)
-

-

(11.847)
-

294.519

-

(13.045)

227.091
(61.767)
596
86.172
55.472
-

(20.589)

166.604
(49.695)
44.080
86.691
-

Ajuste de Participação
dos não
resultado na
consolidação controladores

5.058.880

(50.844)

(13.045)

8.971.695
(593.815)
(2.650.000)
(700.000)
(1.874.320)
(26.841)
89.925
2.556.125
(650.000)

(74.189)

7.929.562
(49.695)
(1.014.234)
(1.482)
327.370
2.348.885
(494.522)

Total

CAIXA SEGUROS HOLDING S.A. - CNPJ 14.045.781/0001-45
Demonstração do Fluxo de Caixa
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.)
Controladora

Consolidado

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

2.501.352

2.272.628

4.229.302

3.971.604

1.263
(74.440)
(2.485.517)
98.384

1.176
85.033
(1.715)
(2.309.766)
645

81.291
(41.400)
43.088
(59.395)
101.700

74.792
290.525
17.229
(55.376)
7.357

494.163
39.194
(4.266)
688
(7.540)
4.252
729
791
569.053

(110.705)
(17.809)
(2.009)
(923)
(4.460)
11.756
(2.634)
134
(78.649)

(13.212.341)
(193.229)
104
84.914
1.479.925
(50.297)
(326.895)
(1.543)
(619.698)
(69.050)
(1.588.835)
169.131
180.620
3.775
(2.941)
(160.963)
16.361.063
1.407
302.739
374.105
31.283
7.117.860

(18.893.576)
(222.970)
364
84.171
1.492.135
(87.330)
(229.526)
3.085
(485.913)
(274.437)
(1.430.287)
107.044
11.444
(558)
(1.738)
62.770
17.599.826
223.300
233.651
568.472
35.501
3.101.559

(1)
6.593
3.546.744
(50)
4.122.339

4.133
1.641.833
(386)
1.566.931

(967)
10.368
30.329
(1.783.674)
5.373.916

(398)
14.681
44.450
(1.441.358)
1.718.934

950.000
950.000

6.705
6.249
456
(50.000)
(50.000)
(43.295)

16.819
171
16.260
388
(56.880)
(837)
(5.095)
(50.948)
(389.007)
(389.007)
(429.068)

15.444
6.863
8.581
(100.403)
(20)
(12.687)
(87.696)
(84.959)

(5.072.133)
(5.072.133)

(1.523.863)
(1.523.863)

(5.154.490)
(5.154.490)

(1.590.123)
(1.590.123)

Aumento/(Redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa

206

(227)

(209.642)

43.852

Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no final do período

205
411

432
205

228.110
18.468

184.258
228.110

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício antes do IR/CS, incluindo operações
descontinuadas
Ajustes para:
Depreciação e amortizações
Perda (Reversão de perdas) por redução ao valor recuperável dos ativos
Perda (Ganho) na alienação de imobilizado e intangível
Resultado de equivalência patrimonial
Outros ajustes - diversos
Variação nas contas patrimoniais:
Ativos financeiros
Créditos das operações
Créditos das operações de previdência complementar
Ativos de resseguro
Créditos fiscais e previdenciários
Ativo fiscal diferido
Depósitos judiciais e fiscais
Despesas antecipadas
Custos de aquisição diferidos
Outros ativos
Impostos e contribuições
Outras contas a pagar
Débitos de operações
Débitos de operações com previdência complementar
Débitos de operações com capitalização
Depósitos de terceiros
Provisões técnicas
Provisões técnicas - previdência complementar
Provisões técnicas - capitalização
Provisões para contingências
Outros passivos
Caixa gerado/(consumido) pelas operações
Juros pagos
Juros recebidos
Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio
Imposto sobre o lucro pagos
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Recebimento pela Venda:
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Pagamento pela Compra:
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Outros
Outros fluxos de investimento (nota 1.1.c) e (nota 1.1.d)
Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades de investimentos
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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1. Contexto operacional e informações gerais
A Caixa Seguros Holding S.A. (“Companhia” ou “Controladora”) e a Caixa Seguros Holding S.A.
e suas controladas (“Grupo” ou “Consolidado”) está sediada em Brasília – DF, é controlada pelo
grupo segurador francês CNP Assurances e atua em parceria com a Caixa Econômica Federal
(CAIXA) na distribuição dos produtos comercializados pelas suas controladas e na administração
de seus recursos e dos recursos garantidores das provisões técnicas de suas controladas.
A Companhia tem por objeto social a participação, como acionista, ou sócia, em sociedades
empresariais, que exploram: i) atividade de seguros em todos os ramos, incluindo saúde e dental;
ii) segmento de capitalização; iii) planos de previdência privada aberta, nas modalidades de pecúlio
e renda; iv) administração de consórcio; v) atividades correlatas ou complementares às atividades
descritas anteriormente.
Segue a relação das companhias controladas:
a. Caixa Seguros Participações Securitárias Ltda. – Controlada da Companhia, tem como
objeto social a participação em outras sociedades que atuam no segmento regulado pela
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.
b. Caixa Seguradora S.A. – Controlada da Caixa Seguros Participações Securitárias Ltda., tem
como objeto social a exploração de seguros de ramos elementares e vida.
c. Caixa Vida e Previdência S.A. – Controlada da Caixa Seguros Participações Securitárias
Ltda., tem como objeto social a comercialização de produtos de previdência complementar
(operação descontinuada).
d. Caixa Capitalização S.A. - Controlada pela Caixa Seguros Participações Securitárias Ltda.,
(51% das ações), e tem como objeto social a comercialização de produtos de capitalização.
e. Caixa Consórcios S.A. - Administradora de Consórcios - Controlada da Companhia, tem
como objeto social a administração de grupos de consórcios para aquisição de bens móveis e
imóveis.
f. Caixa Seguradora Especializada em Saúde S.A. - Controlada da Companhia, tem como
objeto social a atuação como seguradora especializada em seguro-saúde.
g. Caixa Seguros Assessoria e Consultoria Ltda. Controlada da Companhia, tem como objeto
social no ramo de consultoria e assessoria.
h. Companhia de Seguros Previdência do Sul (Previsul) - Controlada pela Caixa Seguros
Participações do Sul Ltda., tem como objeto social a exploração de seguros de pessoas.
i. Caixa Seguros Participações em Saúde Ltda. – Controlada da Companhia, tem como objeto
social a participação em outras sociedades.
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j. Odonto Empresas Convênios Dentários Ltda. - Controlada da Caixa Seguros Participações
em Saúde Ltda., tem como objeto social a atuação como operadora especializada em planos
odontológicos.
k. Youse Seguradora S.A. - Controlada da Caixa Seguros Participações Securitárias Ltda., a
exploração de operações de seguros de danos e de pessoas, em quaisquer de suas modalidades
ou formas.
1.1. Restruturação societária
a. Acordo de acionistas para comercialização no Balcão da CAIXA
No dia 29 de agosto de 2018, a CNP Assurances (CNP) e a Caixa Seguridade S.A. (Caixa
Seguridade), acionistas da Caixa Seguros Holding S.A., que é a controladora indireta da Caixa
Seguradora S.A. e Caixa Vida e Previdência S.A., firmaram um acordo para a formação de uma
nova sociedade que explorará conjuntamente, até fevereiro de 2041, os ramos de seguros de vida e
prestamista e os produtos de previdência na rede de distribuição da Caixa Econômica Federal
(“Balcão CAIXA”). Os negócios da nova sociedade serão desenvolvidos por um novo veículo
societário. Em 19 de setembro de 2019 foi assinado aditivo ao referido acordo, estendendo o prazo
da parceria para 2046.
A referida operação foi concluída e implementada em 30 de dezembro de 2020.
A Caixa Seguridade S.A., em continuidade ao processo competitivo para reestruturação de sua
operação de seguros divulgado por meio de fato relevante em 10 de maio de 2019, firmou os
seguintes acordos:
-

-

em 6 de janeiro de 2020, com a Tokio Marine Seguradora S.A. para formação de uma nova
sociedade para explorar, pelo prazo de 20 anos, os ramos de seguros Habitacional e
Residencial no Balcão CAIXA;
em 20 de janeiro de 2020, com a Icatu Seguros S.A. para a formação de uma nova sociedade
que explorará, pelo prazo de 20 anos, o ramo Capitalização no Balcão CAIXA.

O acordo entre a Caixa Seguridade S.A. e Tokio Marine Seguradora S.A., conforme relatado acima
foi finalizando em 4 de janeiro de 2021.
b. Restruturações internas do Grupo
Em atendimento aos requisitos previstos no processo de implementação do acordo firmado entre a
CNP Assurances e a Caixa Seguridade S.A., mencionado na nota 1.1a acima, foram realizadas duas
operações societárias de cisão dentro do Grupo, conforme descrito a seguir.
No dia 01 de julho de 2020, foi realizada a cisão parcial da Caixa Seguradora S.A. para a Caixa
Vida e Previdência S.A., tendo como objeto de acervo cindido, os ativos e passivos vinculados às
carteiras dos segmentos de vida e prestamista. Tendo em vista que é uma operação interna do
Grupo, ela foi realizada a valores contábeis e não provocou nenhum impacto econômico ou
financeiro no Grupo, tampouco para os clientes dessas carteiras.
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No dia 31 de julho de 2020, foi realizada a cisão parcial da Caixa Seguros Participações Securitárias
Ltda. para a Caixa Seguros Holding S.A., sendo o acervo cindido dessa cisão composto pela
totalidade de ações representativas do capital social da Caixa Vida e Previdência S.A., de forma
que Caixa Seguros Holding S.A. passou a ser a controladora direta da Caixa Vida e Previdência
S.A.. Neste caso também, por se tratar de uma operação interna do Grupo, a mesma foi realizada a
valores contábeis e não provocou nenhum impacto econômico ou financeiro no Grupo, tampouco
para os clientes da Caixa Vida e Previdência S.A..
c. Cisão do investimento na Caixa Vida e Previdência S.A.
No dia 30 de dezembro de 2020, foi realizada a cisão parcial do investimento da Companhia para
a Holding XS 1 S.A., passando a totalidade das ações representativas do capital social da Caixa
Vida e Previdência S.A., para a nova holding, em conexão com o acordo entre a CNP Assurances
e a Caixa Seguridade, conforme destacado na nota 1.1a. O controle acionário da Holding XS1 S.A.
é detido pelo grupo CNP Assurances com participação 51% das ações ordinárias e de 40% no total
geral das ações, sendo que a Caixa Seguridade detém 49% das ações ordinárias e 60% no total geral
das ações.
d. Redução de capital social da Caixa Seguradora Especializada em Saúde S.A.
Em reunião dos acionistas das Caixa Seguradora Especializada em Saúde S.A., em 09 de julho de
2020, foi deliberado pela redução de parte do excesso de capital social, nos termos do artigo 173
da Lei das Sociedades Anônimas, no montante de R$950.000, mediante a restituição de à única
Acionista da Caixa Seguradora Especializada em Saúde S.A. e sem o cancelamento de quaisquer
ações representativas do capital social da Companhia, mantendo-se, portanto, inalterado o número
de ações do capital social da Companhia.
e. Acordo de acionistas para comercialização do ramo de Consórcios
A Caixa Seguridade, em continuidade ao processo competitivo para reestruturação de sua operação
de consórcios, firmou, em 13 de agosto de 2020, com a CNP Assurrances para a formação de uma
nova sociedade que explorará, pelo prazo de 20 anos, o ramo Consórcios no Balcão CAIXA.
A Nova Companhia será constituída entre Caixa Seguridade e a CNP de forma a potencializar os
pontos fortes de cada acionista, observando as melhores práticas de governança corporativa. Sujeito
ao cumprimento de todas as condições precedentes estipuladas no acordo de associação, incluindo
as aprovações legais e regulatórias aplicáveis, o fechamento da operação foi prorrogado para até
30 de março de 2021.
2. Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão
definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os períodos
apresentados, salvo disposição em contrário.
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas conforme as práticas
contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e as
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normas internacionais de relatórios financeiros (IFRS), emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB).
Nas demonstrações financeiras individuais, os investimentos em controladas são contabilizados
pelo método de equivalência patrimonial. Os ajustes de práticas contábeis são feitos tanto nas
demonstrações financeiras individuais quanto nas demonstrações financeiras consolidadas para
chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da controladora.
A emissão destas demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de Administração, em
23 de fevereiro de 2021.
2.1.

Consolidação

2.1.1. Controladas
Controladas são todas as entidades cujas políticas financeiras e operacionais podem ser conduzidas
pelo Grupo e nas quais normalmente há uma participação acionária de mais da metade dos direitos
de voto. A existência e o efeito de potenciais direitos de voto, que são atualmente exercíveis ou
conversíveis, são levados em consideração ao avaliar se o Grupo controla outra entidade. As
controladas são integralmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para o
Grupo e deixam de ser consolidadas a partir da data em que o controle cessa.
As operações entre as Companhias do Grupo, compreendendo os saldos, os ganhos e as perdas não
realizados são eliminados.
As políticas contábeis das controladas foram ajustadas, quando necessário, para assegurar
consistência com as políticas contábeis adotadas pelo Grupo.
2.1.2. Operações e participações de acionistas não controladores
O Grupo aplica a política de tratar as operações com participações de acionistas não controladores
como operações com proprietários de ativos do Grupo.
2.1.3. Fundos imobiliários exclusivos
Ajustes de consolidação relacionados a imóveis em fundos imobiliários exclusivos, quando
aplicável, são realizados para refletir depreciações não reconhecidas nestes fundos, bem como a
eliminação de ajustes a valor de mercado dos referidos imóveis.
2.2.

Moeda funcional

As demonstrações financeiras são apresentadas em reais, por ser o Real a moeda funcional e de
apresentação da Companhia e de suas subsidiárias.
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2.3.

Caixa e equivalentes de caixa

Foram considerados, como caixa e equivalentes de caixa os saldos de depósitos bancários sem
vencimento, utilizados para atender obrigações de curto prazo, sem risco significante de mudança
de valor justo.
2.4.

Ativos financeiros

2.4.1.

Classificação e reconhecimento

A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor
justo através do resultado (MTM), empréstimos e recebíveis, disponíveis para venda (AFS) e
mantidos até o vencimento (HTM). A classificação depende da finalidade para a qual os ativos
financeiros foram adquiridos. A Administração determina a classificação de seus ativos financeiros
no reconhecimento inicial.
a.

Ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado (para negociação),
disponíveis para venda e mantidos até o vencimento

Os títulos classificados na categoria “mantidos até o vencimento” são valorados pelo valor
investido acrescido dos rendimentos incorridos até a data base do balanço. Os títulos sujeitos à
negociação antes de seu vencimento têm o seu valor contábil ajustado ao valor de mercado, sendo
que os ajustes ao valor de mercado são contabilizados em contrapartida ao resultado do período
(títulos classificados como “para negociação”) ou em conta específica do patrimônio líquido
(títulos classificados como “disponíveis para venda”), líquido dos efeitos tributários. Os títulos que
compõem a carteira dos fundos de investimento exclusivos, em consonância com o que dispõe a
regulamentação, são classificados segundo instruções emitidas pela Companhia para o
administrador do fundo, nas categorias “para negociação” ou “mantidos até o vencimento”. Os
ativos dos fundos de investimento abertos são ajustados ao valor de mercado. Eventuais perdas
potenciais consideradas não temporárias são refletidas no resultado através da constituição de
provisão para perdas.
b. Empréstimos e recebíveis
Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros representados por prêmios a receber e títulos e
créditos a receber. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado e são
avaliados por impairment (recuperação) a cada data de balanço.
2.4.2. Mensuração
O valor de mercado dos títulos é determinado de acordo com os critérios e informações abaixo:



Títulos públicos: com base no “preço unitário de mercado” informado pela Associação
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA.
Ações: com base nas cotações de preço médio divulgados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão no último pregão em que foram negociadas.
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Depósitos a prazo com garantia especial: valor de curva da aplicação, até o vencimento,
por contar com garantia do Fundo Garantidor de Crédito – FGC, até o limite de R$ 20
milhões e prazo de cinco anos. Cada aplicação tem registro específico junto à CETIP, com
código apropriado e cópia do contrato da operação arquivado em meio eletrônico naquela
clearing. A máxima perda esperada, em caso de “default” da instituição emissora, são três
dias úteis (ou dias de “overnight”) até o reembolso da aplicação pelo FGC.
Dívida privada emitida por empresas ou por instituições financeiras: debêntures,
certificados de depósitos bancários, letras financeiras, letras de crédito imobiliário e letras
de crédito do agronegócio: com base em modelo de precificação desenvolvido pelo
custodiante, que considera fatores de risco incluído o risco de crédito do emissor.

2.4.3. Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial
quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há uma intenção
de liquidá-los numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
2.4.4. Instrumentos financeiros derivativos
A política de utilização de instrumentos derivativos, contratados através dos fundos de
investimentos exclusivos, visa à proteção dos ativos contra os riscos de mercado relacionados à
flutuação das taxas de juros e observando-se os limites estabelecidos na regulamentação vigente.
As operações objetivam a compensação de eventuais perdas que podem ser geradas por títulos
públicos com juros prefixados em cenário de alta de juros.
A estratégia de gerenciamento dos riscos, num cenário de alta dos juros, está baseada na
transformação de taxas prefixadas em taxas pós-fixadas. Com essa finalidade, são realizadas
operações de compra de contratos de DI no mercado futuro.
O risco associado a essa estratégia se limita ao risco de crédito da contraparte, mitigado por depósito
de margens em garantia, junto à da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão pelos detentores das posições
em derivativos.
O controle das posições em derivativos é feito pelo custodiante e, internamente, pelo gestor de
risco, não subordinado diretamente à gestão de ativos, garantindo-se a independência no
acompanhamento dos riscos.
2.4.5. Impairment de ativos financeiros
a.

Ativos mensurados ao custo amortizado

O Grupo avalia no final de cada exercício se há evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o
grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está
deteriorado e as perdas por impairment são incorridas somente se há evidência objetiva de
impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos
ativos (um "evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos
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de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado
de maneira confiável pela Administração.
Os critérios que o Grupo usa para determinar se há evidência objetiva de uma perda por impairment
incluem:






Dificuldade financeira relevante do emitente ou tomador;
Uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal;
Torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira;
O desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades
financeiras; ou
Dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos de caixa
estimados a partir de uma carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial
daqueles ativos, embora a diminuição não possa ainda ser identificada com os ativos
financeiros individuais na carteira.

O Grupo avalia em primeiro lugar se existe evidência objetiva de impairment:




A provisão para riscos sobre operações de seguros e resseguros é constituída em montante
julgado suficiente para fazer face a eventuais perdas na realização de créditos e que leva em
consideração os prêmios vencidos há mais de 60 dias e 180 dias respectivamente, líquidos
de recuperações e cessões, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para
o seu recebimento em conformidade com a regulamentação do regulador de seguros em
vigor;
Demais operações: constituída através de análises individualizadas e em montante julgado
suficiente para fazer face a eventuais perdas na realização dos créditos.

Mediante avaliações, o Grupo entende que a provisão para riscos sobre créditos está adequada e
reflete o histórico de perdas internas.
b. Ativos classificados como disponíveis para venda
O Grupo avalia no final de cada exercício do relatório se há evidência objetiva de que o ativo
financeiro está deteriorado.
No caso de investimentos em instrumentos de capital, é analisado se existe uma queda acentuada
e/ou constante no valor de mercado do ativo em relação ao seu valor de aquisição, de acordo com
parâmetros estabelecidos pela Administração. Em caso positivo, a perda esperada é reclassificada
no patrimônio líquido para o resultado do período. Os valores reconhecidos como perda de
instrumentos de capital não são revertidos em períodos subsequentes.
Para os instrumentos de dívida, é analisado se existe um risco de default do emissor. Em caso
positivo a perda esperada é registrada no resultado do período, podendo esta ser revertida, caso seja
verificado um aumento no valor do ativo e que esse fato possa ser relacionado a eventos posteriores
ao reconhecimento da perda.
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2.5.

Imobilizado e intangível

O imobilizado é contabilizado ao custo de aquisição e as depreciações são calculadas pelo método
linear, com base na vida útil estimada dos bens. As taxas de depreciação utilizadas pelo Grupo são:
i) imóveis – 2% à 10% a.a.; ii) móveis, máquinas e demais equipamentos – 10% a.a.; iii)
equipamentos de informática e veículos – 20% a.a.
O intangível refere-se a gastos em desenvolvimento de sistemas informatizados, a serem
amortizados a partir da data de sua utilização. A taxa de amortização utilizada pelo Grupo é
predominantemente de 20% a.a.
2.6.

Ativos relacionados à resseguros

A cessão de resseguros é efetuada no curso normal de suas atividades com o propósito de limitar
sua perda potencial, por meio da transferência de riscos. Os passivos relacionados às operações de
resseguros são apresentados brutos de suas respectivas recuperações ativas, uma vez que a
existência do contrato de resseguro não exime as obrigações para com os segurados.
2.7. Impairment de ativos não financeiros
Os ativos, substancialmente compostos pelos gastos com software, 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 aplicável, pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este
último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o valor em
uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os
quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa “UGC”).
Os ativos não financeiros que tenham sofrido impairment são revisados para a análise de uma
possível reversão do impairment na data de apresentação das demonstrações financeiras.
Os ativos que têm uma vida indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à amortização e são testados
anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor recuperável (impairment).
As revisões de impairment do ágio são realizadas anualmente ou com maior frequência se eventos
ou alterações nas circunstâncias indicam um possível impairment.
2.8.

Contratos de seguros e contratos de investimento

Em linha com o CPC 11, a Companhia efetuou o processo de classificação de todos os contratos
de seguro com base em análise de transferência de risco significativo de seguro entre as partes no
contrato, considerando adicionalmente, todos os cenários com substância comercial onde o evento
segurado ocorre, comparado com cenários onde o evento segurado não ocorre. A Companhia emite
diversos tipos de contratos de seguros em diversos ramos que transferem risco significativo de
seguro, risco financeiro ou ambos.
Como guia geral, a Companhia define risco significativo de seguro como a possibilidade de pagar
benefícios adicionais significativos aos segurados na ocorrência de um evento de seguro (com
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substância comercial) que são maiores do que os benefícios pagos caso o evento segurado não
ocorra.
Os contratos classificados como contratos de investimento são relacionados aos produtos de
capitalização, um tipo de poupança programada combinada com sorteios periódicos de prêmios em
dinheiro que não transfere risco de seguro significativo.
2.9.

Provisões técnicas



As provisões técnicas são constituídas em consonância com as determinações e os critérios
estabelecidos em legislações específicas. Adicionalmente é realizada ainda, auditoria atuarial
independente, com o objetivo de avaliar de forma autônoma e imparcial os principais
procedimentos e cálculos atuariais, relacionados a provisões técnicas, bases de dados, limites de
retenção, ativos redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, capital mínimo
requerido dentre outros aspectos que afetam a solvência da Companhia, sendo de periodicidade
anual, com data-base em 31 de dezembro.
a.

Caixa Seguradora

As provisões técnicas são constituídas em consonância com as determinações e os critérios
estabelecidos em legislações específicas. Adicionalmente é realizada ainda, auditoria atuarial
independente, com o objetivo de avaliar de forma autônoma e imparcial os principais
procedimentos e cálculos atuariais, relacionados a provisões técnicas, bases de dados, limites de
retenção, ativos redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, capital mínimo
requerido dentre outros aspectos que afetam a solvência da Companhia, sendo de periodicidade
anual, com data-base em 31 de dezembro.
A Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) é constituída pela parcela de prêmio comercial
correspondente ao período de risco ainda não decorrido, e que deve ser suficiente para arcar com
os sinistros a ocorrer relativos aos riscos ativos de contratos emitidos até a data do fechamento
relativo ao balanço. A Administração constitui, adicionalmente, a parcela relativa aos Riscos
Vigentes, mas Não Emitidos (RVNE) da PPNG, obtida conforme metodologia prevista em Nota
Técnica Atuarial.
A Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) é constituída para a cobertura dos valores que as áreas
operacionais e jurídicas estimam serem necessários para arcar com os pagamentos futuros de
indenização dos sinistros já avisados até a data do fechamento contábil relativo ao balanço.
A Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (IBNR) é constituída para a cobertura dos
valores de indenização que a Companhia estima serem necessários para liquidar os sinistros já
ocorridos, mas ainda não avisados até a data do fechamento contábil relativo ao balanço.
A Provisão de Despesas Relacionadas (PDR) é constituída para a cobertura dos pagamentos futuros
dos valores de despesas diretamente relacionadas aos sinistros já ocorridos até a data do fechamento
contábil relativo ao balanço.
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A Provisão Complementar de Cobertura (PCC) é constituída para a cobertura da insuficiência nas
provisões técnicas, quando esta for constatada pelo Teste de Adequação de Passivos (TAP). O TAP
é calculado de acordo com as determinações especificadas na regulamentação vigente.


b. Caixa Vida e Previdência (operação descontinuada)


As Provisões Técnicas são constituídas em consonância com as determinações e os critérios
estabelecidos em legislações específicas. Adicionalmente é realizada auditoria atuarial
independente com o objetivo de avaliar, de forma autônoma e imparcial, os principais
procedimentos e cálculos atuariais relacionados às provisões técnicas, bases de dados, limites de
retenção, valores redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, capital mínimo
requerido dentre outros aspectos que afetam a solvência da Companhia, sendo de periodicidade
anual, com data-base em 31 de dezembro.
A Provisão Matemática de Benefícios a Conceder – PMBAC visa assegurar os compromissos
assumidos pela entidade aberta de previdência complementar, ou sociedade seguradora, com seus
participantes enquanto não ocorrido o fato gerador do benefício. É constituída pelas contribuições
e aportes realizados pelo participante nos planos ou produtos estruturados no regime financeiro de
capitalização, acrescidos pelos rendimentos financeiros auferidos na aplicação dos ativos
garantidores, nos termos da legislação vigente.
A Provisão Matemática de Benefícios Concedidos – PMBC representa o valor atual dos benefícios
cujo evento gerador já tenha ocorrido, sendo calculado conforme metodologia aprovada na Nota
Técnica Atuarial do plano.
A Provisão de Sinistros a Liquidar – PSL é constituída (e atualizada monetariamente nos termos
da legislação) para a cobertura dos valores que as áreas operacionais e jurídicas estimam serem
necessários para arcar com os pagamentos futuros de pecúlios, as rendas vencidas, as rendas a
vencer de ações judiciais cujos saldos ultrapassem os montantes já concedidos e as indenizações
dos sinistros já avisados até a data do fechamento contábil relativo ao balanço. A Provisão é
calculada conforme metodologia prevista em Nota Técnica Atuarial.
Os valores devidos a título de resgate nas coberturas de sobrevivência, compõem a Provisão de
Resgates e Outros Valores a Regularizar – PVR decorrentes de pedidos formalizados pelos
participantes, porém ainda não efetivamente concluídos até o encerramento do mês, seja em
decorrência de fatores operacionais ou de cumprimento de carência.
A Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados – IBNR é constituída para a cobertura dos
valores de indenização que a Companhia estima serem necessários para liquidar os sinistros já
ocorridos, mas ainda não avisados até a data do fechamento contábil relativo ao balanço, conforme
metodologia prevista em Nota Técnica Atuarial.
A Provisão de Prêmios Não Ganhos – PPNG é constituída pela parcela de prêmio comercial
correspondente ao período de risco ainda não decorrido, e que deve ser suficiente para arcar com
os sinistros a ocorrer relativos aos riscos ativos de contratos emitidos até a data do fechamento
relativo ao balanço. Adicionalmente, constitui-se ainda a parcela relativa aos Riscos Vigentes, mas
Não Emitidos – RVNE da PPNG, obtida conforme metodologia prevista em Nota Técnica Atuarial.
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A Provisão de Despesas Relacionadas – PDR é constituída para a cobertura dos pagamentos futuros
dos valores de despesas diretamente relacionadas aos sinistros/eventos já ocorridos até a data do
fechamento contábil relativo ao balanço, conforme metodologia prevista em Nota Técnica Atuarial.
Para os planos estruturados no regime financeiro de capitalização, a Administração ainda constitui
uma parcela de PDR relativa a despesas de sinistros/eventos e a ocorrer.
A Provisão Complementar de Cobertura – PCC é constituída para a cobertura da insuficiência nas
provisões técnicas, quando esta for constatada pelo Teste de Adequação de Passivos – TAP. O TAP
é calculado de acordo com as determinações especificadas na regulamentação vigente.
A Provisão de Excedente Financeiro – PEF é constituída pelo excedente de rentabilidade das
aplicações financeiras em relação à rentabilidade mínima garantida, as regras de aplicação estão
descritas na nota técnica aprovada para cada plano. Os encargos financeiros creditados às provisões
técnicas, bem como a provisão para excedente financeiro, são classificados como Despesas.
c.

Caixa Capitalização



As provisões técnicas são constituídas em consonância com as determinações e os critérios
estabelecidos em legislações específicas. Adicionalmente, é realizada auditoria atuarial
independente, com o objetivo de avaliar de forma autônoma e imparcial os principais
procedimentos e cálculos atuariais, relacionados a provisões técnicas, bases de dados, ativos
redutores da necessidade de cobertura de outras provisões técnicas, dentre outros aspectos que
afetam a solvência da companhia, sendo de periodicidade anual, com data-base em 31 de dezembro.
A Provisão Matemática para Capitalização (PMC) é constituída por um percentual aplicado sobre
os valores recebidos dos subscritores, sendo atualizada mensalmente, nas datas de aniversário dos
respectivos títulos, pela Taxa de Remuneração Básica aplicada às cadernetas de poupança e
capitalizada de acordo com a taxa de juros também vinculada às cadernetas de poupança. Esses
parâmetros estão relacionados nas notas técnicas e nas condições gerais de cada produto.
A Provisão para Resgate (PR) contempla as transferências da PMC e é subdividida em: i) Provisão
de Resgates Antecipados: títulos cancelados após o prazo de suspensão ou em função de evento
gerador de resgate; e ii) Provisão de Resgates Vencidos: títulos vencidos.
A Provisão para Sorteios a Realizar (PSR) é constituída segundo percentual definido em Nota
Técnica para cada plano. Nos planos do tipo Pagamento Único essa provisão é calculada pelo
método de “risco” com remuneração mensal estabelecida em Nota Técnica.
A Provisão de Sorteios a Pagar (PSP) é constituída para todos os títulos já sorteados e ainda não
pagos. O fato gerador da PSP é a realização do sorteio.
A Provisão para Despesas Administrativas (PDA) é constituída para a cobertura dos valores
esperados das despesas administrativas, observadas as regulamentações específicas vigentes.
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d. Caixa Saúde


A Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar (PESL) é constituída pelo valor integral, cobrado pelo
prestador ou a ser reembolsado ao segurado, no mês da notificação da ocorrência da despesa
assistencial, bruto de qualquer operação de resseguro.
A Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) é constituída mensalmente
conforme metodologia descrita em Nota Técnica Atuarial, em acordo com o determinado na
Resolução Normativa da ANS nº 393/2015 e suas alterações, considerando o total de eventos
indenizáveis.
A Provisão para Remissão é constituída para garantia das obrigações decorrentes das cláusulas
contratuais de remissão das contraprestações pecuniárias referentes à cobertura de assistência
saúde, firmadas com o beneficiário, calculada mensalmente conforme metodologia descrita em
Nota Técnica Atuarial.
A Provisão para Prêmios ou Contribuições Não Ganhas (PPCNG) é constituída para a cobertura
dos eventos/sinistros a ocorrer, tendo seu cálculo baseado na Resolução Normativa nº 393/2015 e
demais alterações apurando a parcela de prêmio/contribuições não ganhas, relativa ao período de
cobertura do risco.
e.

Odonto Empresas



A Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar (PESL) é constituída pelo valor integral, cobrado pelo
prestador ou a ser reembolsado ao segurado, no mês da notificação da ocorrência da despesa
assistencial, bruto de qualquer operação de resseguro.
A Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) é constituída mensalmente
conforme metodologia descrita em Nota Técnica Atuarial, em acordo com o determinado na
Resolução Normativa da ANS nº 393/2015 e suas alterações, considerando o total de eventos
indenizáveis.
A Provisão para Prêmios ou Contribuições Não Ganhas (PPCNG) é constituída para a cobertura
dos eventos/sinistros a ocorrer, tendo seu cálculo baseado na Resolução Normativa nº 393/2015 e
demais alterações apurando a parcela de prêmio/contribuições não ganhas, relativa ao período de
cobertura do risco.
f.

Previsul



A Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) é constituída pela parcela de prêmio comercial
correspondente ao período de risco ainda não decorrido, e que deve ser suficiente para arcar com
os sinistros a ocorrer relativos aos riscos ativos de contratos emitidos até a data do fechamento
relativo ao balanço. A Companhia constitui, adicionalmente, a parcela relativa aos Riscos Vigentes
mas Não Emitidos (RVNE) da PPNG, obtida conforme metodologia prevista em Nota Técnica
Atuarial.
A Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) é constituída (e atualizada monetariamente nos termos da
legislação) para a cobertura dos valores que a Administração estima serem necessários para arcar
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com os pagamentos futuros de indenização dos sinistros já avisados até a data do fechamento
contábil relativo ao balanço. Adicionalmente, a Companhia constitui, por estimativa, a Provisão de
Sinistros Ocorridos mas não Suficientemente Avisados (IBNER), com o objetivo de cobrir as
reavaliações dos valores de indenização dos sinistros realizadas posteriormente à constituição
inicial da PSL, reavaliações estas que poderão se dar ao longo do processo de regulação até a sua
liquidação final.
A Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (IBNR) é constituída para a cobertura dos
valores de indenização que a Companhia estima serem necessários para liquidar os sinistros já
ocorridos mas ainda não avisados até a data do fechamento contábil relativo ao balanço.
A Provisão de Despesas Relacionadas (PDR) é constituída para a cobertura dos pagamentos futuros
dos valores de despesas diretamente relacionadas aos sinistros já ocorridos até a data do fechamento
contábil relativo ao balanço.
A Provisão Complementar de Cobertura (PCC) é constituída para a cobertura da insuficiência nas
provisões técnicas, quando esta for constatada pelo Teste de Adequação de Passivos (TAP). O
TAP é calculado de acordo com as determinações especificadas na regulamentação vigente.
2.10. Avaliação dos passivos originados de contratos de seguros
a. Passivos de contratos de seguros
Os contratos que transferem risco significativo de seguro para o Grupo são avaliados segundo uma
metodologia, ou modelo contábil aplicável para contratos de seguro. Em linha com a legislação
vigente, a Companhia utilizou as regras do CPC 11 para avaliação destes contratos. Essas regras
preveem uma isenção que permite que uma Seguradora utilize suas políticas contábeis anteriores
ao da adoção do CPC 11, utilizada para avaliação dos passivos de contratos de seguro. Além da
utilização desta importante isenção, a Companhia aplicou as regras e procedimentos mínimos
previstos no CPC 11 para avaliação de contratos de seguro que incluem: i) a realização de um teste
de adequação dos passivos de contratos de seguro ou, Teste de Adequação de Passivo (TAP); ii)
realização de estudos e avaliação de nível de prudência utilizado na avaliação de contratos de
seguro segundo GAAP anterior; iii) processo de classificação econômica e atuarial de contratos
entre contratos de seguro ou contratos de investimento; iv) identificação de derivativos embutidos.
b. Custos incorridos na aquisição de contratos de seguros
O Grupo registra como um ativo (DCD) os gastos que são diretamente incrementais e relacionados
à origem ou renovação de contratos de seguro, e que possam ser avaliados com confiabilidade.
Esses gastos são representados principalmente por comissões e arrendamento de balcão. Os demais
gastos são registrados como despesa, conforme incorridos. Esse ativo é amortizado segundo o
período do contrato, que equivale substancialmente ao período de expiração do risco.
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c. Teste de adequação dos passivos (TAP)
Conforme requerido pelo CPC 11, a Companhia efetuou um teste de adequação dos passivos para
todos os contratos que atendam à definição de um contrato de seguro segundo o CPC 11 e que
estejam vigentes na data de execução do teste.
Para esse teste, a Companhia elaborou uma metodologia atuarial baseada no valor presente da
estimativa corrente dos fluxos de caixa futuros das obrigações já assumidas. Para determinação das
estimativas dos fluxos de caixas futuros, os contratos foram agrupados conforme os grupos de
ramos estabelecidos em regulamentação específica. As estimativas correntes dos fluxos de caixa
foram descontadas a valor presente com base nas estruturas a termo da taxa de juros (ETTJ)
definidas pela SUSEP. No cálculo atuarial das estimativas correntes dos fluxos de caixa foram
consideradas premissas atuariais realistas e não tendenciosas para cada variável envolvida,
conforme abaixo:
a) Estrutura a termo da taxa de juros (ETTJ): para desconto dos valores futuros dos fluxos
projetados foram utilizados os índices, conforme rol divulgado pela SUSEP;
b) Sinistralidade: para estimativa dos sinistros decorrentes de produtos que utilizam tábua de
mortalidade em suas projeções, foram utilizadas as tábuas BR-EMS 2015; para sinistros
decorrentes de produtos que utilizam tábua de invalidez, foi utilizada a tábua Álvaro Vindas; para
estimativa dos sinistros decorrentes de produtos que não utilizem tábuas biométricas, foram
apuradas sinistralidades com base no histórico observado de cada produto que compõe o estudo;
c) Cancelamento: para estimativa de cancelamentos anuais utilizados no modelo, quando
aplicável, foram utilizadas as bases históricas da evolução de ativos observado de cada grupo que
compõe o estudo;
d) Despesas: as estimativas das despesas foram segregadas em despesas administrativas, despesas
com tributos e despesas operacionais, considerando a média da relação histórica anual das despesas
sobre o prêmio emitido, desconsiderando os valores referente ao DPVAT;
e) Resseguro: as projeções foram geradas considerando os valores dos fluxos brutos de resseguro.
Como conclusão dos testes realizados não foram encontradas insuficiências em nenhum dos
agrupamentos analisados, para os períodos apresentados, exceto para o grupo de Seguro
Habitacional Fora do SFH (ramos 1061/1065/1068) relativo aos produtos do grupo HAB_MCMV.
A insuficiência observada para o grupo em questão foi compensada com os demais ramos do
segmento habitacional da Companhia.
O Estudo atuarial contendo o TAP foi assinado pelo Atuário Técnico Responsável e pelo Diretor
Técnico estando disponível na sede da Companhia para o órgão regulador e demais fiscalizações.
2.11. Outras provisões, ativos e passivos contingentes
A Companhia reconhece uma provisão somente quando existe uma obrigação presente (legal ou de
responsabilidade social) como resultado de um evento passado, quando é provável que o pagamento
de recursos deverá ser requerido para liquidar a obrigação e quando a estimativa pode ser feita de
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forma confiável para a provisão. Quando alguma destas características não é atendida a Companhia
não reconhece uma provisão. As provisões são ajustadas a valor presente quando o efeito do
desconto a valor presente é material.
A Companhia constitui provisões para fazer face a desembolsos futuros que possam decorrer de
ações judiciais em curso, de natureza cível, fiscal e trabalhista. As provisões são constituídas a
partir de uma análise individualizada, efetuada pelos assessores jurídicos da Companhia e de suas
controladas, dos processos judiciais em curso e das perspectivas de resultado desfavorável
implicando um desembolso futuro. Os tributos, cuja exigibilidade está sendo questionada na esfera
judicial, são registrados levando-se em consideração o conceito de “obrigação legal”. As
obrigações legais (fiscais e previdenciárias) decorrem de processos judiciais relacionados a
obrigações tributárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou constitucionalidade que,
independentemente da avaliação acerca da probabilidade de êxito, têm seus montantes
reconhecidos integralmente nas demonstrações financeiras e são atualizadas monetariamente de
acordo com a legislação fiscal (taxa SELIC).
2.12. Apuração do resultado
a. Os prêmios de seguro, cosseguro aceito, cosseguro cedido e os respectivos custos de
comercialização, são registrados quando da emissão das apólices e ajustados, com base em
estimativas dos prêmios relativos a operações nas quais o risco coberto só é conhecido após
o início do período de cobertura.
b. As receitas de planos previdenciários e seguros de vida com cobertura de sobrevivência, são
reconhecidas no momento do seu efetivo recebimento que coincidem com o regime de
competência. Os custos relacionados são apropriados por meio da constituição de provisões
técnicas. Os custos de comercialização são diferidos por ocasião da emissão da apólice ou
contrato e apropriados aos resultados, de forma linear, pelo prazo médio estimado para a
sua recuperação.
c. As receitas decorrentes da venda de títulos de capitalização e os respectivos custos
apropriados por meio da constituição de provisões, inclusive técnicas, são registrados no
resultado da Companhia quando do efetivo recebimento. Tal procedimento é utilizado tendo
em vista que a diferença para o regime de competência é imaterial e que o regime de caixa
é o exigido pelo seu regulador.
d. As receitas referentes a taxa de administração de consórcio são reconhecidas quando do
efetivo recebimento das parcelas. Tal procedimento é utilizado tendo em vista que o regime
de caixa é exigido pelo órgão regulador. As despesas relacionadas à utilização do balcão da
CAIXA são reconhecidas por ocasião da venda das cotas de consórcios e as de formalização
de garantia e custo de contemplação por ocasião da contemplação dos consorciados. As
despesas com formalização de garantia são liquidadas no momento da efetiva utilização da
carta de crédito.
e. As receitas com as contraprestações provenientes das operações de planos de assistência à
saúde e odonto são apropriadas pelo valor correspondente ao rateio diário – pro rata dia –
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do período de cobertura individual de cada contrato, a partir do primeiro dia de cobertura.
O resultado das transações é apurado pelo regime de competência de exercícios.
f. As participações nos lucros devida aos empregados sobre o resultado são contabilizadas
com base em estimativas e ajustadas quando do efetivo pagamento.
g. As demais receitas e despesas são reconhecidas de acordo com o regime de competência.
2.13. Provisão para imposto de renda e contribuição social
A despesa de imposto de renda e contribuição social inclui as despesas de impostos correntes e os
efeitos dos tributos diferidos. São reconhecidos no resultado do período os efeitos dos impostos de
renda e contribuição social, exceto para os efeitos tributários sobre itens que foram diretamente
reconhecidos no patrimônio líquido, onde nestes casos, os efeitos tributários também são
reconhecidos no patrimônio líquido.
A provisão para imposto de renda é constituída com base nos rendimentos tributáveis do período,
à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre a parcela do lucro tributável que exceder
R$ 240 anuais. A alíquota de contribuição social sobre o lucro é de 15% para as Controladas
equiparadas a financeiras e 9% para as demais Controladas e Controladora, conforme legislação
em vigor.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos foram constituídos com base nas alíquotas
vigentes, para as adições e exclusões cuja dedutibilidade ou tributação ocorrerá em exercícios
futuros. As antecipações de imposto de renda e a contribuição social que foram pagas no decorrer
do período são registradas na rubrica de impostos e contribuições no ativo circulante.
2.14. Novas normas e interpretações
As novas normas e interpretações emitidas, até a data de emissão das demonstrações financeiras
do Grupo, estão descritas a seguir:
IFRS 9/CPC 48 – Instrumentos Financeiros: Em julho de 2014, o IASB emitiu a versão final da
IFRS 9 Instrumentos Financeiros, que substitui a IAS 39 - Instrumentos Financeiros:
Reconhecimento e Mensuração e todas as versões anteriores da IFRS 9. A IFRS 9 reúne os três
aspectos do projeto de contabilização de instrumentos financeiros: classificação e mensuração,
redução ao valor recuperável do ativo e contabilização de hedge.
A IFRS 9 entrou em vigor para períodos anuais com início a partir de 1º de janeiro de 2018, porém
a administração avaliou que o Grupo cumpre os critérios de elegibilidade da isenção temporária do
IFRS 9/CPC 48 e optou por adiar a aplicação do IFRS 9/CPC 48 até a data efetiva da nova norma
de contratos de seguro (IFRS 17), prevista para 1º de janeiro de 2023, tendo em vista que suas
operações são predominantemente relacionadas a seguros.
IFRS 17 - Contratos de seguro: Em maio de 2017, o IASB emitiu a IFRS 17 - Contratos de
Seguro, norma contábil abrangente para contratos de seguro que inclui reconhecimento e
mensuração, apresentação e divulgação. Assim que entrar em vigor, a IFRS 17 substituirá a IFRS
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4/CPC 11 - Contratos de Seguro emitida em 2005. A IFRS 17 aplica-se a todos os tipos de contrato
de seguro (como vida, ramos elementares, seguro direto e resseguro), independentemente do tipo
de entidade que os emitem, bem como determinadas garantias e instrumentos financeiros com
características de participação discricionária. O objetivo geral da IFRS 17 é fornecer um modelo
contábil para contratos de seguro que seja mais útil e consistente para as seguradoras. Em contraste
com os requisitos da IFRS 4/CPC 11, os quais são amplamente baseados em políticas contábeis
locais vigentes em períodos anteriores, a IFRS 17 fornece um modelo abrangente para contratos de
seguro, contemplando todos os aspectos contábeis relevantes.
Em março de 2020, o IASB emitiu uma emenda à IFRS 17, que prorrogou a data de entrada em
vigor da norma, que passará a ser para os períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de
2023.
A adoção antecipada é permitida se a entidade adotar também a IFRS 9 na mesma data ou antes da
adoção inicial da IFRS 17.
A Companhia pretende adotar essas normas e novas interpretações, quando entrarem em vigor, cuja
data prevista é para 1º de janeiro de 2023.
3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas
razoáveis para as circunstâncias.
3.1.

Estimativas e julgamentos utilizados na avaliação de passivos de seguros

O Grupo possui certos contratos que são classificados como contratos de seguro devido à
transferência significativa de risco de seguro. As estimativas utilizadas na constituição dos passivos
de seguros representam uma área onde a Administração aplica estimativas contábeis críticas na
preparação das demonstrações financeiras em conformidade com o CPC. Existem diversas fontes
de incertezas que precisam ser consideradas na estimativa dos passivos que o Grupo irá liquidar
em última instância. São utilizadas as fontes de informação internas e externas disponíveis sobre
experiência passada e indicadores que possam influenciar as tomadas de decisões da administração,
atuários e especialistas do Grupo para a definição de premissas atuariais e da melhor estimativa do
valor de liquidação de sinistros para contratos cujo evento segurado já tenha ocorrido.
Consequentemente, os valores provisionados podem diferir dos valores liquidados efetivamente
em datas futuras para tais obrigações.
3.2.

Estimativas e julgamentos utilizados na avaliação de processos fiscais, cíveis e
trabalhistas

Algumas contratadas do Grupo são parte em processos judiciais trabalhistas, fiscais e cíveis em
aberto na data de preparação das demonstrações financeiras. O processo utilizado pela
Administração para a contabilização e construção das estimativas contábeis leva em consideração
a assessoria jurídica de especialistas na área e a evolução dos processos e status (ou instância) de
julgamento de cada caso específico. Além disso, a Administração utiliza seu melhor julgamento
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sobre estes casos, informações históricas de perdas em que existe alto grau de julgamento aplicado
para a constituição destas provisões segundo o IAS 37/CPC 25.
3.3.

Estimativas utilizadas para cálculo de impairment de ativos financeiros

O Grupo aplica as regras de análise de recuperabilidade para os ativos financeiros mensurados pelo
custo amortizado. Nesta área, a Administração aplica alto grau de julgamento para determinar o
grau de incerteza associado com a realização dos fluxos contratuais estimados dos ativos
financeiros, principalmente os prêmios a receber de segurados conforme exigência dos órgãos
reguladores.
O Grupo segue as orientações do CPC 38 para determinar quando um ativo financeiro disponível
para venda está impaired. Essa determinação requer um julgamento significativo. Para esse
julgamento, os Administradores avaliam, entre outros fatores, a duração e a proporção na qual o
valor justo de um investimento é menor que seu custo, a saúde financeira e perspectivas do negócio
de curto prazo para a investida, incluindo fatores como: desempenho do setor e do segmento e fluxo
de caixa operacional e financeiro.
3.4.

Valor justo de derivativos e outros instrumentos financeiros

É o valor de ajuste diário informado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, divulgado ao mercado
após a finalização dos pregões do dia. Não existem outros instrumentos derivativos nas posições
detidas pela Companhia, exceto os derivativos de juros, referenciados aos DI - depósitos
interfinanceiros, transacionados em bolsa.
4. Gerenciamento de riscos
Solvência II exige a criação de um Chief Risk Officier, independente, assegurando a função de
monitoramento do sistema de gestão de riscos. A reorganização da estrutura operacional interna do
Grupo Caixa Seguradora, concluída no final de 2015, ajudou a centralizar o gerenciamento de risco
dentro do Diretoria de Riscos - DIRRIS do Grupo Caixa Seguradora.
As responsabilidades da Diretoria de Riscos - DIRRIS são:









Definir a visão estratégica do Risk Appetite;
Certificar a eficiência do dispositivo de monitoramento dos riscos (seguro, investimento e
operacional);
Definir políticas de gestão de riscos de acordo com as políticas definidas pela Direção Geral
do Grupo Caixa Seguradora e monitorar sua implementação dentro de Unidades de
Negócios;
Gerar Alertas para as gerências quando houver crescimento de riscos ou riscos emergentes;
Implementar dentro do Grupo Caixa Seguradora e suas subsidiárias o normativo Solvência
II, de acordo com as normas locais e assegurar seus direitos;
Certificar todo o monitoramento e a eficácia dos dispositivos existentes para
acompanhamento dos riscos em todas as operações do Grupo Caixa Seguradora;
Promover o risco na cultura do Grupo para a tomada de decisões, de acordo com as políticas
do Grupo;
Garantir a aplicação de controles em todas as subsidiárias do Grupo Caixa Seguradora.
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A DIRRIS lidera o chamado Comitê de Governança de Riscos. Este Comitê se reúne numa
frequência trimestral. Excepcionalmente, reuniões podem ser realizadas em caso de acontecimentos
importantes.
O gerenciamento de todos os riscos inerentes às atividades é abordado de modo integrado, dentro
de um processo, e apoiado na sua estrutura de Controles Internos e compliance (no que tange a
regulamentos, normas e políticas internas). Essa abordagem proporciona o aprimoramento contínuo
dos modelos de gestão de riscos e minimiza a existência de lacunas que comprometam sua correta
identificação e mensuração. A estrutura do Processo de Gerenciamento de Riscos da Organização
permite que os riscos de Seguro, Crédito, Liquidez, Mercado e Operacional sejam efetivamente
identificados, avaliados, monitorados, controlados e mitigados de modo unificado.
4.1.

Risco de seguro

4.1.1.

Riscos inerentes à Caixa Seguros Holding S.A.

Risco inerente é a hipótese de ocorrência de irregularidades, equívocos ou mesmo grandes erros
capazes de comprometer uma atividade.
A Caixa Seguros Holding S.A. dispõe de grande diversidade de produtos, incluindo seguro de vida,
patrimoniais, planos de capitalização e planos de previdência, para pessoas físicas e jurídicas. Neste
ambiente, os riscos inerentes às atividades do Grupo são:
a. Risco estratégico - Falta de capacidade em proteger-se, adaptar-se ou antecipar-se a
mudanças (econômicas, tecnológicas, mercadológicas e etc.) que possam impedir o
alcance dos objetivos e metas estabelecidas.
b. Risco atuarial - Metodologias e/ou cálculos incorretos da tarifação do seguro, pela
insuficiência da manutenção de tabelas de preços, bem como de reajustes periódicos a
serem aplicados nas apólices, e pela inadequada constituição das reservas técnicas.
A Gestão de Riscos é o processo que alinha objetivos, estratégia, procedimentos, cultura, tecnologia
e conhecimentos, com o propósito de avaliar e gerenciar as incertezas a fim de preservar o
patrimônio e criar de valor.
4.1.2.

Controle do risco de seguro

A Gestão de Riscos permite que os riscos de seguro sejam identificados, avaliados, monitorados,
controlados e mitigados através de um forte mecanismo de controle implantado, incluindo funções
de gerenciamento de risco, funções de controle interno e funções de auditorias internas e externas.
A Companhia conta com um regime de alçadas delineado e com padrões de operação bem definidos
por meio de normas, procedimentos e atribuições bem descritos, divulgados e monitorados. Além
disso, a Companhia dispõe de políticas de subscrição de risco, de prevenção à fraude, lavagem de
dinheiro, e segurança da informação (implantadas e monitoradas), e com o trabalho de profissionais
de risco e conformidade designados, conhecedores de suas atribuições e atuantes em todas as áreas.
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4.1.3.

Estratégia de subscrição

A política de aceitação de riscos abrange todos os ramos de seguros operados e considera a
experiência histórica e premissas atuariais na avaliação de viabilidade dos produtos. A estratégia
de subscrição visa diversificar as operações de seguros para assegurar o balanceamento da carteira
e baseia-se no agrupamento de riscos com características similares, de forma a reduzir o impacto
de riscos isolados.
4.1.4. Estratégia de resseguro
A estratégia de resseguro do Grupo é baseada numa estrutura central de contratos por risco e
catastróficos que se aplicam de forma corporativa a riscos de diversas carteiras, sendo segregados
principalmente em Vida e Não-Vida. Ao redor dessa estrutura central, contratos de menor porte
são direcionados à cobertura de riscos específicos, negociados caso a caso. Qualquer que seja o
tipo de contrato, o atendimento ao ambiente regulatório e às diretrizes da Política de Resseguro são
observados em toda a sua abrangência. O programa de resseguro reflete a posição estratégica
estabelecida pelo Comitê de Governança de Riscos, priorizando a retenção de prêmios pela
seguradora. Há casos, também, em que a parceria com um ou mais resseguradores se destina
mormente à aquisição de conhecimento e sua correspondente solidificação dentro do Grupo.
O Grupo adota uma postura bastante prudente e conservadora na linha dos chamados riscos
especiais, onde não atua como líder. Os riscos especiais abrangem os segmentos de seguros Rurais,
Garantia, Riscos de Engenharia Grupo II, Responsabilidade Civil, Riscos Operacionais e
Nomeados, Transportes, Valores, Obras de Arte, Cascos (Aviation e Marine) ou, de modo geral,
todo e qualquer risco ou atividade excluídos dos contratos de resseguro corporativos, de modo a
resguardar a seguradora não somente no aspecto financeiro, mas também quanto ao risco de
imagem.
a. Resseguros sobre seguros de pessoas


Vida por CPF - vigente de 01/07/2020 a 31/12/2020

Garante a cobertura de morte e invalidez vinculadas às garantias de risco dos produtos de
previdência, vida em grupo, vida individual, acidentes pessoais, prestamista e habitacional/MIP.
Cobertura na forma de resseguro de excesso de danos, ficando estabelecido que a prioridade a cargo
do Grupo será aplicada ao somatório das indenizações pagas por vida, em decorrência de sinistros
que afetem cada segurado individualmente, porém considerando o conjunto de
apólices/certificados que a mesma pessoa possua dentro das carteiras cobertas no resseguro. Possui
retenção de R$ 1.000 e capacidade de cobertura de R$ 10.000, por CPF.


Catástrofe de riscos pessoais – vigente de 01/07/2020 a 31/12/2020

Oferece cobertura mundial sobre apólices emitidas no Brasil, sendo acionado em caso de três ou
mais vidas sinistradas por evento. A duração e extensão de qualquer ocorrência é limitada a 72
horas consecutivas do evento gerador dos sinistros. Possui retenção de R$ 3.000 e capacidade de
cobertura de R$ 75.000.
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b. Resseguros sobre seguros patrimoniais


Garantia – vigente de 01/02/2020 a 01/02/2021

Compreende operações de cosseguro aceito (participação de 25% do risco, com cessão em
resseguro tipo cota-parte de 81% e comissão de resseguro de 38,5%) para suporte a empreiteiras
que atendem o programa habitacional Minha Casa Minha Vida, da Caixa Econômica Federal, para
capitais de até R$ 30.000 por tomador.


Contrato excesso de danos por risco para riscos patrimoniais – vigente de
01/07/2020 a 31/12/2020

Esse contrato cobre produtos relacionados as carteiras de riscos nomeados, riscos diversos, riscos
de engenharia, empresarial, residencial, habitacional/DFI e lotérico. Possui retenção de R$ 1.000 e
capacidade automática de R$ 160.000. Além disso, privilegia a retenção de prêmios na seguradora,
tendo como objetivo reduzir o volume operacional na administração do resseguro.


Catástrofe de riscos patrimoniais – vigente de 01/07/2020 a 31/12/2020

Oferece cobertura para riscos localizados no Brasil, sendo acionado em caso de duas ou mais
unidades de risco sinistradas por evento. A duração e extensão de qualquer ocorrência de perda é
limitada a 72 horas consecutivas do evento gerador dos sinistros. Capacidade de R$ 75.000 com
retenção de R$ 5.000 Cobertura Auto possui uma subfaixa exclusiva de R$ 7.250 em excesso a R$
250.


Catástrofe Umbrella – vigente de 01/07/2020 a 31/12/2020

Cobertura de resseguro para riscos combinados vida/patrimonial ou isolados, porém sujeito à perda
total em pelo menos um dos contratos catastróficos R$ 75.000. Capacidade de R$ 325.000.
Também utilizado como instrumento de alívio de capital de solvência.


Belo Monte – vigente de 31/08/2011 a 31/12/2021

Resseguro na modalidade de excedente de responsabilidade, em que a seguradora participa em
cosseguro aceito (líder Mapfre), com retenção de 0,0333% sobre R$ 150.000.


Facultativo empresarial CEF – vigente de 03/05/2020 a 02/05/2021

Modalidade de cota-parte (participação de 0,5% da Companhia) para indenização por prejuízos
decorrentes dos riscos cobertos nos locais de propriedade ou locados pela Caixa Econômica
Federal.
O quadro a seguir apresenta, por contrato de resseguro, as carteiras cobertas, os resseguradores e
seus respectivos ratings:
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CONTRATO
DE
RESSEGURO

CARTEIRA

GARANTIA

EXECUTANTE CONSTRUTOR

EXCESSO DE
DANOS
PATRIMONIAL
POR RISCO

RESIDENCIAL, EMPRESARIAL,
LOTÉRICOS, RISCO DE
ENGENHARIA, HABITACIONAL
(DFI)

RESIDENCIAL, EMPRESARIAL,
CATÁSTROFE
LOTÉRICOS, RISCO DE
DE RISCOS
ENGENHARIA, AUTOMÓVEL,
PATRIMONIAIS
HABITACIONAL (DFI)

CATÁSTROFE
UMBRELLA

CATÁSTROFE
DE RISCOS
PESSOAIS
EXCESSO DE
DANOS DE
RISCOS
PESSOAIS

BELO MONTE

PATRIMONIAL
DA CAIXA

RESIDENCIAL, EMPRESARIAL,
LOTÉRICOS, RISCO DE
ENGENHARIA, AUTOMÓVEL,
HABITACIONAL (MIP/DFI),
PRESTAMISTA, VIDA EM GRUPO,
VIDA INDIVIDUAL, ACIDENTES
PESSOAIS, RISCO DA
PREVIDÊNCIA
HABITACIONAL (MIP),
PRESTAMISTA, VIDA EM GRUPO,
VIDA INDIVIDUAL, ACIDENTES
PESSOAIS, RISCO DA
PREVIDÊNCIA
HABITACIONAL (MIP),
PRESTAMISTA, VIDA EM GRUPO,
VIDA INDIVIDUAL, ACIDENTES
PESSOAIS, RISCO DA
PREVIDÊNCIA

RISCO DE ENGENHARIA

EMPRESARIAL
(PATRIMÔNIO DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL)

RESSEGURADORES PARTICIPAÇÃO RATING(1) CONDIÇÃO
IRB BRASIL RESSEGUROS S/A
TRANSATLANTIC REINSURANCE
COMPANY
MUNICH RE DO BRASIL
RESSEGURADORA S/A
MAPFRE BRASIL RE
IRB BRASIL RESSEGUROS S/A
AUSTRAL RESSEGURADORA S/A
MUNICH RE DO BRASIL
RESSEGURADORA S/A
MAPFRE BRASIL RE
IRB BRASIL RESSEGUROS S/A
AUSTRAL RESSEGURADORA S/A
MUNICH RE DO BRASIL
RESSEGURADORA S/A
MAPFRE BRASIL RE
IRB BRASIL RESSEGUROS S/A

40,0%

A-

LOCAL

60,0%

A+

ADMITIDO

50,0%

A+

LOCAL

20,0%
20,0%
10,0%

A
AB++

LOCAL
LOCAL
LOCAL

65,0%

A+

LOCAL

15,0%
15,0%
5,0%

A
AB++

LOCAL
LOCAL
LOCAL

55,0%

A+

LOCAL

25,0%
15,0%

A
A-

LOCAL
LOCAL

AUSTRAL RESSEGURADORA S/A

5,0%

B++

LOCAL

AUSTRAL RESSEGURADORA S/A
MAPFRE BRASIL RE

10,0%
70,0%

B++
A

LOCAL
LOCAL

IRB BRASIL RESSEGUROS S/A

20,0%

A-

LOCAL

AUSTRAL RESSEGURADORA S/A
MAPFRE BRASIL RE

20,0%
60,0%

B++
A

LOCAL
LOCAL

IRB BRASIL RESSEGUROS S/A

20,0%

A-

LOCAL

IRB BRASIL RESSEGUROS S/A
MUNICH RE DO BRASIL
RESSEGURADORA S/A
MUNCHENER RÜCKVERSICHERUNGSGE
MAPFRE BRASIL RE
ALLIANZ GLOBAL CORP & SPEC SE
QBE UNDERWRITING LIMITED
(LLOYD’S)
CANOPIUS MANAGING AGENTS LTD
(LLOYD’S)
ACE PROPERTY & CASUALTY
INSURANCE CO.
FEDERAL INSURANCE COMPANY
HDI - GERLING WELT SERVICE AG
CHUBB MANAGING AGENCY LTD
(LLOYD’S)
TORUS (LLOYD’S SYNDICATE 1301)
STARSTONE SPECIALTY INSURANCE
COMPANY
TOKIO MARINE GLOBAL (LLOYD’S)
VALIDUS REASEGUROS, INC
(LLOYD’S)
XL INSURANCE COMPANY SE
ZURICH INSURANCE COMPANY
MARLBOROUGH RE (LLOYD'S)
IRB BRASIL RESSEGUROS S/A
SWISS RE BRASIL RESSEGUROS S/A
CHUBB RESSEGURADORA DO BRASIL
S/A
MAPFRE BRASIL RE

28,0%

A-

LOCAL

19,4%

A+

LOCAL

6,5%

A+

EVENTUAL

1,1%
5,2%

A
A+

LOCAL
ADMITIDO

2,7%

A+

ADMITIDO

1,0%

A+

ADMITIDO

(1) Ratings pela A.M.Best (rating da casa matriz para resseguradores de origem estrangeira)
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2,0%

A++

EVENTUAL

6,7%
1,3%

A++
A

ADMITIDO
ADMITIDO

2,1%

A+

ADMITIDO

1,1%

A+

ADMITIDO

3,1%

A-

ADMITIDO

1,9%

A+

ADMITIDO

2,4%

A+

ADMITIDO

5,7%
8,8%
1,0%
50,0%
20,0%

A+
A+
A+
AA+

ADMITIDO
ADMITIDO
ADMITIDO
LOCAL
LOCAL

19,5%

-

LOCAL

10,0%

A

LOCAL
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4.1.5.

Gerenciamento de ativos e passivos (ALM)

Um dos métodos de grande relevância no gerenciamento de riscos de uma seguradora é a Gestão
de Ativos e Passivos – Asset Liability Management (ALM). Utilizando dentre diversas
metodologias reconhecidas mundialmente, o casamento dos fluxos de caixa de ativos e passivos,
engloba o gerenciamento ativo dos investimentos financeiros, com uma abordagem de
balanceamento entre qualidade, diversificação, liquidez e retorno de investimento. O principal
objetivo do processo é otimizar a relação entre volatilidade e taxa de desconto, alinhando os
desinvestimentos aos fluxos de caixa dos passivos. Para tanto, são utilizadas estratégias que levam
em consideração a mitigação dos riscos, duração, rentabilidade, liquidez, limites de concentração
de ativos por emissor e risco de crédito. Trimestralmente são realizados estudos gerenciais de ALM
para as carteiras da Seguradora, Capitalização e para o Produto de Previdência FederalPrev, além
dos estudos específicos em atendimento à legislação, bem como acompanhamento mensal dos
indicadores de ALM.
4.1.6.

Teste de sensibilidade

As análises de sensibilidade do Grupo considerando-se às mudanças nas principais premissas em
31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, líquidos dos efeitos tributários, seguem
apresentadas nos quadros a seguir, demonstrando os impactos de cada premissa no resultado e no
patrimônio líquido:
Bruto de
resseguro
-2,05%

Controladora
31/12/2019
Líquido de
resseguro
-2,05%

Bruto de
resseguro
-1,63%

31/12/2020
Líquido de
resseguro
-1,63%

Bruto de
resseguro
-2,11%

Consolidado
31/12/2019
Líquido de
resseguro
-2,11%

1,91%

2,10%

0,00%

NA

2,10%

1,70%

1,70%

2,15%

2,15%

NA

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

NA

NA

0,00%

0,00%

0,00%

Mortalidade/Sinistralidade +5%

NA

0,00%

NA

NA

NA

3,10%

2,27%

1,88%

Mortalidade/Sinistralidade -5%

1,26%

NA

NA

NA

NA

-3,10%

-2,27%

-1,88%

-1,26%

Inflação +1%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

Inflação -1%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-0,01%

-0,01%

-0,01%

-0,01%

Taxa +1%

Bruto de
resseguro
-1,83%

31/12/2020
Líquido de
resseguro
-1,83%

Taxa -1%

1,91%

Sobrevivência +10%

0,00%

Sobrevivência -10%

Sensibilidade

Notas:
a) A sensibilidade à taxa de juros foi calculada sobre os ativos financeiros, pelo modelo de cálculo de duration e
convexidade, considerando a curva de juros prefixada 100 basis points para cima e para baixo;
b) Os impactos da variação da inflação, 100 basis points para cima ou para baixo, foram calculados de acordo com os
ativos financeiros pós fixados;
c) Para o teste de conversibilidade, após estudos a Companhia qualificou este risco imaterial frente ao resultado da
carteira.

4.2.

Risco de crédito

Risco de crédito é a possibilidade da contraparte de uma operação financeira não desejar cumprir
ou sofrer alteração na capacidade de honrar suas obrigações contratuais, podendo gerar assim
alguma perda para o Grupo. As áreas-chave em que o Grupo está exposto ao risco de crédito são:
i) parte ressegurada dos passivos de seguro; ii) montantes devidos pelos resseguradores referentes
a sinistros pagos; iii) montantes devidos pelos segurados referente a contratos de seguro; iv)
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montantes devidos por intermediários nas operações de seguros; v) montantes referentes a
empréstimos e recebíveis; e vi) montantes referentes a títulos de dívidas.
O Grupo está exposto a concentrações de risco com resseguradoras individuais, devido à natureza
do mercado de resseguro e à faixa restrita de resseguradoras que possuem classificações de crédito
aceitáveis. O gerenciamento de risco de crédito inclui o monitoramento de exposições ao risco de
crédito de contrapartes individuais em relação às classificações de crédito por companhias
avaliadoras de riscos, tais como Fitch Ratings, Standard & Poor's, Moody's entre outras. Os
resseguradores são sujeitos a um processo de análise de risco de crédito em uma base contínua para
garantir que os objetivos de mitigação de risco de seguros e de crédito sejam atingidos.
A exposição máxima em instrumentos financeiros derivativos é descrita na Nota 5.4.
A tabela abaixo demonstra a exposição máxima ao risco de crédito antes de qualquer garantia ou
outras intensificações de crédito (os ratings não são auditados):

Composição dos ativos
Caixa e equivalente de caixa
Valor justo por meio do resultado
Fundos de investimentos
Letras financeiras do tesouro
Notas do tesouro nacional
Operações compromissadas
Outros valores
Disponíveis para venda
Letras do tesouro nacional
Notas do tesouro nacional
Títulos e créditos a receber
Exposição máxima

BB
29.531
8.000
330
21.201
266.836
155.085
111.751
296.367

31/12/2020
Total
411
297.545
268.815
8.000
330
21.201
(801)
266.836
155.085
111.751
1.443
566.235

Sem Rating
411
268.014
268.815
(801)
1.443
269.868

BB
124.694
73.226
51.468
419.101
305.488
113.613
543.795

Sem Rating
205
516.747
517.992
(1.245)
496
517.448

Controladora
31/12/2019
Total
205
641.441
517.992
73.226
51.468
(1.245)
419.101
305.488
113.613
496
1.061.243

Consolidado

Consolidado

31/12/2020
Composição dos ativos
Caixa e equivalente de
caixa
Valor justo por meio do
resultado
Ações

31/12/2019

AA+

BB

Sem
Rating

-

-

18.468

18.468

-

-

-

467.481 1.582.773

2.050.254

51.593

1.411

84.152

-

BB

Sem
Rating

Total

-

228.110

228.110

11.315 75.502.648 4.736.452

80.387.571

Total

AAA

AA+

AA

AA-

-

-

92.149

92.149

-

-

-

-

-

932.865

932.865

Debentures

-

-

-

-

36.453

1.411

38.041

11.315

-

40.668

127.888

Fundos de investimentos
Letras financeiras do
tesouro
Letras do tesouro
nacional
Notas do tesouro
nacional
Créditos bancários CDB/CCB
Letras financeiras
Operações
compromissadas

-

- 1.490.624

1.490.624

-

-

-

-

- 1.387.415

1.387.415

-

110.852

-

110.852

-

-

-

- 25.880.417

-

25.880.417

-

-

-

-

-

-

-

- 19.614.307

-

19.614.307

-

3.179

-

3.179

-

-

-

- 18.098.992

-

18.098.992

-

-

-

-

10.815

-

-

-

-

22.929

33.744

-

-

-

-

4.325

-

46.111

-

- 2.352.575

-

353.450

-

353.450

-

-

-

2.403.011
11.908.932
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Disponíveis para venda
Letras do tesouro
nacional
Notas do tesouro
nacional
Letras financeiras
Outros valores
Mantidos até o
vencimento
Notas do tesouro
nacional
Outros valores

- 7.907.048

133.854

8.040.902

-

-

-

- 12.734.285

- 4.316.923

-

4.316.923

-

-

-

-

- 3.561.077

-

3.561.077

-

-

-

-

12.841.208

7.274.464

-

7.274.464

5.431.553

-

5.431.553

-

-

131.660

131.660

-

-

-

-

-

105.566

105.566

-

29.048

2.194

31.242

-

-

-

-

28.268

1.357

29.625

-

136.333

-

136.333

-

-

-

-

998.199

259.678

1.257.877

-

136.333

-

136.333

-

-

-

-

998.199

-

998.199

-

-

-

-

-

-

-

-

-

259.678

259.678

-

-

-

-

- 1.065.326

1.065.326

- 1.068.834

-

-

-

378.391

1.447.225

-

-

180.444

180.444

11.315 89.235.132 6.955.324

97.407.761

Prêmios de seguros
Títulos e créditos a
receber
Ativos de resseguro

-

-

939.880

939.880

1.168.957

-

228,235

1.397.192

-

-

90.483

90.483

Exposição máxima

1.168.957 8.510.862 2.993.693

12.673.512

4.3.

106.923

-

-

51.593 1.070.245

-

84.152

Risco de liquidez

Risco associado à insuficiência de recursos financeiros aptos para a Companhia honrar seus
compromissos em razão dos descasamentos no fluxo de pagamentos e recebimentos, considerando
os diferentes prazos de liquidação dos ativos e as obrigações. A falta de liquidez imediata pode
impor perdas em virtude da necessidade de alienação de ativos com a consequente realização de
prejuízo. Por meio da política de gerenciamento de liquidez são mantidos recursos financeiros
suficientes para cumprir todas as obrigações à medida de sua exigibilidade e um conjunto de
controles, principalmente para atingir os limites técnicos, fazem parte da estratégia e dos
procedimentos para situações de necessidade imediata de caixa.
No caso da Companhia, o risco de liquidez é pouco expressivo, pois a carteira é constituída por
ativos classificados como “para negociação”, está concentrada em títulos públicos e inexistência de
registro de obrigações de qualquer natureza.
31/12/2020
Até 1 ano

Mais de 1 ano

Mais de 5 anos

Total

Até 5 anos
Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado

1.939.331

36.127

74.795

2.050.253

Ativos financeiros disponíveis para a venda (AFS)

1.406.897

6.633.067

939

8.040.903

Ativos financeiros mantidos até o vencimento (HTM)

136.278

-

Prêmios a receber de segurados

826.339

113.541

Títulos e créditos a receber

-

136.278

-

939.880
1.397.192

597.546

799.646

-

Ativos de resseguro - provisões técnicas

30.392

48.907

1.926

81.225

Caixa e equivalentes de caixa

18.468

-

18.468

Total dos ativos financeiros

4.955.251

7.631.288

77.660
34.318

-

Provisões técnicas

1.817.526

3.172.234

Passivos financeiros

2.459.998

151.441

Total dos passivos financeiros

4.277.524

3.323.675

4.4.

Risco de mercado
a. Gerenciamento de risco de mercado
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Define-se como risco de mercado a possibilidade de ocorrência de perdas por oscilação de preços
e taxas em função dos descasamentos de prazos, moedas e indexadores das carteiras ativa e passiva
de uma instituição. O gerenciamento de risco de mercado consiste em mensurar, acompanhar e
controlar a exposição das operações financeiras do Grupo de acordo com um conjunto de práticas
compatíveis com a natureza de suas operações, a complexidade dos produtos e as dimensões de
exposição ao risco. Entre os riscos inerentes à Companhia, destacam-se: risco de taxa de juros, risco
de preço de ações, risco de derivativos.
b. Controle do risco de mercado
A metodologia utilizada pelo Grupo para medir a exposição aos riscos de mercado é o Value-atrisk (VaR), o qual demonstra a perda máxima da carteira em um dado espaço de tempo,
considerando-se um determinado nível de confiança. Os parâmetros são definidos pela SUSEP, e
os limites definidos pela Administração de forma conservadora. Dentre as informações utilizadas
para o cálculo do VaR, como o histórico das cotações dos preços e o comportamento passado da
estrutura de juros, não são contempladas variáveis exógenas para efeito das projeções dos cenários,
tais como: catástrofes naturais, crises econômicas externas ou choques de preços dos ativos.
Para realização dos cálculos o custodiante utiliza-se dos seguintes parâmetros:





Modelo não-paramétrico;
Intervalo de confiança de 99%;
Horizonte temporal de um dia; e
Volatilidade sob o critério EWMA.

O valor acima representa a perda máxima das aplicações financeiras da Companhia e suas
Controladas para o horizonte de tempo de um dia e intervalo de confiança de 99%.
c. Atribuições relacionadas ao monitoramento de risco
Cabe ao administrador da carteira dos ativos:







Definir as políticas e metodologias de precificação, de gestão de risco de mercado e de
medição de performance para os fundos e carteiras dos clientes;
Fornecer os preços e taxas de operações marcadas a mercado dos fundos, conforme regras
pré-estabelecidas;
Acompanhar diariamente os limites de risco de cada fundo, verificando seu enquadramento;
Produzir os relatórios de risco de mercado do Grupo, diários (simplificados) e mensais
(completo), contendo informações sobre o nível de exposição dos fundos de investimentos
e carteiras consolidadas em relação a diversos fatores de risco (VaR) e de análise de perdas
e ganhos (Stress Analysis); e
Verificar o atendimento à legislação vigente e aos mandatos estabelecidos pelo Grupo.

Cabe à área de controle de risco do Grupo:


Avaliar e definir os limites de investimentos para cada categoria (títulos públicos, títulos
privados, ações);
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4.5.

Acompanhar diariamente os limites de cada fundo, se certificando do seu enquadramento;
Informar aos gestores, os limites de alocação por ativo e os limites de VaR;
Solicitar aos gestores, em caso de desenquadramento, o reenquadramento dos fundos;
Atualizar os limites de risco semestralmente ou em caso de mudança da taxa SELIC; e
Informar mensalmente o VaR dos ativos à SUSEP.
Risco operacional

a. Gerenciamento do risco operacional
O processo de gerenciamento de riscos é essencial em todas as atividades de uma organização em
virtude da crescente complexidade dos serviços e produtos ofertados e, ainda, em função da
globalização dos negócios.
Os principais pontos de partida para desenvolvimento de uma boa gestão de riscos envolvem:
 Conhecer, controlar e mitigar o impacto dos eventos negativos;
 Gerenciar as incertezas inerentes ao alcance dos objetivos;
 Criar oportunidades, visando à obtenção de vantagem competitiva e aumento do valor
agregado;
 Estabelecer, alinhar e divulgar o apetite de risco da companhia com as estratégias adotadas;
 Prover melhorias competitivas de alocação de capital.
O gerenciamento dos riscos inerentes às atividades de modo integrado é apoiado na sua estrutura
de controles internos e compliance, que permite o aprimoramento contínuo da gestão de riscos e
minimiza a existência de lacunas que comprometam sua eficácia.
O sistema de controles internos a Caixa Seguros Holding é baseado na metodologia e princípios do
COSO – Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, segundo cinco
componentes que, inter-relacionados, constituem uma base integrada de riscos ERM – Enterprise
Risk Management, visando dar suporte à companhia para gerenciar seus riscos de forma efetiva por
meio da aplicação do processo de gestão de riscos em vários níveis e dentro de contextos
específicos.
A gestão de riscos e controles da Caixa Seguros Holding é composta pelas Unidades de Auditoria,
Controle e Conformidade, Contabilidade e Orçamento, Atuária e Controles dos Riscos Técnicos;
independentes entre si, elas trabalham de forma coordenada com o objetivo de garantir com
razoável certeza a proteção dos ativos e o alcance dos objetivos estratégicos.
Essa estrutura de gerenciamento de riscos permite que os riscos operacionais sejam efetivamente
identificados, avaliados, monitorados e mitigados de maneira unificada.
b. Gestão do risco operacional
A identificação, avaliação, análise e tratamento dos riscos, no processo de gerenciamento dos riscos
operacionais, conta com a participação de todas as camadas contempladas pelo escopo de
governança corporativa, que abrange desde a alta administração até as diversas unidades
organizacionais.
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Para assegurar a singularidade ao processo de gerenciamento de riscos corporativos, cabe à
Gerência de Controle Interno, o mapeamento e monitoramento dos riscos operacionais, mediante o
uso de ferramenta de gestão de riscos e de tratamento de ocorrências operacionais, instituindo-se
dispositivos de controle permanente.
Como atribuição, voltada à gestão dos riscos operacionais a Gerência de Controle Interno deve:







Atuar efetivamente como segunda linha de defesa;
Propor e/ou consolidar as políticas de controle interno, conformidade, de governança de
riscos, de prevenção à fraude e à lavagem de dinheiro e outras que venham a ser aprovadas
pela Diretoria Executiva;
Instituir, cumprir e fazer cumprir os padrões de monitoramento permanente de riscos e
controles;
Prover os órgãos de governança corporativa de informações atualizadas sobre a evolução
do ambiente de controle;
Orientar e apoiar os managers na gestão dos riscos operacionais e na proteção dos ativos
organizacionais; e
Disseminar a cultura de controle interno, de acordo com as diretrizes estratégicas.

Os managers além de suas responsabilidades específicas à função, devem:





Atuar efetivamente como primeira linha de defesa;
Gerir e ter propriedade sobre os riscos, implementando ações corretivas para resolver
deficiências em processos e controles;
Manter os controles internos eficazes e conduzir procedimentos de riscos e controle
diariamente, identificando, avaliando, controlando e mitigando os riscos;
Buscar continuamente a constituição de controles de gestão e de supervisão adequados, para
garantir a conformidade, objetivando a vigilância sobre os controles, processos inadequados
e eventos inesperados.

Os profissionais da companhia que atuam na área de riscos e controles possuem capacidade
analítica, visão estratégica e apurado raciocínio lógico, com formação nas áreas de finanças,
controladoria, auditoria, controles internos, tecnologia, jurídica, gestão de riscos e contabilidade.
A Diretoria Executiva define políticas que permitem o estabelecimento de normas, procedimentos,
elaboração de cursos e cartilhas que são permanentemente atualizadas, de maneira consistente com
o planejamento estratégico e com a estrutura organizacional definida em responsabilidades e
atribuições, disseminando conhecimento para o gerenciamento do risco operacional.
A Alta Administração tem acompanhado a evolução da cultura de mitigação de riscos do Grupo,
na medida em que promove a conscientização da necessidade de conhecer e diagnosticar as perdas
operacionais, manter histórico e adotar medidas de redução de perdas, principalmente, junto aos
profissionais de front office.
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5. Ativos Financeiros
5.1.

Resumo da classificação das aplicações

Os títulos que compõem as carteiras dos fundos de investimentos exclusivos estão sendo
apresentados, em conjunto com os títulos de propriedade direta da Companhia.

Controladora
Títulos para negociação
Fundos de investimento
Letras financeiras do tesouro
Notas do tesouro nacional
Operações compromissadas
Outros valores
Total

31/12/2020

31/12/2019

Valor de
Mercado

Valor do
Custo
Atualizado

Valor de
Mercado

Valor do
Custo
Atualizado

31/12/2020
Sem
Vencimento

Até 01 ano

Entre 01 e
05 anos

Acima de
05 anos

268.815
8.000
330
21.201
(801)
297.545

268.815
7.972
331
21.201
(802)
297.517

517.992
73.226
51.468
(1.245)
641.441

517.992
73.210
51.468
(1.245)
641.425

268.815
(801)
268.014

21.201
21.201

5.348
330
5.678

2.652
2.652

Controladora

31/12/2020

31/12/2019

Disponível para venda

Valor de
Mercado

Valor do
Custo
Atualizado

Valor de
Mercado

Valor do
Custo
Atualizado

Sem
Vencimento

Até 01 ano

Entre 01 e
05 anos

Acima de
05 anos

155.085
111.751
266.836

144.195
104.620
248.815

305.488
113.613
419.101

290.632
107.275
397.907

-

-

155.085
111.751
266.836

-

Letras do tesouro nacional
Notas do tesouro nacional
Total Global

Consolidado
Títulos para negociação
Ações
Debêntures
Fundos de investimento
Letras financeiras do tesouro
Letras do tesouro nacional
Notas do tesouro nacional
Depósitos bancários CDB/CCB/DPGE
Letras financeiras
Operações compromissadas
Total

Valor de
Mercado

Letras financeiras do tesouro
Letras do tesouro nacional
Notas do tesouro nacional
Letras financeiras
Outros investimentos (i)
Total
Consolidado

Valor de
Mercado

31/12/2019
Valor do
Custo
Atualizado

31/12/2020
Sem
Vencimento

Até 01 ano

Entre 01 e
05 anos

Acima de
05 anos

92.149
1.490.624
110.852
3.179

78.733
1.490.624
111.860
3.182

932.865
127.890
1.387.415
25.880.417
19.614.307
18.098.991

645.046
129.042
1.387.415
25.880.297
18.727.715
15.386.392

92.149
1.490.624
-

3.108
-

32.948
3.179

74.796
-

-

-

33.744

33.738

-

-

-

-

353.450
2.050.254

353.450
2.037.849

2.403.010
11.908.932
80.387.571

2.403.245
11.908.932
76.501.822

1.582.773

353.450
356.558

36.127

74.796

Sem
Vencimento

Até 01 ano

Entre 01 e
05 anos

Acima de
05 anos

2.194
2.194

29.048
1.023.918
220.077
131.660
1.404.703

3.293.005
3.340.061
6.633.066

939
939
31/12/2020

Consolidado
Disponível para venda

31/12/2020
Valor do
Custo
Atualizado

31/12/2020

Valor de
Mercado
29.048
4.316.923
3.561.077
131.660
2.194
8.040.902

31/12/2020
Valor do
Custo
Atualizado
29.052
4.098.670
3.413.417
132.441
2.194
7.675.774
31/12/2020

Valor de
Mercado
28.268
7.274.464
5.431.553
105.566
1.357
12.841.208
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Atualizado
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31/12/2019
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Mantidos até o vencimento

Valor de
Mercado

Notas do tesouro nacional
Letras financeiras
Total

136.333
136.333

Valor do
Custo
Atualizado
136.278
136.278

Valor de
Mercado
998.199
259.678
1.257.877

Valor do
Custo
Atualizado
825.177
259.758
1.084.935

Sem
Vencimento

Até 01 ano

Entre 01 e
05 anos

Acima de
05 anos

-

136.278
136.278

-

-

Investimento avaliado ao custo de aquisição, deduzidos de qualquer impairment, quando
aplicável. A Companhia utilizou a isenção permitida pelo CPC 38 onde este investimento
foi avaliado ao custo devido ao intervalo entre cotação mínima e máxima, para este ativo,
junto a participantes de mercado ser muito ampla e dispersa.

(i)

Os empréstimos e recebíveis, compostos de prêmios a receber e títulos e créditos a receber, estão
descritos na Nota 6.
5.2.

Movimentação das aplicações

A movimentação das aplicações financeiras demonstra-se como segue:
Controladora
Saldo inicial
Aplicações
Resgates
Rendimentos
Ajustes TVM

31/12/2020
1.060.542

31/12/2019
936.499

425.154
(981.037)
62.896
(3.174)

785.275
(752.914)
70.487
21.195

564.381

1.060.542

Saldo final

Consolidado

31/12/2020

31/12/2019

Saldo inicial

94.313.714

75.095.669

Aplicações

64.731.128

58.627.422

(55.138.648)

(48.137.627)

Rendimentos

4.412.165

8.169.402

Ajustes TVM

(44.443)

558.848

(98.046.482)

-

10.227.434

94.313.714

Resgates

Baixa de operações descontinuadas (i)
Saldo final

(i) refere-se à baixa de operações descontinuadas do acervo cindido relacionado à Caixa Vida e Previdência em 30/12/2020, conforme
indicado na nota 1.1.

5.3.

Estimativa do valor justo

a. Abertura por nível
A tabela abaixo apresenta a análise do método de valorização de ativos financeiros trazidos ao
valor justo. Os valores de referência foram definidos como se segue:


Nível 1 - títulos com cotação em mercado ativo;



Nível 2 - títulos não cotados nos mercados abrangidos no "Nível 1" mas que cuja
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precificação é direta ou indiretamente observável;


Nível 3 - títulos que não possuem seu custo determinado com base em um mercado
observável; e



Contas a receber / Contas a pagar – Valores de caixa e contas a pagar/receber dos fundos
exclusivos e que não necessitam de modelo de precificação.

Controladora
Descrição
Nível 1
Nível 2
Contas a receber /
PGR
Total

31/12/2020
AFS

MTM

HTM

Total

266.836

277.145

-

543.981

-

21.201

-

21.201

-

(801)

-

(801)

266.836

297.545

-

564.381

31/12/2019
Descrição
Nível 1
Nível 2
Contas a receber /
PGR
Total

AFS

MTM

HTM

Total

419.101
-

591.218

-

1.010.319

51.468

-

51.468

-

(1.245)

-

(1.245)

419.101

641.441

-

1.060.542

AFS

MTM

HTM

Total

Consolidado
Descrição

31/12/2020

Nível 1

7.907.048

1.696.804

136.333

9.740.185

Nível 2

131.660

353.450

-

485.110

Nível 3

2.194

-

-

2.194

8.040.902

2.050.254

136.333

10.227.489

AFS

MTM

HTM

Total

31/12/2019
Descrição

Total

Nível 1

12.734.285

66.041.885

998.199

79.774.369

Nível 2

105.566

14.345.686

259.678

14.710.930

Nível 3
Total

1.357

-

-

1.357

12.841.208

80.387.571

1.257.877

94.486.656

Não houve movimentação de ativo nível 3 para outro nível.
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5.4.

Instrumentos financeiros derivativos

A política de utilização de instrumentos derivativos, contratados através dos fundos de
investimentos exclusivos, visa a proteção dos ativos contra os riscos de mercado relacionados a
flutuação das taxas de juros e observando-se os limites estabelecidos na regulamentação vigente.
As operações objetivam a compensação de eventuais perdas que podem ser geradas por títulos
públicos com juros prefixados em cenário de alta de juros.
A estratégia de gerenciamento dos riscos, num cenário de alta dos juros, está baseada na
transformação de taxas prefixadas em taxas pós-fixadas. Com essa finalidade, são realizadas
operações de compra de contratos de DI no mercado futuro.
O risco associado a essa estratégia se limita ao risco de crédito da contraparte, mitigado por depósito
de margens em garantia, junto à da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão pelos detentores das posições
em derivativos.
O controle das posições em derivativos é feito pelo custodiante e, internamente, pelo gerente de
risco, não subordinado diretamente à gestão de ativos, garantindo-se a independência no
acompanhamento dos riscos.
Os valores dos instrumentos financeiros derivativos são apurados de acordo com a cotação de
mercado e estão reconhecidos nas demonstrações financeiras conforme quadros abaixo:

Controladora

31/12/2020

DI - Compromissos / Venda
Valor de referência
Valor justo
Resultado acumulado

Consolidado

-

31/12/2020

DI - Compromissos / Compra
Valor de referência
Valor justo
Resultado acumulado
DI - Compromissos / Venda
Valor de referência
Valor justo
Resultado acumulado

5.5.

31/12/2019
95
95
58

Até 01 ano
-

31/12/2019

Até 01 ano

Entre 01 e 05
anos
-

Entre 01 e 05
anos

Vencimento
Acima de 05
anos
-

Vencimento
Acima de 05
anos

4.824

20.985.628
20.985.628
(526.454)

-

4.824

-

690
690
(22)

783
783
155

-

690
690
(22)

-

Análise de sensibilidade

a. Carteira de ativos
A carteira de investimentos do Grupo possui ativos classificados como para negociação.
O método utilizado para a análise de sensibilidade dos ativos do Grupo é o de Stress Test, o qual é
feito para essa classificação. Nos exercícios de estresse diário, são calculados os resultados do VaR
das carteiras utilizando-se o choque de 1 ponto base para taxa de juros. Este cenário contempla
variações no índice Bovespa; curva de inflação e curva de juros.
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O resultado dos testes realizados com o principal risco e sua variação estão apresentados no quadro
abaixo:
Consolidado

Fatores de Risco
Moeda
Ações
Fundos
IGPM
Prefixado - DI
LFT
NTNC
NTNB
Total

Value-at-Risk

DV-1

51
2.072
2.768
3.213
18.184
488
1.138
2.643
22.995

30
20
54
193
122.402
9.611
573
1.463
(134.246)

-

-

b. Carteira de derivativos
A carteira de derivativos do Grupo possui apenas contratos futuros de taxa de juros.
Nos contratos futuros de taxa de juros, as partes envolvidas no negócio se comprometem a comprar
ou vender certa quantidade de um ativo por um preço estipulado para a liquidação em data futura.
Os compromissos são ajustados diariamente às expectativas do mercado referentes ao preço futuro
daquele bem, por meio do ajuste diário, mecanismo que apura perdas e ganhos.
As operações de contrato de taxa de juros são utilizadas para mitigação do risco de mercado atrelado
aos ativos prefixados existentes na carteira. O risco a que essa modalidade de derivativo está exposta
refere-se às variações na taxa de juros, mais especificamente uma queda na taxa de juros, que
implica uma perda em cada vencimento de DI.
A análise de sensibilidade foi baseada em três cenários, “provável”, “possível” e “remoto”, os quais
avaliam os impactos sobre as posições da carteira em derivativos. O cenário “provável” foi
elaborado a partir da série histórica de dados dos derivativos, enquanto o “possível” e o “remoto”
foram obtidos com a proporção de 25% e 50% de perda, respectivamente.
A exposição em derivativos do Grupo e nas subsidiárias consecutivamente está concentrada na
modalidade DI- Compromisso - Compra, o risco assumido é de alta de juros e os valores em cada
cenário estão assim distribuídos:
Controladora
Descrição/Tipo
DI - Compromissos / Compra
Total

Risco
Alta de Juros

Cenário Provável
21.870
21.870

Cenário Possível
22.893
22.893

31/12/2020
Cenário Remoto
23.319
23.319

Controladora
Descrição/Tipo
DI - Compromissos / Compra
Total

Risco
Alta de Juros

Cenário Provável
(18)
(18)

Cenário Possível
95
95

31/12/2019
Cenário Remoto
127
127

Cenário Possível
(21.900)
(21.900)

31/12/2020
Cenário Remoto
(22.302)
(22.302)

Consolidado
Descrição/Tipo
DI - Compromissos / Compra
Total

Risco
Alta de Juros

Cenário Provável
(21.717)
(21.717)
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Consolidado

31/12/2019

Descrição/Tipo

Risco

DI - Compromissos / Compra

Alta de Juros

Total

Cenário Provável

Cenário Possível

(18.529.905)

(19.061.070)

Cenário Remoto
(19.430.502)

(18.529.905)

(19.061.070)

(19.430.502)

Somente são admitidas posições em derivativos cujos vencimentos coincidem com o vencimento
do respectivo ativo-base, sendo vedadas posições sem a devida cobertura do ativo-base.
Ressaltamos que as perdas incorridas numa possível desvalorização dos derivativos são
compensadas por ganhos nas posições dos ativos.
6. Empréstimos e recebíveis
6.1.

Prêmios a receber de segurados

a. Prêmios a receber e provisão para risco de crédito por ramo
Consolidado

31/12/2020

Ramo
Habitacional
Vida em grupo
Prestamista
Riscos de engenharia
Acidentes pessoais
Automóvel
Responsabilidade civil - veículos
Outras coberturas - veículos
Compreensivo residencial
Compreensivo empresarial
Demais ramos
Total

Prêmios a
Provisão para
receber de
risco de crédito
segurados
390.261
(669)
5.701
(518)
10.862
(61)
1.085
7.375
(642)
262.264
(811)
58.127
(155)
12.560
(17)
170.121
(8.929)
19.497
(1.405)
30.309
(15.075)
968.162
(28.282)

31/12/2019
Prêmios a
Provisão para
receber de
risco de crédito
segurados
351.819
(191)
24.493
(424)
168.238
(920)
1.476
(322)
15.180
(294)
244.235
(418)
44.139
(71)
13.739
(16)
147.432
(3.790)
30.794
(1.693)
36.828
(4.908)
1.078.373
(13.047)

Prêmios a
receber líquido
389.592
5.183
10.801
1.085
6.733
261.453
57.972
12.543
161.192
18.092
15.234
939.880

Prêmios a
receber líquido
351.628
24.069
167.318
1.154
14.886
243.817
44.068
13.723
143.642
29.101
31.920
1.065.326

b. Movimentação dos prêmios a receber e da provisão para risco de crédito
31/12/2020
Saldo inicial
Prêmios emitidos
IOF
Adicional de fracionamento
Prêmios cancelados
Recebimentos
Constituição/(reversão) de provisão para perda
Prêmios de RVNE
Outras constituições e reversões
Baixa de operações descontinuadas (i)
Saldo final

31/12/2019

1.065.326

971.545

10.341.310

9.955.185

3.293

1.694

214

950

(569.561)

(683.353)

(9.635.524)

(9.151.953)

(22.019)

4.952

8.447

(30.570)

293

(3.124)

(251.899)

-

939.880

1.065.326

(i) refere-se à baixa de operações descontinuadas do acervo cindido relacionado à Caixa Vida e Previdência em 30/12/2020, conforme indicado na nota
1.1.
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6.2.

Títulos e créditos a receber
31/12/2020
169
1.274
1.443

FESA (i)
Ressarcimentos - crédito interno
Adiantamentos para funcionários
Disponibilidades com bloqueio judicial
Outros títulos e créditos a receber
Total

(i)

Controladora
31/12/2019
169
327
496

31/12/2020
1.168.956
49.283
3.009
70.900
105.044
1.397.192

Consolidado
31/12/2019
1.068.833
38.225
4.568
70.271
265.328
1.447.225

Créditos decorrentes do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da
Habitação – SH/SFH

São representados substancialmente por créditos junto ao Fundo de Equalização de Sinistralidade
das Apólices de seguro habitacional (FESA). O saldo bruto desses créditos em 31 de dezembro de
2020, era de R$ 1.289.354 (31 de dezembro de 2019 – R$ 1.185.739), tendo uma provisão para
valores recuperáveis em 31 de dezembro de 2020 de R$ 120.398 (31 de dezembro de 2019 - R$
116.905), gerando o saldo líquido em 31 de dezembro de 2020 de R$ 1.168.956 (31 de dezembro
de 2019 – R$ 1.068.833).
Consolidado
Créditos a receber do FESA
Valores recuperáveis
Outros créditos
Total

31/12/2020

31/12/2019

1.289.354
(120.398)
11
1.168.967

1.185.739
(116.905)
766
1.069.600

A Administração vem realizando esforços para receber os montantes já pagos e ainda não
reembolsados. Além disso, é constituído provisão para fazer frente a perda de processos judiciais
atrelados ao SH/SFH, vide nota 22.1.
7. Depósitos judiciais e fiscais

Natureza cível
Natureza trabalhista
Natureza fiscal - contingências
Natureza fiscal - obrigações legais
Total

31/12/2020

Consolidado
31/12/2019

58.983
17.473
1.898
1.602.937
1.681.291

142.219
15.216
1.898
1.707.878
1.867.211

8. Ativos de resseguro
Sinistros a recuperar pendentes de pagamento
Sinistros pagos a recuperar
Prêmios de resseguro
IBNER
Outros
Total

31/12/2020
62.724
4.593
18.723
120
4.323
90.483
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9. Impostos e contribuições
9.1. Créditos tributários
A composição dos créditos tributários e a movimentação dos créditos tributários decorrentes de
adições temporárias podem ser resumidas como segue:
a. Composição
31/12/2020
Controladora

Contribuição Social
Circulante Não Circulante

Antecipações
A compensar
Adições temporárias
Base negativa/Prejuízo fiscal
Total

14
1.900
3.348
5.262

4.422
4.422

Imposto de Renda
Circulante
27
106.411
9.299
115.737

Não
Circulante
12.284
12.284

Outros
Tributos
Circulante
470
470

Outros
Tributos
Não
Circulante
-

Total
41
108.781
16.706
12.647
138.175
31/12/2019

Contribuição
Social

Controladora

Circulante Não Circulante
Antecipações
A compensar
Adições temporárias
Base negativa/Prejuízo fiscal
Total

105
3.496
3.414
7.015

3.293
3.293

Circulante
281
143.363
9.484
153.128

Imposto de
Renda
Não
Circulante
9.147
9.147

Outros
Tributos
Circulante
470
470

Outros
Tributos
Não
Circulante
-

Total
386
147.329
12.440
12.898
173.053
31/12/2020

Consolidado

Contribuição Social
Circulante Não Circulante

Antecipações
A compensar
Adições temporárias
Tributos diferidos - TVM
Base Negativa/Prejuízo fiscal
Outros créditos
Total

188.065
11.827
3.348
203.240

355.336
1.552
356.888

Imposto de Renda
Circulante
528.721
194.134
(87)
9.299
9
732.076

Não
Circulante
599.449
2.780
602.229

Outros
Tributos
Circulante
14.838
14.838

Outros
Tributos
Não
Circulante
585
585

Total
716.786
221.384
954.785
(87)
12.647
4.341
1.909.856
31/12/2019

Consolidado

Contribuição Social
Circulante Não Circulante

Antecipações
A compensar
Adições temporárias
Base Negativa/Prejuízo fiscal
Outros créditos
Total

146.933
29.869
3.414
180.216

353.381
25.551
2.718
381.650

Imposto de Renda
Circulante
500.604
262.779
9.484
9
772.876

Não
Circulante
594.931
42.585
4.720
642.236

Outros
Tributos
Circulante
35.653
35.653

Outros
Tributos
Não
Circulante
563
563

Total
647.537
328.864
948.312
81.034
7.447
2.013.194

Os créditos tributários originam-se, substancialmente, de provisões para contingências e provisões
para ajuste dos ativos ao valor provável de realização (provisões para riscos de créditos e provisões
para desvalorização).
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b. Expectativa de efetiva realização
Controladora
Ano de
Realização

Diferenças
Temporárias
Valor

A Compensar

Base negativa/Prejuizo
fiscal
Valor
%

Antecipações

Total

%

Valor

%

Valor

%

Valor

%

2020

10.698

64%

108.781

100%

41

100%

2.530

20%

122.050

88%

2021

5.031

30%

-

0%

-

0%

2.530

20%

7.561

5%

2022

-

0%

-

0%

-

0%

2.529

20%

2.529

2%

2023

-

0%

-

0%

-

0%

2.529

20%

2.529

2%

2024

-

0%

-

0%

-

0%

2.529

20%

2.529

2%

977

6%

-

0%

-

0%

-

0%

977

1%

16.706

100%

108.781

100%

41

100%

12.647

100%

138.175

100%

A partir 2025
Total

Consolidado

Ano de
Realização

2020
2021
2022
2023
2024
A partir
2025
Total

Valor
131.220
36.124
461.126
34.733
25.335

%
14%
4%
48%
4%
3%

Valor
201.957
18.842
-

%
91%
9%
0%
0%
0%

Valor
684.787
31.999
-

%
96%
4%
0%
0%
0%

Base
negativa
/
Prejuízo
fiscal
Valor
2.530
2.530
2.529
2.529
2.529

266.247

28%

585

0%

-

0%

-

Diferenças
Temporárias

954.785 100%

A Compensar

221.384 100%

Antecipações

716.786 100%

Outros

Total

%
20%
20%
20%
20%
20%

Valor
3.564
777
-

%
0%
82%
18%
0%
0%

Valor
1.020.407
93.059
464.432
37.262
27.864

%
53%
5%
24%
2%
1%

0%

-

0%

266.832

14%

4.341 70%

1.909.856

100%

12.647 100%

O registro dos créditos tributários em curto e longo prazo seguiu a respectiva classificação contábil
que originou o crédito.
c. Créditos tributários sobre adições temporárias
Controladora
31/12/2020

Saldo inicial
Constituições sobre diferenças temporárias
Realização sobre diferenças temporárias
Baixa de operações descontinuadas (i)
Saldo Atual
Efeito no resultado das constituições e realizações

Consolidado
31/12/2020

Contribuição
Social

Imposto de Renda

Contribuição
Social

Imposto de Renda

3.293
1.129
4.422
1.129

9.147
3.137
12.284
3.137

352.243
49.221
(4.638)
(41.490)
355.336
44.583

593.031
83.511
(7.944)
(69.149)
599.449
75.567

(i) refere-se à baixa de operações descontinuadas do acervo cindido relacionado à Caixa Vida e Previdência em 30/12/2020, conforme indicado na nota
1.1.

10. Despesa de comercialização diferida (DCD)
10.1. Abertura por ramo
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Ramos

31/12/2020

Consolidado
31/12/2019

Despesas de
comercialização
diferidas

Despesas de
comercialização
diferidas

820
26
1.669
2.951
5.029
422
123.547
10.893
304.312
449.669

139.971
2.556
1.837
3.830
7.574
1.370.562
90.424
18.690
416.400
2.051.844

Vida em grupo
Acidentes pessoais (i)
Riscos de engenharia
Acidentes pessoais coletivos
Automóvel
Prestamista (i)
Compreensivo residencial
Compreensivo empresarial
Demais ramos
Total

(i) saldo reduziu significativamente, em função da baixa de operações descontinuadas do acervo cindido relacionado à Caixa Vida e Previdência em
30/12/2020, conforme indicado na nota 1.1.

O prazo médio de diferimento em 31 de dezembro de 2020 era de 49 meses e 31 de dezembro de
2019 era de 55 meses.
11. Dividendos a receber
Os dividendos a receber registrados estão demonstrados a seguir:
31/12/2020
402.944
21.294
424.238

Caixa Seguros Participações Ltda.
Caixa Consórcios S.A. - Administradora de Consórcios
Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A.
Total

Controladora
31/12/2019
534.766
12.804
27.155
574.725

12. Investimentos
Os investimentos são formados preponderantemente pelas participações societárias de controladas
e coligadas, conforme a seguir:
12.1. Participações societárias
a. Composição
Demonstramos a seguir a composição das participações societárias da Controladora:
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31/12/2020

Capital social integralizado
Patrimônio líquido societário individual
Ajuste para fins de consolidação
Patrimônio líquido individual do consolidado
Lucro/prejuízo líquido do período
Participação no capital social
Quantidade de ações
Equivalência patrimonial
Equivalência Patrimonial - Ajuste de prática contábil
Equivalência patrimonial das Coligadas
Total da equivalência patrimonial
Total das participações societárias
Investimento em empresas não consolidadas
Agio + Aj vl mercado - Incorporação PREVISUL
Total das participações societárias

Caixa Seguros
Participações
Securitárias

Caixa
Assessoria

Caixa
Consórcios

Caixa Seguros
Saúde

Caixa Seguros
Participações
em Saúde

1.265.000
2.979.114
2.979.114
1.696.608
100%
1.967.070.753
1.696.608
2.979.114

15.600
32.532
32.532
8.225
100%
15.600.000
8.225
32.532

100.000
267.964
165.473
433.437
89.658
100%
7.711.637
89.658
21.709
433.437

192.000
128.252
128.252
53.930
100%
1.142.000.000
53.930
(8.723)
128.252

146.750
17.948
17.948
3.134
100%
146.750.100
3.134
17.948

Total

1.851.555
12.986
620.977
2.485.518
3.591.283
148.855
(210)
3.739.928

31/12/2019

Capital social integralizado
Patrimônio líquido societário individual
Ajuste para fins de consolidação
Patrimônio líquido individual do consolidado
Lucro/prejuízo líquido do exercício
Participação no capital social
Quantidade de ações
Equivalência patrimonial societária individual
Equivalência Patrimonial - Ajuste de prática
contábil
Equivalência patrimonial das Coligadas
Total da equivalência patrimonial
Investimento em controladas
Investimento em empresas não consolidadas
Agio + Aj vl mercado - Incorporação
PREVISUL
Redução ao valor recuperável - CNPX SAS
Total das participações societárias

Caixa Seguros
Participações
Securitárias

Caixa
Assessoria

Caixa
Consórcios

Caixa Seguros
Saúde

Caixa Seguros
Participações
em Saúde

CNPX SAS

Total

2.017.071
5.891.382
5.891.382
2.251.645
100%
1.743.070.753
2.251.645

15.600
24.307
24.307
6.305
100%
15.600.000
6.306

100.000
213.177
143.764
356.941
53.913
100%
7.711.637
53.913

1.142.000
1.045.577
71.173
1.116.750
37.074
100%
1.142.000.000
37.074

146.750
14.814
14.814
(136.369)
100%
146.750.100
(136.369)

103.914
86.905
86.905
(3.996)
100%
422.240
(3.996)

2.208.573

-

-

52.952

(7.133)

-

-

45.819

5.891.382

24.307

356.942

1.116.750

14.814

86.905

55.376
2.309.767
7.491.100
89.042
30.490
(86.905)
7.523.726

Em 2019 foi realizado um ajuste para redução ao valor recuperável do investimento na CNPX, em
função da decisão da Administração em descontinuar a operação na Colômbia. Em dezembro de
2020, foi dado baixa nos livros contábeis, em função da extinção da empresa no órgão competente
da Colômbia.
b. Movimentação
Demonstramos a seguir a movimentação ocorrida nas participações societárias da Controladora:
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31/12/2020

Saldo inicial dos investimentos
Aumento/(Redução) de capital
Equivalência patrimonial
Dividendos destacados ou recebidos
Ajustes de títulos e valores mobiliários
Ajuste de consolidação créd tributário
Ajuste de consolidação desp comerc diferidas
Saldo final dos investimentos
Investimento em empresas não consolidadas
Saldo total das participações acionárias

Caixa
Seguros
Participações
Securitárias
5.891.382
(2.190.609)
1.696.608
(2.312.577)
(105.690)
2.979.114
2.979.114

Caixa
Assessoria

Caixa
Consórcios

Caixa
Seguros
Saúde

24.307
8.225
32.532
32.532

356.942
89.657
(34.098)
(773)
21.709
433.437
433.437

1.116.750
(950.000)
53.930
(21.255)
(71.173)
128.252
128.252

Caixa
Seguros
Participações
em Saúde
14.814
3.134
17.948
17.948

CNPX SAS

Total

86.905
(86.905)
-

7.491.100
(3.227.514)
1.851.555
(2.346.675)
(127.718)
(71.173)
21.709
3.591.284
148.644
3.739.928

13. Ativo imobilizado
31/12/2020

31/12/2019

Controladora

Custo

Depreciação /
amortização
acumulada

Total

Custo

Depreciação /
amortização
acumulada

Total

Equipamentos
Imobilizações em andamento
Outros

247
3.829

(247)
(1.350)

2.479

247
1.632
2.197

(247)
(913)

1.632
1.284

Total

4.076

(1.597)

2.479

4.076

(1.160)

2.916

31/12/2020

31/12/2019

Custo

Depreciação /
amortização
acumulada

Total

Custo

Depreciação /
amortização
acumulada

Total

Terrenos
Terrenos e edificações
Equipamentos
Móveis, máquinas e utensílios
Veículos
Sistemas e aplicativos
Imobilizações em andamento
Outros

50.457
186.845
17.154
27.395
6.087
786
12.613

(45.532)
(12.329)
(14.901)
(2.796)
(780)
(2.857)

50.457
141.313
4.825
12.494
3.291
6
9.756

50.457
181.122
17.107
28.593
6.969
782
1.632
14.879

(36.008)
(10.157)
(12.803)
(1.960)
(775)
(4.013)

50.457
145.114
6.950
15.790
5.009
7
1.632
10.866

Total

301.337

(79.195)

222.142

301.541

(65.716)

235.825

Consolidado

14. Provisões técnicas
14.1. Composição das provisões técnicas
31/12/2020
2.529.065
711.210
3.145.744
7.945
6.771
6.400.735

Ramos elementares e vida em grupo (i)
Vida individual e vida com cobertura de sobrevivência (i)
Previdência complementar (i)
Capitalização
Saúde
Odonto
Total
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(i) saldo reduziu significativamente, em função da baixa de operações descontinuadas do acervo cindido relacionado à Caixa Vida e Previdência em
30/12/2020, conforme indicado na nota 1.1.

14.2. Abertura
a. Ramos elementares e vida em grupo
31/12/2020

Consolidado
31/12/2019

Provisão de prêmios não ganhos

899.519

4.784.695

Provisão de sinistros a liquidar administrativo

221.214

447.531

Provisão de sinistros a liquidar judicial

767.218

810.608

Provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados

516.398

1.036.444

Provisão complementar de cobertura
Provisão de despesas relacionadas
Outras provisões
Total (i)

-

6.190

16.883

29.324

107.833

115.238

2.529.065

7.230.030

(i) saldo reduziu significativamente, em função da baixa de operações descontinuadas do acervo cindido relacionado à Caixa Vida e Previdência em
30/12/2020, conforme indicado na nota 1.1.

b. Vida individual e vida com cobertura de sobrevivência
31/12/2020
711.210
711.210

Provisão matemática de benefícios a conceder
Provisão matemática de benefícios concedidos
Provisão de sinistros a liquidar administrativo
Provisão de sinistros a liquidar judicial
Outras provisões
Total (i)

Consolidado
31/12/2019
68.479.470
58.144
9.936
52.560
211.175
68.811.285

(i) saldo reduziu significativamente, em função da baixa de operações descontinuadas do acervo cindido relacionado à Caixa Vida e Previdência em
30/12/2020, conforme indicado na nota 1.1.

c. Previdência complementar
31/12/2020
-

Consolidado
Provisão matemática de benefícios a conceder
Provisão matemática de benefícios concedidos
Provisão de sinistros a liquidar administrativo
Provisão de sinistros a liquidar judicial
Provisão de excedente financeiro
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados
Outras provisões
Total (i)

Consolidado
31/12/2019
7.911.255
179.580
10.051
7.589
9.117
760
230.699
8.349.051

(i) saldo integralmente baixado, pois faz parte das operações descontinuadas do acervo cindido relacionado à Caixa Vida e Previdência em 30/12/2020,
conforme indicado na nota 1.1.
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d. Capitalização
31/12/2020
3.093.572
38.849
13.323
3.145.744

Consolidado
31/12/2019
2.805.373
40.024
13.823
2.859.220

31/12/2020
53
539
6.556
797
7.945

Consolidado
31/12/2019
4.227
2.027
5.800
4.305
16.359

31/12/2020

Consolidado
31/12/2019

1.969
1.916
276
2.610

2.142
2.648
2.174

6.771

6.964

Provisão para resgates
Provisão para sorteio
Outras provisões
Total

e. Saúde
Provisão de prêmios não ganhos
Provisão de sinistros a liquidar administrativo
Provisão de sinistros a liquidar judicial
Provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados
Total

f. Odonto

Provisão de prêmios não ganhos
Provisão de sinistros a liquidar administrativo
Provisão de sinistros a liquidar judicial
Provisão de sinistros ocorridos, mas não avisados
Total

14.3. Garantia das provisões técnicas
Consolidado

Provisões técnicas
Ajuste do TAP
Total das exclusões
Provisões técnicas – Resseguro (i)
Direito creditórios

31/12/2020

31/12/2019

6.400.735

87.272.909

87.487

-

1.376.657

77.652.508

78.008

146.945

398.496

495.807

Custos de Aquisição Diferidos Redutores de PPNG

79.869

-

Depósitos Judiciais (i)

15.039

37.973

805.245

618.043

Provisões do Consórcio DPVAT

-

76.353.740

Total a ser coberto

Aplicações em FIEs (i)

5.024.078

9.620.401

Total dos ativos garantidores:

8.369.009

15.014.930

7.431.838

11.472.417

131.660

105.566

805.511

3.436.947

3.344.931

5.394.529

Títulos da dívida pública
Letra Financeira
Quotas de outros fundos financeiros (i)
Suficiência de cobertura

(i) saldo reduziu significativamente, em função da baixa de operações descontinuadas do acervo cindido relacionado à Caixa Vida e Previdência em
30/12/2020, conforme indicado na nota 1.1.
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15. Desenvolvimento de sinistros
O quadro de desenvolvimento de sinistros tem como objetivo ilustrar o risco de seguro inerente,
comparando os sinistros pagos com as suas respectivas provisões. Partindo do ano em que o sinistro
foi avisado, a parte superior do quadro demonstra a variação da provisão no decorrer dos anos. A
provisão varia à medida que informações mais precisas a respeito da frequência e severidade dos
sinistros são obtidas.
15.1. Sinistros brutos de resseguro (i)
Conciliação

31/12/2020

Total do Passivo apresentado na tabela desenvolvimento sinistros
PSL Retrocessão
Estimativa de Salvados e Ressarcidos da PSL

991.113
7.204
(15.319)

Total da Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL)

982.998

Data de Aviso

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

No ano do aviso

388.690

378.329

464.942

583.320

691.686

837.157

864.772

932.199

588.202

275.613

Total

1 ano depois

396.494

395.062

484.264

592.281

707.517

847.234

870.465

917.677

603.701

-

2 anos depois

408.836

413.052

498.571

617.611

715.333

882.959

885.323

949.899

-

-

3 anos depois

420.391

426.590

512.413

605.061

726.988

893.611

903.815

-

-

-

4 anos depois

425.693

436.443

502.669

606.811

724.677

902.063

-

-

-

-

5 anos depois

432.078

423.015

502.040

605.583

726.177

-

-

-

-

-

6 anos depois

422.356

421.579

498.246

606.858

-

-

-

-

-

-

7 anos depois

418.865

418.593

496.558

-

-

-

-

-

-

-

8 anos depois

416.551

427.169

-

-

-

-

-

-

-

-

9 anos depois

416.384

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Estimativa corrente
Pagamentos acumulados até a data
base
Passivo reconhecido no balanço
Passivo em relação a anos anteriores
a 2011
PSL de Nota Técnica / IBNER
Total do passivo incluso no
balanço

416.384

427.169

496.558

606.858

726.177

902.063

903.815

949.899

603.701

275.613

6.308.236

382.659

383.921

456.004

559.780

666.247

798.498

801.121

865.156

560.234

223.519

5.697.140

33.724

43.248

40.554

47.078

59.931

103.566

102.695

84.742

43.468

52.094

611.100
367.536
12.478
991.113

15.2. Sinistros líquidos de resseguro (i)
Conciliação

31/12/2020

Total do Passivo apresentado na tabela desenvolvimento sinistros
PSL de resseguro referente a contratos na modalidade nãoproporcional
PSL Retrocessão

(16.826)

946.812

Estimativa de Salvados e Ressarcidos da PSL

(15.319)

Total da Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL)

921.871

7.204
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Data de Aviso
No ano do aviso
1 ano depois
2 anos depois
3 anos depois
4 anos depois
5 anos depois
6 anos depois
7 anos depois
8 anos depois
9 anos depois

2011
385.951
393.841
406.016
416.722
421.639
427.584
417.554
413.775
410.320
409.158

2012
374.249
391.299
409.132
422.369
431.659
418.228
416.482
412.634
420.876
-

2013
461.337
480.456
494.422
508.228
498.380
498.048
494.305
492.317
-

2014
582.427
590.527
615.835
603.289
604.966
603.345
604.598
-

2015
690.306
706.365
714.001
725.544
721.718
723.010
-

2016
827.446
837.277
872.902
887.624
895.968
-

2017
845.055
845.864
870.416
884.219
-

2018
928.589
914.796
945.966
-

2019
584.947
598.686
-

2020
268.438
-

Total

Estimativa corrente
Pagamentos acumulados até a data base
Passivo reconhecido no balanço
Passivo em relação a anos anteriores a
2011
Ajuste Atuarial de PSL (IBNER)
Total do passivo incluso no balanço

409.158
380.669
28.489

420.876
380.239
40.638

492.317
452.714
39.603

604.598
558.447
46.151

723.010
664.987
58.023

895.968
795.006
100.964

884.219
795.038
89.179

945.966
862.389
83.577

598.686
557.904
40.782

268.438
222.891
45.548

6.243.236
5.670.284
572.954
361.383
12.478
946.812

Notas:
(i) Os valores informados nos itens (15.1) e (15.2) não incluem despesas relacionadas com a regulação de sinistros
administrativos ou judiciais, inclusive sucumbência;
Não foram considerados no desenvolvimento de sinistro os montantes relativos à Provisão de sinistro a liquidar das
controladas Odonto Empresas Convênios Dentários Ltda. e Caixa Seguradora Especializada em Saúde S.A.

16. Débitos de operações de seguro e resseguro
Consolidado
Prêmios a restituir
Operações com seguradoras
Operações com resseguradoras
Corretores de seguros e resseguros
Contas a pagar - DPVAT
Custos de comercialização a pagar
Comissão e juros sobre prêmios
Outros débitos
Total

Consolidado
31/12/2019
371.843
42.102
55.289
23.454
2.542
132.805
2.016
11
630.062

31/12/2020
408.954
39.079
57.109
6.444
14.435
75.741
(386)
1.189
602.565

17. Débitos de operações de previdência complementar
Consolidado
Contribuições a restituir
Comissões de corretagem a pagar
Custos de comercialização a pagar
Outros débitos
Total (i)

31/12/2020
-

31/12/2019
507
1.543
2.134
5
4.189

(i) saldo integralmente baixado, pois faz parte das operações descontinuadas do acervo cindido relacionado à Caixa Vida e Previdência em 30/12/2020,
conforme indicado na nota 1.1.
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18. Débitos de operações de capitalização
Consolidado
Comissões de corretagem a pagar
Custos de comercialização a pagar
Mensalidades a devolver
Total

31/12/2020
9.523
1.027
1.102
11.652

31/12/2019
9.210
4.310
1.073
14.593

31/12/2020
30.080
3.838
7.047
40.965

31/12/2019
24.827
5.655
3.567
34.049

19. Débitos de outras operações
Consolidado
Comissões de corretagem a pagar
Custos de comercialização a pagar
Outros débitos
Total

20. Dividendos a pagar
CNP Assurances
Caixa Seguridade Participações S.A.
CNP Assurances Brasil Holding Ltda.
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
Sul América Capitalização S.A.
Icatu Capitalização S. A.
Total

31/12/2020
21.935
20.836
432
17
43.220

Controladora
31/12/2019
274.092
260.375
5.401
216
540.084

31/12/2020
21.935
20.836
432
17
13.046
56.266

Consolidado
31/12/2019
274.092
260.375
5.401
216
10.295
10.295
560.674

21. Impostos e contribuições

IRRF
ISS
IOF
INSS e FGTS
PIS, COFINS e CSLL retidos
IRPJ e CSLL
PIS e COFINS
Tributos sobre ajustes TVM
IRPJ e CSLL - PPA
Outros impostos e contribuições
Total

31/12/2020
533
142
17
560
365
6.680
8.450
16.747

Controladora
31/12/2019
1.177
53
5
410
458
7.858
5.990
15.951

22. Provisões para contingências
22.1. Composição
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31/12/2020
6.584
1.914
40.841
9.740
2.085
925.925
18.111
149.897
1.488
83.686
1.240.271

Consolidado
31/12/2019
30.415
2.893
35.205
7.435
2.767
1.448.491
31.430
248.387
2.361
77.357
1.886.741
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Consolidado
Ações judiciais cíveis
Ações judiciais trabalhistas
Ações judiciais fiscais
Obrigações legais - fiscal
Totais

31/12/2020
-

Controladora
31/12/2019
-

31/12/2020
630.821
24.160
2.075
2.650.992
3.308.048

Contingências
passivas
Consolidado
31/12/2019
617.122
26.058
4.158
2.825.154
3.472.492

As contingências cíveis referem-se, basicamente a pedidos de indenização material e moral por
negativa de pagamento de sinistros em função, principalmente de: (i) doenças preexistentes; (ii)
discordância em relação ao valor indenizado; (iii) danos físicos ao imóvel por vício de construção;
(iv) falta de pagamento/devolução de prêmio; (v) questionamentos relacionados a resgates e
benefícios de previdência; e (vi) questões relativas a sorteios, resgates e devoluções de títulos de
capitalização.
Adicionalmente, o Grupo é parte envolvida em 7.525 (2019 – 7.559) ações judiciais ativas
relacionadas ao Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação – SH/SFH, para as quais,
caso seja necessário algum desembolso de caixa, o valor desembolsado será objeto de análise e
posterior solicitação de reembolso pelo FCVS.
As contingências trabalhistas referem-se, basicamente a questionamentos de valores por ocasião da
rescisão contratual.
As contingências fiscais referem-se a processos judiciais ligados a questionamentos e autuações de
tributos federais e municipais e estão compostos principalmente de: i) autos de infração de ISS; ii)
auto de infração referente a débitos previdenciários.
As discussões judiciais envolvendo obrigações legais são integralmente provisionadas
independentemente da avaliação quanto a probabilidade de perda e referem-se basicamente a
discussões de: (i) alargamento de base de PIS e COFINS; e (ii) aumento da alíquota de CSLL. Além
dos saldos acima, ainda temos discussões que foram integralmente provisionadas e recolhidas. Caso
a decisão seja favorável, as Controladas obterão direito de recuperação dos respectivos valores
recolhidos: (i) PIS e COFINS – Lei 9.718/98 desde 1999, R$ 239.018; (ii) PIS e COFINS – Lei
12.973/14, R$ 142.208; (iii) Majoração da Alíquota de CSLL de 15% para 20%, R$ 385.515; (iv)
PIS e COFINS – Decreto 8.246/2015 desde 2015, R$ 42.646.
Temos uma discussão judicial de COFINS que não se encontra provisionada pois além do risco ser
possível temos uma decisão judicial favorável que reconhece a impossibilidade de revogação da
isenção da COFINS prevista na Lei Complementar nº 70/91, art. 11, parágrafo único, pela Lei nº
9.718/98. No entanto, foi apresentada uma Ação Rescisória como recurso, e em caso de uma
eventual perda o valor de risco é de R$ 172.637.
22.2. Segregação em função da probabilidade de perda
Nos saldos demonstrados a seguir está incluído o valor de R$ 58.503 referente a ação de natureza
fiscal com classificação de probabilidade de perda considerada possível, onde a Controladora é
parte solidaria:
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Consolidado
Cíveis
Trabalhistas
Fiscais

Remota
254.749
1.401
75.660
331.810

Possível
101.860
17.101
258.889
377.850

Provável
630.821
24.160
2.075
657.056

31/12/2020
Total
987.430
42.662
336.624
1.366.716

Consolidado
Cíveis
Trabalhistas
Fiscais

Remota
213.302
1.953
237
215.492

Possível
152.705
16.199
260.555
429.459

Provável
617.122
26.058
4.158
647.338

31/12/2019
Total
983.129
44.210
264.950
1.292.289

22.3. Movimentação das contingências

Saldo

Natureza cível
Natureza trabalhista
Provisões judiciais fiscais
Obrigações legais fiscais
Totais

Atualizações

Baixa de
operações
descontinuadas
(i)

Saldo

Adições

Reversões

Baixas

31/12/2019
617.122
26.058
4.158

143.273
1.698
-

(12.189)
(34)
(2.487)

(56.869)
(5.296)
-

e juros
30.202
2.060
404

(90.718)
(326)
-

31/12/2020
630.821
24.160
2.075

2.825.154

256.535

-

-

16.882

(447.579)

2.650.992

3.472.492

401.506

(14.710)

(62.165)

49.548

(538.623)

3.308.048

(i) refere-se à baixa de operações descontinuadas do acervo cindido relacionado à Caixa Vida e Previdência em 30/12/2020, conforme indicado na nota
1.1.

23. Outros passivos
A composição em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, está demonstrada a seguir:
Controladora
Fornecedores
Honorários e remunerações a pagar
CNP Assurances
Contas a pagar dos fundos de investimento (i)
Depósitos de terceiros (i)
Cheques em trânsito
Provisão de férias e 13º a pagar
Recursos não procurados de grupos encerrados
Contas a pagar despesas operacionais
Contas a pagar despesas administrativas
Contas a pagar Caixa Seguradora
Contas a pagar Previsul
Contas a pagar – Resseguro (i)
Outras obrigações a pagar
Total

Consolidado

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

252
1.640
21.439
858
16.527
254
40.970

138
560
14.714
177
16.082
129
26
31.826

18.226
65.434
21.439
834
165.116
595
17.901
133.705
70.382
190.132
77
32.145
715.986

27.050
64.760
14.714
133.983
554.842
303
22.208
95.824
88.712
101.052
129
64
10.477
46.858
1.160.976

(i) saldo reduziu significativamente, em função da baixa de operações descontinuadas do acervo cindido relacionado à Caixa Vida e Previdência em
30/12/2020, conforme indicado na nota 1.1.
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24. Patrimônio líquido
24.1. Capital social
O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é representado por 4.726.868 ações ordinárias
nominativas sem valor nominal.
24.2. Reservas de lucros
a. Reserva legal - é constituída em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações e o
Estatuto, na base de 5% do lucro líquido de cada exercício até atingir 20% do capital. O
saldo em 31 de dezembro de 2020 era de R$ 125.240 (2019 - R$ 113.702).
b. Reserva de retenção de lucros - é constituída com o saldo remanescente do lucro
líquido do exercício após considerar o dividendo proposto, a reserva legal e os juros
sobre o capital próprio. A Assembleia Geral Ordinária pode deliberar sobre a utilização
desta reserva para futuro aumento de capital, reinvestimento nas operações da
Companhia ou para distribuição complementar de dividendos. O saldo em 31 de
dezembro de 2020 era de R$ 1.811.617 (2019 – R$ 4.972.414).
c. Reserva de Capital – é constituída em conformidade com a Lei das Sociedades por
Ações e poderá ser utilizada conforme os fins previstos na referida lei. O saldo em 31 de
dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 era de R$ 16.210.
24.3. Dividendos
Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo obrigatório, previsto no estatuto, de 25% sobre
o lucro líquido, sendo que esses valores não são atualizados monetariamente. Os montantes serão
provisionados no final do exercício corrente:
Lucro líquido do exercício
(-) Reserva Legal
Base de cálculo de dividendos
Dividendo mínimo - 25%
Juros sobre o capital próprio bruto
IR retido de juros sobre o capital próprio pagos
Juros sobre o capital próprio imputado aos dividendos
Dividendos propostos
Dividendos e juros sobre o capital próprio líquido de IR

31/12/2020
2.504.807
(125.240)
2.379.567
594.892
50.844
(7.623)
43.220
43.220

31/12/2019
2.274.041
(113.702)
2.160.339
540.085
53.600
(8.037)
45.563
494.522
540.085

24.4. Juros sobre o capital próprio
A seguir apresentamos a demonstração de cálculo dos juros sobre o capital próprio:
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Patrimônio líquido no início do ano
Ajustes na distribuição de dividendos
Parcela não realizada de TVM
Variação cambial
Ajuste positivo de exercício anterior
Reserva de ágio
Realização de reserva de reavaliação tributada
Base de cálculo de JCP
Taxa de juros de longo prazo do período (TJLP)
Máximo de juros sobre o capital próprio a ser provisionado
Juros sobre o capital próprio proposto
Imposto de renda retido na fonte
Juros sobre o capital próprio a pagar

31/12/2020
8.756.451
(532.048)
(302.100)
17.974
(16.212)
1
7.924.066
4,84%
383.525

31/12/2019
7.762.958
(1.014.234)
(18.809)
(1.482)
17.974
(16.212)
(16.212)
6.713.983
6,20%
417.272

50.843
(7.623)
43.220

53.600
(8.037)
45.563

25. Resultado operacional segregado por operação
Demonstramos abaixo a abertura do resultado operacional do Grupo, segregado por tipo de
operação:
31/12/2020
Seguros

Capitalização

Consórcio

Saúde

Odonto

Outros

Total

4.471.841

-

-

1.430

66.991

-

4.540.262

(1.699.403)

(1.136.212)

-

7.682

(263)

-

(2.828.196)

(223.706)

(45.271)

(180.957)

4.799

(13.846)

-

(458.981)

Receitas de contribuições e prêmios

240.744

-

-

-

-

-

240.744

Benefícios e sinistros

597.916

-

-

(7.595)

(20.384)

-

569.937

Receita liquida com título de capitalização

4.102

1.387.743

-

-

-

693

1.392.538

Despesa com títulos resgatados e sorteados

-

(58.252)

-

-

-

-

(58.252)

Receitas de outras operações

(939.482)

-

514.693

-

-

-

(424.789)

Despesas de outras operações
Outras receitas e despesas operacionais

1.020

-

-

-

-

-

1.020

(647.292)

(43.697)

(44.360)

(13.723)

(1.634)

13.514

(737.192)

Margem técnica

1.805.740

104.311

289.376

(7.407)

30.864

14.207

2.237.091

Resultado administrativo

(565.599)

(61.228)

(132.974)

(4.803)

(25.345)

(81.541)

(871.490)

Resultado financeiro

262.450

139.404

13.989

92.067

(630)

71.844

579.124

Resultado patrimonial

(21.024)

(891)

(1.336)

-

-

41.536

18.285

1.481.567

181.596

169.055

79.857

4.889

46.046

1.963.010

Seguros
3.939.424
(2.064.839)
(151.524)
299.294
321.692
(1.020)
17.945
(241.244)
2.119.728
(623.234)
191.192
(21.209)
1.666.477

Capitalização
(1.264.991)
(91.555)
1.617.075
(44.688)
(20.008)
195.833
(62.277)
153.339
(838)
286.057

Consórcio
(119.078)
479.541
(97.546)
262.917
(117.307)
15.841
(1.256)
160.195

Saúde
(904)
8.045
(721)
(46.860)
23.198
(9.751)
(26.993)
(6.402)
69.828
36.433

Odonto
78.749
317
(19.085)
(29.784)
(6.449)
23.748
(34.621)
1.539
(9.334)

Outros
8.424
8.424
6.689
80.846
(12.215)
83.744

31/12/2019
Total
4.017.269
(3.321.468)
(381.963)
299.294
245.048
1.617.075
(44.688)
478.521
17.945
23.198
(366.574)
2.583.657
(837.152)
512.585
(35.518)
2.223.572

Prêmios retidos
Variação das provisões técnicas
Despesas de comercialização

Resultado operacional

Prêmios retidos
Variação das provisões técnicas
Despesas de comercialização
Receitas de contribuições e prêmios
Benefícios e sinistros
Receita liquida título de capitalização
Despesa títulos resgatados e sorteados
Receitas de outras operações
Despesas de outras operações
Resultado de operações com resseguro
Outras receitas e despesas
Margem técnica
Resultado administrativo
Resultado financeiro
Resultado patrimonial
Resultado operacional
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26. Detalhamento das principais contas da demonstração do resultado
Demonstramos abaixo a abertura dos principais grupos de contas do resultado:
26.1. Margem operacional
Resultado das operações de seguros
Resultado das operações de capitalização
Resultado das operações de consórcio
Resultado das operações de saúde

31/12/2020
-

Resultado das operações de odonto
Resultado de outras operações
Total

-

Controladora
31/12/2019
-

31/12/2020
1.805.740
104.311
289.376
(7.407)
30.864
14.207
2.237.091

Consolidado
31/12/2019
2.119.728
195.833
262.917
(26.993)
23.748
8.424
2.583.657

26.2. Despesas administrativas

Pessoal próprio
Serviços de terceiros
Localização
Publicidade e propaganda
Convênio DPVAT
Outras despesas administrativas
Total

31/12/2020
(6.116)
(11.769)
(1.812)
(5)
(244)
(19.946)

Controladora
31/12/2019
(4.806)
(13.672)
(2.080)
2
(197)
(20.753)

31/12/2020
(234.262)
(219.106)
(126.625)
(45.310)
1.346
(21.147)
(645.104)

Consolidado
31/12/2019
(246.419)
(172.968)
(124.573)
(70.364)
(21.396)
18.123
(617.597)

31/12/2019
(248)
(3.712)
(2.612)
(6.572)

31/12/2020
(907)
(225.052)
(427)
(226.386)

Consolidado
31/12/2019
(2.956)
(214.796)
(1.803)
(219.555)

Controladora
31/12/2019
26.705
(1.291)
45.073
3.872
74.359

31/12/2020
842.238
15.244
11
224.191
(24.883)
215
(328.722)
(108.909)
(40.261)
579.124

Consolidado
31/12/2019
736.637
9.527
336
311.353
(34.142)
529
(396.000)
(97.577)
(18.078)
512.585

26.3. Despesas com tributos
Controladora
IPTU e ISS
PIS / COFINS
Outras despesas com tributos
Total

31/12/2020
(723)
(6.019)
(1.812)
(8.554)

26.4. Resultado financeiro

Título público de renda fixa
Título privado de renda fixa
Título de renda variável
Fundos de investimento
Encargos sobre impostos
Depósitos e fundos retidos
Resultado das operações de seguros
Resultado das operações de capitalização
Outros resultados financeiros
Total

31/12/2020
32.820
(6.265)
39.444
1.768
67.767
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26.5. Resultado patrimonial
Resultado de equivalência patrimonial
Receita de aluguel com imóveis de renda
Perda com ativos não correntes
Despesa de aluguel com imóveis de renda ou
venda
Outros resultados patrimoniais
Total

31/12/2020
1.044.249
7.914

Controladora
31/12/2019
1.062.616
(85.033)

Consolidado
31/12/2019
55.376
(1.585)
(85.033)

-

(210)

-

(210)

(645)
1.051.518

(646)
976.727

(2.918)
18.285

(4.066)
(35.518)

31/12/2020
59.395
32.469
(70.661)

26.6. Ganhos ou perdas com ativos não correntes

(30.701)
-

Controladora
31/12/2019
1.716

(30.701)

1.716

31/12/2020
Redução ao valor recuperável (i)
Outras despesas não correntes (ii)
Outras despesas
Total

31/12/2020

Consolidado
31/12/2019

(34.194)
(66.535)
(37.247)

14.777
(324.496)
(7.060)

(137.976)

(316.779)

(i) Os valores de redução ao valor recuperável referem-se à reversão da provisão para perda de créditos a recuperar junto ao SH/SFH e
constituição de provisão para perda do ágio da Previsul.
(ii) Substancialmente a constituição de provisão para riscos de demandas judiciais do SH/SFH, vide nota 22.1.

27. Imposto de renda e contribuição social
Demonstramos a seguir o cálculo de taxa efetiva:
Controladora
31/12/2020
DESCRIÇÃO

Resultado antes dos tributos e após
participações
( - ) Juros sobre o capital próprio
( - ) Resultado de equivalência
patrimonial
( - ) Outras variações

Contribuição Imposto de
Social
Renda

Consolidado

31/12/2019

31/12/2020

Contribuição
Social

Imposto de
Renda

Contribuição Imposto de
Social
Renda

2.272.628

2.272.628

2.501.352

2.501.352

(50.844)

(50.844)

(53.600)

(53.600)

(2.485.517) (2.485.517)

(2.309.767)

(2.309.767)

31/12/2019
Contribuição
Social

Imposto de
Renda

1.906.793

1.906.793

1.825.034

1.825.034

(50.844)

(50.844)

(53.600)

(53.600)

(4.185.859) (4.185.859)

(4.525.609)

(4.525.609)

23.432

23.432

85.678

85.678

(5.264)

236.605

236.605

Base de cálculo
Taxa nominal do tributo

(11.577)
9,00%

(11.577)
25,00%

(5.061)
9,00%

(5.061)
25,00%

(2.416.933) (2.416.933)
9,00%
25,00%

(2.431.811)
9,00%

(2.431.811)
25,00%

Tributos calculado a taxa nominal
Ajustes do lucro real
Ajustes temporários diferidos
Ajustes RTT
Aproveitamento de ativo fiscal
diferido
Total ajustes do lucro real

1.042
14.771
(12.546)
-

2.894
14.771
(12.546)
-

455
6.882
(5.907)
-

1.265
6.882
(5.907)
-

(616.352) (1.041.098)
257.147
257.147
(228.044)
(228.364)
2.533
2.533

(597.803)
342.359
(202.394)
-

(1.010.480)
322.039
(205.618)
-

-

(737)

-

-

-

-

-

1.487

1.487

975

975

31.636

31.316

139.965

116.421

(134)

(372)

(88)

(244)

353.881

587.414

293.376

487.594

-

25

-

24

-

5.978

-

22.253

908

2.547

368

1.045

(262.471)

(447.706)

(304.428)

(500.634)

7,84%

22,00%

7,27%

20,66%

Tributos sobre os ajustes
Incentivos fiscais
Despesa contabilizada
Taxa efetiva
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28. Transações com partes relacionadas
A Administração identificou como partes relacionadas ao Grupo: sua controladora CNP
Assurances S.A., suas acionistas Caixa Seguridade Participações S.A., INSS – Instituto Nacional
do Seguro Social e CNP Assurances Brasil Holding Ltda., suas Controladas e Coligada, seus
administradores, conselheiros e demais membros considerados como “pessoal-chave” da
administração e seus familiares, conforme definições contidas no CPC 05.
O Grupo atua de forma integrada com suas controladas e compartilha com elas certos componentes
da estrutura física, operacional e administrativa. Os custos dessa estrutura são atribuídos segundo
critérios definidos pela administração que consideram, dentre outras variáveis, os volumes de
negócios de cada uma das empresas.
As transações com partes relacionadas são realizadas a preços, prazos e taxas compatíveis com as
praticadas com terceiros em condições semelhantes.
As movimentações decorrentes de operações realizadas com as partes relacionadas são resumidas
a seguir:
Controladora
31/12/2019

31/12/2020

Disponibilidades:
Caixa Econômica Federal
Dividendos
Caixa Consórcios S.A.
CNP Assurances Brasil Holding Ltda.
CNP Assurances
Caixa Seguridade Participações S.A.
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
Caixa Seguros Participações Securitárias Ltda
Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A.

Ativos

(Passivos)

Receitas

(Despesas)

Ativos

(Passivos)

Receitas

(Despesas)

198

-

-

-

103

-

-

-

21.294
402.944
-

-

-

-

12.804
534.766
27.155

(4.945)
(250.969)
(238.409)
(198)
-

-

-

-

(432)
(21.935)
(20.836)
(17)

-

-

-

(456)
(23.123)
(21.966)
(18)

-

-

Juros sobre capital próprio
CNP Assurances Brasil Holding Ltda.
CNP Assurances
Caixa Seguridade Participações S.A.
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
Contribuições para plano de previdência privada
Caixa Vida e Previdência S.A.
Prestação de serviços e reembolsos:
Caixa Seguradora S.A.
Caixa Consórcios S.A.
CNP Assurances
Caixa Seguros Saúde
Operações de seguros
Caixa Seguradora S.A.
Remuneração do pessoal
Remuneração e benefícios de curto prazo

-

-

-

(371)

-

-

-

(283)

-

-

-

(32)

-

(129)

-

(1.146)

545
-

(21.439)

-

(6.403)

233
-

(14.714)

-

(3.878)

218

-

-

-

93

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)

-
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Consolidado
31/12/2020

31/12/2019

Ativos

(Passivos)

Receitas

(Despesas)

Ativos

(Passivos)

Receitas

(Despesas)

5.468

-

-

-

219.166

-

-

-

Dividendos
CNP Assurances Brasil Holding Ltda.
CNP Assurances
Caixa Seguridade Participações S.A.
Sul América Capitalização S.A.
Icatu Seguros S. A.
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A.

-

(13.046)
-

-

-

27.155

(4.945)
(250.969)
(238.409)
(10.295)
(10.295)
(198)
-

-

-

Juros sobre capital próprio
CNP Assurances Brasil Holding Ltda.
CNP Assurances
Caixa Seguridade Participações S.A.
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

-

(432)
(21.935)
(20.836)
(17)

-

-

-

(456)
(23.123)
(21.966)
(18)

-

-

132
-

(21.439)
(23.151)
(9.641)

(6.403)
- (1.178.189)
(942.374)

-

(14.714)
(100.141)
(21.697)

Disponibilidades:
Caixa Econômica Federal

Prestação de serviços e reembolsos:
CNP Holding do Brasil
CNP Assurances
Caixa Econômica Federal
Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A.
Operações de seguros
Caixa Econômica Federal
Seguradora Líder - DPVAT
Remuneração do pessoal
Remuneração e benefícios de curto prazo

2.700.285
1.861

(7.126) 2.700.285
410

-

-

-

(9.883)
(1.279)

1.927.633
534.006

(12.608)

-

(3.878)
- (1.012.152)
(819.130)

(5.609) 1.869.624
(533.505)
81.361

-

-

(5.036)
(120.580)

(11.571)

A Companhia e suas controladas não concedem benefícios pós-emprego, de rescisão de contrato
de trabalho, remuneração baseada em ações ou outros benefícios de longo prazo, para seu pessoalchave da Administração.
29. Participação sobre o resultado
A participação nos lucros, devida aos empregados, está definida no Estatuto das suas Controladas
e está limitada a 5% do lucro apurado depois de deduzidos os ajustes nos lucros acumulados e
apuração do imposto de renda e a contribuição social.
O valor contabilizado no exercício de 2020 ficou dentro do limite estabelecido nos Estatutos de
cada Controlada e foi calculado conforme regras firmadas através de acordo feito com o sindicato
da categoria. Os ajustes destas provisões são feitos, quando necessários, no exercício subsequente
em função das decisões da Assembleia Geral Ordinária.
30. Plano de previdência patrocinado
Suas controladas são co-patrocinadoras de planos de previdência complementar para seus
funcionários e administradores na modalidade de Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL
Previnvest). O Previnvest é um plano de previdência aberto que concede complemento de
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aposentadoria sob a forma de renda temporária ou vitalícia, além de outros benefícios opcionais,
sendo constituído sob o regime financeiro de capitalização na modalidade de contribuição variável.
Nos termos do regulamento do fundo, os patrocinadores contribuem com percentuais variáveis,
dependendo da idade de ingresso no plano, aplicados sobre o salário de contribuição do empregado.
Os patrocinadores contribuem, ainda, com até 5 vezes o valor das contribuições espontâneas dos
empregados, segundo critérios estabelecidos no Regulamento.
No exercício findo de 2020, o Grupo efetuou contribuições no montante de R$ 19.608 (2019 - R$
18.130).
31. Seguro dos ativos próprios
O Grupo mantém apólices de seguro em montante julgado suficiente, pela Administração, para
cobrir eventuais perdas em seus ativos e reparar possíveis danos pessoais e materiais causados a
terceiros. A política de uso do seguro como elemento de gerenciamento de riscos e as premissas
adotadas na sua contratação, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de
demonstrações financeiras, consequentemente não foram examinadas pelos nossos auditores
independentes.
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia e suas controladas dispunham das seguintes apólices
de seguros contratadas:
Ramos
Empresarial e informática
Residencial
Total

Ativos/Responsabilidade cobertas
Responsabilidade civil, Edificios e Instalações
Responsabilidade civil e Instalações

Importância segurada
194.622
9.100
203.722

Prêmio pago
129
25
154

32. Impairment ativos não financeiros
32.1. Investimento na CNPX
Após várias discussões e análises de viabilidade da operação na Colômbia, em reunião do dia 05
de dezembro de 2019 do Conselho de Administração, decidiu-se pela descontinuidade do projeto
na Colômbia.
Dessa forma um ajuste ao valor recuperável de R$ 86,7 milhões em 2019, foi reconhecido. A perda
por redução ao valor recuperável foi incluída em outros resultados operacionais.
Em dezembro de 2020, foi dado baixa nos livros da Companhia, em função do encerramento
definitivo da empresa junto ao órgão competente na Colômbia.
32.2. Baixa de crédito tributário
Em junho de 2020, foi realizado a baixa da totalidade do crédito tributário da Caixa Seguradora
Especializada em Saúde S.A., em função da revisão de expectativa de rentabilidade futura, que
permitiria a sua compensação, no montante de R$ 62.450.

692

CAIXA SEGUROS HOLDING S.A. - CNPJ 14.045.781/0001-45
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
em 31 de dezembro de 2020

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.)

32.3. Ágio da Previsul
O ágio gerado na aquisição da Previsul em 2017 foi submetido ao teste de impairment.
As premissas adotadas para cálculo dos fluxos de caixa descontados da Previsul (Unidade Geradora
de Caixa – UGC), foram baseadas na análise de sua performance nos últimos anos, e nas projeções
de resultados futuros, além das expectativas de estratégias da Administração.
Tendo como base as expectativas de estratégias de crescimento da Administração, foi projetado o
fluxo de caixa para um período de 20 anos, considerando uma taxa de desconto da EIOPA, que é a
mesma utilizada no cálculo do Embedded Value realizado pela área atuarial do Grupo, que é feito
anualmente e busca valorizar as carteiras de produtos do Grupo durante toda sua vida útil.
O valor recuperável estimado para o ágio foi inferior ao seu valor contábil e, portanto, um ajuste
para redução total do valor recuperável de R$ 30.700 em 2020 foi reconhecido. A perda por redução
ao valor recuperável foi incluída em outros resultados operacionais.
33. Operações descontinuadas
Conforme mencionado na nota 1.1, em 30 de dezembro de 2020 foi concluída a operação de
restruturação societária o que resultou na cisão do investimento da Caixa Vida e Previdência para
constituição do novo grupo societário (Holding XS1 S.A.), o valor do acervo líquido cindido foi de
R$ 1.874.320, que representou a totalidade da participação societária na Caixa Vida e Previdência.
A seguir apresentamos o resultado das operações descontinuada para os períodos findos em 31 de
dezembro de 2020 e 2019:
Operações Descontinuadas
Receitas da operação
Custos/despesas da operação
Margem operacional
Despesas administrativas
Despesas com tributos
Resultado financeiro
Resultado operacional
Ganhos ou perdas com ativos não correntes
Resultado antes dos impostos e participações
Imposto de renda
Contribuição social
Lucro líquido das operações descontinuadas

31/12/2020

31/12/2019

30.742.582
(28.313.393)
2.429.189
(189.399)
(220.516)
388.860
2.408.134
(3.866)
2.404.268
(601.875)
(361.125)
1.441.268

26.474.759
(24.460.262)
2.014.496
(188.324)
(189.743)
428.182
2.064.611
198
2.064.809
(511.036)
(306.622)
1.247.151

Os fluxos de caixas líquidos das operações descontinuadas para os períodos findos em 31 de
dezembro de 2020 e 2019 são:
Atividades operacionais
Atividades de investimentos
Atividades de financiamentos
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
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31/12/2020

31/12/2019

2.898.075
(3.346)
(2.343.054)
551.674

992.776
(4.352)
(863.157)
125.267
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34. Outras informações
a) Impactos da Covid-19 no Grupo
Com o aumento da taxa de contágio da Covid-19 no início de 2020, a OMS – Organização Mundial
de Saúde elevou a classificação do novo Corona Vírus para pandemia e desde então os governos
têm tomado diversas medidas para tentar conter o avanço da pandemia, dentre as medidas a mais
importante é o isolamento social e fechamento do comércio, o que tem causado reflexos
significativos na economia. Uma das consequências dessa situação, foi a intensificação pelo Banco
Central do processo de diminuição da taxa básica de juros do país, a SELIC, que durante o primeiro
semestre de 2020 já foi reduzida quatro vezes, com intuito de estimular o crédito na economia e
atingindo o menor patamar da história. O cenário do 2º semestre continuou com muitas incertezas,
apesar de terem sido anunciadas ao público a criação de novas vacinas para o combate à doença e
com o início da imunização em janeiro de 2021 em vários países, inclusive no Brasil.
Como consequência direta nas operações do Grupo, apesar de observarmos uma redução do
faturamento nos meses de março, abril e maio, diretamente relacionado à redução das vendas, o
faturamento relacionado ao estoque das carteiras de clientes atrelado a retomada do volume de
vendas a partir da segunda quinzena de junho, fez com que o impacto da pandemia fosse atenuado.
Outro aspecto da pandemia e que se observa no mercado de seguros em geral é o relacionado a
redução da sinistralidade provocada pelo confinamento social durante os meses mencionados.
Desta forma, como resultado da soma desses fatores, no encerramento do ano, a margem
operacional ficou superior a alcançada no ano passado. Fora isso, não foi observado nenhum outro
impacto muito significativo nos demais componentes do balanço do Grupo.
Importante mencionar que em função da situação pandêmica que estamos passando, as empresas
do Grupo indenizarão os casos de sinistros relacionados à Covid-19, mas sempre respeitando-se os
processos e regras de regulação de sinistros já estabelecidas.
Ademais, o Grupo tem envidado todos os esforços para o enfrentamento da Covid-19, tendo sido
criado em março de 2020 um comitê de crise para viabilizar estratégias para o enfrentamento a
Covid-19, visando preservar a qualidade de atendimento aos clientes, minimizar o risco para os
seus colaboradores e familiares, e também a continuidade dos negócios. De imediato o comitê
deliberou sobre a preparação de infraestrutura e sistemas para acesso remoto, possibilitando o
trabalho em home office para 100% dos funcionários e suspensão de viagens a negócio. Também
foi criado um canal de comunicação para conscientização dos colaboradores sobre os cuidados com
a higiene e prevenção ao contágio, além de divulgação de conteúdo relevante sobre o avanço da
doença em nosso País, e por fim, o rastreamento e orientação aos funcionários que tenham contraído
a Covid-19, oferecendo a eles todo o suporte para o combate à doença. Como ação preparativa para
o retorno às atividades em seus escritórios, foi elaborado um Plano de Retorno considerando fases
sequenciais e gradativas. Assim, permitindo o retorno seguro aos colaboradores e a redução dos
riscos ao negócio decorrentes de um possível agravamento da crise já atenuada.
Em novembro, houve ativação da primeira fase do plano de retorno aos escritórios, contemplando
somente colaboradores voluntários e um limite de 20% do contingente total, a qual foi desmobiliada
em 19 de dezembro de 2020 devido à crescente segunda onda de novos casos de COVID-19 em
todo o Brasil.
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Foram implementadas ações adicionais para garantir a manutenção das atividades, reforço da
segurança da informação e segurança dos funcionários, tais como:
- Aculturamento dos colaboradores em segurança cibernética com ênfase nos riscos associados ao
trabalho em home office.
- Suporte às equipes comerciais que trabalham em campo, através do fornecimento de EPI´s e um
guia com orientações de segurança específicas para este público.
- Mantemos o acompanhamento semanal da pandemia através de reportes executivos contendo
indicadores para os cenários mundial, nacional e interno.
Importante ainda ressaltar a solidez e capacidade de adaptação do Grupo ao cenário atual, fatores
que vêm contribuindo para que as consequências adversas dessa pandemia gerem o mínimo de
impacto possível neste momento de crise.
b) Consórcio DPVAT
Em reunião do Conselho de administração do dia 28/09/2020 foi deliberado pela saída das empresas
do Grupo do consórcio DPVAT, a partir de 31/12/2020.
Além disso, a Assembleia Geral das consorciadas do seguro DPVAT deliberou pela dissolução do
Consórcio a partir de 1º de janeiro de 2021, onde a Seguradora Líder foi designada a administrar o
run-off, assim cessando novas subscrições de riscos para as consorciadas a partir dessa data.
c) Informações complementares – investigação Canal Seguro.
Foi deflagrada, no dia 26/11/2020, uma nova fase da operação Descarte (13a) – Canal Seguro pela
Polícia Federal que investiga um esquema pelo qual haveria a simulação e/ou superfaturamento de
prestação de serviços para a WIZ e para a Caixa Seguradora S.A.
Diante desse contexto, a Administração da Caixa Seguros Holding S.A., tomou várias medidas para
lidar com a situação, como: criação de um Comitê de Crise; afastamento temporário das atividades
dos profissionais envolvidos; contratação de empresas especializadas para defesa e assessoramento
nesse processo.
Em 03/12/2020, foi realizada reunião do Conselho de Administração da Caixa Seguros Holding
S.A., onde todas as ações acima foram compartilhadas, sendo aprovado pelo Conselho de
Administração a criação de um Comitê de Investigação interna formado por 3 membros, com o
objetivo de conduzir uma investigação independente de modo a apurar as alegações constantes dos
autos e eventuais outras ramificações em relação à Caixa Seguros Holding S.A. e suas subsidiárias.
Todas as medidas acima mencionadas dizem respeito inclusive à Caixa Seguradora S.A., fato esse
de conhecimento dos membros de sua diretoria e Conselho de Administração.
É importante ressaltar que dentre as empresas do Grupo, somente a Caixa Seguradora S.A. foi
mencionada nas peças do Ministério Público de São Paulo e que o objeto de apuração é basicamente
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um contrato entre a Caixa Seguradora S.A. e um prestador de serviço em que, após avaliação
interna, trata-se de um projeto exclusivo do ramo hipotecário onde, inclusive, já houve seu distrato
formalizado desde o ano de 2018.
A investigação independente encontra-se em andamento e, até o momento, os fatos mencionados
no parágrafo anterior foram reportados pelas autoridades como transações alegadamente indevidas,
mas cujas consequências ou necessidades de eventuais ajustes não são capazes de gerar impacto
material nas demonstrações contábeis do Grupo. A Caixa Seguros Holding S.A. e suas controladas
continuarão acompanhando e apoiando os processos de investigação até as suas conclusões e
atentas a quaisquer novas informações que possam vir a demandar providências adicionais.

*****
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Nota
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Ativos financeiros
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Ativos financeiros disponíveis para venda
Ativos financeiros mantidos até o vencimento
Empréstimos e recebíveis
Prêmios a receber de segurados
Títulos e créditos a receber
Depósitos judiciais e fiscais
Ativos de resseguro
Impostos e contribuições
Despesas de comercialização diferidas
Dividendos a receber
Outros ativos
NÃO CIRCULANTE
Ativos financeiros
Ativos financeiros disponíveis para venda
Ativos financeiros mantidos até o vencimento
Empréstimos e recebíveis
Prêmios a receber de segurados
Títulos e créditos a receber
Depósitos judiciais e fiscais
Ativos de resseguro
Impostos e contribuições
Despesas de comercialização diferidas
Outros ativos
Investimentos
Intangível
Propriedades imobiliárias de investimento
Ativo imobilizado
TOTAL DO ATIVO

5

6
6.1
6.2
7
8
9
10
11

5

6
6.1
6.2
7
8
9
10
12

13

31/12/2019

Controladora
31/12/2018

31/12/2019

Consolidado
31/12/2018

1.378.490
205
641.441
641.441
496
496
160.613
574.725
1.010
7.965.822
419.101
419.101
12.440
7.523.726
7.639
2.916
9.344.312

1.514.529
432
866.036
866.036
169
169
142.418
505.386
88
6.789.953
70.463
70.463
10.431
6.691.695
9.109
5.086
3.169
8.304.482

84.363.205
228.110
80.554.318
80.387.571
98.159
68.588
1.673.020
951.785
721.235
3
173.064
988.745
672.642
27.155
46.148
19.645.175
13.759.396
12.743.049
1.016.347
839.531
113.541
725.990
1.867.208
7.380
1.024.449
1.379.202
1.273
47.685
355.684
127.542
235.825
104.008.380

72.590.499
184.258
68.980.257
67.646.597
14.870
1.318.790
1.503.489
938.872
564.617
249.692
1.042.136
569.284
21.683
39.700
11.295.194
6.115.412
5.094.078
1.021.334
643.505
32.673
610.832
1.637.685
14.923
934.505
996.647
98
41.854
534.787
156.182
219.596
83.885.693

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Consolidado

Controladora
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nota

CIRCULANTE

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

580.004

541.524

88.343.420

70.714.922

Provisões técnicas

14

-

-

84.303.008

66.947.627

Débitos de operações de seguro e resseguro

16

-

-

630.062

618.619

Débitos de operações de previdência complementar

17

-

-

4.189

4.747

Débitos de operações de capitalização

18

-

-

14.593

16.331

Débitos de outras operações

19

-

-

34.049

23.252

Dividendos e JSCP a pagar

20

540.084

509.628

560.674

526.194

Impostos e contribuições

21

8.094

5.607

1.635.869

1.643.597

Outros passivos

23

31.826

26.289

1.160.976

934.555

7.857

-

6.693.265

5.241.209
2.268.506

NÃO CIRCULANTE
Provisões técnicas

14

-

-

2.969.901

Impostos e contribuições

21

7.857

-

250.872

67.159

Provisões para contingências

22

-

-

3.471.388

2.902.916

Outros passivos

-

-

1.104

2.628

24 / 2.1.3

8.756.451

7.762.958

8.971.695

7.929.562

Capital social

24.1

3.370.000

3.070.000

3.370.000

3.070.000

Reservas

24.2

5.102.326

4.690.641

5.090.479

4.690.641

302.099

18.809

302.099

18.809

-

1.482

-

1.482

(17.974)

(17.974)

(17.974)

(17.974)

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

23

Ajuste com títulos e valores mobiliários
Ajustes de variação cambial
Ajuste de avaliação patrimonial
Participação dos acionistas não controladores
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

-

-

227.091

166.604

9.344.312

8.304.482

104.008.380

83.885.693

8.744.604

7.762.958

227.091

166.604

Patrimônio atribuível aos
Acionistas da Companhia
Acionistas não controladores nas controladas

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Nota

Controladora

Consolidado

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

Receitas da operação

-

-

30.293.304

23.473.594

19.138.513

Custos/Despesas da operação

-

-

(26.500.384)

(19.841.258)

(16.451.241)

Operações Continuadas

31/12/2017

Margem operacional

26.1

-

-

3.792.920

3.632.336

2.687.272

Despesas administrativas

26.2

(20.753)

(27.357)

(805.920)

(779.289)

(661.925)

Despesas com tributos

26.3

(6.572)

(6.476)

(409.298)

(425.773)

(300.629)

Resultado financeiro

26.4

74.359

68.078

1.746.001

1.511.159

1.809.417

Resultado patrimonial

26.5

2.223.878

2.122.951

(35.518)

22.754

31.050

2.270.912

2.157.196

4.288.185

3.961.187

3.565.185

1.716

(17.061)

(316.581)

(56.156)

(20.514)

2.272.628

2.140.135

3.971.604

3.905.031

3.544.671

Resultado operacional
Ganhos ou perdas com ativos não correntes

26.6

Resultado antes dos impostos e participações
Imposto de renda

27

1.045

4.169

(1.011.670)

(936.304)

(779.369)

Contribuição social

27

368

1.501

(611.049)

(753.174)

(656.948)

Lucro líquido do exercício

2.274.041

2.145.805

2.348.885

2.215.553

2.108.354

Acionistas da Companhia

2.274.041

2.145.805

2.262.194

2.145.805

2.041.837

-

-

Acionistas não controladores em controladas

86.691

69.748

66.517

Básico em R$

478,58

453,96

431,96

Diluído em R$

478,58

453,96

431,96

2.262.194

2.145.805

2.041.837
66.517

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
ABRANGENTE
Acionistas da Companhia
Acionistas não controladores em controladas

2.274.041

2.145.805

-

-

86.691

69.748

Outros lucros abrangentes

283.290

25.231

327.370

21.976

71.928

Ajustes de títulos e valores mobiliários

485.380

43.626

558.847

38.200

117.938

Efeito tributário dos ajustes de títulos e valores mobiliários
Total dos lucros abrangentes para o
exercício
Acionistas da Companhia
Acionistas não controladores em controladas

(202.090)

(18.395)

(231.477)

(16.224)

(46.010)

2.557.331

2.171.036

2.676.255

2.237.529

2.180.282

2.557.331

2.171.036

2.545.484

2.171.036

2.089.866

-

-

130.771

66.493

90.416

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Saldos em 31 de dezembro de 2019

Dividendos complementares: AGOE de 29.03.2019
Dividendos complementares: conf. AGOE de 29.03.2019
Aumento de Capital
Ajustes de variação cambial
Ajustes de Títulos e valores Mobiliários
Lucro líquido do exercício
Proposta de destinação do lucro líquido:
Reserva legal
Reserva de retenção de lucros
Dividendos e JSCP propostos - R$ 115,96 por lote de mil ações

Saldos em 31 de dezembro de 2018

(954.893)
(122.675)
-

225.000
-

113.702

113.702
-

(107.290)
-

107.290

107.290
-

(102.325)
-

-

-

102.325

Legal

16.210

-

-

16.210

-

-

-

-

16.210

(17.974)

-

-

(17.974)

-

-

-

-

(17.974)

302.099

-

283.290
-

18.809

-

25.231
-

-

-

(6.422)

-

-

(1.482)
-

1.482

-

3.742
-

-

-

(2.260)

7.762.958

(514.652)

(954.893)
3.742
25.231
2.145.805

-

-

7.057.725

Subtotal

-

(113.702)
(1.612.217)
(548.122)

8.756.451

(548.122)

- (1.014.234)
(1.482)
283.290
2.274.041
2.274.041

-

(107.290)
(1.523.863)
(514.652)

2.145.805

-

-

-

Ganhos /
Perdas Ajustes
Lucros
Ajuste de
de
não
(Prejuízos)
Avaliação
realizados variação
acumulados
Capital Patrimonial
com cambial
T.V.M.

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

4.972.414

1.612.217
-

3.370.000

(1.014.234)
(192.710)
-

4.567.141

300.000
-

3.070.000

1.523.863
-

-

-

-

4.120.846

Lucros

2.845.000

Capital
Social

Reservas

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

CAIXA SEGUROS HOLDING S.A. - CNPJ 14.045.781/0001-45

Saldos em 31 de dezembro de 2017
Dividendos complementares de exercícios anteriores a 2017: ATA do CA de
15.01.2018
Antecipação dos dividendos complementares do exercício anterior: ATA do CA de
15.01.2018
Dividendos complementares: AGOE de 29.03.2018
Dividendos complementares: conf. AGOE de 29.03.2018
Aumento de Capital
Ajustes de variação cambial
Ajustes de Títulos e valores Mobiliários
Lucro líquido do exercício
Proposta de destinação do lucro líquido:
Reserva legal
Reserva de retenção de lucros
Dividendos e JSCP propostos - R$ 108,88 por lote de mil ações

Descrição

704

(11.847)

-

(11.847)

-

-

-

-

-

-

7.929.562

(531.217)

(11.109)
(954.893)
3.742
21.976
2.215.553

(36.284)

(55.718)

7.277.512

Total

5

227.091

(20.589)

-

8.971.695

(568.711)

(49.695)
(49.695)
- (1.014.234)
(1.482)
44.080
327.370
86.691
2.348.885

166.604

(16.565)

(11.109)
(3.255)
69.748

(36.284)

(55.718)

219.787

Ajuste de Participação
dos não
resultado na
consolidação controladores

CAIXA SEGUROS HOLDING S.A. - CNPJ 14.045.781/0001-45
Demonstração do Fluxo de Caixa
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.)

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício antes do IR/CS
Ajustes para:
Depreciação e amortizações
Perda (Reversão de perdas) por redução ao valor
recuperável dos ativos
Perda (Ganho) na alienação de imobilizado e intangível
Resultado de equivalência patrimonial
Outros ajustes - diversos
Variação nas contas patrimoniais:
Ativos financeiros
Créditos das operações
Créditos das operações de previdência complementar
Ativos de resseguro
Créditos fiscais e previdenciários
Ativo fiscal diferido
Depósitos judiciais e fiscais
Despesas antecipadas
Custos de aquisição diferidos
Outros ativos
Impostos e contribuições
Outras contas a pagar
Débitos de operações
Débitos de operações com previdência complementar
Débitos de operações com capitalização
Depósitos de terceiros
Provisões técnicas
Provisões técnicas - previdência complementar
Provisões técnicas - capitalização
Provisões para contingências
Outros passivos
Caixa gerado/(consumido) pelas operações
Juros pagos
Juros recebidos
Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio
Imposto sobre o lucro pagos
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Recebimento pela Venda:
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Pagamento pela Compra:
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Caixa líquido consumido nas atividades de
investimentos
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio
Caixa líquido consumido nas atividades de
financiamentos

31/12/2019

Controladora
31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

Consolidado
31/12/2017

2.272.628

2.140.135

3.971.604

3.905.031

3.544.671

1.176

3.940

74.792

84.199

57.766

85.033

-

290.525

(5.904)

(16.414)

(1.715)
(2.309.766)
645

17.061
(2.124.191)
645

17.229
(55.376)
7.357

71.936
(41.458)
52

(541)
(41.760)
2.742

(110.705)
(17.809)
(2.009)
(923)
(4.460)
11.756
(2.634)
134
(78.649)

325.947
47.960
(4.195)
30
(1.035)
3.690
7.249
68
417.304

(18.893.576)
(222.970)
364
84.171
1.492.135
(87.330)
(229.526)
3.085
(485.913)
(274.437)
(1.430.287)
107.044
11.444
(558)
(1.738)
62.770
17.599.826
223.300
233.651
568.472
35.501
3.101.559

(13.475.533)
124.789
2
13.467
1.282.423
(36.553)
(217.420)
(9.228)
(324.057)
(126.283)
(1.413.415)
37.957
179.028
(14.989)
4.461
178.720
11.844.862
381.404
155.462
409.778
(33.206)
2.975.525

(11.577.202)
(248.334)
(739)
(5.706)
1.221.304
69.880
(227.769)
(1.259)
(540.600)
(124.173)
(1.393.851)
15.159
158.170
12.765
(585)
64.498
10.971.908
692.585
(22.439)
131.602
15.524
2.757.202

4.133
1.641.833
(386)
1.566.931

5.666
1.054.495
(1.095)
1.476.370

(398)
14.681
44.450
(1.441.358)
1.718.934

(465)
13.734
21.908
(1.284.367)
1.726.335

(1.613)
33.349
38.027
(1.297.689)
1.529.276

6.705
6.249
456
(50.000)
(50.000)
-

(36.209)
(36.209)
-

15.444
6.863
8.581
(100.403)
(20)
(12.687)
(87.696)

(102.405)
(382)
(9.991)
(92.032)

16.634
8
972
15.654
(181.582)
(28.071)
(6.242)
(147.269)

(43.295)

(36.209)

(84.959)

(102.405)

(164.948)

(1.523.863)

(1.439.830)

(1.590.123)

(1.561.269)

(1.380.291)

(1.523.863)

(1.439.830)

(1.590.123)

(1.561.269)

(1.380.291)

(227)

331

43.852

62.661

(15.963)

432
205

101
432

184.258
228.110

121.597
184.258

137.560
121.597

Aumento/(redução) líquido(a) de caixa e equivalentes
de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
6

705

CAIXA SEGUROS HOLDING S.A. - CNPJ 14.045.781/0001-45
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2019

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.)

1. Contexto operacional e informações gerais
A Caixa Seguros Holding S.A. (“Companhia” ou “Controladora”) e a Caixa Seguros Holding S.A.
e suas controladas (“Grupo” ou “Consolidado”) está sediada em Brasília – DF, é controlada pelo
grupo segurador francês CNP Assurances e atua em parceria com a Caixa Econômica Federal
(CAIXA) na distribuição dos produtos comercializados pelas suas controladas e na administração
de seus recursos e dos recursos garantidores das provisões técnicas de suas controladas.
A Companhia tem por objeto social a participação, como acionista, ou sócia, em sociedades
empresariais, que exploram: i) atividade de seguros em todos os ramos, incluindo saúde e dental;
ii) segmento de capitalização; iii) planos de previdência privada aberta, nas modalidades de pecúlio
e renda; iv) administração de consórcio; v) atividades correlatas ou complementares às atividades
descritas anteriormente.
A seguir, relação das companhias controladas:
a. Caixa Seguros Participações Securitárias Ltda. – Controlada da Companhia, tem como
objeto social a participação em outras sociedades que atuam no segmento regulado pela
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.
b. Caixa Seguradora S.A. – Controlada da Caixa Seguros Participações Securitárias Ltda., tem
como objeto social a exploração de seguros de ramos elementares e vida.
c. Caixa Vida e Previdência S.A. – Controlada da Caixa Seguros Participações Securitárias
Ltda., tem como objeto social a comercialização de produtos de previdência complementar.
d. Caixa Capitalização S.A. - Controlada pela Caixa Seguros Participações Securitárias Ltda.,
(51% das ações), e tem como objeto social a comercialização de produtos de capitalização.
e. Caixa Consórcios S.A. - Administradora de Consórcios - Controlada da Companhia, tem
como objeto social a administração de grupos de consórcios para aquisição de bens móveis e
imóveis.
f. Caixa Seguradora Especializada em Saúde S.A. - Subsidiária integral da Companhia, tem
como objeto social a atuação como seguradora especializada em seguro-saúde.
g. Caixa Seguros Assessoria e Consultoria Ltda. Controlada da Companhia, tem como objeto
social no ramo de consultoria e assessoria.
h. Companhia de Seguros Previdência do Sul (Previsul) - Controlada pela Caixa Seguros
Participações do Sul Ltda., tem como objeto social a exploração de seguros de pessoas.
i. Caixa Seguros Participações em Saúde Ltda. – Controlada da Companhia, tem como objeto
social a participação em outras sociedades.
j. Odonto Empresas Convênios Dentários Ltda. - Controlada da Caixa Seguros Participações
em Saúde Ltda., tem como objeto social a atuação como operadora especializada em planos
odontológicos.
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k. CNPX S.A. - Controlada da Companhia, tem como objeto social a participação em sociedade
de seguros.
l. Youse Seguradora S.A. - Controlada da Caixa Seguros Participações Securitárias Ltda., a
exploração de operações de seguros de danos e de pessoas, em quaisquer de suas modalidades
ou formas.
A emissão destas demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de Administração, em
30 de janeiro 2020.
2. Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão
definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os exercícios
apresentados, salvo disposição em contrário.
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas conforme as práticas
contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e
International Financial Reporting Standards (IFRS).
Nas demonstrações financeiras individuais, os investimentos em controladas são contabilizados
pelo método de equivalência patrimonial. Os ajustes de práticas contábeis são feitos tanto nas
demonstrações financeiras individuais quanto nas demonstrações financeiras consolidadas para
chegar ao mesmo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da controladora.
Essas demonstrações financeiras apresentam, a terceira coluna com as movimentações dos fluxos
de caixa e demonstrações de resultado de 2017, de forma a atender as necessidades do acionista
Caixa Seguridade.
2.1.

Consolidação

2.1.1. Controladas
Controladas são todas as entidades cujas políticas financeiras e operacionais podem ser conduzidas
pelo Grupo e nas quais normalmente há uma participação acionária de mais da metade dos direitos
de voto. A existência e o efeito de potenciais direitos de voto, que são atualmente exercíveis ou
conversíveis, são levados em consideração ao avaliar se o Grupo controla outra entidade. As
controladas são integralmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para o
Grupo e deixam de ser consolidadas a partir da data em que o controle cessa.
As operações entre as Companhias do Grupo, compreendendo os saldos, os ganhos e as perdas não
realizados são eliminados.
As políticas contábeis das controladas foram ajustadas, quando necessário, para assegurar
consistência com as políticas contábeis adotadas pelo Grupo.
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2.1.2. Operações e participações de acionistas não controladores
O Grupo aplica a política de tratar as operações com participações de acionistas não controladores
como operações com proprietários de ativos do Grupo.
2.1.3. Fundos imobiliários exclusivos
Ajustes de consolidação relacionados a imóveis em fundos imobiliários exclusivos, quando
aplicável, são realizados para refletir depreciações não reconhecidas nestes fundos, bem como a
eliminação de ajustes a valor de mercado dos referidos imóveis.
2.2.

Moeda funcional

As demonstrações financeiras são apresentadas em reais, por ser o Real a moeda funcional e de
apresentação da Companhia e de suas subsidiárias.
2.3.

Caixa e equivalentes de caixa

Foram considerados, como caixa e equivalentes de caixa os saldos de depósitos bancários sem
vencimento, utilizados para atender obrigações de curto prazo, sem risco significante de mudança
de valor justo.
2.4.
2.4.1.

Ativos financeiros
Classificação e reconhecimento

A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor
justo através do resultado, empréstimos e recebíveis, disponíveis para venda e mantidos até o
vencimento. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram
adquiridos. A Administração determina a classificação de seus ativos financeiros no
reconhecimento inicial.
a.

Ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado (para negociação),
disponíveis para venda e mantidos até o vencimento

Os títulos classificados na categoria “mantidos até o vencimento” são valorados pelo valor
investido acrescido dos rendimentos incorridos até a data base do balanço. Os títulos sujeitos à
negociação antes de seu vencimento têm o seu valor contábil ajustado ao valor de mercado, sendo
que os ajustes ao valor de mercado são contabilizados em contrapartida ao resultado do período
(títulos classificados como “para negociação”) ou em conta específica do patrimônio líquido
(títulos classificados como “disponíveis para venda”), líquido dos efeitos tributários. Os títulos que
compõem a carteira dos fundos de investimento exclusivos, em consonância com o que dispõe a
regulamentação, são classificados segundo instruções emitidas pela Companhia para o
administrador do fundo, nas categorias “para negociação” ou “mantidos até o vencimento”. Os
ativos dos fundos de investimento abertos são ajustados ao valor de mercado. Eventuais perdas
potenciais consideradas não temporárias são refletidas no resultado através da constituição de
provisão para perdas.
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b. Empréstimos e recebíveis
Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros representados por prêmios a receber e títulos e
créditos a receber. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado e são
avaliados por impairment (recuperação) a cada data de balanço.
2.4.2. Mensuração
O valor de mercado dos títulos é determinado de acordo com os critérios e informações abaixo:






Títulos públicos: com base no “preço unitário de mercado” informado pela Associação
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA.
Ações: com base nas cotações de preço médio divulgados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão no último pregão em que foram negociadas.
Depósitos a prazo com garantia especial: valor de curva da aplicação, até o vencimento,
por contar com garantia do Fundo Garantidor de Crédito – FGC, até o limite de R$ 20
milhões e prazo de cinco anos. Cada aplicação tem registro específico junto à CETIP, com
código apropriado e cópia do contrato da operação arquivado em meio eletrônico naquela
clearing. A máxima perda esperada, em caso de “default” da instituição emissora, são três
dias úteis (ou dias de “overnight”) até o reembolso da aplicação pelo FGC.
Dívida privada emitida por empresas ou por instituições financeiras: debêntures,
certificados de depósitos bancários, letras financeiras, letras de crédito imobiliário e letras
de crédito do agronegócio: com base em modelo de precificação desenvolvido pelo
custodiante, que considera fatores de risco incluído o risco de crédito do emissor.

2.4.3. Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial
quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há uma intenção
de liquidá-los numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
2.4.4. Instrumentos financeiros derivativos
A política de utilização de instrumentos derivativos, contratados através dos fundos de
investimentos exclusivos, visa à proteção dos ativos contra os riscos de mercado relacionados à
flutuação das taxas de juros e observando-se os limites estabelecidos na regulamentação vigente.
As operações objetivam a compensação de eventuais perdas que podem ser geradas por títulos
públicos com juros prefixados em cenário de alta de juros.
A estratégia de gerenciamento dos riscos, num cenário de alta dos juros, está baseada na
transformação de taxas prefixadas em taxas pós-fixadas. Com essa finalidade, são realizadas
operações de compra de contratos de DI no mercado futuro.
O risco associado a essa estratégia se limita ao risco de crédito da contraparte, mitigado por depósito
de margens em garantia, junto à da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão pelos detentores das posições
em derivativos.
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O controle das posições em derivativos é feito pelo custodiante e, internamente, pelo gestor de
risco, não subordinado diretamente à gestão de ativos, garantindo-se a independência no
acompanhamento dos riscos.
2.4.5. Impairment de ativos financeiros
a.

Ativos mensurados ao custo amortizado

O Grupo avalia no final de cada exercício se há evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o
grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está
deteriorado e as perdas por impairment são incorridas somente se há evidência objetiva de
impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos
ativos (um "evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos
de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado
de maneira confiável pela Administração.
Os critérios que o Grupo usa para determinar se há evidência objetiva de uma perda por impairment
incluem:






Dificuldade financeira relevante do emitente ou tomador;
Uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal;
Torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira;
O desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades
financeiras; ou
Dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos de caixa
estimados a partir de uma carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial
daqueles ativos, embora a diminuição não possa ainda ser identificada com os ativos
financeiros individuais na carteira.

O grupo avalia em primeiro lugar se existe evidência objetiva de impairment:




A provisão para riscos sobre operações de seguros e resseguros é constituída em montante
julgado suficiente para fazer face a eventuais perdas na realização de créditos e que leva em
consideração os prêmios vencidos há mais de 60 dias e 180 dias respectivamente, líquidos
de recuperações e cessões, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para
o seu recebimento em conformidade com a regulamentação do regulador de seguros em
vigor;
Demais operações: Constituída através de análises individualizadas e em montante julgado
suficiente para fazer face a eventuais perdas na realização dos créditos.

Mediante avaliações, o Grupo entende que a provisão para riscos sobre créditos está adequada e
reflete o histórico de perdas internas.
b. Ativos classificados como disponíveis para venda
O Grupo avalia no final de cada exercício do relatório se há evidência objetiva de que o ativo
financeiro está deteriorado.
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No caso de investimentos em instrumentos de capital, é analisado se existe uma queda acentuada
e/ou constante no valor de mercado do ativo em relação ao seu valor de aquisição, de acordo com
parâmetros estabelecidos pela Administração. Em caso positivo, a perda esperada é reclassificada
no patrimônio líquido para o resultado do período. Os valores reconhecidos como perda de
instrumentos de capital não são revertidos em períodos subsequentes.
Para os instrumentos de dívida, é analisado se existe um risco de default do emissor. Em caso
positivo a perda esperada é registrada no resultado do período, podendo esta ser revertida, caso seja
verificado um aumento no valor do ativo e que esse fato possa ser relacionado a eventos posteriores
ao reconhecimento da perda.
2.5.

Imobilizado e intangível

O imobilizado é contabilizado ao custo de aquisição e as depreciações são calculadas pelo método
linear, com base na vida útil estimada dos bens. As taxas de depreciação utilizadas pelo Grupo são:
i) imóveis – 2% à 10% a.a.; ii) móveis, máquinas e demais equipamentos – 10% a.a.; iii)
equipamentos de informática e veículos – 20% a.a..
O intangível refere-se a gastos em desenvolvimento de sistemas informatizados, a serem
amortizados a partir da data de sua utilização. A taxa de amortização utilizada pelo Grupo é
predominantemente de 20% a.a..
2.6.

Ativos relacionados à resseguros

A cessão de resseguros é efetuada no curso normal de suas atividades com o propósito de limitar
sua perda potencial, por meio da transferência de riscos. Os passivos relacionados às operações de
resseguros são apresentados brutos de suas respectivas recuperações ativas, uma vez que a
existência do contrato de resseguro não exime as obrigações para com os segurados.
2.7. Impairment de ativos não financeiros
Os ativos, substancialmente compostos pelos gastos com software, 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 aplicável, pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este
último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o valor em
uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os
quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)).
Os ativos não financeiros, que tenham sofrido impairment, são revisados para a análise de uma
possível reversão do impairment na data de apresentação das demonstrações financeiras.
Os ativos que têm uma vida indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à amortização e são testados
anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor recuperável (impairment).
As revisões de impairment do ágio são realizadas anualmente ou com maior frequência se eventos
ou alterações nas circunstâncias indicam um possível impairment.
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2.8.

Contratos de seguros e contratos de investimento

Em linha com o CPC 11, a Companhia efetuou o processo de classificação de todos os contratos
de seguro com base em análise de transferência de risco significativo de seguro entre as partes no
contrato, considerando adicionalmente, todos os cenários com substância comercial onde o evento
segurado ocorre, comparado com cenários onde o evento segurado não ocorre. A Companhia emite
diversos tipos de contratos de seguros em diversos ramos que transferem risco significativo de
seguro, risco financeiro ou ambos.
Como guia geral, a Companhia define risco significativo de seguro como a possibilidade de pagar
benefícios adicionais significativos aos segurados na ocorrência de um evento de seguro (com
substância comercial) que são maiores do que os benefícios pagos caso o evento segurado não
ocorra.
Os contratos classificados como contratos de investimento são relacionados aos produtos de
capitalização, um tipo de poupança programada combinada com sorteios periódicos de prêmios em
dinheiro que não transfere risco de seguro significativo.
2.9.

Provisões técnicas



As Provisões Técnicas são constituídas em consonância com as determinações e os critérios
estabelecidos em legislações específicas. Adicionalmente é realizada ainda, auditoria atuarial
independente, com o objetivo de avaliar de forma autônoma e imparcial os principais
procedimentos e cálculos atuariais, relacionados a provisões técnicas, bases de dados, limites de
retenção, ativos redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, capital mínimo
requerido dentre outros aspectos que afetam a solvência da companhia, sendo de periodicidade
anual, com data-base em 31 de dezembro.
a.

Caixa Seguradora


A Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) é constituída pela parcela de prêmio comercial
correspondente ao período de risco ainda não decorrido, e que deve ser suficiente para arcar com
os sinistros a ocorrer relativos aos riscos ativos de contratos emitidos até a data do fechamento
relativo ao balanço. A Administração constitui, adicionalmente, a parcela relativa aos Riscos
Vigentes mas Não Emitidos (RVNE) da PPNG, obtida conforme metodologia prevista em Nota
Técnica Atuarial.
A Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) é constituída (e atualizada monetariamente nos termos da
legislação e contratos, quando aplicável há incidência de juros) para a cobertura dos valores que
as áreas operacionais e jurídicas estimam serem necessários para arcar com os pagamentos futuros
de indenização dos sinistros já avisados até a data do fechamento contábil relativo ao balanço.
Adicionalmente, a Companhia constitui, por estimativa realizada pela área atuarial, a Provisão de
Sinistros Ocorridos mas não Suficientemente Avisados (IBNER), com o objetivo de, com base na
experiência observada, compensar a possível necessidade de desembolso complementar à PSL
contabilizada para o pagamento dos sinistros que a companhia já reconheceu como avisados bem
como a parte referente a revisão atuarial das probabilidades de perda de causas judiciais.
A Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (IBNR) é constituída para a cobertura dos
valores de indenização que a Companhia estima serem necessários para liquidar os sinistros já
ocorridos mas ainda não avisados até a data do fechamento contábil relativo ao balanço.
13

712

CAIXA SEGUROS HOLDING S.A. - CNPJ 14.045.781/0001-45
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2019

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.)

A Provisão de Despesas Relacionadas (PDR) é constituída para a cobertura dos pagamentos futuros
dos valores de despesas diretamente relacionadas aos sinistros já ocorridos até a data do fechamento
contábil relativo ao balanço.
A Provisão Complementar de Cobertura (PCC) é constituída para a cobertura da insuficiência nas
provisões técnicas, quando esta for constatada pelo Teste de Adequação de Passivos (TAP). O TAP
é calculado de acordo com as determinações especificadas na regulamentação vigente.
É constituída provisão para fazer face os compromissos futuros com o consórcio DPVAT, com
base em informes emitidos pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A..


b. Caixa Vida e Previdência


A Provisão Matemática de Benefícios a Conceder (PMBAC) visa assegurar os compromissos
assumidos pela entidade aberta de previdência complementar, ou sociedade seguradora, com seus
participantes enquanto não ocorrido o fato gerador do benefício. É constituída pelas contribuições
e aportes realizados pelo participante, nos planos ou produtos estruturados no regime financeiro de
capitalização, acrescidos pelos rendimentos financeiros auferidos na aplicação dos ativos
garantidores, nos termos da legislação vigente.
A Provisão Matemática de Benefícios Concedidos (PMBC) representa o valor atual dos benefícios
cujo evento gerador já tenha ocorrido sendo calculada conforme metodologia aprovada na Nota
Técnica Atuarial do plano.
A Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) é constituída (e atualizada monetariamente nos termos da
legislação) para a cobertura dos valores que as áreas operacionais e jurídicas estimam serem
necessários para arcar com os pagamentos futuros de pecúlios, as rendas vencidas, as rendas a
vencer de ações judiciais cujos saldos ultrapassem os montantes já concedidos e as indenizações
dos sinistros já avisados até a data do fechamento contábil relativo ao balanço. A Provisão é
calculada conforme metodologia prevista em Nota Técnica Atuarial.
Os valores devidos a título de resgate nas coberturas de sobrevivência, compõem a Provisão de
Resgates e Outros Valores a Regularizar (PVR) decorrentes de pedidos formalizados pelos
participantes, porém ainda não efetivamente concluídos até o encerramento do mês, seja em
decorrência de fatores operacionais ou de cumprimento de carência.
A Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (IBNR) é constituída para a cobertura dos
valores de indenização que a Companhia estima serem necessários para liquidar os sinistros já
ocorridos mas ainda não avisados até a data do fechamento contábil relativo ao balanço, conforme
metodologia prevista em Nota Técnica Atuarial.
A Provisão de Prêmios Não Ganhos – PPNG é constituída pela parcela de prêmio comercial
correspondente ao período de risco ainda não decorrido, e que deve ser suficiente para arcar com
os sinistros a ocorrer relativos aos riscos ativos de contratos emitidos até a data do fechamento
relativo ao balanço. Adicionalmente, constitui-se ainda a parcela relativa aos Riscos Vigentes, mas
Não Emitidos – RVNE da PPNG, obtida conforme metodologia prevista em Nota Técnica Atuarial.
A Provisão de Despesas Relacionadas (PDR) é constituída para a cobertura dos pagamentos futuros
dos valores de despesas diretamente relacionadas aos sinistros/eventos já ocorridos até a data do
fechamento contábil relativo ao balanço, conforme metodologia prevista em Nota Técnica Atuarial.
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Para os planos estruturados no regime financeiro de capitalização a Administração ainda constitui
uma parcela de PDR relativa a despesas de sinistros/eventos e a ocorrer.
A Provisão Complementar de Cobertura (PCC) é constituída para a cobertura da insuficiência nas
provisões técnicas, quando esta for constatada pelo Teste de Adequação de Passivos (TAP). O TAP
é calculado de acordo com as determinações especificadas na regulamentação vigente.
A Provisão de Excedente Financeiro – PEF é constituída pelo excedente de rentabilidade das
aplicações financeiras em relação à rentabilidade mínima garantida, as regras de aplicação estão
descritas na nota técnica aprovada para cada plano. Os encargos financeiros creditados às provisões
técnicas, bem como a provisão para excedente financeiro, são classificados como Despesas
Financeiras.
c.

Caixa Capitalização



A Provisão Matemática para Capitalização (PMC) é constituída por um percentual aplicado sobre
os valores recebidos dos subscritores, sendo atualizada mensalmente, nas datas de aniversário dos
respectivos títulos, pela Taxa de Remuneração Básica aplicada às cadernetas de poupança e
capitalizada de acordo com a taxa de juros também vinculada às cadernetas de poupança. Esses
parâmetros estão relacionados nas notas técnicas e nas condições gerais de cada produto.
A Provisão para Resgate (PR) contempla as transferências da PMC e é subdividida em: i) Provisão
de Resgates Antecipados: títulos cancelados após o prazo de suspensão ou em função de evento
gerador de resgate; e ii) Provisão de Resgates Vencidos: títulos vencidos.
A Provisão para Sorteios a Realizar (PSR) é constituída segundo percentual definido em Nota
Técnica para cada plano. Nos planos do tipo Pagamento Único essa provisão é calculada pelo
método de “risco” com remuneração mensal estabelecida em Nota Técnica.
A Provisão de Sorteios a Pagar (PSP) é constituída para todos os títulos já sorteados e ainda não
pagos. O fato gerador da PSP é a realização do sorteio.
A Provisão para Despesas Administrativas (PDA) é constituída para a cobertura dos valores
esperados das despesas administrativas, observadas as regulamentações específicas vigentes.


d. Caixa Saúde


A Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar (PESL) é constituída pelo valor integral, cobrado pelo
prestador ou a ser reembolsado ao segurado, no mês da notificação da ocorrência da despesa
assistencial, bruto de qualquer operação de resseguro.
A Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) é constituída mensalmente
conforme metodologia descrita em Nota Técnica Atuarial, em acordo com o determinado na
Resolução Normativa da ANS nº 393/2015 e suas alterações, considerando o total de eventos
indenizáveis.
A Provisão para Remissão é constituída para garantia das obrigações decorrentes das cláusulas
contratuais de remissão das contraprestações pecuniárias referentes à cobertura de assistência
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saúde, firmadas com o beneficiário, calculada mensalmente conforme metodologia descrita em
Nota Técnica Atuarial.
A Provisão para Prêmios ou Contribuições Não Ganhas (PPCNG) é constituída para a cobertura
dos eventos/sinistros a ocorrer, tendo seu cálculo baseado na Resolução Normativa nº 393/2015 e
demais alterações apurando a parcela de prêmio/contribuições não ganhas, relativa ao período de
cobertura do risco.
e.

Odonto Empresas



A Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar (PESL) é constituída pelo valor integral, cobrado pelo
prestador ou a ser reembolsado ao segurado, no mês da notificação da ocorrência da despesa
assistencial, bruto de qualquer operação de resseguro.
A Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) é constituída mensalmente
conforme metodologia descrita em Nota Técnica Atuarial, em acordo com o determinado na
Resolução Normativa da ANS nº 393/2015 e suas alterações, considerando o total de eventos
indenizáveis.
A Provisão para Prêmios ou Contribuições Não Ganhas (PPCNG) é constituída para a cobertura
dos eventos/sinistros a ocorrer, tendo seu cálculo baseado na Resolução Normativa nº 393/2015 e
demais alterações apurando a parcela de prêmio/contribuições não ganhas, relativa ao período de
cobertura do risco.
f.

Previsul



A Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) é constituída pela parcela de prêmio comercial
correspondente ao período de risco ainda não decorrido, e que deve ser suficiente para arcar com
os sinistros a ocorrer relativos aos riscos ativos de contratos emitidos até a data do fechamento
relativo ao balanço. A Companhia constitui, adicionalmente, a parcela relativa aos Riscos Vigentes
mas Não Emitidos (RVNE) da PPNG, obtida conforme metodologia prevista em Nota Técnica
Atuarial.
A Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) é constituída (e atualizada monetariamente nos termos da
legislação) para a cobertura dos valores que a Administração estima serem necessários para arcar
com os pagamentos futuros de indenização dos sinistros já avisados até a data do fechamento
contábil relativo ao balanço. Adicionalmente, a Companhia constitui, por estimativa, a Provisão de
Sinistros Ocorridos mas não Suficientemente Avisados (IBNER), com o objetivo de cobrir as
reavaliações dos valores de indenização dos sinistros realizadas posteriormente à constituição
inicial da PSL, reavaliações estas que poderão se dar ao longo do processo de regulação até a sua
liquidação final.
A Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (IBNR) é constituída para a cobertura dos
valores de indenização que a Companhia estima serem necessários para liquidar os sinistros já
ocorridos mas ainda não avisados até a data do fechamento contábil relativo ao balanço.
A Provisão de Despesas Relacionadas (PDR) é constituída para a cobertura dos pagamentos futuros
dos valores de despesas diretamente relacionadas aos sinistros já ocorridos até a data do fechamento
contábil relativo ao balanço.
16
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A Provisão Complementar de Cobertura (PCC) é constituída para a cobertura da insuficiência nas
provisões técnicas, quando esta for constatada pelo Teste de Adequação de Passivos (TAP). O TAP
é calculado de acordo com as determinações especificadas na regulamentação vigente.
É constituída provisão para fazer face os compromissos futuros com o consórcio DPVAT, com
base em informes emitidos pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A..
2.10. Avaliação dos passivos originados de contratos de seguros
a. Passivos de contratos de seguros
Os contratos que transferem risco significativo de seguro para o Grupo são avaliados segundo uma
metodologia, ou modelo contábil aplicável para contratos de seguro. Em linha com a legislação
vigente, a Companhia utilizou as regras do CPC 11 para avaliação destes contratos. Essas regras
preveem uma isenção que permite que uma Seguradora utilize suas políticas contábeis anteriores
ao da adoção do CPC 11, utilizada para avaliação dos passivos de contratos de seguro. Além da
utilização desta importante isenção, a Companhia aplicou as regras e procedimentos mínimos
previstos no CPC 11 para avaliação de contratos de seguro que incluem: i) a realização de um teste
de adequação dos passivos de contratos de seguro ou, Teste de Adequação de Passivo (TAP); ii)
realização de estudos e avaliação de nível de prudência utilizado na avaliação de contratos de
seguro segundo GAAP anterior; iii) processo de classificação econômica e atuarial de contratos
entre contratos de seguro ou contratos de investimento; iv) identificação de derivativos embutidos.
b. Custos incorridos na aquisição de contratos de seguros
O Grupo registra como um ativo (DCD) os gastos que são diretamente incrementais e relacionados
à origem ou renovação de contratos de seguro, e que possam ser avaliados com confiabilidade.
Esses gastos são representados principalmente por comissões e arrendamento de balcão. Os demais
gastos são registrados como despesa, conforme incorridos. Esse ativo é amortizado segundo o
período do contrato, que equivale substancialmente ao período de expiração do risco.
c. Teste de adequação dos passivos (TAP)
Conforme requerido pelo CPC 11, a Companhia efetuou um teste de adequação dos passivos para
todos os contratos que atendam à definição de um contrato de seguro segundo o CPC 11 e que
estejam vigentes na data de execução do teste.
Para esse teste, a Companhia elaborou uma metodologia atuarial baseada no valor presente da
estimativa corrente dos fluxos de caixa futuros das obrigações já assumidas. Para determinação das
estimativas dos fluxos de caixas futuros, os contratos foram agrupados conforme os grupos de
ramos estabelecidos em regulamentação específica. As estimativas correntes dos fluxos de caixa
foram descontadas a valor presente com base nas estruturas a termo da taxa de juros (ETTJ)
definidas pela SUSEP, conforme determina a legislação. No cálculo atuarial das estimativas
correntes dos fluxos de caixa foram consideradas premissas atuariais realistas e não tendenciosas
para cada variável envolvida, conforme abaixo:
a) Estrutura a termo da taxa de juros (ETTJ): para desconto dos valores futuros dos fluxos
projetados foram utilizados os índices, conforme rol divulgado pela SUSEP;
17
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b) Sinistralidade: para estimativa dos sinistros decorrentes de produtos que utilizam tábua de
mortalidade em suas projeções, foram utilizadas as tábuas BR-EMS 2015; para sinistros
decorrentes de produtos que utilizam tábua de invalidez, foi utilizada a tábua Álvaro Vindas; para
estimativa dos sinistros decorrentes de produtos que não utilizem tábuas biométricas, foram
apuradas sinistralidades com base no histórico observado de cada produto que compõe o estudo;
c) Cancelamento: para estimativa de cancelamentos anuais utilizados no modelo, quando
aplicável, foram utilizadas as bases históricas da evolução de ativos observado de cada grupo que
compõe o estudo;
d) Despesas: as estimativas das despesas foram segregadas em despesas administrativas, despesas
com tributos e despesas operacionais, considerando a média da relação histórica anual das despesas
sobre o prêmio emitido, desconsiderando os valores referente ao DPVAT;
e) Resseguro: as projeções foram geradas considerando os valores dos fluxos brutos de resseguro.
Como conclusão dos testes realizados não foram encontradas insuficiências em nenhum dos
agrupamentos analisados, para os períodos apresentados, exceto para o grupo de Seguro
Habitacional Fora do SFH (ramos 1061/1065/1068) relativo aos produtos do grupo HAB_MCMV.
A insuficiência observada para o grupo em questão, no valor de R$ 404 milhões, foi compensada
com os demais ramos do segmento habitacional da companhia, conforme estabelece a circular nº
543, de 22 de dezembro de 2016, e alterações posteriores. Informamos que não aplicamos o teste
de adequação de passivos aos contratos e certificados relativos aos ramos DPVAT e DPEM por
serem imateriais.
O Estudo atuarial contendo o TAP foi assinado pelo Atuário Técnico Responsável e pelo Diretor
Técnico estando disponível na sede da Companhia para o órgão regulador e demais fiscalizações.
2.11. Outras provisões, ativos e passivos contingentes
A Companhia reconhece uma provisão somente quando existe uma obrigação presente (legal ou de
responsabilidade social) como resultado de um evento passado, quando é provável que o pagamento
de recursos deverá ser requerido para liquidar a obrigação e quando a estimativa pode ser feita de
forma confiável para a provisão. Quando alguma destas características não é atendida a Companhia
não reconhece uma provisão. As provisões são ajustadas a valor presente quando o efeito do
desconto a valor presente é material.
A Companhia constitui provisões para fazer face a desembolsos futuros que possam decorrer de
ações judiciais em curso, de natureza cível, fiscal e trabalhista. As provisões são constituídas a
partir de uma análise individualizada, efetuada pelos assessores jurídicos da Companhia e de suas
controladas, dos processos judiciais em curso e das perspectivas de resultado desfavorável
implicando um desembolso futuro. Os tributos, cuja exigibilidade está sendo questionada na esfera
judicial, são registrados levando-se em consideração o conceito de “obrigação legal”. As
obrigações legais (fiscais e previdenciárias) decorrem de processos judiciais relacionados a
obrigações tributárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou constitucionalidade que,
independentemente da avaliação acerca da probabilidade de êxito, têm seus montantes
reconhecidos integralmente nas demonstrações financeiras e são atualizadas monetariamente de
acordo com a legislação fiscal (taxa SELIC).
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2.12. Apuração do resultado
a. Os prêmios de seguro, cosseguro aceito, cosseguro cedido e os respectivos custos de
comercialização, são registrados quando da emissão das apólices e ajustados, com base em
estimativas dos prêmios relativos a operações nas quais o risco coberto só é conhecido após
o início do período de cobertura. Os prêmios do seguro DPVAT, assim como os sinistros e
provisões, são reconhecidos com base nas informações fornecidas pela Seguradora Líder
dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
b. As receitas de planos previdenciários e seguros de vida com cobertura de sobrevivência, são
reconhecidas no momento do seu efetivo recebimento que coincidem com o regime de
competência. Os custos relacionados são apropriados por meio da constituição de provisões
técnicas. Os custos de comercialização são diferidos por ocasião da emissão da apólice ou
contrato e apropriados aos resultados, de forma linear, pelo prazo médio estimado para a
sua recuperação.
c. As receitas decorrentes da venda de títulos de capitalização e os respectivos custos
apropriados por meio da constituição de provisões, inclusive técnicas, são registrados no
resultado da Companhia quando do efetivo recebimento. Tal procedimento é utilizado tendo
em vista que a diferença para o regime de competência é imaterial e que o regime de caixa
é o exigido pelo seu regulador.
d. As receitas referentes a taxa de administração de consórcio são reconhecidas quando do
efetivo recebimento das parcelas. Tal procedimento é utilizado tendo em vista que o regime
de caixa é exigido pelo órgão regulador. As despesas relacionadas à utilização do balcão da
CAIXA são reconhecidas por ocasião da venda das cotas de consórcios e as de formalização
de garantia e custo de contemplação por ocasião da contemplação dos consorciados. As
despesas com formalização de garantia são liquidadas no momento da efetiva utilização da
carta de crédito.
e. As receitas com as contraprestações provenientes das operações de planos de assistência à
saúde e odonto são apropriadas pelo valor correspondente ao rateio diário – pro rata dia –
do período de cobertura individual de cada contrato, a partir do primeiro dia de cobertura.
O resultado das transações é apurado pelo regime de competência de exercícios.
f. As participações nos lucros devida aos empregados sobre o resultado são contabilizadas
com base em estimativas e ajustadas quando do efetivo pagamento.
g. As demais receitas e despesas são reconhecidas de acordo com o regime de competência.
2.13. Provisão para imposto de renda e contribuição social
A despesa de imposto de renda e contribuição social inclui as despesas de impostos correntes e os
efeitos dos tributos diferidos. São reconhecidos no resultado do período os efeitos dos impostos de
renda e contribuição social, exceto para os efeitos tributários sobre itens que foram diretamente
reconhecidos no patrimônio líquido, onde nestes casos, os efeitos tributários também são
reconhecidos no patrimônio líquido.
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A provisão para imposto de renda é constituída com base nos rendimentos tributáveis do período,
à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre a parcela do lucro tributável que exceder
R$ 240 anuais. A alíquota de contribuição social sobre o lucro majorou de 15% para 20% de 1º de
setembro de 2015 até 31 de dezembro de 2018 para as Controladas equiparadas a financeiras. A
partir de 1º de janeiro de 2019, a contribuição social sobre o lucro foi calculada à alíquota de 15%
sobre o lucro ajustado para as Controladas equiparadas a financeiras e 9% para as demais
Controladas e Controladora, conforme legislação em vigor.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos foram constituídos com base nas alíquotas
vigentes, para as adições e exclusões cuja dedutibilidade ou tributação ocorrerá em exercícios
futuros. As antecipações de imposto de renda e a contribuição social que foram pagas no decorrer
do período são registradas na rubrica de impostos e contribuições no ativo circulante.
2.14. Novas normas e interpretações
As novas normas e interpretações emitidas, até a data de emissão das demonstrações financeiras
do Grupo, estão descritas a seguir:
IFRS 16 - Operações de arrendamento mercantil - O CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento
mercantil, emitido pelo CPC é equivalente à norma internacional IFRS 16 – Leases, emitida em
janeiro de 2016 em substituição à versão anterior da referida norma (CPC 06 (R1)), equivalente à
norma internacional IAS 17). O CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o reconhecimento,
mensuração, apresentação e divulgação de operações de arrendamento mercantil e exige que os
arrendatários contabilizem todos os arrendamentos conforme um único modelo de balanço
patrimonial, similar à contabilização de arrendamentos financeiros nos moldes do CPC 06 (R1). A
norma inclui duas isenções de reconhecimento para os arrendatários – arrendamentos de ativos de
“baixo valor” (por exemplo, computadores pessoais) e arrendamentos de curto prazo (ou seja,
arrendamentos com prazo de 12 meses ou menos). Na data de início de um arrendamento, o
arrendatário reconhece um passivo para efetuar os pagamentos (um passivo de arrendamento) e um
ativo representando o direito de usar o ativo objeto durante o prazo do arrendamento (um ativo de
direito de uso). Os arrendatários devem reconhecer separadamente as despesas com juros sobre o
passivo de arrendamento e a despesa de depreciação do ativo de direito de uso.
A Companhia optará por utilizar as isenções propostas pela norma para contratos de arrendamento
cujo prazo se encerre em 12 meses a partir da data da adoção inicial, e contratos de arrendamento
cujo ativo objeto seja de baixo valor. A Companhia possui arrendamentos de determinados
equipamentos de escritório (como computadores pessoais, impressoras e copiadoras) que são
considerados de baixo valor.
No processo de implementação da IFRS 16, foi observado que os impactos dos contratos de
arrendamento são imateriais, dessa forma os balanços do Grupo não foram sensibilizados.
IFRS 9 Instrumentos Financeiros - (CPC 48 – Instrumentos Financeiros) - Em julho de 2014,
o IASB emitiu a versão final da IFRS 9 Instrumentos Financeiros, que substitui a IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração e todas as versões anteriores da IFRS 9.
A IFRS 9 reúne os três aspectos do projeto de contabilização de instrumentos financeiros:
classificação e mensuração, redução ao valor recuperável do ativo e contabilização de hedge.
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A IFRS 9 entrou em vigor para períodos anuais com início a partir de 1º de janeiro de 2018, porém
a administração avaliou que o Grupo cumpre os critérios de elegibilidade da isenção temporária do
IFRS 9/CPC 48 e optou por adiar a aplicação do IFRS 9/CPC 48 até a data efetiva da nova norma
de contratos de seguro (IFRS 17), prevista para 1º de janeiro de 2022, tendo em vista que suas
operações são predominantemente relacionadas a seguros.
IFRS 17 - Contratos de seguro - Em maio de 2017, o IASB emitiu a IFRS 17 - Contratos de
Seguro, norma contábil abrangente para contratos de seguro que inclui reconhecimento e
mensuração, apresentação e divulgação. Assim que entrar em vigor, a IFRS 17 substituirá a IFRS
4 Contratos de Seguro emitida em 2005. A IFRS 17 aplica-se a todos os tipos de contrato de seguro
(como vida, ramos elementares, seguro direto e resseguro), independentemente do tipo de entidade
que os emitem, bem como determinadas garantias e instrumentos financeiros com características
de participação discricionária. O objetivo geral da IFRS 17 é fornecer um modelo contábil para
contratos de seguro que seja mais útil e consistente para as seguradoras. Em contraste com os
requisitos da IFRS 4, os quais são amplamente baseados em políticas contábeis locais vigentes em
períodos anteriores, a IFRS 17 fornece um modelo abrangente para contratos de seguro,
contemplando todos os aspectos contábeis relevantes.
A IFRS 17 vigora para períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2022, sendo necessária a
apresentação de valores comparativos. A adoção antecipada é permitida se a entidade adotar
também a IFRS 9 na mesma data ou antes da adoção inicial da IFRS 17.
A Companhia pretende adotar essas normas e novas interpretações, quando entrarem em vigor, cuja
data prevista é para 1º de janeiro de 2022.
IFRIC 23/ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre a Renda - Essa
interpretação esclarece como mensurar e reconhecer ativos e passivos de tributos sobre o lucro
(IR/CS) correntes e diferidos, à luz do IAS 12/CPC 32, nos casos em que há incerteza sobre
tratamentos aplicados nos cálculos dos respectivos tributos. A Administração avaliou os principais
tratamentos fiscais adotados pelo Grupo nos períodos em aberto sujeitos a questionamento pelas
autoridades tributárias e concluiu que não há impacto significativo a ser registrado nas
demonstrações financeiras. Os principais passivos contingentes relacionadas a tratamentos fiscais
incertos de tributos sobre o lucro estão divulgados na nota 22.
3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas
razoáveis para as circunstâncias.
3.1.

Estimativas e julgamentos utilizados na avaliação de passivos de seguros

O Grupo possui certos contratos que são classificados como contratos de seguro devido à
transferência significativa de risco de seguro. As estimativas utilizadas na constituição dos passivos
de seguros representam uma área onde a Administração aplica estimativas contábeis críticas na
preparação das demonstrações financeiras em conformidade com o CPC. Existem diversas fontes
de incertezas que precisam ser consideradas na estimativa dos passivos que o Grupo irá liquidar
em última instância. São utilizadas as fontes de informação internas e externas disponíveis sobre
experiência passada e indicadores que possam influenciar as tomadas de decisões da administração,
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atuários e especialistas do Grupo para a definição de premissas atuariais e da melhor estimativa do
valor de liquidação de sinistros para contratos cujo evento segurado já tenha ocorrido.
Consequentemente, os valores provisionados podem diferir dos valores liquidados efetivamente
em datas futuras para tais obrigações.
3.2.

Estimativas e julgamentos utilizados na avaliação de processos fiscais, cíveis e
trabalhistas

Algumas Companhias do Grupo são parte em processos judiciais trabalhistas, fiscais e cíveis em
aberto na data de preparação das demonstrações financeiras. O processo utilizado pela
Administração para a contabilização e construção das estimativas contábeis leva em consideração
a assessoria jurídica de especialistas na área e a evolução dos processos e status (ou instância) de
julgamento de cada caso específico. Além disso, a Administração utiliza seu melhor julgamento
sobre estes casos, informações históricas de perdas em que existe alto grau de julgamento aplicado
para a constituição destas provisões segundo o CPC 25.
3.3.

Estimativas utilizadas para cálculo de impairment de ativos financeiros

O Grupo aplica as regras de análise de recuperabilidade para os ativos financeiros mensurados pelo
custo amortizado. Nesta área, a Administração aplica alto grau de julgamento para determinar o
grau de incerteza associado com a realização dos fluxos contratuais estimados dos ativos
financeiros, principalmente os prêmios a receber de segurados conforme exigência dos órgãos
reguladores.
O Grupo segue as orientações do CPC 38 para determinar quando um ativo financeiro disponível
para venda está impaired. Essa determinação requer um julgamento significativo. Para esse
julgamento, os Administradores avaliam, entre outros fatores, a duração e a proporção na qual o
valor justo de um investimento é menor que seu custo, a saúde financeira e perspectivas do negócio
de curto prazo para a investida, incluindo fatores como: desempenho do setor e do segmento e fluxo
de caixa operacional e financeiro.
3.4.

Valor justo de derivativos e outros instrumentos financeiros

É o valor de ajuste diário informado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, divulgado ao mercado
após a finalização dos pregões do dia. Não existem outros instrumentos derivativos nas posições
detidas pela Companhia, exceto os derivativos de juros, referenciados aos DI - depósitos
interfinanceiros, transacionados em bolsa.
4. Gerenciamento de riscos
O Solvência II exige a criação de um Chief Risk Officier, independente, assegurando a função de
monitoramento do sistema de gestão de riscos. A reorganização da estrutura operacional interna do
Grupo Caixa Seguradora, concluída no final de 2015, ajudou a centralizar o gerenciamento de risco
dentro do Diretoria de Riscos - DIRRIS do Grupo Caixa Seguradora.
As responsabilidades da Diretoria de Riscos - DIRRIS são:


Definir a visão estratégica do Risk Appetite;
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Certificar a eficiência do dispositivo de monitoramento dos riscos (seguro, investimento e
operacional);
Definir políticas de gestão de riscos de acordo com as políticas definidas pela Direção Geral
do Grupo Caixa Seguradora e monitorar sua implementação dentro de Unidades de
Negócios;
Gerar Alertas para as gerências quando houver crescimento de riscos ou riscos emergentes;
Implementar dentro do Grupo Caixa Seguradora e suas subsidiárias Solvência II, de acordo
com as normas locais e assegurar seus direitos;
Certificar de todo o monitoramento e da eficácia dos dispositivos existentes para
acompanhamento dos riscos em todas as operações do Grupo Caixa Seguradora;
Promover o risco na cultura do Grupo para a tomada de decisões seguido as políticas do
Grupo;
Garantir a aplicação de controles em todas as subsidiárias do Grupo Caixa Seguradora.

A DIRRIS organiza um comitê chamado de Comitê de Governança de Riscos. Este Comitê possui
frequência trimestral, mas, excepcionalmente, podem ser realizados em caso de acontecimentos
importantes.
O gerenciamento de todos os riscos inerentes às atividades de modo integrado é abordado, dentro
de um processo, apoiado na sua estrutura de Controles Internos e compliance (no que tange a
regulamentos, normas e políticas internas). Essa abordagem proporciona o aprimoramento
contínuo dos modelos de gestão de riscos e minimiza a existência de lacunas que comprometam
sua correta identificação e mensuração. A estrutura do Processo de Gerenciamento de Riscos da
Organização permite que os riscos de Seguro, Crédito, Liquidez, Mercado e Operacional sejam
efetivamente identificados, avaliados, monitorados, controlados e mitigados de modo unificado.
4.1.

Risco de seguro

4.1.1.

Riscos inerentes ao Grupo Caixa Seguradora

Risco de Seguro é o risco transferido do detentor do contrato para o emitente que não seja um risco
financeiro, em outras palavras, o risco de seguro é um risco preexistente, transferido do segurado
para a Seguradora. A definição de Risco de Seguro refere-se ao risco que a Seguradora aceita do
segurado. A Gestão de Riscos é o enfoque estruturado que alinha estratégia, processos, pessoal,
tecnologia e conhecimento, com o objetivo de avaliar e gerenciar essas incertezas como forma de
criação de valor.
O Grupo dispõe de grande diversidade de produtos, incluindo seguro de vida, patrimoniais, planos
de capitalização e planos de previdência, para pessoas físicas e jurídicas. Neste ambiente os riscos
inerentes as atividades do Grupo são:
a. Risco estratégico - Falta de capacidade do Grupo em proteger-se, adaptar-se ou
antecipar-se a mudanças (econômicas, tecnológicas, mercadológicas e etc.) que possam
impedir o alcance dos objetivos e metas estabelecidas.
b. Risco atuarial - Metodologias e/ou cálculos incorretos da tarifação do seguro, pela
insuficiência da manutenção de tabelas de preços, bem como de reajustes periódicos a
serem aplicados nas apólices, e pela inadequada constituição das provisões técnicas.
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4.1.2.

Controle do risco de seguro

A estrutura do Processo de Gerenciamento de Riscos da Organização permite que os riscos de
seguro sejam identificados, avaliados, monitorados, controlados e mitigados de modo unificado
através de um forte mecanismo de controle implantado, incluindo funções de gerenciamento de
riscos, funções de controle interno e funções de auditorias internas e compliance, independentes
das linhas de negócios e outras segregações de funções necessárias. Um regime de alçadas está
claramente delineado e padrões de operação bem definidos com normas, procedimentos e
atribuições bem descritos, divulgados e monitorados.
O Grupo conta com políticas de subscrição de riscos, de prevenção à fraude, lavagem de dinheiro,
e segurança da informação (implantadas e monitoradas), e com o trabalho de profissionais de riscos
e conformidade designados, conhecedores de suas atribuições e atuantes em todas as áreas.
4.1.3. Estratégia de subscrição
A política de aceitação de riscos abrange todos os ramos de seguros operados e considera a
experiência histórica e premissas atuariais na avaliação de viabilidade dos produtos. A estratégia
de subscrição visa diversificar as operações de seguros para assegurar o balanceamento da carteira
e baseia-se no agrupamento de riscos com características similares, de forma a reduzir o impacto
de riscos isolados.
4.1.4. Estratégia de resseguro
A estratégia de resseguro do Grupo Caixa Seguradora é baseada numa estrutura central de contratos
por risco e catastróficos que se aplicam de forma corporativa a riscos de diversas carteiras, sendo
segregados principalmente em Vida e Não-Vida. Ao redor dessa estrutura central, contratos de
menor porte são direcionados à cobertura de riscos específicos, negociados caso a caso. Qualquer
que seja o tipo de contrato, o atendimento ao ambiente regulatório e às diretrizes da Política de
Resseguro do Grupo Caixa Seguradora são observados em toda a sua abrangência. O programa de
resseguro reflete a posição estratégica estabelecida pelo Comitê de Governança de Riscos,
priorizando a retenção de prêmios pela seguradora. Há casos, também, em que a parceria com um
ou mais resseguradores se destina mormente à aquisição de conhecimento e sua correspondente
solidificação dentro do grupo.
O grupo vem adotando uma postura bastante prudente e conservadora na linha dos chamados riscos
especiais, segmento que abrange as carteiras de seguros Rurais, Garantia, Riscos de Engenharia
Grupo II, Responsabilidade Civil, Riscos Operacionais e Nomeados, Transportes, Valores, Obras
de Arte, Cascos (Aviation e Marine) ou, de modo geral, todo e qualquer risco ou atividade excluídos
dos contratos de resseguro corporativos, de modo a resguardar a seguradora não somente no aspecto
financeiro, mas também quanto ao risco de imagem. A subscrição desses riscos atende
primordialmente à estratégia de parceria entre a Caixa Seguradora e a Caixa Econômica Federal e
conta com política de subscrição bastante restrita.
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a. Resseguros sobre seguros de pessoas


Vida por CPF - vigente de 01/07/2019 a 30/06/2020

Garante a cobertura de morte e invalidez vinculadas às garantias de risco dos produtos de
previdência, vida em grupo, vida individual, acidentes pessoais, prestamista e habitacional/MIP.
Cobertura na forma de resseguro de excesso de danos, ficando estabelecido que a prioridade a cargo
do Grupo Caixa Seguradora será aplicada ao somatório das indenizações pagas por vida, em
decorrência de sinistros que afetem cada segurado individualmente, porém considerando o conjunto
de apólices/certificados que a mesma pessoa possua dentro das carteiras cobertas no resseguro.
Possui retenção de R$ 1.000 e capacidade de cobertura de R$ 10.000, por CPF para as empresas da
Caixa Seguradora e Caixa Vida e Previdência. Já a Previsul possui uma retenção exclusiva no valor
de R$ 500.


Catástrofe de riscos pessoais – vigente de 01/07/2019 a 30/06/2020

Oferece cobertura mundial sobre apólices emitidas no Brasil, sendo acionado em caso de três ou
mais vidas sinistradas por evento. A duração e extensão de qualquer ocorrência é limitada a 72
horas consecutivas do evento gerador dos sinistros. Possui retenção de R$ 3.000 e capacidade de
cobertura de R$ 75.000, limitada ao máximo de R$ 2.500 por vida. Todas as empresas do Grupo
participam desse contrato.
b. Resseguros sobre seguros patrimoniais


Garantia – vigente de 01/02/2019 a 31/01/2020

Compreende operações de cosseguro para suporte a empreiteiras que atendem o programa
habitacional Minha Casa Minha Vida, da Caixa Econômica Federal, para capitais de até R$ 30.000
por tomador. Resseguro na estrutura cota-parte com cessão de 81% e retenção de 19%. Possui
comissão de resseguro de 38,5%. Trata-se de um contrato exclusivo da Caixa Seguradora.


Contrato excesso de danos por risco para riscos patrimoniais – vigente de
01/07/2019 a 30/06/2020

Contrato exclusivo da Caixa Seguradora com cobertura para os produtos relacionados as carteiras
de riscos nomeados, riscos diversos, riscos de engenharia, empresarial, residencial,
habitacional/DFI e lotérico. Possui retenção de R$ 1.000 e capacidade automática de R$ 160.000.
Além disso, privilegia a retenção de prêmios na seguradora, tendo como objetivo reduzir o volume
operacional na administração do resseguro.


Catástrofe de riscos patrimoniais – vigente de 01/07/2019 a 30/06/2020

Oferece cobertura para riscos localizados no Brasil, sendo acionado em caso de duas ou mais
unidades de risco sinistradas por evento. A duração e extensão de qualquer ocorrência de perda é
limitada a 72 horas consecutivas do evento gerador dos sinistros. Capacidade de R$ 75.000 com
retenção de R$ 5.000. Cobertura Auto possui uma sublayer de R$ 7.250 em excesso a R$ 250.
Participam desse contrato da empresa Caixa Seguradora.
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Catástrofe Umbrella – vigente de 01/07/2019 a 30/06/2020

Contrato que abrange todas as empresas do Grupo, com cobertura de resseguro para riscos
combinados vida/patrimonial ou isolados, porém sujeito à perda total em pelo menos um dos
contratos catastróficos (R$ 75.000). Capacidade de R$ 325.000. Também utilizado como
instrumento de alívio de capital de solvência.


Belo Monte – vigente de 31/08/2011 a 31/01/2021

Trata-se de um contrato exclusivo da Caixa Seguradora, na modalidade de excedente de
responsabilidade (proporcional), em que a Companhia participa em cosseguro aceito (líder
Mapfre). O Grupo Caixa Seguradora mantém uma parcela de risco de R$ 500.


Facultativo empresarial CEF – vigente de 03/05/2019 a 02/05/2020

Trata-se de um contrato exclusivo da Caixa Seguradora, com modalidade de cota-parte
(participação de 0,5% da Companhia) para indenização por prejuízos decorrentes dos riscos
cobertos nos locais de propriedade ou locados pela CAIXA.
O quadro a seguir apresenta, por contrato de resseguro, as carteiras cobertas, os resseguradores e
seus respectivos ratings (não auditado):
Contrato de
Resseguro
Garantia
Excesso de danos
patrimonial por risco

Carteira
Ramos 0775 e 0776
Ramos 0114, 1061, 0118, 0171,
0167 e 0531

Resseguradores
IRB Brasil Resseguros S/A
Transatlantic Reinsurance Company

A+

Local
Admitido

-

Local

A+
-

Admitido
Local

Munich Re do Brasil Resseguradora S.A.

-

Local

Hannover Rück SE
IRB Brasil Resseguros S/A
Munich Re do Brasil Resseguradora S.A.
Hannover Rück SE
IRB Brasil Resseguros S/A
Allied World Assurance Company

A+
A+
A+

Admitido
Local
Local
Admitido
Local
Eventual

Hannover Rück SE

A+

Admitido

-

Local
Local
Local

Munich Re do Brasil Resseguradora S.A.
Hannover Rück SE
IRB Brasil Resseguros S/A

Catástrofe de riscos
patrimoniais

Catástrofe Umbrella

Catástrofe de riscos
pessoais

Contrato de
Resseguro
Excesso de danos de
riscos pessoais

Belo Monte

Ramos 0114, 1061, 0118, 0171,
0167 e 0531
Ramos 0114, 1061, 0118, 0171,
0167, 0531, 0977, 0993 e
Previdência
Ramos 1061, 0977, 0993 e
Previdência

Mapfre Brasil Re
Terra Brasis Resseguradora S/A
IRB Brasil Resseguros S/A

Carteira
Ramos 1061, 0977, 0993 e
Previdência

Ramo 0167

Rating Condição

Resseguradores
Mapfre Brasil Re
Terra Brasis Resseguradora S/A
IRB Brasil Resseguros S/A
IRB Brasil Resseguros S/A
Munich Re do Brasil Resseguradora S.A.
Munchener Rückversicherungs-Gesellschaft
Mapfre RE do Brasil Cia. de Resseguros
Allianz Global Corporate & Specialty SE
QBE Underwriting Limited (Lloyd’s)
Canopius Managing Agents Limited (Lloyd’s)
ACE Property and Casualty Insurance Company
Federal Insurance Company

Rating Condição
-

Local

AAAAA
A+
A+
A++
A++

Local
Local
Local
Local
Eventual
Local
Admitido
Admitido
Admitido
Eventual
Admitido
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Contrato de
Resseguro

Patrimonial da Caixa

Carteira

Resseguradores

Rating Condição

HDI - Gerling Welt Service AG
Chubb Managing Agency Limited (Lloyd’s)
Torus (Lloyd’s Syndicate 1301)
Torus Specialty Insurance Company
Tokio Marine Global (Lloyd’s)
Validus Reaseguros, Inc (Lloyd’s)
XL Insurance Company SE
Zurich Insurance Company
Marlborough Re (Lloyd's)
IRB Brasil Resseguros S/A
Swiss Re Brasil Resseguros S.A
Terra Brasis Resseguradora S/A
Chubb Resseguradora do Brasil S/A
Mapfre Brasil Re

Ramo 0118

A+
A+
A+
AA+
A+
A+
A+
A+
-

Admitido
Admitido
Admitido
Admitido
Admitido
Admitido
Admitido
Admitido
Admitido
Local
Local
Local
Local
Local

4.1.5. Gerenciamento de ativos e passivos (ALM)
Um dos métodos de grande relevância no gerenciamento de riscos de uma seguradora é a Gestão
de Ativos e Passivos – Asset Liability Management (ALM). Utilizando dentre diversas
metodologias reconhecidas mundialmente, o casamento dos fluxos de caixa de ativos e passivos,
engloba o gerenciamento ativo dos investimentos financeiros, com uma abordagem de
balanceamento entre qualidade, diversificação, liquidez e retorno de investimento. O principal
objetivo do processo é otimizar a relação entre volatilidade e taxa de desconto, alinhando os
desinvestimentos aos fluxos de caixa dos passivos. Para tanto, são utilizadas estratégias que levam
em consideração a mitigação dos riscos, duração, rentabilidade, liquidez, limites de concentração
de ativos por emissor e risco de crédito. Trimestralmente são realizados estudos gerenciais de ALM
para as carteiras da Seguradora, Capitalização e para o Produto de Previdência FederalPrev, além
dos estudos específicos em atendimento à legislação, bem como acompanhamento mensal dos
indicadores de ALM.
4.1.6.

Teste de sensibilidade

As análises de sensibilidade do Grupo considerando-se às mudanças nas principais premissas em
31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, líquidos dos efeitos tributários, seguem
apresentadas nos quadros a seguir, demonstrando os impactos de cada premissa no Resultado e no
Patrimônio Líquido:

Taxa +1%

Bruto de
resseguro
-2,05%

31/12/2019
Líquido de
resseguro
-2,05%

Taxa -1%

Sensibilidade

Controladora
31/12/2018
Bruto de
Líquido de
resseguro
resseguro
-1,83%
-1,83%

Bruto de
resseguro
-2,11%

31/12/2019
Líquido de
resseguro
-2,11%

Consolidado
31/12/2018
Bruto de
Líquido de
resseguro
resseguro
-2,01%
-2,01%

2,10%

2,10%

1,91%

1,91%

2,15%

2,15%

1,87%

1,87%

Sobrevivência +10%

NA

NA

NA

NA

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Sobrevivência -10%
Mortalidade/Sinistralidade
+5%
Mortalidade/Sinistralidade 5%
Inflação +1%

NA

NA

NA

NA

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

NA

NA

NA

NA

1,88%

1,26%

2,43%

1,62%

NA

NA

NA

NA

-1,88%

-1,26%

-2,43%

-1,62%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

0,01%

0,05%

0,05%

Inflação -1%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-0,01%

-0,01%

-0,05%

-0,05%

Conversibilidade +10%

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Conversibilidade -10%

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA
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Notas:
a) A sensibilidade à taxa de juros foi calculada sobre os ativos financeiros, pelo modelo de cálculo de duration e
convexidade, considerando a curva de juros prefixada 100 basis points para cima e para baixo;
b) Os impactos da variação da inflação, 100 basis points para cima ou para baixo, foram calculados de acordo com os
ativos financeiros pós fixados;
c) Para o teste de conversibilidade, após estudos a Companhia qualificou este risco imaterial frente ao resultado da
carteira.

4.2.

Risco de crédito

Risco de crédito é a possibilidade da contraparte de uma operação financeira não desejar cumprir
ou sofrer alteração na capacidade de honrar suas obrigações contratuais, podendo gerar assim
alguma perda para o Grupo. As áreas-chave em que o Grupo está exposto ao risco de crédito são:
i) parte ressegurada dos passivos de seguro; ii) montantes devidos pelos resseguradores referentes
a sinistros pagos; iii) montantes devidos pelos segurados referente a contratos de seguro; iv)
montantes devidos por intermediários nas operações de seguros; v) montantes referentes a
empréstimos e recebíveis; e vi) montantes referentes a títulos de dívidas.
O Grupo está exposto a concentrações de risco com resseguradoras individuais, devido à natureza
do mercado de resseguro e à faixa restrita de resseguradoras que possuem classificações de crédito
aceitáveis. O gerenciamento de risco de crédito inclui o monitoramento de exposições ao risco de
crédito de contrapartes individuais em relação às classificações de crédito por companhias
avaliadoras de riscos, tais como Fitch Ratings, Standard & Poor's, Moody's entre outras. Os
resseguradores são sujeitos a um processo de análise de risco de crédito em uma base contínua para
garantir que os objetivos de mitigação de risco de seguros e de crédito sejam atingidos.
A exposição máxima em instrumentos financeiros derivativos é descrita na Nota 5.4.
A tabela abaixo demonstra a exposição máxima ao risco de crédito antes de qualquer garantia ou
outras intensificações de crédito (os ratings não são auditados):
Composição dos ativos
Caixa e equivalente de caixa
Valor justo por meio do resultado
Fundos de investimentos
Letras financeiras do tesouro
Operações compromissadas
Outros valores
Disponíveis para venda
Letras financeiras do tesouro
Letras do tesouro nacional
Notas do tesouro nacional
Títulos e créditos a receber
Exposição máxima

BB
124.694
73.226
51.468
419.101
305.488
113.613
543.795

Sem Rating
205
516.747
517.992
(1.245)
496
517.448

31/12/2019
Total
205
641.441
517.992
73.226
51.468
(1.245)
419.101
305.488
113.613
496
1.061.243

BB
287.065
69.068
217.997
70.463
70.463
357.528

Sem Rating
433
578.971
580.286
(1.315)
169
579.573

Controladora
31/12/2018
Total
433
866.036
580.286
69.068
217.997
(1.315)
70.463
70.463
169
937.101
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Composição dos ativos
Caixa e equivalente de caixa
Valor justo por meio do resultado
Ações
Debentures
Fundos de investimentos
Letras financeiras do tesouro
Letras do tesouro nacional
Notas do tesouro nacional
Créditos bancários - CDB/CCB
Letras financeiras
Operações compromissadas
Disponíveis para venda
Letras financeiras do tesouro
Letras do tesouro nacional
Notas do tesouro nacional
Letras financeiras
Outros valores
Mantidos até o vencimento
Notas do tesouro nacional
Letras financeiras
Prêmios de seguros
Títulos e créditos a receber
Ativos de resseguro
Exposição máxima

Composição dos ativos
Caixa e equivalente de caixa
Valor justo por meio do resultado
Ações
Debentures
Fundos de investimentos
Letras financeiras do tesouro
Letras do tesouro nacional
Notas do tesouro nacional
Créditos bancários - CDB/CCB
Letras financeiras
Operações compromissadas
Disponíveis para venda
Letras financeiras do tesouro
Letras do tesouro nacional
Notas do tesouro nacional
TDA/Crédito securitizado
Letras financeiras
Outros valores
Mantidos até o vencimento
Letras do tesouro nacional
Notas do tesouro nacional
Letras financeiras
Outros valores
Prêmios de seguros
Títulos e créditos a receber
Ativos de resseguro
Exposição máxima

AAA
51.593
36.453
10.815
4.325
51.593

AAA
63.670
24.217
35.378
4.075
63.670

AA+
1.411
1.411
1.068.834
1.070.245

AA
84.152
38.041
46.111
84.152

AA+
4.207
4.207
811.929
816.136

AA
57.280
26.723
30.557
57.280

AA11.315
11.315
11.315

A23
23
23

BB
75.502.648
25.880.417
19.614.307
18.098.992
11.908.932
12.734.285
28.268
7.274.464
5.431.553
998.199
998.199
89.235.132

BB
61.819.262
21.589.802
17.555.152
13.917.347
8.756.961
5.015.058
631.929
2.235.429
2.146.423
1.277
2.068.997
1.030.532
1.037.576
889
68.903.317

Sem Rating
228.110
4.736.452
932.865
40.668
1.387.415
22.929
2.352.575
106.923
105.566
1.357
259.678
259.678
1.065.326
378.391
180.444
6.955.324

Sem Rating
184.257
5.702.155
710.269
17.541
2.718.097
32.351
2.223.897
93.890
91.343
2.547
430.012
430.012
971.545
363.520
264.615
8.009.994

Consolidado
31/12/2019
Total
228.110
80.387.571
932.865
127.888
1.387.415
25.880.417
19.614.307
18.098.992
33.744
2.403.011
11.908.932
12.841.208
28.268
7.274.464
5.431.553
105.566
1.357
1.257.877
998.199
259.678
1.065.326
1.447.225
180.444
97.407.761
Consolidado
31/12/2018
Total
184.257
67.646.597
710.269
72.711
2.718.097
21.589.802
17.555.152
13.917.347
67.729
2.258.529
8.756.961
5.108.948
631.929
2.235.429
2.146.423
1.277
91.343
2.547
2.499.009
1.030.532
1.037.576
430.012
889
971.545
1.175.449
264.615
77.850.420
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4.3.

Risco de liquidez

Risco associado à insuficiência de recursos financeiros aptos para a Companhia honrar seus
compromissos em razão dos descasamentos no fluxo de pagamentos e recebimentos, considerando
os diferentes prazos de liquidação dos ativos e as obrigações. A falta de liquidez imediata pode
impor perdas em virtude da necessidade de alienação de ativos com a consequente realização de
prejuízo. Por meio da política de gerenciamento de liquidez são mantidos recursos financeiros
suficientes para cumprir todas as obrigações à medida de sua exigibilidade e um conjunto de
controles, principalmente para atingir os limites técnicos, fazem parte da estratégia e dos
procedimentos para situações de necessidade imediata de caixa.
No caso da Companhia, o risco de liquidez é pouco expressivo, pois a carteira é constituída por
ativos classificados como “para negociação”, está concentrada em títulos públicos e inexistência de
registro de obrigações de qualquer natureza.
31/12/2019
Até 1 ano

Mais de 1 ano

Mais de 5 anos

Total

Até 5 anos
Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado

19.880.645

41.285.393

19.221.533

80.387.571

Ativos financeiros disponíveis para a venda (AFS)

98.159

9.997.201

2.745.848

12.841.208

Ativos financeiros mantidos até o vencimento (HTM)

68.588

680.024

336.323

1.084.935

Prêmios a receber de segurados

951.785

113.541

-

1.065.326

Títulos e créditos a receber

721.235

725.990

-

1.447.225

49.546

89.882

10.098

149.526

Caixa e equivalentes de caixa

228.110

-

-

228.110

Total dos ativos financeiros

21.998.068

52.892.031

22.313.802

97.203.901

Provisões técnicas

3.246.062

5.540.697

833.642

9.620.401

Passivos financeiros

3.479.738

251.976

-

3.731.714

Total dos passivos financeiros

6.725.800

5.792.673

833.642

13.352.115

Ativos de resseguro - provisões técnicas

4.4.

Risco de mercado
a. Gerenciamento de risco de mercado

Define-se como risco de mercado a possibilidade de ocorrência de perdas por oscilação de preços
e taxas em função dos descasamentos de prazos, moedas e indexadores das carteiras ativa e passiva
de uma instituição. O gerenciamento de risco de mercado consiste em mensurar, acompanhar e
controlar a exposição das operações financeiras da Companhia de acordo com um conjunto de
práticas compatíveis com a natureza de suas operações, a complexidade dos produtos e as
dimensões de exposição ao risco. Entre os riscos inerentes à Companhia, destacam-se: risco de taxa
de juros, risco de preço de ações, risco de derivativos.
b. Controle do risco de mercado
A metodologia utilizada pela Companhia para medir a exposição aos riscos de mercado é o Valueat-risk (VaR), o qual demonstra a perda máxima da carteira em um dado espaço de tempo,
considerando-se um determinado nível de confiança. Os parâmetros são definidos pela SUSEP, e
os limites definidos pela Administração de forma conservadora. Dentre as informações utilizadas
para o cálculo do VaR, como o histórico das cotações dos preços e o comportamento passado da
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estrutura de juros, não são contempladas variáveis exógenas para efeito das projeções dos cenários,
tais como: catástrofes naturais, crises econômicas externas ou choques de preços dos ativos.
Para realização dos cálculos o custodiante utiliza-se dos seguintes parâmetros:





Modelo não-paramétrico;
Intervalo de confiança de 99%;
Horizonte temporal de um dia; e
Volatilidade sob o critério EWMA.

O valor acima representa a perda máxima das aplicações financeiras da Companhia e suas
Controladas para o horizonte de tempo de um dia e intervalo de confiança de 99%.
c. Atribuições relacionadas ao monitoramento de risco
Cabe ao administrador da carteira dos ativos:







Definir as políticas e metodologias de precificação, de gestão de risco de mercado e de
medição de performance para os Fundos e Carteiras dos Clientes;
Fornecer os preços e taxas de operações marcadas a mercado dos Fundos, conforme regras
pré-estabelecidas;
Acompanhar diariamente os limites de risco de cada Fundo, verificando seu
enquadramento;
Produzir os relatórios de risco de mercado da Companhia, diários (simplificados) e mensais
(completo), contendo informações sobre o nível de exposição dos fundos de investimentos
e carteiras consolidadas em relação a diversos fatores de risco (VaR) e de análise de perdas
e ganhos (Stress Analysis); e
Verificar o atendimento à legislação vigente e aos mandatos estabelecidos pela Companhia.

Cabe à área de controle de risco da Companhia:






4.5.

Avaliar e definir os limites de investimentos para cada categoria (títulos públicos, títulos
privados, ações);
Acompanhar diariamente os limites de cada Fundo, se certificando do seu enquadramento;
Informar aos Gestores, os limites de alocação por ativo e os limites de VaR;
Solicitar aos Gestores, em caso de desenquadramento, o reenquadramento dos fundos;
Atualizar os limites de risco semestralmente ou em caso de mudança da taxa SELIC; e
Informar mensalmente o VaR dos ativos à SUSEP.
Risco operacional

a. Gerenciamento do risco operacional
O processo de gerenciamento de riscos é essencial em todas as atividades de uma organização em
virtude da crescente complexidade dos serviços e produtos ofertados e, ainda, em função da
globalização dos negócios.
Os principais pontos de partida para desenvolvimento de uma boa gestão de riscos envolvem:
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Conhecer, controlar e mitigar o impacto dos eventos negativos;
Gerenciar as incertezas inerentes ao alcance dos objetivos;
Criar oportunidades, visando à obtenção de vantagem competitiva e aumento do valor
agregado;
Estabelecer, alinhar e divulgar o apetite de risco da companhia com as estratégias adotadas;
Prover melhorias competitivas de alocação de capital.

O gerenciamento dos riscos inerentes às atividades de modo integrado é apoiado na sua estrutura
de controles internos e compliance, que permite o aprimoramento contínuo da gestão de riscos e
prevenção de lacunas que comprometam sua correta identificação e mensuração.
O sistema de controles internos do Grupo é baseado na metodologia e princípios do COSO –
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, segundo cinco componentes
que, inter-relacionados constituem uma base integrada de riscos ERM – Enterprise Risk
Management, visando dar suporte ao Grupo para gerenciar seus riscos de forma efetiva por meio
da aplicação do processo de gestão de riscos em vários níveis e dentro de contextos específicos.
A gestão de riscos e controles no Grupo é composta pelas Unidades de Auditoria, Controle e
Conformidade, Contabilidade e Orçamento, Atuária e Controles dos Riscos Técnicos;
independentes entre si, que trabalham de forma coordenada com o objetivo de garantir com razoável
certeza a proteção dos ativos e o alcance dos objetivos estratégicos.
Essa estrutura de gerenciamento de riscos permite que os riscos operacionais sejam efetivamente
identificados, avaliados, monitorados e mitigados de maneira unificada.
b. Gestão do risco operacional
A identificação, avaliação, análise e tratamento dos riscos, no processo de gerenciamento dos riscos
operacionais, conta com a participação de todas as camadas contempladas pelo escopo de
governança corporativa, que abrange desde a alta administração até as diversas unidades
organizacionais.
Para assegurar a unicidade ao processo de gerenciamento de riscos corporativos, cabe à Gerência
de Controle Interno, o mapeamento e monitoramento dos riscos operacionais, mediante o uso de
ferramenta de gestão de riscos e de tratamento de ocorrências operacionais, instituindo-se
dispositivos de controle permanente.
Como atribuição, voltada à gestão dos riscos operacionais a Gerência de Controle Interno deve:





Atuar efetivamente como segunda linha de defesa;
Propor e/ou consolidar as políticas de controle interno, conformidade, de governança de
riscos, de prevenção à fraude e à lavagem de dinheiro e outras que venham a ser aprovadas
pela Diretoria Executiva;
Instituir, cumprir e fazer cumprir os padrões de monitoramento permanente de riscos e
controles;
Prover os órgãos de governança corporativa de informações atualizadas sobre a evolução
do ambiente de controle;
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Orientar e apoiar os managers na gestão dos riscos operacionais e na proteção dos ativos
organizacionais; e
Disseminar a cultura de controle interno, de acordo com as diretrizes estratégicas.

Os managers além de suas responsabilidades específicas à função, devem:





Atuar efetivamente como primeira linha de defesa;
Gerir e ter propriedade sobre os riscos, implementando ações corretivas para resolver
deficiências em processos e controles;
Manter os controles internos eficazes e conduzir procedimentos de riscos e controle
diariamente, identificando, avaliando, controlando e mitigando os riscos;
Buscar continuamente a constituição de controles de gestão e de supervisão adequados, para
garantir a conformidade, objetivando a vigilância sobre os controles, processos inadequados
e eventos inesperados.

Os profissionais do Grupo que atuam na área de riscos e controles possuem capacidade analítica,
visão estratégica e apurado raciocínio lógico. Com formação nas áreas de finanças, controladoria,
auditoria, controles internos, tecnologia, jurídica, gestão de riscos e contabilidade.
A Diretoria Executiva define políticas, que permitem o estabelecimento de normas, procedimentos,
elaboração de cursos e cartilhas que são permanentemente atualizadas, de maneira consistente com
o planejamento estratégico e com a estrutura organizacional definida em responsabilidades e
atribuições, disseminando conhecimento para o gerenciamento do risco operacional.
A Alta Administração tem acompanhado a evolução da cultura de mitigação de riscos do Grupo,
na medida em que promove a conscientização da necessidade de conhecer e diagnosticar as perdas
operacionais, manter histórico e adotar medidas de redução de perdas, principalmente, junto aos
profissionais de front office.
5. Ativos Financeiros
5.1.

Resumo da classificação das aplicações

Os títulos que compõem as carteiras dos fundos de investimentos exclusivos estão sendo
apresentados, em conjunto com os títulos de propriedade direta da Companhia.

Controladora
Títulos para negociação
Fundos de investimento
Letras financeiras do tesouro
Operações compromissadas
Outros valores
Total

Valor de
Mercado
517.992
73.226
51.468
(1.245)
641.441

31/12/2019
Valor do
Custo
Atualizado
517.992
73.210
51.468
(1.245)
641.425

Valor de
Mercado
580.286
69.068
217.997
(1.315)
866.036

31/12/2018
Valor do
Custo
Atualizado
580.286
69.072
217.997
(1.315)
866.040

31/12/2019
Sem
Vencimento

Até 01 ano

Entre 01 e 05 anos

Acima de
05 anos

517.992
(1.245)
516.747

51.468
51.468

-

73.226
73.226
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Disponível para venda
Valor de
Mercado

Controladora
Letras financeiras do tesouro
Letras do tesouro nacional
Notas do tesouro nacional
Total Global

305.488
113.613
419.101

Valor de
Mercado

Consolidado
Títulos para negociação
Ações
Debêntures
Fundos de investimento
Letras financeiras do tesouro
Letras do tesouro nacional
Notas do tesouro nacional
Depósitos bancários CDB/CCB/DPGE
Letras financeiras
Operações compromissadas
Total

932.865
127.890
1.387.415
25.880.417
19.614.307
18.098.991

31/12/2019
Valor do
Custo
Atualizado
290.632
107.275
397.907
31/12/2019
Valor do
Custo
Atualizado
645.046
129.042
1.387.415
25.880.297
18.727.715
15.386.392

Valor de
Mercado
70.463
70.463

Valor de
Mercado
710.269
72.711
2.718.097
21.589.802
17.555.152
13.917.347

31/12/2018
Valor do
Custo
Atualizado
70.464
70.464
31/12/2018
Valor do
Custo
Atualizado

31/12/2019
Sem
Vencimento

Até 01 ano

Entre 01 e 05 anos

Acima de
05 anos

-

-

305.488
113.613
419.101

31/12/2019

Sem
Vencimento

Até 01 ano

Entre 01 e 05 anos

Acima de
05 anos

616.464
72.306
2.718.097
21.592.553
17.209.258
12.275.553

932.865
1.387.415
-

4.931
218.404
4.751.684
249.510

94.399
19.581.484
14.862.623
4.737.037

28.560
6.080.529
13.112.444

33.744

33.738

67.729

67.724

-

30.590

3.154

-

2.403.010
11.908.932
80.387.571

2.403.245
11.908.932
76.501.822

2.258.529
8.756.961
67.646.597

2.256.216
8.756.961
65.565.132

2.320.280

396.314
11.908.932
17.560.365

2.006.696
41.285.393

19.221.533

Disponível para venda
Letras financeiras do tesouro
Letras do tesouro nacional
Notas do tesouro nacional
TDA e créditos securitizados
Letras financeiras
Outros investimentos
Total

28.268
7.274.464
5.431.553
105.566
1.357
12.841.208

28.268
6.907.125
5.204.485
101.367
1.357
12.242.602

631.929
2.235.429
2.146.423
1.277
91.343
2.547
5.108.948

631.929
2.211.516
2.132.792
1.230
89.177
2.547
5.069.191

1.357
1.357

96.802
96.802

28.268
7.177.662
2.685.705
105.566
9.997.201

2.745.848
2.745.848

Mantidos até o vencimento
Letras financeiras do tesouro
Letras do tesouro nacional
Notas do tesouro nacional
Letras financeiras
Total

998.199
259.678
1.257.877

825.177
259.758
1.084.935

889
1.030.532
1.037.576
430.012
2.499.009

889
1.006.444
903.075
429.716
2.340.124

-

68.588
68.588

488.854
191.170
680.024

336.323
336.323

Investimento avaliado ao custo de aquisição, deduzidos de qualquer impairment,
quando aplicável. A Companhia utilizou a isenção permitida pelo CPC 38 onde este
investimento foi avaliado ao custo devido ao intervalo entre cotação mínima e máxima,
para este ativo, junto a participantes de mercado ser muito ampla e dispersa.
Os empréstimos e recebíveis, compostos de prêmios a receber e títulos e créditos a
receber, estão descritos na Nota 6.
5.2.

Movimentação das aplicações

A movimentação das aplicações financeiras demonstra-se como segue:
Controladora
Saldo inicial
Aplicações
Resgates
Rendimentos
Ajustes TVM
Saldo final

31/12/2019
936.499
785.275
(752.914)
70.487
21.195
1.060.542

31/12/2018
1.262.447
835.870
(1.230.524)
68.707
(1)
936.499
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Consolidado
Saldo inicial
Aplicações
Resgates
Rendimentos
Ajustes TVM
Saldo final

5.3.

31/12/2019
75.095.669
58.627.422
(48.137.627)
8.169.402
558.848
94.313.714

31/12/2018
61.831.484
59.170.753
(51.722.289)
5.777.517
38.204
75.095.669

Estimativa do valor justo

a. Abertura por nível
A tabela abaixo apresenta a análise do método de valorização de ativos financeiros trazidos ao
valor justo. Os valores de referência foram definidos como se segue:


Nível 1 - títulos com cotação em mercado ativo;



Nível 2 - títulos não cotados nos mercados abrangidos no "Nível 1" mas que cuja
precificação é direta ou indiretamente observável;



Nível 3 - títulos que não possuem seu custo determinado com base em um mercado
observável; e



Contas a receber / Contas a pagar – Valores de caixa e contas a pagar/receber dos fundos
exclusivos e que não necessitam de modelo de precificação.

Controladora

31/12/2019

Descrição

AFS

MTM

Total

Nível 1

419.101

591.218

1.010.319

Nível 2

-

51.468

51.468

Nível 3

-

(1.245)

(1.245)

419.101

641.441

1.060.542

AFS

MTM

31/12/2018
Total

Total

Descrição
Nível 1
Nível 2
Contas a receber /
PGR
Total

70.463

649.354

719.817

-

217.997

217.997

-

(1.315)

(1.315)

70.463

866.036

936.499

Consolidado
Descrição

31/12/2019
AFS

MTM

HTM

Total

Nível 1

12.734.285

66.041.885

998.199

79.774.369

Nível 2

105.566

14.345.686

259.678

14.710.930

Nível 3

1.357

-

-

1.357

12.841.208

80.387.571

1.257.877

94.486.656

Total
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31/12/2018
Descrição

AFS

MTM

HTM

Total

Nível 1

5.013.781

56.563.378

2.068.997

63.646.156

Nível 2

92.620

11.083.219

430.012

11.605.851

Nível 3
Total

5.4.

2.547

-

-

2.547

5.108.948

67.646.597

2.499.009

75.254.554

Instrumentos financeiros derivativos

A política de utilização de instrumentos derivativos, contratados através dos fundos de
investimentos exclusivos, visa a proteção dos ativos contra os riscos de mercado relacionados a
flutuação das taxas de juros e observando-se os limites estabelecidos na regulamentação vigente.
As operações objetivam a compensação de eventuais perdas que podem ser geradas por títulos
públicos com juros prefixados em cenário de alta de juros.
A estratégia de gerenciamento dos riscos, num cenário de alta dos juros, está baseada na
transformação de taxas prefixadas em taxas pós-fixadas. Com essa finalidade, são realizadas
operações de compra de contratos de DI no mercado futuro.
O risco associado a essa estratégia se limita ao risco de crédito da contraparte, mitigado por depósito
de margens em garantia, junto à da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (Antiga BM&FBovespa) pelos
detentores das posições em derivativos.
O controle das posições em derivativos é feito pelo custodiante e, internamente, pelo gerente de
risco, não subordinado diretamente à gestão de ativos, garantindo-se a independência no
acompanhamento dos riscos.
Os valores dos instrumentos financeiros derivativos são apurados de acordo com a cotação de
mercado e estão reconhecidos nas demonstrações financeiras conforme quadros abaixo:

Controladora
DI - Compromissos / Compra
Valor de referência
Valor justo
Resultado acumulado

Vencimento
Acima de 05
anos

31/12/2019

31/12/2018

Até 01 ano

Entre 01 e 05
anos

95
95
58

-

(7.416)
(7.416)
16

7.448
7.448
41

63
63
1
Vencimento
Acima de 05
anos
2.638.636
2.638.636
(124.382)

Consolidado

31/12/2019

31/12/2018

Até 01 ano

Entre 01 e 05
anos

DI - Compromissos / Compra
Valor de referência
Valor justo
Resultado acumulado
DI - Compromissos / Venda

20.985.628
20.985.628
(526.454)

15.873.686
15.873.686
(1.490.073)

2.023.960
2.023.960
(11.479)

16.323.032
16.323.032
(390.593)

Valor de referência

783

-

(56.826)

56.976

Valor justo

783

-

(56.826)

56.976

Resultado acumulado

154

-

108

39

633
633
7

36
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5.5.

Análise de sensibilidade

a. Carteira de ativos
A carteira de investimentos da Companhia possui ativos classificados como para negociação (MtM).
O método utilizado para a análise de sensibilidade dos ativos da Companhia é o de Stress Test, o
qual é feito para essa classificação. Nos exercícios de estresse diário, são calculados os resultados
do VaR das carteiras utilizando-se o choque de 1 ponto base para taxa de juros. Este cenário
contempla variações no índice Bovespa; curva de inflação e curva de juros.
O resultado dos testes realizados com o principal risco e sua variação estão apresentados no quadro
abaixo:
Consolidado
Fatores de Risco
Ações
Fundos
Prefixado - DI
LFT
NTNC
NTNB
Total

Value-at-Risk

DV-1

14.551
179.910
9.048.379
6.466
3.418
240.171
9.492.895

1.208
(73.696.790)
(16.785.764)
(44.925)
(2.247.313)
(92.773.583)

b. Carteira de derivativos
A carteira de derivativos da Companhia possui apenas contratos futuros de taxa de juros.
Nos contratos futuros de taxa de juros, as partes envolvidas no negócio se comprometem a comprar
ou vender certa quantidade de um ativo por um preço estipulado para a liquidação em data futura.
Os compromissos são ajustados diariamente às expectativas do mercado referentes ao preço futuro
daquele bem, por meio do ajuste diário, mecanismo que apura perdas e ganhos.
As operações de contrato de taxa de juros são utilizadas para mitigação do risco de mercado atrelado
aos ativos prefixados existentes na carteira. O risco a que essa modalidade de derivativo está exposta
refere-se às variações na taxa de juros, mais especificamente uma queda na taxa de juros, que
implica uma perda em cada vencimento de DI.
A análise de sensibilidade foi baseada em três cenários, “provável”, “possível” e “remoto”, os quais
avaliam os impactos sobre as posições da carteira em derivativos. O cenário “provável” foi
elaborado a partir da série histórica de dados dos derivativos, enquanto o “possível” e o “remoto”
foram obtidos com a proporção de 25% e 50% de perda, respectivamente.
A exposição em derivativos da Companhia e nas subsidiárias consecutivamente está concentrada na
modalidade DI- Compromisso - Compra, o risco assumido é de alta de juros e os valores em cada
cenário estão assim distribuídos:
Controladora
Descrição
DI - Compromissos / Compra
Total

Risco
Alta de Juros
R$

Cenário Provável
(18)
(18)

Cenário Possível
95
95

31/12/2019
Cenário Remoto
127
127
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Controladora
Descrição
DI - Compromissos / Compra
Total

Risco
Alta de Juros
R$

Cenário Provável
-

Cenário Possível
-

31/12/2018
Cenário Remoto
-

Consolidado
Descrição
DI - Compromissos / Compra
Total

Risco
Alta de Juros
R$

Cenário Provável
(18.529.905)
(18.529.905)

Cenário Possível
(19.061.070)
(19.061.070)

31/12/2019
Cenário Remoto
(19.430.502)
(19.430.502)

Consolidado
Descrição
DI - Compromissos / Compra
Total

Risco
Alta de Juros
R$

Cenário Provável
(12.613.271)
(12.613.271)

Cenário Possível
(13.344.167)
(13.344.167)

31/12/2018
Cenário Remoto
(13.877.465)
(13.877.465)

Somente são admitidas posições em derivativos cujos vencimentos coincidem com o vencimento
do respectivo ativo-base, sendo vedadas posições sem a devida cobertura do ativo-base.
Ressaltamos que as perdas incorridas numa possível desvalorização dos derivativos são
compensadas por ganhos nas posições dos ativos.
6. Empréstimos e recebíveis
6.1.

Prêmios a receber de segurados

a. Prêmios a receber e provisão para risco de crédito por ramo
31/12/2019

Consolidado
Ramo
Habitacional
Vida em grupo
Prestamista
Riscos de engenharia
Acidentes pessoais
Automóvel
Responsabilidade civil - veículos
Outras coberturas - veículos
Compreensivo residencial
Compreensivo empresarial
Demais ramos
Total

Prêmios a
receber de
segurados
351.819
24.493
168.238
1.476
15.180
244.235
44.139
13.739
147.432
30.794
36.828
1.078.373

Provisão para
risco de crédito

Prêmios a
receber líquido

(191)
(424)
(920)
(322)
(294)
(418)
(71)
(16)
(3.790)
(1.693)
(4.908)
(13.047)

351.628
24.069
167.318
1.154
14.886
243.817
44.068
13.723
143.642
29.101
31.920
1.065.326

31/12/2018
Prêmios a
receber de
segurados
338.964
18.808
130.371
2.106
11.736
223.738
38.687
18.012
136.420
32.989
39.121
990.952

Provisão para
risco de crédito

Prêmios a
receber líquido

(2)
(2.095)
(606)
(367)
(1.074)
(386)
(49)
(17)
(1.614)
(1.587)
(11.610)
(19.407)

338.962
16.713
129.765
1.739
10.662
223.352
38.638
17.995
134.806
31.402
27.511
971.545

b. Movimentação dos prêmios a receber e da provisão para risco de crédito
Saldo inicial
Prêmios emitidos
IOF
Adicional de fracionamento
Prêmios cancelados
Recebimentos
Constituição/(reversão) de provisão para perda
Prêmios de RVNE
Outras constituições e reversões
Saldo final

31/12/2019
971.545
9.955.185
1.695
950
(683.353)
(9.151.953)
4.952
(30.571)
(3.124)
1.065.326

31/12/2018
975.688
9.985.697
(1.755)
1.227
(535.850)
(9.481.366)
26.520
2.091
(707)
971.545
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6.2.

Títulos e créditos a receber

FESA (i)
Ressarcimentos - crédito interno
Adiantamentos para funcionários
Disponibilidades com bloqueio judicial
Outros títulos e créditos a receber
Total

(i)

Controladora
31/12/2018
169
169

31/12/2019
169
327
496

31/12/2019
1.068.834
38.224
4.568
70.271
265.328
1.447.225

Consolidado
31/12/2018
811.929
35.760
2.825
57.556
267.379
1.175.449

Créditos decorrentes do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da
Habitação – SH/SFH

São representados substancialmente por créditos junto ao Fundo de Equalização de Sinistralidade
das Apólices de seguro habitacional (FESA). O saldo bruto desses créditos em 31 de dezembro de
2019, era de R$ 1.185.739 (31 de dezembro de 2018 – R$ 1.043.650), tendo uma provisão para
valores recuperáveis em 31 de dezembro de 2019 de R$ 116.905 (31 de dezembro de 2018 - R$
231.720), gerando o saldo líquido em 31 de dezembro de 2019 de R$ 1.068.834 (31 de dezembro
de 2018 – R$ 811.929).
31/12/2019

31/12/2018

Créditos a receber do FESA

1.185.739

1.043.649

Valores recuperáveis

(116.905)

(231.720)

Outros créditos
Total

766

6.638

1.069.600

818.567

A Administração vem realizando esforços para receber os montantes já pagos e ainda não
reembolsados. Além disso, é constituído provisão para fazer frente a perda de processos judiciais
atrelados ao SH/SFH, vide nota 22.1.
7. Depósitos judiciais e fiscais
Natureza cível
Natureza trabalhista
Natureza fiscal - Contingências
Natureza fiscal - Obrigações legais
Total

31/12/2019
142.219
15.216
1.898
1.707.878
1.867.211

Consolidado
31/12/2018
152.307
13.447
1.898
1.470.033
1.637.685

8. Ativos de resseguro
Sinistros a recuperar pendentes de pagamento
Sinistros pagos a recuperar
Prêmios de resseguro
IBNER
Outros
Total

31/12/2019
129.486
4.520
41.812
130
4.496
180.444

Consolidado
31/12/2018
130.641
3.587
111.971
25.985
(7.569)
264.615

39

738

CAIXA SEGUROS HOLDING S.A. - CNPJ 14.045.781/0001-45
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2019

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.)

9. Impostos e contribuições
9.1. Créditos tributários
A composição dos créditos tributários e a movimentação dos créditos tributários decorrentes de
adições temporárias podem ser resumidas como segue:
a. Composição
31/12/2019
Controladora

Circulante
281
143.363
9.484
153.128

Não Circulante
9.147
9.147

Outros
Outros
Tributos
Tributos
Circulante Não Circulante
470
470
-

Circulante
369
120.182
9.620
130.171

Imposto de
Renda
Não Circulante
7.670
7.670

Outros
Outros
Tributos
Tributos
Circulante Não Circulante
470
470
-

Contribuição Social

Antecipações
A compensar
Adições temporárias
Base negativa/Prejuízo fiscal
Total

Circulante
105
3.496
3.414
7.015

Não Circulante
3.293
3.293

Circulante
726
7.588
3.463
11.777

Contribuição
Social
Não Circulante
2.761
2.761

Imposto de Renda

Total
386
147.329
12.440
12.898
173.053
31/12/2018

Controladora
Antecipações
A compensar
Adições temporárias
Base negativa/Prejuízo fiscal
Total

Total
1.095
128.240
10.431
13.083
152.849
31/12/2019

Contribuição Social

Consolidado

Imposto de Renda

Outros
Tributos
Circulante

Outros
Tributos
Não Circulante

Total

Circulante

Não Circulante

Circulante

Não Circulante

Antecipações

146.933

-

500.604

-

-

-

647.537

A compensar

29.869

-

262.779

-

35.653

563

328.864

-

353.381

-

594.931

-

-

948.312

3.414

25.551

9.484

42.585

-

-

81.034

-

2.718

9

4.720

-

-

7.447

180.216

381.650

772.876

642.236

35.653

563

2.013.194

Outros
Tributos
Circulante

Outros
Tributos
Não Circulante

Total

Adições temporárias
Base Negativa/Prejuízo fiscal
Outros créditos
Total

31/12/2018
Consolidado

Contribuição Social

Imposto de Renda

Circulante

Não Circulante

Circulante

Não Circulante

Antecipações

200.537

-

469.815

-

-

-

670.352

A compensar

32.494

-

292.520

-

33.678

524

359.216

-

308.364

-

518.288

-

-

826.652

3.463

34.009

9.620

62.779

-

-

109.871

-

3.883

9

6.658

-

-

10.550

236.494

346.256

771.964

587.725

33.678

524

1.976.641

Adições temporárias
Base Negativa/Prejuízo fiscal
Outros créditos
Total

Os créditos tributários originam-se, substancialmente, de provisões para contingências e provisões
para ajuste dos ativos ao valor provável de realização (provisões para riscos de créditos e provisões
para desvalorização).
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b. Expectativa de efetiva realização
Controladora
Diferenças
Temporárias
Valor
%
12.440
100%
0%
0%
0%
0%
12.440
100%

Ano de
Realização
2020
2021
2022
2023
2024
Total

A Compensar
Valor
147.329
147.329

Antecipações

%
100%
0%
0%
0%
0%
100%

Valor
386
386

%
100%
0%
0%
0%
0%
100%

Base negativa/Prejuizo
fiscal
Valor
%
2.579
20%
2.579
20%
2.580
20%
2.580
20%
2.580
20%
12.898
100%

Total
Valor
162.734
2.579
2.580
2.580
2.580
173.053

%
94%
1%
1%
2%
2%
100%

Consolidado

Ano de
Realização

2020
2021
2022
2023
2024
A partir de
2025
Total

Diferenças
Temporárias
Valor
150.325
22.144
468.127
27.792
37.466

%
16%
2%
49%
3%
4%

242.458

26%

948.312 100%

A Compensar

Valor
328.301
563

%
100%
0%
0%
0%
0%

-

0%

328.864 100%

Antecipações

Outros

Valor
647.537
-

%
100%
0%
0%
0%
0%

Valor
9.169
9.654
11.091
11.745
12.471

%
11%
12%
14%
14%
15%

-

0%

26.904

34%

647.537 100%

81.034 100%

Base
negativa
/
Prejuízo
fiscal
Valor
3.306
3.106
1.035
-

%
44%
42%
14%
10%
0%

-

0%

269.362

12%

7.447 100%

2.013.194

100%

Total

%
57%
2%
24%
2%
3%

Valor
1.138.638
34.904
480.253
39.537
50.500

O registro dos créditos tributários em curto e longo prazo seguiu a respectiva classificação contábil
que originou o crédito.
c. Créditos tributários sobre adições temporárias
Controladora
31/12/2019

Saldo inicial
Constituições sobre diferenças temporárias
Realização sobre diferenças temporárias
Saldo Atual
Efeito no resultado das constituições e realizações

Consolidado
31/12/2018

Contribuição
Social

Imposto de Renda

Contribuição
Social

Imposto de Renda

2.761
617
(85)
3.293
532

7.670
1.715
(238)
9.147
1.477

308.364
76.545
(31.527)
353.381
45.018

518.288
129.377
(52.735)
594.931
76.642
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10. Despesa de comercialização diferida (DCD)
10.1. Abertura por ramo

Ramos
Vida em grupo
Acidentes pessoais
Riscos de engenharia
Acidentes pessoais coletivos
Automóvel
Prestamista
Compreensivo residencial
Compreensivo empresarial
Demais ramos
Total

Consolidado
31/12/2018
Despesas de
comercialização
diferidas
123.648
623
2.019
2.903
11.021
1.048.838
79.928
17.644
279.307
1.565.931

31/12/2019
Despesas de
comercialização
diferidas
139.971
2.556
1.837
3.830
7.574
1.370.562
90.424
18.690
416.400
2.051.844

O aumento é em função do incremento do custo de aquisição de novos ramos, principalmente de
Capitalização, Previdência e Consórcios e no acréscimo do volume de vendas do produto
Prestamista.
O prazo médio de diferimento em 31 de dezembro de 2019 é 55 de meses e 31 de dezembro de 2018
era de 43 meses.
11. Dividendos a receber
Os dividendos a receber registrados estão demonstrados a seguir:
Controladora
31/12/2019

31/12/2018

Caixa Seguros Participações Ltda.
Caixa Consórcios S.A. - Administradora de Consórcios
Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A.
Caixa Seguros Assessoria e Consultoria Ltda.

534.766
12.804
27.155
-

465.457
17.675
21.684
570

Total

574.725

505.386

12. Investimentos
Os investimentos são formados preponderantemente pelas participações societárias de controladas
e coligadas, conforme a seguir:
12.1. Participações societárias
a. Composição
Demonstramos a seguir a composição das participações societárias da Companhia:
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31/12/2019
Caixa Seguros
Participações
Securitárias
Capital social integralizado
2.017.071
Patrimônio líquido societário individual
5.891.382
Ajuste para fins de consolidação
Patrimônio líquido individual do
5.891.382
consolidado
Lucro/prejuízo líquido do exercício
2.251.645
Participação no capital social
100%
Quantidade de ações
1.967.070.753
Equivalência patrimonial
2.251.645
Equivalência Patrimonial - Ajuste de
prática contábil
Equivalência patrimonial das Coligadas
Total da equivalência patrimonial
Total das participações societárias
5.891.382
Investimento em empresas não consolidadas
Agio + Aj vl mercado - Incorporação PREVISUL
Redução ao valor recuperável - CNPX SAS
Total das participações societárias

Caixa
Assessoria

Caixa
Consórcios

Caixa Seguros
Saúde

Caixa Seguros
Participações
em Saúde

15.600
24.307
-

100.000
213.177
143.764

1.142.000
1.045.577
71.173

146.750
14.814
-

24.307

356.941

1.116.750

14.814

86.905

6.305
100%
15.600.000
6.305

53.913
100%
7.711.637
53.913

37.074
100%
1.142.000.000
37.074

(136.369)
100%
146.750.100
(136.369)

(3.996)
100%
804.549
(3.996)

2.208.572

-

52.952

(7.133)

-

-

45.819

24.307

356.941

1.116.750

14.814

86.905

55.376
2.309.767
7.491.099
89.042
30.490
(86.905)
7.523.726

CNPX SAS¹
103.914
86.905
-

Total

31/12/2018
Caixa Seguros
Participações
Securitárias
1.967.071

Capital social integralizado
Patrimônio líquido societário
4.944.770
individual
Ajuste para fins de
consolidação
Patrimônio líquido individual
4.944.770
do consolidado
Lucro/prejuízo líquido do
1.959.818
exercício
Participação no capital
100%
social
Quantidade de ações
1.743.070.753
Equivalência patrimonial
1.959.818
Equivalência Patrimonial Ajuste de prática contábil
Equivalência patrimonial das
Coligadas
Total da equivalência
patrimonial
Total das participações
4.944.770
societárias
Investimento em empresas não consolidadas
Agio + Aj vl mercado – Incorp. PREVISUL
Total das participações societárias

15.600

100.000

1.142.000

Caixa Seguros
Participações
em Saúde
146.750

17.431

221.648

982.974

151.183

90.512

-

90.812

78.306

-

-

17.431

312.460

1.061.280

151.183

90.512

5.859

74.423

29.034

(2.816)

(6.418)

Caixa
Assessoria

Caixa
Consórcios

Caixa Seguros
Saúde

CNPX SAS

Total

103.155

100%

100%

100%

100%

100%

15.600.000
5.859

7.711.637
74.423

1.142.000.000
29.034

146.750.100
(2.816)

422.240
(6.418)

2.059.900

-

28.476

(5.643)

-

-

22.833

-

-

-

-

-

41.458

-

-

-

-

-

2.124.191

17.431

312.460

1.061.280

151.183

90.512

6.577.636
83.568
30.490
6.691.695

¹ Em 2019 foi realizado um ajuste para redução ao valor recuperável do investimento na CNPX, em função da decisão da Administração em
descontinuar a operação na Colômbia, vide nota 34.2.
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b. Movimentação
Demonstramos a seguir a movimentação ocorrida nas participações societárias da Companhia:
31/12/2019
Caixa Seguros
Participações
Securitárias

Caixa
Assessoria

Caixa
Consórcios

Caixa Seguros
Saúde

Caixa Seguros
Participações
em Saúde

CNPX
SAS

Total

4.944.770

17.431

312.460

1.061.280

151.183

90.512

6.577.636

Saldo inicial dos
investimentos
Aumento de capital em
aprovação
Equivalência patrimonial
Dividendos destacados ou
recebidos
Ajustes de títulos e valores
mobiliários
Ajuste de consolidação créd
tributário
Ajuste de consolidação desp
comerc diferidas
Outros ajustes
Saldo final dos
investimentos
Ágio de aquisição de
participação acionária
Investimento em empresas não
consolidadas
Redução ao valor recuperável CNPX SAS
Saldo total das
participações acionárias

50.000

-

-

-

-

-

50.000

2.251.644

6.306

54.799

37.074

(136.369)

(3.996)

2.209.458

(1.596.007)

570

(65.831)

-

-

-

(1.661.268)

240.975

-

3.447

25.529

-

-

269.951

-

-

-

(7.133)

-

-

(7.133)
52.952

-

-

52.952

-

-

-

-

-

(886)

-

-

389

(496)

5.891.382

24.307

356.941

1.116.750

14.814

86.905

7.491.100

-

-

-

-

-

-

30.490

-

-

-

-

-

-

89.041

-

-

-

-

-

-

(86.905)

5.891.382

24.307

356.941

1.116.750

14.814

86.905

7.523.726

31/12/2018

Saldo inicial dos investimentos
Aumento de capital em aprovação
Equivalência patrimonial
Dividendos destacados ou recebidos
Ajustes de títulos e valores mobiliários
Ajustes de variação cambial
Ajuste de consolidação créd. tributário
Ajuste de consolidação desp. comerc. diferidas
Saldo final dos investimentos
Ágio de aquisição de participação acionária
Investimento em empresas não consolidadas
Saldo total das participações acionárias

Caixa Seguros
Participações
Securitárias
4.006.411
1.959.818
(1.047.658)
26.199
4.944.770
4.944.770

Caixa
Assessoria

Caixa
Consórcios

12.143
5.858
(570)
17.431
17.431

280.756
74.423
(69.283)
(1.911)
28.475
312.460
312.460

Caixa Seguros
Participações
em Saúde
152.681
(1.498)
151.183
151.183

Caixa
Seguros
Saúde
1.036.944
29.034
1.201
(5.899)
1.061.280
1.061.280

CNPX
SAS

Total

56.978
41.434
(6.418)
(1.482)
90.512
90.512

5.545.913
41.434
2.062.715
(1.119.009)
25.489
(1.482)
(5.899)
28.475
6.577.636
30.490
83.569
6.691.695

13. Ativo imobilizado
31/12/2019

31/12/2018

Controladora

Custo

Depreciação /
amortização
acumulada

Total

Custo

Depreciação /
amortização
acumulada

Total

Equipamentos
Imobilizações em andamento
Outros
Total

247
1.632
2.197
4.076

(247)
(913)
(1.160)

1.632
1.284
2.916

247
1.632
2.197
4.076

(214)
(693)
(907)

33
1.632
1.504
3.169
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31/12/2019
Consolidado
Terrenos
Terrenos e edificações
Equipamentos
Móveis, máquinas e utensílios
Veículos
Sistemas e aplicativos
Imobilizações em andamento
Outros
Total

31/12/2018

Custo

Depreciação /
amortização
acumulada

Total

Custo

Depreciação /
amortização
acumulada

Total

50.457
181.122
17.107
28.593
6.969
782
1.632
14.879
301.541

(36.008)
(10.157)
(12.803)
(1.960)
(775)
(4.013)
(65.716)

50.457
145.114
6.950
15.790
5.009
7
1.632
10.866
235.825

49.242
163.304
15.212
28.656
5.952
781
1.632
9.104
273.883

(29.906)
(8.662)
(11.302)
(918)
(722)
(2.777)
(54.287)

49.242
133.398
6.550
17.354
5.034
59
1.632
6.327
219.596

14. Provisões técnicas
14.1. Composição das provisões técnicas
31/12/2019
7.230.030
68.811.285
8.349.051
2.859.220
16.359
6.964
87.272.909

Ramos elementares e vida em grupo
Vida individual e vida com cobertura de sobrevivência
Previdência complementar
Capitalização
Saúde
Odonto
Total

Consolidado
31/12/2018
6.433.507
51.983.546
8.125.751
2.625.569
40.631
7.129
69.216.133

14.2. Abertura
a. Ramos elementares e vida em grupo
Consolidado
Provisão de prêmios não ganhos
Provisão de sinistros a liquidar
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados
Provisão para riscos crescentes
Provisão de sinistros ocorridos mas não suficientemente avisados
Provisão de despesas relacionadas
Total

31/12/2019
4.784.695
1.258.579
1.169.522
6.190
11.043
1
7.230.030

31/12/2018
3.855.450
1.190.047
1.229.557
2.417
156.035
1
6.433.507

b. Vida individual e vida com cobertura de sobrevivência
31/12/2019
68.479.471
58.144
60.020
213.650
68.811.285

Consolidado
Provisão matemática de benefícios a conceder
Provisão matemática de benefícios concedidos
Provisão de sinistros a liquidar
Outras provisões
Total

31/12/2018
51.710.171
49.582
61.269
162.524
51.983.546
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c. Previdência complementar
31/12/2019
7.911.302
179.580
9.117
760
248.292
8.349.051

Consolidado
Provisão matemática de benefícios a conceder
Provisão matemática de benefícios concedidos
Provisão de excedente financeiro
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados
Outras provisões
Total

31/12/2018
7.732.126
164.591
4.747
507
223.780
8.125.751

d. Capitalização
Consolidado
Provisão para resgates
Provisão para sorteio
Outras provisões
Total

31/12/2019
2.821.332
40.024
(2.136)
2.859.220

31/12/2018
2.566.741
66.270
(7.442)
2.625.569

31/12/2019
4.227
7.827
4.305
16.359

31/12/2018
5.425
16.034
19.141
31
40.631

e. Saúde
Consolidado
Provisão de prêmios não ganhos
Provisão de sinistros a liquidar
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados
Outras provisões
Total

f. Odonto
31/12/2019

31/12/2018

Provisão de prêmios não ganhos

2.142

1.285

Provisão de sinistros a liquidar

2.648

2.496

Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados

2.174

3.348

6.964

7.129

Total

14.3. Garantia das provisões técnicas
31/12/2019
87.272.909
77.652.508
146.945
495.807
37.973
618.043
76.353.740
9.620.401
15.014.930
11.472.417
105.566
3.436.947
5.394.529

Provisões técnicas
Total das exclusões
Provisões técnicas - Resseguro
Direito creditórios
Depósitos Judiciais
Provisões do Consórcio DPVAT
Aplicações em FIEs
Total a ser coberto
Total dos ativos garantidores:
Títulos da dívida pública
Letra Financeira
Quotas de outros fundos financeiros
Suficiência / (insuficiência) de cobertura

Consolidado
31/12/2018
69.216.133
60.531.436
146.891
398.418
40.000
583.092
59.363.035
8.684.697
13.158.577
5.342.898
91.343
7.724.336
4.473.880

15. Desenvolvimento de sinistros
O quadro de desenvolvimento de sinistros tem como objetivo ilustrar o risco de seguro inerente,
comparando os sinistros pagos com as suas respectivas provisões. Partindo do ano em que o sinistro
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foi avisado, a parte superior do quadro demonstra a variação da provisão no decorrer dos anos. A
provisão varia à medida que informações mais precisas a respeito da frequência e severidade dos
sinistros são obtidas.
15.1. Sinistros brutos de resseguro
Valores em Reais mil
Conciliação

data base: 12/2019

Total do Passivo apresentado na tabela desenvolvimento sinistros

1.280.779

PSL de operações do ramo DPVAT

61.417

PSL Retrocessão

12.826

Estimativa de Salvados e Ressarcidos da PSL

(6.793)

Total da Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL)

1.348.229

a. Sinistros administrativos
Data de Aviso

2014

2015

No ano do aviso

788.999

960.692

1.113.718

1.242.218

1.357.924

981.005

1 ano depois

736.815

903.281

1.046.754

1.140.423

1.251.236

-

2 anos depois

749.715

909.864

1.058.297

1.140.880

-

-

3 anos depois

752.683

913.871

1.062.665

-

-

-

4 anos depois

753.787

915.457

-

-

-

-

5 anos depois

755.004

-

-

-

-

-

Estimativa corrente

755.004

915.457

1.081.681

1.140.880

1.251.236

981.005

6.125.262

Pagamentos acumulados até a data base

751.130

909.552

1.072.986

1.127.357

1.222.315

735.047

5.818.387

3.873

5.905

8.694

13.523

28.921

245.958

306.875

Passivo reconhecido no balanço

2016

2017

2018

2019

Total

Passivo em relação a anos anteriores a 2014

161.761

PSL de Nota Técnica / IBNER

413

Total do passivo incluso no balanço

469.050

b. Sinistros judiciais
Data de Aviso

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Total

No ano do aviso

35.309

35.214

47.944

44.864

42.579

1 ano depois

67.287

77.082

95.543

96.633

89.064

32.196

2 anos depois

88.939

82.444

126.191

116.176

-

3 anos depois

75.350

92.615

135.542

-

-

4 anos depois

78.358

89.698

-

-

-

5 anos depois

76.012

-

-

-

-

Estimativa corrente

76.012

89.698

135.542

116.176

89.064

32.196

538.687

Pagamentos acumulados até a data base

23.674

22.196

26.761

17.514

11.391

3.153

104.689

Passivo reconhecido no balanço

52.338

67.503

108.781

98.662

77.673

29.043

433.999

Passivo em relação a anos anteriores a 2014

376.609

PSL de Nota Técnica / IBNER

1.122

Total do passivo incluso no balanço

811.729
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15.2. Sinistros líquidos de resseguro
Valores em Reais mil
Conciliação

data base: 12/2019

Total do Passivo apresentado na tabela desenvolvimento sinistros

1.215.426

PSL de resseguro referente a contratos na modalidade não-proporcional

(90.519)

PSL de operações do ramo DPVAT

61.417

PSL Retrocessão

12.826

Estimativa de Salvados e Ressarcidos da PSL

(6.793)

Total da Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL)

1.192.357

a. Sinistros administrativos
Data de Aviso

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Total

No ano do aviso

786.742

930.153

1.099.485

1.159.502

1.280.147

930.222

1 ano depois

733.971

875.119

1.033.267

1.083.064

1.200.161

-

2 anos depois

746.870

884.957

1.044.625

1.095.091

-

-

3 anos depois

749.812

889.242

1.053.508

-

-

-

4 anos depois

750.903

890.811

-

-

-

-

5 anos depois

751.726

-

-

-

-

-

Estimativa corrente

751.726

890.811

1.053.508

1.095.091

1.200.161

930.222

5.921.520

Pagamentos acumulados até a data base

748.727

885.269

1.047.032

1.084.714

1.173.852

706.592

5.646.186

2.999

5.541

6.475

10.378

26.309

223.631

275.333

Passivo reconhecido no balanço
Passivo em relação a anos anteriores a 2014

157.215

Ajuste Atuarial de PSL (IBNER)

413

Total do passivo incluso no balanço

432.962

b. Sinistros judiciais
Data de Aviso

2014

2015

2016

2017

2018

2019

No ano do aviso

34.885

34.953

45.978

40.952

42.018

31.270

1 ano depois

66.858

76.898

93.810

88.131

88.844

-

2 anos depois

88.454

81.980

124.371

105.837

-

-

3 anos depois

74.841

92.047

133.592

-

-

-

4 anos depois

77.771

87.706

-

-

-

-

5 anos depois

75.502

-

-

-

-

-

Estimativa corrente

75.502

87.706

133.592

105.837

88.844

31.270

522.750

Pagamentos acumulados até a data base

23.219

21.979

26.570

17.364

11.180

3.028

103.339

Passivo reconhecido no balanço

52.283

65.726

107.022

88.473

77.664

28.242

419.411

Passivo em relação a anos anteriores a 2014

Total

361.932

Ajuste Atuarial de PSL (IBNER)

1.122

Total do passivo incluso no balanço

782.464

Notas:
Os valores informados nos itens (a) e (b) não incluem despesas relacionadas com a regulação de sinistros administrativos
ou judiciais, inclusive sucumbência;
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16. Débitos de operações de seguro e resseguro
Consolidado
Prêmios a restituir
Operações com seguradoras
Operações com resseguradoras
Corretores de seguros e resseguros
Contas a pagar - DPVAT
Custos de comercialização a pagar
Comissão e juros sobre prêmios
Outros débitos
Total

31/12/2019
371.843
42.102
55.289
23.454
2.542
132.805
2.016
11
630.062

31/12/2018
436.565
39.549
57.522
12.332
63
70.627
1.417
544
618.619

17. Débitos de operações de previdência complementar
Consolidado

31/12/2019

Contribuições a restituir

31/12/2018

507

1.358

Comissões de corretagem a pagar

1.543

1.480

Custos de comercialização a pagar

2.134

1.903

Outros débitos
Total

5

6

4.189

4.747

18. Débitos de operações de capitalização
Consolidado
Comissões de corretagem a pagar
Custos de comercialização a pagar
Mensalidades a devolver
Total

31/12/2019
9.210
4.310
1.073
14.593

31/12/2018
8.585
6.444
1.302
16.331

31/12/2019
24.827
5.655
3.567
34.049

31/12/2018
19.345
3.222
685
23.252

19. Débitos de outras operações
Consolidado
Comissões de corretagem a pagar
Custos de comercialização a pagar
Outros débitos
Total

20. Dividendos a pagar
CNP Assurances
Caixa Seguridade Participações S.A.
CNP Assurances Brasil Holding Ltda.
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
Sul América Capitalização S.A.
Icatu Capitalização S. A.
Total

31/12/2019
274.092
260.375
5.401
216
540.084

Controladora
31/12/2018
258.636
245.692
5.097
203
509.628

31/12/2019
274.092
260.375
5.401
216
10.295
10.295
560.674

Consolidado
31/12/2018
258.636
245.692
5.097
203
8.283
8.283
526.194
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21. Impostos e contribuições
31/12/2019
1.177
53
5
410
458
7.858
5.990
15.951

IRRF
ISS
IOF
INSS e FGTS
PIS, COFINS e CSLL retidos
IRPJ e CSLL
PIS e COFINS
Tributos sobre ajustes TVM
Tributos sobre reavaliações
IRPJ e CSLL - PPA
Outros impostos e contribuições
Total

Controladora
31/12/2018
(32)
58
7
362
5.212
5.607

31/12/2019
30.415
2.893
35.205
7.435
2.767
1.448.491
31.430
248.387
2.361
77.357
1.886.741

Consolidado
31/12/2018
58.912
4.761
32.721
6.459
1.944
1.497.348
34.914
16.910
42
3.234
53.511
1.710.756

22. Provisões para contingências
22.1. Composição

Consolidado
Ações judiciais cíveis
Ações judiciais trabalhistas
Ações judiciais fiscais
Obrigações legais - fiscal
Totais

31/12/2019
-

Controladora
31/12/2018
-

31/12/2019
616.018
26.058
4.158
2.825.154
3.471.388

Contingências
passivas
Consolidado
31/12/2018
338.084
23.250
2.541.582
2.902.916

As contingências cíveis referem-se, basicamente a pedidos de indenização material e moral por
negativa de pagamento de sinistros em função, principalmente de: (i) doenças preexistentes; (ii)
discordância em relação ao valor indenizado; (iii) danos físicos ao imóvel por vício de construção;
(iv) falta de pagamento/devolução de prêmio; (v) questionamentos relacionados a resgates e
benefícios de previdência; e (vi) questões relativas a sorteios, resgates e devoluções de títulos de
capitalização.
Adicionalmente, a Companhia é parte envolvida em 7.559 (2018 – 9.604) ações judiciais ativas
relacionadas ao Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da Habitação – SH/SFH, para as quais,
caso seja necessário algum desembolso de caixa, o valor desembolsado será objeto de análise e
posterior solicitação de reembolso pelo FCVS. No exercício findo foi constituída uma provisão
judicial para essas ações no valor de R$ 325.812.
As contingências trabalhistas referem-se, basicamente a questionamentos de valores por ocasião da
rescisão contratual.
As contingências fiscais referem-se a processos judiciais ligados a questionamentos e autuações de
tributos federais e municipais e estão compostos principalmente de: i) autos de infração de ISS; ii)
auto de infração referente a débitos previdenciários.
As discussões judiciais envolvendo obrigações legais são integralmente provisionadas
independentemente da avaliação quanto à probabilidade de perda e referem-se basicamente a
discussões de: (i) alargamento de base de PIS e COFINS; (ii) aumento da alíquota de CSLL. Além
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dos saldos acima, ainda temos discussões que foram integralmente provisionadas e recolhidas. Caso
a decisão seja favorável, as Controladas obterão direito de recuperação dos respectivos valores
recolhidos: (i) PIS e COFINS – Lei 9.718/98 desde 1999, R$ 34.831; (ii) PIS e COFINS – Lei
12.973/14, R$ 127.192; (iii) Majoração da Alíquota de CSLL de 15% para 20%, R$ 481.594.
22.2. Segregação em função da probabilidade de perda
Nos saldos demonstrados a seguir está incluído o valor de R$ 58.503 referente a ação de natureza fiscal
com classificação de probabilidade de perda considerada possível, onde a Controladora é parte
solidaria:
Consolidado
Cíveis
Trabalhistas
Fiscais

Remota
213.302
1.953
237
215.492

Possível
152.705
16.199
260.409
429.313

Provável
616.018
26.058
4.158
646.234

31/12/2019
Total
982.025
44.210
264.804
1.291.039

Consolidado
Cíveis
Trabalhistas
Fiscais

Remota
280.194
1.980
237
282.411

Possível
141.209
12.415
236.417
390.041

Provável
338.084
23.250
361.334

31/12/2018
Total
759.487
37.645
236.654
1.033.786

22.3. Movimentação das contingências

Natureza cível
Natureza trabalhista
Provisões judiciais fiscais
Obrigações legais - fiscais

Saldo
31/12/2018
338.084
23.250
2.541.582

Adições

Reversões

Baixas

385.159
6.090
4.434
249.882

(102.655)
(10)
(310)
(360)

(26.260)
(4.199)
-

Atualizações
e juros
21.690
927
34
34.050

Saldo
31/12/2019
616.018
26.058
4.158
2.825.154

23. Outros passivos
A composição em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, está demonstrada a seguir:

Fornecedores
Honorários e remunerações a pagar
CNP Assurances
Contas a pagar dos fundos de investimento
Depósitos de terceiros
Cheques em trânsito
Provisão de férias e 13º a pagar
Recursos não procurados de grupos encerrados
Contas a pagar despesas operacionais
Contas a pagar despesas administrativas
Contas a pagar Caixa Seguradora
Contas a pagar Previsul
Contas a pagar - Resseguro
Outras obrigações a pagar
Total

31/12/2019
138
560
14.714
177
16.082
129
26
31.826

Controladora
31/12/2018
120
15.658
55
68
9.999
92
297
26.289

31/12/2019
27.050
64.760
14.714
133.983
554.842
303
22.208
95.824
88.712
101.052
129
64
10.477
47.962
1.162.080

Consolidado
31/12/2018
34.265
53.318
15.658
75.016
492.072
3.491
18.071
75.724
27.726
79.462
92
14.856
47.432
937.183
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24. Patrimônio líquido
24.1. Capital social
O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é representado por 4.726.868 ações ordinárias
nominativas sem valor nominal.
24.2. Reservas de lucros
a. Reserva legal - é constituída em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações e o
Estatuto, na base de 5% do lucro líquido de cada exercício até atingir 20% do capital. O
saldo em 31 de dezembro de 2019 era de R$ 113.702 (2018 - R$ 107.290).
b. Reserva de retenção de lucros - é constituída com o saldo remanescente do lucro
líquido do exercício após considerar o dividendo proposto, a reserva legal e os juros
sobre o capital próprio. A Assembleia Geral Ordinária pode deliberar sobre a utilização
desta reserva para futuro aumento de capital, reinvestimento nas operações da
Companhia ou para distribuição complementar de dividendos. O saldo em 31 de
dezembro de 2019 era de R$ 4.972.414 (2018 – R$ 4.567.141).
c. Reserva de Capital – é constituída em conformidade com a Lei das Sociedades por
Ações e poderá ser utilizada conforme os fins previstos na referida lei. O saldo em 31 de
dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 era de R$ 16.210.
24.3. Dividendos
Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo obrigatório, previsto no estatuto, de 25% sobre
o lucro líquido, sendo que esses valores não são atualizados monetariamente, cujos montantes
provisionados em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 estão demonstrados abaixo:
Lucro líquido do período
(-) Reserva Legal
Base de cálculo de dividendos
Dividendo mínimo - 25%
Juros sobre o capital próprio bruto
IR retido de juros sobre o capital próprio pagos
Juros sobre o capital próprio imputado aos dividendos
Dividendos propostos
Dividendos e juros sobre o capital próprio líquido de IR

31/12/2019
2.274.041
(113.702)
2.160.339
540.085
53.600
(8.038)
45.562
494.522
540.084

31/12/2018
2.145.805
(107.290)
2.038.515
509.629
33.500
(5.023)
28.476
481.152
509.628
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24.4. Juros sobre o capital próprio
A seguir apresentamos a demonstração de cálculo dos juros sobre o capital próprio imputados aos
dividendos propostos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 estão demonstrados
abaixo:
Patrimônio líquido no início do ano
Ajustes na distribuição de dividendos
Parcela não realizada de TVM
Variação cambial
Ajuste positivo de exercício anterior
Reserva de ágio
Realização de reserva de reavaliação tributada
Base de cálculo de JCP
Taxa de juros de longo prazo do período (TJLP)
Máximo de juros sobre o capital próprio a ser provisionado

31/12/2019
7.762.958
(1.014.234)
(18.809)
(1.482)
17.974
(16.210)
1
6.730.198
6,20%
417.272

31/12/2018
7.057.725
(954.894)
6.422
2.260
1.762
6.113.275
6,71%
410.201

53.600
(8.038)
45.562

33.500
(5.022)
28.478

Juros sobre o capital próprio proposto
Imposto de renda retido na fonte
Juros sobre o capital próprio a pagar

25. Resultado operacional segregado por operação
Demonstramos abaixo a abertura do resultado operacional do Grupo, segregado por tipo de
operação:
Prêmios retidos
Variação das provisões
técnicas
Despesas de comercialização
Receitas de contribuições e
prêmios
Benefícios e sinistros
Receita liquida com título de
capitalização
Despesa com títulos resgatados
e sorteados
Receitas de outras operações
Despesas de outras operações
Operações de resseguros
Outras receitas e despesas
operacionais
Margem técnica
Resultado administrativo
Resultado financeiro
Resultado patrimonial
Resultado operacional

Seguros
6.757.612

Previdência
(23.195)

Capitalização
-

Consórcio
-

Saúde
(904)

Odonto
78.750

Outros
-

31/12/2019
Total
6.812.263

(2.064.839)

(21.781.106)

(1.264.991)

-

8.045

317

-

(25.102.574)

(886.650)

(201.306)

(91.555)

(119.078)

(721)

(19.085)

-

(1.318.395)

299.294

22.113.706

-

-

-

-

-

22.413.000

(158.659)

(32.979)

-

-

(46.860)

(29.784)

-

(268.282)

8.485

9

1.617.075

-

-

-

-

1.625.569

-

-

(44.688)

-

-

-

-

(44.688)

(1.020)
17.945

858.169
(805.235)
(520)

-

479.540
-

23.198

-

-

1.337.709
(806.255)
40.623

(707.380)

(62.280)

(20.005)

(97.537)

(9.751)

(6.449)

8.352

(896,050)

3.264.788
(811.078)
516.987
(19.953)
2.950.744

64.263
(140.759)
126.849
(1.256)
49.097

195.836
(60.528)
153.340
(838)
287.810

262.925
(114.733)
15.841
(1.256)
162.777

(26.993)
(6.188)
69.828
36.647

23.749
(33.425)
1.538
(8.138)

8.352
(48.507)
861.618
(12.215)
809.248

3.792.920
(1.215.218)
1.746.001
(35.518)
4.288.185
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Prêmios retidos
Variação das provisões
técnicas
Despesas de comercialização
Receitas de contribuições e
prêmios
Benefícios e sinistros
Receita liquida título de
capitalização
Despesa títulos resgatados e
sorteados
Receitas de outras operações
Despesas de outras operações
Resultado de operações com
resseguro
Outras receitas e despesas
Margem técnica
Resultado administrativo
Resultado financeiro
Resultado patrimonial
Resultado operacional

Prêmios retidos
Variação das provisões
técnicas
Despesas de
comercialização
Receitas de contribuições e
prêmios
Benefícios e sinistros
Receita liquida título de
capitalização
Despesa títulos resgatados e
sorteados
Receitas de outras operações
Despesas de outras
operações
Resultado de operações com
resseguro
Outras receitas e despesas
Margem técnica
Resultado administrativo
Resultado financeiro
Resultado patrimonial
Resultado operacional

Seguros
5.804.344

Previdência
(19.126)

Capitalização
-

Consórcio
-

Saúde
35.569

Odonto
(27.476)

Outros
-

31/12/2018
Total
5.793.311

(1.178.711)

(15.847.365)

(1.150.899)

-

7.176

-

-

(18.169.799)

(788.238)

(200.760)

(84.790)

(103.193)

(13.186)

(25.285)

-

(1.215.452)

297.276

16.171.696

-

-

-

-

-

16.468.972

(182.921)

(41.991)

-

-

(243.235)

28.417

-

(439.730)

9.350

11

1.416.837

-

-

-

-

1.426.198

-

-

(35.462)

-

-

-

-

(35.462)

-

703.563
(661.432)

-

421.727
-

-

-

-

1.125.290
(661.432)

-

(577)

-

-

219.566

-

-

218.989

(808.773)
3.152.327
(807.707)
438.585
(10)
2.783.195

(20.488)
83.531
(123.000)
71.951
32.482

(1.026)
144.660
(55.109)
162.493
252.044

(77.245)
241.289
(101.138)
17.683
(28.476)
129.358

(35.078)
(29.188)
(14.565)
62.923
5.643
24.813

55.661
31.317
(36.262)
1.963
(2.982)

8.400
8.400
(67.281)
755.561
45.597
742.277

(878.549)
3.632.336
(1.205.062)
1.511.159
22.754
3.961.187

Seguros
5.640.643

Previdência
(4.815)

Capitalização
-

Consórcio
-

Saúde
46.455

Odonto
(22.844)

Outros
-

31/12/2017
Total
5.659.439

(2.136.555)

(11.676.382)

(983.214)

-

(15.338)

1

-

(14.811.488)

(724.961)

(150.047)

(58.670)

(136.294)

(27.842)

(19.643)

-

(1.117.457)

345.400

11.957.524

-

-

-

-

-

12.302.924

(267.166)

(42.351)

-

-

(414.140)

26.080

-

(697.577)

-

-

1.225.225

-

1

-

-

1.225.226

8.642

-

(65.950)

-

-

-

-

(57.308)

2.201

578.934

-

392.670

-

-

-

973.805

(1.877)

(550.256)

-

-

-

-

-

(552.133)

1

(608)

-

-

408.080

-

-

407.473

(644.365)
2.221.963
(615.734)
690.464
(1.998)
2.294.695

(29.003)
82.996
(105.826)
101.278
78.448

(28.998)
88.393
(46.344)
201.907
243.956

28.444
284.820
(101.561)
22.319
(62.337)
143.241

(27.110)
(29.894)
(16.589)
97.741
(83.949)
(32.691)

51.832
35.426
(32.147)
3.139
(130)
6.288

3.568
3.568
(44.353)
692.569
179.464
831.248

(645.632)
2.687.272
(962.554)
1.809.417
31.050
3.565.185
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26. Detalhamento das principais contas da demonstração do resultado
Demonstramos abaixo a abertura dos principais grupos de contas do resultado:
26.1. Margem operacional
Consolidado
Resultado das operações de seguros
Resultado das operações de previdência
Resultado das operações de capitalização
Resultado das operações de consórcio
Resultado das operações de saúde
Resultado das operações de odonto
Resultado de outras operações
Total

31/12/2019
3.264.788
64.263
195.836
262.925
(26.993)
23.749
8.352
3.792.920

31/12/2018
3.152.327
83.531
144.660
241.289
(29.188)
31.317
8.400
3.632.336

31/12/2017
2.221.963
82.996
88.393
284.820
(29.894)
35.426
3.568
2.687.272

26.2. Despesas administrativas
Controladora
Pessoal próprio
Serviços de terceiros
Localização
Publicidade e propaganda
Convênio DPVAT
Outras despesas administrativas
Total

31/12/2019
(4.806)
(13.672)
(2.080)
2
(197)
(20.753)

Consolidado

31/12/2018
(3.310)
(19.504)
(4.370)
(2)
(171)
(27.357)

31/12/2019
(316.854)
(181.217)
(160.180)
(96.592)
(21.396)
(29.681)
(805.920)

31/12/2018
(284.909)
(191.912)
(148.083)
(115.067)
(21.416)
(17.902)
(779.289)

31/12/2017
(266.049)
(125.680)
(118.648)
(118.074)
(17.202)
(16.272)
(661.925)

31/12/2019
(248)
(3.712)
(2.612)
(6.572)

Controladora
31/12/2018
(268)
(3.592)
(2.616)
(6.476)

31/12/2019
(30.080)
(360.876)
(18.342)
(409.298)

31/12/2018
(26.668)
(378.383)
(20.722)
(425.773)

Consolidado
31/12/2017
(27.670)
(254.124)
(18.835)
(300.629)

31/12/2019
26.705
(1.291)
45.073
3.872
74.359

Controladora
31/12/2018
4.731
(614)
64.590
(629)
68.078

31/12/2019
772.645
9.338
336
4.750.800
(34.149)
529
(93.466)
(4.327.204)
(97.323)
764.495
1.746.001

31/12/2018
404.394
(1.922)
339
3.599.956
(36.440)
538
(95.991)
(2.956.868)
(87.125)
684.278
1.511.159

Consolidado
31/12/2017
636.139
11.926
17.660
4.423.668
(25.235)
1.665
(49.698)
(3.731.856)
(104.799)
629.947
1.809.417

26.3. Despesas com tributos
IPTU e ISS
PIS / COFINS
Outras despesas com tributos
Total

26.4. Resultado financeiro
Título público de renda fixa
Título privado de renda fixa
Título de renda variável
Fundos de investimento
Encargos sobre impostos
Depósitos e fundos retidos
Resultado das operações de seguros
Resultado das operações de previdência
Resultado das operações de capitalização
Outros resultados financeiros
Total
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26.5. Resultado patrimonial
Controladora
Resultado de equivalência patrimonial

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

2.309.767

2.124.191

55.376

41.458

41.760

-

-

(1.585)

(11.748)

(4.966)

(85.033)

-

(85.033)

-

-

-

-

-

-

423

(210)

(595)

(210)

(2.750)

(3.916)

Receita de aluguel com imóveis de renda
Perda com ativos não correntes
Receita de Juros sobre capital próprio
Despesa de aluguel com imóveis de renda ou
venda
Outros resultados patrimoniais
Total

Consolidado

31/12/2019

31/12/2017

(646)

(645)

(4.066)

(4.206)

(2.251)

2.223.878

2.122.951

(35.518)

22.754

31.050

26.6. Ganhos ou perdas com ativos não correntes

Despesa relacionadas a venda
Redução ao valor recuperável (i)
Outras despesas não correntes (ii)
Outras despesas
Total

Controladora
31/12/2018
(17.061)
(17.061)

31/12/2019
1.716
1.716

31/12/2018
(53.665)
(101)
(2.390)
(56.156)

31/12/2019
14.777
(324.496)
(6.862)
(316.581)

Consolidado
31/12/2017
(21.380)
866
(20.514)

(i) Os valores de redução ao valor recuperável referem-se à reversão da provisão para perda de créditos a recuperar junto ao SH/SFH no valor
de R$ (114.808) e constituição de provisão para perda do ágio da Odonto no valor R$ 100.031, vide nota 34.1.
(ii) Substancialmente a constituição de provisão para riscos de demandas judiciais do SH/SFH no valor R$ 324.496, vide nota 22.1.

27. Imposto de renda e contribuição social
Demonstramos a seguir o cálculo de taxa efetiva:

Resultado antes dos tributos e após participações
( - ) Juros sobre o capital próprio
( - ) Resultado de equivalência patrimonial
( - ) Outras variações
Base de cálculo
Taxa nominal do tributo
Tributos calculado a taxa nominal
Ajustes do lucro real
Ajustes temporários diferidos
Total ajustes do lucro real
Tributos sobre os ajustes

Contribuição
Social

31/12/2019
Imposto de
Renda

Contribuição
Social

Controladora
31/12/2018
Imposto de
Renda

2.272.628
(53.600)
(2.309.767)
85.678
(5.061)
9,00%
455

2.272.628
(53.600)
(2.309.767)
85.678
(5.061)
25,00%
1.265

2.140.135
(33.500)
(2.124.191)
(17.556)
9,00%
1.580

2.140.135
(33.500)
(2.124.191)
(17.556)
25,00%
4.389

6.882
(5.907)
975

6.882
(5.907)
975

13.218
(12.338)
880

13.218
(12.338)
880

(87)

(244)

(79)

(220)

Incentivos fiscais
Despesa contabilizada
Taxa efetiva

24

-

368

1.045

1.501

4.169

7,27%

20,65%

8,55%

23,75%
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Consolidado
31/12/2019

Resultado antes dos tributos e após
participações
( - ) Juros sobre o capital próprio

31/12/2018

31/12/2017

Contribuição
Social

Imposto de
Renda

Contribuição
Social

Imposto de
Renda

Contribuição
Social

Imposto de
Renda

3.971.604

3.971.604

3.905.031

3.905.031

3.544.671

3.544.671

(53.600)

(53.600)

(33.500)

(33.500)

(99.900)

(99.900)

( - ) Resultado de equivalência patrimonial

(55.376)

(55.376)

(41.458)

(41.458)

(41.759)

(41.759)

( - ) Outras variações

250.400

250.400

(8.176)

(6.395)

(9.447)

(9.447)

4.113.028

4.113.028

3.821.897

3.823.678

3.393.565

3.393.565

(597.803)

(1.010.480)

(722.772)

(943.633)

(624.375)

(820.493)
(111.869)

Base de cálculo
Taxa nominal do tributo
Tributos calculado a taxa nominal
Ajustes do lucro real

342.359

322.039

184.456

184.456

(81.561)

(202.394)

(205.618)

(17.828)

(128.058)

306.625

24.200

Total ajustes do lucro real

139.965

116.421

166.628

56.398

225.064

(87.669)

Tributos sobre os ajustes

(13.246)

(23.443)

(30.402)

(17.000)

(32.573)

23.452

Ajustes temporários diferidos

Incentivos fiscais
Despesa contabilizada

22.253
(611.049)

(1.011.670)

24.329
(753.174)

(936.304)

17.672
(656.948)

(779.369)

28. Transações com partes relacionadas
A Administração identificou como partes relacionadas à Companhia: sua controladora CNP
Assurances S.A., suas acionistas Caixa Seguridade Participações S.A., INSS – Instituto Nacional
do Seguro Social e CNP Assurances Brasil Holding Ltda., suas Controladas e Coligada, seus
administradores, conselheiros e demais membros considerados como “pessoal-chave” da
administração e seus familiares, conforme definições contidas no CPC 05.
A Companhia atua de forma integrada com suas controladas e compartilha com elas certos
componentes da estrutura física, operacional e administrativa. Os custos dessa estrutura são
atribuídos segundo critérios definidos pela administração que consideram, dentre outras variáveis,
os volumes de negócios de cada uma das empresas.
As transações com partes relacionadas são realizadas a preços, prazos e taxas compatíveis com as
praticadas com terceiros em condições semelhantes.
As movimentações decorrentes de operações realizadas com as partes relacionadas são resumidas
a seguir:
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Controladora
31/12/2018

31/12/2019

Disponibilidades:
Caixa Econômica Federal
Dividendos
Caixa Consórcios S.A.
Caixa Assessoria e Consultoria
CNP Assurances Brasil Holding Ltda.
CNP Assurances
Caixa Seguridade Participações S.A.
INSS - Instituto Nacional do Seguro
Social
Caixa Seguros Participações Securitárias
Ltda
Wiz Soluções e Corretagem de Seguros
S.A.

Ativos

(Passivos)

Receitas

(Despesas)

Ativos

(Passivos)

Receitas

(Despesas)

103

-

-

-

316

-

-

-

-

17.675

12.804

-

-

(4.945)
(250.969)
(238.409)

534.766

-

27.155

Juros sobre capital próprio
CNP Assurances Brasil Holding Ltda.
CNP Assurances
Caixa Seguridade Participações S.A.
INSS - Instituto Nacional do Seguro
Social

-

-

-

(198)

-

-

-

-

-

-

465.457

-

570

-

21.683

Dividendos
Caixa Assessoria e Consultoria
CNP Assurances Brasil Holding Ltda.
CNP Assurances
Caixa Seguridade Participações S.A.
Sul América Capitalização S.A.
Icatu Seguros S. A.
INSS - Instituto Nacional do Seguro
Social
Wiz Soluções e Corretagem de Seguros
S.A.
CSP Participações
Companhia de Seguros Previdência do
Sul

-

-

-

(192)

-

-

(351)

-

-

-

-

-

(456)
(23.123)
(21.966)

-

-

-

(285)
(14.452)
(13.728)

-

-

-

(18)

-

-

-

(11)

-

-

-

-

-

(129)

-

(14.714)

93

(1.146)
-

-

(3.878)
-

-

-

-

-

-

-

-

(283)

-

(1.805)

-

-

-

(92)

-

(15.658)
-

-

(82)

-

(1.122)

-

(5.424)

-

-

-

-

(1.093)

Consolidado
31/12/2018

31/12/2019
Disponibilidades:
Caixa Econômica Federal

-

-

233

Remuneração do pessoal
Remuneração e benefícios de curto prazo

-

(4.812)
(244.184)
(231.964)

-

Contribuições para plano de previdência privada
Caixa Vida e Previdência S.A.
Prestação de serviços e reembolsos:
Caixa Seguradora S.A.
Caixa Consórcios S.A.
CNP Assurances
Caixa Seguros Saúde

-

Ativos

(Passivos)

Receitas

(Despesas)

Ativos

(Passivos)

Receitas

(Despesas)

219.166

-

-

-

137.220

-

-

-

-

(4.945)
(250.969)
(238.409)
(10.295)
(10.295)

-

-

570
-

(4.812)
(244.184)
(231.964)
(8.283)
(8.283)

-

-

-

(198)

-

-

-

(192)

-

-

27.155

-

-

-

21.683

-

-

-

263

-

-

-

351

-

-

-

3.591

-

-

-

660

-

-

-
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Juros sobre capital próprio
Caixa Seguradora S.A.
Caixa Vida e Previdência S.A.
CNP Assurances Brasil Holding Ltda.
CNP Assurances
Caixa Seguridade Participações S.A.
INSS - Instituto Nacional do Seguro
Social
Caixa Seguros Participações Securitárias
Ltda
Companhia de Seguros Previdência do
Sul

-

(456)
(23.123)
(21.966)

-

-

141.015
44.200
-

(285)
(14.452)
(13.728)

-

-

-

(18)

-

-

-

(11)

-

-

-

-

-

-

-

(186.320)

-

-

1.105

-

-

-

1.105

-

-

-

Contribuições para plano de previdência privada
Caixa Seguros Holding S.A.
Odonto Empresas Convênios Dentários
Ltda.
Prestação de serviços e reembolsos:
Caixa Vida e Previdência S.A.
Caixa Consórcios S.A.
Caixa Assessoria e Consultoria
CNP Holding do Brasil
CNP Assurances
Caixa Econômica Federal
Caixa Seguros Saúde
Wiz Soluções e Corretagem de Seguros
S.A.
Companhia de Seguros Previdência do
Sul S.A
Aluguel
CNP Holding do Brasil
Operações de seguros
Caixa Assessoria e Consultoria
Caixa Econômica Federal
Seguradora Líder - DPVAT
Remuneração do pessoal
Remuneração e benefícios de curto
prazo

-

283

-

-

-

82

-

-

375

-

-

-

921

-

(2.750)
338
(3.878)
- (1.012.152)
(338)

645
-

(81)
(261)
(15.658)
(57.568)
(47)

-

594
(5.424)
(816.176)
(594)

-

(73)
(14.714)
(100.141)
(16)

-

(21.697)

-

(819.130)

-

(31.898)

-

(763.109)

173

-

-

-

369

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(75)

(27)
(5.609) 1.869.624
(533.505)
81.361

(5.036)
(120.580)

860.796
502.383

(5.524)
(493.941)

(26)
894.318
154.114

(7.346)
(176.617)

(11.571)

-

-

-

(9.609)

1.927.633
534.006

-

-

-

A Companhia e suas subsidiárias não concedem benefícios pós-emprego, de rescisão de contrato
de trabalho, remuneração baseada em ações ou outros benefícios de longo prazo, para seu pessoalchave da Administração.
29. Participação sobre o resultado
A participação nos lucros, devida aos empregados, está definida no Estatuto das suas Controladas
e está limitada a 5% do lucro apurado depois de deduzidos os ajustes nos lucros acumulados e
apuração do imposto de renda e a contribuição social.
O valor contabilizado no exercício de 2019 ficou dentro do limite estabelecido nos Estatutos de
cada Controlada e foi calculado conforme regras firmadas através de acordo feito com o sindicato
da categoria. Os ajustes destas provisões são feitos, quando necessários, no exercício subsequente
em função das decisões da Assembleia Geral Ordinária.
30. Plano de previdência patrocinado
Suas controladas são co-patrocinadoras de planos de previdência complementar para seus
funcionários e administradores na modalidade de Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL
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Previnvest). O Previnvest é um plano de previdência aberto que concede complemento de
aposentadoria sob a forma de renda temporária ou vitalícia, além de outros benefícios opcionais,
sendo constituído sob o regime financeiro de capitalização na modalidade de contribuição variável.
Nos termos do regulamento do fundo, os patrocinadores contribuem com percentuais variáveis,
dependendo da idade de ingresso no plano, aplicados sobre o salário de contribuição do empregado.
Os patrocinadores contribuem, ainda, com até 5 vezes o valor das contribuições espontâneas dos
empregados, segundo critérios estabelecidos no Regulamento.
No ano de 2019, o Grupo efetuou contribuições no montante de R$ 18.130 (2018 - R$ 14.213).
31. Seguro dos ativos próprios
O Grupo mantém apólices de seguro em montante julgado suficiente, pela Administração, para
cobrir eventuais perdas em seus ativos e reparar possíveis danos pessoais e materiais causados a
terceiros. A política de uso do seguro como elemento de gerenciamento de riscos e as premissas
adotadas na sua contratação, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de
demonstrações financeiras, consequentemente não foram examinadas pelos nossos auditores
independentes.
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia e suas controladas dispunham das seguintes apólices
de seguros contratadas:
Ramos
Empresarial e informática
Residencial
Total

Ativos/Responsabilidade cobertas
Responsabilidade civil, Edificios e Instalações
Responsabilidade civil e Instalações

Importância segurada
187.140
9.100
196.240

Prêmio pago
83
25
108

32. Aquisição da Previsul
No dia 10 de novembro de 2015, foi assinado contrato de compra e venda de ações entre a Caixa
Seguros Participações do Sul Ltda. e a Consulfac – Administradora e Participações Societárias
Ltda., pelo qual a Caixa Seguros Participações do Sul Ltda., adquiriu a totalidade da participação
minoritária de 30% da Previsul detida pela Consulfac, pelo valor de R$ 35.287. Desta forma, sua
participação no capital social da Previsul passou a ser de 100%.
Realiza-se anualmente Teste de Impairment do investimento da Companhia na Previsul, o qual não
apresentou a necessidade de constituição de provisão.
33. Aquisição da Odonto Empresas
Em 23 de dezembro de 2013, o Grupo firmou contrato de compra da totalidade das quotas da
operadora de planos odontológicos Odonto Empresa Convênios Dentários Ltda. (“Odonto
Empresa”), subsidiária integral da Tempo Participações S.A.. Adicionalmente, à aquisição da
referida entidade (Odonto Empresa), nesse mesmo contrato ficou firmado que seria adquirida
também a carteira de contraprestações a receber decorrentes de assistência dental de outra
operadora de planos odontológicos também subsidiária da Tempo, denominada Prevdonto Odonto
Empresa Assistência Odontológica Ltda. (“Prevdonto”).
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No decorrer do segundo semestre de 2014, após a aprovação do CADE e ANS, a referida aquisição
foi efetivada pelo valor R$ 139.643. O valor do patrimônio líquido da Odonto Empresa na época
da aquisição era de R$ 47.461.
O principal objetivo que se busca com este investimento é fortalecer a participação do Grupo no
mercado de saúde/odontológico.
O valor de mercado da Odonto Empresa foi definido utilizando-se o método de rentabilidade futura,
baseando-se essencialmente em fluxos de caixa descontados. Para completar a análise, foi
empregado também outro método para avaliação da empresa, consistindo na análise de múltiplos
de mercado.
A alocação do preço de compra, com base em laudos de consultores independentes é demonstrada
a seguir:
Resumo
Patrimônio líquido da Odonto Empresa
Participação da Companhia
Investimento da Companhia na Odonto Empresa
Ajuste ao valor justo
Patrimônio líquido ao valor justo
Valor pago pela Companhia para aquisição do investimento
Diferença entre o valor pago e o valor em 31.05.2013

31/08/2014
47.461
100,00%
47.461
(10.374)
37.087
139.643
102.556

Conforme o CPC 15 – Combinação de Negócios, a diferença entre o valor pago e o Patrimônio
líquido da Odonto Empresas apresenta a seguinte composição:
Diferença entre o valor pago e o valor pago em 31.05.2013
Baixa de ativos intangíveis anteriores

102.556
15.817

Ativos intangíveis identificados na aquisição (Canais de distribuição, Clientes e Marca)
Ativo/passivo fiscal diferido

(22.876)
4.534

Saldo em 31.12.2018

100.031

a. Marcas registradas
As marcas registradas geram benefícios econômicos futuros para o negócio, por meio de seu
posicionamento estratégico, de característica do mercado e do reconhecimento pelos consumidores.
São reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição no processo de Alocação do Preço de
Compra (Purchase Price Allocation), sem vida útil definida.
b. Relacionamento com clientes e canais de distribuição
A recorrência do relacionamento com clientes já captados bem como canais exclusivos de
distribuição são um dos principais ativos da Odonto Empresa. O valor desses intangíveis baseia-se
na expectativa de rentabilidade que tais relacionamentos devem gerar para a Empresa. Esta
rentabilidade é resultado da recorrência esperada na contratação de produtos da Empresa. Esta
carteira de clientes adquirida deve obrigatoriamente sofrer redução ("run off") com base no
histórico de perda de clientes, determinando sua vida útil. A metodologia para o cálculo considera,
portanto, os benefícios que serão gerados pelo prazo de vida útil remanescente de ambos, tendo
sido reconhecido pelo valor justo na data da aquisição.
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c. Ágio
O ágio (goodwill) é representado pela diferença positiva entre o valor pago e/ou a pagar pela
aquisição de um negócio e o montante líquido do valor justo dos ativos e passivos adquiridos. O
ágio de aquisições compõe o saldo contábil da conta “Investimentos" nas demonstrações
financeiras e está fundamentado em rentabilidade futura sendo testado anualmente para verificar
existência de perda no seu valor recuperável (impairment). Ele é contabilizado pelo seu valor de
custo menos as perdas acumuladas por impairment. Tais perdas por impairment reconhecidas sobre
ágio não são revertidas. Os ganhos e as perdas da alienação de uma entidade incluem o valor
contábil do ágio relacionado com a entidade vendida.

N/A

Saldo de
abertura
(10.374)

2015
Baixas /
Amortização
4.361

2016
Baixas /
Amortização
-

2017
Baixas /
Amortizaçã
-

N/A

(15.817)

6.277

2.979

2.200

N/A

(4.534)
122.907
807

(964)
(1.525)
-

291
(3.836)
-

750
(4.404)

9.251

(452)

(1.092)

(1.204)

12.818

(1.073)

(2.744)

100.031
92.182

8.149

(566)

Realização

Vida útil

Ajustes a valor justo
Ativos intangíveis anteriores
baixados
Impostos diferidos ativos e passivos
Ativos intangíveis identificáveis
Marcas
Clientes
Canais de distribuição
Ágio (goodwill)
Total

Indefinida
Até 2035 não linear
Até 2026 não linear
Indefinida

2018
Baixas /
Amortizaçã
-

2019
Baixas /
Amortizaçã
-

Saldo
final
(6.013)

-

-

(4.361)

1.133
(3.598)
-

963
(2.569)
-

(2.361)
106.975
807

(1.071)

(953)

4.479

(3.200)

(2.527)

(1.616)

1.658

(1.454)

(2.465)

1.606

100.031
94.240

Em 2019 foi realizado um ajuste para redução ao valor recuperável do ágio (goodwill), vide nota
34.1.
34. Impairment ativos não financeiros
34.1 Ágio da Odonto
O ágio gerado na aquisição da Odonto empresas em 2014 foi submetido ao teste de impairment.

As premissas adotadas para cálculo dos fluxos de caixa descontados da Odonto Empresas (Unidade
Geradora de Caixa – UGC), foram baseadas na análise de sua performance nos últimos anos, e nas
projeções de resultados futuros, além das expectativas de estratégias da Administração.
Tendo como base as expectativas de estratégias de crescimento da Administração, foi projetado o
fluxo de caixa para um período de 20 anos, considerando uma taxa de desconto da EIOPA, que é a
mesma utilizada no cálculo do Embedded Value realizado pela área atuarial do Grupo, que é feito
anualmente e busca valorizar as carteiras de produtos do Grupo durante toda sua vida útil.
O valor recuperável estimado para o ágio foi inferior ao seu valor contábil e, portanto, um ajuste
para redução ao valor recuperável de R$100 milhões em 2019 (2018: zero) foi reconhecido. A
perda por redução ao valor recuperável foi incluída em outros resultados operacionais.
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34.2 Investimento na CNPX
Após várias discussões e análises de viabilidade da operação na Colômbia, em reunião do dia 05
de dezembro de 2019 do Conselho de Administração, decidiu-se pela descontinuidade do projeto
na Colômbia.
Dessa forma um ajuste ao valor recuperável de R$ 86,7 milhões em 2019 (2018: zero) foi
reconhecido. A perda por redução ao valor recuperável foi incluída em outros resultados
operacionais.
35. Outras informações
a. No dia 29 de agosto de 2018, a CNP Assurances S.A. e a Caixa Seguridade S.A., acionistas
da Caixa Seguros Holding S.A., que é a controladora indireta da Caixa Seguradora S.A. e
Caixa Vida e Previdência, firmaram um acordo para a formação de uma nova sociedade
que explorará conjuntamente, até fevereiro de 2041, os ramos de seguros de vida e
prestamista e os produtos de previdência na rede de distribuição da Caixa Econômica
Federal (“Balcão CAIXA”). Os negócios da Nova sociedade serão desenvolvidos por um
novo veículo societário a ser criado pelas partes. Em 19 de setembro de 2019 foi assinado
aditivo ao referido acordo, estendendo o prazo da parceria para 2046.
Caixa Seguridade S.A., em continuidade ao processo competitivo para reestruturação de
sua operação de seguros divulgado por meio de fato relevante em 10 de maio de 2019,
firmou, os seguintes acordos:
- em 6 de janeiro de 2020, com a Tokio Marine Seguradora S.A. para formação de uma
nova sociedade para explorar, pelo prazo de 20 anos, os ramos de seguros Habitacional e
Residencial na rede de distribuição da Caixa Econômica Federal (“Balcão CAIXA”);
- em 20 de janeiro de 2020, com a Icatu Seguros S.A. para a formação de uma nova
sociedade que explorará, pelo prazo de 20 anos, o ramo Capitalização na rede de
distribuição da Caixa Econômica Federal (“Balcão CAIXA”).
Os fechamentos desses acordos estão sujeitos a diversas condições, incluindo as aprovações
dos órgãos regulatórios, nomeadamente, aquelas da Superintendência de Seguros Privados
(SUSEP), do Banco Central do Brasil (BACEN) e do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE). Até o momento desta publicação não houve deliberação de todos os
órgãos externos competentes quanto ao novo acordo firmado.
b. A Lei nº 13.169/15 majorou de 15% para 20% a alíquota de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido de 1º de setembro de 2015 até 31 de dezembro de 2018. Assim, a partir de
1º de janeiro de 2019, a alíquota da referida contribuição retornou para 15% afetando as
empresas Caixa Seguradora S.A., Caixa Vida e Previdência S.A., Caixa Capitalização S.A.,
Caixa Seguradora Especializada em Saúde S.A e Companhia de Seguros Previdência do
Sul (Previsul).
*****
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Relatório do auditor independente
sobre as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
Aos Administradores e Acionistas
Caixa Seguros Holding S.A.

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais da Caixa Seguros Holding S.A. (“Companhia”), que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, assim como as demonstrações financeiras consolidadas da Caixa Seguros
Holding S.A. e suas controladas ("Consolidado"), que compreendem o balanço patrimonial consolidado
em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Caixa Seguros Holding S.A. e da Caixa Seguros
Holding S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e os seus
respectivos fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de
caixa consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas".
Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião.

PricewaterhouseCoopers, SHS Quadra 6, Cj. A, Bloco C, Ed. Business Center Tower, Salas 801 a 811, Brasília, DF, Brasil, 70322-915,
Caixa Postal 08850, T: +55 (61) 2196 1800, www.pwc.com.br
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Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório
do auditor
A Administração da Companhia e de suas controladas é responsável por essas outras informações que
compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório da
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de
forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a
comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a Administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou suas
controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
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•

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

•

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.

•

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e
respectivas divulgações feitas pela Administração.

•

Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em
continuidade operacional.

•

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

•

Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
financeiras 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.
Brasília, 07 de fevereiro de 2019

PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5

Luiz Antonio Fossa
Contador CRC 1SP196161/O-8
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Balanço Patrimonial
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.)

Nota
ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Ativos financeiros
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Ativos financeiros disponíveis para venda
Ativos financeiros mantidos até o vencimento
Empréstimos e recebíveis
Prêmios a receber de segurados
Títulos e créditos a receber
Ativos de resseguro
Impostos e contribuições
Despesas de comercialização diferidas
Dividendos a receber
Outros ativos
NÃO CIRCULANTE
Ativos financeiros
Ativos financeiros disponíveis para venda
Ativos financeiros mantidos até o vencimento
Empréstimos e recebíveis
Prêmios a receber de segurados
Títulos e créditos a receber
Depósitos judiciais e fiscais
Ativos de resseguro
Impostos e contribuições
Despesas de comercialização diferidas
Outros ativos
Investimentos
Intangível
Propriedades imobiliárias de investimento
Ativo imobilizado
TOTAL DO ATIVO

5

6
6.1
6.2
8
9
10
11

5

6
6.1
6.2
7
8
9
10
12

13

31/12/2018

Controladora
31/12/2017

31/12/2018

Consolidado
31/12/2017

1.584.992
432
936.499
866.036
70.463
169
169
142.418
505.386
88
6.719.490
10.431
6.691.695
9.109
5.086
3.169
8.304.482

1.858.295
101
1.262.447
1.262.447
4.800
4.800
189.282
401.547
118
5.705.901
6.236
5.660.654
30.252
5.322
3.437
7.564.196

72.590.499
184.258
68.980.257
67.646.597
14.870
1.318.790
1.503.489
938.872
564.617
249.692
1.042.136
569.284
21.683
39.700
11.295.194
6.115.412
5.094.078
1.021.334
643.505
32.673
610.832
1.637.685
14.923
934.505
996.647
98
203.860
372.781
156.182
219.596
83.885.693

57.530.187
121.597
54.355.419
50.845.222
494.351
3.015.846
1.232.861
939.375
293.486
266.021
1.004.897
519.506
29.886
12.221.145
7.476.065
5.569.652
1.906.413
680.650
36.313
644.337
1.420.292
37.328
896.214
722.196
36
204.524
425.316
134.680
223.844
69.751.332

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Nota

31/12/2018

Controladora
31/12/2017

31/12/2018

Consolidado
31/12/2017

CIRCULANTE
Provisões técnicas
14
Débitos de operações de seguro e resseguro
16
Débitos de operações de previdência complementar
17
Débitos de operações de capitalização
18
Débitos de outras operações
19
Dividendos e JSCP a pagar
20
Impostos e contribuições
21
Outros passivos
23
NÃO CIRCULANTE
Provisões técnicas
14
Impostos e contribuições
21
Provisões para contingências
22
Outros passivos
23
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
24
Capital social
24.1
Reservas
24.2
Ajuste com títulos e valores mobiliários
Ajustes de variação cambial
Ajuste de avaliação patrimonial
Participação dos acionistas não controladores
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

541.524
509.628
5.607
26.289
7.762.958
3.070.000
4.690.641
18.809
1.482
(17.974)
8.304.482

506.471
484.936
7.585
13.950
7.057.725
2.845.000
4.239.381
(6.422)
(2.260)
(17.974)
7.564.196

70.714.922
66.947.627
618.619
4.747
16.331
23.252
526.194
1.643.597
934.555
5.241.209
2.268.506
67.159
2.902.916
2.628
7.929.562
3.070.000
4.690.641
18.809
1.482
(17.974)
166.604
83.885.693

58.126.067
55.042.152
436.679
19.927
11.870
22.199
500.734
1.377.527
714.979
4.347.753
1.782.439
66.614
2.493.138
5.562
7.277.512
2.845.000
4.239.381
(6.422)
(2.260)
(17.974)
219.787
69.751.332

7.762.958
166.604

7.057.725
219.787

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Patrimônio atribuível aos
Acionistas da Companhia
Acionistas não controladores nas controladas

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstrações do resultado e demonstrações do resultado abrangente
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.)

31/12/2018
(27.357)
(6.476)
68.078
2.122.951
2.157.196
(17.061)
2.140.135
4.169
1.501
2.145.805
2.145.805
-

Controladora
31/12/2017
(9.675)
(8.333)
119.537
1.940.095
2.041.624
859
2.042.483
(469)
(177)
2.041.837
2.041.837
-

2.145.805
25.231
43.626
(18.395)
2.171.036
2.171.036
-

2.041.838
48.029
78.107
(30.078)
2.089.867
2.089.867
-

Nota
Operações Continuadas
Receitas da operação
Custos/Despesas da operação
Margem operacional
Despesas administrativas
Despesas com tributos
Resultado financeiro
Resultado patrimonial
Resultado operacional
Ganhos ou perdas com ativos não correntes
Resultado antes dos impostos e participações
Imposto de renda
Contribuição social
Lucro líquido do exercício
Acionistas da Companhia
Acionistas não controladores em controladas
Básico em R$
Diluído em R$

26.1
26.2
26.3
26.4
26.5

27
27

31/12/2018
23.473.594
(19.841.258)
3.632.336
(779.289)
(425.773)
1.511.159
22.754
3.961.187
(56.156)
3.905.031
(936.304)
(753.174)
2.215.553
2.145.805
69.748
453,96
453,96

Consolidado
31/12/2017
19.138.513
(16.451.241)
2.687.272
(661.925)
(300.629)
1.809.417
31.050
3.565.185
(20.514)
3.544.671
(779.369)
(656.948)
2.108.354
2.041.837
66.517
431,96
431,96

2.145.805
69.748
21.976
38.200
(16.224)
2.237.529
2.171.036
66.493

2.041.837
66.517
71.928
117.938
(46.010)
2.180.282
2.089.866
90.416

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Acionistas da Companhia
Acionistas não controladores em controladas
Outros lucros abrangentes
Ajustes de títulos e valores mobiliários
Efeito tributário dos ajustes de títulos e valores mobiliários
Total dos lucros abrangentes para o exercício
Acionistas da Companhia
Acionistas não controladores em controladas

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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102.092
1.439.830
4.239.381
(954.893)
(225.000)
107.290
1.523.863
4.690.641

2.845.000
225.000
3.070.000

(17.974)

-

-

(17.974)
-

(17.974)
-

Ajuste de
Avaliação
Patrimonial

18.809

25.231
-

-

(6.422)
-

(54.451)
48.029
-

Ganhos /
Perdas não
realizados
com T.V.M.

1.482

(1)
3.743
-

-

(2.260)
-

(1.551)
(709)
-

Ajustes de
variação
cambial

(107.290)
(1.523.863)
(514.652)
-

2.145.805

5

-

(102.092)
(1.439.830)
(499.915)
-

2.041.837

Lucros
(Prejuízos)
acumulados

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

3.644.188
(867.940)
(95.000)
16.211
-

Lucros

2.750.000
95.000
-

Capital
Social

Reservas de

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

CAIXA SEGUROS HOLDING S.A. - CNPJ 14.045.781/0001-45

Saldos em 31 de dezembro de 2016
Dividendos complementares conf. AGOE de 31.03.2017
Aumento de Capital
Ajuste de reserva de reavaliação de controlada
Venda de participação minoritária para controlada
Ágio de participação
Ajustes de variação cambial
Ajustes de Títulos e valores Mobiliários
Lucro líquido do período
Proposta de destinação do lucro líquido:
Reserva legal
Reserva de retenção de lucros
Dividendos e JSCP propostos - R$ 105,76 por lote de mil ações
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Dividendos complementares de exercícios anteriores a 2017: ATA do CA de 15.01.2018
Antecipação dos dividendos complementares do exercício anterior: ATA do CA de
15.01.2018
Dividendos complementares: AGOE de 29.03.2018
Dividendos complementares: conf. AGOE de 29.03.2018
Aumento de Capital
Ágio de participação
Ajustes de variação cambial
Ajustes de Títulos e valores Mobiliários
Lucro líquido do período
Proposta de destinação do lucro líquido:
Reserva legal
Reserva de retenção de lucros
Dividendos e JSCP propostos - R$ 108,88 por lote de mil ações
Saldos em 31 de dezembro de 2018

Descrição

771

(514.651)
7.762.958

(954.894)
(1)
3.743
25.231
2.145.805

-

(499.915)
7.057.725
-

6.320.212
(867.940)
16.211
(709)
48.029
2.041.837

Subtotal

(16.565)
166.604

(11.109)
(3.255)
69.748

(36.284)

(15.798)
219.787
(55.718)

190.165
(44.996)
23.899
66.517

Participação
dos não
controladores

(531.216)
7.929.562

(11.109)
(954.894)
(1)
3.743
21.976
2.215.553

(36.284)

(515.713)
7.277.512
(55.718)

6.510.377
(912.936)
16.211
(709)
71.928
2.108.354

Total

CAIXA SEGUROS HOLDING S.A. - CNPJ 14.045.781/0001 -45
Demonstração do Fluxo de Caixa
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.)

31/12/2018

Controladora
31/12/2017

31/12/2018

Consolidado
31/12/2017

2.140.135

2.042.484

3.905.030

3.544.671

3.940

2.442

84.199

57.766

-

-

(5.904)

(16.414)

17.061
(2.124.191)
645

(859)
(1.941.257)
645

71.936
134.597
(186.268)

(542)
45.850
(161.533)

325.947
47.960
(4.195)
30
(1.035)
3.690
7.249
68
417.304

230.283
91.580
11.605
(33)
(19.730)
1.593
(14.451)
2
404.304

(13.475.533)
124.789
2
13.467
1.249.543
(42.196)
(217.420)
(9.228)
(280.912)
(126.283)
(1.329.495)
37.957
179.028
(14.989)
4.461
178.720
11.844.862
381.405
155.462
409.778
(33.206)
3.053.802

(11.577.202)
(248.334)
(739)
(5.706)
1.276.263
69.880
(227.769)
(1.259)
(446.150)
(124.173)
(1.382.644)
15.159
158.170
12.765
(585)
64.498
10.971.908
692.585
(22.439)
131.602
15.524
2.841.152

5.666
1.054.495
(1.095)
1.476.370

(2)
19.730
1.685.190
(29.087)
2.080.135

(465)
13.734
21.908
(1.284.367)
1.804.612

(1.613)
33.349
38.027
(1.297.689)
1.613.226

(36.209)
(36.209)
(36.209)

(638.705)
(650.000)
859
10.436
(121.145)
(118.291)
(2.854)
(759.850)

(222.563)
(120.540)
(9.991)
(92.032)
(222.563)

(617.155)
(633.781)
972
15.654
(415.769)
(262.258)
(6.242)
(147.269)
(1.032.924)

(1.439.830)
(1.439.830)

(1.320.297)
(1.320.297)

41.881
(1.561.269)
(1.519.388)

767.505
(1.384.914)
21.144
(596.265)

Aumento/(Redução) líquido(a) de caixa e equivalentes de caixa

331

(12)

62.661

(15.963)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

101
432

113
101

121.597
184.258

137.560
121.597

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício antes do IR/CS
Ajustes para:
Depreciação e amortizações
Perda (Reversão de perdas) por redução ao valor recuperável dos
ativos
Perda (Ganho) na alienação de imobilizado e intangível
Resultado de equivalência patrimonial
Outros ajustes - diversos
Variação nas contas patrimoniais:
Ativos financeiros
Créditos das operações
Créditos das operações de previdência complementar
Ativos de resseguro
Créditos fiscais e previdenciários
Ativo fiscal diferido
Depósitos judiciais e fiscais
Despesas antecipadas
Custos de aquisição diferidos
Outros ativos
Impostos e contribuições
Outras contas a pagar
Débitos de operações
Débitos de operações com previdência complementar
Débitos de operações com capitalização
Depósitos de terceiros
Provisões técnicas
Provisões técnicas - previdência complementar
Provisões técnicas - capitalização
Provisões para contingências
Outros passivos
Caixa gerado pelas operações
Juros pagos
Juros recebidos
Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio
Imposto sobre o lucro pagos
Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Recebimento pela Venda:
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Pagamento pela Compra:
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Aumento de capital
Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio
Outros
Caixa líquido consumido nas atividades de financiamentos

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CAIXA SEGUROS HOLDING S.A. - CNPJ 14.045.781/0001 -45
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2018

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.)

1. Contexto operacional e informações gerais
A Caixa Seguros Holding S.A. (“Companhia” ou “Controladora”) e a Caixa Seguros Holding S.A.
e suas controladas (“Grupo” ou “Consolidado”) está sediada em Brasília – DF, é controlada pelo
grupo segurador francês CNP Assurances e atua em parceria com a Caixa Econômica Federal
(CAIXA) na distribuição dos produtos comercializados pelas suas controladas e na administração
de seus recursos e dos recursos garantidores das provisões técnicas de suas controladas.
A Companhia tem por objeto social a participação, como acionista, ou sócia, em sociedades
empresariais, que exploram: i) atividade de seguros em todos os ramos, incluindo saúde e dental;
ii) segmento de capitalização; iii) planos de previdência privada aberta, nas modalidades de pecúlio
e renda; iv) administração de consórcio; v) atividades correlatas ou complementares às atividades
descritas anteriormente.
A seguir, relação das companhias controladas:
a. Caixa Seguros Participações Securitárias Ltda. – Controlada da Companhia, tem como
objeto social a participação em outras sociedades que atuam no segmento regulado pela
Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.
b. Caixa Seguradora S.A. – Controlada da Caixa Seguros Participações Securitárias Ltda., tem
como objeto social a exploração de seguros de ramos elementares e vida.
c. Caixa Vida e Previdência S.A. – Controlada da Caixa Seguros Participações Securitárias
Ltda., tem como objeto social a comercialização de produtos de previdência complementar.
d. Caixa Capitalização S.A. - Controlada pela Caixa Seguros Participações Securitárias Ltda.,
(51% das ações), e tem como objeto social a comercialização de produtos de capitalização.
e. Caixa Consórcios S.A. - Administradora de Consórcios - Controlada da Companhia, tem
como objeto social a administração de grupos de consórcios para aquisição de bens móveis e
imóveis.
f. Caixa Seguradora Especializada em Saúde S.A. - Subsidiária integral da Companhia, tem
como objeto social a atuação como seguradora especializada em seguro-saúde.
g. Caixa Seguros Assessoria e Consultoria Ltda. Controlada da Companhia, tem como objeto
social no ramo de consultoria e assessoria.
h. Companhia de Seguros Previdência do Sul (Previsul) - Controlada pela Caixa Seguros
Participações do Sul Ltda., tem como objeto social a exploração de seguros de pessoas.
i. Caixa Seguros Participações em Saúde Ltda. – Controlada da Companhia, tem como objeto
social a participação em outras sociedades.
j. Odonto Empresas Convênios Dentários Ltda. - Controlada da Caixa Seguros Participações
em Saúde Ltda., tem como objeto social a atuação como operadora especializada em planos
odontológicos.
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k. CNPX S.A. - Controlada da Companhia, tem como objeto social a participação em sociedade
de seguros.
l. Youse Seguradora S.A. - Controlada da Caixa Seguros Participações Securitárias Ltda., a
exploração de operações de seguros de danos e de pessoas, em quaisquer de suas modalidades
ou formas.
Por decisão da Administração da Companhia, a controlada Caixa Seguradora Especializada em
Saúde S.A. está com as atividades comerciais de novas vendas suspensas por tempo indeterminado.
Além disso, foi determinada uma revisão completa do modelo de negócio atual, devendo a Diretoria
da Companhia tomar as ações necessárias para viabilização dessa alteração. Estudos estão sendo
realizados para atender as determinações da Administração, e até o presente momento, não existe
uma definição de como será o novo modelo de negócio da Companhia.
A emissão destas demonstrações financeiras foi autorizada pelo Conselho de Administração, em
07 de fevereiro de 2019.
2. Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão
definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente em todos os períodos
apresentados, salvo disposição em contrário.
a. Demonstrações financeiras individuais
As demonstrações financeiras individuais da controladora foram preparadas conforme as práticas
contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e são
divulgadas em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas.
Nas demonstrações financeiras individuais, os investimentos em controladas são contabilizados
pelo método de equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas demonstrações
financeiras individuais quanto nas demonstrações financeiras consolidadas para chegar ao mesmo
resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da controladora.
b. Demonstrações financeiras consolidadas
As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme
práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC).
2.1.

Consolidação

2.1.1. Controladas
Controladas são todas as entidades cujas políticas financeiras e operacionais podem ser conduzidas
pelo Grupo e nas quais normalmente há uma participação acionária de mais da metade dos direitos
de voto. A existência e o efeito de potenciais direitos de voto, que são atualmente exercíveis ou
conversíveis, são levados em consideração ao avaliar se o Grupo controla outra entidade. As
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controladas são integralmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para o
Grupo e deixam de ser consolidadas a partir da data em que o controle cessa.
As operações entre as Companhias do Grupo, bem como os saldos, os ganhos e as perdas não
realizados nessas operações, foram eliminados. As políticas contábeis das controladas foram
ajustadas, quando necessário, para assegurar consistência com as políticas contábeis adotadas pelo
Grupo.
2.1.2. Operações e participações de acionistas não controladores
O Grupo aplica a política de tratar as operações com participações de acionistas não controladores
como operações com proprietários de ativos do Grupo.
2.2.

Moeda funcional

As demonstrações financeiras são apresentadas em reais, por ser o Real a moeda funcional e de
apresentação da Companhia e de suas subsidiárias.
2.3.

Caixa e equivalentes de caixa

Foram considerados, como caixa e equivalentes de caixa os saldos de depósitos bancários sem
vencimento, utilizados para atender obrigações de curto prazo, sem risco significante de mudança
de valor justo
2.4.

Ativos financeiros

2.4.1. Classificação e reconhecimento
A Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor
justo através do resultado, empréstimos e recebíveis, disponíveis para venda e mantidos até o
vencimento. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram
adquiridos. A administração determina a classificação de seus ativos financeiros no
reconhecimento inicial.
a.

Ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado (para negociação),
disponíveis para venda e mantidos até o vencimento

Os títulos classificados na categoria “mantidos até o vencimento” são valorados pelo valor
investido acrescido dos rendimentos incorridos até a data base do balanço. Os títulos sujeitos à
negociação antes de seu vencimento têm o seu valor contábil ajustado ao valor de mercado, sendo
que os ajustes ao valor de mercado são contabilizados em contrapartida ao resultado do período
(títulos classificados como “para negociação”) ou em conta específica do patrimônio líquido
(títulos classificados como “disponíveis para venda”), líquido dos efeitos tributários. Os títulos que
compõem a carteira dos fundos de investimento exclusivos, em consonância com o que dispõe a
regulamentação, são classificados segundo instruções emitidas pela Companhia para o
administrador do fundo, nas categorias “para negociação” ou “mantidos até o vencimento”. Os
ativos dos fundos de investimento abertos são ajustados ao valor de mercado. Eventuais perdas
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potenciais consideradas não temporárias são refletidas no resultado através da constituição de
provisão para perdas.
b. Empréstimos e recebíveis
Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros representados por prêmios a receber e títulos e
créditos a receber. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado e são
avaliados por impairment (recuperação) a cada data de balanço.
2.4.2. Mensuração
O valor de mercado dos títulos é determinado de acordo com os critérios e informações abaixo:








Títulos públicos: com base no “preço unitário de mercado” informado pela Associação
Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA.
Ações: com base nas cotações de preço médio divulgados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa,
Balcão no último pregão em que foram negociadas.
Depósitos a prazo com garantia especial: valor de curva da aplicação, até o vencimento,
por contar com garantia do Fundo Garantidor de Crédito – FGC, até o limite de R$ 20
milhões e prazo de cinco anos. Cada aplicação tem registro específico junto à CETIP, com
código apropriado e cópia do contrato da operação arquivado em meio eletrônico naquela
clearing. A máxima perda esperada, em caso de “default” da instituição emissora, são três
dias úteis (ou dias de “overnight”) até o reembolso da aplicação pelo FGC.
Títulos da dívida agrária: não é calculado valor de mercado tendo em vista a
impossibilidade de homogeneizar os resultados das transações desses títulos diante da sua
baixa liquidez, sendo usado para esse fim o modelo de precificação desenvolvido pelo
custodiante, utilizando a curva de swap TR divulgada pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
Dívida privada emitida por empresas ou por instituições financeiras: debêntures,
certificados de depósitos bancários, letras financeiras, letras de crédito imobiliário e letras
de crédito do agronegócio: com base em modelo de precificação desenvolvido pelo
custodiante, que considera fatores de risco incluído o risco de crédito do emissor.

2.4.3. Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial
quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há uma intenção
de liquidá-los numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
2.4.4. Instrumentos financeiros derivativos
A política de utilização de instrumentos derivativos, contratados através dos fundos de
investimentos exclusivos, visa à proteção dos ativos contra os riscos de mercado relacionados à
flutuação das taxas de juros e observando-se os limites estabelecidos na regulamentação vigente.
As operações objetivam a compensação de eventuais perdas que podem ser geradas por títulos
públicos com juros prefixados em cenário de alta de juros.
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A estratégia de gerenciamento dos riscos, num cenário de alta dos juros, está baseada na
transformação de taxas prefixadas em taxas pós-fixadas. Com essa finalidade, são realizadas
operações de compra de contratos de DI no mercado futuro.
O risco associado a essa estratégia se limita ao risco de crédito da contraparte, mitigado por depósito
de margens em garantia, junto à da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão pelos detentores das posições
em derivativos.
O controle das posições em derivativos é feito pelo custodiante e, internamente, pelo gestor de
risco, não subordinado diretamente à gestão de ativos, garantindo-se a independência no
acompanhamento dos riscos.
2.4.5. Impairment de ativos financeiros
a.

Ativos mensurados ao custo amortizado

O Grupo avalia no final de cada período se há evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o
grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está
deteriorado e as perdas por impairment são incorridas somente se há evidência objetiva de
impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos
ativos (um "evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos
de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado
de maneira confiável pela Administração.
Os critérios que o Grupo usa para determinar se há evidência objetiva de uma perda por impairment
incluem:






Dificuldade financeira relevante do emitente ou tomador;
Uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal;
Torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira;
O desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades
financeiras; ou
Dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos de caixa
estimados a partir de uma carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial
daqueles ativos, embora a diminuição não possa ainda ser identificada com os ativos
financeiros individuais na carteira.

O grupo avalia em primeiro lugar se existe evidência objetiva de impairment:




A provisão para riscos sobre operações de seguros e resseguros é constituída em montante
julgado suficiente para fazer face a eventuais perdas na realização de créditos e que leva em
consideração os prêmios vencidos há mais de 60 dias e 180 dias respectivamente, líquidos
de recuperações e cessões, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para
o seu recebimento em conformidade com a regulamentação do regulador de seguros em
vigor;
Demais operações: Constituída através de análises individualizadas e em montante julgado
suficiente para fazer face a eventuais perdas na realização dos créditos.
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Mediante avaliações, o Grupo entende que a provisão para riscos sobre créditos está adequada e
reflete o histórico de perdas internas.
b. Ativos classificados como disponíveis para venda
O grupo avalia no final de cada período do relatório se há evidência objetiva de que o ativo
financeiro está deteriorado.
No caso de investimentos em instrumentos de capital, é analisado se existe uma queda acentuada
e/ou constante no valor de mercado do ativo em relação ao seu valor de aquisição, de acordo com
parâmetros estabelecidos pela Administração. Em caso positivo, a perda esperada é reclassificada
no patrimônio líquido para o resultado do período. Os valores reconhecidos como perda de
instrumentos de capital não são revertidos em períodos subsequentes.
Para os instrumentos de dívida, é analisado se existe um risco de default do emissor. Em caso
positivo a perda esperada é registrada no resultado do período, podendo esta ser revertida, caso seja
verificado um aumento no valor do ativo e que esse fato possa ser relacionado a eventos posteriores
ao reconhecimento da perda.
2.5.

Imobilizado e intangível

O imobilizado é contabilizado ao custo de aquisição e as depreciações são calculadas pelo método
linear, com base na vida útil estimada dos bens. As taxas de depreciação utilizadas pelo Grupo são:
i) imóveis – 2% à 10% a.a.; ii) móveis, máquinas e demais equipamentos – 10% a.a.; iii)
equipamentos de informática e veículos – 20% a.a..
O intangível refere-se a gastos em desenvolvimento de sistemas informatizados, a serem
amortizados a partir da data de sua utilização. A taxa de amortização utilizada pelo Grupo é de 20%
a.a..
2.6.

Ativos relacionados à resseguros

A cessão de resseguros é efetuada no curso normal de suas atividades com o propósito de limitar
sua perda potencial, por meio da transferência de riscos. Os passivos relacionados às operações de
resseguros são apresentados brutos de suas respectivas recuperações ativas, uma vez que a
existência do contrato de resseguro não exime as obrigações para com os segurados.
2.7. Impairment de ativos não financeiros
Os ativos, substancialmente compostos pelos gastos com software, 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 aplicável, pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este
último é o valor mais alto entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o valor em
uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os
quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)).
Os ativos não financeiros, que tenham sofrido impairment, são revisados para a análise de uma
possível reversão do impairment na data de apresentação das demonstrações financeiras.
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2.8.

Contratos de seguros e contratos de investimento

Em linha com o CPC 11, a Companhia efetuou o processo de classificação de todos os contratos
de seguro com base em análise de transferência de risco significativo de seguro entre as partes no
contrato, considerando adicionalmente, todos os cenários com substância comercial onde o evento
segurado ocorre, comparado com cenários onde o evento segurado não ocorre. A Companhia emite
diversos tipos de contratos de seguros em diversos ramos que transferem risco significativo de
seguro, risco financeiro ou ambos.
Como guia geral, a Companhia define risco significativo de seguro como a possibilidade de pagar
benefícios adicionais significativos aos segurados na ocorrência de um evento de seguro (com
substância comercial) que são maiores do que os benefícios pagos caso o evento segurado não
ocorra.
Os contratos classificados como contratos de investimento são relacionados aos produtos de
capitalização, um tipo de poupança programada combinada com sorteios periódicos de prêmios em
dinheiro que não transfere risco de seguro significativo.
2.9.

Provisões técnicas

As Provisões Técnicas são constituídas em consonância com as determinações e os critérios
estabelecidos em legislações específicas. Adicionalmente é realizada ainda, auditoria atuarial
independente, com o objetivo de avaliar de forma autônoma e imparcial os principais
procedimentos e cálculos atuariais, relacionados a provisões técnicas, bases de dados, limites de
retenção, ativos redutores da necessidade de cobertura das provisões técnicas, capital mínimo
requerido dentre outros aspectos que afetam a solvência da companhia, sendo de periodicidade
anual, com data-base em 31 de dezembro.
a.

Caixa Seguradora

A Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) é constituída pela parcela de prêmio comercial
correspondente ao período de risco ainda não decorrido, e que deve ser suficiente para arcar com
os sinistros a ocorrer relativos aos riscos ativos de contratos emitidos até a data do fechamento
relativo ao balanço. A Administração constitui, adicionalmente, a parcela relativa aos Riscos
Vigentes mas Não Emitidos (RVNE) da PPNG, obtida conforme metodologia prevista em Nota
Técnica Atuarial.
A Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) é constituída (e atualizada monetariamente nos termos da
legislação) para a cobertura dos valores que as áreas operacionais e jurídicas estimam serem
necessários para arcar com os pagamentos futuros de indenização dos sinistros já avisados até a
data do fechamento contábil relativo ao balanço. Adicionalmente, a Companhia constitui, por
estimativa realizada pela área atuarial, a Provisão de Sinistros Ocorridos mas não Suficientemente
Avisados (IBNER), com o objetivo de, com base na experiência observada, compensar a possível
necessidade de desembolso complementar à PSL contabilizada para o pagamento dos sinistros que
a companhia já reconheceu como avisados bem como a parte referente a revisão atuarial das
probabilidades de perda de causas judiciais.
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A Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (IBNR) é constituída para a cobertura dos
valores de indenização que a Companhia estima serem necessários para liquidar os sinistros já
ocorridos mas ainda não avisados até a data do fechamento contábil relativo ao balanço.
A Provisão de Despesas Relacionadas (PDR) é constituída para a cobertura dos pagamentos futuros
dos valores de despesas diretamente relacionadas aos sinistros já ocorridos até a data do fechamento
contábil relativo ao balanço.
A Provisão Complementar de Cobertura (PCC) é constituída para a cobertura da insuficiência nas
provisões técnicas, quando esta for constatada pelo Teste de Adequação de Passivos (TAP). O TAP
é calculado de acordo com as determinações especificadas na regulamentação vigente.
É constituída provisão para fazer face os compromissos futuros com o consórcio DPVAT, com
base em informes emitidos pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A..
b. Caixa Vida e Previdência
A Provisão Matemática de Benefícios a Conceder (PMBAC) visa assegurar os compromissos
assumidos pela entidade aberta de previdência complementar, ou sociedade seguradora, com seus
participantes enquanto não ocorrido o fato gerador do benefício. É constituída pelas contribuições
e aportes realizados pelo participante, nos planos ou produtos estruturados no regime financeiro de
capitalização, acrescidos pelos rendimentos financeiros auferidos na aplicação dos ativos
garantidores, nos termos da legislação vigente.
A Provisão Matemática de Benefícios Concedidos (PMBC) representa o valor atual dos benefícios
cujo evento gerador já tenha ocorrido sendo calculada conforme metodologia aprovada na Nota
Técnica Atuarial do plano.
A Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) é constituída (e atualizada monetariamente nos termos da
legislação) para a cobertura dos valores que as áreas operacionais e jurídicas estimam serem
necessários para arcar com os pagamentos futuros de pecúlios, as rendas vencidas, as rendas a
vencer de ações judiciais cujos saldos ultrapassem os montantes já concedidos e as indenizações
dos sinistros já avisados até a data do fechamento contábil relativo ao balanço. A Provisão é
calculada conforme metodologia prevista em Nota Técnica Atuarial.
Os valores devidos a título de resgate nas coberturas de sobrevivência, compõem a Provisão de
Resgates e Outros Valores a Regularizar (PVR) decorrentes de pedidos formalizados pelos
participantes, porém ainda não efetivamente concluídos até o encerramento do mês, seja em
decorrência de fatores operacionais ou de cumprimento de carência.
A Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (IBNR) é constituída para a cobertura dos
valores de indenização que a Companhia estima serem necessários para liquidar os sinistros já
ocorridos mas ainda não avisados até a data do fechamento contábil relativo ao balanço, conforme
metodologia prevista em Nota Técnica Atuarial.
A Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) é constituída pela parcela de prêmio comercial
correspondente ao período de risco ainda não decorrido, e que deve ser suficiente para arcar com
os sinistros a ocorrer relativos aos riscos ativos de contratos emitidos até a data do fechamento
relativo ao balanço. Adicionalmente, constitui-se ainda a parcela relativa aos Riscos Vigentes mas
Não Emitidos (RVNE) da PPNG, obtida conforme metodologia prevista em Nota Técnica Atuarial.
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A Provisão de Despesas Relacionadas (PDR) é constituída para a cobertura dos pagamentos futuros
dos valores de despesas diretamente relacionadas aos sinistros/eventos já ocorridos até a data do
fechamento contábil relativo ao balanço, conforme metodologia prevista em Nota Técnica Atuarial.
Para os planos estruturados no regime financeiro de capitalização a Administração ainda constitui
uma parcela de PDR relativa a despesas de sinistros/eventos e a ocorrer.
A Provisão Complementar de Cobertura (PCC) é constituída para a cobertura da insuficiência nas
provisões técnicas, quando esta for constatada pelo Teste de Adequação de Passivos (TAP). O TAP
é calculado de acordo com as determinações especificadas na regulamentação vigente.
A Provisão de Excedente Financeiro (PEF) é constituída pelo excedente de rentabilidade das
aplicações financeiras em relação à rentabilidade mínima garantida no plano “FederalPrev”, nos
termos estabelecidos nos contratos. O saldo dessa provisão é incorporado à provisão matemática
do participante por ocasião da entrada em gozo de benefício, resgate ou portabilidade. No caso dos
planos PGBL e VGBL, cuja natureza da cobertura é sobrevida, a constituição ocorre somente após
a entrada em gozo de benefício, sendo que parte do excedente financeiro é incorporado anualmente
à provisão matemática de benefícios concedidos, quando devido ao Participante, de acordo com o
contrato dele.
Os encargos financeiros creditados às provisões técnicas, bem como a provisão para excedente
financeiro, são classificados como Despesas Financeiras.
c.

Caixa Capitalização

A Provisão Matemática para Capitalização (PMC) é constituída por um percentual aplicado sobre
os valores recebidos dos subscritores, sendo atualizada mensalmente, nas datas de aniversário dos
respectivos títulos, pela Taxa de Remuneração Básica aplicada às cadernetas de poupança e
capitalizada de acordo com a taxa de juros também vinculada às cadernetas de poupança. Esses
parâmetros estão relacionados nas notas técnicas e nas condições gerais de cada produto.
A Provisão para Resgate (PR) contempla as transferências da Provisão Matemática para
Capitalização e é subdividida em: i) Provisão de Resgates Antecipados: títulos cancelados após o
prazo de suspensão ou em função de evento gerador de resgate; e ii) Provisão de Resgates
Vencidos: títulos vencidos.
A Provisão para Sorteios a Realizar (PSR) é constituída segundo percentual definido em Nota
Técnica para cada plano. Nos planos do tipo Pagamento Único essa Provisão é calculada pelo
método de “risco” com remuneração mensal estabelecida em Nota Técnica.
A Provisão de Sorteios a Pagar (PSP) é constituída para todos os títulos já sorteados e ainda não
pagos, cujo fato gerador é a efetiva realização do sorteio.
A Provisão para Despesas Administrativas (PDA) é constituída para a cobertura dos valores
esperados das despesas administrativas, observadas as regulamentações específicas vigentes.
d. Caixa Saúde
A Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar é constituída pelo valor integral, cobrado pelo prestador
ou a ser reembolsado ao segurado, no mês da notificação da ocorrência da despesa assistencial,
bruto de qualquer operação de resseguro.
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A Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) é constituída mensalmente conforme
metodologia descrita em Nota Técnica Atuarial, em acordo com o determinado na Resolução
Normativa da ANS nº 393/2015 e suas alterações, considerando o total de eventos indenizáveis.
A Provisão para Remissão é constituída para garantia das obrigações decorrentes das cláusulas
contratuais de remissão das contraprestações pecuniárias referentes à cobertura de assistência
saúde, firmadas com o beneficiário, calculada mensalmente conforme metodologia descrita em
Nota Técnica Atuarial.
A Provisão para Prêmios ou Contribuições Não Ganhas (PPCNG) é constituída para a cobertura
dos eventos/sinistros a ocorrer, tendo seu cálculo baseado na Resolução Normativa nº 393/2015 e
demais alterações apurando a parcela de prêmio/contribuições não ganhas, relativa ao período de
cobertura do risco.
e.

Odonto Empresas

A Provisão de Eventos/Sinistros a Liquidar é constituída pelo valor integral, cobrado pelo prestador
ou a ser reembolsado ao segurado, no mês da notificação da ocorrência da despesa assistencial,
bruto de qualquer operação de resseguro.
A Provisão para Eventos Ocorridos e Não Avisados (PEONA) é constituída mensalmente conforme
metodologia descrita em Nota Técnica Atuarial, em acordo com o determinado na Resolução
Normativa da ANS nº 393/2015 e suas alterações, considerando o total de eventos indenizáveis.
A Provisão para Prêmios ou Contribuições Não Ganhas (PPCNG) é constituída para a cobertura
dos eventos/sinistros a ocorrer, tendo seu cálculo baseado na Resolução Normativa nº 393/2015 e
demais alterações apurando a parcela de prêmio/contribuições não ganhas, relativa ao período de
cobertura do risco.
f.

Previsul

A Provisão de Prêmios Não Ganhos (PPNG) é constituída pela parcela de prêmio comercial
correspondente ao período de risco ainda não decorrido, e que deve ser suficiente para arcar com
os sinistros a ocorrer relativos aos riscos ativos de contratos emitidos até a data do fechamento
relativo ao balanço. A Companhia constitui, adicionalmente, a parcela relativa aos Riscos Vigentes
mas Não Emitidos (RVNE) da PPNG, obtida conforme metodologia prevista em Nota Técnica
Atuarial.
A Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL) é constituída (e atualizada monetariamente nos termos da
legislação) para a cobertura dos valores que a Administração estima serem necessários para arcar
com os pagamentos futuros de indenização dos sinistros já avisados até a data do fechamento
contábil relativo ao balanço. Adicionalmente, a Companhia constitui, por estimativa, a Provisão de
Sinistros Ocorridos mas não Suficientemente Avisados (IBNER), com o objetivo de cobrir as
reavaliações dos valores de indenização dos sinistros realizadas posteriormente à constituição
inicial da PSL, reavaliações estas que poderão se dar ao longo do processo de regulação até a sua
liquidação final.
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A Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (IBNR) é constituída para a cobertura dos
valores de indenização que a Companhia estima serem necessários para liquidar os sinistros já
ocorridos mas ainda não avisados até a data do fechamento contábil relativo ao balanço.
A Provisão de Despesas Relacionadas (PDR) é constituída para a cobertura dos pagamentos futuros
dos valores de despesas diretamente relacionadas aos sinistros já ocorridos até a data do fechamento
contábil relativo ao balanço.
A Provisão Complementar de Cobertura (PCC) é constituída para a cobertura da insuficiência nas
provisões técnicas, quando esta for constatada pelo Teste de Adequação de Passivos (TAP). O
TAP é calculado de acordo com as determinações especificadas na regulamentação vigente. É
constituída provisão para fazer face os compromissos futuros com o consórcio DPVAT, com base
em informes emitidos pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A..
2.10. Avaliação dos passivos originados de contratos de seguros
a. Passivos de contratos de seguros
Os contratos que transferem risco significativo de seguro para o Grupo são avaliados segundo uma
metodologia, ou modelo contábil aplicável para contratos de seguro. Em linha com a legislação
vigente, a Companhia utilizou as regras do CPC 11 para avaliação destes contratos. Essas regras
preveem uma isenção que permite que uma Seguradora utilize suas políticas contábeis anteriores
ao da adoção do CPC 11, utilizada para avaliação dos passivos de contratos de seguro. Além da
utilização desta importante isenção, a Companhia aplicou as regras e procedimentos mínimos
previstos no CPC 11 para avaliação de contratos de seguro que incluem: i) a realização de um teste
de adequação dos passivos de contratos de seguro ou, Teste de Adequação de Passivo (TAP); ii)
realização de estudos e avaliação de nível de prudência utilizado na avaliação de contratos de
seguro segundo GAAP anterior; iii) processo de classificação econômica e atuarial de contratos
entre contratos de seguro ou contratos de investimento; iv) identificação de derivativos embutidos.
b. Custos incorridos na aquisição de contratos de seguros
A Companhia registra como um ativo (DCD) os gastos que são diretamente incrementais e
relacionados à origem ou renovação de contratos de seguro, e que possam ser avaliados com
confiabilidade. Esses gastos são representados principalmente por comissões e arrendamento de
balcão. Os demais gastos são registrados como despesa, conforme incorridos. Esse ativo é
amortizado segundo o período do contrato, que equivale substancialmente ao período de expiração
do risco.
c. Teste de adequação dos passivos (TAP)
Conforme requerido pelo CPC 11, a Companhia efetuou um teste de adequação dos passivos para
todos os contratos que atendam à definição de um contrato de seguro segundo o CPC 11 e que
estejam vigentes na data de execução do teste.
Para esse teste, a Companhia elaborou uma metodologia atuarial baseada no valor presente da
estimativa corrente dos fluxos de caixa futuros das obrigações já assumidas. Para determinação das
estimativas dos fluxos de caixas futuros, os contratos foram agrupados conforme os grupos de
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ramos estabelecidos em regulamentação específica. As estimativas correntes dos fluxos de caixa
foram descontadas a valor presente com base nas estruturas a termo da taxa de juros (ETTJ)
definidas pela SUSEP, conforme determina a legislação. No cálculo atuarial das estimativas
correntes dos fluxos de caixa foram consideradas premissas atuariais realistas e não tendenciosas
para cada variável envolvida, conforme abaixo:
a) Estrutura a termo da taxa de juros (ETTJ): para desconto dos valores futuros dos fluxos
projetados foram utilizados os cupons de desconto prefixado, TR ou IGPM, conforme rol
divulgado pela SUSEP;
b) Sinistralidade: para estimativa dos sinistros decorrentes de produtos que utilizam tábua de
mortalidade em suas projeções, foram utilizadas as tábuas BR-EMS 2015; para sinistros
decorrentes de produtos que utilizam tábua de invalidez, foi utilizada a tábua Álvaro Vindas;
para estimativa dos sinistros decorrentes de produtos que não utilizem tábuas biométricas,
foram apuradas sinistralidades com base no histórico observado de cada produto que
compõe o estudo;
c) Cancelamento: para estimativa de cancelamentos anuais utilizados no modelo, quando
aplicável, foram utilizadas as bases históricas da evolução de ativos observado de cada
grupo que compõe o estudo;
d) Despesas: as estimativas das despesas foram segregadas em despesas administrativas,
despesas com tributos e despesas operacionais, considerando a média da relação histórica
anual das despesas sobre o prêmio emitido, desconsiderando os valores referente ao
DPVAT;
e) Resseguro: as projeções foram geradas considerando os valores dos fluxos brutos de
resseguro.
Como conclusão dos testes realizados não foram encontradas insuficiências em nenhum dos
agrupamentos analisados, para os períodos apresentados, exceto para o grupo de Seguro
Habitacional Fora do SFH (ramos 1061/1065/1068) relativo aos produtos do grupo HAB_MCMV.
A insuficiência observada para o grupo em questão, no valor de R$ 274 milhões, foi compensada
com os demais ramos da companhia, conforme estabelece a circular nº 543, de 22 de dezembro de
2016, e alterações posteriores. Informamos que não aplicamos o teste de adequação de passivos
aos contratos e certificados relativos aos ramos DPVAT e DPEM por serem imateriais.
O Estudo atuarial contendo o TAP foi assinado pelo Atuário Técnico Responsável e pelo Diretor
Técnico estando disponível na sede da Companhia para o órgão regulador e demais fiscalizações.
2.11. Outras provisões, ativos e passivos contingentes
A Companhia reconhece uma provisão somente quando existe uma obrigação presente (legal ou de
responsabilidade social) como resultado de um evento passado, quando é provável que o pagamento
de recursos deverá ser requerido para liquidar a obrigação e quando a estimativa pode ser feita de
forma confiável para a provisão. Quando alguma destas características não é atendida a Companhia
não reconhece uma provisão. As provisões são ajustadas a valor presente quando o efeito do
desconto a valor presente é material.
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A Companhia constitui provisões para fazer face a desembolsos futuros que possam decorrer de
ações judiciais em curso, de natureza cível, fiscal e trabalhista. As provisões são constituídas a
partir de uma análise individualizada, efetuada pelos assessores jurídicos da Companhia e de suas
controladas, dos processos judiciais em curso e das perspectivas de resultado desfavorável
implicando um desembolso futuro. Os tributos, cuja exigibilidade está sendo questionada na esfera
judicial, são registrados levando-se em consideração o conceito de “obrigação legal”. As
obrigações legais (fiscais e previdenciárias) decorrem de processos judiciais relacionados a
obrigações tributárias, cujo objeto de contestação é sua legalidade ou constitucionalidade que,
independentemente da avaliação acerca da probabilidade de êxito, têm seus montantes
reconhecidos integralmente nas demonstrações financeiras e são atualizadas monetariamente de
acordo com a legislação fiscal (taxa SELIC).
2.12. Apuração do resultado
a. Os prêmios de seguro, cosseguro aceito, cosseguro cedido e os respectivos custos de
comercialização, são registrados quando da emissão das apólices e ajustados, com base em
estimativas dos prêmios relativos a operações nas quais o risco coberto só é conhecido após
o início do período de cobertura. Os prêmios do seguro DPVAT, assim como os sinistros e
provisões, são reconhecidos com base nas informações fornecidas pela Seguradora Líder
dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
b. As receitas de planos previdenciários e seguros de vida com cobertura de sobrevivência, são
reconhecidas no momento do seu efetivo recebimento que coincidem com o regime de
competência. Os custos relacionados são apropriados por meio da constituição de provisões
técnicas. Os custos de comercialização são diferidos por ocasião da emissão da apólice ou
contrato e apropriados aos resultados, de forma linear, pelo prazo médio estimado para a
sua recuperação.
c. As receitas decorrentes da venda de títulos de capitalização e os respectivos custos
apropriados por meio da constituição de provisões, inclusive técnicas, são registrados no
resultado da Companhia quando do efetivo recebimento. Tal procedimento é utilizado tendo
em vista que a diferença para o regime de competência é imaterial e que o regime de caixa
é o exigido pelo seu regulador.
d. As receitas referentes a taxa de administração de consórcio são reconhecidas quando do
efetivo recebimento das parcelas. Tal procedimento é utilizado tendo em vista que o regime
de caixa é exigido pelo órgão regulador. As despesas relacionadas à utilização do balcão da
CAIXA são reconhecidas por ocasião da venda das cotas de consórcios e as de formalização
de garantia e custo de contemplação por ocasião da contemplação dos consorciados. As
despesas com formalização de garantia são liquidadas no momento da efetiva utilização da
carta de crédito.
e. As receitas com as contraprestações provenientes das operações de planos de assistência à
saúde e odonto são apropriadas pelo valor correspondente ao rateio diário – pro rata dia –
do período de cobertura individual de cada contrato, a partir do primeiro dia de cobertura.
O resultado das transações é apurado pelo regime de competência de exercícios.
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f. As participações nos lucros devida aos empregados sobre o resultado são contabilizadas
com base em estimativas e ajustadas quando do efetivo pagamento.
g. As demais receitas e despesas são reconhecidas de acordo com o regime de competência.
2.13. Provisão para imposto de renda e contribuição social
A despesa de imposto de renda e contribuição social inclui as despesas de impostos correntes e os
efeitos dos tributos diferidos. São reconhecidos no resultado do período os efeitos dos impostos de
renda e contribuição social, exceto para os efeitos tributários sobre itens que foram diretamente
reconhecidos no patrimônio líquido, onde nestes casos, os efeitos tributários também são
reconhecidos no patrimônio líquido.
A provisão para imposto de renda é constituída com base nos rendimentos tributáveis do período,
à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre a parcela do lucro tributável que exceder
R$ 240 anuais. A contribuição social sobre o lucro foi calculada à alíquota de 20% para as
Controladas equiparadas a financeiras e 9% para as demais Controladas e Controladora. O imposto
de renda e a contribuição social diferidos foram constituídos com base nas alíquotas vigentes, para
as adições e exclusões cuja dedutibilidade ou tributação ocorrerá em exercícios futuros. As
antecipações de imposto de renda e a contribuição social que foram pagas no decorrer do período
são registradas na rubrica de impostos e contribuições no ativo circulante.
2.14. Novas normas e interpretações ainda não adotadas
As novas normas e interpretações emitidas, mas que ainda não entraram em vigor até a data de
emissão das demonstrações financeiras da Companhia, estão descritas a seguir:
IFRS 16 - Operações de arrendamento mercantil - O CPC 06 (R2) - Operações de arrendamento
mercantil, emitido pelo CPC é equivalente à norma internacional IFRS 16 – Leases, emitida em
janeiro de 2016 em substituição à versão anterior da referida norma (CPC 06 (R1), equivalente à
norma internacional IAS 17). O CPC 06 (R2) estabelece os princípios para o reconhecimento,
mensuração, apresentação e divulgação de operações de arrendamento mercantil e exige que os
arrendatários contabilizem todos os arrendamentos conforme um único modelo de balanço
patrimonial, similar à contabilização de arrendamentos financeiros nos moldes do CPC 06 (R1). A
norma inclui duas isenções de reconhecimento para os arrendatários – arrendamentos de ativos de
“baixo valor” (por exemplo, computadores pessoais) e arrendamentos de curto prazo (ou seja,
arrendamentos com prazo de 12 meses ou menos). Na data de início de um arrendamento, o
arrendatário reconhece um passivo para efetuar os pagamentos (um passivo de arrendamento) e um
ativo representando o direito de usar o ativo objeto durante o prazo do arrendamento (um ativo de
direito de uso). Os arrendatários devem reconhecer separadamente as despesas com juros sobre o
passivo de arrendamento e a despesa de depreciação do ativo de direito de uso.
A Companhia optará por utilizar as isenções propostas pela norma para contratos de arrendamento
cujo prazo se encerre em 12 meses a partir da data da adoção inicial, e contratos de arrendamento
cujo ativo objeto seja de baixo valor. A Companhia possui arrendamentos de determinados
equipamentos de escritório (como computadores pessoais, impressoras e copiadoras) que são
considerados de baixo valor. Durante 2018, a Caixa Seguradora iniciou uma avaliação detalhada
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do impacto do CPC 06 (R2), porém até a emissão dessas demonstrações financeiras não foi
concluído a mensuração do impacto.
IFRS 9 Instrumentos Financeiros - (CPC 48 – Instrumentos Financeiros) - Em julho de 2014, o
IASB emitiu a versão final da IFRS 9 Instrumentos Financeiros, que substitui a IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração e todas as versões anteriores da IFRS 9.
A IFRS 9 reúne os três aspectos do projeto de contabilização de instrumentos financeiros:
classificação e mensuração, redução ao valor recuperável do ativo e contabilização de hedge.
A IFRS 9 entra em vigor para períodos anuais com início a partir de 1º de janeiro de 2018, todavia
a sua adoção depende da aprovação do órgão regulador. A Companhia planeja adotar a nova norma
no momento da aprovação do órgão regulador e em conjunto com o IFRS 17, que está previsto para
2022.
IFRS 17 - Contratos de seguro - Em maio de 2017, o IASB emitiu a IFRS 17 - Contratos de
Seguro (ainda sem correspondência equivalente emitida pelo CPC no Brasil, mas que substituirá o
CPC 11 – Contratos de seguro), uma nova norma contábil abrangente para contratos de seguro que
inclui reconhecimento e mensuração, apresentação e divulgação. Assim que entrar em vigor, a
IFRS 17 substituirá a IFRS 4 Contratos de Seguro (IFRS 4) emitida em 2005. A IFRS 17 aplica-se
a todos os tipos de contrato de seguro (como vida, ramos elementares, seguro direto e resseguro),
independentemente do tipo de entidade que os emitem, bem como determinadas garantias e
instrumentos financeiros com características de participação discricionária. Aplicam-se algumas
exceções de escopo. O objetivo geral da IFRS 17 é fornecer um modelo contábil para contratos de
seguro que seja mais útil e consistente para as seguradoras. Em contraste com os requisitos da IFRS
4, os quais são amplamente baseados em políticas contábeis locais vigentes em períodos anteriores,
a IFRS 17 fornece um modelo abrangente para contratos de seguro, contemplando todos os aspectos
contábeis relevantes.
A IFRS 17 vigora para períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2022, sendo necessária a
apresentação de valores comparativos. A adoção antecipada é permitida se a entidade adotar
também a IFRS 9 e a IFRS 15 na mesma data ou antes da adoção inicial da IFRS 17.
A Companhia pretende adotar estas normas e interpretações novas, quando entrarem em vigor e
serem referendadas pelo órgão regulador
3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na
experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas
razoáveis para as circunstâncias.
3.1.

Estimativas e julgamentos utilizados na avaliação de passivos de seguros

O Grupo possui certos contratos que são classificados como contratos de seguro devido à
transferência significativa de risco de seguro. As estimativas utilizadas na constituição dos passivos
de seguros representam uma área onde a Administração aplica estimativas contábeis críticas na
preparação das demonstrações financeiras em conformidade com o CPC. Existem diversas fontes
de incertezas que precisam ser consideradas na estimativa dos passivos que o Grupo irá liquidar
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em última instância. São utilizadas as fontes de informação internas e externas disponíveis sobre
experiência passada e indicadores que possam influenciar as tomadas de decisões da administração,
atuários e especialistas do Grupo para a definição de premissas atuariais e da melhor estimativa do
valor de liquidação de sinistros para contratos cujo evento segurado já tenha ocorrido.
Consequentemente, os valores provisionados podem diferir dos valores liquidados efetivamente
em datas futuras para tais obrigações.
3.2.

Estimativas e julgamentos utilizados na avaliação de processos fiscais, cíveis e
trabalhistas

Algumas Companhias do Grupo são parte em processos judiciais trabalhistas, fiscais e cíveis em
aberto na data de preparação das demonstrações financeiras. O processo utilizado pela
Administração para a contabilização e construção das estimativas contábeis leva em consideração
a assessoria jurídica de especialistas na área e a evolução dos processos e status (ou instância) de
julgamento de cada caso específico. Além disso, a Administração utiliza seu melhor julgamento
sobre estes casos, informações históricas de perdas em que existe alto grau de julgamento aplicado
para a constituição destas provisões segundo o CPC 25.
3.3.

Estimativas utilizadas para cálculo de impairment de ativos financeiros

O Grupo aplica as regras de análise de recuperabilidade para os ativos financeiros mensurados pelo
custo amortizado. Nesta área, a Administração aplica alto grau de julgamento para determinar o
grau de incerteza associado com a realização dos fluxos contratuais estimados dos ativos
financeiros, principalmente os prêmios a receber de segurados conforme exigência dos órgãos
reguladores.
O Grupo segue as orientações do CPC 38 para determinar quando um ativo financeiro disponível
para venda está impaired. Essa determinação requer um julgamento significativo. Para esse
julgamento, os Administradores avaliam, entre outros fatores, a duração e a proporção na qual o
valor justo de um investimento é menor que seu custo, a saúde financeira e perspectivas do negócio
de curto prazo para a investida, incluindo fatores como: desempenho do setor e do segmento e fluxo
de caixa operacional e financeiro.
3.4.

Valor justo de derivativos e outros instrumentos financeiros

É o valor de ajuste diário informado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, divulgado ao mercado
após a finalização dos pregões do dia. Não existem outros instrumentos derivativos nas posições
detidas pela Companhia, exceto os derivativos de juros, referenciados aos DI - depósitos
interfinanceiros, transacionados em bolsa.
4. Gerenciamento de riscos
O Solvência II exige a criação de um Chief Risk Officier, independente, assegurando a função de
monitoramento do sistema de gestão de riscos. A reorganização da estrutura operacional interna do
Grupo Caixa Seguradora, concluída no final de 2015, ajudou a centralizar o gerenciamento de risco
dentro do Diretoria de Riscos - DIRRIS do Grupo Caixa Seguradora.
As responsabilidades da Diretoria de Riscos - DIRRIS são:
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Definir a visão estratégica do Risk Appetite;
Certificar a eficiência do dispositivo de monitoramento dos riscos (seguro, investimento e
operacional);
Definir políticas de gestão de riscos de acordo com as políticas definidas pela Direção Geral
do Grupo Caixa Seguradora e monitorar sua implementação dentro de Unidades de
Negócios;
Gerar Alertas para as gerências quando houver crescimento de riscos ou riscos emergentes;
Implementar dentro do Grupo Caixa Seguradora e suas subsidiárias Solvência II, de acordo
com as normas locais e assegurar seus direitos;
Certificar de todo o monitoramento e da eficácia dos dispositivos existentes para
acompanhamento dos riscos em todas as operações do Grupo Caixa Seguradora;
Promover o risco na cultura do Grupo para a tomada de decisões seguido as políticas do
Grupo;
Garantir a aplicação de controles em todas as subsidiárias do Grupo Caixa Seguradora.

A DIRRIS organiza um comitê chamado de Comitê de Governança de Riscos. Este Comitê possui
frequência trimestral, mas, excepcionalmente, podem ser realizados em caso de acontecimentos
importantes.
O gerenciamento de todos os riscos inerentes às atividades de modo integrado é abordado, dentro
de um processo, apoiado na sua estrutura de Controles Internos e compliance (no que tange a
regulamentos, normas e políticas internas). Essa abordagem proporciona o aprimoramento
contínuo dos modelos de gestão de riscos e minimiza a existência de lacunas que comprometam
sua correta identificação e mensuração. A estrutura do Processo de Gerenciamento de Riscos da
Organização permite que os riscos de Seguro, Crédito, Liquidez, Mercado e Operacional sejam
efetivamente identificados, avaliados, monitorados, controlados e mitigados de modo unificado.
4.1.

Risco de seguro

4.1.1.

Riscos inerentes ao Grupo Caixa Seguradora

Risco de Seguro é o risco transferido do detentor do contrato para o emitente que não seja um risco
financeiro, em outras palavras, o risco de seguro é um risco preexistente, transferido do segurado
para a Seguradora. A definição de Risco de Seguro refere-se ao risco que a Seguradora aceita do
segurado. A Gestão de Riscos é o enfoque estruturado que alinha estratégia, processos, pessoal,
tecnologia e conhecimento, com o objetivo de avaliar e gerenciar essas incertezas como forma de
criação de valor.
O Grupo dispõe de grande diversidade de produtos, incluindo seguro de vida, patrimoniais, planos
de capitalização e planos de previdência, para pessoas físicas e jurídicas. Neste ambiente os riscos
inerentes as atividades do Grupo são:
a. Risco estratégico - Falta de capacidade do Grupo em proteger-se, adaptar-se ou
antecipar-se a mudanças (econômicas, tecnológicas, mercadológicas e etc.) que possam
impedir o alcance dos objetivos e metas estabelecidas.
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b. Risco atuarial - Metodologias e/ou cálculos incorretos da tarifação do seguro, pela
insuficiência da manutenção de tabelas de preços, bem como de reajustes periódicos a
serem aplicados nas apólices, e pela inadequada constituição das provisões técnicas.
4.1.2.

Controle do risco de seguro

A estrutura do Processo de Gerenciamento de Riscos da Organização permite que os riscos de
seguro sejam identificados, avaliados, monitorados, controlados e mitigados de modo unificado
através de um forte mecanismo de controle implantado, incluindo funções de gerenciamento de
riscos, funções de controle interno e funções de auditorias internas e compliance, independentes
das linhas de negócios e outras segregações de funções necessárias. Um regime de alçadas está
claramente delineado e padrões de operação bem definidos com normas, procedimentos e
atribuições bem descritos, divulgados e monitorados.
O Grupo conta com políticas de subscrição de riscos, de prevenção à fraude, lavagem de dinheiro,
e segurança da informação (implantadas e monitoradas), e com o trabalho de profissionais de riscos
e conformidade designados, conhecedores de suas atribuições e atuantes em todas as áreas.
4.1.3.

Estratégia de subscrição

A política de aceitação de riscos abrange todos os ramos de seguros operados e considera a
experiência histórica e premissas atuariais na avaliação de viabilidade dos produtos. A estratégia
de subscrição visa diversificar as operações de seguros para assegurar o balanceamento da carteira
e baseia-se no agrupamento de riscos com características similares, de forma a reduzir o impacto
de riscos isolados.
4.1.4.

Estratégia de resseguro

A estratégia de resseguro do Grupo Caixa Seguradora é baseada numa estrutura central de contratos
por risco e catastróficos que se aplicam de forma corporativa a riscos de diversas carteiras, sendo
segregados principalmente em Vida e Não-Vida. Ao redor dessa estrutura central, contratos de
menor porte são direcionados à cobertura de riscos específicos, negociados caso a caso. Qualquer
que seja o tipo de contrato, o atendimento ao ambiente regulatório e às diretrizes da Política de
Resseguro do Grupo Caixa Seguradora são observados em toda a sua abrangência. O programa de
resseguro reflete a posição estratégica estabelecida pelo Comitê de Governança de Riscos,
priorizando a retenção de prêmios pela seguradora. Há casos, também, em que a parceria com um
ou mais resseguradores se destina mormente à aquisição de conhecimento e sua correspondente
solidificação dentro do grupo.
O grupo vem adotando uma postura bastante prudente e conservadora na linha dos chamados riscos
especiais, segmento que abrange as carteiras de seguros Rurais, Garantia, Riscos de Engenharia
Grupo II, Responsabilidade Civil, Riscos Operacionais e Nomeados, Transportes, Valores, Obras
de Arte, Cascos (Aviation e Marine) ou, de modo geral, todo e qualquer risco ou atividade excluídos
dos contratos de resseguro corporativos, de modo a resguardar a seguradora não somente no aspecto
financeiro, mas também quanto ao risco de imagem. A subscrição desses riscos atende
primordialmente à estratégia de parceria entre a Caixa Seguradora e a Caixa Econômica Federal e
conta com política de subscrição bastante restrita.
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c. Resseguros sobre seguros de pessoas


Vida por CPF - vigente de 01/07/2018 a 30/06/2019

Garante a cobertura de morte e invalidez vinculadas às garantias de risco dos produtos de
Previdência comercializados pela Caixa Vida e Previdência, além das carteiras de vida em
grupo, acidentes pessoais, prestamista e habitacional/MIP. Cobertura na forma de resseguro de
excesso de danos, ficando estabelecido que a prioridade a cargo do Grupo Caixa Seguradora
será aplicada ao somatório das indenizações pagas por vida, em decorrência de sinistros que
afetem cada segurado individualmente, porém considerando o conjunto de apólices/certificados
que a mesma pessoa possua dentro das carteiras cobertas no resseguro. Possui retenção de R$
500 e capacidade de cobertura de R$ 10.000, por CPF.


Catástrofe de riscos pessoais – vigente de 01/07/2018 a 30/06/2019

Oferece cobertura mundial sobre apólices emitidas no Brasil, sendo acionado em caso de três
ou mais vidas sinistradas por evento. A duração e extensão de qualquer ocorrência é limitada a
72 horas consecutivas do evento gerador dos sinistros. Possui retenção de R$ 3.000 e
capacidade de cobertura de R$ 75.000 para eventos em todo o território nacional, limitada ao
máximo de R$ 2.500 por vida.


Vida Construção Civil – início de vigência em 01/07/2012 a 31/12/2018

Resseguro proporcional tipo cota-parte (50%) para negócios de vida em grupo para o seguro do
segmento da construção civil, capital máximo por empresa limitado a R$ 15.000.


Vida em Grupo Multipremiado – vigente de 01/10/2018 a 30/04/2019

Resseguro na estrutura cota-parte sobre produtos de vida em grupo – carteira Multipremiado
Super, com cessão variável trimestralmente e limites de capital segurado entre R$ 25 e R$ 600.
Oferece cobertura para riscos de doenças graves na forma de seguro de vida individual e contém
cláusula de participação nos lucros.
d. Resseguros sobre seguros patrimoniais


Garantia – vigente de 01/02/2018 a 31/01/2019

Compreende operações de cosseguro para suporte a empreiteiras que atendem o programa
habitacional Minha Casa Minha Vida, da Caixa Econômica Federal, para capitais de até R$
30.000 por tomador. Resseguro na estrutura cota-parte com cessão de 81% e retenção de 19%.
Possui comissão de resseguro de 38,5%.
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Contrato excesso de danos por risco para riscos patrimoniais – vigente de
01/07/2018 a 30/06/2019

Possui retenção de R$ 1.000 e capacidade automática de R$ 160.000. O contrato privilegia a
retenção de prêmios na seguradora, tendo como objetivo reduzir o volume operacional na
administração do resseguro.


Catástrofe de riscos patrimoniais – vigente de 01/07/2018 a 30/06/2019

Oferece cobertura para riscos localizados no Brasil, sendo acionado em caso de duas ou mais
unidades de risco sinistradas por evento. A duração e extensão de qualquer ocorrência de perda
é limitada a 72 horas consecutivas do evento gerador dos sinistros. Possui capacidade de R$
75.000 com retenção de R$ 5.000. Cobertura Auto passou a ser inserida como um sublayer de
R$ 7.250 em excesso a R$ 250.


Catástrofe Umbrella – vigente de 01/07/2018 a 30/06/2019

Cobertura de resseguro para riscos combinados vida/patrimonial ou isolados, porém sujeito à
perda total em pelo menos um dos contratos catastróficos (R$ 75.000). Capacidade de R$
325.000. Também utilizado como instrumento de alívio de capital de solvência.


Saúde em Cota-parte – início de vigência em 01/10/2018 a 30/03/2019

Resseguro proporcional em cota-parte, com cessão de 60% das apólices emitidas no período,
referente a reembolso de despesas e serviços médico-hospitalares.


Belo Monte – vigente de 31/08/2011 a 31/01/2021

Resseguro na modalidade de excedente de responsabilidade (proporcional), em que a
Companhia participa em cosseguro aceito (líder Mapfre). O Grupo Caixa Seguradora mantém
uma parcela de risco de R$ 500.


Facultativo empresarial CEF – vigente de 02/05/2018 a 02/05/2019

Modalidade de cota-parte (participação de 0,5% da Companhia) para indenização por prejuízos
decorrentes dos riscos cobertos nos locais de propriedade ou locados pela CAIXA.
O quadro a seguir apresenta, por contrato de resseguro, as carteiras cobertas, os resseguradores
e seus respectivos ratings:
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Contrato de
Resseguro
Contrato Vida por
CPF
Contrato Vida
Construção Civil
Garantia
Excesso de danos
patrimonial por risco

Catástrofe de riscos
patrimoniais

Catástrofe Umbrella

Catástrofe de riscos
pessoais

Patrimonial da Caixa

Belo Monte

Carteira

Resseguradores

Ramos 1061, 0977, 0993 e
Austral Resseguradora S/A
Previdência
Ramo 0993
Ramos 0775 e 0776
Ramos 0114, 1061, 0118,
0171, 0167 e 0531

Ramos 0114, 1061, 0118,
0171, 0167 e 0531

Ramos 0114, 1061, 0118,
0171, 0167, 0531, 0977,
0993 e Previdência

B++

Local

Swiss Re Brasil Resseguros S.A
IRB Brasil Resseguros S/A
Transatlantic Reinsurance Company

AA

Local
Local
Admitido

Munich Re do Brasil Resseguradora S.A.
Hannover Rück SE
IRB Brasil Resseguros S/A

A+
A+
A-

Local
Admitido
Local

Austral Resseguradora S/A
IRB Brasil Resseguros S/A
Hannover Rück SE
Munich Re do Brasil Resseguradora S.A.
Hannover Rück SE

Local
Local
Admitido
Local
Admitido

A+
A+

Local
Eventual

A+
B++
AAAA
B++
AA+
AA-

Admitido
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Eventual

AA
A+
A+

Local
Admitido
Admitido
Admitido

A++
A++
A+
A+
A+
AA+
A+
A+
AAA+

Eventual
Admitido
Admitido
Admitido
Admitido
Admitido
Admitido
Admitido
Eventual
Admitido
Admitido

Swiss Re Brasil Resseguros S.A

-

Local

Swiss Re Brasil

-

Local

Munich Re do Brasil Resseguradora S.A.
Allied World Assurance Company

Mapfre RE do Brasil Cia. de Resseguros
Allianz Global Corporate & Specialty SE
QBE Underwriting Limited (Lloyd’s)
Canopius Managing Agents Limited (Lloyd’s)
ACE Property and Casualty Insurance
Company
Federal Insurance Company
HDI - Gerling Welt Service AG
Chubb Managing Agency Limited (Lloyd’s)
Torus (Lloyd’s Syndicate 1301)
Torus Specialty Insurance Company
Tokio Marine Global (Lloyd’s)
Validus Reaseguros, Inc (Lloyd’s)
XL Insurance Company SE
Zurich Insurance Company
Marlborough Re (Lloyd's)

4.1.5.

Ramo 0993

Saúde em Cota-parte

Saúde

B++
AA+
A+
A+

Ramos 1061, 0977, 0993 e
Hannover Rück SE
Previdência
Austral Resseguradora S/A
Terra Brasis Resseguradora S/A
IRB Brasil Resseguros S/A
Ramo 0118
IRB Brasil Resseguros S/A
Allianz Global Corporate & Specialty SE
Swiss Re Brasil Resseguros S.A
Austral Resseguradora S/A
Ramo 0167
IRB Brasil Resseguros S/A
Munich Re do Brasil Resseguradora S.A.
Munchener Rückversicherungs-Gesellschaft

Vida em Grupo Multipremiado Super

Rating Condição

Gerenciamento de ativos e passivos (ALM)

Um dos métodos de grande relevância no gerenciamento de riscos de uma seguradora é a Gestão
de Ativos e Passivos – Asset Liability Management (ALM). Utilizando dentre diversas
metodologias reconhecidas mundialmente, o casamento dos fluxos de caixa de ativos e passivos,
engloba o gerenciamento ativo dos investimentos financeiros, com uma abordagem de
balanceamento entre qualidade, diversificação, liquidez e retorno de investimento. O principal
objetivo do processo é otimizar a relação entre volatilidade e taxa de desconto, alinhando os
desinvestimentos aos fluxos de caixa dos passivos. Para tanto, são utilizadas estratégias que levam
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em consideração a mitigação dos riscos, duração, rentabilidade, liquidez, limites de concentração
de ativos por emissor e risco de crédito. Trimestralmente são realizados estudos gerenciais de ALM
para as carteiras da Seguradora, Capitalização e para o Produto de Previdência FederalPrev, além
dos estudos específicos em atendimento à legislação, bem como acompanhamento mensal dos
indicadores de ALM.
4.1.6.

Teste de sensibilidade

As análises de sensibilidade do Grupo considerando-se às mudanças nas principais premissas em
31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017, líquidos dos efeitos tributários, seguem
apresentadas nos quadros a seguir, demonstrando os impactos de cada premissa no Resultado e no
Patrimônio Líquido:
a. Bruto de resseguro
31/12/2018
Sensibilidade
Habitacional
Pessoas Individual e
Coletivo
Automóvel
Demais
Caixa Seguros

Taxa
1%

Inflação
1%

Inflação
-1%

Conversibilidade
+10%

Conversi bilidade
-10%

5,34%

-2,03%

2,14%

-6,23%

6,26%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-0,60%

0,66%

-9,17%

7,06%

-2,76%

2,76%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,87%
-0,34%
-3,28%

-0,89%
0,34%
3,60%

0,00%
0,14%
-4,49%

0,00%
-0,15%
3,81%

-9,27%
-2,49%
-5,05%

9,25%
2,49%
5,07%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

-1,67%
-7,02%
-3,70%

1,63%
8,10%
4,02%

-8,11%
-7,21%
-9,41%

9,36%
8,05%
11,14%

0,00%
-1,74%
-0,93%

0,00%
1,74%
0,93%

-0,30%
8,37%
0,00%

0,13%
-7,33%
0,00%

0,21%
0,00%
0,06%

-0,24%
0,00%
-0,07%

-2,67%

2,83%

-8,15%

9,40%

-0,36%

0,36%

0,94%

-0,93%

0,16%

-0,18%

Caixa Saúde

-0,45%

0,46%

-2,15%

2,14%

-7,30%

7,30%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Previsul

-1,63%

1,69%

-8,13%

9,46%

-3,82%

3,72%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Odonto Empresas

-0,65%

0,67%

-4,25%

4,17%

-9,84%

9,84%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Total

-3,02%

3,27%

-5,95%

6,04%

-3,13%

3,14%

0,94%

-0,93%

0,04%

-0,05%

PGBL-VGBL
Risco
Conjugado
Caixa Vida e
Previdência

-4,87%

Resgate /
Resgate / Mortalidade / Mortalidade /
Taxa
Cancelamento Cancelamento Sinistralidade Sinistralidade
-1%
10%
+5%
-5%
-10%
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31/12/2017
Taxa
+1%

Sensibilidade

Resgate /
Resgate /
Taxa
Cancelamento Cancelamento
-1%
+10%
-10%

Mortalidade /
Sinistralidade
+5%

Mortalidade /
Sinistralidade
-5%

Conversibilidade
+10%

Conversi bilidade
-10%

Habitacional

-4,53%

4,97%

-1,90%

2,01%

-5,62%

5,64%

-

-

Pessoas Individual e Coletivo
Automóvel
Demais

-1,04%
-0,30%

1,11%
0,30%

-4,56%
0,00%

5,06%
0,00%

-3,14%
-7,78%

3,14%
7,78%

-

-

-0,19%

0,19%

0,15%

-0,16%

-2,96%

2,96%

-

-

Caixa Seguros

-3,39%

3,72%

-2,65%

2,88%

-4,87%

4,89%

-

-

PGBL-VGBL
Risco

-1,68%
-8,81%

1,78%
10,62%

-6,78%
-8,65%

7,85%
9,97%

0,00%
-2,03%

0,00%
2,04%

0,21%
0,00%

-0,24%
0,00%

Conjugado

-3,53%

3,75%

-6,15%

6,77%

-0,85%

0,85%

0,06%

-0,07%

Caixa Vida e Previdência

-3,37%

3,81%

-7,01%

8,04%

-0,54%

0,55%

0,17%

-0,19%

Caixa Saúde

-0,53%

0,54%

-2,14%

2,13%

-7,85%

7,85%

-

-

Previsul

-3,32%

3,51%

-3,62%

4,14%

-8,74%

8,80%

-

-

Odonto Empresas

-0,67%

0,68%

-6,70%

6,61%

-8,17%

8,17%

-

-

Total

-3,39%

3,75%

-4,20%

4,72%

-3,35%

3,36%

0,04%

-0,05%

b. Líquido de resseguro
31/12/2018

Sensibilidade
Habitacional
Pessoas Individual e
Coletivo
Automóvel
Demais
Caixa Seguros

Taxa
1%

Inflação
1%

Inflação
-1%

Conversibilidade
+10%

Conversi bilidade
-10%

4,98%

-1,89%

1,99%

-5,81%

5,84%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

-0,56%

0,61%

-8,55%

6,58%

-2,57%

2,57%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,81%
-0,31%
-3,06%

-0,83%
0,32%
3,36%

0,00%
0,13%
-4,18%

0,00%
-0,14%
3,55%

-8,64%
-2,32%
-4,71%

8,63%
2,32%
4,72%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

-1,56%
-6,54%
-3,45%

1,52%
7,55%
3,75%

-7,56%
-6,72%
-8,77%

8,73%
7,51%
10,39%

0,00%
-1,62%
-0,87%

0,00%
1,63%
0,87%

-0,28%
7,80%
0,00%

0,12%
-6,83%
0,00%

0,20%
0,00%
0,05%

-0,22%
0,00%
-0,06%

-2,49%

2,64%

-7,60%

8,77%

-0,33%

0,33%

0,88%

-0,86%

0,15%

-0,17%

Caixa Saúde

-0,42%

0,43%

-2,01%

2,00%

-6,81%

6,81%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Previsul

-1,52%

1,58%

-7,58%

8,82%

-3,56%

3,47%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Odonto Empresas

-0,61%

0,62%

-3,96%

3,89%

-9,18%

9,18%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Total

-2,82%

3,05%

-5,55%

5,63%

-2,91%

2,92%

0,88%

-0,86%

0,04%

-0,05%

PGBL-VGBL
Risco
Conjugado
Caixa Vida e
Previdência

-4,54%

Resgate /
Resgate / Mortalidade / Mortalidade /
Taxa
Cancelamento Cancelamento Sinistralidade Sinistralidade
-1%
10%
+5%
-5%
-10%
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31/12/2017
Taxa
+1%

Taxa
-1%

Resgate /
Cancelamento
+10%

Resgate /
Cancelamento
-10%

Mortalidade /
Sinistralidade
+5%

Mortalidade /
Sinistralidade
-5%

Conversibilidade
+10%

Conversi bilidade
-10%

-4,18%

4,59%

-1,75%

1,85%

-5,18%

5,20%

-

-

-0,96%

1,03%

-4,21%

4,67%

-2,89%

2,90%

-

-

-0,28%
-0,18%
-3,13%

0,28%
0,18%
3,43%

0,00%
0,13%
-2,45%

0,00%
-0,15%
2,65%

-7,18%
-2,73%
-4,50%

7,18%
2,73%
4,51%

-

-

-1,55%
-8,12%
-3,26%

1,64%
9,80%
3,46%

-6,26%
-7,98%
-5,68%

7,24%
9,20%
6,25%

0,00%
-1,87%
-0,79%

0,00%
1,88%
0,79%

0,21%
0,00%
0,05%

-0,24%
0,00%
-0,06%

-3,11%

3,52%

-6,47%

7,42%

-0,50%

0,50%

0,16%

-0,18%

Caixa Saúde

-0,49%

0,50%

-1,98%

1,96%

-7,24%

7,24%

-

-

Previsul

-3,06%

3,24%

-3,34%

3,82%

-8,06%

8,12%

-

-

Odonto Empresas

-0,67%

0,68%

-6,70%

6,61%

-8,17%

8,17%

-

-

Total

-3,13%

3,46%

-3,88%

4,35%

-3,09%

3,10%

0,04%

-0,05%

Sensibilidade
Habitacional
Pessoas Individual e
Coletivo
Automóvel
Demais
Caixa Seguros
PGBL-VGBL
Risco
Conjugado
Caixa Vida e
Previdência

Notas:
a) As Empresas Caixa Capitalização e Caixa Consórcios não possuem produtos que atendam a definição de contrato de
seguro segundo o CPC e por isso não constam nas análises de sensibilidade;
b) Os contratos de resseguros são negociados na forma de Excesso de Danos (Resseguro de Catástrofe de Riscos
Pessoais e Patrimoniais). Na construção dos quadros demonstrados nessa Seção levamos em conta o histórico de cessão
de prêmios e recuperação de sinistros para estimar o efeito nos resultados Brutos e Líquidos de Resseguro; Registre-se,
também, que temos resseguro na modalidade Quota Parte em ramos com baixo volume histórico de operações;
c) Risco: coberturas adicionais de risco dos produtos de Previdência;
d) Taxa de Juros: “+1%” e “-1%” na curva de taxa de desconto utilizada nas projeções;
e) Resgates/Cancelamento: “+10%” e “-10%” nas curvas de Resgates (totais e parciais) utilizadas na CVP (Caixa
Vida e Previdência) e nas Curvas de Permanência dos produtos da Caixa Seguros; e
f) Mortalidade: “+5%” e “-5%” na probabilidade de morte das tábuas quando for o caso ou na sinistralidade geral dos
produtos.

4.2.

Risco de crédito

Risco de crédito é a possibilidade da contraparte de uma operação financeira não desejar cumprir
ou sofrer alteração na capacidade de honrar suas obrigações contratuais, podendo gerar assim
alguma perda para o Grupo. As áreas-chave em que o Grupo está exposto ao risco de crédito são:
i) parte ressegurada dos passivos de seguro; ii) montantes devidos pelos resseguradores referentes
a sinistros pagos; iii) montantes devidos pelos segurados referente a contratos de seguro; iv)
montantes devidos por intermediários nas operações de seguros; v) montantes referentes a
empréstimos e recebíveis; e vi) montantes referentes a títulos de dívidas.
O Grupo está exposto a concentrações de risco com resseguradoras individuais, devido à natureza
do mercado de resseguro e à faixa restrita de resseguradoras que possuem classificações de crédito
aceitáveis. O gerenciamento de risco de crédito inclui o monitoramento de exposições ao risco de
crédito de contrapartes individuais em relação às classificações de crédito por companhias
30

796

CAIXA SEGUROS HOLDING S.A. - CNPJ 14.045.781/0001 -45
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2018

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.)

avaliadoras de riscos, tais como Fitch Ratings, Standard & Poor's, Moody's entre outras. Os
resseguradores são sujeitos a um processo de análise de risco de crédito em uma base contínua para
garantir que os objetivos de mitigação de risco de seguros e de crédito sejam atingidos.
A exposição máxima em instrumentos financeiros derivativos é descrito na Nota 5.4.
A tabela abaixo demonstra a exposição máxima ao risco de crédito antes de qualquer garantia ou
outras intensificações de crédito:
Consolidado
Composição dos ativos
Caixa e equivalente de caixa
Valor justo por meio do resultado
Fundos de investimentos
Letras financeiras do tesouro
Letras do tesouro nacional
Notas do tesouro nacional
Operações compromissadas
Outros valores
Disponíveis para venda
Letras financeiras do tesouro
Títulos e créditos a receber
Exposição máxima

Consolidado
Composição dos ativos
Caixa e equivalente de caixa
Valor justo por meio do resultado
Ações
Fundos de investimentos
Letras financeiras do tesouro
Letras do tesouro nacional
Notas do tesouro nacional
Créditos bancários - CDB/CCB
Letras financeiras
Operações compromissadas
Outros valores
Disponíveis para venda
Letras financeiras do tesouro
Letras do tesouro nacional
Notas do tesouro nacional
TDA/Crédito securitizado
Letras financeiras
Outros valores
Mantidos até o vencimento
Letras do tesouro nacional
Notas do tesouro nacional
Letras financeiras
Outros valores
Prêmios de seguros
Títulos e créditos a receber
Ativos de resseguro
Exposição máxima

BB
287.065
69.068
217.997
70.463
70.463
357.528

AAA
63.670
35.378
4.075
24.217
63.670

Sem Rating
433
578.971
580.286
(1.315)
169
579.573

AA+
4.207
4.207
811.929
816.136

Controladora
31/12/2018
Total
433
866.036
580.286
69.068
217.997
(1.315)
70.463
70.463
169
937.101

AA
57.280
30.557
26.723
57.280

31

797

BB
5.208
1.856
468
2.157
727
5.208

A23
23
23

BB
61.819.262
21.589.802
17.555.152
13.917.347
8.756.961
5.015.058
631.929
2.235.429
2.146.423
1.277
2.068.997
1.030.532
1.037.576
889
68.903.317

Sem Rating
101
1.257.239
1.258.339
(1.100)
4.800
1.262.140

Sem Rating
184.724
5.702.155
710.269
2.718.097
32.351
2.223.897
17.541
93.890
91.343
2.547
430.012
430.012
971.103
363.495
264.615
8.009.994

Controladora
31/12/2017
Total
101
1.262.447
1.258.339
1.856
468
2.157
727
(1.100)
4.800
1.267.348
Consolidado
31/12/2018
Total
184.724
67.646.597
710.269
2.718.097
21.589.802
17.555.152
13.917.347
67.729
2.258.529
8.756.961
72.711
5.108.948
631.929
2.235.429
2.146.423
1.277
91.343
2.547
2.499.009
1.030.532
1.037.576
430.012
889
971.103
1.175.424
264.615
77.850.420
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Consolidado
Composição dos ativos
Caixa e equivalente de caixa
Valor justo por meio do resultado
Ações
Fundos de investimentos
Letras financeiras do tesouro
Letras do tesouro nacional
Notas do tesouro nacional
Letras financeiras
Operações compromissadas
Outros valores
Disponíveis para venda
Letras financeiras do tesouro
Letras do tesouro nacional
Notas do tesouro nacional
TDA/Crédito securitizado
Letras financeiras
Outros valores
Mantidos até o vencimento
Letras do tesouro nacional
Notas do tesouro nacional
Créditos bancários - CDB/CCB
Letras financeiras
Outros valores
Prêmios de seguros
Títulos e créditos a receber
Ativos de resseguro
Exposição máxima

4.3.

AAA
361.599
361.599
361.599

AA+
720.298
720.298

A
30.266
30.266
30.266

BB
46.006.628
13.343.224
8.426.474
16.194.299
8.042.631
5.983.716
71.613
3.107.719
2.802.718
1.666
2.942.208
1.743.589
1.197.783
836
54.932.552

Sem Rating
121.857
4.838.594
512.215
2.814.471
1.494.828
17.080
80.287
77.528
2.759
1.802.624
6.901
1.795.723
977.311
215.658
303.349
8.339.680

Consolidado
31/12/2017
Total
121.857
50.845.222
512.215
2.814.471
13.343.224
8.426.474
16.194.299
1.494.828
8.042.631
17.080
6.064.003
71.613
3.107.719
2.802.718
1.666
77.528
2.759
5.136.697
1.743.589
1.197.783
37.167
2.157.322
836
977.311
935.956
303.349
64.384.395

Risco de liquidez

Risco associado à insuficiência de recursos financeiros aptos para a Companhia honrar seus
compromissos em razão dos descasamentos no fluxo de pagamentos e recebimentos, considerando
os diferentes prazos de liquidação dos ativos e as obrigações. A falta de liquidez imediata pode
impor perdas em virtude da necessidade de alienação de ativos com a consequente realização de
prejuízo. Por meio da política de gerenciamento de liquidez são mantidos recursos financeiros
suficientes para cumprir todas as obrigações à medida de sua exigibilidade e um conjunto de
controles, principalmente para atingir os limites técnicos, fazem parte da estratégia e dos
procedimentos para situações de necessidade imediata de caixa.
No caso da Companhia, o risco de liquidez é pouco expressivo, pois a carteira é constituída por
ativos classificados como “para negociação”, está concentrada em títulos públicos e inexistência de
registro de obrigações de qualquer natureza.
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31/12/2018
Até 1 ano

Mais de 1 ano

Mais de 5 anos

Total

Até 5 anos
Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado

21.385.822

26.925.182

17.159.785

65.470.789

12.323

4.603.946

317.018

4.933.287

1.299.462

703.013

318.321

2.320.796

931.564

32.673

-

964.237

737

-

-

737

208.454

503.082

-

711.536

1.039.116

2.357.423

175.708

3.572.247

47.332

86.588

10.081

144.001

Caixa e equivalentes de caixa

145.664

-

-

145.664

Total dos ativos financeiros

25.070.474

35.211.907

17.980.913

78.263.294

Provisões técnicas

3.043.691

4.602.630

3.525.684

11.172.005

Passivos financeiros

3.297.502

308.929

-

3.606.431

Total dos passivos financeiros

6.341.193

4.911.559

3.525.684

14.778.436

Ativos financeiros disponíveis para a venda (AFS)
Ativos financeiros mantidos até o vencimento (HTM)
Créditos das operações com seguros e resseguros
Créditos das operações com previdência complementar
Outros créditos operacionais
Títulos e créditos a receber
Ativos de resseguro - provisões técnicas

4.4.

Risco de mercado
a. Gerenciamento de risco de mercado

Define-se como risco de mercado a possibilidade de ocorrência de perdas por oscilação de preços
e taxas em função dos descasamentos de prazos, moedas e indexadores das carteiras ativa e passiva
de uma instituição. O gerenciamento de risco de mercado consiste em mensurar, acompanhar e
controlar a exposição das operações financeiras da Companhia de acordo com um conjunto de
práticas compatíveis com a natureza de suas operações, a complexidade dos produtos e as
dimensões de exposição ao risco. Entre os riscos inerentes à Companhia, destacam-se: risco de taxa
de juros, risco de preço de ações, risco de derivativos.
b. Controle do risco de mercado
A metodologia utilizada pela Companhia para medir a exposição aos riscos de mercado é o Valueat-risk (VaR), o qual demonstra a perda máxima da carteira em um dado espaço de tempo,
considerando-se um determinado nível de confiança. Os parâmetros são definidos pela SUSEP, e
os limites definidos pela Administração de forma conservadora. Dentre as informações utilizadas
para o cálculo do VaR, como o histórico das cotações dos preços e o comportamento passado da
estrutura de juros, não são contempladas variáveis exógenas para efeito das projeções dos cenários,
tais como: catástrofes naturais, crises econômicas externas ou choques de preços dos ativos.
Para realização dos cálculos o custodiante utiliza-se dos seguintes parâmetros:





Modelo não-paramétrico;
Intervalo de confiança de 99%;
Horizonte temporal de um dia; e
Volatilidade sob o critério EWMA.
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O valor acima representa a perda máxima das aplicações financeiras da Companhia e suas
Controladas para o horizonte de tempo de um dia e intervalo de confiança de 99%.
c. Atribuições relacionadas ao monitoramento de risco
Cabe ao administrador da carteira dos ativos:







Definir as políticas e metodologias de precificação, de gestão de risco de mercado e de
medição de performance para os Fundos e Carteiras dos Clientes;
Fornecer os preços e taxas de operações marcadas a mercado dos Fundos, conforme regras
pré-estabelecidas;
Acompanhar diariamente os limites de risco de cada Fundo, verificando seu
enquadramento;
Produzir os relatórios de risco de mercado da Companhia, diários (simplificados) e mensais
(completo), contendo informações sobre o nível de exposição dos fundos de investimentos
e carteiras consolidadas em relação a diversos fatores de risco (VaR) e de análise de perdas
e ganhos (Stress Analysis); e
Verificar o atendimento à legislação vigente e aos mandatos estabelecidos pela Companhia.

Cabe à área de controle de risco da Companhia:






4.5.

Avaliar e definir os limites de investimentos para cada categoria (títulos públicos, títulos
privados, ações);
Acompanhar diariamente os limites de cada Fundo, se certificando do seu enquadramento;
Informar aos Gestores, os limites de alocação por ativo e os limites de VaR;
Solicitar aos Gestores, em caso de desenquadramento, o reenquadramento dos fundos;
Atualizar os limites de risco semestralmente ou em caso de mudança da taxa SELIC; e
Informar mensalmente o VaR dos ativos à SUSEP.
Risco operacional

a. Gerenciamento do risco operacional
O processo de gerenciamento de riscos é essencial em todas as atividades de uma organização em
virtude da crescente complexidade dos serviços e produtos ofertados e, ainda, em função da
globalização dos negócios.
Os principais pontos de partida para desenvolvimento de uma boa gestão de riscos envolvem:






Conhecer, controlar e mitigar o impacto dos eventos negativos;
Gerenciar as incertezas inerentes ao alcance dos objetivos;
Criar oportunidades, visando à obtenção de vantagem competitiva e aumento do valor
agregado;
Estabelecer, alinhar e divulgar o apetite de risco da companhia com as estratégias adotadas;
Prover melhorias competitivas de alocação de capital.

O gerenciamento dos riscos inerentes às atividades de modo integrado é apoiado na sua estrutura
de controles internos e compliance, que permite o aprimoramento contínuo da gestão de riscos e
prevenção de lacunas que comprometam sua correta identificação e mensuração.
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O sistema de controles internos do Grupo é baseado na metodologia e princípios do COSO –
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, segundo cinco componentes
que, inter-relacionados constituem uma base integrada de riscos ERM – Enterprise Risk
Management, visando dar suporte ao Grupo para gerenciar seus riscos de forma efetiva por meio
da aplicação do processo de gestão de riscos em vários níveis e dentro de contextos específicos.
A gestão de riscos e controles no Grupo é composta pelas Unidades de Auditoria, Controle e
Conformidade, Contabilidade e Orçamento, Atuária e Controles dos Riscos Técnicos;
independentes entre si, que trabalham de forma coordenada com o objetivo de garantir com razoável
certeza a proteção dos ativos e o alcance dos objetivos estratégicos.
Essa estrutura de gerenciamento de riscos permite que os riscos operacionais sejam efetivamente
identificados, avaliados, monitorados e mitigados de maneira unificada.
b. Gestão do risco operacional
A identificação, avaliação, análise e tratamento dos riscos, no processo de gerenciamento dos riscos
operacionais, conta com a participação de todas as camadas contempladas pelo escopo de
governança corporativa, que abrange desde a alta administração até as diversas unidades
organizacionais.
Para assegurar a unicidade ao processo de gerenciamento de riscos corporativos, cabe à Gerência
de Controle Interno, o mapeamento e monitoramento dos riscos operacionais, mediante o uso de
ferramenta de gestão de riscos e de tratamento de ocorrências operacionais, instituindo-se
dispositivos de controle permanente.
Como atribuição, voltada à gestão dos riscos operacionais a Gerência de Controle Interno deve:
 Atuar efetivamente como segunda linha de defesa;
 Propor e/ou consolidar as políticas de controle interno, conformidade, de governança de
riscos, de prevenção à fraude e à lavagem de dinheiro e outras que venham a ser aprovadas
pela Diretoria Executiva;
 Instituir, cumprir e fazer cumprir os padrões de monitoramento permanente de riscos e
controles;
 Prover os órgãos de governança corporativa de informações atualizadas sobre a evolução
do ambiente de controle;
 Orientar e apoiar os managers na gestão dos riscos operacionais e na proteção dos ativos
organizacionais; e
 Disseminar a cultura de controle interno, de acordo com as diretrizes estratégicas.
Os managers além de suas responsabilidades específicas à função, devem:




Atuar efetivamente como primeira linha de defesa;
Gerir e ter propriedade sobre os riscos, implementando ações corretivas para resolver
deficiências em processos e controles;
Manter os controles internos eficazes e conduzir procedimentos de riscos e controle
diariamente, identificando, avaliando, controlando e mitigando os riscos;
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Buscar continuamente a constituição de controles de gestão e de supervisão adequados, para
garantir a conformidade, objetivando a vigilância sobre os controles, processos inadequados
e eventos inesperados.

Os profissionais do Grupo que atuam na área de riscos e controles possuem capacidade analítica,
visão estratégica e apurado raciocínio lógico. Com formação nas áreas de finanças, controladoria,
auditoria, controles internos, tecnologia, jurídica, gestão de riscos e contabilidade.
A Diretoria Executiva define políticas, que permitem o estabelecimento de normas, procedimentos,
elaboração de cursos e cartilhas que são permanentemente atualizadas, de maneira consistente com
o planejamento estratégico e com a estrutura organizacional definida em responsabilidades e
atribuições, disseminando conhecimento para o gerenciamento do risco operacional.
A Alta Administração tem acompanhado a evolução da cultura de mitigação de riscos do Grupo,
na medida em que promove a conscientização da necessidade de conhecer e diagnosticar as perdas
operacionais, manter histórico e adotar medidas de redução de perdas, principalmente, junto aos
profissionais de front office.
5. Ativos Financeiros
5.1.

Resumo da classificação das aplicações

Os títulos que compõem as carteiras dos fundos de investimentos exclusivos estão sendo
apresentados, em conjunto com os títulos de propriedade direta da Companhia.

Controladora
Títulos para negociação
Fundos de investimento
Letras financeiras do tesouro
Letras do tesouro nacional
Notas do tesouro nacional
Operações compromissadas
Outros valores
Total

Disponível para venda
Letras financeiras do tesouro
Total Global

31/12/2018

31/12/2017

Valor de
Mercado

Valor do
Custo
Atualizado

Valor de
Mercado

Valor do
Custo
Atualizado

Sem
Vencimento

Até 01 ano

Entre 01 e
05 anos

Acima de 05
anos

580.286
69.068
217.997
(1.315)
866.036

580.286
69.072
217.997
(1.315)
866.040

1.258.339
1.856
468
2.157
727
(1.100)
1.262.447

1.258.339
1.856
466
2.021
727
(1.100)
1.262.309

580.286
(1.315)
578.971

217.997
217.997

-

69.068
69.068

Valor de
Mercado
70.463
70.463

31/12/2018
Valor do
Custo
Atualizado
70.464
70.464

Valor de
Mercado
-

36
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31/12/2017
Valor do
Custo
Atualizado
-

31/12/2018

31/12/2018
Sem
Vencimento

Até 01 ano

Entre 01 e
05 anos

Acima de 05
anos

-

-

70.463
70.463

-
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31/12/2018

31/12/2017

Valor de
Mercado

Valor do
Custo
Atualizado

Valor de
Mercado

Valor do
Custo
Atualizado

Sem
Vencimento

Até 01 ano

Entre 01 e
05 anos

Acima de 05
anos

710.269
72.711
2.718.097
21.589.802
17.555.152
13.917.347
67.729
2.258.529
8.756.961
67.646.597

616.464
72.306
2.718.097
21.592.553
17.209.258
12.275.553
67.724
2.256.216
8.756.961
65.565.132

512.215
17.080
2.814.471
13.343.224
8.426.474
16.194.299
1.494.828
8.042.631
50.845.222

414.621
16.996
2.814.471
13.344.342
8.130.422
14.439.542
1.492.263
8.042.631
48.695.288

710.269
2.718.097
3.428.366

1.242
553.176
10.245.882
102.524
50.343
335.308
8.756.961
20.045.436

55.001
13.355.764
7.309.270
4.283.301
17.386
1.923.221
26.943.943

16.468
7.680.862
9.531.522
17.228.852

Disponível para venda
Letras financeiras do tesouro
Letras do tesouro nacional
Notas do tesouro nacional
TDA e créditos securitizados
Letras financeiras
Outros investimentos
Total

631.929
2.235.429
2.146.423
1.277
91.343
2.547
5.108.948

631.929
2.211.516
2.132.792
1.230
89.177
2.547
5.069.191

71.613
3.107.719
2.802.718
1.666
77.528
2.759
6.064.003

71.612
3.067.569
2.840.740
1.628
78.141
2.759
6.062.449

2.547
2.547

11.975
347
12.322

619.954
2.235.429
1.829.405
930
91.343
4.777.061

317.018
317.018

Mantidos até o vencimento
Letras financeiras do tesouro
Letras do tesouro nacional
Notas do tesouro nacional
Créditos bancários - CDB/CCB
Letras financeiras
Total

889
1.030.532
1.037.576
430.012
2.499.009

889
1.006.444
903.075
429.716
2.340.124

836
1.743.589
1.197.783
37.167
2.157.322
5.136.697

836
1.653.865
1.076.228
37.139
2.154.191
4.922.259

-

889
1.006.444
126.402
185.056
1.318.791

458.352
244.660
703.012

318.321
318.321

Consolidado
Títulos para negociação
Ações
Debêntures
Fundos de investimento
Letras financeiras do tesouro
Letras do tesouro nacional
Notas do tesouro nacional
Créditos bancários - CDB/CCB
Letras financeiras
Operações compromissadas
Total

(i)

31/12/2018

Investimento avaliado ao custo de aquisição, deduzidos de qualquer impairment, quando
aplicável. A Companhia utilizou a isenção permitida pelo CPC 38 onde este investimento
foi avaliado ao custo devido ao intervalo entre cotação mínima e máxima, para este ativo,
junto a participantes de mercado ser muito ampla e dispersa.
Os empréstimos e recebíveis, compostos de prêmios a receber e títulos e créditos a receber,
estão descritos na Nota 6.
5.2.

Movimentação das aplicações

A movimentação das aplicações financeiras demonstra-se como segue:
Controladora

31/12/2018

31/12/2017

Saldo inicial

1.262.447

1.492.730

Aplicações

835.870

992.528

(1.230.524)

(1.327.979)

Rendimentos

68.707

105.168

Ajustes TVM

(1)

-

936.499

1.262.447

Resgates

Saldo final

37

803

CAIXA SEGUROS HOLDING S.A. - CNPJ 14.045.781/0001 -45
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2018

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.)

Consolidado
Saldo inicial
Aplicações
Resgates
Rendimentos
Ajustes TVM
Saldo final

5.3.

31/12/2018
61.831.484
59.170.753
(51.722.289)
5.777.517
38.204
75.095.669

31/12/2017
50.162.722
33.837.419
(28.817.743)
6.531.149
117.937
61.831.484

Estimativa do valor justo

a. Abertura por nível
A tabela abaixo apresenta a análise do método de valorização de ativos financeiros trazidos ao
valor justo. Os valores de referência foram definidos como se segue:


Nível 1 - títulos com cotação em mercado ativo;



Nível 2 - títulos não cotados nos mercados abrangidos no "Nível 1" mas que cuja
precificação é direta ou indiretamente observável;



Nível 3 - títulos que não possuem seu custo determinado com base em um mercado
observável; e



Contas a receber / Contas a pagar – Valores de caixa e contas a pagar/receber dos fundos
exclusivos e que não necessitam de modelo de precificação.

Controladora
Descrição

31/12/2018
AFS

MTM

HTM

Total

70.463

649.354

-

719.817

-

217.997

-

217.997

-

(1.315)

-

(1.315)

70.463

866.036

-

936.499

AFS

MTM

HTM

31/12/2017
Total

Nível 1

-

1.262.820

-

1.262.820

Nível 2
Contas a receber /
PGR

-

727

-

727

-

(1.100)

-

(1.100)

Total

-

1.262.447

-

1.262.447

Nível 1
Nível 2
Contas a receber /
PGR
Total

Descrição

38

804

CAIXA SEGUROS HOLDING S.A. - CNPJ 14.045.781/0001 -45
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2018

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.)

Consolidado
Descrição

31/12/2018
AFS

MTM

HTM

Total

Nível 1

5.013.781

56.563.378

2.068.997

63.646.156

Nível 2

92.620

11.083.219

430.012

11.605.851

Nível 3

2.547

-

-

2.547

5.108.948

67.646.597

2.499.009

75.254.554

AFS

MTM

HTM

Total

Nível 1

5.982.050

41.306.744

2.942.207

50.231.001

Nível 2

79.194

9.538.478

2.194.490

11.812.162

Nível 3

2.759

-

-

2.759

6.064.003

50.845.222

5.136.697

62.045.922

Total

31/12/2017
Descrição

Total

5.4.

Instrumentos financeiros derivativos

A política de utilização de instrumentos derivativos, contratados através dos fundos de
investimentos exclusivos, visa a proteção dos ativos contra os riscos de mercado relacionados a
flutuação das taxas de juros e observando-se os limites estabelecidos na regulamentação vigente.
As operações objetivam a compensação de eventuais perdas que podem ser geradas por títulos
públicos com juros prefixados em cenário de alta de juros.
A estratégia de gerenciamento dos riscos, num cenário de alta dos juros, está baseada na
transformação de taxas prefixadas em taxas pós-fixadas. Com essa finalidade, são realizadas
operações de compra de contratos de DI no mercado futuro.
O risco associado a essa estratégia se limita ao risco de crédito da contraparte, mitigado por depósito
de margens em garantia, junto à da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (Antiga BM&FBovespa) pelos
detentores das posições em derivativos.
O controle das posições em derivativos é feito pelo custodiante e, internamente, pelo gerente de
risco, não subordinado diretamente à gestão de ativos, garantindo-se a independência no
acompanhamento dos riscos.
Os valores dos instrumentos financeiros derivativos são apurados de acordo com a cotação de
mercado e estão reconhecidos nas demonstrações financeiras conforme quadros abaixo:

Controladora
DI - Compromissos / Compra
Valor de referência
Valor justo
Resultado acumulado

31/12/2018

31/12/2017

Até 01 ano

Entre 01 e 05
anos

-

1.850
1.850
(441)

-

-

39
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Acima de 05
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-
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Consolidado

31/12/2018

31/12/2017

Até 01 ano

Entre 01 e 05
anos

DI - Compromissos / Compra
Valor de referência
Valor justo

15.873.686
15.873.686

13.484.554
13.484.554

2.882.477
2.882.477

7.877.490
7.877.490

Resultado acumulado

(1.490.073)

(30.751)

(12.886)

(552.463)

5.5.

Vencimento
Acima de 05
anos
5.113.719
5.113.719
(924.724)

Análise de sensibilidade

a. Carteira de ativos
A carteira de investimentos da Companhia possui ativos classificados como para negociação (MtM).
O método utilizado para a análise de sensibilidade dos ativos da Companhia é o de Stress Test, o
qual é feito para essa classificação. Nos exercícios de estresse diário, são calculados os resultados
do VaR das carteiras utilizando-se o choque de 1 ponto base para taxa de juros. Este cenário
contempla variações no índice Bovespa; curva de inflação e curva de juros.
O resultado dos testes realizados com o principal risco e sua variação estão apresentados no quadro
abaixo:
Fatores de Risco
Ações
Cotas Externas
TR
IGPM
Prefixado - DI
LFT
NTNC
NTNB
Total

Value-at-Risk

Consolidado
DV-1

19.055
1.485
1
1.567
23.305
207
4.042
22.291
71.953

12
1.944
138.821
861.311
40.898
319.257
(1.362.243)

-

b. Carteira de derivativos
A carteira de derivativos da Companhia possui apenas contratos futuros de taxa de juros.
Nos contratos futuros de taxa de juros, as partes envolvidas no negócio se comprometem a comprar
ou vender certa quantidade de um ativo por um preço estipulado para a liquidação em data futura.
Os compromissos são ajustados diariamente às expectativas do mercado referentes ao preço futuro
daquele bem, por meio do ajuste diário, mecanismo que apura perdas e ganhos.
As operações de contrato de taxa de juros são utilizadas para mitigação do risco de mercado atrelado
aos ativos prefixados existentes na carteira. O risco a que essa modalidade de derivativo está exposta
refere-se às variações na taxa de juros, mais especificamente uma queda na taxa de juros, que
implica uma perda em cada vencimento de DI.
A análise de sensibilidade foi baseada em três cenários, “provável”, “possível” e “remoto”, os quais
avaliam os impactos sobre as posições da carteira em derivativos. O cenário “provável” foi

40
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elaborado a partir da série histórica de dados dos derivativos, enquanto o “possível” e o “remoto”
foram obtidos com a proporção de 25% e 50% de perda, respectivamente.
A exposição em derivativos da Companhia e nas subsidiárias consecutivamente está concentrada na
modalidade DI- Compromisso - Compra, o risco assumido é de alta de juros e os valores em cada
cenário estão assim distribuídos:
Controladora
Descrição
DI - Compromissos / Compra
Total

Risco
Alta de Juros
R$

Cenário Provável
-

Cenário Possível
-

31/12/2018
Cenário Remoto
-

Consolidado
Descrição
DI - Compromissos / Compra
Total

Risco
Alta de Juros
R$

Cenário Provável
(12.613.271)
(12.613.271)

Cenário Possível
(13.344.167)
(13.344.167)

31/12/2018
Cenário Remoto
(13.877.465)
(13.877.465)

Controladora
Descrição
DI - Compromissos / Compra
Total

Risco
Alta de Juros
R$

Cenário Provável
(1.879)
(1.879)

Cenário Possível
(1.970)
(1.970)

31/12/2017
Cenário Remoto
(2.034)
(2.034)

Consolidado
Descrição
DI - Compromissos / Compra
Total

Risco
Alta de Juros
R$

Cenário Provável
(11.432.126)
(11.432.126)

Cenário Possível
(12.106.060)
(12.106.060)

31/12/2017
Cenário Remoto
(12.598.793)
(12.598.793)

Somente são admitidas posições em derivativos cujos vencimentos coincidem com o vencimento
do respectivo ativo-base, sendo vedadas posições sem a devida cobertura do ativo-base.
Ressaltamos que as perdas incorridas numa possível desvalorização dos derivativos são
compensadas por ganhos nas posições dos ativos.
6. Empréstimos e recebíveis
6.1.

Prêmios a receber de segurados

a. Prêmios a receber e provisão para risco de crédito por ramo
31/12/2018

Consolidado
Ramo
Habitacional
Vida em grupo
Prestamista
Riscos de engenharia
Acidentes pessoais
Automóvel
Responsabilidade civil - veículos
Outras coberturas - veículos
Compreensivo residencial
Compreensivo empresarial
Demais ramos
Total

Prêmios a
receber de
segurados

Provisão para
risco de crédito

338.964
18.808
130.371
2.106
11.736
223.738
38.687
18.012
136.420
32.989
39.121
990.952

(2)
(2.095)
(606)
(367)
(1.074)
(386)
(49)
(17)
(1.614)
(1.587)
(11.610)
(19.407)

31/12/2017

Prêmios a
receber líquido

Prêmios a
receber de
segurados

Provisão para
risco de crédito

Prêmios a
receber líquido

338.962
16.713
129.765
1.739
10.662
223.352
38.638
17.995
134.806
31.402
27.511
971.545

422.984
12.803
118.820
2.903
6.937
200.775
35.660
17.846
113.161
33.953
55.517
1.021.359

1
(2.461)
(613)
(184)
(4.632)
(1.524)
(141)
(18)
(1.603)
(1.631)
(32.865)
(45.671)

422.985
10.342
118.207
2.719
2.305
199.251
35.519
17.828
111.558
32.322
22.652
975.688

41

807

CAIXA SEGUROS HOLDING S.A. - CNPJ 14.045.781/0001 -45
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras individuais e consolidadas em 31 de dezembro de 2018

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma.)

b. Movimentação dos prêmios a receber e da provisão para risco de crédito
31/12/2018
975.688
9.985.697
(1.755)
1.227
(535.850)
(9.481.366)
26.520
2.091
(707)
971.545

Saldo inicial
Prêmios emitidos
IOF
Adicional de fracionamento
Prêmios cancelados
Recebimentos
Constituição/(reversão) de provisão para perda
Prêmios de RVNE
Outras constituições e reversões
Saldo final

6.2.

31/12/2017
701.078
11.731.309
4.007
625
(2.433.128)
(9.016.377)
(14.006)
1.964
216
975.688

Títulos e créditos a receber

FESA (i)
Ressarcimentos - crédito interno
Valores a receber dos fundos exclusivos
Adiantamentos para funcionários
Disponibilidades com bloqueio judicial
Outros títulos e créditos a receber
Total

(i)

31/12/2018
169
169

Controladora
31/12/2017
4.800
4.800

31/12/2018
811.929
35.760
2.825
57.556
267.379
1.175.449

Consolidado
31/12/2017
720.298
36.047
55
1.633
42.097
137.693
937.823

Créditos decorrentes do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da
Habitação – SH/SFH

Os créditos junto ao Fundo de Equalização de Sinistralidade das Apólices de seguro habitacional
(FESA) apresenta o saldo bruto desses créditos em 31 de dezembro de 2018, era de R$ 1.043.650
(31 de dezembro de 2017 – R$ 952.018), tendo uma provisão para valores recuperáveis em 31 de
dezembro 2018 e 31 de dezembro de 2017 de R$ 231.720, gerando o saldo líquido em 31 de
dezembro de 2018 de R$ 811.929 (31 de dezembro de 2017 – R$ 720.298).
A Companhia é detentora de créditos decorrentes do Seguro Habitacional do Sistema Financeiro da
Habitação – SH/SFH de responsabilidade do Fundo de Compensação das Variações Salariais –
FCVS, registrados em 31 de dezembro de 2018 o montante líquido de R$ 705.362 (31 de dezembro
de 2017 – R$ 580.237). Esses créditos encontram-se em processo de análise por parte do referido
fundo para posterior pagamento. Adicionalmente, a Companhia é parte envolvida em 9.604 (2017
– 9.139) ações judiciais, para as quais, caso seja necessário algum desembolso de caixa, o valor
desembolsado será objeto de análise e posterior reembolso pelo FCVS.
A Administração vem realizando esforços para receber os montantes já desembolsados tão logo seja
possível, atualizados a taxas de mercado.
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7. Depósitos judiciais e fiscais
31/12/2018
152.307
13.447
1.898
1.470.033
1.637.685

Natureza cível
Natureza trabalhista
Natureza fiscal - Contingências
Natureza fiscal - Obrigações legais
Total

Consolidado
31/12/2017
132.810
11.674
1.898
1.273.910
1.420.292

8. Ativos de resseguro
Consolidado
31/12/2017
94.189
3.937
162.885
24.127
23.901
(5.690)
303.349

31/12/2018
130.641
3.587
111.971
25.985
(7.569)
264.615

Sinistros a recuperar pendentes de pagamento
Sinistros pagos a recuperar
Prêmios de resseguro
IBNER
IBNR
Outros
Total

9. Impostos e contribuições
9.1. Créditos tributários
A composição dos créditos tributários e a movimentação dos créditos tributários decorrentes de
adições temporárias podem ser resumidas como segue:
a. Composição
31/12/2018
Controladora
Antecipações
A compensar
Adições temporárias
Base negativa/Prejuízo fiscal
Total

Contribuição Social

Imposto de Renda

Circulante
726
7.588
3.463

Não Circulante
2.761
-

Circulante
369
120.182
9.620

Não Circulante
7.670
-

11.777

2.761

130.171

7.670

Circulante
1.143
15.404
3.073

Contribuição
Social
Não Circulante
1.650
-

Circulante
1.189
159.467
8.536

Imposto de
Renda
Não Circulante
4.586
-

19.620

1.650

169.192

4.586

Outros
Outros
Tributos
Tributos
Circulante Não Circulante
470
470

-

Total
1.095
128.240
10.431
13.083
152.849
31/12/2017

Controladora
Antecipações
A compensar
Adições temporárias
Base negativa/Prejuízo fiscal
Total

43

809

Outros
Outros
Tributos
Tributos
Circulante Não Circulante
470
470

-

Total
2.332
175.341
6.236
11.609
195.518
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31/12/2018
Consolidado

Contribuição Social

Imposto de Renda

Outros
Tributos
Circulante

Outros
Tributos
Não Circulante

Total

Circulante

Não Circulante

Circulante

Não Circulante

Antecipações

200.537

-

469.815

-

-

-

670.352

A compensar

32.494

-

292.520

-

33.678

524

359.216

Adições temporárias

-

308.364

-

518.288

-

-

826.652

Tributos diferidos - TVM

-

-

-

-

-

-

-

3.463

34.009

9.620

62.779

-

-

109.871

-

3.883

9

6.658

-

-

10.550

236.494

346.256

771.964

587.725

33.678

524

1.976.641

Outros
Tributos
Circulante

Outros
Tributos
Não Circulante

Total

Base Negativa/Prejuízo fiscal
Outros créditos
Total

31/12/2017
Consolidado

Contribuição Social

Imposto de Renda

Circulante

Não Circulante

Circulante

Não Circulante

Antecipações

187.680

-

414.008

-

467

-

602.155

A compensar

36.128

-

321.869

-

33.047

455

391.499

Adições temporárias

-

297.060

-

475.520

-

-

772.580

Tributos diferidos - TVM

-

4.486

-

7.478

-

-

11.964

3.074

34.967

8.536

62.189

-

-

108.766

-

5.469

9

8.590

79

-

14.147

226.882

341.982

744.422

553.777

33.593

455

1.901.111

Base Negativa/Prejuízo fiscal
Outros créditos
Total

Os créditos tributários originam-se, substancialmente, de provisões para contingências e provisões
para ajuste dos ativos ao valor provável de realização (provisões para riscos de créditos e provisões
para desvalorização).
b. Expectativa de efetiva realização
Controladora
Ano de
Realização
2019
2020
2021
2022
2023
2024 a 2028
Total

Diferenças
Temporárias
Valor
%
10.431
100%
0%
0%
0%
0%
0%
10.431
100%

A Compensar
Valor
128.240
128.240

Antecipações

%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

Valor
1.095
1.095

%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

Base negativa/Prejuízo
fiscal
Valor
%
2.616
20%
2.616
20%
2.617
20%
2.617
20%
2.617
20%
0%
13.083
100%

Total
Valor
142.382
2.616
2.617
2.617
2.617
152.849

%
93%
1%
2%
2%
2%
0%
100%
Consolidado

Ano de
Realização
2019
2020
2021
2022
2023
2024 a 2028
Total

Diferenças
Temporárias

A Compensar

Valor
%
99.930
12%
456.170
55%
31.499
4%
31.481
4%
24.046
3%
183.526
22%
826.652 100%

Valor
%
345.037
96%
3.076
1%
1.090
0%
5.717
2%
4.296
1%
0%
359.216 100%

Antecipações

Outros

Valor
%
656.664
98%
0%
0%
0%
13.688
2%
0%
670.352 100%

44
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Valor
%
9.223
8%
9.605
9%
10.207
9%
10.361
9%
10.918
10%
59.557
55%
109.871 100%

Base
negativa
/
Prejuízo
fiscal
Valor
%
3.301
32%
3.107
29%
3.107
29%
1.035
10%
0%
0%
10.550 100%

Total
Valor
1.114.155
471.958
45.903
48.594
52.948
243.083
1.976.641

%
56%
24%
2%
3%
3%
12%
100%
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O registro dos créditos tributários em curto e longo prazo seguiu a respectiva classificação contábil
que originou o crédito.
c. Créditos tributários sobre adições temporárias
Controladora
31/12/2018

Saldo inicial
Constituições sobre diferenças temporárias
Realização sobre diferenças temporárias
Saldo Atual
Efeito no resultado das constituições e realizações

Consolidado
31/12/2018

Contribuição
Social

Imposto de Renda

Contribuição
Social

Imposto de Renda

1.651
1.112
(2)
2.761
1.110

4.586
3.089
(5)
7.670
3.084

297.061
40.275
(28.971)
308.364
11.304

475.520
75.519
(32.750)
518.288
42.769

10. Despesa de comercialização diferida (DCD)
10.1. Abertura por ramo

Ramos

31/12/2018

Consolidado
31/12/2017

Despesas de
comercialização
diferidas

Despesas de
comercialização
diferidas

123.648
623
2.019
2.903
11.021
1.048.838
79.928
17.644
279.307
1.565.931

127.566
234
1.665
401
13.070
819.493
59.649
16.842
202.782
1.241.702

Vida em grupo
Acidentes pessoais
Riscos de engenharia
Acidentes pessoais coletivos
Automóvel
Prestamista
Compreensivo residencial
Compreensivo empresarial
Demais ramos
Total

O aumento é em função do incremento do custo de aquisição de novos ramos, principalmente de
Capitalização, Previdência e Consórcios e no acréscimo do volume de vendas do produto
Prestamista.
O prazo médio de diferimento em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 era de 43
meses.
11. Dividendos a receber
Os dividendos a receber registrados estão demonstrados a seguir:
Controladora
31/12/2018

31/12/2017

Caixa Seguros Participações Ltda.
Caixa Consórcios S.A. - Administradora de Consórcios
Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A.
Caixa Seguros Especializada em Saúde S.A.
Caixa Seguros Assessoria e Consultoria Ltda.

465.457
17.675
21.684
570

383.027
17.202
1.318
-

Total

505.386

401.547
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12. Investimentos
12.1. Composição
Demonstramos a seguir a composição dos investimentos:
Controladora
31/12/2017
5.660.654
5.660.654

31/12/2018
6.691.695
6.691.695

Participações societárias
Outros investimentos
Total

31/12/2018
201.443
2.417
203.860

Consolidado
31/12/2017
202.637
1.887
204.524

12.2. Participações societárias
a. Composição
Demonstramos a seguir a composição das participações societárias da Companhia:
31/12/2018
Caixa Seguros
Participações
Securitárias
1.967.071

Capital social integralizado
Aumento de capital em
aprovação
Patrimônio líquido societário
4.944.770
individual
Ajuste para fins de
consolidação
Patrimônio líquido individual
4.944.770
do consolidado
Lucro/prejuízo líquido do
1.959.818
exercício
Variações no PL não decorrentes
do resultado
Participação no capital social
100%
Quantidade de ações
1.743.070.753
Equivalência patrimonial
1.959.818
Total das participações
4.944.770
societárias
Investimento em empresas não consolidadas
Agio + Aj vl mercado – Incorp. PREVISUL

Caixa
Assessoria

Caixa
Consórcios

Caixa Seguros
Saúde

15.600

100.000

1.142.000

Caixa Seguros
Participações
em Saúde
146.750

-

-

-

-

-

17.431

221.648

982.974

151.183

90.512

-

90.812

78.306

-

-

17.431

312.460

1.061.280

151.183

90.512

5.859

74.423

29.034

(2.816)

(6.418)

CNPX SAS

Total

103.155

-

-

-

-

(6.418)

100%
15.600.000
5.859

100%
7.711.637
74.423

100%
1.142.000.000
29.034

100%
146.750.100
(2.816)

100%
422.240
(6.418)

2.059.900

17.431

312.460

1.061.280

151.183

90.512

6.577.636
83.569
30.490

Total das participações societárias

6.691.695
31/12/2017

Capital social integralizado
Aumento de capital em aprovação
Patrimônio líquido societário individual
Ajuste para fins de consolidação
Patrimônio líquido individual do consolidado
Lucro/prejuízo líquido do exercício
Participação no capital social
Quantidade de ações
Equivalência patrimonial
Total das participações societárias
Investimento em controladas
Investimento em empresas não consolidadas

Caixa Seguros
Participações
Securitárias

Caixa
Assessoria

Caixa
Consórcios

Caixa
Seguros
Saúde

1.802.071
59.000
4.006.411
4.006.411
1.612.746
100%
1.743.070.753
1.612.745
4.006.411

15.600
12.143
12.143
1.745
100%
15.600.000
1.745
12.143

100.000
218.419
62.337
280.756
72.432
100%
7.711.637
72.432
280.756

1.142.000
952.739
84.205
1.036.944
51.857
100%
1.142.000.000
51.857
1.036.944

Total das participações societárias

Caixa
Seguros
Participações
em Saúde
146.750
152.681
152.681
5.548
100%
146.750.100
5.548
152.681

CNPX
SAS
61.274
56.978
56.978
(2.336)
100%
422.240
(2.336)
56.978

Total

1.741.992
5.545.913
84.251
30.490
5.660.654
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b. Movimentação
Demonstramos a seguir a movimentação ocorrida nas participações societárias da Companhia:
31/12/2018

Saldo inicial dos investimentos
Aumento de capital em aprovação
Equivalência patrimonial
Dividendos destacados ou recebidos
Ajustes de títulos e valores mobiliários
Ajustes de variação cambial
Ajuste de consolidação créd. tributário
Ajuste de consolidação desp. comerc. diferidas
Saldo final dos investimentos
Ágio de aquisição de participação acionária
Investimento em empresas não consolidadas
Saldo total das participações acionárias

Caixa Seguros
Participações
Securitárias
4.006.411
1.959.818
(1.047.658)
26.199
4.944.770
4.944.770

Caixa
Assessoria

Caixa
Consórcios

12.143
5.858
(570)
17.431
17.431

280.756
74.423
(69.283)
(1.911)
28.475
312.460
312.460

Caixa
Seguros
Saúde
1.036.944
29.034
1.201
(5.899)
1.061.280
1.061.280

Caixa Seguros
Participações
em Saúde
152.681
(1.498)
151.183
151.183

CNPX
SAS

Total

56.978
41.434
(6.418)
(1.482)
90.512
90.512

5.545.913
41.434
2.062.715
(1.119.009)
25.489
(1.482)
(5.899)
28.475
6.577.636
30.490
83.569
6.691.695
31/12/2017

Saldo inicial dos investimentos
Aumento de capital
Equivalência patrimonial
Dividendos destacados ou recebidos
Ajustes de títulos e valores mobiliários
Ajustes de variação cambial
Ajuste de consolidação créd. tributário
Ajuste de consolidação desp. comerc. diferidas
Saldo final dos investimentos
Ágio de aquisição de participação acionária
Investimento em empresas não consolidadas
Saldo total das participações acionárias

Caixa
Seguros
Participações
Securitárias
3.708.050
204.770
1.612.746
(1.564.772)
45.617
4.006.411
4.006.411

Caixa
Assessoria

Caixa
Consórcios

Caixa
Seguros
Saúde

398
10.000
1.745
12.143
12.143

221.500
72.432
(77.712)
2.199
62.337
280.756
280.756

251.524
650.000
51.857
(641)
84.205
1.036.945
1.036.945

Caixa
Seguros
Participações
do Sul
150.872
(150.872)
-

Caixa
Seguros
Participações
em Saúde
148.451
5.548
(1.318)
152.681
152.681

CNPX
SAS

Total

10.309
49.291
(2.486)
(136)
56.978
56.978

4.491.104
763.189
1.741.842
(1.643.802)
47.175
(136)
84.205
62.337
5.545.914
30.490
84.250
5.660.654

13. Ativo imobilizado
31/12/2018

31/12/2017

Controladora

Custo

Depreciação /
amortização
acumulada

Total

Custo

Depreciação /
amortização
acumulada

Total

Equipamentos
Imobilizações em andamento
Outros

247
1.632
2.197

(214)
(693)

33
1.632
1.504

247
1.632
2.197

(165)
(474)

82
1.632
1.723

Total

4.076

(907)

3.169

4.076

(639)

3.437
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31/12/2018

31/12/2017

Custo

Depreciação /
amortização
acumulada

Total

Custo

Depreciação /
amortização
acumulada

Total

Terrenos
Terrenos e edificações
Equipamentos
Móveis, máquinas e utensílios
Veículos
Sistemas e aplicativos
Imobilizações em andamento
Outros

49.242
163.304
15.212
28.656
5.952
781
1.632
9.104

(29.906)
(8.662)
(11.302)
(918)
(722)
(2.777)

49.242
133.398
6.550
17.354
5.034
59
1.632
6.327

49.242
161.460
12.138
27.942
3.763
779
1.632
11.074

(23.826)
(5.818)
(9.939)
(2.624)
(592)
(1.387)

49.242
137.634
6.320
18.003
1.139
187
1.632
9.687

Total

273.883

(54.287)

219.596

268.030

(44.186)

223.844

Consolidado

14. Provisões técnicas
14.1. Composição das provisões técnicas
31/12/2018
6.433.507
51.983.195
8.126.102
2.625.569
40.631
7.129
69.216.133

Ramos elementares e vida em grupo
Vida individual e vida com cobertura de sobrevivência
Previdência complementar
Capitalização
Saúde
Odonto
Total

Consolidado
31/12/2017
6.472.237
40.051.482
7.743.897
2.470.107
78.978
7.890
56.824.591

14.2. Abertura
a. Ramos elementares e vida em grupo
Consolidado
Provisão de prêmios não ganhos
Provisão de sinistros a liquidar
Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados
Provisão para riscos crescentes
Provisão complementar de cobertura (i)
Provisão de sinistros ocorridos mas não suficientemente avisados
Provisão de despesas relacionadas
Outras provisões
Total

(i)

31/12/2018
3.855.450
1.190.047
1.229.557
2.417
156.035
1
6.433.507

31/12/2017
3.114.249
1.087.784
1.164.291
2.656
903.010
195.247
4.586
414
6.472.237

De acordo com a Circular Susep 543 da SUSEP, de 22 de dezembro de 2016, alterou e incluiu novos dispositivos
à Circular Susep 517, gerando reflexos no cálculo da TAP e reconhecimento da PCC, onde será obrigatório a
compensação entre todos os ramos, de eventuais insuficiências com as suficiências encontradas até 31 de
dezembro de 2018. A Companhia ainda não finalizou os estudos para determinar o impacto dessa nova regra e
não adotou de forma antecipada. O cálculo resultou na reversão de cem por cento do saldo da Provisão
complementar de cobertura.
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b. Vida individual e vida com cobertura de sobrevivência
31/12/2018
51.710.171
49.582
61.269
162.173
51.983.195

Consolidado
Provisão matemática de benefícios a conceder
Provisão matemática de benefícios concedidos
Provisão de sinistros a liquidar
Outras provisões
Total

31/12/2017
39.870.610
39.602
62.227
79.043
40.051.482

c. Previdência complementar
Consolidado

31/12/2018

31/12/2017

Provisão matemática de benefícios a conceder

7.732.126

7.418.129

Provisão matemática de benefícios concedidos

164.591

139.179

Provisão de excedente financeiro

4.747

5.122

Provisão de prêmios não ganhos

127

123

1.425

(312)

223.086

181.656

8.126.102

7.743.897

Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados
Outras provisões
Total

d. Capitalização
Consolidado
Provisão para resgates

31/12/2018

31/12/2017

2.566.741

2.421.112

Provisão para sorteio

66.270

55.293

Outras provisões

(7.442)

(6.298)

2.625.569

2.470.107

Total

e. Saúde
Consolidado

31/12/2018

31/12/2017

Provisão de prêmios não ganhos

5.425

6.483

Provisão de sinistros a liquidar

16.034

35.665

Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados

19.141

36.770

Outras provisões
Total

31

60

40.631

78.978

f. Odonto
Consolidado

31/12/2018

31/12/2017

Provisão de prêmios não ganhos

1.285

1.192

Provisão de sinistros a liquidar

2.496

3.118

3.348

3.580

7.129

7.890

Provisão de sinistros ocorridos mas não avisados
Total
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14.3. Garantia das provisões técnicas
Consolidado
Provisões técnicas

31/12/2018

31/12/2017

69.216.133

56.824.591

Ajuste do TAP
Total das exclusões

-

8.558

60.531.436

48.145.474

Provisões técnicas - Resseguro

146.891

82.642

Direito creditórios

398.418

296.373

Depósitos Judicais

40.000

34.582

Provisões do Consórcio DPVAT
Aplicações em FIEs
Total a ser coberto
Total dos ativos garantidores:
Títulos da dívida pública
Letra Financeira
Quotas de outros fundos financeiros
Suficiência / (insuficiência) de cobertura

583.092

549.982

59.363.035

47.181.895

8.684.697

8.679.117

13.158.577

11.084.284

5.342.898

6.133.710

91.343

39.079

7.724.336

4.911.495

4.473.880

2.405.167

15. Desenvolvimento de sinistros
O quadro de desenvolvimento de sinistros tem como objetivo ilustrar o risco de seguro inerente,
comparando os sinistros pagos com as suas respectivas provisões. Partindo do ano em que o sinistro
foi avisado, a parte superior do quadro demonstra a variação da provisão no decorrer dos anos. A
provisão varia à medida que informações mais precisas a respeito da frequência e severidade dos
sinistros são obtidas.
15.1. Sinistros brutos de resseguro
31/12/2018
Conciliação
Total do passivo apresentado na tabela desenvolvimento sinistros

1.275.397

PSL de operações do ramo DPVAT

53.479

PSL Retrocessão

12.596

Total da Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL)

1.341.472

a. Sinistros administrativos
Data de aviso
No ano do aviso
1 ano depois
2 anos depois
3 anos depois
4 anos depois
5 anos depois

2013
593.679
546.320
552.817
558.301
560.526
561.154

2014
745.927
693.863
706.891
709.785
710.871

2015
882.729
827.726
837.899
842.268

2016
1.044.502
979.268
992.091

2017
1.101.079
1.025.574

2018
1.194.140

Total

Estimativa corrente
Pagamentos acumulados até a data-base
Passivo reconhecido no balanço
Passivo em relação a anos anteriores a 2013
PSL de nota técnica / IBNER
Total do passivo incluso no balanço

561.154
557.998
3.156

710.871
706.845
4.026

842.268
835.440
6.828

992.091
974.993
17.098

1.025.574
987.772
37.802

1.194.140
927.565
266.575

5.326.098
4.990.613
335.485
24.775
28.313
388.573
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b. Sinistros judiciais
Conciliação

2013

2014

2015

2016

2017

2018

No ano do aviso

25.596

33.223

34.029

46.212

44.013

41.383

Total

1 ano depois

55.045

64.884

74.230

92.531

93.517

2 anos depois

69.456

85.435

78.551

121.084

3 anos depois

80.486

71.310

88.051

4 anos depois

69.543

74.562

5 anos depois

68.654

Estimativa corrente

68.654

74.562

88.051

121.084

93.517

41.383

Pagamentos acumulados até a data-base

14.471

19.023

17.557

17.922

10.939

4.545

84.457

Passivo reconhecido no balanço

54.183

55.539

70.494

103.162

82.578

36.838

402.794

487.251

Passivo em relação a anos anteriores a 2013

361.710

PSL de nota técnica / IBNER

122.320

Total do passivo incluso no balanço

886.824

15.2. Sinistros líquidos de resseguro
31/12/2018
Valores em Reais mil
Total do Passivo apresentado na tabela desenvolvimento sinistros

1.187.965

PSL de resseguro referente a contratos na modalidade não-proporcional

(52.983)

PSL de operações do ramo DPVAT

53.479

PSL Retrocessão

12.596

Total da Provisão de Sinistros a Liquidar (PSL)

1.201.057

a. Sinistros administrativos
Data de aviso

2013

2014

2015

2016

2017

2018

No ano do aviso

593.280

744.115

873.383

1.030.793

1.064.050

1.164.562

1 ano depois

545.924

691.455

819.287

967.208

990.476

2 anos depois

552.302

704.483

829.265

979.847

3 anos depois

558.105

707.351

833.541

4 anos depois

560.408

708.425

5 anos depois

560.883

Estimativa corrente

560.883

708.425

833.541

979.847

990.476

1.164.562

5.237.733

Pagamentos acumulados até a data-base

557.856

705.282

826.803

969.672

969.133

910.886

4.939.632

3.027

3.143

6.738

10.174

21.343

253.676

298.101

Passivo reconhecido no balanço
Passivo em relação a anos anteriores a 2013

Total

24.624

Ajuste atuarial de PSL (IBNER)

6.154

Total do passivo incluso no balanço

328.879
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b. Sinistros judiciais
Data de aviso

2013

2014

2015

2016

2017

2018

No ano do aviso

25.427

32.829

33.915

44.246

40.100

40.822

Total

1 ano depois

54.703

64.493

74.083

90.798

85.015

2 anos depois

68.939

84.994

78.193

119.263

3 anos depois

79.691

70.864

87.483

4 anos depois

68.632

74.117

5 anos depois

67.938

Estimativa corrente

67.938

74.117

87.483

119.263

85.015

40.822

Pagamentos acumulados até a data-base

14.412

18.711

17.453

17.756

10.830

4.385

83.546

Passivo reconhecido no balanço

53.526

55.406

70.030

101.508

74.185

36.437

391.092

474.638

Passivo em relação a anos anteriores a 2013

349.499

Ajuste atuarial de PSL (IBNER)

118.495

Total do passivo incluso no balanço

859.086

Notas:
i. Os valores informados nos itens (15.1) e (15.2) não incluem despesas relacionadas com a regulação de sinistros
administrativos ou judiciais, inclusive sucumbência;
ii. Os valores de sinistros e a PSL informados nos itens (15.2 a) e (15.2 b) consideram ativos de resseguro apenas
de contratos de modalidade proporcional.

16. Débitos de operações de seguro e resseguro
Consolidado
Prêmios a restituir
Operações com seguradoras
Operações com resseguradoras
Corretores de seguros e resseguros
Contas a pagar - DPVAT
Custos de comercialização a pagar
Comissão e juros sobre prêmios
Outros débitos
Total

31/12/2018
436.565
39.549
57.522
12.332
63
70.627
1.417
544
618.619

31/12/2017
181.488
52.244
35.688
2.483
99
165.367
(1.202)
512
436.679

17. Débitos de operações de previdência complementar
Consolidado

31/12/2018

31/12/2017

Contribuições a restituir

1.358

7.877

Comissões de corretagem a pagar

1.480

2.515

Custos de comercialização a pagar

1.903

9.535

Outro débitos
Total

6

-

4.747

19.927

18. Débitos de operações de capitalização
Consolidado
Comissões de corretagem a pagar
Custos de comercialização a pagar
Mensalidades a devolver
Total

31/12/2018
8.585
6.444
1.302
16.331
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19. Débitos de outras operações
Consolidado
Comissões de corretagem a pagar
Custos de comercialização a pagar
Outros débitos
Total

31/12/2018
19.345
3.222
685
23.252

31/12/2017
19.963
2.181
55
22.199

20. Dividendos a pagar
CNP Assurances
Caixa Seguridade Participações S.A.
CNP Assurances Brasil Holding Ltda.
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
Sul América Capitalização S.A.
Icatu Capitalização S. A.
Total

31/12/2018
258.636
245.692
5.097
203
509.628

Controladora
31/12/2017
246.105
233.788
4.849
194
484.936

31/12/2018
258.636
245.692
5.097
203
8.283
8.283
526.194

Consolidado
31/12/2017
246.105
233.788
4.849
194
7.899
7.899
500.734

21. Impostos e contribuições a recolher
31/12/2018
(32)
58
7
362
5.212
5.607

IRRF
ISS
IOF
INSS e FGTS
PIS, COFINS e CSLL retidos
IRPJ e CSLL
PIS e COFINS
Tributos sobre ajustes TVM
Tributos sobre reavaliações
IRPJ e CSLL - PPA
Outros impostos e contribuições
Total

Controladora
31/12/2017
1.511
5
651
542
4.876
7.585

31/12/2018
58.912
4.761
32.721
6.459
1.944
1.497.348
34.914
16.910
42
3.234
53.511
1.710.756

Consolidado
31/12/2017
52.877
3.918
29.273
921
2.538
1.237.969
39.483
12.022
4.458
60.682
1.444.141

22. Provisões para contingências
22.1. Composição

Consolidado
Ações judiciais cíveis
Ações judiciais trabalhistas
Obrigações legais - fiscal
Totais

Contingências passivas
Consolidado
31/12/2018
31/12/2017
338.084
198.747
23.250
21.740
2.541.582
2.272.651
2.902.916
2.493.138

As contingências cíveis referem-se, basicamente a pedidos de indenização material e moral por
negativa de pagamento de sinistros em função, principalmente de: (i) doenças preexistentes; (ii)
discordância em relação ao valor indenizado; (iii) danos físicos ao imóvel por vício de construção;
(iv) falta de pagamento/devolução de prêmio; (v) questionamentos relacionados a resgates e
benefícios de previdência; e (vi) questões relativas a sorteios, resgates e devoluções de títulos de
capitalização.
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As contingências trabalhistas referem-se, basicamente a questionamentos de valores por ocasião da
rescisão contratual.
As contingências fiscais referem-se a processos judiciais ligados a questionamentos e autuações de
tributos federais e municipais e estão compostos principalmente de: i) autos de infração de ISS; ii)
auto de infração referente a débitos previdenciários.
As discussões judiciais envolvendo obrigações legais são integralmente provisionadas
independentemente da avaliação quanto à probabilidade de perda e referem-se basicamente a
discussões de: (i) alargamento de base de PIS e COFINS; (ii) aumento da alíquota de CSLL.
22.2. Segregação em função da probabilidade de perda
Consolidado
Cíveis
Trabalhistas
Fiscais

Remota
280.194
1.980
237
282.411

Possível
141.209
12.415
236.417
390.041

Provável
338.084
23.250
361.334

31/12/2018
Total
759.487
37.645
236.654
1.033.786

Consolidado
Cíveis
Trabalhistas
Fiscais

Remota
352.055
4.377
237
356.669

Possível
141.598
12.704
110.316
264.618

Provável
198.747
21.740
220.487

31/12/2017
Total
692.400
38.821
110.553
841.774

22.3. Movimentação das contingências

Natureza cível
Natureza trabalhista
Obrigações legais - fiscais

Saldo
31/12/2017
198.747
21.740
2.272.651

Adições

Reversões

Baixas

160.859
6.877
232.691

(21.402)
(1.220)
-

(5.785)
(5.653)
-

Atualizações
e juros
5.665
1.506
36.240

Saldo
31/12/2018
338.084
23.250
2.541.582

23. Outros passivos
A composição em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017, está demonstrada a seguir:
Controladora
Fornecedores
Honorários e remunerações a pagar
CNP Assurances
Contas a pagar dos fundos de investimento
Depósitos de terceiros
Cheques em trânsito
Provisão de férias e 13º a pagar
Recursos não procurados de grupos encerrados
Contas a pagar despesas operacionais
Contas a pagar despesas administrativas
Contas a pagar Caixa Seguradora
Contas a pagar - Resseguro
Outras obrigações a pagar
Total

Consolidado

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2017

120
15.658
55
68
9.999
92
297
26.289

230
13.636
51
33
13.950

34.265
53.318
15.658
75.016
492.072
3.491
18.071
75.724
27.726
79.462
92
14.856
47.432
937.183

19.688
44.170
13.635
94.282
313.351
499
14.946
102.738
16.993
23.368
769
34.296
41.806
720.541
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24. Patrimônio líquido
24.1. Capital social
O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é representado por 4.726.868 ações ordinárias
nominativas sem valor nominal.
Foi aprovado o aumento de capital no valor de R$ 225.000, mediante a incorporação das reservas
de retenção de lucros e reserva legal, sem a emissão de novas ações, conforme assembleia geral
ordinária e extraordinária, deliberada em 29 de março de 2018.
24.2. Reservas de lucros
a. Reserva legal - é constituída em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações e o
Estatuto, na base de 5% do lucro líquido de cada exercício até atingir 20% do capital. O
saldo em 31 de dezembro de 2018 era de R$ 107.290 (2017 - R$ 102.325).
b. Reserva de retenção de lucros - é constituída com o saldo remanescente do lucro
líquido do exercício após considerar o dividendo proposto, a reserva legal e os juros
sobre o capital próprio. A Assembleia Geral Ordinária pode deliberar sobre a utilização
desta reserva para futuro aumento de capital, reinvestimento nas operações da
Companhia ou para distribuição complementar de dividendos. O saldo em 31 de
dezembro de 2018 era de R$ 4.567.140 (2017 – R$ 4.120.846).
24.3. Dividendos
Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo obrigatório, previsto no estatuto, de 25% sobre
o lucro líquido, sendo que esses valores não são atualizados monetariamente, cujos montantes
provisionados em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 estão demonstrados abaixo:
31/12/2018
2.145.805
(107.290)
2.038.515
509.629
33.500
(5.023)
28.477
481.151
509.628

Lucro líquido do período
(-) Reserva Legal
Base de cálculo de dividendos
Dividendo mínimo - 25%
Juros sobre o capital próprio bruto
IR retido de juros sobre o capital próprio pagos
Juros sobre o capital próprio imputado aos dividendos
Dividendos propostos
Dividendos e juros sobre o capital próprio líquido de IR

31/12/2017
2.041.837
(102.092)
1.939.745
484.936
99.900
(14.979)
84.921
400.015
484.936

24.4. Juros sobre o capital próprio
A seguir apresentamos a demonstração de cálculo dos juros sobre o capital próprio imputados aos
dividendos propostos em 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 estão demonstrados
abaixo:
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Patrimônio líquido no início do ano
Ajustes na distribuição de dividendos
Parcela não realizada de TVM
Variação cambial
Ajuste positivo de exercício anterior
Realização de reserva de reavaliação tributada
Base de cálculo de JCP
Taxa de juros de longo prazo do período (TJLP)
Máximo de juros sobre o capital próprio a ser provisionado

31/12/2018
7.057.725
(954.894)
6.422
2.260
1.762
1
6.113.276
6,71%
410.201

31/12/2017
6.320.212
(867.940)
54.451
1.551
17.974
1
5.526.249
7,15%
395.127

33.500
(5.022)
28.477

99.900
(14.979)
84.921

Juros sobre o capital próprio proposto
Imposto de renda retido na fonte
Juros sobre o capital próprio a pagar

25. Resultado operacional segregado por operação
Demonstramos abaixo a abertura do resultado operacional do Grupo, segregado por tipo de
operação:
31/12/2018
Prêmios retidos
Variação das provisões técnicas
Despesas de comercialização
Receitas de contribuições e prêmios
Benefícios e sinistros
Receita liquida com título de
capitalização
Despesa com títulos resgatados e
sorteados
Receitas de outras operações
Despesas de outras operações
Operações de resseguros
Outras receitas e despesas
operacionais
Margem técnica
Resultado administrativo
Resultado financeiro
Resultado patrimonial
Resultado operacional

Seguros

Previdência

Capitalização

Consórcio

Saúde

Odonto

Outros

Total

5.804.344
(1.178.711)
(788.238)
297.276
(182.921)

(19.126)
(15.847.365)
(200.760)
16.171.696
(41.991)

(1.150.899)
(84.790)
-

(103.193)
-

35.569
7.176
(13.186)
(243.235)

(27.476)
(25.285)
28.417

-

5.793.311
(18.169.799)
(1.215.452)
16.468.972
(439.730)

9.350

11

1.416.837

-

-

-

-

1.426.198

-

-

(35.462)

-

-

-

-

(35.462)

-

703.563
(661.432)
(577)

-

421.727
-

219.566

-

-

1.125.290
(661.432)
218.989

(808.773)

(20.488)

(1.026)

(77.245)

(35.078)

55.661

8.400

(878.549)

3.152.327
(807.707)
438.585
(10)

83.531
(123.000)
71.951
-

144.660
(55.109)
162.493
-

241.289
(101.138)
17.683
(28.476)

(29.188)
(14.565)
62.923
5.643

31.317
(36.262)
1.963
-

8.400
(67.281)
755.561
45.597

3.632.336
(1.205.062)
1.511.159
22.754

2.783.195

32.482

252.044

129.358

24.813

(2.982)

742.277

3.961.187
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31/12/2017
Prêmios retidos
Variação das provisões técnicas
Despesas de comercialização
Receitas de contribuições e prêmios
Benefícios e sinistros
Receita liquida título de
capitalização
Despesa títulos resgatados e
sorteados
Receitas de outras operações
Despesas de outras operações
Resultado de operações com
resseguro
Outras receitas e despesas
Margem técnica
Resultado administrativo
Resultado financeiro
Resultado patrimonial
Resultado operacional

Seguros

Previdência

Capitalização

Consórcio

Saúde

Odonto

Outros

Total

5.640.643

(4.815)

-

-

46.455

(22.843)

-

5.659.440

(2.136.555)

(11.676.383)

(983.214)

-

(15.338)

-

-

(14.811.490)

(724.961)

(150.046)

(58.670)

(136.294)

(27.842)

(19.643)

-

(1.117.456)

345.400

11.957.524

-

-

-

-

-

12.302.924

(267.166)

(42.351)

-

-

(414.139)

26.080

-

(697.576)

-

-

1.225.225

-

-

-

-

1.225.225

8.642

-

(65.950)

-

-

-

-

(57.308)

2.201

578.934

-

392.670

-

-

-

973.805

(1.876)

(550.256)

-

-

-

-

-

(552.132)

-

(608)

-

-

408.080

-

-

407.472

(644.365)

(29.003)

(28.998)

28.444

(27.110)

51.832

3.568

(645.632)

2.221.963

82.996

88.393

284.820

(29.894)

35.426

3.568

2.687.272

(615.734)

(105.826)

(46.344)

(101.561)

(16.589)

(32.147)

(44.353)

(962.554)

690.464

101.278

201.907

22.319

97.741

3.139

692.569

1.809.417

(1.998)

-

-

(62.337)

(83.949)

(130)

179.464

31.050

2.294.695

78.448

243.956

143.241

(32.691)

6.288

831.248

3.565.185

26. Detalhamento das principais contas da demonstração do resultado
Demonstramos abaixo a abertura dos principais grupos de contas do resultado:
26.1. Margem operacional
Resultado das operações de seguros
Resultado das operações de previdência
Resultado das operações de capitalização
Resultado das operações de consórcio
Resultado das operações de saúde
Resultado das operações de odonto
Resultado de outras operações
Total

31/12/2018
3.152.327
83.531
144.660
241.289
(29.188)
31.317
8.400
3.632.336

Consolidado
31/12/2017
2.221.963
82.996
88.393
284.820
(29.894)
35.426
3.568
2.687.272

26.2. Despesas administrativas

Pessoal próprio
Serviços de terceiros
Localização
Publicidade e propaganda
Convênio DPVAT
Outras despesas administrativas
Total

31/12/2018
(3.310)
(19.504)
(4.370)
(2)
(171)
(27.357)
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31/12/2017
(2.714)
(4.704)
(2.245)
(12)
(9.675)

31/12/2018
(284.909)
(191.912)
(148.083)
(115.067)
(21.416)
(17.902)
(779.289)

Consolidado
31/12/2017
(266.049)
(125.680)
(118.648)
(118.074)
(17.202)
(16.272)
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26.3. Despesas com tributos
IPTU e ISS
PIS / COFINS
Outras despesas com tributos
Total

31/12/2018
(268)
(3.592)
(2.616)
(6.476)

Controladora
31/12/2017
(345)
(5.964)
(2.024)
(8.333)

31/12/2018
(26.668)
(378.383)
(20.722)
(425.773)

Consolidado
31/12/2017
(27.670)
(254.124)
(18.835)
(300.629)

31/12/2018
404.394
(1.922)
339
3.599.956
(36.440)
538
(95.991)
(2.956.868)
(87.125)
684.278
1.511.159

Consolidado
31/12/2017
636.139
11.926
17.660
4.423.668
(25.235)
1.665
(49.698)
(3.731.856)
(104.799)
629.947
1.809.417

26.4. Resultado financeiro
Título público de renda fixa
Título privado de renda fixa
Título de renda variável
Fundos de investimento
Encargos sobre impostos
Depósitos e fundos retidos
Resultado das operações de seguros
Resultado das operações de previdência
Resultado das operações de capitalização
Outros resultados financeiros
Total

31/12/2018
4.731
(614)
64.590
(629)
68.078

Controladora
31/12/2017
102.709
16.828
119.537

26.5. Resultado patrimonial
Resultado de equivalência patrimonial
Receita de aluguel com imóveis de renda
Receita de Juros sobre capital próprio
Despesa de aluguel com imóveis de renda ou
venda
Outros resultados patrimoniais
Total

31/12/2018
2.095.715
-

Controladora
31/12/2017
1.878.920
720
-

31/12/2018
(206.217)
(11.748)
219.200

Consolidado
31/12/2017
(213.423)
(4.966)
193.269

(595)

(1.237)

(2.750)

(3.916)

27.831
2.122.951

61.692
1.940.095

24.269
22.754

60.086
31.050
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27. Imposto de renda e contribuição social
Demonstramos a seguir o cálculo de taxa efetiva:
Controladora
31/12/2017

31/12/2018
Contribuição
Social

Imposto de Renda

Contribuição
Social

Imposto de Renda

2.140.135
(33.500)
(2.124.191)
(17.556)
9,00%
1.580

2.140.135
(33.500)
(2.124.191)
(17.556)
25,00%
4.389

2.042.483
(99.900)
(1.941.257)
645
1.971
9,00%
(177)

2.042.483
(99.900)
(1.941.257)
645
1.971
25,00%
(493)

13.218
(12.338)

13.218
(12.338)

864
(864)

864
(864)

Total ajustes do lucro real

880

880

-

-

Tributos sobre os ajustes

(79)

(220)

-

-

Resultado antes dos tributos e após participações
( - ) Juros sobre o capital próprio
( - ) Resultado de equivalência patrimonial
( - ) Outras variações
Base de cálculo
Taxa nominal do tributo
Tributos calculado a taxa nominal
Ajustes do lucro real
Ajustes temporários diferidos

-

Incentivos fiscais
Despesa contabilizada
Taxa efetiva

24

1.501

4.169

(177)

(469)

8,55%

23,75%

8,98%

23,80%
Consolidado

31/12/2018

31/12/2017

Contribuição
Imposto de Renda
Social

Contribuição
Imposto de Renda
Social

Resultado antes dos tributos e após participações

3.905.031

3.905.031

3.544.671

3.544.671

( - ) Juros sobre o capital próprio

(33.500)

(33.500)

(99.900)

(99.900)

( - ) Resultado de equivalência patrimonial

(35.040)

(35.040)

(42.182)

(42.182)

( - ) Outras variações

(11.329)

(9.548)

(9.447)

(9.447)

3.825.162

3.826.943

3.393.142

3.393.142

(722.772)

(943.633)

(624.375)

(820.493)

Base de cálculo
Taxa nominal do tributo
Tributos calculado a taxa nominal
Ajustes do lucro real

184.456

184.456

(81.561)

(111.869)

Ajustes temporários diferidos

(17.828)

(128.058)

306.625

24.200

-

-

-

-

Total ajustes do lucro real

166.628

56.398

225.064

(87.669)

Tributos sobre os ajustes

(30.402)

(17.000)

(32.573)

23.452

Ajustes RTT
Aproveitamento de ativo fiscal diferido

24.329

Incentivos fiscais
Despesa contabilizada

(753.174)
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28. Transações com partes relacionadas
A Administração identificou como partes relacionadas à Companhia: sua controladora CNP
Assurances S.A., suas acionistas Caixa Seguridade Participações S.A., INSS – Instituto Nacional
do Seguro Social e CNP Assurances Brasil Holding Ltda., suas Controladas e Coligada, seus
administradores, conselheiros e demais membros considerados como “pessoal-chave” da
administração e seus familiares, conforme definições contidas no CPC 05.
A Companhia atua de forma integrada com suas controladas e compartilha com elas certos
componentes da estrutura física, operacional e administrativa. Os custos dessa estrutura são
atribuídos segundo critérios definidos pela administração que consideram, dentre outras variáveis,
os volumes de negócios de cada uma das empresas.
As transações com partes relacionadas são realizadas a preços, prazos e taxas compatíveis com as
praticadas com terceiros em condições semelhantes.
As movimentações decorrentes de operações realizadas com as partes relacionadas são resumidas
a seguir:
Controladora
31/12/2017

31/12/2018
Ativos

(Passivos)

Receitas

(Despesas)

Ativos

(Passivos)

Receitas

(Despesas)

316

-

-

-

99

-

-

-

17.675
570
465.457
21.683

-

-

-

-

-

-

(4.812)
(244.184)
(231.963)
(192)
(351)
-

(4.000)
(203.008)
(192.848)
(160)
-

Juros sobre capital próprio
CNP Assurances Brasil Holding Ltda.
CNP Assurances
Caixa Seguridade Participações S.A.
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

-

Contribuições para plano de previdência privada
Caixa Vida e Previdência S.A.

Disponibilidades:
Caixa Econômica Federal
Dividendos
Caixa Consórcios S.A.
Caixa Assessoria e Consultoria
CNP Assurances Brasil Holding Ltda.
CNP Assurances
Caixa Seguridade Participações S.A.
INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
Caixa Seguros Participações Securitárias Ltda
Wiz Soluções e Corretagem de Seguros S.A.

-

-

17.203
383.027
-

(285)
(14.452)
(13.729)
(11)

-

-

-

-

-

-

(82)

Prestação de serviços e reembolsos:
Caixa Seguradora S.A.
CNP Assurances

-

(92)
(15.658)

-

Remuneração do pessoal
Remuneração e benefícios de curto prazo

-

-

-
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-

-

-

-

-

(849)
(43.097)
(40.940)
(34)

-

-

-

-

-

(25)

(1.122)
(5.424)

-

(51)
(13.636)

-

(850)
(4.235)

(1.093)

-

-

-

(1.587)
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Consolidado
31/12/2018

Disponibilidades:
Caixa Econômica Federal
Dividendos
Caixa Assessoria e Consultoria
CNP Assurances Brasil Holding Ltda.
CNP Assurances
Caixa Seguridade Participações S.A.
Sul América Capitalização S.A.
Icatu Seguros S. A.
INSS - Instituto Nacional do Seguro
Social
Wiz Soluções e Corretagem de Seguros
S.A.
Companhia de Seguros Previdência do
Sul
Juros sobre capital próprio
CNP Assurances Brasil Holding Ltda.
CNP Assurances
Caixa Seguridade Participações S.A.
INSS - Instituto Nacional do Seguro
Social
Caixa Seguros Participações
Securitárias Ltda

(Passivos)

Receitas

(Despesas)

Ativos

(Passivos)

Receitas

(Despesas)

137.220

-

-

-

99.055

-

-

-

570
-

(4.812)
(244.184)
(231.963)
(8.283)
(8.283)

-

-

-

(4.000)
(203.008)
(192.848)
(7.899)
(7.899)

-

-

-

(192)

-

-

-

(160)

-

-

21.683

-

-

-

-

-

-

-

660

-

-

-

822

-

-

-

-

(285)
(14.452)
(13.729)

-

-

-

(849)
(43.097)
(40.940)

-

-

-

(11)

-

-

-

(34)

-

-

-

(186.320)

-

-

-

(161.046)

-

-

-

82

-

-

-

25

-

-

921

-

-

-

973

-

645
-

(81)
(261)
(15.658)
(57.568)
(47)

-

594
(5.424)
(816.176)
(594)

196
50
-

(71)
(13.636)
(155.817)
(103)

-

411
(4.235)
(818.448)
(411)

-

(31.898)

-

(763.109)

-

(24.011)

-

(691.353)

369

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(75)

-

-

-

-

860.796
502.383

(5.524)
(493.941)

(26)
894.318
154.114

(7.346)
(176.617)

693.393
487.739

(6.833)
(475.893)

1.397.220
195.169

(10.553)
(227.826)

-

-

-

(9.609)

-

-

-

(11.165)

Contribuições para plano de previdência privada
Caixa Seguros Holding S.A.
Odonto Empresas Convênios Dentários
Ltda.
Prestação de serviços e reembolsos:
Caixa Vida e Previdência S.A.
Caixa Consórcios S.A.
Caixa Assessoria e Consultoria
CNP Assurances Brasil Holding Ltda.
CNP Assurances
Caixa Econômica Federal
Caixa Seguros Saúde
Wiz Soluções e Corretagem de Seguros
S.A.
Companhia de Seguros Previdência do
Sul
Aluguel
CNP Assurances Brasil Holding Ltda.
Operações de seguros
Caixa Assessoria e Consultoria
Caixa Econômica Federal
Seguradora Líder - DPVAT
Remuneração do pessoal
Remuneração e benefícios de curto
prazo

31/12/2017

Ativos
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A Companhia e suas subsidiárias não concedem benefícios pós-emprego, de rescisão de contrato
de trabalho, remuneração baseada em ações ou outros benefícios de longo prazo, para seu pessoalchave da Administração.
29. Participação sobre o resultado
A participação nos lucros, devida aos empregados, está definida no Estatuto das suas Controladas
e está limitada a 5% do lucro apurado depois de deduzidos os ajustes nos lucros acumulados e
apuração do imposto de renda e a contribuição social.
O valor contabilizado no exercício de 2018 ficou dentro do limite estabelecido nos Estatutos de
cada Controlada e foi calculado conforme regras firmadas através de acordo feito com o sindicato
da categoria. Os ajustes destas provisões são feitos, quando necessários, no exercício subsequente
em função das decisões da Assembleia Geral Ordinária.
30. Plano de previdência patrocinado
Suas controladas são co-patrocinadoras de planos de previdência complementar para seus
funcionários e administradores na modalidade de Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL
Previnvest). O Previnvest é um plano de previdência aberto que concede complemento de
aposentadoria sob a forma de renda temporária ou vitalícia, além de outros benefícios opcionais,
sendo constituído sob o regime financeiro de capitalização na modalidade de contribuição variável.
Nos termos do regulamento do fundo, os patrocinadores contribuem com percentuais variáveis,
dependendo da idade de ingresso no plano, aplicados sobre o salário de contribuição do empregado.
Os patrocinadores contribuem, ainda, com até 5 vezes o valor das contribuições espontâneas dos
empregados, segundo critérios estabelecidos no Regulamento.
No ano de 2018, o Grupo efetuou contribuições no montante de R$ 14.213 (2017 - R$ 10.974).
31. Seguro dos ativos próprios
O Grupo mantém apólices de seguro em montante julgado suficiente, pela Administração, para
cobrir eventuais perdas em seus ativos e reparar possíveis danos pessoais e materiais causados a
terceiros. A política de uso do seguro como elemento de gerenciamento de riscos e as premissas
adotadas na sua contratação, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria de
demonstrações financeiras, consequentemente não foram examinadas pelos nossos auditores
independentes.
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia e suas controladas dispunham das seguintes apólices
de seguros contratadas:
Ramos
Empresarial e informática
Residencial
Total

Ativos/Responsabilidade cobertas
Responsabilidade civil, Edifícios e Instalações
Responsabilidade civil e Instalações

Importância segurada

Prêmio pago

187.140
8.600
195.740

83
28
111

32. Aquisição da Previsul
No dia 10 de novembro de 2015, foi assinado contrato de compra e venda de ações entre a Caixa
Seguros Participações do Sul Ltda. e a Consulfac – Administradora e Participações Societárias
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Ltda., pelo qual a Caixa Seguros Participações do Sul Ltda., adquiriu a totalidade da participação
minoritária de 30% da Previsul detida pela Consulfac, pelo valor de R$ 35.287. Desta forma, sua
participação no capital social da Previsul passou a ser de 100%.
Realiza-se anualmente Teste de Impairment do investimento da Companhia na Previsul, o qual não
apresentou a necessidade de constituição de provisão.
33. Aquisição da Odonto Empresas
Em 23 de dezembro de 2013, o Grupo firmou contrato de compra da totalidade das quotas da
operadora de planos odontológicos Odonto Empresa Convênios Dentários Ltda. (“Odonto
Empresa”), subsidiária integral da Tempo Participações S.A.. Adicionalmente, à aquisição da
referida entidade (Odonto Empresa), nesse mesmo contrato ficou firmado que seria adquirida
também a carteira de contraprestações a receber decorrentes de assistência dental de outra
operadora de planos odontológicos também subsidiária da Tempo, denominada Prevdonto Odonto
Empresa Assistência Odontológica Ltda. (“Prevdonto”).
No decorrer do segundo semestre de 2014, após a aprovação do CADE e ANS, a referida aquisição
foi efetivada pelo valor R$ 139.643. O valor do patrimônio líquido da Odonto Empresa na época
da aquisição era de R$ 47.461.
O principal objetivo que se busca com este investimento é fortalecer a participação do Grupo no
mercado de saúde/odontológico.
O valor de mercado da Odonto Empresa foi definido utilizando-se o método de rentabilidade futura,
baseando-se essencialmente em fluxos de caixa descontados. Para completar a análise, foi
empregado também outro método para avaliação da empresa, consistindo na análise de múltiplos
de mercado.
A alocação do preço de compra, com base em laudos de consultores independentes é demonstrada
a seguir:
Resumo
Patrimônio líquido da Odonto Empresa
Participação da Companhia
Investimento da Companhia na Odonto Empresa
Ajuste ao valor justo
Patrimônio líquido ao valor justo
Valor pago pela Companhia para aquisição do investimento
Diferença entre o valor pago e o valor em 31.05.2013

31/08/2014
47.461
100,00%
47.461
(10.374)
37.087
139.643
102.556

Conforme o CPC 15 – Combinação de Negócios, a diferença entre o valor pago e o Patrimônio
líquido da Odonto Empresas apresenta a seguinte composição:
Diferença entre o valor pago e o valor pago em 31.05.2013
Baixa de ativos intangíveis anteriores

102.556
15.817

Ativos intangíveis identificados na aquisição (Canais de distribuição, Clientes e Marca)
Ativo/passivo fiscal diferido

(22.876)
4.534

Saldo em 31.12.2018

100.031
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a. Marcas registradas
As marcas registradas geram benefícios econômicos futuros para o negócio, por meio de seu
posicionamento estratégico, de característica do mercado e do reconhecimento pelos consumidores.
São reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição no processo de Alocação do Preço de
Compra (Purchase Price Allocation), sem vida útil definida.
b. Relacionamento com clientes e canais de distribuição
A recorrência do relacionamento com clientes já captados bem como canais exclusivos de
distribuição são um dos principais ativos da Odonto Empresa. O valor desses intangíveis baseia-se
na expectativa de rentabilidade que tais relacionamentos devem gerar para a Empresa. Esta
rentabilidade é resultado da recorrência esperada na contratação de produtos da Empresa. Esta
carteira de clientes adquirida deve obrigatoriamente sofrer redução ("run off") com base no
histórico de perda de clientes, determinando sua vida útil. A metodologia para o cálculo considera,
portanto, os benefícios que serão gerados pelo prazo de vida útil remanescente de ambos, tendo
sido reconhecido pelo valor justo na data da aquisição.
c. Ágio
O ágio (goodwill) é representado pela diferença positiva entre o valor pago e/ou a pagar pela
aquisição de um negócio e o montante líquido do valor justo dos ativos e passivos adquiridos. O
ágio de aquisições compõe o saldo contábil da conta “Investimentos" nas demonstrações
financeiras e está fundamentado em rentabilidade futura sendo testado anualmente para verificar
existência de perda no seu valor recuperável (impairment). Ele é contabilizado pelo seu valor de
custo menos as perdas acumuladas por impairment. Tais perdas por impairment reconhecidas sobre
ágio não são revertidas. Os ganhos e as perdas da alienação de uma entidade incluem o valor
contábil do ágio relacionado com a entidade vendida.
Realização

Vida útil

Ajustes a valor justo
Ativos intangíveis anteriores baixados
Impostos diferidos ativos e passivos
Ativos intangíveis identificáveis
Marcas

N/A
N/A
N/A

Clientes
Canais de distribuição
Ágio (goodwill)
Total

Indefinida
Até 2035 não linear
Até 2026 não linear
Indefinida

Saldo de
abertura
(10.374)
(15.817)
(4.534)
122.907
807

2015
Baixas /
Amortização
4.361
6.277
(964)
(1.525)
-

2016
Baixas /
Amortização
2.979
291
(3.836)
-

2017
Baixas /
Amortizaçã
2.200
750
(4.404)

2018
Baixas /
Amortizaçã
1.133
(3.598)
-

Saldo
final
(6.013)
(4.361)
(3.234)
109.544
807

9.251

(452)

(1.092)

(1.204)

(1.071)

5.432

12.818

(1.073)

(2.744)

(3.200)

(2.527)

3.274

100.031
92.182

8.149

(566)

(1.454)

(2.465)

100.031
95.936

O ágio gerado na aquisição da Odonto empresas em 2014 foi submetido ao teste de impairment e
o resultado não revelou necessidade de redução ao valor recuperável do ativo.
As premissas adotadas para cálculo dos fluxos de caixa descontados da Odonto Empresas (Unidade
Geradora de Caixa – UGC), foram baseadas na análise de sua performance nos últimos anos, e nas
projeções de resultados futuros, além das expectativas de estratégias da Administração.
Tendo como base as expectativas de estratégias de crescimento da Administração, foi projetado o
fluxo de caixa para um período de 20 anos, considerando uma taxa de desconto da EIOPA, que é a
64
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mesma utilizada no cálculo do Embedded Value realizado pela área atuarial do Grupo, que é feito
anualmente e busca valorizar as carteiras de produtos do Grupo durante toda sua vida útil.
34. Outras informações
a. No dia 29 de agosto de 2018, a CNP Assurances S.A. e a Caixa Seguridade S.A., acionistas
da Caixa Seguros Holding S.A., que é a controladora indireta da Caixa Seguradora S.A. e
Caixa Vida e Previdência, firmaram um acordo para a formação de uma nova sociedade
que explorará conjuntamente, até fevereiro de 2041, os ramos de seguros de vida e
prestamista e os produtos de previdência na rede de distribuição da Caixa Econômica
Federal (“Balcão CAIXA”). Os negócios da Nova sociedade serão desenvolvidos por um
novo veículo societário a ser criado pelas partes;
b. A Lei nº 13.169/15 majorou de 15% para 20% a alíquota de Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido de 1º de setembro de 2015 até 31 de dezembro de 2018. Assim, a partir de
1º de janeiro de 2019, a alíquota da referida contribuição retornará para 15% afetando as
empresas Caixa Seguradora S.A., Caixa Vida e Previdência S.A., Caixa Capitalização S.A.,
Caixa Seguradora Especializada em Saúde S.A e Companhia de Seguros Previdência do
Sul (Previsul).
35. Evento subsequente
Em 24 de janeiro de 2019 foi realizado adiantamento para futuro aumento de capital no valor de
R$ 50.000 para a Caixa Seguros Participações Securitárias Ltda.

*****
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