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

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

BLAU FARMACÊUTICA S.A.
CNPJ/ME nº 58.430.828/0001-60
NIRE nº 353.0041640-6
Rodovia Raposo Tavares, km 30,5, nº 2.833, Prédios 100/110
06705-030, Cotia, SP
44.848.485 Ações
Valor Total da Oferta: R$2.134.787.886,00
Código ISIN das Ações nº “BRBLAUACNOR8”
Código de negociação das Ações na B3: “BLAU3”
No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$44,60 e R$50,60, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta Faixa Indicativa (conforme definido neste Prospecto).
A BLAU FARMACÊUTICA S.A. (“Companhia”) e o acionista vendedor pessoa física identificado na seção “Acionista Vendedor, Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos” de Prospecto (“Acionista Vendedor”) estão realizando uma oferta pública
de distribuição primária e secundária de, inicialmente, 44.848.485 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), compreendendo: (i) a distribuição
primária de, 31.393.940 novas ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) a distribuição secundária de, inicialmente, 13.454.545 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor (“Oferta Secundária”), a ser
realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com os procedimentos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com esforços de colocação
das Ações no exterior (“Oferta”).
A Oferta será realizada sob a coordenação do Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”), do Banco Bradesco BBI S.A. (“Agente Estabilizador”), do Banco J.P. Morgan S.A. (“J.P. Morgan”), do Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários
S.A. (“Citi”), da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”) e do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”, e, em conjunto com o Coordenador Líder, o Agente Estabilizador, o J.P. Morgan, o Citi e a XP, “Coordenadores da Oferta”), observado o
disposto na Instrução CVM 400, o Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários, expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos
Mercados Financeiro e de Capitais e atualmente em vigor (“ANBIMA” e “Código ANBIMA”, respectivamente), bem como os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” e “Regulamento do Novo Mercado”,
respectivamente) e demais normativos aplicáveis, com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a participar da Oferta, exclusivamente, para efetuar esforços de colocação
das Ações junto aos Investidores Não Institucionais (conforme definido neste Prospecto) (“Instituições Consorciadas” e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, “Instituições Participantes da Oferta”).
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo Bradesco Securities, Inc., pelo J.P. Morgan Securities LLC, pelo Citigroup Global Markets Inc., pela XP Investments US, LLC e pelo BTG Pactual
US Capital, LLC (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”) (i) nos Estados Unidos da América, (“Estados Unidos”)exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos,
conforme definidos na Regra 144A do U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”), editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos (“SEC”),; e (ii) nos demais países, exceto os Estados Unidos e o Brasil, para
investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo com as leis dos Estados Unidos (non-U.S. persons), nos termos do Regulation S (“Regulamento S”), editado pela SEC, no âmbito do Securities Act,
e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor, em ambos os casos (i) e (ii) acima, 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 (investidores descritos nas alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”), em ambos os casos, desde que tais Investidores Estrangeiros
invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pela Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 4.373, de 29 de setembro de 2014 (“Resolução CMN 4.373”), e pela Resolução da CVM n° 13, de 18 de novembro de 2020,
conforme alterada (“Resolução CVM 13”), ou pela Lei n° 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada (“Lei 4.131”), sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do
mercado de capitais de outro país, que não o Brasil, inclusive perante a SEC. Os esforços de colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos termos do Contrato de Colocação Internacional (conforme definido
neste Prospecto). A Companhia, o Acionista Vendedor, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não realizaram e não realizarão nenhum registro da Oferta ou das Ações e não foi e não será realizado nenhum registro na SEC, nos Estados
Unidos e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto pelos registros da Oferta a serem concedidos pela CVM para a realização da Oferta no Brasil em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução
CVM 400. As Ações não poderão ser ofertadas ou subscritas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulamento S, exceto se registradas na SEC ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do Securities Act.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do Anúncio de Início (conforme definido neste Prospecto), a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote Suplementar, conforme abaixo definido),
poderá, a critério do Acionista Vendedor, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% do total de Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações do Lote Suplementar), ou seja, em até 8.969.697 ações ordinárias de emissão da
Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor, nas mesmas condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertadas (sem
considerar as Ações Adicionais), ou seja, em até 6.727.272 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor, nas mesmas condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações do Lote Suplementar”), conforme
opção a ser outorgada pelo Acionista Vendedor ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Distribuição (conforme definido neste Prospecto), as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação de serviços de estabilização de preço das Ações no âmbito
da Oferta (“Opção de Ações do Lote Suplementar”). O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive, e por um período de até 30 dias contados da data de início de negociação na B3, inclusive, de
exercer a Opção de Ações do Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das ações ordinárias de emissão da Companhia seja tomada em
comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação (conforme definido neste Prospecto). Conforme disposto no Contrato de Distribuição, as Ações do Lote Suplementar não serão objeto de garantia
firme de liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta.
Na hipótese do Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa do Preço por Ação, os Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto) serão normalmente considerados e processados, observadas as condições de eficácia descritas neste
Prospecto, exceto no caso de eventual Evento de Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa (conforme definido neste Prospecto). O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado
exclusivamente junto a Investidores Institucionais (conforme definido neste Prospecto) pelos Coordenadores da Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato de Distribuição, e pelos Agentes de Colocação Internacional, no exterior, conforme previsto no Contrato de
Colocação Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1°, e no artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”). O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e
quantidade da demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério para determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a
serem subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de investimento nas Ações no contexto da Oferta e, portanto, não haverá
diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Os Investidores Não Institucionais não participarão do
Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
Preço (R$)(1)(5)
47,60
1.494.351.544,00
640.436.342,00
2.134.787.886,00

Preço por Ação
Oferta Primária
Oferta Secundária
Total Oferta
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Comissões (R$)(1)(2)(4)
2,01
63.136.352,73
27.058.435,45
90.194.788,18

Recursos Líquidos (R$)(1)(2)(3)(4)(5)
45,59
1.431.215.191,27
613.377.906,55
2.044.593.097,82

Com base no Preço por Ação de R$47,60, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$44,60 e R$50,60, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação
poderá ser fixado acima ou abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.
Deduzidas as comissões, mas sem dedução de outros custos, despesas e tributos da Oferta.
Para informações sobre as remunerações recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 42 deste Prospecto.
Sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações do Lote Suplementar.
Para informações sobre a quantidade de Ações a serem alienadas pelo Acionista Vendedor e os recursos líquidos a serem recebidos, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Acionista Vendedor, Quantidade de Ações Ofertadas,
Montante e Recursos Líquidos”, constante na página 37 deste Prospecto.

A realização da Oferta Primária, mediante aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei
das Sociedades por Ações, e do artigo 5º, parágrafo 3º, do Estatuto Social, bem como seus termos e condições foram aprovados na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 14 de outubro de 2020, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do
Estado de São Paulo (“JUCESP”) em 10 de fevereiro de 2021, sob o nº 0.101.791/21-5 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no jornal “Diário Comercial” em 05 de fevereiro de 2021.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado em seu estatuto social, serão aprovados em reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a
concessão dos registros da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP e publicada no jornal “Diário Comercial” na data de disponibilização do Anúncio de Início (conforme definido neste Prospecto) e no DOESP no dia útil subsequente.
Não será necessária qualquer aprovação societária em relação ao Acionista Vendedor para a participação na Oferta Secundária e a fixação do Preço por Ação.
Exceto pelos registros da Oferta pela CVM, a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta não pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
Será admitido o recebimento de reservas a partir da data indicada no Aviso ao Mercado (conforme definido neste Prospecto), para aquisição das Ações, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor/adquirente após o início do Prazo de Distribuição (conforme
definido neste Prospecto).
A Oferta está sujeita à análise e aprovação da CVM, sendo que os registros da Oferta foram requeridos em 05 de fevereiro de 2021.
O presente Prospecto Preliminar está sujeito a complementação e correção.
O Prospecto Definitivo estará disponível nas páginas da rede mundial de computadores da Companhia, dos Coordenadores, da B3 e da CVM.
“O REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM DISTRIBUÍDAS”.
Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de investimento nas Ações. Ao decidir investir nas Ações, potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação da situação financeira da
Companhia, de suas atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS À
COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS ÀS AÇÕES E À OFERTA” DESCRITOS NAS PÁGINAS 18 E 67, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA,
INCORPORADO POR REFERÊNCIA A ESTE PROSPECTO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO COM RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA E
AO INVESTIMENTO NAS AÇÕES.

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder

Agente Estabilizador

A data deste Prospecto Preliminar é 26 de março de 2021.

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Para fins do presente Prospecto, “Companhia” ou “Blau” referem-se, a menos que o contexto
determine de forma diversa, à Blau Farmacêutica S.A. e suas subsidiárias na data deste Prospecto.
Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção
“Sumário da Oferta” na página 21 deste Prospecto. Os termos indicados abaixo terão o significado
a eles atribuídos neste Prospecto, conforme aplicável.
Acionista Controlador

Sr. Marcelo Rodolfo Hahn.

Administração

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

Administradores

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

ANBIMA

Associação Brasileira das
Financeiro e de Capitais.

Assembleia Geral

Assembleia geral de acionistas da Companhia.

Auditores Independentes

KPMG Auditores Independentes

B3

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

CAGR

Taxa Composta de Crescimento Anual (Compound Annual
Growth Rate).

Câmara de Arbitragem do
Mercado

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

Cláusula Compromissória

Consiste na cláusula de arbitragem, mediante a qual a
Companhia, seus acionistas, administradores, membros do
Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a
resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de
Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer
controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou
oriunda da sua condição de emissor, acionistas,
administradores, e membros do Conselho Fiscal, em especial,
decorrentes das disposições contidas na Lei 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 daquelas constantes do
Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da
B3 e do Contrato de Participação no Novo Mercado.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia.

1

Entidades

dos

Mercados

CPF/ME

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia.

Código ANBIMA

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

Companhia ou Blau

Blau Farmacêutica S.A.

Conselho de Administração

O conselho de administração da Companhia.

Conselho Fiscal

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

Contrato de Participação no
Novo Mercado

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

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Deliberação CVM 476

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

Deliberação CVM 860

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

Diretoria

A diretoria da Companhia.

DOESP

Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Dólar, dólar, dólares ou US$

Moeda oficial dos Estados Unidos.

Estados Unidos

Estados Unidos da América.

Estatuto Social

Estatuto social da Companhia.

Formulário de Referência

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

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Instrução CVM 400

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

Instrução CVM 480

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

Instrução CVM 505

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

Instrução CVM 539

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

Instrução CVM 578

Instrução da CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016, conforme
alterada.

JUCESP

Junta Comercial do Estado de São Paulo.
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Lei 4.131

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

Lei das Sociedades por Ações

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

Lei do Mercado de Capitais

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

Novo Mercado

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

Offering Memoranda

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

Ofício-Circular

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

Pharma Limírio

Pharma Limírio Indústria Farmacêutica Ltda.

PIB

Produto Interno Bruto.

Prospecto ou Prospecto
Preliminar

Este Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Blau Farmacêutica S.A., incluindo o Formulário de Referência
a ele incorporado por referência e eventuais aditamentos,
erratas e/ou suplementos.

Prospecto Definitivo

O Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Blau Farmacêutica
S.A., incluindo o Formulário de Referência a ele incorporado por
referência e eventuais aditamentos, erratas e/ou suplementos.

Prospectos

O Prospecto Preliminar
considerados em conjunto.

Real, real, reais ou R$

Moeda oficial corrente no Brasil.

Regra 144A

Regra 144A editada ao amparo do Securities Act.

Regulamento do
Novo Mercado

Regulamento do Novo Mercado editado pela B3, que disciplina
os requisitos para a negociação de valores mobiliários de
companhias abertas no Novo Mercado, estabelecendo regras
de listagem diferenciadas para essas companhias, seus
administradores e seus acionistas controladores.

Regulamento S

Regulation S editado ao amparo do Securities Act.

Resolução CMN 4.373

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

Resolução CVM 13

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

SEC

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

Securities Act

Securities Act de 1933 dos Estados Unidos, conforme alterado.
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e

o

Prospecto

Definitivo,

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Identificação

Blau Farmacêutica S.A., sociedade por ações, inscrita no
CNPJ/ME sob o nº 58.430.828/0001-60, com seus atos
constitutivos registrados na JUCESP sob o NIRE
nº 353.0041640-6.

Registro na CVM

A Companhia obteve registro de emissora de valores
mobiliários categoria “A” perante a CVM em 11 de janeiro de
2019, sob o código nº 24627.

Sede

Localizada na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo, na
Rodovia Raposo Tavares, km 30,5, nº 2.833, Prédios 100/110,
CEP 06705-030.

Diretoria de Relações
com Investidores

Localizada na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo, na
Rodovia Raposo Tavares, km 30,5, nº 2.833, Prédios 100/110,
CEP 06705-030. O Diretor de Relações com Investidores é o
Sr. Douglas Leandro Rodrigues. O telefone da Diretoria de
Relações com Investidores da Companhia é +55 (11) 46159413 e o seu endereço eletrônico é ri@blau.com.br.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Auditores Independentes

KPMG Auditores Independentes

Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos

As Ações serão listadas no Novo Mercado sob o código
“BLAU3”, a partir do primeiro dia útil imediatamente posterior à
divulgação do Anúncio de Início.

Jornais nos quais divulga
informações

As informações referentes à Companhia são divulgadas no
DOESP e no jornal “Diário Comercial”.

Formulário de Referência

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

Website

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

Informações Adicionais

Informações adicionais sobre a Companhia e a Oferta
poderão ser obtidas no Formulário de Referência incorporado
por referência a este Prospecto e junto à Companhia às
Instituições Participantes da Oferta, à CVM e à B3 nos
endereços e páginas da rede mundial de computadores
indicados na seção “Informações Sobre a Oferta –
Informações Adicionais” na página 63 deste Prospecto.
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DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES INCORPORADOS A ESTE PROSPECTO POR REFERÊNCIA
Os seguintes documentos, conforme arquivados na CVM, são incorporados por referência a este
Prospecto, sendo a leitura dos mesmos imprescindível:
•

o Formulário de Referência da Companhia, elaborado nos termos da Instrução CVM 480;

•

as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020, com comparativos do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2019, acompanhadas do respectivo relatório dos auditores independentes; e

•

as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, com comparativos do exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do respectivo relatório dos auditores
independentes.

Os documentos incorporados por referência a este Prospecto podem ser obtidos na sede social da
Companhia ou nas páginas na internet da CVM e da Companhia, conforme segue:
Formulário de Referência
•

http://www.cvm.gov.br (neste website, acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar
“Informações Sobre Companhias”, em seguida em “Informações Periódicas e Eventuais (ITR,
DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercado entre outros)”, e digitar “Blau” no campo
disponível. Em seguida, clicar em “Continuar” e, na sequência, em “Blau Farmacêutica S.A.”.
Ato contínuo, na opção “Período de Entrega”, selecionar o subitem “Período” e, no campo
“Categoria”, selecionar “Formulário de Referência” e clicar em “Consultar”. Posteriormente,
selecionar a versão mais atual do Formulário de Referência e clicar, na coluna “Ações”, em
“Visualizar o Documento” ou “Download”).

•

http://ri.blau.com.br/ (neste website, clicar em “Publicações e Documentos” e selecionar “Formulário
de Referência”. Posteriormente, clicar na versão mais recente do Formulário de Referência).

Demonstrações Financeiras
•

www.cvm.gov.br (neste website clicar em “Central de Sistemas”, posteriormente no campo
“Informações sobre Companhias”, selecionar “Informações periódicas e eventuais (ITR, DFs,
Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)”. Nesta página digitar “Blau” e, em
seguida, clicar em “Continuar” e, na sequência, em “Blau Farmacêutica S.A.”. Ato contínuo, na
opção “Período de Entrega”, selecionar o subitem “Período” e, no campo “Categoria”,
selecionar “Dados Econômico-Financeiros” e clicar em “Consultar”. Posteriormente, selecionar
a demonstração financeira a ser consultada e clicar, na coluna “Ações”, em “Visualizar o
Documento” ou “Download”).

•

http://ri.blau.com.br/ (neste website, clicar em “Informações Financeiras” e selecionar “Central
de Resultados”. Posteriormente, selecionar o ano a ser consultado e clicar na demonstração
financeira a ser consultada).
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto contém estimativas e perspectivas para o futuro, principalmente, nas seções
“Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores
de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, descritos nas páginas 18 e 67,
respectivamente, deste Prospecto, e nos itens “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do
Emissor” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência, incorporado por
referência a este Prospecto.
Essas considerações sobre estimativas e declarações prospectivas se basearam, principalmente,
nas expectativas atuais da Companhia sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam
ou possam afetar seu setor de atuação, sua participação de mercado, sua reputação, seus
negócios, sua situação financeira, o resultado das suas operações, suas margens e/ou seu fluxo
de caixa. Elas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e foram efetuadas somente com base
nas informações de que dispomos atualmente.
Além de outros itens discutidos em outras seções deste Prospecto, há uma série de fatores que
podem fazer com que as estimativas e declarações não ocorram. Tais riscos e incertezas incluem,
entre outras situações, as seguintes:
•

os efeitos econômicos, financeiros, políticos e sanitários da pandemia da COVID-19 (ou outras
pandemias, epidemias e crises similares), particularmente no Brasil e na medida em que tais
fatores continuem a causar severos, frequentes e negativos efeitos macroeconômicos,
aumentando assim muitos dos outros riscos descritos na seção "4.1. Fatores de Risco" do
Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto;

•

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;

•

instabilidade política no país e a percepção dos riscos em relação à corrupção e a outras
investigações em curso, o que incentiva relações turbulentas e lutas internas dentro da
administração do Presidente Bolsonaro, bem como políticas e possíveis mudanças para tratar
dessas questões ou de outra forma, incluindo reformas econômicas e fiscais e respostas aos
efeitos contínuos da pandemia COVID-19, qualquer um dos quais pode afetar negativamente
as perspectivas de crescimento da economia brasileira como um todo;

•

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

•

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

•

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

•

alterações nas condições gerais econômica, políticas, demográficas e comerciais no Brasil,
particularmente nas regiões em que a Companhia opera, incluindo, por exemplo, inflação,
desvalorização do real, taxas de juros, taxas de câmbio, níveis de emprego, crescimento
populacional, confiança do consumidor e liquidez nos mercados financeiro e de capitais;
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•

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

•

incapacidade de implementar nossa estratégia de negócios, incluindo estratégia de PD&I e de
lançar novos produtos em tempo hábil;

•

condições que afetam nosso setor de atuação e a condição financeira de nossos principais clientes;

•

a mudança no cenário competitivo no nosso setor de atuação;

•

nosso relacionamento com os nossos atuais e futuros fornecedores, clientes e prestadores de
serviços;

•

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

•

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

•

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

•

nosso nível de capitalização e endividamento e nossa capacidade de contratar novos
financiamentos e executar o nosso plano de expansão; e

•

outros fatores de riscos apresentados na seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações” e “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia”, nas
páginas 67 e 18, respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto.

Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados
que podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas
sobre o futuro.
O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM DE
OUTROS DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA,
INCORPORADO POR REFERÊNCIA A ESTE PROSPECTO PODERÃO AFETAR OS RESULTADOS
FUTUROS DA COMPANHIA E PODERÃO LEVAR A RESULTADOS DIFERENTES DAQUELES
CONTIDOS, EXPRESSA OU IMPLICITAMENTE, NAS DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS DESTE
PROSPECTO. TAIS ESTIMATIVAS REFEREM-SE APENAS À DATA EM QUE FORAM EXPRESSAS,
SENDO QUE A COMPANHIA, O ACIONISTA VENDEDOR E OS COORDENADORES DA OFERTA
NÃO ASSUMEM A OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU REVISAR QUAISQUER
DESSAS ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE
NOVA INFORMAÇÃO, EVENTOS FUTUROS OU DE QUALQUER OUTRA FORMA. MUITOS DOS
FATORES QUE DETERMINARÃO ESSES RESULTADOS E VALORES ESTÃO ALÉM DA
CAPACIDADE DE CONTROLE OU PREVISÃO DA COMPANHIA.
As palavras “acreditamos”, “podemos”, “poderemos”, “estimamos”, “continuamos”, “antecipamos”,
“pretendemos”, “esperamos” e palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e perspectivas
para o futuro. Tais estimativas referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que não
podemos assegurar que atualizaremos ou revisaremos quaisquer dessas estimativas em razão da
disponibilização de novas informações, de eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Estas
estimativas envolvem riscos e incertezas e não consistem em qualquer garantia de desempenho futuro.
Os reais resultados podem ser substancialmente diferentes das expectativas descritas nas estimativas
e declarações futuras, constantes neste Prospecto. Tendo em vista os riscos e incertezas envolvidos,
as estimativas e declarações acerca do futuro constantes deste Prospecto e do Formulário de
Referência podem não vir a ocorrer e, ainda, nossos resultados futuros e nosso desempenho podem
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diferir substancialmente daqueles previstos em nossas estimativas em razão, inclusive, mas não se
limitando, aos fatores mencionados acima. Por conta dessas incertezas, o investidor não deve se
basear nestas estimativas e declarações futuras para tomar uma decisão de investimento.
Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros
e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições da situação
financeira futura da Companhia e de seus resultados operacionais futuros, sua participação e posição
competitiva no mercado poderão apresentar diferenças significativas se comparados àquelas
expressas ou sugeridas nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos fatores que determinarão
esses resultados e valores estão além da capacidade de controle ou previsão da Companhia. Em
vista dos riscos e incertezas envolvidos, nenhuma decisão de investimento deve ser tomada somente
baseada nas estimativas e declarações prospectivas contidas neste Prospecto e no Formulário de
Referência, incorporado por referência a este Prospecto.
Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto e no Formulário de Referência, incorporado por
referência a este Prospecto, podem ter sido, em alguns casos, arredondados para números inteiros.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
ESTE SUMÁRIO É APENAS UM RESUMO DE NOSSAS INFORMAÇÕES. AS INFORMAÇÕES
COMPLETAS SOBRE NÓS, ESTÃO NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA, INCORPORADO POR REFERÊNCIA A ESTE PROSPECTO, NOS TERMOS DO
INCISO II DO § 3º, DO ARTIGO 40 DA INSTRUÇÃO CVM 400, QUE DEVEM SER LIDOS ANTES
DE ACEITAR A OFERTA.
Este Sumário contém um resumo das nossas atividades e das nossas informações financeiras e
operacionais, não pretendendo ser completo nem substituir o restante deste Prospecto e do Formulário
de Referência. 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, em especial as
informações contidas nas seções “Considerações Sobre Estimativas e Perspectivas Sobre o Futuro” e
“Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” deste Prospecto, nas seções “3. Informações
Financeiras Selecionadas”, “4. Fatores de Risco” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de
Referência, bem como nas nossas demonstrações financeiras e suas respectivas notas explicativas,
incorporadas por referência a este Prospecto. 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, parágrafo 3º, do artigo 40 da Instrução CVM 400. A
menos que o contexto exija outra interpretação, os termos “nós”, “nossos” e “nossa Companhia”
referem-se à Blau Farmacêutica S.A. e suas controladas.
Com mais de 30 anos de atuação, a Companhia é uma indústria farmacêutica no segmento
institucional, com portfólio de produtos próprios de medicamentos complexos para as classes
terapêuticas mais relevantes do mercado. Acreditamos ser pioneiros em biotecnologia, com
atuação neste segmento no Brasil desde 1998.
A Companhia foca nos segmentos de biológicos, especialidades e oncológicos e possui um amplo
portfólio de injetáveis, indispensáveis para hospitais, clínicas e HMOs.
A Companhia conta atualmente com amplo portfólio de injetáveis, utilizados em hospitais,
clínicas e HMOs.
A Companhia investe também em aumento de capacidade produtiva, investimento em capital
humano e em melhorias contínuas na estrutura de Planejamento, Programação e Controle de
Produção (PCP) para ajustar os planos de produção às demandas de mercado, bem como no
conhecimento e eficiência da equipe comercial.
O portfólio de produtos da Companhia está focado em linhas de medicamentos para as principais
áreas terapêuticas do mercado de produtos hospitalares, incluindo, oncologia, hematologia,
nefrologia e especialidades, com grande potencial de crescimento de consumo. A Companhia está
dividida em 4 unidades de negócio (“linhas de medicamentos”):
•

BIOLÓGICOS: Medicamentos produzidos por biossíntese em células vivas, ao contrário dos
sintéticos, que são produzidos por síntese química. Os biológicos são uma classe diversa e
heterogênea de produtos e compreendem as vacinas, os soros hiper imunes, os hemoderivados,
bio-medicamentos classificados em: a) medicamentos obtidos a partir de fluidos biológicos ou de
tecidos de origem animal; b) medicamentos obtidos por procedimentos biotecnológicos; anticorpos
monoclonais; e c) medicamentos contendo microrganismos vivos, atenuados ou mortos. Os
medicamentos produzidos por biossínteses são indicados para a reposição de proteínas deficientes
no organismo, como proteínas, hormônios, anticoagulantes, imunológicos, dentre outros.

•

ESPECIALIDADES: A linha de especialidades está composta por produtos que são utilizados
no dia a dia do hospital, na maioria dos tratamentos especializados de doenças infecciosas,
raras, tratamentos especiais, dentre outros. Engloba antibióticos, relaxantes musculares com
aplicações terapêuticas e estéticas, medicamentos injetáveis, anestésicos, entre outros.
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•

ONCOLÓGICOS: A linha de oncologia está composto por medicamentos de administração oral
e injetável de origem diversa, destinados ao tratamento do câncer, que englobam diversas
classes terapêuticas e tipos de tratamento.

•

OUTROS: Outros produtos, incluindo medicamentos sob prescrição médica, isentos de
prescrição (MIP), focados no mercado varejo (retail) e no mercado institucional (non retail),
incluindo ainda dermocosméticos, preservativos e afins.

Considerando as unidades de negócio da Companhia acima descritas, em 31 de dezembro de 2020,
os medicamentos da Companhia eram negociados com mais de 7 mil redes hospitalares, mais de 5
mil hospitais e clínicas, mais de 300 clínicas oncológicas e mais de 300 centros de nefrologia,
conforme dados do IQVIA. Com isso, a Companhia possuía um mercado estimado em mais de R$4,7
bilhões, que conta com marcas renomadas e diversificadas, conforme demonstrado abaixo:

Fonte: IQVIA

Informações Financeiras
A Companhia acredita que está posicionada para o momento atual do setor e do cenário econômico
doméstico e global. O crescimento da Companhia é acompanhado pelo crescimento da Margem
EBITDA (%) e do EBITDA (milhares de R$) da Companhia, conforme demonstrado no gráfico abaixo:

(Em milhares de R$, exceto %)
(1)
CAGR: Compound Annual Growth Rate (crescimento composto médio
anual) é a taxa de crescimento anual composta calculada pelo saldo
final dividido pelo saldo inicial, elevado a 1 dividido pelo período de
tempo decorrido, e subtraindo 1 do resultado apurado.
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O ROIC (Return on Invested Capital) é calculado pela divisão do lucro operacional após de
impostos (Net Operating Profit After Taxes) pela média do capital investido dos últimos dois
exercícios sociais. Abaixo demonstra-se a sua evolução:

Neste sentido, as tabelas abaixo contêm alguns dos principais indicadores financeiros
consolidados da Companhia para os períodos indicados:
Em milhares de R$
Lucro Bruto .....................................
Margem Bruta .................................
Lucro líquido ...................................
(1)

Exercício Social encerrado em
31/12/2019
430.066
44,00%
200.238

31/12/2020
555.965
47,04%
254.330

31/12/2018
338.258
43,25%
123.253

A margem bruta foi calculada através da divisão do lucro pela receita operacional líquida.

Em milhares de R$
Dívida Bruta/Dívida Líquida
Empréstimos e financiamentos Circulante ...............
Debêntures Circulante .............................................
Empréstimos e financiamentos Não Circulante
Debêntures Não Circulante ......................................
Dívida bruta ............................................................
(-) Caixa e equivalente de Caixa ...........................
(-) Aplicações Financeiras.....................................
Dívida líquida..........................................................

2020
16.292
47.010
381
626.330
690.013
-70.197
-144.152
475.664

Em 31 de dezembro de
2019
2018
29.145
9.433
45.681
22.990
15.012
35.208
189.083
157.500
278.921
225.131
-6.417
-11.079
-152.647
-101.865
119.857
112.187

Nossos Pontos Fortes:
Acreditamos que nossos principais pontos fortes são:

Portfólio de medicamentos relevantes para hospitais, sendo líder nas principais classes
terapêuticas em que atua, com posicionamento único para atender à crescente demanda do setor.
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O portfólio de medicamentos essenciais para hospitais e a liderança em várias classes
terapêuticas, permite aproximação junto a uma base de clientes diversificada e,
consequentemente, a antecipação de tendências e oportunidades de mercado, conferindo um bom
posicionamento para capturar o crescimento esperado da indústria farmacêutica no Brasil e na
região como um todo.
Temos posição de liderança no segmento institucional de medicamentos de alta
complexidade no Brasil.
Somos uma das maiores indústrias farmacêuticas de capital nacional no segmento institucional no
Brasil, em termos de volume de venda em reais. Atualmente ocupamos a 27ª posição do mercado
farmacêutico total; e no segmento institucional estamos na 13ª posição no ranking brasileiro de
todas as farmacêuticas e na 3ª posição levando em conta apenas farmacêuticas de capital
brasileiro no ranking de volume de vendas em reais, de acordo com dados da IQVIA em dezembro
de 2020.
Desenvolvemos um portfólio robusto e de alta complexidade, nas mais relevantes classes
terapêuticas, como antibióticos, antineoplásicos, hemoderivados, imunologia, entre outros, com
market share de 29,7%, quando somados todos os nossos mercados de atuação (base IQVIA dezembro/20).
Temos posição de liderança no market share em 19 medicamentos com marcas próprias no
mercado institucional, os quais representaram aproximadamente 79,5% da receita líquida de
dezembro de 2020 e apresenta um dos mais diversificados portfolios de medicamentos do
mercado de alto valor agregado, quando comparado ao de outros players brasileiros, em termos de
diversificação (base IQVIA – dez/2020). Dos produtos Top 10 em faturamento, a Companhia lidera
7 mercados e em todos ocupa até a 4ª posição no ranking, comprovando sua competitividade nos
maiores mercados em que atua (base IQVIA – dez/2020).
Temos mais de 15 anos de atuação em biotecnologia, com produção local e alta capacidade
produtiva.
Desenvolvemos expertise e infraestrutura para atender à crescente demanda por medicamentos
biológicos e oncológicos, entre outros. Temos uma plataforma local de biotecnologia e com mais
de 15 anos de experiência.
Somos uma das poucas indústrias do setor que conta com uma planta dedicada à produção de
medicamentos oncológicos e expertise neste segmento.
Temos capacidade produtiva local em larga escala, o que nos proporciona eficiência e
flexibilidade operacional.
Tornamo-nos um player importante no segmento de medicamentos de alta complexidade no canal
institucional ao oferecer produtos em nichos relevantes, com qualidade, eficácia, e a preços competitivos.
Foco e investimento em PD&I com expertise no desenvolvimento de produtos de nicho.
Temos uma equipe de colaboradores internos voltados exclusivamente para a área de PD&I,
incluindo cientistas, doutores, pós-doutores, que têm tarefas multidisciplinares nas áreas de
pesquisa e desenvolvimento de medicamentos e moléculas biológicas e sintéticas, além de
diversos consultores e institutos especializados.
Este departamento é responsável por toda a cadeia de desenvolvimento do produto, desde a
pesquisa bibliográfica da origem da molécula e sua estrutura, até a realização do medicamento
final, passando pelo desenvolvimento de processos, formulações e controles analíticos.
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Desenvolvemos internamente a maioria dos produtos do nosso pipeline. O nosso time de PD&I
possui experiência de sucesso no desenvolvimento e produção própria de princípios ativos
biológicos, dentre outros.
Acreditamos que nosso pioneirismo em PD&I, nossa expertise no segmento de biotecnologia e em
desenvolvimento de produtos nos proporciona vantagens competitivas em relação à concorrência,
com portfólio robusto para atender à demanda de mercado, focando no investimento em PD&I,
com o objetivo de aumentar o pipeline.
Em janeiro de 2020 inauguramos um novo centro de PD&I com área de 600m² no complexo
industrial localizado em Cotia, o qual abriga as atividades de PD&I de produtos sintéticos e
biotecnológicos, abastecida com todos os equipamentos de última geração para a continuidade e
agilidade dos projetos.
Também instalamos, nessa nova área, uma planta-piloto para produtos oncológicos, trazendo
grande agilidade no processo de desenvolvimento de novos produtos, já que temos a facilidade de
desenvolver produtos sem ter que negociar com a indústria espaço na linha de produção para
testes de desenvolvimento.
Rigoroso controle regulatório e de qualidade no processo produtivo, com o apoio de
profissionais qualificados e experientes.
A ANVISA possui um dos protocolos mais exigentes do mercado farmacêutico mundial para a
aprovação de novos produtos, o que representa um fator de dificuldade para a entrada de novos
players no mercado brasileiro e confere à Blau uma vantagem competitiva natural para a
comercialização de seus produtos em outros países da América Latina, cujas agências reguladoras
reconhecem as normas da ANVISA como referência regulatória internacional.
Seguimos rígidos controles regulatórios, de segurança, de qualidade e de eficácia nos processos
produtivos, e possuímos a certificação de boas práticas de fabricação concedida pela ANVISA em
todas as unidades fabris.
Segurança e eficácia de seus medicamentos são dois dos pilares fundamentais da indústria
farmacêutica. Contamos com uma robusta estrutura nos departamentos de Qualidade, Assuntos
Regulatórios e Médico.
A Diretoria da Qualidade é responsável pelo Sistema da Qualidade, que controla e garante com
que todos os medicamentos sejam produzidos com a mais alta qualidade e dentro dos padrões
definidos pelas agências regulatórias de todos os países em que opera.
O Departamento de Assuntos Regulatórios trabalha para atender às exigências expedidas pela
ANVISA e demais órgãos reguladores internacionais e para apresentar os pedidos de registros
sanitários, acompanhando-os até o final do processo com a expedição de novos registros
sanitários. A atividade do departamento não se encerra com a concessão do registro sanitário, que
também se dedica à atualização dos dossiês dos registros sanitários de forma constante e
ininterrupta em razão da evolução das normativas regulatórias. Invariavelmente o impacto das
alterações das normas regulatórias implica na necessidade de aprimoramento dos processos
produtivos, controle em processo e controle de qualidade, sendo função do Departamento de
Assuntos Regulatórios promover o conhecimento técnico para as diversas áreas da Companhia.
Por fim, a Diretoria Médica responde pelo SAC/SAM e Farmacovigilância, esclarecendo eventuais
questionamentos com relação à dispensação dos medicamentos da Companhia e investigando
quaisquer questionamentos sobre produtos da Companhia que venham a ser feitos em quaisquer
dos canais de comunicação da Companhia. A Farmacovigilância é essencial para o desenvolvimento
das atividades da Garantia da Qualidade e do Departamento de Assuntos Regulatórios.
Modelo comercial eficiente e de alta performance.
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Possuímos um modelo comercial de negócios eficiente, com abrangência em todo território
brasileiro, por meio de uma equipe de vendas especializada nos respectivos segmentos de
atuação, com atuação nos mercados público e privado. A empresa também possui alcance na
América Latina por intermédio da atuação de subsidiarias (Argentina, Colômbia, Peru e Uruguai)
além presença global, exportando para diversos países.
A equipe comercial é responsável pela geração e atendimento a demanda dos nossos
medicamentos, por meio de visitas aos principais clientes (hospitais, clínicas públicas e privadas,
redes de farmácias), mantendo uma rotina de interação junto às equipes multidisciplinares envolvidas
na padronização, demanda e suprimento, composta pelo corpo clínico das especialidades visitadas,
farmacêuticos, enfermeiros e profissionais de saúde. Também possuímos uma equipe focada em
licitação, que atende a todas as demandas do canal público com uma equipe enxuta e com profundo
conhecimento nos sistemas eletrônicos de licitação e legislações pertinentes.
Nossas estratégias são suportadas pelas estruturas de Marketing e Inteligência de mercado, que
disponibilizam informações gerenciais para a força de vendas que permitem uma atuação estratégica.
As demandas geradas pela equipe comercial são captadas diretamente e também por meio de
distribuidores e inseridas eletronicamente no sistema Sales Force. O atendimento aos clientes é
efetivado por empresas de logística e distribuição hospitalar (operação logística), que possuem
competência e estrutura para atender as demandas com capilaridade e agilidade logística.
Possuímos forte presença no canal de distribuição hospitalar, que nos permite modelo eficiente
que atende os requisitos do mercado, e baixo custo operacional e reduzido risco de crédito.
Além da demanda gerada nas visitas, a empresa participa de congressos na área de saúde e eventos
científicos em âmbito nacional e internacional divulgando seus produtos e prospectando negócios.
Toda cadeia de suprimentos e nível de serviço de logística é monitorada pela empresa, por
intermédio dos departamentos de Excelência comercial e de Logística que gerenciam a
distribuição, desde a captação do pedido no cliente, passando pela gestão do estoque das
distribuidoras para suprir as demandas captadas, até a conclusão das entregas, sejam elas
atendidas aos clientes de forma indireta pelas operadoras logísticas/distribuidoras ou de forma
direta pela Companhia.
Governança corporativa aprimorada somada a uma administração profissional e experiente
no nosso setor de atuação
Nosso management é multidisciplinar e possui conhecimento profundo do nosso setor de atuação.
Nosso Conselho de Administração atualmente, é formado por dois conselheiros independentes e
três conselheiros internos, todos com qualificação e experiência compatível para o exercício de
suas atribuições, sendo que um dos membros independentes possui conhecimento profundo do
mercado de oncologia.
Além disso, criamos três comitês estratégicos de assessoramento ao Conselho de Administração,
que são: Comitê de Recursos Humanos, Remuneração e Governança, Comitê de Estratégia e
M&A e Comitê de Auditoria Ética, nas ações de auditoria interna, controles internos e Compliance,
além das estratégias de M&A e de remuneração e governança, reportam as atividades internas ao
Conselho de Administração, mediante a formulação de pareceres recomendatórios, para subsidiar
as deliberações do Órgão..
Nossa Estratégia:
O nosso objetivo é ser a maior e mais moderna indústria farmacêutica de biotecnologia e de
especialidades da América Latina, com portfólio amplo para atender à crescente demanda por saúde.
Continuaremos na vanguarda da tecnologia, produzindo medicamentos de alta complexidade e
insumos biotecnológicos e sintéticos.
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Manteremos os grandes investimentos em PD&I e em parcerias para ofertar medicamentos
inovadores, de forma segura e ágil, para hospitais, médicos e pacientes.
Pretendemos adotar as seguintes estratégias para alavancar nosso crescimento e agregar valor
aos nossos acionistas:
Aumento da capacidade produtiva e desenvolvimento de um parque fabril automatizado de
injetáveis de alta complexidade do Brasil.
Investimos e pretendemos continuar a investir na otimização e aumento da capacidade produtiva
com equipamentos modernos, de alta tecnologia e capacidade produtiva, adotando medidas para
aumentar a eficiência operacional, reajustando as áreas de embalagens e realocando
determinadas linhas de produção para outras áreas produtivas, dentre outras iniciativas.
Para tanto, a Companhia planeja investir R$700 milhões dos recursos decorrentes da sua Oferta
Pública Inicial de Ações na sua nova planta na região nordeste do Brasil, na cidade de Recife,
estado do Pernambuco. Esta nova planta, conhecida como P1000, será a nova plataforma de
tecnologia, que contará com 20 novas linhas de produção, sendo 20 linhas adicionais e 16 linhas
que poderão ser transferidas para a planta P1000.
Estar na vanguarda da biotecnologia e ser a indústria mais inovadora e digital, focado na
verticalização de insumos.
Recentemente concluímos, dentro do complexo industrial em Cotia, a construção de uma fábrica
com duas linhas de alta capacidade produtiva de insumos farmacêuticos ativos biotecnológicos,
completamente independentes, seguindo as diretrizes estabelecidas em regulamentos da União
Europeia (EMA) e Estados Unidos (FDA).
A ação visa o processo de verticalização, bem como a mitigação dos riscos de um possível
desabastecimento de insumos estratégicos e, ao mesmo tempo, amplia a abrangência geográfica e
a rentabilidade do nosso negócio.
A unidade fabril recentemente recebeu qualificação de Boas Práticas de Fabricação (BPF) pela
ANVISA. Esta fábrica será a plataforma industrial biotecnológica da Companhia e fornecerá os
insumos produtivos dos biossimilares necessários para a produção dos medicamentos da mesma.
Tais insumos já se submetem a estudos clínicos de comparabilidade em humanos, realizados por
institutos de pesquisa europeus.
A Companhia espera que sua independência para a obtenção desses insumos assegure o lançamento
de seus medicamentos globalmente, posicionando-a como um player relevante deste segmento.
Isso nos trará diversos benefícios, tais como:
•

Independência na produção de produtos estratégicos

•

Capacidade de vender API para terceiros

•

Capacidade de exportar, com alta competitividade, produtos acabados para terceiros

•

Aumento de rentabilidade

•

Redução de exposição ao câmbio

Portfólio de alta complexidade e relevante para o mercado institucional com investimento e
contínuo em PD&I.
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Os nossos investimentos em PD&I continuam crescendo. Com o novo centro de PD&I inaugurado
este ano, temos a capacidade de trabalhar com 60 projetos em diferentes etapas do pipeline, nas
mais diversas classes terapêuticas.
Pretendemos incrementar, ainda mais, os investimentos em PD&I visando o aumento de pipeline e
a expansão também para novas áreas terapêuticas, com foco em produtos de alto valor agregado,
de forma a expandir ainda mais nosso atual portfólio que conta com preço médio equivalente a
R$153,00 por dose. Para isso, possuímos parcerias com universidades e grupos científicos para o
desenvolvimento de medicamentos biotecnológicos, biológicos e sintéticos de alto valor agregado,
incluindo medicamentos oncológicos.
Em março de 2021, o nosso pipeline de PD&I era composto de 114 produtos, capazes de atingir,
se vierem a ser comercializados, um mercado estimado em aproximadamente R$7,3 bilhões em
volume de vendas (conforme dados da IQVIA referentes ao volume de vendas total desses
produtos no período de 12 meses encerrado em 31 de março de 2021), incluindo 42 produtos (ou
67 apresentações) já em desenvolvimento, sendo que destes são 19 produtos de especialidades,
18 produtos oncológicos e 5 produtos biológicos (ou 28 apresentações de especialidades, 31
apresentações oncológicas e 8 apresentações biológicas), com um mercado estimado em
aproximadamente R$2,8 bilhões em volume de vendas (conforme dados da IQVIA referentes ao
volume de vendas total desses produtos no período de 12 meses encerrado em 31 de março de
2021); e 72 produtos (ou 125 apresentações) em fase inicial e/ou prospecção, que representam um
mercado estimado em aproximadamente R$4,6 bilhões em volume de vendas (conforme dados da
IQVIA referentes ao volume de vendas total desses produtos no período de 12 meses encerrado
em 31 de março de 2021).
Do total do nosso pipeline de PD&I, aproximadamente 28% dos produtos tem a possibilidade de
serem os primeiros produtos similares e/ou genéricos no mercado. Adicionalmente, nossos
projetos de business development (licenciamento de produtos) em negociação têm um mercado
estimado em aproximadamente R$5,3 bilhões em volume de vendas (conforme dados da IQVIA
referentes ao volume de vendas total desses produtos no período de 12 meses encerrado em 31
de março de 2021). Desta forma, nosso mercado total, considerando produtos no nosso portfólio
atual, produtos do nosso pipeline de PD&I e aqueles que compõem nossos projetos de business
development somaria R$17,3 bilhões em volume de vendas (dados da IQVIA referentes ao volume
de vendas total desses produtos no período de 12 meses encerrado em 31 de março de 2021).
Ainda, alinhado com a nossa estratégia de foco em PD&I e otimização da nossa capacidade de
desenvolvimento, durante o ano de 2020, obtivemos o registro de onze novos produtos e da nossa
planta de insumos biotecnológicos perante a ANVISA, além do registro de 24 novos medicamentos
na América Latina, expandindo ainda mais nosso portfólio.
Acreditamos que há potencial de crescimento a ser capturado no mercado de medicamentos de
alta complexidade e continuarmos com foco na expansão do portfólio, especialmente em produtos
que sejam complementares ao portfólio atual.
Alavancar o portfólio do Brasil para toda a América Latina e expansão do portfólio com um todo.
Pretendemos aumentar a expansão geográfica, por meio das nossas subsidiárias, com a
ampliação de novos registros na América Latina.
Nos últimos cinco anos, dobramos a quantidade de produtos registradas nos outros países da
América Latina (Uruguai, Chile, Peru, Equador, Colômbia e Costa Rica), com um total de 181
produtos com registros ativos até dezembro de 2020.
Também trabalhamos com a ampliação do portfólio por meio de parcerias estratégicas. A nossa
estratégia é baseada em contratos de parcerias de produtos do segmento institucional, com
transferências de tecnologia e produção local, tanto de insumos como dos medicamentos.

16

Temos diversas vantagens que nos ajudam a capturar esse tipo de parceria:
•

Liderança no segmento e amplo portfólio atual, com conhecimento da indústria e da região

•

Profundo conhecimento técnico na área de assuntos regulatórios, especialmente no Brasil

•

Capacidade única de produção de biológicos – insumos e medicamentos

•

Expertise em produção de produtos complexos, difíceis de replicar

•

Footprint regional, oferecendo capilaridade em quase toda a América Latina.

Consolidação do mercado institucional com aquisições estratégicas que suportem a
perpetuidade da Companhia.
Monitoramos ativamente todas as oportunidades de mercado para ampliação de portfólio e/ou
presença geográfica via aquisições selecionadas de empresas com produtos e marcas de forte
reconhecimento e presença de mercado.
A aquisição de ativos estratégicos – produtos, tecnologias e/ou capacidade produtiva – nos ajuda a
acelerar ainda mais o nosso crescimento.
Essa ampliação de portfólio pode ocorrer mediante aquisições de empresas ou ativos selecionados
que apresentem sinergia com o atual portfólio da Companhia, agregando ganhos de escala ao seu
modelo de negócios.
Também faz parte da estratégia avaliar potenciais oportunidades de ativos que ampliem as
possibilidades de verticalização de suas atividades industriais.
Em 2020, adquirimos 100% da Pharma Limirio (atualmente Blau Farmacêutica Goiás), empresa
com foco na produção de produtos de especialidades. A aquisição nos permite ampliar a
capacidade produtiva nesse segmento bem como acelerar a produção de novos registros
concedidos pela ANVISA.
Em 2020, fizemos uma JV (joint-venture) nos Estados Unidos com a Hemarus Plasma, que possui
ampla experiência no setor de coleta de plasma. Temos 51% da empresa, com opção de compra
da operação completa no futuro. O objetivo desta JV é garantir a independência de coleta de
plasma e assim avançar com a estratégia de verticalização de insumos.
Pontos Fracos, Obstáculos e Ameaças
Os pontos fracos, obstáculos e ameaças à nossa Companhia, nossos negócios e nossa condição
financeira estão relacionados a concretização de um ou mais cenários adversos contemplados em
nossos fatores de risco, ocorrendo de maneira combinada.
Adicionalmente, desde 2018, o Acionista Controlador, nesta data o acionista controlador da
Companhia, é parte em processo administrativo instaurado perante a CVM em decorrência de ter
sido mencionado em reclamações formuladas pelo seu irmão mais velho junto a órgãos de controle
e fiscalização, incluindo Superintendência da Polícia Federal, questionando questões familiares
sucessórias e patrimoniais de seus genitores. Vide fator de risco “A Companhia possui um
acionista controlador que pode estar sujeito a conflitos familiares e cuja perda ou ausência pode
causar um efeito relevante e adverso para a Companhia.”, na página 20 deste Prospecto.
Para informações adicionais sobre nossos pontos fracos, obstáculos e ameaças, bem como sobre
os pontos fracos, obstáculos e ameaças envolvendo nossos negócios, nossa condição financeira e
nosso acionista controlador, vide itens 4.1, 4.2 e 4.7 do Formulário de Referência incorporado por
referência a este Prospecto.
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Impactos da Pandemia de COVID-19 em nossas atividades
De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial
da Saúde (OMS) declarou pandemia global decorrente dos efeitos do novo Coronavirus (“COVID
19”). Em 20 de março de 2020, o Senado Federal promulgou o Decreto Legislativo que reconhece
o estado de calamidade pública no Brasil.
Temos o compromisso de, junto com colaboradores, parceiros e clientes, enfrentar os desafios da
pandemia do COVID-19. Trabalhamos para ser parte da solução e garantir a preparação frente a
este desafio, com foco em manter as operações com o mínimo de impacto nos clientes, promover
o bem-estar dos colaboradores e contribuir para minimizar os riscos para a comunidade.
Adotamos medidas observando as recomendações do Ministério da Saúde, com o objetivo de
proteger nossos colaboradores e evitar desabastecimento no Brasil de medicamentos hospitalares
de nosso portfólio devido aos impactos da pandemia do COVID-19.
Foi criado um comitê técnico de crise interdisciplinar com reuniões periódicas para monitoramento
da evolução da pandemia e que inclui diferentes profissionais da saúde.
A nossa atividade é considerada essencial pelas autoridades de saúde e desde o início da
pandemia continuamos operando regularmente, com pleno funcionamento de nossa produção,
logística, cadeia de suprimentos e escritórios, ainda que temporariamente e parcialmente em
regime de trabalho remoto. Até o presente momento, não houve nenhuma alteração em sua
programação de produção, operação e comercialização, no entanto, a Administração entende que
estamos expostos aos riscos operacionais e de mercado relacionados à pandemia, principalmente:
(i) variações cambiais sobre ativos e passivos expostos; (ii) eventuais impactos em nossa cadeia
de suprimentos; e (iii) possíveis problemas de crédito junto a clientes.
Não esperamos um aumento significativo nas estimativas de perda da nossa carteira de recebíveis,
decorrentes dos efeitos da COVID 19, dado as características do nosso negócio e perfil dos
nossosclientes.
Não houve impactos significativos na cadeia de suprimentos.
No caso da variação cambial, analisamos periodicamente formas de proteção a novas oscilações
do câmbio a serem implementadas caso necessário. Ver detalhes sobre a exposição a riscos
cambiais na Nota explicativa nº 31 das demonstrações financeiras referentes ao exercício social
findo em 31 de dezembro de 2020, incorporadas por referência a este Prospecto.
Possuíamos disponibilidade em caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras em 31 de
dezembro de 2020 de R$214.349 mil e naquela data ativos circulantes superam passivos
circulantes em R$436.666 mil, o que demonstra significativa solidez financeira e reserva de
recursos para, mesmo em cenário desafiador, suportar nossas obrigações legais e operacionais.
Reforçamos nosso compromisso com a segurança e saúde de seus colaboradores, ao mesmo
tempo em que mantemos nossos esforços para a produção regular de medicamentos hospitalares
essenciais à manutenção da vida.
Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia
Abaixo se encontram descritos os principais fatores de risco relativos a nós, os quais não são os
únicos fatores de risco relevantes e devem ser analisados em conjunto com as informações
constantes do Formulário de Referência (sobretudo os fatores de risco descritos nos itens 4.1 e 4.2) e
com a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, na página 67 deste Prospecto.
Parcela substancial da receita operacional líquida da Companhia depende do desempenho de
alguns “produtos-chave”, o que poderá impactar adversamente a situação financeira e os
resultados da Companhia.

18

Parcela substancial da receita operacional líquida da Companhia está atrelada à venda de certos
“produtos-chave”, pertencentes a biológicos, estimulador de colônia, antibióticos, entre outros, os quais
podem mudar de tempos em tempos. Por exemplo, no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2020, cinco moléculas representavam 68% da receita operacional líquida e, no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, 69% da receita operacional líquida da Companhia.
Se um ou mais “produtos-chave” enfrentarem problemas que afetem o seu desempenho, tais como
litígio decorrente do uso do respectivo produto, choque negativo na demanda, alterações no número
de prescrições, efeitos colaterais inesperados problemas no registro ou disputa referente ao uso de
marca, processos regulatórios e publicidade negativa que afete a confiança de médicos ou
pacientes, pressão de produtos competitivos existentes, mudanças em rótulos, surgimento de um
novo tratamento mais eficaz ou alternativo, genérico ou dificuldade de manutenção de licenças dos
respectivos “produtos-chave”, as atividades, a situação financeira e os resultados da Companhia
poderão ser adversamente afetados.
As operações da Companhia dependem da reputação de seus produtos e marcas, e o dano à
reputação desses produtos e dessas marcas poderá causar um efeito adverso nos
resultados da Companhia.
Os produtos da Companhia, identificados ou não por marcas, têm um papel importante para sua
estratégia e, se bem sucedidos, para seus resultados financeiros. A imagem e a reputação de seus
produtos e marcas podem estar sujeitas a efeitos adversos no futuro. Preocupações a respeito da
segurança, da qualidade e da eficácia dos produtos da Companhia poderão prejudicar suas
respectivas imagens e reputações, bem como a imagem e reputação da Companhia.
Eventos que prejudiquem produtos e marcas detidos pela Companhia poderão causar efeito
adverso sobre o valor desses, bem como sobre as receitas deles decorrentes. As medidas
necessárias à manutenção ou à recuperação da imagem e reputação de produtos e marcas podem
ser dispendiosas e até mesmo inalcançáveis, o que pode causar efeito negativo relevante sobre os
negócios e o resultado financeiro da Companhia.
A forma como a pandemia de COVID-19 se desenvolve pode afetar adversamente os
negócios, condição financeira, resultados de operações e fluxos de caixa da Companhia e,
finalmente, a sua capacidade de continuar a operar seus negócios.
A pandemia de COVID-19 demandou medidas restritivas por parte de autoridades governamentais
mundiais, com o objetivo de proteger a população, com impacto significativo na economia mundial
e brasileira como um todo. Como resultado, verificou-se a queda da atividade econômica,
impactando no fluxo do transporte internacional, redução da oferta de insumos e produtos
acabados de diversos gêneros e, por outro lado, um aumento exacerbado da demanda de bens
(intermediários ou acabados) e serviços voltados para o combate da COVID-19, com reflexo
imediato na elevação dos preços internacionais.
No Brasil, as Unidades Federativas (Estados e Municípios), incluindo das localidades em que a
Companhia opera, adotaram as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde para controlar a
propagação da doença, como por exemplo, a restrição à circulação e o isolamento social,
fechamento das atividades econômicas não essenciais, restrições ao transporte público, dentre
outras e que resultaram no fechamento de restaurantes, hotéis, shopping centers, igualmente
impactando na restrição às atividades produtivas, transporte e demais atividades econômicas.
Os impactos negativos da pandemia de COVID-19 como um todo podem afetar a liquidez dos
clientes e fornecedores da Companhia no âmbito público e privado, impactando no fluxo de caixa
da Companhia, consequentemente a sua situação financeira.
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Ainda, a Companhia pode não garantir ou não ter instrumentos eficazes para impedir que o
aumento dos custos e/ou escassez de produtos acabados, insumos farmacêuticos ativos, produtos
semi acabados, demais bens e serviços que subsidiam a cadeia produtiva e/ou de consumo afetem
o seu resultado financeiro.
Eventual aplicação da medida de lockdown pode impactar diretamente na interrupção das
atividades industriais e comerciais da Companhia impactando nos seus resultados financeiros.
O impacto da pandemia de COVID-19 também pode precipitar ou agravar os outros riscos discutidos
neste Prospecto ou no Formulário de Referência, além de poder afetar negativamente os negócios,
condição financeira, resultados operacionais, liquidez e fluxos de caixa da Companhia.
A capacidade da Companhia de manter a sua posição competitiva no mercado e de
desenvolver as suas estratégias depende significativamente de seu acionista controlador.
A capacidade da Companhia de manter a sua posição competitiva no mercado e de desenvolver as
suas estratégias depende significativamente do seu acionista controlador, que também é o Diretor
Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Assim, não se pode
garantir que a ausência do acionista controlador da Companhia por qualquer motivo, inclusive em
decorrência de conflitos familiares nas diversas esferas, possa causar um efeito relevante e
adverso para a Companhia.
Para mais informações sobre eventuais conflitos familiares envolvendo o acionista controlador, vide
item 4.7 do Formulário de Referência incorporado por referência a este Prospecto.
A Companhia possui um acionista controlador que pode estar sujeito a conflitos familiares e
cuja perda ou ausência pode causar um efeito relevante e adverso para a Companhia.
O acionista controlador da Companhia, bem como o atual presidente do Conselho de
Administração da Companhia foram mencionados em reclamações formuladas pelo irmão mais
velho do acionista controlador junto a órgãos de controle e fiscalização, incluindo CVM e
Superintendência da Polícia Federal, alegando, dentre outras, irregularidades societárias em
questões familiares sucessórias e patrimoniais de seus genitores. Para maiores informações sobre
o processo instaurado perante a CVM em 2018, vide seção 4.7 do Formulário de Referência
incorporado por referência a este Prospecto.
Não é possível assegurar que desdobramentos das reclamações acima mencionadas, bem como
novas reclamações ou a materialização de novos conflitos de natureza pessoal, societária, familiar
sucessória e patrimonial, em diversas esferas, incluindo cível e criminal, envolvendo o acionista
controlador e o atual presidente do Conselho de Administração da Companhia ou outros membros
do Conselho de Administração a ele vinculados não surgirão e que não buscarão tentar atingir à
imagem do acionista controlador, do atual presidente do Conselho de Administração e/ou da
Companhia durante ou após o processo do pedido de registro da oferta pública de distribuição
inicial de ações ordinárias de emissão da Companhia.
Se qualquer desdobramento, nova reclamação ou materialização de um conflito envolvendo tais
questões vier a ocorrer, a Companhia não tem como garantir que a reputação do acionista
controlador e, eventualmente, do atual presidente do conselho de administração da Companhia
não poderão ser questionadas, bem como que a oferta pública de distribuição inicial de ações não
terá seu cronograma ou sua conclusão afetados, o que pode acabar prejudicando a Companhia.
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SUMÁRIO DA OFERTA
O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar
antes de investir nas Ações. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este
Prospecto, principalmente as informações contidas nas seções “Sumário da Companhia –
Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e
às Ações” nas páginas 18 e 67, respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de
Risco” do Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto, e nas
demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas, incorporadas por referência a este
Prospecto, para melhor compreensão das atividades da Companhia e da Oferta, antes de tomar a
decisão de investir nas Ações.
Acionista Vendedor

Sr. Marcelo Rodolfo Hahn.

Ações

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

Ações Adicionais

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

Ações do Lote
Suplementar

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de
Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais)
poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual
equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertadas
(sem considerar as Ações Adicionais), ou seja, em até 6.727.272
ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do
Acionista Vendedor, nas mesmas condições e ao mesmo preço
das Ações inicialmente ofertadas, conforme Opção de Ações do
Lote Suplementar.

Ações em Circulação
(Free Float) após a Oferta

Na data deste Prospecto, não existem ações da Companhia em
circulação no mercado. Após a realização da Oferta (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar),
um montante de até 44.848.485 ações ordinárias de emissão da
Companhia, representativas de, aproximadamente, 25% do seu
capital social, estarão em circulação no mercado. Considerando a
colocação das Ações Adicionais e das Ações do Lote
Suplementar, um montante de até 60.545.454 ações ordinárias de
emissão da Companhia, representativas de, aproximadamente,
33,75% do seu capital social, estarão em circulação no mercado.
Para maiores informações, ver seção “Informações sobre a Oferta
– Composição do Capital Social da Companhia” na página 36
deste Prospecto.

Agente Estabilizador ou
Bradesco BBI

Banco Bradesco BBI S.A.
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Agentes de Colocação
Internacional

Itau BBA USA Securities, Inc., Bradesco Securities, Inc., J.P.
Morgan Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., XP
Investments US, LLC, e o BTG Pactual US Capital, LLC,
considerados em conjunto.

Anúncio de Encerramento

Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Blau
Farmacêutica S.A., a ser divulgado pela Companhia e pelas
Instituições Participantes da Oferta na forma do artigo 29 da
Instrução CVM 400, informando acerca do resultado final da Oferta,
nos endereços indicados na seção “Informações Sobre a Oferta –
Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 62 deste
Prospecto.

Anúncio de Início

Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Blau
Farmacêutica S.A., a ser divulgado pela Companhia e pelas
Instituições Participantes da Oferta na forma do artigo 52 da
Instrução CVM 400, informando acerca do início do Prazo de
Distribuição das Ações, nos endereços indicados na seção
“Informações Sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios
da Oferta” na página 62 deste Prospecto.

Anúncio de Retificação

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

Aprovações Societárias

A realização da Oferta Primária, mediante aumento de capital da
Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu
estatuto social, com a exclusão do direito de preferência dos atuais
acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei
das Sociedades por Ações, e do artigo 5º, parágrafo 3º, do Estatuto
Social, bem como seus termos e condições foram aprovados na
reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em
14 de outubro de 2020, cuja ata foi arquivada na JUCESP em 10 de
fevereiro de 2021, sob o nº 0.101.791/21-5 e publicada no DOESP e
no jornal “Diário Comercial” em 05 de fevereiro de 2021.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia,
dentro do limite do capital autorizado em seu estatuto social, serão
aprovados em reunião do Conselho de Administração da
Companhia a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding e a concessão dos registros da Oferta pela CVM,
cuja ata será devidamente registrada na JUCESP e publicada no
jornal “Diário Comercial” na data de disponibilização do Anúncio de
Início e no DOESP no dia útil subsequente.
Não será necessária qualquer aprovação societária em relação ao
Acionista Vendedor para a participação na Oferta Secundária e a
fixação do Preço por Ação.
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Aviso ao Mercado

Aviso ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Blau
Farmacêutica S.A., inicialmente divulgado em 16 de março de
2021, novamente divulgado em 23 de março de 2021 (com os
logotipos das Instituções Consorciadas) e, por fim, novamente
divulgado nesta data (com o objetivo de comunicar acerca da
alteração do cronograma tentativo da Oferta, em razão das
medidas adotadas pelos governos dos Estados de São Paulo e do
Rio de Janeiro com o objetivo de conter os efeitos adversos da
pandemia da COVID-19, tendo a CVM determinado, na presente
data, que o dia 30 de março de 2021 será considerado como feriado
pela autarquia para todos os fins regulatórios) pela Companhia e
pelas Instituições Participantes da Oferta, na forma do artigo 53 da
Instrução CVM 400, informando acerca de determinados termos e
condições da Oferta, incluindo os relacionados ao recebimento de
Pedidos de Reserva, nos endereços indicados na seção
“Informações Sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios
da Oferta” na página 62 deste Prospecto.

Características das Ações

Para informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações
ordinárias de emissão da Companhia, veja item “Informações Sobre a
Oferta – Características das Ações”, na página 43 deste Prospecto.

Citi

Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A.

Contrato de Distribuição

Contrato de Coordenação, Distribuição e Garantia Firme de
Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da Blau Farmacêutica
S.A., a ser celebrado entre a Companhia, o Acionista Vendedor,
os Coordenadores da Oferta e, na qualidade de interveniente
anuente, a B3.

Contrato de Colocação
Internacional

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

Contrato de Empréstimo

Contrato de Empréstimo de Ações Ordinárias de Emissão da Blau
Farmacêutica S.A., a ser celebrado entre o Acionista Vendedor, na
qualidade de doador, o Agente Estabilizador e a Corretora.

Contrato de Estabilização

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

Coordenador Líder ou Itaú
BBA

Banco Itaú BBA S.A.
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Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder, Agente Estabilizador, J.P. Morgan, Citi, XP e
BTG Pactual, considerados em conjunto.

Corretora

Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cronograma Tentativo da
Oferta

Para informações acerca dos principais eventos a partir da divulgação
do Aviso ao Mercado, veja a seção “Informações sobre a Oferta –
Cronograma Tentativo da Oferta”, na página 61 deste Prospecto.

Data de Liquidação

Data da liquidação física e financeira das Ações (considerando as
Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote
Suplementar), que deverá ser realizada no dia 12 de abril de 2021.

Data de Liquidação
das Ações do
Lote Suplementar

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

Deliberação CVM 476

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

Destinação dos Recursos

Os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária
(considerando as Ações do Lote Suplementar), após a dedução
das comissões e das despesas estimadas pela Companhia no
âmbito da Oferta, serão destinados notadamente para (i)
expansão da capacidade produtiva e verticalização de insumos
estratégicos; (ii) investimentos em centros de coleta de plasma
nos Estados Unidos; (iii) reserva de capital para possíveis
aquisições; (iv) pagamento do restante da aquisição da Pharma
Limirio (atualmente Blau Farmacêutica Goiás); e (v) o prépagamento das debêntures da 2ª, da 4ª e da 5ª emissões.
Os recursos líquidos provenientes da Oferta Secundária serão
integralmente repassados ao Acionista Vendedor, inclusive os
resultantes da distribuição das Ações Adicionais e de eventual
exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar.
Para informações adicionais, veja a seção “Destinação dos
Recursos” na página 97 deste Prospecto.

Disponibilização
de anúncios e avisos
da Oferta

O Aviso ao Mercado, o Anúncio de Início, o Anúncio de
Encerramento, eventuais Anúncios de Retificação, bem como todo
e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta, serão
disponibilizados, até o encerramento da Oferta, nas páginas na
rede mundial de computadores da Companhia, das Instituições
Participantes da Oferta, da CVM e da B3. Para informações
adicionais, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Divulgação
de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 62 deste Prospecto.

Estabilização do Preço
das Ações

O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a
seu exclusivo critério, conduzir atividades de estabilização de
preço das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, a
partir da data de assinatura do Contrato de Distribuição,
inclusive, e por um período de até 30 dias contados do início da
negociação das Ações, inclusive, por meio de operações
bursáteis de compra e venda de ações ordinárias de emissão da
Companhia na B3, observadas as disposições legais aplicáveis e
o disposto no Contrato de Estabilização, o qual foi previamente
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submetido à análise e aprovação da B3 e da CVM, nos termos
do artigo 23, parágrafo 3°, da Instrução CVM 400 e do item II da
Deliberação CVM 476.
Não existe obrigação, por parte do Agente Estabilizador ou da
Corretora, de realizar operações de estabilização e, uma vez
iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas a qualquer
momento, observadas as disposições do Contrato de
Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador e a Corretora
poderão escolher livremente as datas em que realizarão as
operações de compra e venda das ações ordinárias de emissão
da Companhia no âmbito das atividades de estabilização, não
estando obrigados a realizá-las em todos os dias ou em qualquer
data específica, podendo, inclusive, interrompê-las e retomá-las a
qualquer momento, a seu exclusivo critério.
O Contrato de Estabilização está disponível para consulta e
obtenção de cópias junto ao Agente Estabilizador e à CVM, nos
endereços físicos indicados na seção de Informações Adicionais,
na página 63 deste Prospecto.
Faixa Indicativa

Faixa indicativa do Preço por Ação apresentada na capa deste
Prospecto, a ser fixada após a apuração do resultado do
Procedimento de Bookbuilding. Estima-se que o Preço por Ação
estará situado entre R$44,60 e R$50,60, podendo, no entanto, ser
fixado acima ou abaixo dessa faixa, a qual é meramente indicativa.

Fatores de Risco

Os investidores devem ler as seções “Sumário da Companhia –
Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, descritos nas páginas
18 e 67, respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores
de Risco” do Formulário de Referência, incorporado por referência
a este Prospecto, para ciência dos riscos que devem ser
considerados antes de decidir investir nas Ações.

Garantia Firme de
Liquidação

Consiste na obrigação individual e não solidária de aquisição e
integralização/liquidação, pelos Coordenadores da Oferta, na Data
de Liquidação, da totalidade das Ações (considerando as Ações
Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar)
que não forem integralizadas/liquidadas pelos investidores que as
subscreverem/adquirirem na Oferta, na proporção e até os limites
individuais de garantia firme de cada um dos Coordenadores da
Oferta, conforme indicado no Contrato de Distribuição.
Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem
considerar as Ações do Lote Suplementar) efetivamente
subscritas/adquiridas por investidores não tenham sido totalmente
integralizadas/liquidadas na Data de Liquidação, cada um dos
Coordenadores da Oferta, observado o disposto no Contrato de
Distribuição, realizará, de forma individual e não solidária, a
integralização/liquidação, na Data de Liquidação, na proporção e até os
limites individuais previstos no Contrato de Distribuição, da totalidade
do eventual saldo resultante da diferença entre (i) o número de Ações
objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição e (ii)
o número de Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem
considerar as Ações do Lote Suplementar) efetivamente
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integralizadas/liquidadas por investidores no mercado, multiplicado pelo
Preço por Ação a ser definido conforme o Procedimento de
Bookbuilding. Tal Garantia Firme de Liquidação é vinculante a partir do
momento em que, cumulativamente, for concluído o Procedimento de
Bookbuilding, assinado e cumpridas as condições suspensivas
dispostas no Contrato de Distribuição e no Contrato de Colocação
Internacional, deferidos os registros da Oferta pela CVM, divulgado o
Anúncio de Início e disponibilizado o Prospecto Definitivo.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI, da Instrução CVM
400, em caso de exercício da Garantia Firme de Liquidação e
posterior revenda das Ações junto ao público pelos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição,
durante o Prazo de Distribuição, o preço de revenda dessas Ações
será o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da
Companhia, limitado ao Preço por Ação estabelecido conforme
Procedimento de Bookbuilding, sendo certo que o disposto nesse
parágrafo não se aplica às operações realizadas em decorrência
das atividades previstas no Contrato de Estabilização, conforme
disposto na seção “Informações Sobre a Oferta – Estabilização do
Preço das Ações” na página 43 deste Prospecto.
Inadequação da Oferta

A Oferta é inadequada aos investidores que não se enquadrem nas
definições de Investidor Não Institucional ou de Investidor Institucional.
Uma decisão de investimento nas Ações requer experiência e
conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma análise
detalhada dos negócios da Companhia, mercado de atuação e os
riscos inerentes aos negócios da Companhia, que podem, inclusive,
ocasionar a perda integral do valor investido. O investimento em Ações
não é, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos
relacionados à volatilidade do mercado de capitais. Recomenda-se que
os interessados em participar da Oferta consultem seus advogados,
contadores, consultores financeiros e demais profissionais que
julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação da
Oferta ao perfil de investimento, dos riscos inerentes aos negócios da
Companhia e ao investimento nas Ações. Os investidores devem ler
atentamente as seções deste Prospecto e do Formulário de Referência
que tratam sobre “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”.

Informações Adicionais

Maiores informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços e telefones
indicados na seção “Informações sobre a Oferta – Informações
Adicionais” na página 63 deste Prospecto.
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo
que os registros da Oferta foram requeridos junto à CVM em 05 de
fevereiro de 2021.
Os investidores que desejarem obter acesso a este Prospecto, ao
Formulário de Referência ou informações adicionais sobre a
Oferta deverão acessar as páginas da rede mundial de
computadores da Companhia, das Instituições Participantes da
Oferta, da CVM e/ou da B3 indicadas na seção “Informações
Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 63 deste
Prospecto.
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Instituição Financeira
Escrituradora das Ações

Itaú Corretora de Valores S.A.

Instituições Consorciadas

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

Instituições Participantes
da Oferta

Coordenadores da Oferta
considerados em conjunto.

Investidores Estrangeiros

Os Investidores Estrangeiros contemplam: (i) nos Estados Unidos,
os investidores institucionais qualificados (qualified institutional
buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme
definidos na Regra 144A, editada pela SEC; e (ii) nos demais
países, que não os Estados Unidos e o Brasil, os investidores que
sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados
Unidos ou não constituídos de acordo com as leis deste país (nonU.S. persons), nos termos do Regulamento S, editado pela SEC,
no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no
país de domicílio de cada investidor, em ambos os casos (i) e (ii)
acima, 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, desde que tais Investidores Estrangeiros invistam
no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento
regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e/ou pela CVM, nos
termos da Resolução CMN 4.373, e na Resolução CVM 13, ou na
Lei 4.131, sem a necessidade, portanto, de solicitação de
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.

Investidores Institucionais

Investidores Institucionais Locais e Investidores Estrangeiros,
considerados em conjunto.

Investidores Institucionais
Locais

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de investimento
registrados na B3, nos termos da regulamentação vigente, que
não sejam consideradas Investidores Não Institucionais, cujas
intenções específicas ou globais de investimento excedam
R$1.000.000,00, além de fundos de investimentos, fundos de
pensão, entidades administradoras de recursos de terceiros
registradas na CVM, carteiras administradas discricionárias,
entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central,
condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e
valores mobiliários registrados na CVM e/ou na B3, seguradoras,
entidades abertas e fechadas de previdência complementar e de
capitalização, investidores qualificados nos termos da
regulamentação da CVM, em qualquer caso, residentes,
domiciliados ou com sede no Brasil, inexistindo para estes, valores
mínimos e máximos.

Investidores Não
Institucionais

Investidores pessoas físicas e jurídicas, e clubes de investimento
registrados na B3, nos termos da regulamentação vigente, em
qualquer caso, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, que
não sejam considerados Investidores Institucionais, que formalizem
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Instituições

Consorciadas,

Pedido de Reserva durante o Período de Reserva ou durante o
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, junto a uma única
Instituição Consorciada, observados os Valores Mínimo e Máximo
do Pedido de Reserva, nos termos da Instrução CVM 539.
Investidores de Varejo

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

Investidores de Varejo
Com Alocação Prioritária

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

Investidores de Varejo Sem Investidores de Varejo que optarem, em seus respectivos Pedidos de
Alocação Prioritária
Reserva, por não se comprometer com o Lock-up Oferta de Varejo.
Investidores do Segmento
Private

Investidores pessoas físicas e jurídicas e clubes de
investimentos registrados na B3 que sejam considerados
investidores qualificados, conforme definidos no artigo 9º-B da
Instrução CVM 539 e que não sejam considerados Investidores
Institucionais, em qualquer caso, residentes e domiciliados ou
com sede no Brasil, que realizarem Pedido de Reserva durante
o Período de Reserva ou o Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas, conforme o caso, junto a uma única Instituição
Consorciada, observados, para esses investidores, em qualquer
hipótese, os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da
Oferta do Segmento Private.

Investidores do Segmento
Private Com Alocação
Prioritária

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

Investidores do Segmento
Private Sem Alocação
Prioritária

Investidores do Segmento Private que optarem, em seus
respectivos Pedidos de Reserva, por não se comprometer com o
Lock-up Oferta do Segmento Private.

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 consideradas Investidores Não
Institucionais, além de fundos de investimentos, fundos de pensão,
entidades administradoras de recursos de terceiros registradas na
CVM, carteiras administradas discricionárias, entidades autorizadas a
funcionar pelo Banco Central, condomínios destinados à aplicação
em carteira de títulos e valores mobiliários registrados na CVM e/ou
na B3, seguradoras, entidades abertas e fechadas de previdência
complementar e de capitalização, investidores qualificados nos
termos da regulamentação da CVM, em qualquer caso, residentes,
domiciliados ou com sede no Brasil, inexistindo para estes, valores
mínimos e máximos.

Investidores Não

Os Investidores do Segmento Private e Investidores de Varejo,
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Institucionais

considerados em conjunto.

J.P. Morgan

Banco J.P. Morgan S.A.

Lock-up Oferta de Varejo

Os Investidores de Varejo Com Alocação Prioritária que indicarem
no Pedido de Reserva que estão de acordo com o Lock-up Oferta
de Varejo e subscreverem/adquirirem Ações no âmbito da Oferta de
Varejo Com Alocação Prioritária não poderão, pelo prazo de 45 dias
contados da data de divulgação do Anúncio de Início, oferecer,
vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em garantia ou
ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais Ações.
Dessa forma, como condição para a participação na Oferta de
Varejo Com Alocação Prioritária, cada Investidor de Varejo Com
Alocação Prioritária, ao realizar seu Pedido de Reserva, estará
autorizando seu agente de custódia na Central Depositária gerida
pela B3 a depositar tais Ações para a carteira mantida pela Central
Depositária gerida pela B3 exclusivamente para este fim. Em
qualquer hipótese, até o encerramento do Lock-up Oferta de
Varejo. Não obstante o Lock-up Oferta de Varejo, as Ações
subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta de Varejo Com
Alocação Prioritária poderão ser outorgadas em garantia da
Câmara de Compensação e Liquidação da B3, caso as Ações
venham a ser consideradas elegíveis para depósito de garantia,
de acordo com os normativos da B3, independentemente das
restrições mencionadas acima. Neste caso, a Câmara de
Compensação e Liquidação da B3 estará autorizada a
desbloquear as Ações subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta
de Varejo Com Alocação Prioritária que foram depositadas em
garantia para fins de excussão da garantia, nos termos dos
normativos da B3.

Lock-up Oferta do
Segmento Private

Os Investidores do Segmento Private Com Alocação Prioritária
que indicarem no Pedido de Reserva que estão de acordo com o
Lock-up Oferta do Segmento Private e subscreverem/adquirirem
Ações no âmbito da Oferta do Segmento Private Com Alocação
Prioritária não poderão, pelo prazo de 90 dias contados da data
de divulgação do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar
(emprestar), contratar a venda, dar em garantia ou ceder ou
alienar de outra forma ou a qualquer título, tais Ações.
Dessa forma, como condição para a participação na Oferta do
Segmento Private Com Alocação Prioritária, cada Investidor do
Segmento Private Com Alocação Prioritária, ao realizar seu
Pedido de Reserva, estará autorizando seu agente de custódia
na Central Depositária gerida pela B3 a depositar tais Ações
para a carteira mantida pela Central Depositária gerida pela B3
exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações
ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até o
encerramento do Lock-up Oferta do Segmento Private. Não
obstante o Lock-up Oferta do Segmento Private, as Ações
subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta do Segmento Private
Com Alocação Prioritária poderão ser outorgadas em garantia da
Câmara de Compensação e Liquidação da B3, caso as Ações
venham a ser consideradas elegíveis para depósito de garantia,
de acordo com os normativos da B3, independentemente das
restrições mencionadas acima. Neste caso, a Câmara de
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Compensação e Liquidação da B3 estará autorizada a
desbloquear as Ações subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta
do Segmento Private que foram depositadas em garantia para
fins de excussão da garantia, nos termos dos normativos da B3.
Negociação na B3

As ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser
negociadas no Novo Mercado a partir do dia útil seguinte à
divulgação do Anúncio de Início, sob o código “BLAU3”.

Oferta

Oferta pública de distribuição primária e secundária de,
inicialmente, 44.848.485 Ações, a ser realizada no Brasil, com
esforços de colocação das Ações no exterior.

Oferta de Varejo

O montante de, no mínimo, 10% e, no máximo, 20% das Ações
ofertadas no âmbito da Oferta (considerando as Ações Adicionais
e as Ações do Lote Suplementar), destinada à colocação pública
para Investidores de Varejo.

Oferta de Varejo Com
Alocação Prioritária

Oferta de, no mínimo, 8% das Ações ofertadas no âmbito da Oferta
(considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar), destinada à colocação pública para Investidores de
Varejo Com Alocação Prioritária.

Oferta de Varejo Sem
Alocação Prioritária

Oferta de, no mínimo, 2% das Ações ofertadas no âmbito da Oferta
(considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar), destinada à colocação pública para Investidores de
Varejo Sem Alocação Prioritária.

Oferta do Segmento
Private

O montante de, no mínimo, 1,5% e, no máximo, 10% das Ações
ofertadas no âmbito da Oferta (considerando as Ações
Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), destinada à
colocação pública para Investidores do Segmento Private.

Oferta do Segmento
Private Com Alocação
Prioritária

Oferta de, no mínimo, 0,5% das Ações ofertadas no âmbito da
Oferta (considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar), destinada à colocação pública para Investidores
do Segmento Private Com Alocação Prioritária.

Oferta do Segmento Private Oferta de, no mínimo, 1,0% das Ações ofertadas no âmbito da
Sem Alocação Prioritária
Oferta (considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar), destinada à colocação pública para Investidores do
Segmento Private Sem Alocação Prioritária.
Oferta Institucional

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

A distribuição primária de novas 31.393.940 ações ordinárias,
nominativas, escriturais, sem valor nominal de emissão da Companhia,
todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a ser
realizada no Brasil, com esforços de colocação no exterior.

Oferta Secundária

A distribuição secundária de, inicialmente, 13.454.545 ações
ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal de emissão
da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor, todas livres
e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a ser
realizada no Brasil, com esforços de colocação no exterior.

Opção de Ações do
Lote Suplementar

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

Pedido de Reserva

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

Período de Reserva

Período compreendido entre 23 de março de 2021, inclusive, e 06
de abril de 2021, inclusive, destinado à efetivação dos Pedidos de
Reserva pelos Investidores Não Institucionais.

Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas

Período compreendido entre 23 de março de 2021, inclusive, e 24
de março de 2021, inclusive, data esta que antecederá em pelo
menos 7 dias úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding,
destinado à formulação de Pedido de Reserva pelos Investidores
Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas.

Pessoas Vinculadas

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

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

Preço por Ação

No contexto da Oferta, estima-se que o preço de aquisição,
conforme o caso, por ação ordinária de emissão da Companhia
estará situado entre R$44,60 e R$50,60, ressalvado, no entanto, que
o preço por ação ordinária de emissão da Companhia poderá ser
fixado acima ou abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo
dessa Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva serão
normalmente considerados e processados, observadas as
condições de eficácia descritas neste Prospecto, exceto no
caso de o Preço por Ação ser inferior ao resultado da subtração
entre o valor mínimo previsto na Faixa Indicativa e o valor
correspondente a 20% do valor máximo previsto na Faixa
Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código
ANBIMA e do Ofício-Circular, hipótese em que o Investidor Não
Institucional poderá desistir do seus Pedido de Reserva,
conforme descrito neste Prospecto.
O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro as
indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da
demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a
Investidores Institucionais, durante o Procedimento de
Bookbuilding. A escolha do critério para determinação do Preço por
Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das
Ações a serem subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a
realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor
pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas
intenções de investimento no contexto da Oferta, e, portanto, não
haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia,
nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das
Sociedades por Ações. Os Investidores Não Institucionais não
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participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto,
não participarão da fixação do Preço por Ação.
A participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá
impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o
investimento nas Ações por Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas poderá reduzir a liquidez das ações
ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário.
Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – A participação de
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente
a formação do Preço por Ação, e o investimento nas Ações
por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de
emissão da Companhia no mercado secundário”, na página 69
deste Prospecto.
Procedimento de
Bookbuilding

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

Público Alvo da Oferta

Investidores Não Institucionais e Investidores Institucionais,
considerados em conjunto.

Rateio da Oferta de Varejo
Com Alocação Prioritária

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

Rateio da Oferta de Varejo
Sem Alocação Prioritária

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

Rateio da Oferta do
Segmento Private

Rateio da Oferta de Varejo Com Alocação Prioritária e Rateio da
Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária, considerados em
conjunto.

Rateio da Oferta do
Segmento Private Com

Rateio entre os Investidores do Segmento Private a ser realizado,
proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva,
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Alocação Prioritária

desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações, caso o total
de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por
Investidores do Segmento Private exceda o total de Ações
destinadas à Oferta do Segmento Private.

Rateio da Oferta do
Segmento Private Sem
Alocação Prioritária

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

Rateio Varejo

Rateio da Oferta de Varejo Com Alocação Prioritária e Rateio da
Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária, considerados em conjunto.

Restrições à Negociação
das Ações (Lock-up)

A Companhia, o Acionista Vendedor e os Administradores obrigarse-ão perante os Coordenadores da Oferta e os Agentes de
Colocação Internacional, pelo período de 180 dias contados da
data da fixação do Preço por Ação, a não efetuar quaisquer das
seguintes operações com relação a quaisquer Valores Mobiliários
Sujeitos ao Lock-up, sem a autorização por escrito dos Agentes de
Colocação Internacional, sujeito a determinadas exceções:
(i) ofertar, vender, contratar a venda, empenhar ou de outro modo
dispor, direta ou indiretamente, e, exclusivamente com relação à
Companhia, emitir quaisquer dos Valores Mobiliários Sujeitos ao
Lock-up; (ii) ofertar, vender, contratar a venda, contratar a compra
ou outorgar quaisquer opções, direitos ou garantias para adquirir
e, exclusivamente com relação à Companhia, emitir os Valores
Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (iii) celebrar qualquer contrato de
swap, hedge ou qualquer acordo que transfira a outros, no todo ou
em parte, quaisquer dos resultados econômicos decorrentes da
titularidade dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (iv)
estabelecer ou aumentar uma posição equivalente de venda, ou
liquidar ou diminuir uma posição equivalente de compra de
quaisquer Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up nos termos da
Section 16 do Exchange Act; ou (v) demandar, protocolar ou
submeter junto à SEC um pedido de registro nos termos nos
termos do Securities Act relativamente aos Valores Mobiliários
Sujeitos ao Lock-up, ou divulgar publicamente a intenção de
efetuar qualquer operação especificada nos itens (i) a (iv).
No que diz respeito ao Acionista Vendedor e os Administradores, as
vedações listadas acima não se aplicarão nas hipóteses de: (i)
doações de boa-fé, desde que, antes de tal doação, o respectivo
donatário comprometa-se com os Agentes de Colocação
Internacional por escrito a respeitar o prazo remanescente do
período de lock-up; (ii) ao cônjuge, companheiro, coabitante, filho,
enteado, neto, pai, padrasto, sogra, sogro, genro, nora, avô, bisavô,
irmão, irmã, meio-irmão, meia-irmã, meio-irmão, cunhado, cunhada,
tia, tio, sobrinha, sobrinho ou primo-irmão do próprio signatário do
instrumento de lock-up, desde que antes de qualquer transferência tal
Familiar Imediato concorde por escrito em estar vinculado aos termos
do instrumento de lock-up e confirme que está cumprindo com os
termos do instrumento de lock-up; (iii) transferências a um trust em
benefício direto ou indireto do próprio signatário do instrumento de
lock-up e/ou de tais 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; (iv) transferências a
quaisquer afiliadas conforme definidas na Regra 405 do Securities
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Act, conforme alterada, dos signatários do instrumento de lock-up,
desde que, antes de tal transferência, o respectivo destinatário
comprometa-se por escrito a respeitar o prazo remanescente do
período de lock-up; (v) transferências realizadas para fins de
empréstimo de ações pelo signatário do instrumento de lock-up para
um Coordenador da Oferta ou a qualquer instituição indicada por tal
Coordenador da Oferta, de um determinado número de ações para
fins de realização das atividades de estabilização do preço das
Ações, nos termos do Contrato de Distribuição e do Contrato de
Estabilização; e (vi) em conexão com as transações relativas aos
Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up adquiridos no mercado
aberto após conclusão da Oferta.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume
substancial das ações poderá prejudicar o valor de negociação das
ações ordinárias de emissão da Companhia.
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – A emissão, a venda, ou a
percepção de uma potencial emissão ou venda, de
quantidades significativas das ações ordinárias de emissão
da Companhia, inclusive pelo Acionista Controlador, após a
conclusão da Oferta e/ou após o período de Lock-up, poderá
afetar adversamente o preço de mercado das ações ordinárias
de emissão da Companhia no mercado secundário ou a
percepção dos investidores sobre a Companhia”, na página
68 deste Prospecto.
Valor Total da Oferta

R$2.134.787.886,00 considerando o Preço por Ação, que é o
ponto médio da faixa de preço indicada na capa deste Prospecto e
sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar.

Valores Mínimo e Máximo
do Pedido de Reserva da
Oferta de Varejo

O valor mínimo de pedido de investimento é de R$3.000,00 e o
valor máximo de pedido de investimento é de R$1.000.000,00 por
Investidor Não Institucional.

Valores Mínimo e Máximo
do Pedido de Reserva da
Oferta do Segmento
Private

O valor de pedido de investimento superior a R$1.000.000,00 e o
valor máximo de pedido de investimento de R$10.000.000,00 por
Investidor do Segmento Private.

Valores Mobiliários
Sujeitos ao Lock-up

Ações ordinárias de emissão da Companhia ou quaisquer valores
mobiliários conversíveis, exercíveis em ou permutáveis por ações
ordinárias de emissão da Companhia.

Veracidade das
Informações

A Companhia, o Acionista Vendedor e o Coordenador Líder, prestaram
declarações de veracidade a respeito das informações constantes
deste Prospecto, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400, as
quais se encontram anexas a este Prospecto a partir da página 129.

XP

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários S.A.
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição do Capital Social da Companhia
Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$100.640.000,00, totalmente
subscrito e integralizado, representado por 148.000.000 ações ordinárias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal.
O capital social poderá ser aumentado independentemente de reforma estatutária, até o limite de
198.000.000 ações ordinárias, por deliberação do Conselho de Administração, que fixará o preço
de emissão, a quantidade de ações ordinárias a serem emitidas e as demais condições de
integralização de tais ações dentro do capital autorizado, assim como a exclusão do direito de
preferência dos atuais acionistas da Companhia.
O quadro abaixo indica a composição do capital social da Companhia, integralmente subscrito e
integralizado, na data deste Prospecto e a previsão após a conclusão da Oferta, considerando os
efeitos da eventual subscrição acima.
Espécie e Classe das Ações
Ordinárias ..............................................
Total ......................................................
(1)

(2)

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)
100.640.000,00
148.000.000
148.000.000
100.640.000,00

Composição Após a Oferta
Quantidade
Valor(1)(2)
(em R$)
179.393.940
1.594.991.544,00
179.393.940
1.594.991.544,00

Com base no Preço por Ação de R$47,60, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$44,60 e R$50,60, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou
abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

A composição do capital social não será impactada pela eventual colocação das Ações Adicionais
e/ou das Ações do Lote Suplementar.
Acionistas da Companhia
Os quadros abaixo indicam a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia detidas
por acionistas titulares de 5% ou mais de ações ordinárias de emissão da Companhia e pelos
membros da administração da Companhia, na data deste Prospecto e a previsão para após a
conclusão da Oferta.
Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar:
Antes da Oferta
Acionista
Ações Ordinárias
%
Acionista Vendedor ............
147.999.999
100,00
Hahn Participações Eireli .......
1
0,00
–
–
Ações em circulação ..........
148.000.000
100,00
Total ..................................
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Após a Oferta
Ações Ordinárias
%
134.545.454
75,00
1
0,00
44.848.485
25,00
179.393.940
100,00

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar
as Ações do Lote Suplementar:
Antes da Oferta
Acionista
Ações Ordinárias
%
Acionista Vendedor ............
147.999.999
100,00
Hahn Participações Eireli .......
1
0,00
–
–
Ações em circulação ..........
100,00
148.000.000
Total ..................................

Após a Oferta
Ações Ordinárias
%
125.575.757
70,00
1
0,00
53.818.182
30,00
179.393.940
100,00

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações do Lote Suplementar, mas sem
considerar as Ações Adicionais:
Antes da Oferta
Acionista
Ações Ordinárias
%
Acionista Vendedor ............
147.999.999
100,00
Hahn Participações Eireli .......
1
0,00
–
–
Ações em circulação ..........
148.000.000
100,00
Total ..................................

Após a Oferta
Ações Ordinárias
%
127.818.182
71,25
1
0,00
51.575.757
28,75
179.393.940
100,00

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar:
Antes da Oferta
Acionista
Ações Ordinárias
%
Acionista Vendedor ............
147.999.999
100,00
Hahn Participações Eireli .......
1
0,00
–
–
Ações em circulação ..........
148.000.000
100,00
Total ..................................

Após a Oferta
Ações Ordinárias
%
118.848.485
66,25
1
0,00
60.545.454
33,75
179.393.940
100,00

Acionista Vendedor, Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos
Segue abaixo descrição sobre o Acionista Vendedor:
MARCELO RODOLFO HAHN, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade
RG nº 4.643.000-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/ME sob o nº 094.057.508-60, residente e domiciliado
na cidade de Cotia, Estado de São Paulo, na Rodovia Raposo Tavares, km 30,5, nº 2.833, Unidade
I, Prédios 100/110, CEP 06705-030.
A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e a ser alienada
pelo Acionista Vendedor, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar:
Quantidade
Companhia...............................................
Acionista Vendedor ..................................
Total ........................................................
(1)

(2)

31.393.940
13.454.545
44.848.485

Montante(1)
(R$)
1.494.351.544,00
640.436.342,00
2.134.787.886,00

Recursos
Líquidos(1)(2)
(R$)
1.431.215.191,27
613.377.907,55
2.044.593.098,82

Com base no Preço por Ação de R$47,60, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$44,60 e R$50,60, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou
abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
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A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e a ser alienada
pelo Acionista Vendedor, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote
Suplementar:
Quantidade
Companhia...............................................
Acionista Vendedor ..................................
Total ........................................................
(1)

(2)

31.393.940
22.424.242
53.818.182

Montante(1)
(R$)
1.494.351.544,00
1.067.393.919,20
2.561.745.463,20

Recursos
Líquidos(1)(2)
(R$)
1.431.215.191,27
1.022.296.526,11
2.453.511.717,38

Com base no Preço por Ação de R$47,60, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$44,60 e R$50,60, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou
abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Deduzidas as comissões, mas sem dedução das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e a ser alienada
pelo Acionista Vendedor, considerando as Ações do Lote Suplementar, mas sem considerar as
Ações Adicionais:
Quantidade
Companhia...............................................
Acionista Vendedor ..................................
Total ........................................................
(1)

(2)

31.393.940
20.181.817
51.575.757

Montante(1)
(R$)
1.494.351.544,00
960.654.489,20
2.455.006.033,20

Recursos
Líquidos(1)(2)
(R$)
1.431.215.191,27
920.066.837,03
2.351.282.028,30

Com base no Preço por Ação de R$47,60, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$44,60 e R$50,60, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou
abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Deduzidas as comissões, mas sem dedução das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e a ser alienada
pelo Acionista Vendedor, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar:
Quantidade
Companhia...............................................
Acionista Vendedor ..................................
Total ........................................................
(1)

(2)

31.393.940
29.151.514
60.545.454

Montante(1)
(R$)
1.494.351.544,00
1.387.612.066,40
2.881.963.610,40

Recursos
Líquidos(1)(2)
(R$)
1.431.215.191,27
1.328.985.456,59
2.760.200.647,86

Com base no Preço por Ação de R$47,60, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$44,60 e R$50,60, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou
abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Deduzidas as comissões, mas sem dedução das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Descrição da Oferta
A Oferta consistirá na distribuição pública primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado
de balcão não organizado, e será realizada sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta,
observado o disposto na Instrução CVM 400, o Código ANBIMA, bem como os esforços de
dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado e demais normativos aplicáveis,
com a participação de determinadas Instituições Consorciadas.
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de
Colocação Internacional, em conformidade com o Contrato de Colocação Internacional, junto a
Investidores Estrangeiros, desde que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade
com os mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo BACEN e/ou pela CVM, nos
termos da Resolução CMN 4.373, e na Resolução CVM 13, ou na Lei 4.131, sem a necessidade,
portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou
órgão regulador do mercado de capitais de outro país que não o Brasil, inclusive perante a SEC.

38

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do Anúncio
de Início, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote
Suplementar, conforme definido abaixo), poderá, a critério do Acionista Vendedor, em comum
acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% do total de Ações inicialmente
ofertado (sem considerar as Ações do Lote Suplementar), ou seja, em até 8.969.697 ações
ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor, nas mesmas
condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem
considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual
equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações
Adicionais), ou seja, em até 6.727.272 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade
do Acionista Vendedor, nas mesmas condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente
ofertadas (“Ações do Lote Suplementar”), conforme opção a ser outorgada pelo Acionista
Vendedor ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Distribuição, as quais serão
destinadas, exclusivamente, para prestação de serviços de estabilização de preço das Ações no
âmbito da Oferta (“Opção de Ações do Lote Suplementar”). O Agente Estabilizador terá o direito
exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive, e por um período de
até 30 dias contados da data de início de negociação na B3, inclusive, de exercer a Opção de
Ações do Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por
escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das ações
ordinárias de emissão da Companhia seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador
e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação. Conforme disposto
no Contrato de Distribuição, as Ações do Lote Suplementar não serão objeto de garantia firme de
liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta.
No âmbito da Oferta Primária, a emissão das Ações pela Companhia será realizada com exclusão
do direito de preferência dos seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das
Sociedades por Ações, sendo que tal emissão será realizada dentro do limite de capital autorizado
previsto no estatuto social da Companhia.
As Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar)
serão colocadas pelas Instituições Participantes da Oferta, em regime de Garantia Firme de
Liquidação, de forma individual e não solidária, a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta, de
acordo com os limites individuais e demais disposições previstas no Contrato de Distribuição e
observadas as disposições descritas abaixo. As Ações que forem objeto de esforços de colocação no
exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão
obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos Coordenadores
da Oferta, em moeda corrente nacional, nos termos do artigo 19, parágrafo 4° da Lei do Mercado de
Capitais, bem como da Lei 4.131, da Resolução CMN 4.373 e da Resolução CVM 13.
Exceto pelos registros da Oferta a serem concedidos pela CVM para a realização da Oferta no
Brasil em conformidade com os procedimentos previstos na Instrução CVM 400, a Companhia, o
Acionista Vendedor, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não
realizaram e não realizarão nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC dos Estados Unidos e
nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. As
Ações não poderão ser ofertadas ou subscritas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas
U.S. persons, conforme definido no Regulamento S, exceto se registradas na SEC ou de acordo
com uma isenção de registro nos termos do Securities Act.
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Aprovações Societárias
A realização da Oferta Primária, mediante aumento de capital da Companhia, dentro do limite de
capital autorizado previsto em seu estatuto social, com a exclusão do direito de preferência dos
atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por
Ações, e do artigo 5º, parágrafo 3º, do Estatuto Social, bem como seus termos e condições foram
aprovados na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 14 de outubro de
2020, cuja ata foi arquivada na JUCESP em 10 de fevereiro de 2021, sob o nº 0.101.791/21-5 e
publicada no DOESP e no jornal “Diário Comercial” em 05 de fevereiro de 2021.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado
em seu estatuto social, serão aprovados em reunião do Conselho de Administração da Companhia a
ser realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a concessão dos registros da
Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP e publicada no jornal “Diário
Comercial” na data de disponibilização do Anúncio de Início e no DOESP no dia útil subsequente.
Não será necessária qualquer aprovação societária em relação ao Acionista Vendedor para a
participação na Oferta Secundária e a fixação do Preço por Ação.
Instituições Participantes da Oferta
Os Coordenadores da Oferta, em nome da Companhia e do Acionista Vendedor convidaram as
Instituições Consorciadas para participar da Oferta para efetuar, exclusivamente, esforços de
colocação das Ações junto a Investidores Não Institucionais.
Preço por Ação
No contexto da Oferta, estima-se que o preço de aquisição, conforme o caso, por ação ordinária de
emissão da Companhia estará situado entre R$44,60 e R$50,60, ressalvado, no entanto, que o
preço por ação ordinária de emissão da Companhia poderá ser fixado acima ou abaixo desta faixa,
a qual é meramente indicativa (“Preço por Ação”). Na hipótese do Preço por Ação ser fixado
acima ou abaixo dessa Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva serão normalmente
considerados e processados, observadas as condições de eficácia descritas neste
Prospecto, exceto no caso de o Preço por Ação ser inferior ao resultado da subtração entre
o valor mínimo previsto na Faixa Indicativa e o valor correspondente a 20% do valor máximo
previsto na Faixa Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do
Ofício-Circular, hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir do seu
Pedido de Reserva. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações – Como resultado do Procedimento de Bookbuilding, o Preço por Ação
poderá ser fixado em valor inferior à Faixa Indicativa e, nesta hipótese, os Investidores Não
Institucionais poderão exercer a opção de desistir de seus Pedidos de Reserva” deste
Prospecto Preliminar.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de
investimento a ser realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionais pelos Coordenadores
da Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato de Distribuição, e pelos Agentes de Colocação
Internacional, no exterior, conforme previsto no Contrato de Colocação Internacional, em
consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1°, e no artigo 44 da Instrução CVM 400
(“Procedimento de Bookbuilding”).
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O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da
qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores
Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério para determinação do
Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem
subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o
qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de
investimento nas Ações no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos
atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das
Sociedades por Ações. Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento
de Bookbuilding e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no Procedimento de
Bookbuilding em até 20% da quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações
Adicionais e as Ações do Lote Suplementar). Nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso
seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente
ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), não será
permitida a colocação de Ações a Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo
as intenções de investimento realizadas por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas automaticamente canceladas.
As Pessoas Vinculadas às Instituições Participantes da Oferta e/ou a quaisquer dos Agentes de
Colocação Internacional poderão realizar seus respectivos Pedidos de Reserva ou ordens de
investimento, conforme o caso, somente por meio da entidade a que estiverem vinculadas.
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400
(i) para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações
ordinárias de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de total return swap),
desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; ou (ii) que se enquadre dentre as outras
exceções previstas no artigo 48, inciso II, da Instrução CVM 400, são permitidos na forma do
artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados por Pessoas
Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400. Para mais informações, veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização
de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das
ações ordinárias de emissão da Companhia”, na página 73 deste Prospecto.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por
Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá reduzir a liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no
mercado secundário. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações – A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do
Preço por Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão
da Companhia no mercado secundário”, na página 69 deste Prospecto.
Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta
Na data deste Prospecto, não existem ações da Companhia em negociação no mercado. Após a
realização da Oferta (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), um
montante de até 44.848.485 ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de,
aproximadamente, 25% do seu capital social, estarão em circulação no mercado. Considerando a
colocação das Ações Adicionais e das Ações do Lote Suplementar, um montante de até 60.545.454
ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de, aproximadamente, 33,75% do seu
capital social, estarão em circulação no mercado. Para maiores informações, ver seção “Informações
sobre a Oferta – Composição do Capital Social da Companhia” na página 36 deste Prospecto.
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Cumpre ressaltar que, de acordo com o disposto no Regulamento do Novo Mercado, o percentual
mínimo de ações em circulação que deve ser mantido pelas sociedades que aderirem ao Novo
Mercado é de 25% do total do capital social de tais sociedades, de modo que, após a realização da
Oferta, a Companhia deverá manter ações representativas de, no mínimo, 25% do seu capital
social em circulação (free float).
Custos de Distribuição
As despesas com auditores, advogados, traduções, taxas de registro e outras despesas descritas
abaixo serão pagas exclusivamente pela Companhia. As comissões a serem pagas aos
Coordenadores da Oferta serão suportadas pela Companhia, exceto por aquelas incidentes sobre as
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, que serão suportadas pelo Acionista Vendedor.
Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A
Companhia arcará com as despesas relacionadas à Oferta, bem como arcará juntamente com
o Acionista Vendedor com as comissões da Oferta, o que impactará os valores líquidos a
serem recebidos no âmbito da Oferta e poderá afetar adversamente os resultados da
Companhia no período subsequente à realização da mesma”, na página 74 deste Prospecto.
Segue abaixo a descrição dos custos, despesas e comissões estimados para a Oferta, sem
considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações do Lote Suplementar:
Comissões e Despesas
Comissões da Oferta(2)
Comissão de Coordenação(3) ..................
Comissão de Colocação(4) ......................
Comissão de Garantia Firme(5) ...............
Comissão de Incentivo(6) .........................
Total de Comissões ..............................
Despesas da Oferta(7)
Impostos, Taxa e Outras Retenções .......
Taxa de Registro na CVM .......................
Taxa de Registro na B3 ..........................
Taxa de Registro na ANBIMA .................
Total de Despesas com Taxas .............
Despesas com Auditores
Independentes ......................................
Despesas com Advogados(8) ..................
Outras Despesas(9) .................................
Total de Outras Despesas ....................
Total de Despesas ................................
Total de Comissões e Despesas .........
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Valor total
(R$)(1)(10)

% em relação ao Valor
Total da Oferta(10)

Custo unitário por
Ação (R$)(10)

13.342.424,29
40.027.272,86
13.342.424,29
23.482.666,75
90.194.788,18

0,63%
1,88%
0,63%
1,10%
4,23%

0,30
0,89
0,30
0,52
2,01

9.633.422,31
634.628,72
814.355,24
89.810,53
11.172.216,80

0,45%
0,03%
0,04%
0,00%
0,52%

0,21
0,01
0,02
0,00
0,25

665.000,00

0,03%

0,01

4.123.066,01
518.338,80
5.306.404,81
16.478.621,62
106.673.409,80

0,19%
0,02%
0,25%
0,77%
5,00%

0,09
0,01
0,12
0,37
2,38

Com base no Preço por Ação de R$47,60, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que
o Preço por Ação estará situado entre R$44,60 e R$50,60, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima
ou abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, na proporção das Ações ofertada
pela Companhia e pelo Acionista Vendedor.
Comissão de Coordenação é composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Ações efetivamente colocadas, sem considerar, neste cenário, as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar;
e (ii) o Preço por Ação.
Comissão de Colocação é composta de 60% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Ações efetivamente colocadas, sem considerar, neste cenário, as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar;
e (ii) o Preço por Ação.
Comissão de Garantia Firme é composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação entre (i) a
quantidade total de Ações efetivamente colocadas, sem considerar, neste cenário, as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar;
e (ii) o Preço por Ação. Devida exclusivamente aos Coordenadores da Oferta, uma vez que prestarão Garantia Firme de Liquidação no
âmbito da Oferta.
A Comissão de Incentivo, conforme descrito pelo Contrato de Distribuição, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a ser paga
aos Coordenadores da Oferta, que independe de parâmetros objetivos e será paga a exclusivo critério da Companhia e do Acionista Vendedor, na
proporção de suas Ações alocadas na Oferta, utilizando como parâmetro a sua percepção acerca do resultado da Oferta. A Comissão de
Incentivo é de 1,10%, que, conforme descrita no Contrato de Distribuição, será aplicada sobre o Valor Total da Oferta, neste cenário,
incluindo a totalidade das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.
Despesas estimadas da Oferta assumidas exclusivamente pela Companhia.
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(8)
(9)
(10)

Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, para o direito
brasileiro e para o direito dos Estados Unidos.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow) e outras despesas relacionadas a Oferta.
Sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações do Lote Suplementar.

Para fins da Instrução CVM 400 e do artigo 3º do Anexo II do Código ANBIMA, não há outra
remuneração devida pela Companhia e pelo Acionista Vendedor às Instituições Participantes da
Oferta ou aos Agentes de Colocação Internacional, exceto pela remuneração descrita acima e
pelos ganhos decorrentes da atividade de estabilização, bem como não existe nenhum outro tipo
de remuneração que dependa do Preço por Ação.
Estabilização do Preço das Ações
O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu exclusivo critério, conduzir
atividades de estabilização de preço das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, a
partir da data de assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive, e por um período de até 30 dias
contados do início da negociação das Ações, inclusive, por meio de operações bursáteis de
compra e venda de ações ordinárias de emissão da Companhia, observadas as disposições legais
aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização, o qual foi previamente submetido à análise e
aprovação da B3 e da CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3°, da Instrução CVM 400 e do
item II da Deliberação CVM 476.
Não existe obrigação, por parte do Agente Estabilizador ou da Corretora, de realizar operações de
estabilização e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas a qualquer
momento, observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador
e a Corretora poderão escolher livremente as datas em que realizarão as operações de compra e
venda das ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito das atividades de estabilização,
não estando obrigados a realizá-las em todos os dias ou em qualquer data específica, podendo,
inclusive, interrompê-las e retomá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério.
A partir da divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Estabilização estará disponível para consulta
e obtenção de cópias junto ao Agente Estabilizador e à CVM, nos endereços físicos indicados na seção
“Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 63 deste Prospecto.
Características das Ações
As Ações conferirão a seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos
atuais titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos no Estatuto
Social, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo Mercado, conforme vigentes
nesta data, dentre os quais se incluem os seguintes:
(a) direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada ação ordinária de
emissão da Companhia corresponde a um voto;
(b) observadas as disposições aplicáveis na Lei das Sociedades por Ações, direito ao recebimento
de dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 25% do lucro líquido de
cada exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, e
dividendos adicionais e demais proventos de qualquer natureza eventualmente distribuídos por
deliberação de assembleia geral ou pelo Conselho de Administração, conforme aplicável;
(c) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições
asseguradas aos acionistas controladores da Companhia, no caso de alienação, direta ou
indireta, a título oneroso do controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação,
como por meio de operações sucessivas, observadas as condições e os prazos previstos na
legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhe assegurar tratamento
igualitário àquele dado aos acionistas controladores (tag along);
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(d) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública de aquisição
de ações a ser realizada pela Companhia ou pelos acionistas controladores da Companhia, em
caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de cancelamento de listagem das
ações ordinárias de emissão da Companhia no Novo Mercado (salvo hipóteses de dispensa
previstas no Regulamento do Novo Mercado), pelo seu valor justo, apurado mediante laudo de
avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada;
(e) no caso de liquidação da Companhia, os acionistas terão direito de participar do acervo da
Companhia, na proporção da sua participação no capital social, nos termos do artigo 109,
inciso II, da Lei das Sociedades por Ações;
(f) direito de preferência na subscrição de novas ações, debêntures conversíveis em ações e
bônus de subscrição emitidos pela Companhia, conforme conferido pelo artigo 109, inciso IV, e
artigo 172 da Lei das Sociedades por Ações;
(g) direito integral ao recebimento de dividendos e demais distribuições pertinentes às ações
ordinárias de emissão da Companhia que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da
divulgação do Anúncio de Início; e
(h) todos os demais direitos assegurados às ações ordinárias de emissão da Companhia, nos
termos previstos no Regulamento do Novo Mercado, no Estatuto Social da Companhia e na Lei
das Sociedades por Ações.
Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias de emissão
da Companhia, veja a seção “18. Valores Mobiliários” do Formulário de Referência, incorporado
por referência a este Prospecto.
Público Alvo da Oferta
As Instituições Participantes da Oferta efetuarão a colocação das Ações para (i) Investidores de
Varejo, em conformidade com os procedimentos previstos para a Oferta de Varejo, observados os
Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta de Varejo; (ii) Investidores do
Segmento Private, em conformidade com os procedimentos previstos para a Oferta do Segmento
Private, observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta do Segmento
Private; e (iii) Investidores Institucionais, no âmbito da Oferta Institucional.
Procedimento da Oferta
Após a divulgação do Aviso ao Mercado, bem como sua nova divulgação (com os logotipos das
Instituições Consorciadas), a disponibilização deste Prospecto, o encerramento do Período de
Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding, a celebração e o cumprimento das condições suspensivas do Contrato de
Distribuição e do Contrato de Colocação Internacional, a concessão dos registros da Oferta pela
CVM, a divulgação do Anúncio de Início e a disponibilização do Prospecto Definitivo, as Instituições
Participantes da Oferta realizarão a distribuição pública das Ações (considerando as Ações
Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar) em regime de Garantia Firme de
Liquidação, e observado o esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo
Mercado, por meio de duas ofertas distintas, quais sejam: (i) uma oferta destinada aos Investidores
Não Institucionais (“Oferta Não Institucional”); e (ii) uma oferta destinada aos Investidores
Institucionais (“Oferta Institucional”), conforme descritas abaixo.
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Os Coordenadores da Oferta, com a expressa anuência da Companhia e do Acionista Vendedor
elaborarão um plano de distribuição das Ações, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução
CVM 400, e do Regulamento do Novo Mercado, no que diz respeito ao esforço de dispersão
acionária, o qual levará em conta a criação de uma base acionária diversificada de acionistas, as
relações da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta com seus clientes
e outras considerações de natureza comercial ou estratégica, que em nenhuma hipótese serão
consideradas para alocação dos Investidores Não Institucionais, observado que os Coordenadores
da Oferta deverão assegurar: (i) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes,
(ii) o tratamento justo e equitativo aos investidores, em conformidade com o artigo 21 da Instrução
CVM 400, e (iii) o recebimento prévio, pelas Instituições Participantes da Oferta, de exemplares
dos Prospectos para leitura obrigatória, assegurando o esclarecimento de eventuais dúvidas por
pessoa designada pelo Coordenador Líder.
Conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, não será admitida
distribuição parcial no âmbito da Oferta, sendo possível o cancelamento do pedido dos
registros da Oferta caso não haja investidores suficientes para subscrever/adquirir a
totalidade das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as
Ações do Lote Suplementar) até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Caso não existam Pedidos de Reserva e/ou intenções de investimento para a subscrição/aquisição
da totalidade das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do
Lote Suplementar) até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato de
Distribuição, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e ordens de
investimento, conforme o caso, automaticamente cancelados, e os valores eventualmente
depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem
reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente
incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis,
sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser
criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), no prazo máximo de 3 dias
úteis contados da comunicação do cancelamento. Para mais informações, veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Na medida em que não será admitida
distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível que a Oferta venha a ser cancelada caso
não haja investidores suficientes interessados em subscrever/adquirir a totalidade das
Ações no âmbito da Oferta.”, na página 71 deste Prospecto.
Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, os Coordenadores da Oferta
recomendaram à Companhia e ao Acionista Vendedor a contratação de instituição para
desenvolver atividades de formador de mercado, nos termos da Instrução da CVM nº 384, de
17 de março de 2003, para a realização de operações destinadas a fomentar a liquidez das
ações ordinárias emitidas pela Companhia no mercado secundário. No entanto, não houve
nem haverá contratação de formador de mercado no âmbito da Oferta.
Oferta Não Institucional
A Oferta Não Institucional será realizada exclusivamente junto a Investidores Não Institucionais que
realizarem solicitações de reserva antecipada mediante o preenchimento do Pedido de Reserva
junto a uma única Instituição Consorciada durante o Período de Reserva, de acordo com as
condições e procedimentos descritos abaixo.
Os Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas poderão realizar
Pedido de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, sendo que aqueles
Investidores Não Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas que não realizarem
seus Pedidos de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas terão seus
Pedidos de Reserva cancelados em caso de excesso de demanda superior a 1/3 à quantidade de
Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar), nos termos do artigo 55 da Instrução CVM 400. Investidores Não Institucionais que
sejam considerados Pessoas Vinculadas que realizarem seus Pedidos de Reserva no Período de
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Reserva para Pessoas Vinculadas não terão seus Pedidos de Reserva cancelados, mesmo no
caso de excesso de demanda superior a 1/3 das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar).
No contexto da Oferta Não Institucional e considerando que a Companhia deve envidar melhores
esforços para atingir a dispersão acionária prevista no Regulamento do Novo Mercado, o montante
de, no mínimo, 11,5% e, no máximo, 20% da totalidade das Ações (considerando as Ações
Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), a critério dos Coordenadores da Oferta, da
Companhia e do Acionista Vendedor, será destinado prioritariamente à colocação pública junto a
Investidores Não Institucionais que realizarem Pedido de Reserva, nos termos do artigo 12 do
Regulamento do Novo Mercado, de acordo com as condições ali previstas e o procedimento abaixo
indicado, por meio de (i) uma Oferta de Varejo (conforme definido abaixo), destinada aos Investidores
de Varejo; e (ii) uma Oferta do Segmento Private (conforme definido abaixo), destinada aos Investidores
do Segmento Private.
Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados na realização de Pedido de
Reserva que (i) leiam cuidadosamente os termos e condições estipulados no Pedido de
Reserva, especialmente no que se refere aos procedimentos relativos à liquidação da Oferta e
as informações constantes neste Prospecto Preliminar e no Formulário de Referência, em
especial as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações” deste Prospecto
Preliminar, bem como a seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência;
(ii) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar o seu
Pedido de Reserva, se essa, a seu exclusivo critério, exigirá (a) a abertura ou atualização de
conta e/ou cadastro, e/ou (b) a manutenção de recursos em conta corrente nela aberta e/ou
mantida, para fins de garantia do Pedido de Reserva; (iii) verifiquem com a Instituição
Consorciada de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva, a possibilidade de
débito antecipado da reserva por parte da Instituição Consorciada; e (iv) entrem em contato
com a Instituição Consorciada de sua preferência para obter informações mais detalhadas
sobre o prazo estabelecido pela Instituição Consorciada para a realização do Pedido de
Reserva ou, se for o caso, para a realização do cadastro na Instituição Consorciada, tendo em
vista os procedimentos operacionais adotados por cada Instituição Consorciada.
Nos termos do artigo 85, parágrafo 2º, da Lei das Sociedades por Ações e da Deliberação da
CVM nº 860, de 22 de julho de 2020 (“Deliberação CVM 860”), o Pedido de Reserva será o
documento de aceitação por meio do qual o Investidor Não Institucional aceitará participar
da Oferta, subscrever/adquirir e integralizar/liquidar as Ações que vierem a ser a ele
alocadas. Dessa forma, a subscrição/aquisição das Ações será formalizada por meio do
sistema de registro da B3, sendo, portanto, dispensada a apresentação de boletim de
subscrição e de contrato de compra e venda.
Para as hipóteses de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta, vide
seções “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão
ou Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta” nas páginas 54, 56 e 58,
respectivamente, deste Prospecto.
Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento de Bookbuilding e,
portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
Os Investidores Não Institucionais deverão realizar a integralização/liquidação das Ações mediante
o pagamento à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, de
acordo com o procedimento descrito acima. As Instituições Consorciadas somente atenderão aos
Pedidos de Reserva feitos por Investidores Não Institucionais titulares de conta nelas aberta ou
mantida pelo respectivo Investidor Não Institucional.
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Oferta de Varejo
O montante de, no mínimo, 10% e no máximo 20% das Ações ofertadas no âmbito da Oferta
(considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, será
destinado à colocação pública para Investidores de Varejo, conforme disposto a seguir:
(i) o montante de, no mínimo, 8% das Ações ofertadas no âmbito da Oferta (considerando as
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), será destinado à colocação pública para
Investidores de Varejo Com Alocação Prioritária (“Oferta de Varejo Com Alocação
Prioritária”), sendo certo que, caso haja demanda de Investidores de Varejo Com Alocação
Prioritária (a) de até 8% do total de Ações ofertado no âmbito da Oferta (considerando as
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), tais pedidos serão integralmente atendidos
e terão alocação garantida; e (b) superior a 8% do total de Ações ofertado no âmbito da Oferta
(considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), a alocação, desde que o
montante mínimo estipulado para a Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária tenha sido
atendido, nos termos do item (ii) abaixo, será definida a exclusivo critério e discricionariedade
da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, observado que, nesse
caso, poderá haver Rateio da Oferta de Varejo Com Alocação Prioritária (conforme definido
abaixo); e
(ii) o montante de, no mínimo, 2% das Ações ofertadas no âmbito da Oferta (considerando as
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), será destinado à colocação pública para
Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária (“Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária”
e, em conjunto com a Oferta de Varejo Com Alocação Prioritária, a “Oferta de Varejo”), sendo
certo que, caso haja demanda de Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária (a) de até
2% do total de Ações ofertado no âmbito da Oferta (considerando as Ações Adicionais e as
Ações do Lote Suplementar), tais pedidos serão integralmente atendidos e terão alocação
garantida; e (b) superior a 2% do total de Ações ofertado no âmbito da Oferta (considerando as
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), a alocação, desde que o montante mínimo
estipulado para a Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária tenha sido atendido, nos termos
do item (i) acima, será definida a exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, do
Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, observado que, neste caso, poderá haver
Rateio da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária (conforme definido abaixo).
A Oferta de Varejo será realizada exclusivamente junto a Investidores de Varejo que realizarem
Pedido de Reserva junto a uma única Instituição Consorciada, durante o Período de Reserva, ou,
no caso de Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas, durante o Período de Reserva
para Pessoas Vinculadas, observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da
Oferta de Varejo, observado o disposto neste item.
Os Pedidos de Reserva poderão ser efetuados pelos Investidores de Varejo de maneira irrevogável
e irretratável, exceto pelo disposto nas alíneas (a), (c) e (e) abaixo e nas seções “Alteração das
Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e
“Violações de Normas de Conduta” nas páginas 54, 56 e 58, respectivamente, deste Prospecto,
observadas as condições do próprio instrumento de Pedido de Reserva, de acordo com as
seguintes condições:
(a) durante o Período de Reserva e o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme
aplicável, cada um dos Investidores de Varejo interessados em participar da Oferta de Varejo
deverá realizar a reserva de Ações, mediante o preenchimento do Pedido de Reserva junto a
uma única Instituição Consorciada, nos termos da Deliberação CVM 476, observados os
Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta de Varejo, sendo que tais
Investidores de Varejo poderão estipular, no Pedido de Reserva, como condição de eficácia de
seu Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação, conforme previsto no artigo 45, parágrafo
3º, da Instrução CVM 400, sem necessidade de posterior confirmação. Caso o Investidor de
Varejo estipule um preço máximo por Ação no Pedido de Reserva abaixo do Preço por Ação, o
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seu Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela respectiva Instituição
Consorciada, sendo os valores eventualmente depositados devolvidos, no prazo máximo de 3
dias úteis contados da divulgação do Anúncio de Início, sem qualquer remuneração, juros ou
correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos
ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre
movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e
quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual
venha a ser majorada);
(b) os Investidores de Varejo que tenham interesse em participar da Oferta de Varejo Com
Alocação Prioritária deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que estão de
acordo com o Lock-up Oferta de Varejo (conforme definido abaixo), sob pena de serem
considerados Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária e não participarem da Oferta de
Varejo Com Alocação Prioritária;
(c) os Investidores de Varejo deverão indicar, obrigatoriamente, no respectivo Pedido de
Reserva, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob pena de seu Pedido de
Reserva ser cancelado pela respectiva Instituição Consorciada. Caso seja verificado
excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), será vedada a colocação de
Ações junto a Investidores de Varejo que sejam Pessoas Vinculadas, com exceção daqueles
que tenham realizado Pedido de Reserva durante o Período de Reserva para Pessoas
Vinculadas, sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo que sejam
Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, e os valores depositados devolvidos sem
qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e
com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem
limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos
em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como
aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), no prazo máximo de 3 dias úteis contados
do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva;
(d) após a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a quantidade de Ações
subscritas/adquiridas e o respectivo valor do investimento dos Investidores de Varejo, serão
informados a cada Investidor de Varejo até às 12:00 horas do dia útil imediatamente seguinte à
data de divulgação do Anúncio de Início pela Instituição Consorciada que houver recebido o
respectivo Pedido de Reserva, por meio de mensagem enviada ao endereço eletrônico fornecido
no Pedido de Reserva ou, na sua ausência, por telefone, fac-símile ou correspondência, sendo o
pagamento a ser feito de acordo com a alínea (e) abaixo limitado ao valor do Pedido de Reserva
e ressalvada a possibilidade de Rateio Varejo (conforme definido abaixo);
(e) cada Investidor de Varejo deverá efetuar o pagamento do valor indicado na alínea (d) acima junto
à Instituição Consorciada com que tenha realizado o respectivo Pedido de Reserva, à vista, em
moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, até as 10:30 horas da Data de
Liquidação. Não havendo pagamento pontual, a Instituição Consorciada junto à qual o Pedido de
Reserva tenha sido realizado irá garantir a liquidação por parte do Investidor de Varejo e o
Pedido de Reserva será automaticamente cancelado por tal Instituição Consorciada;
(f) até às 16:00 horas da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição Consorciada
junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado, entregará a cada Investidor de Varejo o
número de Ações correspondente à relação entre o valor do investimento pretendido constante
do Pedido de Reserva e o Preço por Ação, desde que efetuado o pagamento previsto acima,
ressalvadas as possibilidades de desistência e cancelamento previstas nas alíneas (a), (c) e
(e) acima e nas seções “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”,
“Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta” nas páginas 54,
56 e 58, respectivamente, deste Prospecto e a possibilidade de Rateio Varejo. Caso tal relação
resulte em fração de Ação, o valor do investimento será limitado ao valor correspondente ao
maior número inteiro de Ações, desprezando-se a referida fração;
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(g) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores de Varejo Com
Alocação Prioritária (i) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinadas à Oferta de
Varejo Com Alocação Prioritária, não haverá Rateio da Oferta de Varejo Com Alocação
Prioritária (conforme definido abaixo), sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de
Reserva realizados por Investidores de Varejo Com Alocação Prioritária, de modo que as Ações
destinadas à Oferta de Varejo Com Alocação Prioritária remanescentes, se houver, poderão ser
destinadas à Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária; ou (ii) exceda o montante de Ações
destinadas à Oferta Oferta de Varejo Com Alocação Prioritária, será realizado rateio entre os
respectivos Investidores de Varejo Com Alocação Prioritária que apresentarem Pedido de
Reserva proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se,
entretanto, as frações de Ações (“Rateio da Oferta de Varejo Com Alocação Prioritária”);
(h) caso o total de Ações destinadas à Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária (após a Oferta de
Varejo Com Alocação Prioritária) objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores de
Varejo Sem Alocação Prioritária (i) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinadas à
Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária, não haverá Rateio da Oferta de Varejo Sem
Alocação Prioritária (conforme definido abaixo), sendo integralmente atendidos todos os Pedidos
de Reserva realizados por Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária, de modo que as
Ações destinadas à Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária remanescentes, se houver,
poderão ser destinadas à Oferta Institucional; ou (ii) exceda o montante de Ações destinadas à
Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária, será realizado rateio entre os respectivos
Investidores de Varejo Sem Alocação Prioritária que apresentarem Pedido de Reserva
proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se,
entretanto, as frações de Ações (“Rateio da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária” e, em
conjunto com o Rateio da Oferta de Varejo Com Alocação Prioritária, “Rateio Varejo”);
(i) caso haja Rateio Varejo, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de
quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos
sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e
quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a
ser majorada), no prazo máximo de 3 dias úteis contados da Data de Liquidação; e
(j) a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e do Acionista Vendedor, a quantidade
de Ações destinadas a Investidores de Varejo poderá ser aumentada para que os pedidos
excedentes dos Investidores de Varejo possam ser total ou parcialmente atendidos, sendo que,
no caso de atendimento parcial, será observado o Rateio Varejo descrito acima.
Lock-up Oferta de Varejo. Os Investidores de Varejo Com Alocação Prioritária que indicarem no
Pedido de Reserva que estão de acordo com o Lock-up Oferta de Varejo e subscreverem/adquirirem
Ações no âmbito da Oferta de Varejo Com Alocação Prioritária não poderão, pelo prazo de 45 dias
contados da data de divulgação do Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar
a venda, dar em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais Ações (“Lockup Oferta de Varejo”). Dessa forma, como condição para a participação na Oferta de Varejo Com
Alocação Prioritária, cada Investidor de Varejo Com Alocação Prioritária, ao realizar seu Pedido de
Reserva, estará autorizando seu agente de custódia na Central Depositária gerida pela B3 a
depositar tais Ações para a carteira mantida pela Central Depositária gerida pela B3 exclusivamente
para este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida
pela B3 até o encerramento do Lock-up Oferta de Varejo. Não obstante o Lock-up Oferta de Varejo,
as Ações subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta de Varejo Com Alocação Prioritária poderão ser
outorgadas em garantia da Câmara de Compensação e Liquidação da B3, caso as Ações venham a
ser consideradas elegíveis para depósito de garantia, de acordo com os normativos da B3,
independentemente das restrições mencionadas acima. Neste caso, a Câmara de Compensação e
Liquidação da B3 estará autorizada a desbloquear as Ações subscritas/adquiridas no âmbito da
Oferta de Varejo Com Alocação Prioritária que foram depositadas em garantia para fins de excussão
da garantia, nos termos dos normativos da B3.
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Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores de Varejo Com
Alocação Prioritária por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período
de Lock-up Oferta de Varejo aplicável e tendo em vista a impossibilidade das Ações
subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta de Varejo Com Alocação Prioritária serem
transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou permutadas, de forma direta ou
indireta, tais restrições poderão causar-lhes perdas. Para mais informações, veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Os Investidores do Segmento Private
e os Investidores de Varejo que se comprometerem a observar o Lock-up Oferta do
Segmento Private e o Lock-up Oferta de Varejo, respectivamente, diante da impossibilidade
de transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a
totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a
liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas situações”, deste
Prospecto Preliminar.
Oferta do Segmento Private
O montante de, no mínimo, 1,5% e, no máximo, 10,0% das Ações ofertadas no âmbito da Oferta
(considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, será
destinado à colocação pública no âmbito da oferta para Investidores do Segmento Private que
realizarem seus investimentos de forma direta, sendo certo que:
(i) montante de, no mínimo, 1,0% das Ações ofertadas no âmbito da Oferta (considerando as
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), será destinado à colocação pública
para os Investidores do Segmento Private Com Alocação Prioritária (“Oferta do Segmento
Private Com Alocação Prioritária”), sendo certo que, caso haja demanda de Investidores
do Segmento Private Com Alocação Prioritária (a) de até 1,0% do total das Ações
(considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), tais pedidos serão
atendidos e terão alocação garantida; e (b) superior a 1,0% do total das Ações (considerando
as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), a alocação, desde que o montante
mínimo estipulado para a Oferta do Segmento Private Sem Alocação Prioritária (conforme
definido abaixo) tenha sido atendido, será definida a exclusivo critério e discricionariedade
da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, observado que,
neste caso, poderá haver Rateio da Oferta do Segmento Private Com Alocação Prioritária
(conforme abaixo definido); e
(ii) o montante de, no mínimo, 0,5% das Ações ofertadas no âmbito da Oferta (considerando as
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), será destinado à colocação pública para
os Investidores do Segmento Private Sem Alocação Prioritária (“Oferta do Segmento
Private Sem Alocação Prioritária” e, em conjunto com a Oferta do Segmento Private Com
Alocação Prioritária, “Oferta do Segmento Private”), sendo certo que, caso haja demanda
de Investidores do Segmento Private Sem Alocação Prioritária (a) de até 0,5% do total das
Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), tais pedidos
serão atendidos e terão alocação garantida; e (b) superior a 0,5% do total das Ações
(considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), a alocação, desde
que o montante mínimo estipulado para a Oferta do Segmento Private Com Alocação
Prioritária tenha sido atendido, será definida a exclusivo critério e discricionariedade da
Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, observado que, neste
caso, poderá haver Rateio da Oferta do Segmento Private Sem Alocação Prioritária
(conforme abaixo definido).
A Oferta do Segmento Private será realizada exclusivamente junto a Investidores do Segmento
Private que realizarem Pedido de Reserva junto a uma única Instituição Consorciada, durante o
Período de Reserva, ou, no caso de Investidores do Segmento Private que sejam Pessoas
Vinculadas, durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, observados os Valores
Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta do Segmento Private, observado o disposto
neste item.
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Os Pedidos de Reserva poderão ser efetuados pelos Investidores do Segmento Private de maneira
irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nas alíneas (a), (c) e (e) e nas seções “Alteração
das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou Cancelamento da
Oferta” e “Violações de Normas de Conduta” nas páginas 54, 56 e 58, respectivamente, deste
Prospecto, observadas as condições do próprio instrumento de Pedido de Reserva, de acordo com
as seguintes condições:
(a) durante o Período de Reserva e o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme
aplicável, cada um dos Investidores do Segmento Private interessados em participar da Oferta
do Segmento Private deverá realizar a reserva de Ações, mediante o preenchimento do Pedido
de Reserva junto a uma única Instituição Consorciada, nos termos da Deliberação CVM 476,
observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva da Oferta do Segmento
Private, sendo que tais Investidores do Segmento Private poderão estipular, no Pedido de
Reserva, como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação,
conforme previsto no artigo 45, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, sem necessidade de
posterior confirmação. Caso o Investidor do Segmento Private estipule um preço máximo por
Ação no Pedido de Reserva abaixo do Preço por Ação, o seu Pedido de Reserva será
automaticamente cancelado pela respectiva Instituição Consorciada, sendo os valores
eventualmente depositados devolvidos, no prazo máximo de 3 dias úteis contados da
divulgação do Anúncio de Início, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem
reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente
incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira
aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que
venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada);
(b) os Investidores do Segmento Private que tenham interesse em participar diretamente da Oferta
do Segmento Private Com Alocação Prioritária deverão, necessariamente, indicar no Pedido
de Reserva que estão de acordo com o Lock-up Oferta do Segmento Private, sob pena de
serem considerados Investidores do Segmento Private Sem Alocação Prioritária e não
participarem da Oferta do Segmento Private Com Alocação Prioritária;
(c) os Investidores do Segmento Private deverão indicar, obrigatoriamente, no respectivo
Pedido de Reserva, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada, sob pena de seu
Pedido de Reserva ser cancelado pela respectiva Instituição Consorciada. Caso seja
verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente ofertada
(sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), será vedada a
colocação de Ações junto a Investidores do Segmento Private que sejam Pessoas Vinculadas,
com exceção daqueles realizados durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas,
sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento Private que sejam
Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, e os valores depositados devolvidos sem
qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e
com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem
limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos
em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como
aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), no prazo máximo de 3 dias úteis contados
do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva;
(d) após a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a quantidade de Ações
subscritas/adquiridas e o respectivo valor do investimento dos Investidores do Segmento
Private serão informados a cada Investidor do Segmento Private até às 12:00 horas do dia útil
imediatamente seguinte à data de divulgação do Anúncio de Início pela Instituição Consorciada
que houver recebido o respectivo Pedido de Reserva, por meio de mensagem enviada ao
endereço eletrônico fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua ausência, por telefone, facsímile ou correspondência, sendo o pagamento a ser feito de acordo com a alínea (e) abaixo
limitado ao valor do Pedido de Reserva e ressalvada a possibilidade de Rateio da Oferta do
Segmento Private (conforme definido abaixo);
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(e) cada Investidor do Segmento Private deverá efetuar o pagamento do valor indicado na alínea
(d) acima junto à Instituição Consorciada com que tenha realizado o respectivo Pedido de
Reserva, à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, até às
10:30 horas da Data de Liquidação. Não havendo pagamento pontual, a Instituição
Consorciada junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado irá garantir a liquidação por
parte do Investidor do Segmento Private e o Pedido de Reserva será automaticamente
cancelado por tal Instituição Consorciada;
(f) até às 16:00 horas da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição Consorciada
junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado, entregará a cada Investidor do
Segmento Private o número de Ações correspondente à relação entre o valor do investimento
pretendido constante do Pedido de Reserva e o Preço por Ação, desde que efetuado o
pagamento previsto acima, ressalvadas as possibilidades de desistência e cancelamento
previstas nas alíneas (a), (c) e (e) acima e nas seções “Alteração das Circunstâncias,
Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e “Violações
de Normas de Conduta” nas páginas 54, 56 e 58, respectivamente, deste Prospecto e a
possibilidade de Rateio da Oferta do Segmento Private prevista na alínea (h) abaixo. Caso tal
relação resulte em fração de Ação, o valor do investimento será limitado ao valor
correspondente ao maior número inteiro de Ações, desprezando-se a referida fração;
(g) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento
Private Com Alocação Prioritária (i) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinado à
Oferta do Segmento Private Com Alocação Prioritária, conforme venha a ser definido a
exclusivo critério e discricionariedade da Companhia, do Acionista Vendedor e dos
Coordenadores da Oferta, não haverá Rateio da Oferta do Segmento Private Com Alocação
Prioritária, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por
Investidores do Segmento Private Com Alocação Prioritária, de modo que as Ações
remanescentes, se houver, poderão ser destinadas à Oferta do Segmento Private Sem
Alocação Prioritária; ou (ii) exceda o montante de Ações destinado à Oferta do Segmento
Private Com Alocação Prioritária, conforme venha a ser definido a exclusivo critério e
discricionariedade da Companhia, do Acionista Vendedor e dos Coordenadores da Oferta, será
realizado rateio entre os respectivos Investidores do Segmento Private Com Alocação
Prioritária que apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente ao valor dos respectivos
Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações (“Rateio da Oferta
do Segmento Private Com Alocação Prioritária”);
(h) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento
Private Sem Alocação Prioritária (i) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinado à
Oferta do Segmento Private Sem Alocação Prioritária, não haverá Rateio da Oferta do
Segmento Private Sem Alocação Prioritária (conforme definido abaixo), sendo integralmente
atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento Private Sem
Alocação Prioritária, de modo que as Ações remanescentes, se houver, poderão ser destinadas
à Oferta de Varejo Com Alocação Prioritária; ou (ii) exceda o montante de Ações destinado à
Oferta do Segmento Private Sem Alocação Prioritária, será realizado rateio entre os respectivos
Investidores do Segmento Private Sem Alocação Prioritária que apresentarem Pedido de
Reserva proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se,
entretanto, as frações de Ações (“Rateio da Oferta do Segmento Private Sem Alocação
Prioritária” e, em conjunto com o Rateio da Oferta do Segmento Private Com Alocação
Prioritária, “Rateio da Oferta do Segmento Private”);
(g) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores do Segmento
Private Com Alocação Prioritária (i) seja igual ou inferior ao montante de Ações destinado à
Oferta do Segmento Private Com Alocação Prioritária, não haverá Rateio da Oferta do Segmento
Private Com Alocação Prioritária, sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva
realizados por Investidores do Segmento Private Com Alocação Prioritária, de modo que as
Ações remanescentes, se houver, poderão ser destinadas à Oferta do Segmento Private Sem
Alocação Prioritária; ou (ii) exceda o montante de Ações destinado à Oferta do Segmento Private
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Com Alocação Prioritária, será realizado rateio entre os respectivos Investidores do Segmento
Private Com Alocação Prioritária que apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente ao
valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações
(“Rateio da Oferta do Segmento Private Com Alocação Prioritária”);
(h) a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e do Acionista Vendedor, a quantidade
de Ações destinadas a Investidores do Segmento Private poderá ser aumentada para que os
pedidos excedentes dos Investidores do Segmento Private possam ser total ou parcialmente
atendidos, sendo que, no caso de atendimento parcial, será observado o Rateio da Oferta do
Segmento Private descrito acima.
Lock-up Oferta do Segmento Private. Os Investidores do Segmento Private Com Alocação
Prioritária que indicarem no Pedido de Reserva que estão de acordo com o Lock-up Oferta do
Segmento Private e subscreverem/adquirirem Ações no âmbito da Oferta do Segmento Private
Com Alocação Prioritária não poderão, pelo prazo de 90 dias contados da data de divulgação do
Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em garantia ou
ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais Ações. Dessa forma, como condição para
a participação na Oferta do Segmento Private Com Alocação Prioritária, cada Investidor do
Segmento Private Com Alocação Prioritária, ao realizar seu Pedido de Reserva, estará autorizando
seu agente de custódia na Central Depositária gerida pela B3 a depositar tais Ações para a carteira
mantida pela Central Depositária gerida pela B3 exclusivamente para este fim. Em qualquer
hipótese, tais Ações ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até o encerramento
do Lock-up Oferta do Segmento Private. Não obstante o Lock-up Oferta do Segmento Private, as
Ações subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta do Segmento Private Com Alocação Prioritária
poderão ser outorgadas em garantia da Câmara de Compensação e Liquidação da B3, caso as
Ações venham a ser consideradas elegíveis para depósito de garantia, de acordo com os
normativos da B3, independentemente das restrições mencionadas acima. Neste caso, a Câmara
de Compensação e Liquidação da B3 estará autorizada a desbloquear as Ações
subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta do Segmento Private que foram depositadas em garantia
para fins de excussão da garantia, nos termos dos normativos da B3.
Caso o preço de mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores do Segmento Private
Com Alocação Prioritária por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o
período de Lock-up Oferta do Segmento Private aplicável e tendo em vista a impossibilidade
das Ações subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta do Segmento Private Com Alocação
Prioritária serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou permutadas, de
forma direta ou indireta, tais restrições poderão causar-lhes perdas. Para mais informações,
veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Os Investidores do
Segmento Private e os Investidores de Varejo que se comprometerem a observar o Lock-up
Oferta do Segmento Private e o Lock-up Oferta de Varejo, respectivamente, diante da
impossibilidade de transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma
direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua
titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em determinadas
situações”, deste Prospecto Preliminar.
Oferta Institucional
A Oferta Institucional será realizada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta e pelos
Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores Institucionais.
Após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos termos da Oferta Não Institucional, as Ações
remanescentes que não forem colocadas na Oferta Não Institucional, serão destinadas à
colocação junto a Investidores Institucionais, por meio dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes
de Colocação Internacional, não sendo admitidas para tais Investidores Institucionais reservas
antecipadas e não sendo estipulados valores mínimo ou máximo de investimento, uma vez que
cada Investidor Institucional deverá assumir a obrigação de verificar se está cumprindo com os
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requisitos para participar da Oferta Institucional, para então apresentar suas intenções de
investimento durante o Procedimento de Bookbuilding.
Caso o número de Ações objeto de ordens de investimento recebidas de Investidores Institucionais
durante o Procedimento de Bookbuilding, na forma do artigo 44 da Instrução CVM 400, exceda o
total de Ações remanescentes após o atendimento dos Pedidos de Reserva, nos termos e
condições descritos acima, terão prioridade no atendimento de suas respectivas ordens os
Investidores Institucionais que, a critério da Companhia, do Acionista Vendedor e dos
Coordenadores da Oferta, levando em consideração o disposto no plano de distribuição, nos
termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, incluindo as suas relações com os
clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica, melhor atendam ao objetivo
da Oferta de criar uma base diversificada de acionistas, formada por Investidores Institucionais
com diferentes critérios de avaliação sobre as perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e
a conjuntura macroeconômica brasileira e internacional.
A subscrição/aquisição das Ações pelos Investidores Institucionais será formalizada mediante
preenchimento do termo de aceitação (conforme solicitação de dispensa do boletim de
subscrição/contrato de compra e venda de ações), que informa ao Investidor Institucional sobre o
procedimento para a entrega das Ações (observada a possibilidade de dispensa de apresentação do
boletim de subscrição, devendo o termo de aceitação ser utilizado por todos os Coordenadores da
Oferta de acordo com os procedimentos internos de cada Coordenador da Oferta para formalização do
referido documento, nos termos da Deliberação CVM 860, com respaldo no parágrafo 2º do artigo 85
da Lei das Sociedades por Ações), cujo modelo foi previamente apresentado à CVM e da Deliberação
CVM 860).
As Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação
Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e
integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional,
nos termos do artigo 19, parágrafo 4º da Lei do Mercado de Capitais, bem como da Lei 4.131, da
Resolução CMN4.373 e da Resolução CVM 13.
Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta
A Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta poderão requerer que a CVM
autorize a modificação ou a revogação da Oferta caso ocorram alterações posteriores, relevantes e
inesperadas nas circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do pedido de registro
da Oferta ou que o fundamente, que resultem em um aumento relevante nos riscos assumidos pela
Companhia e pelo Acionista Vendedor e inerentes à própria Oferta.
Além disso, caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes do Prospecto
Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos investidores,
ou as suas decisões de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4°, da Instrução CVM 400; (ii)
a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução CVM 400; (iii) a Oferta seja
modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400; e/ou (iv) o Preço por Ação seja
inferior ao resultado da subtração entre o valor mínimo previsto na Faixa Indicativa, e o valor
correspondente a 20% do valor máximo previsto na Faixa Indicativa, nos termos do artigo 4°, do Anexo
II, do Código ANBIMA e do Ofício-Circular (“Evento de Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa
Indicativa”), os Investidores Não Institucionais poderão desistir dos respectivos Pedidos de Reserva,
sem quaisquer ônus, devendo, para tanto, informar sua decisão à Instituição Consorciada que tenha
recebido seus respectivos Pedidos de Reserva (por meio de mensagem eletrônica, fac-símile ou
correspondência enviada ao endereço da Instituição Consorciada) (a) até às 12:00 horas do 5º dia útil
subsequente à data de disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso do item (i) acima; (b) até às
14:00 horas do 5º dia útil subsequente à data em que o investidor for comunicado diretamente pela
Instituição Consorciada sobre a suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos dos itens (ii) e (iii)
acima; e (c) até às 14:00 horas do 5º dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de
Retificação ou à data de recebimento, pelo investidor, da comunicação direta pela Instituição
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Consorciada acerca da suspensão, modificação da Oferta ou do Evento de Fixação de Preço em Valor
Inferior à Faixa Indicativa, no caso do item (iv) acima.
Adicionalmente, a Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta poderão
modificar, a qualquer tempo, a Oferta, a fim de melhorar seus termos e condições para os
investidores, conforme disposto no artigo 25, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400.
Caso o requerimento de modificação nas condições da Oferta seja aceito pela CVM, o encerramento
do Prazo de Distribuição poderá ser adiado em até 90 dias. Se a Oferta for cancelada, os atos de
aceitação anteriores e posteriores ao cancelamento serão considerados ineficazes.
A revogação, suspensão ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgada por
meio de Anúncio de Retificação.
Em qualquer hipótese, a revogação ou cancelamento tornam ineficazes a Oferta e os atos de
aceitação anteriores ou posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos investidores
aceitantes os valores dados em contrapartida às Ações, no prazo de 3 dias úteis contados da data
de divulgação da revogação, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem
reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente
incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis,
sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser
criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada).
Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta ou em caso de Evento de Fixação de Preço
em Valor Inferior à Faixa Indicativa, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução CVM 400, as
Instituições Participantes da Oferta deverão acautelar-se e certificar-se, no momento das
aceitações da Oferta, de que o Investidor Não Institucional está ciente de que a Oferta foi alterada
e de que tem conhecimento das novas condições estabelecidas. Caso o Investidor Não
Institucional já tenha aderido à Oferta, cada Instituição Participante da Oferta deverá comunicar
diretamente, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de
comunicação passível de comprovação ao Investidor Não Institucional que tenha efetuado Pedido
de Reserva junto a tal Instituição Participante da Oferta a respeito da modificação efetuada.
A subscrição/aquisição das Ações pelos Investidores Institucionais será formalizada mediante
preenchimento do termo de aceitação (conforme solicitação de dispensa do boletim de
subscrição/contrato de compra e venda de ações), que informa ao Investidor Institucional sobre o
procedimento para a entrega das Ações (observada a possibilidade de dispensa de apresentação do
boletim de subscrição, devendo o termo de aceitação ser utilizado por todos os Coordenadores da
Oferta de acordo com os procedimentos internos de cada Coordenador da Oferta para formalização do
referido documento, nos termos da Deliberação CVM 860, com respaldo no parágrafo 2º do artigo 85
da Lei das Sociedades por Ações), cujo modelo foi previamente apresentado à CVM e da Deliberação
CVM 860).
As Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação
Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e
integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional,
nos termos do artigo 19, parágrafo 4º da Lei do Mercado de Capitais, bem como da Lei 4.131, da
Resolução CMN4.373 e da Resolução CVM 13.
Após a divulgação do Anúncio de Retificação, os Coordenadores da Oferta só aceitarão intenções
no Procedimento de Bookbuilding e as Instituições Consorciadas só aceitarão Pedidos de Reserva
daqueles investidores que estejam cientes dos termos do Anúncio de Retificação. Os investidores
que já tiverem aderido à Oferta serão considerados cientes dos termos do Anúncio de Retificação
quando, passados 5 dias úteis do recebimento da comunicação, não revogarem expressamente
suas intenções no Procedimento de Bookbuilding ou seus Pedidos de Reserva. Nesta hipótese, os
Coordenadores da Oferta e/ou as Instituições Consorciadas presumirão que os investidores
pretendem manter a declaração de aceitação.
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Suspensão ou Cancelamento da Oferta
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (a) poderá suspender ou cancelar, a
qualquer tempo, uma oferta que: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes
da Instrução CVM 400 ou do registro; ou (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária à
regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro; e (b) deverá
suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis.
O prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 dias, durante o qual a
irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os
vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e
cancelar o respectivo registro. Ademais, a rescisão do Contrato de Distribuição importará no
cancelamento dos registros da Oferta.
A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado
a Oferta, sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação
até às 16:00 horas do 5º dia útil posterior à data em que for disponibilizado o Anúncio de
Retificação ou ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os investidores que já tenham
aceitado a Oferta, na hipótese de seu cancelamento, e os investidores que tenham revogado a sua
aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto acima, terão direito à restituição integral
dos valores dados em contrapartida às Ações, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 20
da Instrução CVM 400, no prazo de 3 dias úteis contados do pedido de cancelamento do
respectivo Pedido de Reserva, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem
reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente
incidentes, (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis,
sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser
criados, bem como aqueles cuja alíquota venha a ser majorada).
A rescisão do Contrato de Distribuição importará no cancelamento dos registros da Oferta, nos
termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400 sujeito, no entanto, ao acolhimento, pela
CVM, do pleito de revogação da Oferta.
Prazo de Distribuição
A data de início da Oferta será divulgada mediante divulgação do Anúncio de Início, com data
estimada para ocorrer em 08 de abril de 2021, nos termos do artigo 52 da Instrução CVM 400. O
prazo para a distribuição das Ações será (i) de até 6 meses contados da data de divulgação do
Anúncio de Início, conforme previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400; ou (ii) até a data de
divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro (“Prazo de Distribuição”).
O término da Oferta e seu resultado serão anunciados mediante divulgação do Anúncio de
Encerramento, com data limite para ocorrer em 05 de outubro de 2021, em conformidade com o
artigo 29 da Instrução CVM 400.
Liquidação
A liquidação física e financeira das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar
as Ações do Lote Suplementar) deverá ser realizada no dia 12 de abril de 2021 (“Data de
Liquidação”), de acordo com o disposto no Contrato de Distribuição. A liquidação física e
financeira das Ações do Lote Suplementar, caso haja o exercício da Opção de Ações do Lote
Suplementar, ocorrerá dentro do prazo de até 2 dias úteis, contado do exercício da Opção de
Ações do Lote Suplementar (“Data de Liquidação das Ações do Lote Suplementar”).
As Ações, as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, conforme o caso, serão
entregues aos respectivos investidores até às 16:00 horas da Data de Liquidação ou da Data de
Liquidação das Ações do Lote Suplementar, conforme o caso. As Ações que forem objeto de
esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, junto a Investidores
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Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil
junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional, por meio dos mecanismos
previstos na Resolução CMN 4.373 e na Resolução CVM 13, ou na Lei 4.131.
Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação
A garantia firme de liquidação a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta consiste na obrigação
individual e não solidária de integralização/liquidação, pelos Coordenadores da Oferta, na Data de
Liquidação, da totalidade das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as
Ações do Lote Suplementar) que não forem integralizadas/liquidadas pelos investidores que as
subscreverem/adquirirem na Oferta, na proporção e até os limites individuais de garantia firme de
cada um dos Coordenadores da Oferta, conforme indicado no Contrato de Distribuição (“Garantia
Firme de Liquidação”).
Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote
Suplementar) efetivamente subscritas/adquiridas por investidores não tenham sido totalmente
integralizadas/liquidadas na Data de Liquidação, cada um dos Coordenadores da Oferta,
observado o disposto no Contrato de Distribuição, realizará, de forma individual e não solidária, a
integralização/liquidação, na Data de Liquidação, na proporção e até os limites individuais previstos
no Contrato de Distribuição, da totalidade do eventual saldo resultante da diferença entre (i) o
número de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição e (ii) o número de Ações
efetivamente integralizadas/liquidadas por investidores no mercado, multiplicado pelo Preço por
Ação a ser definido conforme o Procedimento de Bookbuilding. Tal Garantia Firme de Liquidação é
vinculante a partir do momento em que, cumulativamente, for concluído o Procedimento de
Bookbuilding, assinado e cumpridas as condições suspensivas dispostas no Contrato de
Distribuição e no Contrato de Colocação Internacional, deferidos os registros da Oferta pela CVM,
divulgado o Anúncio de Início e disponibilizado o Prospecto Definitivo.
Para os fins do disposto no item 5 do Anexo VI, da Instrução CVM 400, em caso de exercício da
Garantia Firme de Liquidação e posterior revenda das Ações junto ao público pelos Coordenadores
da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição, durante o Prazo de Distribuição, o preço de
revenda dessas Ações será o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia,
limitado ao Preço por Ação estabelecido conforme Procedimento de Bookbuilding, sendo certo que
o disposto nesse parágrafo não se aplica às operações realizadas em decorrência das atividades
previstas no Contrato de Estabilização, conforme disposto na seção “Informações Sobre a Oferta –
Estabilização do Preço das Ações” na página 43 deste Prospecto.
Segue abaixo relação das Ações (em ambos os casos, sem considerar as Ações do Lote
Suplementar) objeto de Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos Coordenadores
da Oferta:
Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder(3) .........................................
Agente Estabilizador .........................................
J.P. Morgan.......................................................
Citi .....................................................................
XP .....................................................................
BTG Pactual......................................................
Total .................................................................
(1)
(2)
(3)

Quantidade de
Ações(1)
10.763.637
10.763.636
7.175.758
5.381.818
5.381.818
5.381.818
44.848.485

Quantidade de
Ações(2)
12,916,364
12,916,364
8,610,909
6,458,182
6,458,182
6,458,181
53.818.182

Percentual (%)
24,00
24,00
16,00
12,00
12,00
12,00
100,00

Sem considerar a colocação das Ações Adicionais.
Considerando a colocação das Ações Adicionais.
Garantia Firme de Liquidação a ser prestada pelo Itaú Unibanco S.A.

A proporção prevista acima poderá ser realocada de comum acordo entre os Coordenadores da Oferta.
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Contrato de Distribuição e Contrato de Colocação Internacional
Nos termos do Contrato de Colocação Internacional, a ser celebrado na mesma data de celebração
do Contrato de Colocação, os Agentes de Colocação Internacional realizarão os esforços de
colocação das Ações no exterior.
O Contrato de Distribuição 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, bem como de suas respectivas garantias firme estarão sujeitas a determinadas
condições, não limitada (i) a entrega de opiniões legais e cartas de asseguração negativa (negative
assurance letters) pelos assessores jurídicos da Companhia e do Acionista Vendedor, dos
Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional; (ii) a ausência de eventos
adversos relevantes na Companhia e em seus negócios; (iii) a execução de certos procedimentos
pelos auditores independentes da Companhia; (iv) a assinatura de compromissos de restrição à
negociação de Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up pela Companhia, pelo Acionista Vendedor e
pelos Administradores, dentre outras providências necessárias.
De acordo com o Contrato de Distribuição e o Contrato de Colocação Internacional, a Companhia e o
Acionista Vendedor assumiram a obrigação de indenizar os Coordenadores da Oferta e os Agentes
de Colocação Internacional em certas circunstâncias e contra determinadas contingências.
Adicionalmente, a Companhia e o Acionista Vendedor são obrigados, nos termos do Contrato de
Colocação Internacional, a indenizar os Agentes de Colocação Internacional na ocasião de perdas no
exterior por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes relativas às informações de sua
respectiva responsabilidade nos Offering Memoranda. O Contrato de Colocação Internacional possui
declarações específicas em relação à observância de isenções das leis de valores mobiliários dos
Estados Unidos, as quais, se descumpridas, poderão dar ensejo a outros potenciais procedimentos
judiciais. Em cada um dos casos indicados acima, procedimentos judiciais poderão ser iniciados contra
a Companhia e contra o Acionista Vendedor no exterior. Estes procedimentos no exterior, em especial
nos Estados Unidos, podem resultar em eventuais potenciais procedimentos judiciais e podem envolver
valores substanciais, em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das
indenizações devidas nestes processos. A condenação em um procedimento judicial no exterior em
relação a incorreções relevantes ou omissões relevantes nos Offering Memoranda poderá ocasionar
um impacto significativo e adverso na Companhia e em seus negócios. Para informações sobre os
riscos relacionados ao Contrato de Colocação Internacional, veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com
esforços de venda no exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de
valores mobiliários no Brasil e no exterior”. Os riscos relativos a ofertas de valores mobiliários no
exterior são potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no
Brasil”, na página 72 deste Prospecto.
Após a divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Distribuição estará disponível para consulta e
obtenção de cópias junto aos Coordenadores da Oferta e à CVM, nos endereços físicos indicados na
seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 63 deste Prospecto.
Violações de Normas de Conduta
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, por quaisquer das
Instituições Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas nos respectivos termos de adesão
ao Contrato de Distribuição, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da
Oferta, ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no
âmbito da Oferta, incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400 e no Código
ANBIMA, especialmente as normas referentes ao período de silêncio, condições de negociação
com as ações ordinárias de emissão da Companhia, emissão de relatórios de pesquisa e de
marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição
Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas
por eles julgadas cabíveis, (i) deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis
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pela colocação das Ações no âmbito da Oferta, sendo cancelados todos os Pedidos de Reserva
que tenha recebido e a Instituição Consorciada deverá informar imediatamente aos respectivos
investidores sobre referido cancelamento, devendo ser restituídos pela Instituição Consorciada
integralmente aos respectivos investidores os valores eventualmente dados em contrapartida às
Ações, no prazo máximo de 3 dias úteis contados da data de divulgação do descredenciamento da
Instituição Consorciada, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso
de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes
(incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os
valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados,
bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada, (ii) arcará integralmente com
quaisquer custos e prejuízos relativos à sua exclusão como Instituição Consorciada, incluindo custos
com publicações, indenizações decorrentes de eventuais condenações judiciais em ações
propostas por investidores por conta do cancelamento dos Pedidos de Reserva, honorários
advocatícios e demais custos perante terceiros, inclusive custos decorrentes de demandas de
potenciais investidores, (iii) indenizará, manterá indene e isentará os Coordenadores da Oferta,
suas afiliadas e respectivos administradores, acionistas, sócios, funcionários e empregados, bem
como os sucessores e cessionários dessas pessoas por toda e qualquer perda que estes possam
incorrer; e (iv)poderá ter suspenso, por um período de 6 meses contados da data da comunicação
da violação, o direito de atuar como instituição intermediária em ofertas públicas de distribuição de
valores mobiliários sob a coordenação de quaisquer dos Coordenadores da Oferta. A Instituição
Consorciada a que se refere esta seção deverá informar imediatamente o referido cancelamento
aos investidores de quem tenha recebido Pedidos de Reserva. Os Coordenadores da Oferta não
serão, em hipótese alguma, responsáveis por quaisquer prejuízos causados aos investidores que
tiverem suas intenções de investimento, Pedidos de Reserva cancelados por força do
descredenciamento da Instituição Consorciada.
Negociação das Ações na B3
As ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser negociadas no Novo Mercado da
B3 a partir do dia útil seguinte à divulgação do Anúncio de Início, sob o código “BLAU3”.
A Companhia celebrará o Contrato de Participação no Novo Mercado com a B3, por meio do qual a
Companhia aderirá às Práticas Diferenciadas de Governança Corporativa do Novo Mercado,
segmento especial de negociação de valores mobiliários da B3, disciplinado pelo Regulamento do
Novo Mercado, que estabelece regras diferenciadas de governança corporativa e divulgação de
informações ao mercado a serem observadas pela Companhia, mais rigorosas do que aquelas
estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações, observado que o referido contrato entrará em
vigor na data de divulgação do Anúncio de Início.
As principais regras relativas ao Regulamento do Novo Mercado estão descritas de forma resumida
no item “12.12 – Informar se o emissor segue algum código de boas práticas de governança
corporativa, indicando, em caso afirmativo, o código seguido e as práticas diferenciadas de
governança corporativa adotadas em razão do mesmo” do Formulário de Referência, incorporado
por referência a este Prospecto.
Para mais informações sobre a negociação das Ações na B3, consulte uma instituição autorizada a
operar na B3.
Recomenda-se a leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência, incorporado por
referência a este Prospecto, para informações adicionais sobre a Companhia, incluindo seu
setor de atuação, suas atividades e situação econômica e financeira, e os fatores de risco
que devem ser considerados antes da tomada de decisão de investimento nas Ações.
Restrições à Negociação das Ações (Lock-up)
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A Companhia, o Acionista Vendedor e os Administradores obrigar-se-ão perante os Coordenadores
da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional, pelo período de 180 dias contados da data da
fixação do Preço por Ação, a não efetuar quaisquer das seguintes operações com relação a
quaisquer Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, sem a autorização por escrito dos Agentes de
Colocação Internacional, sujeito a determinadas exceções: (i) ofertar, vender, contratar a venda,
empenhar ou de outro modo dispor, direta ou indiretamente, e, exclusivamente com relação à
Companhia, emitir quaisquer dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (ii) ofertar, vender,
contratar a venda, contratar a compra ou outorgar quaisquer opções, direitos ou garantias para
adquirir e, exclusivamente com relação à Companhia, emitir os Valores Mobiliários Sujeitos ao
Lock-up; (iii) celebrar qualquer contrato de swap, hedge ou qualquer acordo que transfira a outros,
no todo ou em parte, quaisquer dos resultados econômicos decorrentes da titularidade dos Valores
Mobiliários Sujeitos ao Lock-up; (iv) estabelecer ou aumentar uma posição equivalente de venda,
ou liquidar ou diminuir uma posição equivalente de compra de quaisquer Valores Mobiliários
Sujeitos ao Lock-up nos termos da Section 16 do Exchange Act; ou (v) demandar, protocolar ou
submeter junto à SEC um pedido de registro nos termos nos termos do Securities Act
relativamente aos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, ou divulgar publicamente a intenção de
efetuar qualquer operação especificada nos itens (i) a (iv).
No que diz respeito ao Acionista Vendedor e os Administradores, as vedações listadas acima não se
aplicarão nas hipóteses de: (i) doações de boa-fé, desde que, antes de tal doação, o respectivo
donatário comprometa-se com os Agentes de Colocação Internacional por escrito a respeitar o prazo
remanescente do período de lock-up; (ii) ao cônjuge, companheiro, coabitante, filho, enteado, neto, pai,
padrasto, sogra, sogro, genro, nora, avô, bisavô, irmão, irmã, meio-irmão, meia-irmã, meio-irmão,
cunhado, cunhada, tia, tio, sobrinha, sobrinho ou primo-irmão do próprio signatário do instrumento de
lock-up, desde que antes de qualquer transferência tal Familiar Imediato concorde por escrito em estar
vinculado aos termos do instrumento de lock-up e confirme que está cumprindo com os termos do
instrumento de lock-up; (iii) transferências a um trust em benefício direto ou indireto do próprio
signatário do instrumento de lock-up e/ou de tais 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; (iv) transferências a quaisquer afiliadas conforme definidas na Regra 405 do Securities Act,
conforme alterada, dos signatários do instrumento de lock-up, desde que, antes de tal transferência, o
respectivo destinatário comprometa-se por escrito a respeitar o prazo remanescente do período de lockup; (v) transferências realizadas para fins de empréstimo de ações pelo signatário do instrumento de
lock-up para um Coordenador da Oferta ou a qualquer instituição indicada por tal Coordenador da
Oferta, de um determinado número de ações para fins de realização das atividades de estabilização do
preço das Ações, nos termos do Contrato de Distribuição e do Contrato de Estabilização; e (vi) em
conexão com as transações relativas aos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up adquiridos no
mercado aberto após conclusão da Oferta.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das ações poderá prejudicar o
valor de negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia. Para mais informações, veja a
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A emissão, a venda, ou a percepção
de uma potencial emissão ou venda, de quantidades significativas das ações ordinárias de
emissão da Companhia, inclusive pelo Acionista Controlador, após a conclusão da Oferta e/ou
após o período de Lock-up, poderá afetar adversamente o preço de mercado das ações ordinárias
de emissão da Companhia no mercado secundário ou a percepção dos investidores sobre a
Companhia”, na página 68 deste Prospecto.
Instituição Financeira Escrituradora das Ações
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das ações
ordinárias de emissão da Companhia é o Itaú Corretora de Valores S.A.
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Cronograma Tentativo da Oferta
Segue, abaixo, um cronograma Tentativo indicativo das etapas da Oferta, informando seus
principais eventos a partir da data de protocolo de pedido dos registros da Oferta junto à CVM:
Ordem dos
eventos

(1)

Data(1)

Eventos

1

Protocolo de pedido dos registros da Oferta junto à CVM

05 de fevereiro de 2021

2

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

16 de março de 2021

3

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

23 de março de 2021

4

Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

24 de março de 2021

5

Nova disponibilização do Aviso ao Mercado (com o objetivo de
comunicar acerca da alteração do cronograma tentativo da
Oferta)
Esta nova disponibilização do Prospecto Preliminar

26 de março de 2021

6

Encerramento do Período de Reserva

06 de abril de 2021

6

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

07 de abril de 2021

7

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

08 de abril de 2021

8

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

09 de abril de 2021

9

Data de Liquidação

12 de abril de 2021

10

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

10 de maio de 2021

11

Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar

12 de maio de 2021

12

Término do Lock-up Oferta de Varejo

23 de maio de 2021

13

Término do Lock-up Oferta do Segmento Private

07 de julho de 2021

14

Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento

05 de outubro de 2021

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

Será admitido o recebimento de reservas a partir da nova divulgação do Aviso ao Mercado (com o
logotipo das Instituições Consorciadas), para aquisição das Ações, as quais somente serão
confirmadas pelo subscritor/adquirente após o início do Prazo de Distribuição.
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Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma
será alterado. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta
serão informados por meio de anúncio divulgado nas páginas da Companhia, das Instituições
Participantes da Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de computadores, constantes da seção
“Informações sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 62 deste
Prospecto, mesmos meios utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início.
Para informações sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos
valores dados em contrapartida às Ações, nos casos de suspensão, cancelamento, modificação ou
revogação da Oferta, consulte este Prospecto. Para informações sobre os prazos, condições e
preço de revenda no caso de alienação das Ações integralizadas/liquidadas pelos Coordenadores
da Oferta, em decorrência do exercício da Garantia Firme de Liquidação, nos termos descritos no
Contrato de Distribuição, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Informações sobre a Garantia
Firme de Liquidação” na página 57 deste Prospecto.
A Companhia, o Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações aos
investidores (roadshow), no Brasil e no exterior, no período compreendido entre a data em que
este Prospecto for disponibilizado e a data em que for determinado o Preço por Ação, inclusive.
Inadequação da Oferta
A Oferta é inadequada aos investidores que não se enquadrem nas definições de Investidor Não
Institucional ou de Investidor Institucional. Uma decisão de investimento nas Ações requer
experiência e conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma análise detalhada dos
negócios da Companhia, mercado de atuação e os riscos inerentes aos negócios da Companhia, que
podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido. O investimento em Ações não é,
portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de
capitais e aos setores em que a Companhia atua. Recomenda-se que os interessados em participar
da Oferta consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e demais profissionais que
julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação da Oferta ao perfil de investimento,
dos riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao investimento nas Ações.
O investimento em ações representa um investimento de risco, uma vez que é um investimento em
renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas
patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor da economia
em que esta atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil, descritos neste
Prospecto e no Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto, e que devem
ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento.
Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta
O Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com o logotipo das Instituições
Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios de
Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta serão
disponibilizados, até o encerramento da Oferta, exclusivamente nas páginas na rede mundial de
computadores da Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3.
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, o Acionista Vendedor foi dispensado pela CVM de
divulgar o Aviso ao Mercado, do Aviso ao Mercado (com logotipos das Instituições Consorciadas) e
da sua nova disponibilização em decorrência da alteração do cronograma, o Anúncio de Início, o
Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios de Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou
comunicado relativo à Oferta, uma vez que o Acionista Vendedor não possui página própria
registrada na rede mundial de computadores para este fim.
Companhia
http://ri.blau.com.br/ (neste website, clicar em “Publicações e Documentos”,
“Prospectos” e clicar no respectivo anúncio, aviso ou comunicado da Oferta.
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selecionar

Coordenadores da Oferta
Banco Itaú BBA S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em
“Blau Farmacêutica S.A.” e, posteriormente, clicar em “2021” e, em seguida, em “Oferta Pública
Inicial de Ações (IPO)”, link no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta).
Banco Bradesco BBI S.A.
https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default (neste website, acessar “IPO Blau”).
Banco J.P. Morgan S.A.
https://www.jpmorgan.com.br/pt/disclosures/prospectos/blaufarmaceutica (neste website, clicar no
respectivo anúncio, aviso ou comunicado da Oferta).
Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
https://corporateportal.brazil.citibank.com/prospectos.html (neste website, clicar em “Blau
Farmacêutica S.A.” e, a seguir, clicar em “2021”, na sequência, clicar em “Oferta Pública Inicial de
Ações – (IPO) e, por fim, selecionar o título do documento correspondente).
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
http://www.xpi.com.br (neste website, acessar o item “Investimentos”, clicar em “Oferta Pública”, em
seguida clicar em “Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária da Blau Farmacêutica S.A.”).
Banco BTG Pactual S.A.
https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais –
Download”, depois clicar em “2021” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações Ordinárias da Blau Farmacêutica S.A.”, escolher o link específico de cada
aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).
Instituições Consorciadas
Comissão de Valores Mobiliários
www.cvm.gov.br (neste website, acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas
Públicas”, em seguida, na tabela de “Primárias”, clicar no item “Ações”, depois, na página referente a
“Ofertas Primárias em Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link
referente à “Blau Farmacêutica S.A.”, no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta).
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ (neste
website acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “Blau
Farmacêutica S.A.”, link no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta).
Informações Adicionais
Maiores informações sobre a Oferta e sobre o procedimento de reserva das Ações poderão ser
obtidas junto aos Coordenadores da Oferta, nos endereços e telefones abaixo mencionados e, no
caso de Investidores Não Institucionais, também junto às Instituições Consorciadas.
É recomendada aos investidores a leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência em
especial as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, nas páginas 18 e 67,
respectivamente, deste Prospecto, bem como a seção “4. Fatores de Risco” constante do
Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto, antes da tomada de
qualquer decisão de investimento.
Os investidores que desejarem obter acesso a este Prospecto, ao Formulário de Referência ou
informações adicionais sobre a Oferta deverão acessar as seguintes páginas da rede mundial de
computadores da Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e/ou da B3.
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Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, o Acionista Vendedor foi dispensado pela CVM de
divulgar este Prospecto, uma vez que não possui página própria registrada na rede mundial de
computadores para este fim.
Companhia
Blau Farmacêutica S.A.
Rodovia Raposo Tavares, km 30,5, nº 2.833, Unidade I, Prédios 100/110
06705-030, Cotia, SP
At.: Sr. Douglas Leandro Rodrigues
Tel.: +55 (11) 4615-9413
http://ri.blau.com.br/ (neste website, clicar em “Publicações e Documentos”,
“Prospectos” e clicar em Prospecto Preliminar).

selecionar

Coordenadores da Oferta
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2° andar
04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Leonardo Tramontelli
Tel.: +55 (11) 3708-8027
Fax: +55 (11) 3708-8027
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em
“Blau Farmacêutica S.A.” e, posteriormente, clicar em “2021” e, em seguida, em “Oferta Pública
Inicial de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Preliminar”).
Banco Bradesco BBI S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1309, 10º andar
CEP 04543-011 São Paulo, SP
At.: Sra. Claudia Mesquita
Tel.: +55 (11) 3847-5488
https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx (neste website, acessar “IPO Blau”).
Banco J.P. Morgan S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 6º (parte), 10º (parte), 11º, 12º (parte), 13º (parte), 14º e 15º andares
04538-905, São Paulo, SP
At.: Sr. Marcelo Porto
Tel.: +55 (11) 4950-3700
Fax: +55 (11) 4950-6655
https://www.jpmorgan.com.br/pt/disclosures/prospectos/blaufarmaceutica (neste website, clicar em
“Prospecto Preliminar”).
Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Paulista, 1.111, 16º andar
01311-920, São Paulo, SP
At.: Sr. Marcelo Millen
Tel.: +55 (11) 4009-2073
https://corporateportal.brazil.citibank.com/prospectos.html (neste website, clicar em “Blau
Farmacêutica S.A.” e, a seguir, clicar em “2021”, na sequência, clicar em “Oferta Pública Inicial de
Ações – IPO” e, por fim, selecionar o título do documento correspondente).
XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 30º andar
04543-907, São Paulo, SP
At.: Sr. Vitor Saraiva
Tel.: +55 (11) 4871-4277
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http://www.xpi.com.br (neste website, acessar o item “Investimentos”, clicar em “Oferta Pública”,
em seguida clicar em “Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária da Blau Farmacêutica
S.A.” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar).
Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar
04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais –
Download”, depois clicar em “2021” e, a seguir, logo abaixo de “Distribuição Pública Primária e
Secundária de Ações Ordinárias da Blau Farmacêutica S.A.” escolher o link “Prospecto Preliminar”).
Instituições Consorciadas
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências
das Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na
página da rede mundial de computadores da B3 (http://www.b3.com.br/).
O Aviso ao Mercado foi intencionalmente divulgado sem a indicação das Instituições Consorciadas
e foi novamente divulgado em 23 de março de 2021, dia de início do Período de Reserva e do
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, com a indicação das Instituições Consorciadas que
aderiram à Oferta. A partir de tal data, informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas
podem ser obtidas na página da rede mundial de computadores da B3.
Este Prospecto também estará disponível nos seguintes endereços e websites: (i) CVM, situada 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 (www.cvm.gov.br – neste website acessar “Central de Sistemas” posteriormente no
campo “Informações sobre Companhias”, selecionar “Informações periódicas e eventuais (ITR,
DFs, Fatos Relevantes, Comunicados ao Mercados, entre outros)”. Nesta página digitar “Blau” e,
em seguida, clicar em “Continuar” e, na sequência, em “Blau Farmacêutica S.A.”. Ato contínuo,
selecionar período e “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e em seguida “Prospecto
Preliminar”,
posteriormente
clicar
em
“Download”
ou
“Consulta”);
e
(ii) B3
(http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/ – neste
website acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “Blau
Farmacêutica S.A.”, posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”).
Este Prospecto não constitui uma oferta de venda das Ações nos Estados Unidos ou em
qualquer outra jurisdição em que a venda seja proibida, sendo que não foi e não será realizado
nenhum registro da Oferta ou das Ações na SEC ou em qualquer agência ou órgão regulador do
mercado de capitais de qualquer outro país, exceto o Brasil. As Ações não poderão ser
ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas U.S. persons, conforme
definido no Regulamento S, sem que haja o registro sob o Securities Act, ou de acordo com
uma isenção de registro nos termos do Securities Act. A Companhia, o Acionista Vendedor, os
Agentes de Colocação Internacional e os Coordenadores da Oferta não registraram e não
pretendem registrar a Oferta ou as Ações nos Estados Unidos e nem em qualquer agência ou
órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país, exceto pelos registros da Oferta
a serem concedidos pela CVM para a realização da Oferta no Brasil em conformidade com os
procedimentos previstos na Instrução CVM 400. Qualquer informação aqui contida não deverá
ser levada, transmitida, divulgada, distribuída ou disseminada nos Estados Unidos.
Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia, o
Acionista Vendedor e a Oferta, a Companhia, o Acionista Vendedor 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 Formulário de Referência.
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O investimento em ações representa um investimento de risco, uma vez que é um
investimento em renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações
estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às Ações, à
Companhia, ao setor da economia em que esta atua, aos seus acionistas e ao ambiente
macroeconômico do Brasil descritos neste Prospecto e no Formulário de Referência,
incorporado por referência a este Prospecto, e que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimento. O investimento em ações é um
investimento em renda variável, não sendo, portanto, adequado a investidores avessos aos
riscos relacionados à volatilidade do mercado de capitais.
LEIA ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A
OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES
DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA
E ÀS AÇÕES”, NAS PÁGINAS 18 E 67, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO, BEM
COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA,
INCORPORADO POR REFERÊNCIA A ESTE PROSPECTO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE
CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE
DECISÃO DE INVESTIMENTO COM RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA E AO
INVESTIMENTO NAS AÇÕES.
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES
O investimento nas Ações envolve a exposição a determinados riscos. Antes de tomar qualquer
decisão de investimento nas Ações, os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente
todas as informações contidas neste Prospecto, incluindo os riscos mencionados abaixo, os riscos
constantes da seção “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à
Companhia” na página 18 deste Prospecto e na seção “4. Fatores de Risco” do Formulário de
Referência, incorporado por referência a este Prospecto, e as demonstrações financeiras e
respectivas notas explicativas incorporadas por referência a este Prospecto.
As atividades da Companhia, sua situação financeira, seus resultados operacionais, fluxos de
caixa, liquidez e/ou negócios futuros podem ser afetados de maneira adversa por qualquer dos
fatores de risco descritos a seguir. O preço de mercado das ações ordinárias de emissão da
Companhia pode diminuir devido à ocorrência de quaisquer desses riscos e/ou outros fatores, e os
investidores podem vir a perder parte substancial ou a totalidade de seu investimento. Os riscos
descritos abaixo são aqueles que, atualmente, a Companhia acredita que poderão lhe afetar e
afetar os titulares de ações ordinárias de sua emissão de maneira adversa. Riscos adicionais e
incertezas atualmente não conhecidas pela Companhia ou pelo Acionista Vendedor, ou que
atualmente a Companhia considere irrelevantes, também podem prejudicar suas atividades de
maneira significativa.
Para os fins desta seção, a indicação de que um risco, incerteza ou problema pode causar ou ter ou
causará ou terá “um efeito adverso para a Companhia” ou lhe “afetará adversamente” ou o uso de
expressões similares significa que o risco, incerteza ou problema pode ou poderá resultar em um
efeito material adverso em seus negócios, condições financeiras, resultados de operações, fluxo de
caixa e/ou perspectivas e/ou o preço de mercado de ações ordinárias de emissão da Companhia.
Expressões similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto.
Esta seção faz referência apenas aos fatores de risco relacionados à Oferta e às Ações. Para os
demais fatores de risco, os investidores devem ler a seção “Sumário da Companhia – Principais
Fatores de Risco Relativos à Companhia” na página 18 deste Prospecto e a seção “4. Fatores de
Risco” do Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto.
O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a atual coronavírus (COVID-19),
pode levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão
negativa sobre a economia mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de
negociação das Ações.
Surtos de doenças que afetem o comportamento das pessoas, como do atual coronavírus
(“COVID-19”), o Zika, o Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a Síndrome
Respiratória no Oriente Médio ou MERS e a Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS, podem
ter um impacto adverso relevante no mercado de capitais global, nas indústrias mundiais, na
economia mundial e brasileira, nos resultados da Companhia e nas ações de sua emissão.
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia decorrente do
COVID-19, cabendo aos países membros estabelecerem as melhores práticas para as ações
preventivas e de tratamento aos infectados. Como consequência, a pandemia de COVID-19 resultou
em medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas impostas pelos governos de diversos países
em face da ampla e corrente disseminação do vírus, incluindo quarentena e lockdown ao redor do
mundo. Como consequência de tais medidas, os países impuseram restrições às viagens e transportes
públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de suprimentos,
fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela população, o que pode
resultar na volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos, fatores que conjuntamente
exercem um efeito adverso relevante na economia global e na economia brasileira.
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Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado
desses eventos mundial pode diminuir o interesse de investidores nacionais e estrangeiros em
valores mobiliários de emissores brasileiros, incluindo os valores mobiliários de emissão da
Companhia, o que pode afetar adversamente o preço de mercado de tais valores mobiliários e
também pode dificultar o acesso ao mercado de capitais e financiamento das operações da
Companhia no futuro em termos aceitáveis.
Um mercado ativo e líquido para as Ações poderá não se desenvolver. A volatilidade e a
falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão limitar
substancialmente a capacidade dos investidores de vender as Acões pelo preço e na
ocasião que desejarem.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, como o Brasil,
envolve, com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais com condições
políticas e econômicas mais estáveis, sendo tais investimentos considerados, em geral, de
natureza mais especulativa. Esses investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos
e políticos, tais como, entre outros: (i) mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e
político que possam afetar a capacidade de investidores de obter retorno, total ou parcial, em
relação a seus investimentos; e (ii) restrições a investimento estrangeiro e a repatriamento do
capital investido.
Em 12 de março de 2021, a capitalização de todas as companhias listadas na B3 representava,
aproximadamente, R$5,0 trilhões e a média de negociações diárias de 2020, aproximadamente,
R$29,8 bilhões, segundo dados da própria B3. O mercado de capitais brasileiro é significativamente
concentrado, de forma que as dez principais ações negociadas na B3 foram responsáveis por,
aproximadamente, 28% do volume total de ações negociadas na B3 nos últimos 6 meses de 2020.
Enquanto que a New York Stock Exchange teve uma capitalização de mercado de aproximadamente
US$43 trilhões em 30 de outubro de 2020 e um volume diário médio de negociação de,
aproximadamente, US$443 bilhões nos últimos 6 meses de 2020.
Essas características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a
capacidade dos investidores de vender as Ações, de que sejam titulares, pelo preço e na ocasião
desejados, o que pode ter efeito substancialmente adverso no preço das Ações. Se um mercado
ativo e líquido de negociação não for desenvolvido e mantido, o preço de negociação das Ações
pode ser negativamente impactado.
A emissão, a venda ou a percepção de uma potencial emissão ou venda de quantidades
significativas das ações ordinárias de emissão da Companhia após a conclusão da Oferta
e/ou após o período de Lock-up pode afetar adversamente o preço de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário ou a percepção dos
investidores sobre a Companhia.
A Companhia, o Acionista Vendedor e os Administradores da Companhia celebrarão acordos de
restrição à venda de ações ordinárias de emissão da Companhia (Lock-up), por meio dos quais se
comprometerão a, sujeitos tão somente às exceções previstas no Contrato de Colocação Internacional,
durante o período de 180 dias contados da data de divulgação do Anúncio de Início, a não transferir,
emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações
ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta.
Após tais restrições terem se extinguido, as ações ordinárias de emissão da Companhia estarão
disponíveis para venda no mercado. A ocorrência de vendas ou percepção de uma possível venda
de um número substancial de ações ordinárias de emissão da Companhia pode afetar
adversamente o valor de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia. Para
informações adicionais, ver a seção “Informações Sobre a Oferta – Restrições à Negociação de
Ações (Lock-up)” na página 59 deste Prospecto.
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Eventual descumprimento por quaisquer das Instituições Consorciadas de obrigações
relacionadas à Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições
responsáveis pela colocação das Ações, com o consequente cancelamento de todos
Pedidos de Reserva feitos perante tais Instituições Consorciadas.
Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições Consorciadas,
de qualquer das obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao Contrato de Distribuição,
na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta, ou, ainda, de qualquer das
normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta, incluindo, sem limitação, as normas
previstas na Instrução CVM 400, especialmente as normas referentes ao período de silêncio, condições
de negociação com as Ações, emissão de relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme
previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos
Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas julgadas cabíveis pelos Coordenadores da
Oferta, poderá deixar imediatamente de integrar o grupo de instituições responsáveis pela colocação das
Ações. Caso tal desligamento ocorra, a(s) Instituição(ões) Consorciada(s) em questão deverá(ão)
cancelar todos os Pedidos de Reserva que tenha(m) recebido e informar imediatamente os respectivos
investidores sobre o referido cancelamento, os quais não mais participarão da Oferta, sendo que os
valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária,
reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes
(incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre o valores
pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como
aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada). Para maiores informações, ver a seção “Informações
Sobre a Oferta – Violações de Norma de Conduta” na página 58 deste Prospecto.
A Companhia poderá precisar de capital adicional no futuro, a ser obtido por meio da
emissão de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações, o que pode resultar na
diluição da participação dos detentores das ações ordinárias de sua emissão.
A Companhia poderá precisar de recursos adicionais no futuro e optar por obtê-los no mercado de
capitais, por meio de operações de emissão pública ou privada de ações ou valores mobiliários
conversíveis em ações. Qualquer captação de recursos adicionais, desde que devidamente aprovada,
por meio de distribuição pública de ações e/ou valores mobiliários conversíveis em ações, inclusive em
oferta públicas com esforços restritos, poderá ser realizada com exclusão do direito de preferência de
seus atuais acionistas e acarretar na diluição da participação acionária de seus acionistas no capital
social da Companhia, bem como diminuir o preço de mercado de suas ações, sendo que o grau de
diluição econômica dependerá do preço e da quantidade dos valores mobiliários emitidos.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por
Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos da
regulamentação em vigor, poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no
Procedimento de Bookbuilding, até o limite de 20% das Ações inicialmente ofertadas (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), desde que não seja verificado
excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente ofertadas (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar).
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas
Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da
liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário.
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Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre
a Oferta, a Companhia, o Acionista Vendedor e/ou os Coordenadores da Oferta poderão
gerar questionamentos por parte da CVM, B3, ANBIMA e/ou de potenciais investidores da
Oferta, o que poderá impactar negativamente a Oferta.
A Oferta e suas condições, incluindo o presente Prospecto, passaram a ser de conhecimento
público após a realização do protocolo do pedido de registro da Oferta na CVM. Até a data de
envio do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia matérias contendo
informações equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, o Acionista Vendedor e/ou
os Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo informações que não constam dos Prospectos
e/ou do Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto.
Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda qualquer manifestação na mídia por
parte da Companhia, do Acionista Vendedor ou dos Coordenadores da Oferta sobre a Oferta até o
envio do Anúncio de Encerramento, eventuais notícias sobre a Oferta poderão conter informações
que não foram fornecidas ou que não contaram com a revisão da Companhia, do Acionista
Vendedore ou dos Coordenadores da Oferta.
Assim, caso sejam divulgadas informações sobre a Oferta ou a Companhia em outros meios que
não sejam os Prospectos ou o Formulário de Referência, ou, ainda, caso haja informações
equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta divulgadas na mídia, a CVM, a B3, a ANBIMA ou
potenciais investidores poderão questionar o conteúdo de tais matérias midiáticas, o que poderá
afetar negativamente a tomada de decisão de investimento pelos potenciais investidores, assim
como a CVM poderá, a seu exclusivo critério, caso haja comprovação ou suspeita de participação
de pessoas relacionadas com a Oferta ou a Companhia em tal divulgação, suspender a Oferta,
com a consequente alteração de seu cronograma.
Após a Oferta, a Companhia continuará sendo controlada por seu atual Acionista
Controlador cujos interesses podem diferir dos interesses dos demais acionistas titulares
das ações ordinárias de sua emissão.
Imediatamente após a conclusão da Oferta, o atual Acionista Controlador da Companhia será
titular de 75% (setenta e cinco) das ações ordinárias de emissão da Companhia. Dessa forma, o
atual Acionista Controlador da Companhia, por meio de seu poder de voto nas assembleias gerais,
continuará capaz de influenciar fortemente ou efetivamente exercer o poder de controle sobre as
decisões da Companhia, incluindo sobre as estratégias de desenvolvimento, gastos e plano de
distribuição de dividendos, o que pode se dar de maneira divergente em relação aos interesses dos
demais acionistas titulares das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Além disso, o Acionista Controlador da Companhia poderá realizar aquisições, alienações,
participar de outras ofertas públicas ou operações similares em seus próprios negócios que
concorram com a Companhia ou que os coloquem em situação de potencial conflito de interesses
em relação à Companhia, o que pode afeta-la adversamente.
Adicionalmente, no início de 2018, o Acionista Controlador foi citado em reclamações formuladas pelo
seu irmão junto a órgãos de controle, incluindo à CVM, questionando questões familiares sucessórias
de seus genitores, sendo um deles o presidente do conselho de administração da Companhia, o Sr.
Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn. Não é possível assegurar que desdobramentos deste conflito com o
irmão ou novos conflitos de natureza pessoal e familiar envolvendo o Acionista Controlador ou
membros do Conselho de Administração a ele vinculados com quaisquer terceiros não surgirão e que
não buscarão tentar atingir à imagem do Acionista Controlador durante ou após o processo do pedido
de registro da oferta pública de distribuição inicial de ações ordinárias de emissão da Companhia. Se
isso vier a ocorrer, poderá vir a afetar adversamente o andamento da Oferta.
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Os titulares das Ações poderão não receber dividendos ou juros sobre o capital próprio.
O lucro líquido para o exercício social corrente da Companhia poderá ser capitalizado, utilizado
para absorver prejuízos ou, de outra forma, retido, conforme disposto na Lei das Sociedades por
Ações, e poderá não ser disponibilizado para o pagamento de dividendos ou juros sobre o capital
próprio. Além disso, a Lei das Sociedades por Ações faculta às companhias a possibilidade de
suspender a distribuição dos dividendos obrigatórios em qualquer exercício social específico, caso
o Conselho de Administração informe aos acionistas que tal distribuição seria desaconselhável,
tendo em vista as condições econômico-financeiras. Caso isto ocorra, os titulares das ações
ordinárias de Emissão da Companhia poderão não receber dividendos ou juros sobre o capital
próprio, impactando negativamente o valor e a liquidez de nossas ações. Adicionalmente, os
dividendos podem, ainda, ser significativamente reduzidos a depender do comportamento de
variáveis de mercado, como por exemplo, taxas de juros no mercado doméstico.
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.
Por fim, os dividendos podem, ainda, ser significativamente reduzidos a depender do comportamento
de variáveis de mercado, como por exemplo, taxas de juros no mercado doméstico.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível
que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em
subscrever/adquirir a totalidade das Ações no âmbito da Oferta.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, caso as Ações (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar) não sejam integralmente
subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta até a Data de Liquidação, nos termos do Contrato de
Distribuição, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e intenções de
investimentos automaticamente cancelados sendo que os valores eventualmente depositados,
serão devolvidos, em até 3 dias úteis sem reembolso de custos incorridos e com dedução, caso
incidentes, de quaisquer tributos ou taxas aplicáveis, existentes ou que venham a ser instituídos,
bem como aqueles cuja alíquota atual equivalente a zero venha a ser majorada. Para informações
adicionais sobre o cancelamento da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta –
Suspensão ou Cancelamento da Oferta” na página 56 deste Prospecto.
Como resultado do Procedimento de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser fixado em
valor inferior à Faixa Indicativa e, nesta hipótese, os Investidores Não Institucionais poderão
exercer a opção de desistir de seus Pedidos de Reserva.
Caso o Preço por Ação seja fixado abaixo do valor resultante da subtração entre o valor mínimo da
Faixa Indicativa e o valor equivalente a 20% do valor máximo da Faixa Indicativa, os Investidores
Não Institucionais poderão desistir de seu Pedido de Reserva, o que poderá resultar em uma
menor dispersão acionária do capital social da Companhia do que aquela inicialmente esperada.
Ademais, a fixação do Preço por Ação em valor abaixo da Faixa Indicativa poderá resultar em
captação de recursos líquidos em montante consideravelmente menor do que o inicialmente
projetado para as finalidades descritas na seção “Destinação dos Recursos”, na página 97 deste
Prospecto, e afetar a capacidade da Companhia de executar o plano de negócios da Companhia, o
que poderá ter impactos no crescimento e nos resultados das operações da Companhia.
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Investidores que subscreverem/adquirirem Ações poderão sofrer diluição imediata e
substancial no valor contábil de seus investimentos.
O Preço por Ação poderá ser fixado em valor superior ao patrimônio líquido por ação das ações
emitidas e em circulação imediatamente após a Oferta. Como resultado desta diluição, em caso de
liquidação da Companhia, os investidores que subscreverem/adquiram Ações por meio da Oferta
poderão receber um valor significativamente menor do que o preço que pagaram ao
subscrever/adquirir as Ações na Oferta. Para mais informações sobre a diluição da realização da
Oferta, consulte a seção “Diluição”, na página 100 deste Prospecto.
Os Investidores do Segmento Private e os Investidores de Varejo que se comprometerem a
observar o Lock-up Oferta do Segmento Private e o Lock-up Oferta de Varejo,
respectivamente, diante da impossibilidade de transferir, emprestar, onerar, dar em garantia
ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações ordinárias de emissão da
Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em
determinadas situações.
Os Investidores do Segmento Private e os Investidores de Varejo devem se comprometer, observadas
as exceções previstas nos demais documentos da Oferta, conforme aplicável, durante o período de 70
e 45 dias, respectivamente, contados da data de disponibilização do Anúncio de Início, a não transferir,
emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar, de forma direta ou indireta, a totalidade das ações
ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta.
Desta forma, caso o preço de mercado das ações venha a cair e/ou os Investidores do Segmento
Private e/ou os Investidores de Varejo por quaisquer motivos venham a precisar de liquidez
durante o período de Lock-up Oferta de Varejo e/ou período de Lock-up Oferta do Segmento
Private aplicáveis e tendo em vista a impossibilidade das ações da Oferta de Varejo e das ações
da Oferta do Segmento Private serem transferidas, emprestadas, oneradas, dadas em garantia ou
permutadas, de forma direta ou indireta, durante referidos períodos, tais restrições poderão causarlhes perdas.
A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de colocação no
exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil e no exterior. Os riscos relativos a ofertas de valores mobiliários no
exterior são potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil, com esforços de venda no exterior.
A Oferta compreende a distribuição primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado de
balcão não organizado, incluindo esforços de colocação das Ações junto a Investidores
Estrangeiros. Os esforços de colocação das Ações no exterior expõem a Companhia a normas
relacionadas à proteção dos Investidores Estrangeiros por incorreções ou omissões relevantes nos
Offering Memoranda.
Adicionalmente, a Companhia e o Acionista Vendedor são parte do Contrato de Colocação
Internacional, que regula os esforços de colocação das Ações no exterior. O Contrato de Colocação
Internacional apresenta cláusulas de indenização em favor dos Agentes de Colocação Internacional
para que a Companhia e o Acionista Vendedor os indenizem, caso estes venham a sofrer perdas no
exterior por conta de eventuais incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda.
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A Companhia e o Acionista Vendedor também prestam diversas declarações e garantias
relacionadas aos negócios da Companhia e em cada um dos casos indicados acima, procedimentos
judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e o Acionista Vendedor no exterior. Esses
procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver valores substanciais,
em decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das indenizações devidas
nesses processos. Além disso, devido ao sistema processual dos Estados Unidos, as partes
envolvidas em um litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do processo, o que
penaliza companhias sujeitas a tais processos, mesmo que fique provado que nenhuma incorreção
foi cometida. Uma eventual condenação da Companhia em um processo no exterior com relação a
eventuais incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda, se envolver valores
elevados, poderá e afetar negativamente a Companhia e seus negócios.

Acontecimentos e a percepção de riscos em outros países, sobretudo em países de economia
emergente e nos Estados Unidos, podem prejudicar o preço de mercado dos valores
mobiliários brasileiros, inclusive o preço de mercado de valores mobiliários da Companhia.
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado,
em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, incluindo países
da América Latina, Ásia, Estados Unidos, Europa e de economias emergentes. A reação dos
investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o
valor de mercado dos valores mobiliários de companhias brasileiras. Crises no Brasil e nesses
países podem reduzir o interesse dos investidores nos valores mobiliários emitidos pelas
companhias brasileiras, inclusive com relação aos valores mobiliários de emissão da Companhia.
Adicionalmente, a economia brasileira é afetada pelas condições de mercado e pelas condições
econômicas internacionais, especialmente, pelas condições econômicas dos Estados Unidos. Os
preços das ações na B3, por exemplo, são altamente afetados pelas flutuações nas taxas de juros
dos Estados Unidos e pelo comportamento das principais bolsas norte-americanas. Qualquer
aumento nas taxas de juros em outros países, especialmente os Estados Unidos, poderá reduzir a
liquidez global e o interesse do investidor em realizar investimentos no mercado de capitais brasileiro.
A Companhia não pode assegurar que o mercado de capitais brasileiro estará propício às
companhias brasileiras e que os custos de financiamento no mercado sejam favoráveis às
companhias brasileiras. Crises econômicas em mercados emergentes podem reduzir o interesse
do investidor por valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários
emitidos pela Companhia. Isso poderá afetar a liquidez e o preço de mercado das Ações, bem
como poderá afetar o futuro acesso da Companhia ao mercado de capitais brasileiros e a
financiamentos em termos aceitáveis, o que poderá afetar adversamente o preço de mercado das
ações ordinárias de emissão da Companhia.
A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem
influenciar a demanda e o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Os Coordenadores da Oferta e as sociedades de seu conglomerado econômico poderão adquirir
ações da Companhia nesta Oferta como forma de proteção (hedge) em operações com derivativos
contratadas com terceiros, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia como referência
(incluindo operações de total return swaps), conforme permitido pelo artigo 48 da Instrução CVM
400, desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas, tais operações não serão
considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da
Instrução CVM 400. A realização de tais operações pode constituir uma porção significativa da
Oferta e poderá influenciar a demanda e, consequentemente, o preço e a liquidez das ações
ordinárias de emissão da Companhia.
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Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre
a Oferta, a Companhia, o Acionista Vendedor e/ou os Coordenadores da Oferta poderão
gerar questionamentos por parte da CVM, B3 e/ou de potenciais investidores da Oferta, o
que poderá impactar negativamente a Oferta.
A Oferta e suas condições, incluindo o presente Prospecto, passaram a ser de conhecimento
público após a realização do protocolo do pedido dos registros da Oferta na CVM. Até a divulgação
do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia matérias contendo informações
equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, o Acionista Vendedor e/ou os
Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo informações que não constam dos Prospectos e/ou
do Formulário de Referência.
Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda qualquer manifestação na mídia por
parte da Companhia, do Acionista Vendedor 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, do
Acionista Vendedor ou dos Coordenadores da Oferta.
Assim, caso sejam divulgadas informações sobre a Oferta ou a Companhia em outros meios que não
sejam os Prospectos ou o Formulário de Referência, ou, ainda, caso haja informações equivocadas
ou imprecisas sobre a Oferta divulgadas na mídia, a CVM, a B3 ou potenciais investidores poderão
questionar o conteúdo de tais matérias midiáticas, o que poderá afetar negativamente a tomada de
decisão de investimento pelos potenciais investidores, assim como a CVM poderá a seu exclusivo
critério, caso haja comprovação ou suspeita de participação de pessoas relacionadas com a Oferta
ou a Companhia em tal divulgação, suspender a Oferta, com a consequente alteração de seu
cronograma, podendo também arquivar o pedido de registro da Oferta.
A Companhia arcará com as despesas da Oferta relacionadas à Oferta, bem como arcará
juntamente com o Acionista Vendedor com as comissões da Oferta, o que impactará os
valores líquidos a serem recebidos no âmbito da Oferta e poderá afetar adversamente os
resultados da Companhia no período subsequente à realização da mesma.
Por meio do Contrato de Distribuição, a Companhia arcará juntamente com o Acionista Vendedor
com as comissões da Oferta, de acordo com suas respectivas participações na Oferta, além de
assumir a obrigação de pagamento de certas despesas relacionadas à Oferta, incluindo da Oferta
Secundária. O desembolso desses valores pela Companhia impactará os valores líquidos a serem
recebidos no âmbito da Oferta e, por consequência, os valores creditados ao seu patrimônio líquido
e poderá impactar negativamente seus resultados no período de apuração subsequente à
realização da Oferta. Para mais informações sobre os custos e despesas incorridos pela
Companhia com a Oferta, veja a seção “Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição”
na página 42 deste Prospecto.
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
Coordenador Líder
O Itaú BBA é o banco de atacado do conglomerado Itaú Unibanco. O Itaú BBA é resultado da
fusão dos bancos BBA e das áreas corporate do Banco Itaú S.A. e Unibanco – União de Bancos
Brasileiros S.A. Em 31 de dezembro de 2019, o Itaú Unibanco apresentou os seguintes resultados:
ativos na ordem de R$1,6 trilhão e uma carteira de crédito de R$707 bilhões. A história do Itaú BBA
começa com o BBA Creditanstalt, fundado em 1988 em São Paulo por Fernão Bracher e Antonio
Beltran, em parceria com o Bank Austria Creditanstalt. A atuação do banco estava voltada para
operações financeiras bancárias, com características de atacado, e destaque para underwriting,
hedge, crédito e câmbio.
Em 1991, foi a única instituição brasileira a coordenar o consórcio de bancos estrangeiros para
investimentos no programa de privatização de empresas estatais no país. Ainda no mesmo ano,
recebeu autorização do BACEN para operar subsidiária em Bahamas e atender a demanda de
clientes na área internacional.
Em 1994, assinou acordo de cooperação com a administradora de recursos Paribas Capital. No
ano seguinte, juntou-se ao Capital Group, de Los Angeles, para formar a administradora de fundos
BBA Capital. Em 1996, adquiriu a Financiadora Mappin e criou a Fináustria, especializada em
financiamento de veículos. Nessa época, já contava com sucursais em Campinas, Rio de Janeiro,
Porto Alegre e Belo Horizonte.
Em 2001, o BBA tem novo parceiro de negócios, em razão da compra do Creditanstalt pelo grupo
alemão HVB. No ano seguinte, a associação com o Grupo Icatu fez surgir duas empresas: a BBA
Icatu Corretora e a BBA Icatu Investimentos.
No final de 2002, ocorreu a associação com o Banco Itaú S.A., surgindo assim uma nova
instituição: o Itaú BBA. Com gestão autônoma para conduzir todos os negócios de clientes
corporativos e banco de investimento do grupo, passa a contar com a base de capital e liquidez do
Itaú e a especialização do BBA no segmento de atacado.
Em 2005, o Itaú BBA ampliou as atividades de banco de investimentos e, com isso, consolidou-se
como um player de mercado em fusões e aquisições, equities e renda fixa local, conforme descrito
abaixo. A partir de 2008, iniciou expansão de suas atividades em renda fixa internacional e
produtos estruturados.
Em 2009, o BACEN aprovou a associação entre o Itaú e o Unibanco. O Itaú BBA uniu-se com a
área corporate do Unibanco, e ainda concentrou as atividades de tesouraria institucional do grupo.
Atividade de Investment Banking do Itaú BBA
A área de investment banking do Itaú BBA oferece assessoria a clientes corporativos e investidores
na estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda variável, renda fixa e
fusões e aquisições.
O Itaú BBA tem sido reconhecido como um dos melhores bancos de investimento nas regiões em
que atua: foi eleito cinco anos consecutivos, de 2011 a 2015, banco de investimento mais inovador
da América Latina pela The Banker, para a mesma região, foi considerado o melhor banco de
investimento em 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 pela Global Finance, mesma instituição que
o apontou como o melhor investment bank do Brasil em 2009, 2012, 2013, 2014 e 2015 e como o
banco mais criativo do mundo em 2016. Também em 2016, o Itaú BBA foi eleito pela Bloomberg
como o melhor assessor em transações de M&A da América Latina e Caribe.
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Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações e de Deposit Receipts (DRs), ofertas públicas para aquisição e permuta de
ações, além de assessoria na condução de processos de reestruturação societária de companhias
abertas e trocas de participações acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto
com a Itaú Corretora de Valores S.A., que tem relacionamento com investidores domésticos e
internacionais, além de contar com o apoio da melhor casa de research do Brasil e da América
Latina, segundo a Institucional Investor. Em 2019 o Itaú BBA foi líder em emissões no mercado
brasileiro em número de transações que totalizaram US$18,8 bilhões.
Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes
estruturas e soluções para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições,
desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias. De acordo com o ranking de fusões e
aquisições da Dealogic, o Itaú BBA prestou assessoria financeira a 45 transações em 2019 na
America do Sul, obtendo a primeira colocação no ranking por quantidade de operações
acumulando um total de US$8,5 bilhões.
No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes
produtos no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures,
commercial papers, fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos creditórios
(FIDC), certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e certificados de recebíveis do agronegócio
(CRA). Em 2014, segundo o ranking da ANBIMA, o Itaú BBA foi líder em distribuição de renda fixa
local, coordenando 20% do volume total distribuído, que ultrapassou os R$7 bilhões. Pelo mesmo
ranking, o Itaú BBA ficou em segundo lugar em 2015 e 2016, tendo coordenado operações cujo
volume total somou mais de US$4 bilhões em 2015, US$8 bilhões em 2016 e US$6 bilhões em
2017, equivalente a 14%, 21% e 27% do total, respectivamente. Em 2018 o Itaú BBA foi líder
obtendo 37% de participação sobre o volume total emitido, tendo coordenado operações cujo
volume total somou aproximadamente US$8 bilhões.
Agente Estabilizador
Banco de Investimento do Banco Bradesco S.A., o Bradesco BBI, é responsável por (i) originação
e execução de operações de financiamento de projetos; (ii) originação e execução de operações
de fusões e aquisições; (iii) originação, estruturação, sindicalização e distribuição de operações de
valores mobiliários de renda fixa no Brasil e exterior; e (iv) originação, estruturação, sindicalização
e distribuição de operações de valores mobiliários de renda variável no Brasil e exterior.
Bradesco BBI conquistou em 2020 os prêmios “Melhor Banco de Investimentos da América Latina”
e “Melhor Banco de Investimentos em Renda Fixa da América Latina”, pela Institutional Investor.
Presença constante em operações de renda variável, com presença na maioria dos IPOs (Initial Public
Offerings) e Follow-ons que foram a mercado nos últimos anos, tanto no Brasil quanto no exterior.
O Bradesco BBI apresentou presença significativa no mercado de capitais brasileiro no primeiro
semestre de 2020, tendo participado em 11 de 13 ofertas realizadas na B3. Participou como joint
bookrunner no Follow-on da Minerva Foods, no montante de R$1.235 milhões, joint bookrunner no
Follow-on de Ânima Educação, no montante de R$1.100 milhões, joint bookrunner no Follow-on de
Positivo Tecnologia, no montante de R$354 milhões, joint bookrunner no IPO de Mitre, no
montante de R$1.053 milhões, joint bookrunner no Follow-on de Petrobras, no montante de
R$22.026 milhões, joint bookrunner no Follow-on de Cogna Educação, no montante de R$2.556
milhões, joint bookrunner no IPO de Moura Dubeux, no montante de R$1.105 milhões, joint
bookrunner no IPO de Estapar, no montante de R$345 milhões, coordenador líder do Follow-on de
Centauro, no montante de R$900 milhões, coordenador líder do Follow-on da Via Varejo, no
montante de R$4.455 milhões, joint bookrunner do Follow-on do Banco BTG Pactual, no montante
de R$2.651 milhões.
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Com importantes transações realizadas, o Bradesco BBI concluiu o primeiro semestre com grande
destaque em renda fixa. Participou de 76 operações no mercado doméstico, em ofertas que
totalizaram mais de R$58,3 bilhões originados.
No primeiro semestre do ano de 2020, o Bradesco BBI assessorou 9 transações de M&A
envolvendo um volume total de aproximadamente R$14 bilhões, tendo como destaque: (i)
assessoria a AES Tietê na condução de todo o processo envolvendo a oferta da Eneva, (ii)
assessoria à Hypera na aquisição do portfólio de ativos Brasil da Takeda, (iii) assessoria à OTP na
venda das concessionárias de rodovia: CBN, CRA e CRC, para a Monte Equity Partners e (iv)
assessoria ao Grupo Festval na aquisição de lojas do GPA em Curitiba.
O Banco Bradesco S.A. está presente em todos os municípios brasileiros e em diversas
localidades no exterior. Conta com uma rede de 3.816 agências, 4.300 unidades dedicadas
exclusivamente à realização de negócios e relacionamento com clientes (“PAs” – postos de
atendimento), 877 Postos de Atendimento Eletrônico (“PAEs”) e 40.835 unidades Bradesco
Expresso (correspondentes bancários), além de milhares de equipamentos de autoatendimento.
J.P. Morgan
O J.P. Morgan faz parte do J.P. Morgan Chase & Co. (NYSE: JPM), uma instituição financeira com
atuação global e ativos de aproximadamente US$2,7 trilhões, em 31 de dezembro de 2019,
segundo relatórios financeiros divulgados aos investidores. O J.P. Morgan Chase & Co. atua com
empresas e investidores institucionais, além de hedge funds, governos e indivíduos afluentes em
mais de 100 países, conforme informação disponibilizada na página do J.P. Morgan Chase & Co.
na internet.
O J.P. Morgan está presente no Brasil desde a década de 60 atuando em diversas áreas. A área de
Investment Banking oferece assessoria em operações de fusões e aquisições, reestruturações societárias
e financeiras, emissões de títulos de dívida e emissões de ações, no mercado local e internacional, entre
outros; a área de Local Markets, Sales & Trading oferece produtos de tesouraria a clientes corporativos e
institucionais e de Private Banking; a Corretora oferece serviços de intermediação em contratos futuros,
opções, ações e empréstimo de valores mobiliários para clientes institucionais e de Private Banking; a
área de Equities oferece produtos de equities em geral, tais como operações de derivativos; a área de
Treasury Services oferece serviços de conta corrente, pagamento e recebimento, e investimentos em
renda fixa; a área de Trade and Loan Products oferece produtos de trade, garantias bancárias e
financiamentos; a área de Direct Custody and Clearing oferece serviços de custódia a investidores não
residentes; e as áreas de Asset Management e Wealth Management oferecem serviços de gestão de
recursos, sendo que esta última também concede crédito e assessora os clientes pessoas físicas de alta
renda em seus investimentos.
Em 2008, o J.P. Morgan Chase & Co. foi o primeiro banco na história a consolidar as posições de
liderança mundial nos mercados de fusões e aquisições, emissão de dívida e ações, segundo
dados da Dealogic e Thomson. No mercado de emissão de ações especificamente, o J.P. Morgan
Chase & Co. é o líder mundial no histórico acumulado desde 2007, segundo a Dealogic (Global
Equity e Equity Linked). Essa posição de liderança do J.P. Morgan Chase & Co. está refletida nas
premiações obtidas no mercado de ações, as quais totalizam um recorde de dezoito prêmios da
revista IFR desde 2007.
Por dois anos consecutivos, 2008 e 2009, o J.P. Morgan Chase & Co. foi escolhido pela publicação
Latin Finance como o “Best Equity House in Latin America”. Em 2008, o J.P. Morgan Chase & Co.
recebeu também o prêmio “Best M&A House in Latin America” e, em 2009, o prêmio “Best
Investment Bank in Latin America”, ambos concedidos pela Latin Finance. Em 2011, o J.P. Morgan
Chase & Co. recebeu os prêmios “Best Investment Bank in Latin America”, concedido pela Latin
Finance, e “Best M&A House in Mexico”, “Best M&A House in Chile”, “Best Debt House in Brazil” e
“Best Investment Bank in Chile”, concedidos pela Euromoney. Em 2012, o J.P. Morgan Chase &
Co. foi premiado como “Best Investment Bank in Latin America”, assim como “Best M&A House”,
ambos pela Latin Finance. Em 2015, o J.P. Morgan Chase & Co. recebeu o prêmio de “Best Equity
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House in Latin America” pela Euromoney e “Best Investment Bank in Latin America” pela Latin
Finance. Em 2016, o J.P. Morgan Chase & Co. recebeu o prêmio de “Best Investment Bank in Latin
America” e, em 2017, “Bond House of Year in Latin America” pela Latin Finance. A equipe de
Equity Sales da América Latina do J.P. Morgan foi eleita pelo Institutional Investor número 1 em
quatro dos últimos cinco anos, em 2015, 2016, 2018 e 2019.
Essas premiações refletem a posição de liderança do J.P. Morgan Chase & Co. na América Latina,
bem como sua presença nas mais relevantes transações de oferta de ações, como as ofertas de
Marfrig, Unidas, Intermédica, XP Inc., Aliansce Sonae, Magazine Luiza, Banco do Brasil, Vivara,
Banco Inter, Movida, Petrobras Distribuidora, IFS, Cencosud Shoppings, Neoenergia, Intermédica,
Totvs, Stone, MercadoLibre, Localiza, Unidas, Intermédica, Stone, Falabella, Mall Plaza,
Intermédica, Globant, Central Puerto, PagSeguro (“Latin America Equity Issue” em 2018, segundo
a IFR), Burger King Brasil, Nexa Resoucers, Camil, Magazine Luiza, Supervielle, Atacadão (“IPO of
the Year” em 2017, segundo a Latin Finance), IRB-Brasil Resseguros, Biotoscana, Instituto Hermes
Pardini, Azul, CCR, Lojas Americanas, Alupar, BR Malls, Jose Cuervo, Lenova (“Follow-on of the
Year” em 2017, segundo a Latin Finance), Nemak, GICSA, Par Corretora, Telefônica Brasil, Via
Varejo, Grupo Lala, BB Seguridade, Enersis, Banorte, Visanet, Cemex, Brasil Foods, Natura, Vale,
Fleury, Arcos Dorados, Petrobras, Grupo Sura, America Movil, entre outras. Essa posição de
liderança no Brasil e América Latina é respaldada por uma plataforma de produtos completa,
incluindo dívida conversível, bem como uma força de vendas mundial que colocou, entre 1º de
janeiro de 2008 e 31 de dezembro de 2019, US$2,849 bilhões em ações em 4.496 transações,
segundo a Dealogic (crédito total para os coordenadores).
No âmbito global, a equipe de equity research do J.P. Morgan Chase & Co. conquistou o prêmio “#1
Equity Research Team in Latin America” em 2009, 2010, 2011, 2014, 2015 e 2017 concedido pela
Institutional Investor. Além desses, nos últimos anos, o J.P. Morgan Chase & Co. recebeu os prêmios
“Bank of the Year” (2008, 2017 e 2018), “Equity House of the Year” (2008, 2009 e 2016), “Americas Equity
House of the Year” (2016), “Bond House of the Year” (2008, 2019), “Derivatives House of the Year” (2008),
“Loan House of the Year” (2012 e 2017), “Securitization House of the Year” (2008 e 2010), “Leveraged
Loan House of the Year” (2008), “Leveraged Finance House of the Year” (2008), “High-Yield Bond House
of the Year” (2012), “Financial Bond House of the Year” (2009), “Latin America Bond House of the Year”
(2009) – concedidos pela International Financing Review – bem como o prêmio “Best Investment Bank” da
revista Global Finance nos anos de 2010, 2013, 2015, 2018 e 2019. Esta última publicação também
nomeou o J.P. Morgan Chase & Co. como “Best Equity Bank” em 2018 e 2019.
Citi
O Citi possui um comprometimento na América Latina com presença em 24 países da região. O
Citi combina recursos globais com presença e conhecimento local para entregar soluções
financeiras aos clientes.
O Citi é uma empresa pertencente ao grupo Citigroup. O grupo Citigroup possui 200 anos de
história e está presente em mais de 98 países. No Brasil, o grupo Citigroup está presente desde
1915, atendendo pessoas físicas e jurídicas, entidades governamentais e outras instituições.
Desde o início das operações na América Latina, o grupo Citigroup oferece aos clientes globais e locais,
acesso, conhecimento e suporte através da equipe diferenciada de atendimento em todas as regiões.
O grupo Citigroup destaca sua forte atuação também nas operações locais, reforçada pela consistência
de suas ações ao longo da história. O grupo Citigroup possui estrutura internacional de atendimento,
oferecendo produtos e serviços personalizados, soluções para preservação, gestão e expansão de
grandes patrimônios individuais e familiares. Atua com forte presença no segmento Citi Markets &
Banking, com destaque para áreas de renda fixa e variável, fusões e aquisições, project finance e
empréstimos sindicalizados. Com know-how internacional em produtos de banco de investimento e
experiência em operações estruturadas, atende empresas de pequeno, médio e grande porte, além de
instituições financeiras. Com 200 anos de história no mundo, destes mais de 100 anos no Brasil, o
grupo Citigroup atua como uma empresa parceira nas conquistas de seus clientes.
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O Citi foi reativado em 2006, tendo como principais atividades operar em sistema mantido pela
então BM&FBOVESPA, hoje denominada B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, comprar e vender títulos
e valores mobiliários, por conta de terceiros ou por conta própria, encarregar-se da distribuição de
valores mobiliários no mercado, administrar recursos de terceiros destinados a operações com
valores mobiliários, exercer as funções de agente emissor de certificados, manter serviços de
ações escriturais, emitir certificados de depósito de ações e cédulas pignoratícias de debêntures e
emprestar valores mobiliários para venda (conta margem).
Em fevereiro de 2009, o Citi adquiriu a Intra S.A. Corretora de Câmbio e Valores, com mais de
15.000 contas ativas de clientes. Com essa aquisição, o Citi ampliou o mercado de atuação e
passou a se dedicar também ao segmento de varejo.
O Citi tem atuado no segmento de mercado de capitais de forma ativa desde então, tendo
participado de uma das maiores ofertas já realizada na história do mercado de capitais, a Petróleo
Brasileiro S.A. – PETROBRAS, no montante de R$120,2 bilhões (setembro de 2010), a qual
ganhou o prêmio de Best Deal of the Year of 2011. Além disso, participou, nos últimos anos, como
coordenador nas ofertas públicas de ações de emissão da Redecard S.A., no montante de
R$2.213 milhões (março de 2009); BR Malls Participações S.A., no montante de R$836 milhões
(julho de 2009); EDP Energias do Brasil S.A., no montante de R$442 milhões (novembro de 2009);
Hypermarcas S.A., no montante de R$1,2 bilhão (abril de 2010); Banco do Brasil S.A., no montante
de R$9,8 bilhões (agosto de 2010); HRT Participações em Petróleo S.A., no montante de R$2,4
bilhões (outubro de 2010); BTG Pactual S.A., no montante de R$3,2 bilhões (abril de 2012); Brazil
Pharma S.A., no montante de R$481 milhões (junho de 2012); SDI Logística Rio – Fundo de
Investimento Imobiliário – FII, no montante de R$143,8 milhões (novembro de 2012).
Em 2013, o Citi atuou como coordenador na oferta pública de ações de emissão da BB Seguridade
Participações S.A., no montante de R$11,5 bilhões (abril de 2013). No mesmo ano, Citi atuou como
coordenador líder na transação de Re-IPO da Tupy S.A., no montante de R$523 milhões (outubro de
2013). Em 2014, o Citi atuou como um dos coordenadores globais na oferta de Oi S.A., com um
montante de mercado de R$5,5 bilhões de reais (abril de 2014). Em 2016, o Citi atuou como
coordenador na oferta pública de ações de emissão da Rumo Operadora Logística Multimodal S.A.,
no montante de R$2,6 bilhões (abril de 2016) e coordenador líder do Re-IPO do Grupo Energisa, no
montante de R$1.5 bilhões (julho de 2016). Em 2017, o Citi atuou como (i) coordenador na oferta
pública de distribuição primária e secundária de ações preferenciais de emissão da Azul S.A.,
oportunidade em que atuou, também, como agente estabilizador, no montante de R$2,0 bilhões (Abril
de 2017), (ii) coordenador na oferta pública de distribuição secundária de ações de emissão da Azul
S.A., no montante de R$1,2 bilhão (setembro de 2017), (iii) coordenador no Re-IPO de Eneva S.A.,
no montante de R$876 milhões (outubro de 2017) e (iv) coordenador líder e agente estabilizador na
oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Petrobras Distribuidora
S.A., no montante de R$5,0 bilhões (dezembro de 2017).
Em 2018, o Citi atuou como (i) coordenador na oferta pública de distribuição primária e secundária
de ações preferenciais de emissão do Banco Inter S.A., no montante de R$656 milhões (abril); (ii)
coordenador na oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de
emissão da Notre Dame Intermédica Participações S.A., no montante de R$2.7 bilhões (abril); (iii)
coordenador líder da oferta pública de distribuição secundária de ações preferenciais de emissão
da Azul S.A., no montante de R$1.2 bilhões (junho); (iv) coordenador global na oferta pública de
distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da StoneCo, no montante de
R$5.1 bilhões (outubro); (v) coordenador na oferta pública de distribuição primária e secundária de
ações ordinárias de emissão da Notre Dame Intermédica Participações S.A., no montante de R$3.0
bilhões (dezembro) e (vi) coordenador na oferta pública de distribuição primária e secundária de
ações ordinárias de emissão da Companhia de Locação das Américas S.A., no montante de R$1.4
bilhões (dezembro).
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Em 2019, o Citi atuou como (i) coordenador global na oferta pública de distribuição secundária de
ações ordinárias de emissão da StoneCo, no montante de R$3.0 bilhões (abril), (ii) coordenador na
oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Eneva S.A., no
montante de R$1.1 bilhões (abril), (iii) coordenador na oferta pública de distribuição secundária de
ações ordinárias de emissão da Notre Dame Intermédica Participações S.A., no montante de R$2.7
bilhões (abril), (iv) coordenador na oferta pública inicial de distribuição secundária de ações
ordinárias de emissão da Neoenergia S.A., no montante de R$3.7 bilhões (Junho), (v) coordenador
global na oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da de
Light S.A., no montante de R$2.5 bilhões (Julho), (vi) coordenador na oferta pública de distribuição
secundária de ações ordinárias de emissão do IRB-Brasil Resseguros S.A., no montante de R$7.4
bilhões (Julho), (vii) coordenador e agente estabilizador na oferta pública de distribuição secundária
de ações ordinárias de emissão da de Petrobras Distribuidora S.A., no montante de R$9.6 bilhões
(Julho), (viii) coordenador na oferta pública subsequente de distribuição secundária de ações
ordinárias de emissão do PagSeguro Digital LTD., no montante de R$2.7 bilhões (Outubro), (ix)
coordenador na oferta pública inicial de distribuição primaria e secundária de ações ordinárias de
emissão da C&A Modas S.A., no montante de R$1.8 bilhões (Outubro), (x) coordenador na oferta
pública inicial de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da XP Inc., no
montante de R$9.3 bilhões (Dezembro), (xi) coordenador na oferta pública de distribuição primaria
e secundária de ações ordinárias de emissão da Notre Dame Intermédica Participações S.A., no
montante de R$5.0 bilhões (dezembro) e (xii) coordenador na oferta pública de distribuição
primaria e secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia de Locação das Américas
S.A., no montante de R$1.8 bilhões (dezembro).
Em 2020, o Citi atuou como coordenador na oferta pública de distribuição secundária de ações ordinárias
de emissão da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, no montante de R$22.0 bilhões (fevereiro).
XP
A XP Investimentos foi fundada em 2001, na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul,
Brasil, como um escritório de agentes autônomos de investimentos com foco em investimentos em
bolsa de valores e oferecendo educação financeira para os investidores. A trajetória diferenciada e
ascendente em relação aos seus concorrentes permitiu uma rápida expansão, com abertura nos
anos seguintes de escritórios em São Paulo e Rio de Janeiro. A partir de 2009, a XP deu mais um
passo e inovou o mercado de investimentos brasileiro, lançando o conceito de supermercado
financeiro, com uma plataforma aberta de investimentos, proporcionando uma experiência única
para o investidor. O modelo de sucesso atraiu o interesse de fundos de private equity
internacionais, validando a tese de investimento e permitindo ganhos de escala para seu
crescimento.
Em 2011, a XP estreou no mercado internacional por meio da criação da XP Securities, hoje XP
Investments, com escritórios em Miami, Nova Iorque e Londres. Em 2014, o Grupo XP adquiriu a
Clear Corretora no Brasil e em 2016 adquiriu 100% do capital social da Rico Investimentos,
segmentando suas três marcas para perfis distintos de investidores (XP, Clear e Rico).
Com uma equipe de gestão alinhada à cultura meritocrática, em um modelo de partnership, e
sempre mantendo o foco em ajudar o brasileiro a investir melhor, a XP Investimentos investe de
forma relevante no desenvolvimento do mercado de capitais brasileiro. Esse desenvolvimento se
faz necessário para que surjam novos produtos de qualidade no mercado, propiciando assim
alternativas interessantes de investimento. A atuação da XP configurou um novo paradigma no
mercado de investimentos brasileiro, consequentemente atraindo a atenção de grandes bancos e
investidores. Em 2017, o Itaú Unibanco adquiriu participação minoritária na companhia, de 49,9%,
avaliando a XP em R$12 bilhões e reafirmando o sucesso de seu modelo de negócios. Em
setembro de 2019 o Grupo XP possuía mais de 5.900 (cinco mil e novecentos) agentes autônomos
em sua plataforma e em dezembro, atingiu mais de 1.700.000 (um milhão e setecentos mil)
clientes ativos e R$409 (quatrocentros e nove) bilhões de reais de ativos sob custódia. Ainda em
dezembro de 2019, a XP Inc realizou uma oferta inicial de ações na Nasdaq, sendo avaliada em
mais de US$14 bilhões.
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Atualmente, o Grupo XP (que assumiu a nova marca de XP Inc.) tem a seguintes áreas de
atuação: (i) corretora de valores, que inclui serviços de corretagem e assessoria de investimentos
para clientes pessoa física e jurídica, coordenação e estruturação de ofertas públicas e, além
disso, possui uma plataforma de distribuição de fundos independentes com mais de 590 fundos de
150 gestores (setembro de 2019); (ii) asset management, com R$37 (trinta e sete) bilhões de reais
sob gestão (setembro de 2019), e que via XP Asset Management oferece fundos de investimentos
em renda fixa, renda variável e fundos de investimentos imobiliários; (iii) mercado de capitais,
engloba um portfólio completo de serviços e soluções para adequação de estrutura de capital e
assessoria financeira.
Atividade de Mercado de Capitais da XP Investimentos
A área de mercado de capitais atua com presença global, oferecendo a clientes corporativos e
investidores uma ampla gama de produtos e serviços por meio de uma equipe altamente
experiente e dedicada aos seguintes segmentos: Dívida local (Debêntures, Debêntures de
Infraestrutura, CRI, CRA, CDCA, FIDC, LF), Dívida Internacional (Bonds), Securitização, Equity
Capital Markets, M&A, Crédito Estruturado, Project Finance e Development Finance.
No segmento de renda fixa e híbridos, a XP classifica-se entre as principais instituições na
coordenação de operações de dívida local, tendo papel de destaque nas ofertas como
coordenador. Em 2018, segundo o ranking da ANBIMA, a XP Investimentos foi líder na emissão de
Certificado de Recebíveis do Agronegócio (CRA), Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI),
Fundos de Investimentos Imobiliário (FII) e em Securitização, obtendo 21,7%, 23,5%, 75,9% e
22,8% de participação sobre o volume total emitido.
Em renda variável, a XP Investimentos oferece serviços para estruturação de ofertas públicas
primárias e secundárias de ações. A condução das operações é realizada em âmbito global com o
apoio de uma equipe de equity sales presente na América do Norte, América Latina e Europa e de
uma equipe de equity research que cobre mais de 45 empresas de diversos setores. Em 2019, a
XP atuou de forma ativa no segmento de Equity Capital Markets, atuando como assessora do
Grupo CB na estruturação da operação de R$2,30 bilhões que alterou a estrutura societária da Via
Varejo; e coordenando as ofertas de follow-on da Petrobras no valor de R$7,30 bilhões; follow-on
da Light no valor de R$2,5 bilhões; IPO da Afya no valor de US$250 milhões e no follow-on da
Movida no valor de R$832 milhões; follow-on da Omega Geração no valor de R$830 milhões; IPO
da Vivara no valor de R$2.041 milhões; follow-on de Banco do Brasil no valor de R$5.837 milhões;
follow-on de LOG Commercial Properties no valor de R$637 milhões; IPO da C&A no valor de
R$1.627 milhões de reais; IPO do Banco BMG no valor de R$1.391 milhões, follow-on de Cyrela
Commercial Properties no valor de R$760 milhões; IPO da XP Inc. no valor de R$9.276 milhões e
no follow-on de Unidas no valor de R$1.837 milhões. Ademais, nos anos de 2016, 2017 e 2018 a
XP foi líder em alocação de varejo em ofertas de renda variável, responsável por alocar o
equivalente a 72,2%, 53,4% e 64,1%, respectivamente, do total de ativos de renda variável
alocados nos referidos anos.
Adicionalmente, possui uma equipe especializada para a área de fusões e aquisições da XP
Investimentos, oferecendo aos clientes estruturas e soluções para assessoria, coordenação,
execução e negociação de aquisições, desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias.
BTG Pactual
O Banco Pactual S.A. foi fundado em 1983 como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários.
Em 2006, o UBS A.G., instituição global de serviços financeiros, e o Banco Pactual S.A.
associaram-se para criar o Banco UBS Pactual S.A. Em 2009, o Banco UBS Pactual S.A. foi
adquirido pelo grupo BTG Investments, formando o BTG Pactual. O BTG Pactual tem como foco
principal as áreas de pesquisa, finanças corporativas, mercado de capitais, fusões e aquisições,
wealth management, asset management e sales and trading (vendas e negociações).
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No Brasil, possui escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre e Recife. Possui, ainda,
escritórios em Londres, Nova Iorque, Santiago, Cidade do México, Lima, Medellín, Bogotá e Buenos Aires.
Na área de asset management, as estratégias de investimento são desenhadas para clientes
institucionais, clientes private, empresas e parceiros de distribuição. Na área de wealth
management, o BTG Pactual oferece uma ampla seleção de serviços personalizados, que variam
desde asset management a planejamento sucessório e patrimonial. O BTG Pactual também
oferece serviços de sales and trading (vendas e negociações) em renda fixa, ações e câmbio na
América Latina, tanto em mercados locais quanto internacionais. Na área de investment banking, o
BTG Pactual presta serviços para diversos clientes em todo o mundo, incluindo serviços de
subscrição nos mercados de dívida e ações públicos e privados, assessoria em operações de
fusões e aquisições e produtos estruturados personalizados.
O BTG Pactual é o líder no ranking de ofertas de ações do Brasil de 2004 a 2015 pelo número de
operações, participando de um total de mais de 170 operações no período, segundo o ranking da
base de dados internacional Dealogic. Além disso, ficou em 1º lugar em volume e em número de
ofertas em 2012 (Dealogic) e sempre em posição de liderança com base em outros rankings desde
2004 (ANBIMA e Bloomberg). Ademais, vale destacar a forte presença do banco na América
Latina, tendo conquistado o 1º lugar em volume e em número de ofertas nos anos de 2013 e 2012
(Dealogic, Bloomberg e Thomson Reuters).
Demonstrando a sua força no Brasil, o BTG Pactual foi eleito em 2010, 2011 e em 2013 como o
“Brazil’s Equity House of the Year”, segundo a Euromoney. O BTG Pactual foi também eleito por
três vezes “World’s Best Equity House” (Euromoney, em 2003, 2004 e 2007), além de “Equity
House of the Year” (IFR, 2007). Sua atuação e grande conhecimento sobre a América Latina
renderam sete vezes o título de “Best Equity House Latin America” (Euromoney de 2002 a 2005,
2007, 2008 e 2013; IFR em 2013) e o título de “Best Investment Bank” (Global Finance em 2011 e
World Finance em 2012). Como principal suporte a seus investidores, o BTG Pactual sempre
investiu fortemente na sua equipe de equity research, buscando os melhores profissionais do
mercado para a atuação junto ao grupo de investidores. Seus investimentos na área renderam o
título de “#1 Equity Research Team Latin America” em 2012, 2014 e 2015, bem como no período
de 2003 a 2007 (Institutional Investor, Weighted Rankings).
Adicionalmente, sua expertise é demonstrada pela forte atuação no Brasil, onde o BTG Pactual foi
reconhecido pela sua atuação nos últimos anos, como primeiro colocado no ranking da Institutional
Investor de 2003 a 2009, e 2012 a 2015 e como segundo colocado em 2010 e 2011, segundo o
ranking publicado pela revista Institutional Investor.
O BTG Pactual apresentou forte atuação em 2010 no mercado de ofertas públicas de renda
variável, participando das ofertas de follow-on do Banco do Brasil, JBS, Even, PDG Realty,
Petrobras, Lopes, Estácio Participações e Anhanguera Educacional, bem como da abertura de
capital da Aliansce, Multiplus, OSX, EcoRodovias, Mills, Júlio Simões e Brasil Insurance. Esta
posição foi alcançada em função do forte relacionamento do BTG Pactual com seus clientes, com
sua atuação constante e de acordo com a percepção de valor agregado para suas operações, fato
comprovado pela sua atuação em todas as operações de follow-on das empresas nas quais
participou em sua abertura de capital. Em 2011, realizou as seguintes ofertas: follow-on de
Tecnisa, Ternium, Direcional, Gerdau, BR Malls, e Kroton; e as ofertas públicas iniciais de QGEP,
IMC, T4F, Magazine Luiza e Brazil Pharma. Deve-se destacar também que o BTG Pactual atuou
como coordenador líder e lead settlement agent na oferta de Gerdau, a qual foi registrada no Brasil
e SEC e coordenada apenas por bancos brasileiros. Em 2012, o BTG Pactual participou da oferta
pública inicial de Locamérica, Unicasa e de sua própria oferta pública inicial e do follow-on de
Fibria, Brazil Pharma, Suzano, Taesa, Minerva, Equatorial e Aliansce. Em 2013, o BTG Pactual
participou da oferta pública inicial de Linx, Biosev, Alupar, BB Seguridade, CPFL Renováveis, Ser
Educacional e CVC e do follow-on de Multiplan, BHG, Abril Educação, Iguatemi e Tupy. Em 2014,
o BTG Pactual atuou como coordenador líder e agente estabilizador no follow-on da Oi S.A. Em
2015, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de Par Corretora e do follow-on de
Telefônica Brasil e Metalúrgica Gerdau. Em 2016, o BTG Pactual participou das ofertas públicas de
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distribuição de ações da Energisa, da Linx e da Sanepar. Em 2017, o BTG Pactual participou das
ofertas públicas iniciais de distribuição de ações da Movida, IRB-Brasil Resseguros, Ômega
Geração e Biotoscana Investments, bem como dos follow-ons da CCR, das Lojas Americanas, da
Alupar, da BR Malls, do Magazine Luiza e da Rumo e dos re-IPOs da Eneva e da Vulcabras. Em
2018, o BTG Pactual participou da oferta pública inicial de distribuição de ações da Hapvida. Em
2019, o BTG Pactual participou do IPO da Centauro da C&A e follow-on das seguintes
companhias: Restoque, JHSF, BR Properties, Magazine Luiza, Unidas, LPS Brasil, CCP – Cyrela
Commercial Properties, LOG Commercial Properties, Helbor, Omega Geração, EZ TEC, Banco
Pan, Sinqia, Trisul, Localiza Rent A Car, Movida, Banco Inter, Hapvida, Light, Tecnisa, BTG
Pactual, CPFL Energia, Totvs, Eneva e Burger King. Em 2020, o BTG Pactual participou dos
follow-ons da Minerva, Cogna Educação, Positivo Tecnologia, Centauro, Via Varejo, Lojas
Americanas, BTG Pactual, JHSF Participações, Irani, IMC, Dimed, Banco PAN, JSL Logística,
Rumo, Banco Inter, Santos Brasil, assim como do IPO da Mitre Realty, Estapar, Ambipar, Quero
Quero, Lavvi, Plano & Plano, Cury Construtora, Hidrovias do Brasil, Petz, Melnick Even, Track &
Field, Sequoia Logística, Meliuz, Enjoei, Aeris e 3R Petroleum.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA
Para fins do disposto no Item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritos abaixo o
relacionamento da Companhia com os Coordenadores da Oferta.
Nenhuma das operações descritas abaixo é vinculada à Oferta e/ou ao Preço por Ação e não há,
na data deste Prospecto, quaisquer operações celebradas entre a Companhia e os Coordenadores
da Oferta e/ou outras sociedades pertencentes aos seus respectivos grupos econômicos que
estejam vinculadas à Oferta e/ou ao Preço por Ação.
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, a Companhia
e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico possuem relacionamento com o
Coordenador Líder e demais sociedades do seu conglomerado financeiro, conforme detalhado a
seguir:
•

3 (três) operações de empréstimo de capital de giro contratadas em 27 de agosto de 2018 e
com vencimentos em 24 de agosto de 2021, no montante total de R$35 milhões, com taxas
efetivas de 1,7% a.a. + CDI. Tais operações contam com aval do Sr Marcelo Rodolfo Hahn.

•

Serviços de cash management como (a) Folha de pagamentos (contratado em 08 de abril de
2019 e com vencimento em 07 abril de 2024), isento de taxas (b) cobrança (contratado em 09
de fevereiro de 2011 e sem data de vencimento) com taxas de R$2,56 por boleto; e (c)
pagamentos (contratado em 18 novembro de 2010 e sem data de vencimento) com taxas de
R$4,37 por transferência e R$0,88 entre contas Itaú. Tais serviços não contam com garantia.

Hahn Participações
•

1 operação de empréstimo de capital de giro contratada em 12 de junho de 2020 e com
vencimento em 13 de junho de 2022, no montante total de R$10 milhões, com taxas efetivas
de 6,677% a.a. pré fixada. Tal operação conta com aval do Acionista Vendedor.

Além do relacionamento relativo à Oferta e da operação contratada acima, o Coordenador Líder
e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro não possui atualmente qualquer outro
relacionamento relevante com a Companhia. Entretanto, a Companhia poderá vir a contratar, no
futuro, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro para a
realização de operações financeiras usuais, em condições a serem acordadas oportunamente
entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e
aquisições, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de
investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras necessárias à condução das atividades da Companhia.
O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão negociar
outros valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente,
nos termos da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado financeiro poderão: (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar
quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia (inclusive ações), com o fim de prover
liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar
arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de
mercado e contrato futuro referenciado nas ações ordinárias de emissão da Companhia;
(iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do
Coordenador Líder no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários,
exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
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Nos últimos 12 meses, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado
financeiro, não transacionou, de qualquer forma, valores mobiliários de emissão da Companhia.
O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão celebrar,
no exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de
emissão da Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a
pagar a seus clientes a taxa de retorno das ações ordinárias de emissão da Companhia, contra o
recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return swap). O
Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro poderão adquirir
ações ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção (hedge) para essas
operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das ações ordinárias da
Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização
de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações
ordinárias de emissão da Companhia” na página 73 deste Prospecto.
Exceto pelo abaixo listado, nos últimos 12 meses, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade
do seu conglomerado financeiro não participaram de qualquer oferta pública de valores mobiliários
emitidos pela Companhia ou suas controladas ou reestruturações societárias da Companhia e/ou
qualquer sociedade do seu grupo econômico:
•

O Coordenador Líder atuou como coordenador na oferta pública com esforços restritos de
colocação de Debenture 476 da Companhia (Blau13), emitida em 15 de abril de 2020 e com
vencimento em 15 de abril de 2027, no valor de R$250 milhões, e taxas efetivas de CDI + 1,3%
a.a.. Tal operação conta com fiança solidária do Acionista Vendedor como garantia e é mantida
em carteira própria/ pelo Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro.
O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro detêm atualmente
83.333.333 (oitenta e três milhões, oitocentas e trinta e três mil, oitocentas e trinta e três)
debêntures da referida emissão em carteira própria, correspondentes a aproximadamente R$
83,3 milhões.

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 42 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao Coordenador Líder e/ou qualquer
sociedade do seu conglomerado financeiro no contexto da Oferta. Não obstante, nos termos do
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Coordenador Líder poderá fazer jus, ainda, a
eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do
Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além
das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a
Companhia e o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre a Companhia e o Agente Estabilizador
Na data deste Prospecto, exceto pelo relacionamento decorrente da presente Oferta, a Companhia
e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico possuem relacionamento com o Bradesco
BBI e demais sociedades do seu grupo econômico, conforme detalhado a seguir:
•

Serviços relacionados a cartões corporativos para a Companhia, à Blau Farmacêutica S.A., à
Hahn Assessoria, Gestão de Pessoas, Serviços e Participações Ltda., à M.H. Assesoria
Empresarial Ltda. e à F-11 Segurança Privada Ltda,, contratados entre novembro de 2006 e
com faturamento mensal de R$130 mil (média Jan-Ago/20), sendo que essa prestação de
serviço não possui prazo de vencimento. Não há garantia prestada em relação aos referidos
serviços, sendo que tais serviços possuem taxas variáveis de mercado;
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•

Cartões benefícios para Companhia, à Blau Farmacêutica S.A, média do faturamento mensal
de 2020 é de R$57 mil com 950 cartões (VA e VR).

•

Serviços de recebimento/cobrança ao grupo com volume mensal de R$35,6 MM e 2,2 mil títulos
registrados e tarifa de R$2,01. Não há garantia prestada em relação aos referidos serviços.

•

Folha de pagamento de duas empresas pequenas do grupo da Companhia, com 231
funcionários e valor total de R$384,77mil;

•

Emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações pela Blau Farmacêutica S.A. no
valor de R$180 MM, celebrado em 20 de junho de 2018 e com vencimento em 20 de junho de
2023. A taxa foi de CDI + 1,05% a.a. com amortizações mensais e carência de 1 ano. A
operação conta com fiança do Acionista Vendedor.

•

Outras emissão e debêntures, no valor de R$250 MM, celebrada em 14 de abril de 2020 junto
ao (2/3) Bradesco e (1/3) Itaú, com vencimento em 15 de abril de 2027). A taxa foi de CDI +
1,30% a.a com amortizações anuais e carência de 2 anos. A operação conta com aval do
Marcelo Rodolfo Hahn.

•

O Bradesco BBI é o banco liquidante e escriturado das duas emissões de debentures privadas
do grupo, R$80 milhões em 2019 e R$135 milhões em 2020, que estão hoje sobre gestão da
XP. Em 2020 o grupo pretende realizar uma nova emissão de R$130 milhões.

•

Aplicações em CDB no valor de aproximadamente R$143 milhões em 28 de setembro de 2020.

•

Seguro saúde do grupo que tem faturamento mensal de R$130 mil.

Além do relacionamento relativo à Oferta e da operação contratada acima, o Bradesco BBI e/ou
qualquer sociedade do seu grupo econômico não possui atualmente qualquer outro relacionamento
relevante com a Companhia. Entretanto, a Companhia poderá vir a contratar, no futuro, o Bradesco
BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico para a realização de operações financeiras
usuais, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, investimentos, emissões de valores
mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito,
consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das
atividades da Companhia.
O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente,
nos termos da regulamentação aplicável, o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo
econômico poderão: (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer
valores mobiliários de emissão da Companhia (inclusive ações), com o fim de prover liquidez; (ii)
negociar valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre
valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e
contrato futuro referenciado nas ações ordinárias de emissão da Companhia; (iii) realizar
operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Bradesco BBI no
âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de
compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações ordinárias de emissão da Companhia, contra o recebimento
de taxas de juros fixas ou flutuantes (incluindo operações de total return swap). O Bradesco BBI
e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico poderão adquirir ações ordinárias de emissão da
Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações. Tais operações poderão
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influenciar a demanda e os preços das ações ordinárias da Companhia, sem, contudo, gerar
demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de operações de total
return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia” na página 73 deste Prospecto.
Nos últimos 12 meses, o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico não
participaram de qualquer oferta pública de valores mobiliários emitidos pela Companhia ou suas
controladas, ou de reestruturações societárias da Companhia e/ou qualquer sociedade do seu
grupo econômico.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 42 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pela Companhia ao Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade
do seu grupo econômico no contexto da Oferta. Não obstante, nos termos do Contrato de
Estabilização, durante a Oferta, o Bradesco BBI poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos
oriundos de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Bradesco
BBI como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o J.P. Morgan
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, a Companhia não
tinha qualquer outro relacionamento com o J.P. Morgan e seu respectivo grupo econômico.
A Companhia e sociedades controladas pela Companhia poderão, no futuro, vir a contratar o J.P.
Morgan e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar acordos, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
relacionadas com a Companhia ou sociedades controladas pela Companhia.
O J.P. Morgan e/ou sociedades de seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, antes da
divulgação do Anúncio de Encerramento, a pedido de terceiros, operações de derivativos, tendo
ações de emissão da Companhia como ativo de referência e adquirir ações de emissão da
Companhia como forma de proteção (hedge) para essas operações. No âmbito da Oferta, o J.P.
Morgan e/ou sociedades de seu grupo econômico podem adquirir Ações na Oferta como forma de
proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou
outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual
contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda
e o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia”, na página 73 deste Prospecto.
Ademais, sociedades integrantes do grupo econômico do J.P. Morgan e fundos de investimento
administrados e/ou geridos por sociedades integrantes de seu grupo eventualmente realizaram
negociações de valores mobiliários de emissão da Companhia diretamente ou por meio de fundos
de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, sendo que, (i) em nenhum caso
tais negociações envolveram ações representativas de participações que atingiram, nos últimos 12
meses, 5% do capital social da Companhia, e (ii) em todos os casos, consistiram em operações em
bolsa de valores a preços e condições de mercado.
O J.P. Morgan e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas de
valores mobiliários de emissão da Companhia nos 12 meses que antecederam o pedido de registro
da presente Oferta.
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O J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis
ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, o J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico
poderão: (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores
mobiliários de emissão da Companhia (inclusive ações), com o fim de prover liquidez; (ii) negociar
valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores
mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato
futuro referenciado nas Ações ou ações ordinárias de emissão da Companhia; (iii) realizar
operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do J.P. Morgan no
âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de
compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 42 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao J.P. Morgan cujo cálculo esteja relacionado
ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o
J.P. Morgan poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de estabilização
de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do J.P.
Morgan como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Citi
Na data deste Prospecto, além das relações decorrentes da presente Oferta, a Companhia e/ou
sociedades integrantes do seu grupo econômico possuem relacionamento com o Citi e demais
sociedades do seu grupo econômico, conforme detalhado a seguir:
•

Linha de crédito de US$22 milhões contratada pela Companhia junto ao Citibank N/A e ao
Banco Citibank S/A, nos termos da Lei nº 4.131, para operações diversas tais como standby
letter of credit (“SBLC”), financiamento à importação (Finimp), derivativos, capital de giro, entre
outros, em 05 de janeiro de 2021, sendo renovada anualmente, com o próximo vencimento em
31 de outubro de 2021. No âmbito dessa linha de crédito, há um contrato celebrado em 07 de
abril de 2020, com limite de US$488 mil, cujo vencimento será em 07 de abril de 2023 para
amparar um contrato de aluguel de imóvel, na forma de SBLC. Referido contrato conta com o
aval do Acionista Vendedor como garantia;

•

A Companhia e o Banco Citibank S.A. celebraram, em 10 de dezembro de 2020, 4 (quatro)
contratos de derivativos (hedge), com notional de US$7 milhões cada e vencimentos em 18 de
outubro de 2021, 17 de novembro de 2021, 15 de dezembro de 2021 e 14 de janeiro de 2022,
respectivamente. Referidos contratos não possuem garantias atreladas; e

•

Banco Citibank S.A. é o principal banco para a realização de operações de câmbio da
Companhia, sendo que no acumulado dos meses de janeiro a julho de 2020, tais operações
representaram 44% de share of wallet/ (SOW ou compartilhamento de carteira),
correspondendo ao valor total de US$50 milhões em operações desse tipo.

Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e, pelo relacionamento decorrente da
presente Oferta, a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer
outro relacionamento relevante com o Citi e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico.
Além disso, nos últimos 12 meses que antecederam o lançamento da presente Oferta, o Citi e/ou
qualquer sociedade de seu conglomerado econômico não participaram de qualquer outra oferta
pública de títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia.
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A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o Citi e/ou qualquer sociedade do seu
grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações financeiras, a serem
acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões de
valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado, crédito,
consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das
atividades da Companhia.
A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos
geridos ou administrados pelo Citi e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
Adicionalmente, o Citi e/ou sociedades de seu grupo econômico eventualmente possuem títulos e
valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela Companhia e/ou de
sociedades de seu grupo econômico, diretamente ou por meio de fundos de investimento
administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações regulares de mercado a
preços e condições de mercado.
O Citi e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis
ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, o Citi e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão (i)
mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de
emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão
da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de
depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e (iii)
realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do Citi no
âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de
compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O Citi e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a pedido de
seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia
como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a
taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (operação
com total return swap). O Citi e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão adquirir
ações ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção (hedge) para essas
operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das ações ordinárias da
Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante Oferta. Para mais informações veja a
seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização
de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações
ordinárias de emissão da Companhia” na página 73 deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 42 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Citi e/ou qualquer sociedade do seu grupo
econômico no contexto da Oferta. Para mais informações ver seção “Informações Sobre a Oferta –
Custos de Distribuição” na página 42 deste Prospecto. Não obstante, nos termos do Contrato de
Estabilização, durante a Oferta, o Citi poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos de
estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Citi como
instituição intermediária da Oferta. A Companhia declara que, além das informações prestadas
acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia e o Citi ou qualquer
sociedade de seu grupo econômico.
Ainda, a Companhia declara que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre a Companhia e o Citi ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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Relacionamento entre a Companhia e a XP
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, a Companhia não
tinha qualquer outro relacionamento com a XP e seu respectivo grupo econômico.
A Companhia e sociedades controladas pela Companhia poderão, no futuro, vir a contratar a XP
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.
A XP 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, a XP e/ou sociedades de seu grupo
econômico podem adquirir Ações na Oferta como forma de proteção (hedge) para essas operações,
o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar
demanda artificial durante a Oferta. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e realização de operações de total
return swap e hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações ordinárias de emissão da
Companhia”, na página 73 deste Prospecto.
Ademais, sociedades integrantes do grupo econômico da XP e fundos de investimento
administrados e/ou geridos por sociedades integrantes de seu grupo eventualmente realizaram
negociações de valores mobiliários de emissão da Companhia diretamente ou por meio de fundos
de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, sendo que, (i) em nenhum caso
tais negociações envolveram ações representativas de participações que atingiram, nos últimos 12
meses, 5% do capital social da Companhia, e (ii) em todos os casos, consistiram em operações em
bolsa de valores a preços e condições de mercado.
A XP e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas de valores
mobiliários de emissão da Companhia nos 12 meses que antecederam o pedido de registro da
presente Oferta.
A XP e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores mobiliários
(que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou permutáveis
nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da regulamentação
aplicável, a XP e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico poderão: (i) mediante a solicitação de
seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia (inclusive
ações), com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da Companhia com o
fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre
índice de mercado e contrato futuro referenciado nas Ações ou ações ordinárias de emissão da
Companhia; (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação
da XP no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de
compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 42 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia à XP cujo cálculo esteja relacionado ao Preço
por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, a XP 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 da XP 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 a XP e/ou
qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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Relacionamento entre a Companhia e o BTG Pactual
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, a Companhia não
tinha qualquer outro relacionamento com o BTG Pactual e seu respectivo grupo econômico.
A Companhia e sociedades controladas pela Companhia poderão, no futuro, vir a contratar o BTG
Pactual 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 BTG Pactual 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 BTG
Pactual e/ou sociedades de seu grupo econômico podem adquirir Ações na Oferta como forma de
proteção (hedge) para essas operações, o que poderá afetar a demanda, o preço das Ações ou
outros termos da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para mais
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual
contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a demanda
e o preço das ações ordinárias de emissão da Companhia”, na página 73 deste Prospecto.
Ademais, sociedades integrantes do grupo econômico do BTG Pactual 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 BTG Pactual e/ou sociedades de seu grupo econômico não participaram em ofertas públicas de
valores mobiliários de emissão da Companhia nos 12 meses que antecederam o pedido de registro
da presente Oferta.
O BTG Pactual e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis ou
permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico poderão: (i)
mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de emissão da
Companhia (inclusive ações), com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão da
Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de depósito e/ou
arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas Ações ou ações ordinárias de
emissão da Companhia; (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da
contratação do BTG Pactual no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários,
exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item “Informações
Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 42 deste Prospecto, não há qualquer remuneração
a ser paga pela Companhia ao BTG Pactual cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não
obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o BTG Pactual poderá fazer jus,
ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do BTG
Pactual 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 BTG Pactual e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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RELACIONAMENTO ENTRE O ACIONISTA VENDEDOR E OS COORDENADORES DA OFERTA
Para fins do disposto no Item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritos abaixo o
relacionamento do Acionista Vendedor com os Coordenadores da Oferta.
Nenhuma das operações descritas abaixo é vinculada à Oferta e/ou ao Preço por Ação e não há,
na data deste Prospecto, quaisquer operações celebradas entre o Acionista Vendedor e os
Coordenadores da Oferta e/ou outras sociedades pertencentes aos seus respectivos grupos
econômicos que estejam vinculadas à Oferta e/ou ao Preço por Ação.
Relacionamento entre o Acionista Vendedor e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto, além das relações decorrentes da presente Oferta, o Itaú BBA e/ou outras
sociedades do seu conglomerado financeiro, prestam serviços bancários para o Acionista Vendedor,
incluindo, entre outros, investimentos, operações de crédito, consultoria ou gestão financeira.
Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e, pelo relacionamento decorrente da
presente Oferta, o Acionista Vendedor não possui qualquer outro relacionamento relevante com o
Coordenador Líder e/ou as sociedades do seu conglomerado financeiro.
O Acionista Vendedor contratou e poderá, no futuro, contratar o Coordenador Líder e/ou qualquer
sociedade do seu conglomerado financeiro para celebrar acordos e para a realização de operações
financeiras, a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, prestação de serviços de banco de investimento, crédito, consultoria financeira ou
quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução das suas atividades.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 42 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelo Acionista Vendedor ao Coordenador Líder e/ou
qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro, cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por
Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Coordenador
Líder poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações.
O Acionista Vendedor declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do
Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta. O Acionista Vendedor declara que, além
das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre o Acionista
Vendedor e o Coordenador Líder ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre o Acionista Vendedor e o Agente Estabilizador
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Acionista Vendedor não
mantém qualquer outro relacionamento com o Bradesco BBI e/ou sociedades de seu grupo econômico.
O Acionista Vendedor poderá vir a contratar, no futuro, o Bradesco BBI e/ou sociedades do seu
grupo econômico para a prestação de serviços ou a realização de operações financeiras usuais,
incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, coordenação
de operações no mercado de capitais brasileiro ou internacional, operações de crédito,
intermediação e negociação de títulos e valores mobiliários, serviços de formador de mercado,
celebração de contratos derivativos ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à
condução de suas atividades.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 42 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelo Acionista Vendedor ao Bradesco BBI e/ou qualquer
sociedade do seu grupo econômico no contexto da Oferta. Não obstante, nos termos do Contrato
de Estabilização, durante a Oferta, o Bradesco BBI poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos
oriundos das atividades de estabilização de preço das Ações.
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O Acionista Vendedor declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do
Bradesco BBI como instituição intermediária da Oferta. Ainda, o Acionista Vendedor declara que,
além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre o
Acionista Vendedor e o Bradesco BBI e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre o Acionista Vendedor e o J.P. Morgan
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, o Acionista Vendedor
não tinha qualquer outro relacionamento com o J.P. Morgan e seu respectivo grupo econômico.
O Acionista Vendedor e sociedades controladas pelo Acionista Vendedor poderão, no futuro, vir a
contratar o J.P. Morgan e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar
acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
relacionadas com o Acionista Vendedor ou sociedades controladas pelo Acionista Vendedor.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
"Informações Sobre a Oferta — Custos de Distribuição" na página 42 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelo Acionista Vendedor ao J.P. Morgan cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o J.P. Morgan poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de
estabilização de preço das Ações.
O Acionista Vendedor declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do
J.P. Morgan como instituição intermediária da Oferta. Ainda, o Acionista Vendedor declara que,
além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre o
Acionista Vendedor e o J.P. Morgan e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre o Acionista Vendedor e o Citi
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Acionista Vendedor não
mantém qualquer outro relacionamento com o Citi e/ou sociedades de seu grupo econômico.
O Acionista Vendedor poderá vir a contratar, no futuro, o Citi e/ou sociedades do seu grupo
econômico para a prestação de serviços ou a realização de operações financeiras usuais,
incluindo, entre outras, assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, coordenação
de operações no mercado de capitais brasileiro ou internacional, operações de crédito,
intermediação e negociação de títulos e valores mobiliários, serviços de formador de mercado,
celebração de contratos derivativos ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à
condução de suas atividades.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 42 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelo Acionista Vendedor ao Citi e/ou qualquer sociedade
do seu grupo econômico no contexto da Oferta. Não obstante, nos termos do Contrato de
Estabilização, durante a Oferta, o Citi poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das
atividades de estabilização de preço das Ações.
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Relacionamento entre o Acionista Vendedor e a XP
Na data deste Prospecto, o Acionista Vendedor possui relacionamento com a XP e demais
sociedades do seu grupo econômico, conforme detalhado a seguir:
•

O Sr. Marcelo Rodolfo Hahn possui conta corrente na XP.

Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e, pelo relacionamento decorrente da
presente Oferta, o Acionista Vendedor não possui qualquer outro relacionamento relevante com XP
e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico.
O Acionista Vendedor e sociedades controladas pelo Acionista Vendedor poderão, no futuro, vir a
contratar a XP e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar acordos, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
relacionadas com o Acionista Vendedor ou sociedades controladas pelo Acionista Vendedor.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
"Informações Sobre a Oferta — Custos de Distribuição" na página 42 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelo Acionista Vendedor à XP cujo cálculo esteja relacionado ao
Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta,
a XP poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de estabilização de
preço das Ações.
O Acionista Vendedor declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação da XP
como instituição intermediária da Oferta. Ainda, o Acionista Vendedor declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre o Acionista
Vendedor e a XP e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre o Acionista Vendedor e o BTG Pactual
Na data deste Prospecto, exceto pelo disposto acima e, pelo relacionamento decorrente da
presente Oferta, o Acionista Vendedor não possui qualquer outro relacionamento relevante com o
BTG Pactual e/ou as sociedades do seu conglomerado econômico.
O Acionista Vendedor e sociedades controladas pelo Acionista Vendedor poderão, no futuro, vir a
contratar o BTG Pactual e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para celebrar
acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
relacionadas com o Acionista Vendedor ou sociedades controladas pelo Acionista Vendedor.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista no item
"Informações Sobre a Oferta — Custos de Distribuição" na página 42 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pelo Acionista Vendedor ao BTG Pactual cujo cálculo esteja
relacionado ao Preço por Ação. Não obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a
Oferta, o BTG Pactual poderá fazer jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos das atividades de
estabilização de preço das Ações.
O Acionista Vendedor declara que não há qualquer conflito de interesse referente à atuação do
BTG Pactual como instituição intermediária da Oferta. Ainda, o Acionista Vendedor declara que,
além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre o
Acionista Vendedor e o BTG Pactual e/ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.

94

INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA, O ACIONISTA VENDEDOR, OS COORDENADORES
DA OFERTA, OS CONSULTORES E OS AUDITORES
Para fins do disposto no item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a
Companhia e a Oferta, bem como este Prospecto, poderão ser obtidos com a Companhia, o
Acionista Vendedor e os Coordenadores da Oferta nos seguintes endereços:
Companhia
Blau Farmacêutica S.A.
At.: Sr. Douglas Leandro Rodrigues
Rodovia Raposo Tavares, km 30,5, nº 2.833, Unidade I, Prédios 100/110
06705-030, Cotia, SP
Tel.: +55 (11) 4615-9413
www.blau.com.br
Acionista Vendedor
Marcelo Rodolfo Hahn
Rodovia Raposo Tavares, km 30,5, nº 2.833, Unidade I, Prédios 100/110
06705-030, Cotia, SP
Tel.: +55 (11) 4615-9403
Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder
Banco Bradesco BBI S.A.
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1309,
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.500, 2º andar
10º andar
04538-132, São Paulo, SP
04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. Renata Dominguez
At.: Sra. Claudia Mesquita
Tel.: +55 (11) 3708-8000
Tel.: +55 (11) 3847-5488
Fax: +55 (11) 3708-8107
www.bradescobbi.com.br
www.itau.com.br/itaubba-pt/
Banco J.P. Morgan S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.729, 6º (parte), 10º
(parte), 11º, 12º (parte), 13º (parte), 14º e 15º andares
04538-905, São Paulo, SP
At.: Sr. Marcelo Porto
Tel.: +55 (11) 4950-3700
Fax: +55 (11) 4950-6655
www.jpmorgan.com.br/country/br/pt/jpmorgan

Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Avenida Paulista, 1.111, 16º andar
01311-920, São Paulo, SP
At.: Sr. Marcelo Millen
Tel.: +55 (11) 4009-2073
https://corporateportal.brazil.citibank.com

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários S.A.
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul,
30º andar
04543-907, São Paulo, SP
At.: Sr. Vitor Saraiva
Tel.: +55 (11) 4871-4277
https://www.xpi.com.br

Banco BTG Pactual S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.477, 14º andar
04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Fabio Nazari
Tel.: +55 (11) 3383-2000
Fax: +55 (11) 3383-2001
https://www.btgpactual.com/investment-bank

Consultores Legais Locais dos
Coordenadores da Oferta
Lefosse Advogados
Rua Tabapuã, 1.277, 14º andar
04533-014, São Paulo, SP
At.: Sr. Luiz Octavio Lopes
Tel.: +55 (11) 3024-6100
Fax: +55 (11) 3024-6200
www.lefosse.com

Consultores Legais Locais da Companhia e do
Acionista Vendedor
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados
Rua José Gonçalves de Oliveira, 116, 5º andar
01453-050, São Paulo, SP
At.: Sra. Eliana Ambrósio Chimenti / Sr. Gustavo
Secaf Rebello / Sra. Alessandra de Souza Pinto
Tel.: +55 (11) 3150-7000
Fax: +55 (11) 3150-7071
www.machadomeyer.com.br
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Consultores Legais Externos dos
Coordenadores da Oferta
Shearman & Sterling LLP
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.400, 17º andar
04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Roberta Cherman / Sr. Stuart Fleischmann
Tel.: +55 (11) 3702-2200
www.shearman.com

Consultores Legais Externos da Companhia e do
Acionista Vendedor
Simpson Thacher & Bartlett LLP
Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, 1.455
04543-011
At.: Sr. Grenfel Calheiros
Tel.: +55 (11) 3546-1000
Fax: +55 (11) 3546-1002
www.stblaw.com

Auditor Independente
KPMG Auditores Independentes
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 6º andar, Torre A
04711-904, São Paulo, SP
At.: Sr. Cristiano Seabra Di Girolamo
Tel.: +55 (11) 3940-1500
Fax: +55 (11) 3940-1501
www.kpmg.com.br

Declarações de Veracidade das Informações
A Companhia, o Acionista Vendedor e o Coordenador Líder prestaram declarações de veracidade
das informações, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400. Estas declarações de veracidade
estão anexas a este Prospecto, a partir da página 129.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
A Companhia estima que os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, após a dedução das
comissões e despesas estimadas, serão da ordem de R$1.419.680.155,95, com base no ponto médio
da Faixa Indicativa. Para informações detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja
a seção “Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 42 deste Prospecto.
Os recursos líquidos da Oferta Primária correspondem a 70% da Oferta, sem considerar as Ações
Adicionais e as Ações Suplementares.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária de acordo com o seu
plano de negócios, notadamente para (i) expansão da capacidade produtiva e verticalização de insumos
estratégicos; (ii) investimentos em centros de coleta de plasma nos Estados Unidos; (iii) reserva de capital
para possíveis aquisições; (iv) pagamento do restante da aquisição da Pharma Limirio (atualmente Blau
Farmacêutica Goiás); e (v) pré-pagamento das debêntures da 2ª, da 4ª e da 5ª emissões.
Tais recursos serão destinados na proporção abaixo indicada:

Destinação
Expansão de sua capacidade produtiva e verticalização de insumos estratégicos .....
Investimentos em centros de coleta de plasma nos Estados Unidos .......................
Reserva de capital para possíveis aquisições..................................................................
Pagamento do restante da aquisição da Pharma Limírio(2) ...............................
Pré-pagamento das debêntures da 2ª, 4ª e 5ª emissões(3)................................
Total ...................................................................................................................
(1)
(2)

(3)

Valor Estimado
Líquido(1)
(em R$)
759.528.883,43
149.066.416,37
85.180.809,36
85.180.809,36
340.723.237,43
1.419.680.155,95

Percentual
Estimado dos
Recursos
Líquidos
53,5%
10,5%
6,0%
6,0%
24,0%
100%

Valores líquidos após a dedução das comissões e despesas estimadas relacionadas à Oferta.
Em 15 de maio de 2020, a Companhia adquiriu a Pharma Limírio (atualmente Blau Farmacêutica Goiás). Parte dos recursos obtidos pela
Companhia por meio da Oferta será destinada para pagamento do restante do preço de aquisição da Pharma Limírio (atual Blau
Farmacêutica Goiás). Para informações sobre essa aquisição, vide item 15.7 do Formulário de Referência da Companhia, incorporado
por referência a este Prospecto.
2ª emissão: debêntures conversíveis em ações emitidas em 12 de dezembro de 2019, no valor total de R$80 milhões, com vencimento em 12
de maio de 2027 e juros remuneratórios equivalentes a 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) mais 0,45% ao ano. 4ª emissão:
debêntures conversíveis em ações emitidas em 30 de junho de 2020, no valor total de R$135 milhões, com vencimento em 30 de junho de
2027 e juros remuneratórios equivalentes a 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) mais 0,45% ao ano. 5ª emissão: debêntures
conversíveis em ações emitidas em 22 de dezembro de 2020, no valor total de R$125 milhões, com vencimento em 22 de dezembro de 2027
e juros remuneratórios equivalentes a 100% do CDI (Certificado de Depósito Interbancário) mais 0,45% ao ano. Os recursos obtidos pela
Companhia por meio da 2ª, 4ª e 5ª emissões de debêntures foram integralmente destinados para investimentos em estudos, projetos de
ampliação da capacidade produtiva, lançamentos, pesquisa e desenvolvimento, além de usos gerais corporativos. Para maiores informações
sobre as debêntures, vide itens 18.5 e 18.12 do Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto.

A efetiva aplicação dos recursos captados por meio da Oferta Primária, observará a ordem de
alocação disposta nas tabelas acima, a depender de diversos fatores que a Companhia não pode
garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as condições de mercado então vigentes, nas
quais baseia suas análises, estimativas e perspectivas atuais sobre eventos futuros e tendências.
Alterações nesses e em outros fatores podem obrigar a Companhia a rever a ordem de prioridade
disposta nas tabelas acima e /ou os percentuais alocados a cada um dos itens.
Caso os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Oferta Primária sejam inferiores às suas
estimativas, sua aplicação observará a ordem de alocação disposta na tabela acima e, na hipótese de
serem necessários recursos adicionais, a Companhia poderá efetuar emissão de outros valores
mobiliários e/ou efetuar a contratação de linha de financiamento junto a instituições financeiras, os quais
deverão ser contratados tendo como principal critério o menor custo de capital para a Companhia.
Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação aumentaria (reduziria) o valor dos recursos
líquidos a serem captados na Oferta Primária em R$29.913 mil.
Para mais informações sobre o impacto dos recursos líquidos auferidos pela Companhia em decorrência da
Oferta Primária na sua situação patrimonial, veja a seção “Capitalização” na página 99 deste Prospecto.
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A Companhia não receberá quaisquer recursos provenientes da Oferta Secundária, inclusive os
resultantes da distribuição das Ações Adicionais e das Ações do Lote Suplementar, visto que tais recursos
reverterão integralmente ao Acionista Vendedor.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta informações sobre os empréstimos e financiamentos e debêntures
(circulante e não circulante) da Companhia e seu patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020 e
indicam: (i) a posição naquela data e (ii) os valores ajustados para refletir o recebimento dos
recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, no valor de R$1.419.680.155,95, e o prépagamento da 2ª, 4ª e 5ª emissões de debêntures no valor de R$340.723.237,43, com base no
ponto médio da Faixa Indicativa, após a dedução das comissões e despesas estimadas de
R$74.671.388,05.
As informações abaixo referentes à coluna “Efetivo” foram extraídas das demonstrações financeiras
consolidadas da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. O
investidor deve ler as informações da tabela abaixo em conjunto com as demonstrações financeiras
consolidadas da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 e
suas respectivas notas explicativas que estão incorporadas por referência a este Prospecto, bem
como com as seções “3. Informações Financeiras Selecionadas” e “10. Comentários dos Diretores” do
Formulário de Referência”.

Empréstimos e financiamentos e debêntures ...........
Empréstimos e financiamentos (circulante) ................
Debêntures (circulante) ...............................................
Empréstimos e financiamentos (não circulante)..........
Debêntures (não circulante) ........................................
Patrimônio Líquido ......................................................
Capitalização total(3)....................................................
(1)
(2)
(3)
(4)

Em 31 de dezembro de 2020
Efetivo
Ajustado(1) (2)(4)
(em R$milhares)
690.013
349.290
16.292
16.292
47.010
47.010
381
381
626.330
285.607
221.343
1.641.023
1.990.313
911.356

Com base no Preço por Ação de R$47,60, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Sem considerar o exercício da Opção de Lote Suplementar.
Capitalização total corresponde à soma dos empréstimos e financiamentos e debêntures (circulante e não circulante) e do patrimônio
líquido da Companhia. A definição aqui prevista pode variar das usadas por outras companhias.
Ajustado para refletir o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, no valor de R$1.419.680 mil, e o pré-pagamento
da 2ª, 4ª e 5ª emissões de debêntures, no valor de R$340.723 mil.

Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação aumentaria (reduziria) o patrimônio líquido da
Companhia em R$29.913 mil e a capitalização total em R$22.734 mil, após a dedução das
comissões e despesas estimadas.
A realização da Oferta Secundária não resultará em nenhuma mudança na capitalização da
Companhia, nem em alteração em seu patrimônio líquido, uma vez que os recursos recebidos,
nesse caso, serão integralmente entregues ao Acionista Vendedor.
O valor do patrimônio líquido da Companhia após a conclusão da Oferta e ajustes decorrentes está
sujeito, ainda, a ajustes decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e condições
gerais da Oferta que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
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DILUIÇÃO
Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento,
calculada pela diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial contábil por ação
imediatamente após a Oferta.
Em 31 de dezembro de 2020, o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia era de
R$221.343 mil e o valor patrimonial por ação ordinária de sua emissão, na mesma data, era de
R$1,50. O referido valor patrimonial por ação representa o valor do patrimônio líquido consolidado
da Companhia, dividido pelo número total de ações ordinárias de sua emissão em 31 de dezembro
de 2020.
Considerando a subscrição de 31.393.340 Ações no âmbito da Oferta Primária, ao ponto médio da
Faixa Indicativa, e após a dedução das comissões e despesas estimadas devidas no âmbito da
Oferta, o patrimônio líquido ajustado da Companhia em 31 de dezembro de 2020 seria de
R$1.641.023 mil, representando um valor médio de R$9,15 por ação de emissão da Companhia.
Isso representaria um aumento imediato do valor patrimonial por Ação correspondente a R$7,65
por ação para os acionistas existentes e uma diluição imediata do valor patrimonial por ação de
emissão da Companhia de R$28,45 para os novos investidores, no contexto da Oferta. Essa
diluição representa a diferença entre o Preço por Ação pago pelos novos investidores e o valor
patrimonial contábil por Ação imediatamente após a conclusão da Oferta. Para informações
detalhadas acerca das comissões e das despesas da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a
Oferta – Custos de Distribuição” na página 42 deste Prospecto.
O quadro a seguir ilustra a diluição por ação de emissão da Companhia, com base em seu
patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2020 e considerando os impactos da realização da Oferta:
Preço por Ação(1) .........................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 31 de dezembro de 2020 ...............................
Valor patrimonial por ação em 31 de dezembro de 2020 ajustado para refletir a
Oferta ........................................................................................................................
Aumento no valor patrimonial contábil líquido por ação em 31 de dezembro de 2020
para os atuais acionistas ...........................................................................................
Diluição do valor patrimonial contábil por ação para novos investidores(2) ..................
Percentual de diluição imediata resultante da Oferta(3) ................................................
(1)
(2)
(3)

Em R$, exceto %
47,60
1,50
9,15
7,65
38,45
80,78%

Com base no Preço por Ação de R$47,60, 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 e será fixado tendo como parâmetro as intenções de investimento
manifestadas por Investidores Institucionais, considerando a qualidade da demanda (por volume e
preço), no âmbito do Procedimento de Bookbuilding. Para mais informações sobre o Procedimento
de Bookbuilding, vide página 33 deste Prospecto.
Um acréscimo (redução) de R$1,00 no Preço por Ação, conforme estimado neste Prospecto,
acarretaria um acréscimo (diminuição), após a conclusão da Oferta, (i) de R$29.913.569,44 no
valor do patrimônio líquido contábil da Companhia; (ii) de R$0,17 no valor do patrimônio líquido
contábil por ação de emissão da Companhia; (iii) na diluição do valor patrimonial contábil por ação
aos investidores desta Oferta em R$0,83 por Ação, assumindo que o número de Ações
estabelecido na capa deste Prospecto não sofrerá alterações, e após deduzidas as comissões e
despesas estimadas relativas à Oferta.
O valor do patrimônio líquido contábil da Companhia após a conclusão da Oferta está sujeito, ainda,
a ajustes decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais da
Oferta que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
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A realização da Oferta Secundária não resultará em nenhuma mudança no número de ações de
emissão da Companhia, nem em alteração em seu patrimônio líquido, uma vez que os recursos
recebidos, nesse caso, serão integralmente entregues ao Acionista Vendedor.
Debêntures conversíveis em ações
A Companhia possui três emissões de debêntures conversíveis em ações, conforme descritas no
item 18.5 do Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto.
Conforme descrito na seção “Destinação dos Recursos”, na página 97 deste Prospecto, parte dos
recursos da Oferta Primária serão destinados para o pré-pagamento dessas três emissões. Dessa
forma, não haverá diluição decorrente da conversão de tais debêntures em ações, uma vez que
elas serão liquidadas com os recursos da Oferta.
Plano de opções de compra de ações
Na data deste Prospecto, a Companhia não possuía nenhum plano de opção de compra de ações
e não pretende aprovar um Plano de Opção de Compra de Ações no curto prazo após a realização
da Oferta.
Histórico do preço pago por administradores e acionistas controladores em subscrições e
aquisições de ações da Companhia nos últimos cinco anos
Não houve subscrições e aquisições de ações da Companhia por administradores e acionistas
controladores da Companhia nos últimos cinco anos. A Companhia realizou aumentos de capital
nesse período sem emissão de novas ações, conforme descritos no item “17.2 – Aumentos do
capital social” do Formulário de Referência, incorporado por referência a este Prospecto.
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ESTATUTO SOCIAL DA
BLAU FARMACÊUTICA S.A.
CAPÍTULO I. DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO SOCIAL E DURAÇÃO
Artigo 1º.
A BLAU FARMACÊUTICA S.A. é uma sociedade por ações regida por
este Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis (“Companhia”).
Parágrafo 1º.

Com o ingresso da Companhia no segmento especial denominado
Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), sujeitam-se a
Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores,
administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, às
disposições do Regulamento do Novo Mercado (“Regulamento do
Novo Mercado”).

Parágrafo 2º.

A Companhia, seus administradores e acionistas deverão observar o
disposto no Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à
Negociação de Valores Mobiliários, incluindo as regras referentes à
retirada e exclusão de negociação de valores mobiliários admitidos à
negociação nos mercados organizados administrados pela B3.

Artigo 2º.
A Companhia tem sede e foro na Cidade de Cotia, Estado de São
Paulo, na Rodovia Raposo Tavares, Km 30,5, nº 2.833, Unidade I, Prédios 100/110,
Barro Branco, CEP 06705-030.
Parágrafo 1º.

Por deliberação da Diretoria, poderão ser instaladas, transferidas ou
extintas filiais, sucursais, escritórios, agências ou representações em
qualquer ponto do território nacional ou do exterior.

Parágrafo 2º

A Companhia tem as seguintes filiais:
Filial Caucaia: situada no Município de Cotia, Estado de São Paulo, na
Avenida Ivo Mario Isaac Pires, nº 7.602, Bairro Pedras, CEP 06720480. Para os fins e efeitos da legislação sindical, atribui-se a esta filial
parcela do capital social da Companhia no valor de R$ 3.500.000,00
(três milhões e quinhentos mil reais);
Filial Prédios 200/210/300: situada no Município de Cotia, Estado de
São Paulo, na Rodovia Raposo Tavares, Km 30,5, nº 2.833, Unidade II,
prédio 200/210/300, Bairro Barro Branco, CEP 06705-030. Para os
fins e efeitos da legislação sindical, atribui-se a esta filial parcela do
capital social da Companhia no valor de R$ 9.500.000,00 (nove
milhões e quinhentos mil reais);
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Filial Curitiba: situada na Capital do Estado do Paraná, na Rua João
Bettega, nº 101, Sala 213, Galeria Regional Portão, Bairro Portão, CEP
81070-000. Para os fins e efeitos da legislação sindical, atribui-se a
esta filial parcela do capital social da Companhia no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais);
Filial Ceará: situada na Capital do Estado do Ceará, na Rua Tomas
Acioli, nº 840, sala 701, Edifício São Paulo Center, CEP 60135-180.
Para os fins e efeitos da legislação sindical, atribui-se a esta filial
parcela do capital social da Companhia no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais);
Filial Prédio 400: situada no Município de Cotia, Estado de São Paulo,
na Rodovia Raposo Tavares, Km 30,5, nº 2.833, unidade III, prédio
400, Bairro Barro Branco, CEP 06705-030. Para os fins e efeitos da
legislação sindical, atribui-se a esta filial parcela do capital social da
Companhia no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); e
Filial São Paulo: situada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua
Adherbal Stresser, nº 84, Jardim Arpoador, CEP 05566-000. Para os
fins e efeitos da legislação sindical, atribui-se a esta filial parcela do
capital social da Companhia no valor de R$ 2.478.800,00 (dois
milhões, quatrocentos e setenta e oito mil e oitocentos reais).
Artigo 3º.

A Companhia tem por objeto:
Matriz – Prédios 100/110: comércio atacadista, distribuição,
importação e exportação de medicamentos e drogas de uso humano,
produtos farmacêuticos, insumos destinados à produção de
medicamentos e matérias primas, de procedência nacional ou
estrangeira; comércio atacadista, distribuição, importação e
exportação de produtos para saúde, incluindo testes diagnósticos,
preservativos, artigos de uso médico hospitalar e odontológico; e
participação em outras sociedades, sediadas no Brasil ou no exterior,
na qualidade de sócia, quotista ou acionista, como controladora ou
minoritária;
Filial Caucaia: industrialização de produtos farmacêuticos,
medicamentos e correlatos para uso humano, de materiais para usos
médicos, hospitalares, odontológicos, de artigos de perfumaria e
cosméticos, importação, exportação, bem como a comercialização de
produtos de procedência nacional ou estrangeira e a industrialização
para terceiros;
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Filial Prédios 200/210/300: fabricação de medicamentos alopáticos e
biológicos para uso humano, incluindo fabricação de especialidades
farmacêuticas (alopáticas e homeopáticas) e matérias primas;
fabricação de produtos para a saúde, materiais médico-hospitalares,
odontológicos, artigos de perfumaria e cosméticos, importação,
exportação, comercialização e distribuição de produtos de
procedência nacional ou estrangeira, incluindo medicamentos e
drogas de uso humano, produtos farmacêuticos, insumos destinados
à produção de medicamentos e matérias primas; fabricação e
controle de qualidade para terceiros; pesquisas, desenvolvimento e
inovações em insumos, incluindo matérias primas e medicamentos,
alopáticos, homeopáticos, biológicos, biofármacos e biotecnológicos;
Filial Curitiba: escritório de contato para locação de equipamentos e
veículos (locação não inclusa na lei do leasing);
Filial Ceará: escritório administrativo, exclusivamente para contatos
de vendedores e representantes comerciais;
Filial Prédio 400: fabricação de medicamentos para uso humano,
incluindo fabricação de especialidades farmacêuticas e matérias
primas; fabricação de produtos para a saúde, importação,
exportação, comercialização e distribuição de produtos de
procedência nacional ou estrangeira, incluindo medicamentos e
drogas de uso humano, produtos farmacêuticos, insumos destinados
à produção de medicamentos e matérias primas; fabricação e
controle de qualidade para terceiros; pesquisas, desenvolvimento e
inovações em insumos, incluindo matérias primas e medicamentos,
biológicos, biofármacos e biotecnológicos; e
Filial São Paulo: industrialização, transporte, importação e
exportação de produtos farmacêuticos, químicos, biológicos,
dietéticos, alimentícios, agropecuários e veterinários, preservativos,
produtos correlatos, produtos de higiene, saneantes e
domissanitários, materiais e artigos cosméticos, de toaletes,
perfumaria e afins, artigos de matérias descartáveis em falso tecido,
plásticos, papel para uso pessoal, médico e hospitalar, materiais e
artigos cirúrgicos, hospitalares e seus utensílios em geral.
Artigo 4º.

O tempo de duração da Companhia é indeterminado.

CAPÍTULO II.

CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

Artigo 5º.
O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$
100.640.000,00 (cem milhões, seiscentos e quarenta mil reais), dividido em
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148.000.000 (cento e quarenta e oito milhões) de ações ordinárias, nominativas,
escriturais e sem valor nominal.
Parágrafo 1º.

Fica autorizado o aumento do capital social da Companhia, até que
este atinja 198.000.000 (cento e noventa e oito milhões) de ações,
sem a necessidade de reforma do Estatuto Social, por deliberação
do Conselho de Administração, que fixará todas as condições da
emissão, estabelecendo se o aumento se dará por subscrição
pública ou particular, o preço e as condições de integralização e as
demais condições de emissão, subscrição e integralização das ações
dentro do limite do capital autorizado, inclusive em caso de uma
oferta pública inicial de ações, bem como deliberar sobre o
exercício do direito de preferência, observadas as normas legais e
estatutárias.

Parágrafo 2º.

Dentro do limite do capital autorizado, o Conselho de
Administração poderá deliberar sobre a emissão de ações,
debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição.

Parágrafo 3º.

A Companhia poderá emitir ações, debêntures conversíveis em ações
e bônus de subscrição com exclusão do direito de preferência ou com
redução do prazo para o exercício do direito de preferência quando a
colocação desses valores mobiliários seja feita mediante venda em
bolsa ou por meio de subscrição pública, ou ainda, por meio de
permuta por ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos
termos do artigo 172 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).

Parágrafo 4º.

O Conselho de Administração poderá outorgar, de acordo com
plano aprovado pela Assembleia Geral, opção de compra de ações a
administradores, empregados e/ou prestadores de serviço da
Companhia ou das suas controladas, sem direito de preferência
para os acionistas na outorga ou no exercício das opções de
compra.

Artigo 6º.
A cada ação ordinária corresponde um voto nas deliberações das
Assembleias Gerais da Companhia.
Artigo 7º.
beneficiárias.

A Companhia não poderá emitir ações preferenciais e partes

Artigo 8º.
As ações de emissão da Companhia serão mantidas em conta de
depósito, em nome de seus titulares, em instituição financeira autorizada pela
Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) com quem a Companhia mantenha contrato
de escrituração em vigor, sem emissão de certificados. A instituição escrituradora
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poderá cobrar dos acionistas o custo do serviço de transferência da propriedade das
ações escriturais, observados os limites máximos fixados pela CVM.
Artigo 9º.
Nos casos de reembolso de ações previstos em lei, o valor de
reembolso das ações corresponderá ao seu valor patrimonial líquido apurado no
último balanço aprovado pela Assembleia Geral, nos termos do artigo 45 da Lei das
Sociedades por Ações.
Artigo 10.
Para os fins do artigo 44, § 6º, da Lei das Sociedades por Ações, o
resgate das ações de emissão da Companhia poderá ser aprovado em Assembleia
Geral por votos de acionistas que representem, no mínimo, metade das ações com
direito de voto.
CAPÍTULO III.

ASSEMBLEIAS GERAIS

Artigo 11.
A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro)
meses seguintes ao término do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os
interesses sociais o exigirem, guardados os preceitos de direito nas respectivas
convocações, que serão feitas pelo Presidente do Conselho de Administração, na
forma prevista em lei.
Artigo 12.
A Assembleia Geral será instalada e presidida por qualquer dos
presentes, indicado por acionista(s) que represente(m) a maioria do capital social. No
momento da instalação, o presidente escolherá qualquer dentre os presentes para
secretariar os trabalhos da Assembleia Geral.
Artigo 13.
As deliberações da Assembleia Geral serão aquelas determinadas na
legislação e, ressalvadas as exceções previstas em lei ou neste Estatuto Social, serão
tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco e os
votos nulos.
Parágrafo Único. Só poderão exercer o direito de voto na Assembleia Geral,
diretamente ou por meio de procuradores, os acionistas titulares de
ações ordinárias que apresentem comprovante de titularidade de
ações expedido pela instituição prestadora dos serviços de ações
escriturais ou da instituição depositária das ações em custódia.
CAPÍTULO IV.

ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

Artigo 14.
A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e
por uma Diretoria, observadas as disposições legais e as deste Estatuto Social.
Parágrafo 1º.

Os membros do Conselho de Administração e os Diretores
continuarão no exercício de seus cargos até a posse dos novos
titulares.

111
5

Parágrafo 2º.

A investidura dos membros do Conselho de Administração e dos
Diretores em seus cargos se dará mediante assinatura de termo de
posse no livro de atas de reuniões do Conselho de Administração
e/ou da Diretoria, conforme o caso, independentemente de caução.

Parágrafo 3º.

A posse dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria
fica condicionada à assinatura do termo de posse, que deve
contemplar sua sujeição à cláusula compromissória referida no Artigo
39.

Artigo 15.
Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor
Presidente, ou principal executivo da Companhia, não poderão ser acumulados pela
mesma pessoa.
Parágrafo Único. A regra constante deste artigo não se aplica na hipótese de vacância,
sendo que, nesse caso, a Companhia deve (i) divulgar a acumulação
de cargos em decorrência da vacância até o dia útil seguinte ao da
ocorrência; (ii) divulgar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da
vacância, as providências tomadas para cessar a acumulação dos
cargos; e (iii) cessar a acumulação no prazo de 1 (um) ano.
Artigo 16.
A Assembleia Geral da Companhia fixará os honorários do Conselho
de Administração e da Diretoria, em montante global e anual, competindo ao Conselho
de Administração a divisão da remuneração entre os membros do próprio Conselho de
Administração e da Diretoria.
Seção I

Conselho de Administração

O Conselho de Administração é composto por, no mínimo, 5 (cinco)
Artigo 17.
e, no máximo, 7 (sete) membros, acionistas ou não, residentes ou não no país, todos
eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos,
sendo permitida a reeleição. O Conselho de Administração terá 1 (um) Presidente e 1
(um) Vice-Presidente, escolhidos pela Assembleia Geral que os eleger.
Parágrafo 1º.

Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois) ou
20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser Conselheiros
Independentes, conforme a definição do Regulamento do Novo
Mercado, devendo a caracterização dos indicados ao Conselho de
Administração como Conselheiros Independentes ser deliberada na
Assembleia Geral que os eleger.

Parágrafo 2º.

Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no
Parágrafo 1º acima, o resultado gerar um número fracionário, a
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Companhia deve proceder ao arredondamento para o número inteiro
imediatamente superior.
Parágrafo 3º.

O membro do Conselho de Administração deve ter reputação ilibada,
não podendo ser eleito, salvo dispensa da Assembleia Geral, aquele
que (i) ocupar cargos em sociedades que possam ser consideradas
concorrentes da Companhia; e/ou (ii) tiver ou representar interesse
conflitante com os interesses da Companhia. Não poderá ser
exercido o direito de voto pelo membro do Conselho de
Administração caso se configurem, supervenientemente, os mesmos
fatores de impedimento.

Artigo 18.
Compete ao Conselho de Administração, além das demais atribuições
previstas em lei:
(i)

fixar a orientação geral dos negócios e aprovar o plano anual de
negócios e os orçamentos anuais e suas respectivas alterações;

(ii)

eleger e destituir os Diretores da Companhia, fixando as atribuições e
estabelecendo o montante dos respectivos honorários e benefícios,
dentro dos limites globais e anuais fixados pela Assembleia Geral,
assim como realizar recomendações quanto à eleição, destituição ou
substituição dos membros da Diretoria das subsidiárias da
Companhia;

(iii)

decidir sobre a criação, nomeação de membros, funcionamento e
extinção de comitês de assessoramento não estatutários no âmbito
do próprio Conselho de Administração, bem como aprovar seus
respectivos Regimentos Internos;

(iv)

fiscalizar a gestão dos Diretores da Companhia e dos Diretores das
Subsidiárias, examinando a qualquer tempo os livros e documentos
da Companhia e solicitando informações sobre atos da
Administração;

(v)

manifestar-se sobre o relatório anual da Administração e contas da
Diretoria e sobre a proposta de destinação do resultado do exercício;

(vi)

convocar, por seu Presidente, as Assembleia Gerais de acionistas;

(vii)

escolher e destituir os auditores independentes, após manifestação
do comitê de auditoria, observando-se, nessa escolha, o disposto na
legislação aplicável, sendo que a auditora externa deverá reportar-se
ao Conselho de Administração;
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(viii)

determinar a auditoria anual das demonstrações contábeis da
Companhia;

(ix)

determinar a realização de inspeções, auditoria ou tomada de contas
nas subsidiárias, controladas ou coligadas da Companhia;

(x)

deliberar sobre a aquisição, pela Companhia, de ações de sua própria
emissão, ou sobre o lançamento de opções de venda e compra
referenciadas em ações de emissão da Companhia, para manutenção
em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou alienação;

(xi)

deliberar e fixar as regras para resgate de ações da Companhia de sua
própria emissão ou de suas subsidiárias;

(xii)

deliberar sobre a aquisição, entrada ou término de qualquer parceria,
joint venture ou qualquer outra transação que resulte na
transferência de ativos ou ações que envolva montante igual ou
superior a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais),
individualmente ou de forma consolidada, dentro do mesmo
exercício social;

(xiii)

autorizar a tomada de empréstimos em montante superior a R$
30.000.000,00 (trinta milhões de reais), individualmente ou de forma
consolidada, dentro do mesmo exercício social, que excedam os
valores previstos no fluxo de caixa que integrar os orçamentos anuais
da Companhia aprovado pelo Conselho de Administração;

(xiv)

aprovar propostas de alçadas de pagamentos e limites financeiros a
serem seguidos pela Diretoria;

(xv)

aprovar proposta de mudanças na razão social da Companhia e
determinação de mudanças no logotipo da Companhia e no nome
e/ou logotipo das suas subsidiárias;

(xvi)

aprovar as políticas de preços dos produtos da Companhia;

(xvii)

determinar as políticas de crédito para os clientes;

(xviii)

determinar as políticas e padrões contábeis e fiscais de acordo com
as práticas contábeis aplicáveis;

(xix)

estabelecer a política geral de salários e demais políticas gerais de
pessoal, incluindo, mas não se limitando a, quaisquer benefícios, bônus,
qualquer outro componente de remuneração e participação nos
resultados da Companhia;

(xx)

autorizar a Companhia a prestar garantias a obrigações de terceiros,
observando-se a vedação da prática de atos de liberalidade;
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(xxi)

autorizar a celebração de acordos ou transações entre Companhia
e/ou suas subsidiárias e seus respectivos acionistas ou uma afiliada
de
tais
empresas
e
acionistas,
e
quaisquer
alterações/extinções/renovações de tais acordos, bem como
qualquer outra transação envolvendo Partes Relacionadas, nos
termos da Política de Transações com Partes Relacionadas da
Companhia;

(xxii)

deliberar sobre a expansão dos negócios da Companhia para países
onde não opera, ou autorizar o início de quaisquer outros novos
negócios, que não sejam atualmente praticados pela Companhia
e/ou suas subsidiárias, incluindo a saída de mercados no Brasil e/ou
no exterior nos quais Companhia e/ou suas subsidiárias tenham
operações;

(xxiii)

deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis
em ações e sem garantia real, bem como sobre a emissão de notas
promissórias comerciais, bonds, notes e de quaisquer outros
instrumentos de crédito para captação de recursos, de uso comum
no mercado; e

(xxiv)

elaborar e divulgar parecer fundamentado sobre qualquer oferta
pública de aquisição de ações que tenha por objeto as ações de
emissão da Companhia, nos termos do Regulamento do Novo
Mercado.

Artigo 19.
O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente,
trimestralmente, conforme agenda de reuniões a ser definida ao início de cada
exercício social, e, extraordinariamente sempre que convocado por qualquer membro.
A convocação deverá ser feita individualmente a cada um dos Conselheiros, por
qualquer meio que permita a comprovação do seu recebimento, e dela deverá constar
a ordem do dia dos trabalhos, o horário e o local da reunião.
Parágrafo 1º.

As convocações das reuniões do Conselho de Administração deverão
ser feitas com, no mínimo, 3 (três) dias úteis de antecedência.
Independentemente de convocação, será considerada regular a
reunião a que comparecerem ou estiverem representados todos os
membros do Conselho de Administração em exercício.

Parágrafo 2º.

A reunião do Conselho de Administração só poderá ser instalada com
a presença da maioria de seus membros.

Parágrafo 3º.

As deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos. Na
hipótese de empate, o voto de minerva caberá ao Presidente do
Conselho de Administração.
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Parágrafo 4º.

As reuniões do Conselho de Administração serão presididas por seu
Presidente e as deliberações constarão de atas lavradas e assinadas
no livro próprio.

Parágrafo 5º.

O Conselheiro ausente poderá ser representado nas reuniões por um
de seus pares, seja para formação do quorum, seja para votação, e
serão admitidos votos por carta, telegrama, telefax ou e-mail,
quando recebidos na sede social antes do início da reunião.

Nos impedimentos ou ausências temporárias de qualquer membro
Artigo 20.
do Conselho de Administração, estes poderão se fazer representar por outro membro
do Conselho de Administração mediante outorga de procuração com poderes
específicos, sendo considerado, para todos os efeitos, presente na respectiva reunião.
Parágrafo 1º.

Havendo vacância no cargo de Presidente do Conselho de
Administração, este será substituído pelo Vice-Presidente, que
servirá interinamente até a primeira Assembleia Geral a ser realizada
depois do início da vacância. Ocorrendo vacância nos demais cargos
do Conselho de Administração, caberá ao próprio Conselho de
Administração nomear o substituto, que servirá interinamente até a
primeira Assembleia Geral a ser realizada depois do início da
vacância. A vacância deverá ser suprimida no prazo máximo de 1
(um) ano.

Parágrafo 2º.

Além dos casos de morte ou renúncia, considerar-se-á vago o cargo
do membro do Conselho de Administração que, sem justa causa,
deixar de exercer suas funções por 60 (sessenta) dias consecutivos.

Seção II

Diretoria

Artigo 21.
A Diretoria é composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 10
(dez) membros, acionistas ou não, residentes no país, todos eleitos pelo Conselho de
Administração, na forma da seção anterior, com mandato unificado de 2 (dois) anos,
sendo permitida a reeleição, designados: Diretor Presidente; Diretor Administrativo
Financeiro e de Relações com Investidores, Diretor Jurídico e de Compliance, Diretor
da Qualidade e os demais sem designação específica, permitida a cumulação de cargos
por uma mesma pessoa.
Parágrafo 1º.

Na hipótese de impedimento definitivo ou vacância do cargo de
Diretor, será imediatamente convocada reunião do Conselho de
Administração para que seja eleito o substituto, que completará o
mandato do Diretor substituído. No caso de vacância do cargo de
Diretor Presidente, este será substituído pelo Presidente do Conselho
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de Administração e será imediatamente convocada reunião do
Conselho de Administração para que seja eleito o substituto.
Parágrafo 2º.

Além dos casos de morte ou renúncia, considerar-se-á vago o cargo
do Diretor que, sem justa causa, deixar de exercer suas funções por
30 (trinta) dias consecutivos.

Artigo 22.
Além dos que forem necessários à consecução do objeto social e ao
regular funcionamento da Companhia, os Diretores ficam investidos de poderes para,
observadas suas respectivas competências e no âmbito de suas responsabilidades
individuais previstas neste Artigo 22 e no Artigo 24 deste Estatuto Social, representar a
Companhia ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, transigir, renunciar, desistir,
firmar compromissos, contrair obrigações, confessar dívidas e fazer acordos, adquirir,
alienar e onerar bens móveis e imóveis.
Parágrafo 1º.

Compete ao Diretor Presidente:

(i)

conduzir as diretrizes de governança corporativa da Companhia,
apoiando o Conselho de Administração em sua consecução e
aperfeiçoamento;

(ii)

elaborar, sujeito à aprovação dos membros do Conselho de
Administração, o planejamento estratégico da Companhia e revisá-lo
juntamente com os demais membros da Diretoria;

(iii)

estabelecer, em conjunto com os membros do Conselho de
Administração, e fazer cumprir, os planos de metas da Companhia;

(iv)

aprovar, e submeter aos membros do Conselho de Administração, os
orçamentos anuais, abrangendo, porém não se limitando ao
orçamento de vendas, de produção, de capital e de resultados, e
revisá-los juntamente com os demais membros da Diretoria;

(v)

controlar o andamento do planejamento estratégico e dos
orçamentos anuais, para que os Diretores tenham capacidade de
identificar falhas em suas execuções e corrigi-las antes do fim da
gestão; e

(vi)

prestar todos os esclarecimentos necessários ao Conselho de
Administração em relação à operação da Companhia, suas
perspectivas e resultados.

Parágrafo 2º.

Compete ao Diretor Administrativo Financeiro e de Relações com
Investidores:
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(i)

planejar, organizar e dirigir as atividades dos departamentos de
Finanças, Controladoria, Relações com Investidores, Recursos
Humanos e Tecnologia da Informação, observando os princípios
legais, políticas e diretrizes adotadas;

(ii)

elaborar e aprovar, junto ao Diretor Presidente e os membros do
Conselho de Administração, os orçamentos anuais da Companhia,
coordenando a elaboração dos orçamentos de vendas, produção, de
capitais e de resultados em conjunto com as respectivas Diretorias
envolvidas;

(iii)

definir os procedimentos de controle e gestão dos orçamentos anuais
da Companhia de forma adequada às estratégias dos negócios da
Companhia;

(iv)

fixar, em conjunto com o Diretor Presidente, as políticas de gestão
dos recursos financeiros disponíveis, estruturação, racionalização e
adequação dos procedimentos internos, tendo em vista os objetivos
da organização;

(v)

elaborar os Demonstrativos Financeiros da Companhia, assim
compreendidos, mas não limitados ao Balanço Patrimonial,
Demonstrativo de Resultados, Origem e Aplicação de Recursos,
Mutações Patrimoniais dentro das normas contábeis e fiscais;

(vi)

elaborar os relatórios gerenciais da Companhia, assim
compreendidos, mas não limitados ao Relatório de Resultados
Operacionais, Origem e Aplicação de Recursos Financeiros e Fluxo de
Caixa Operacional, com periodicidade mensal;

(vii)

representar a Companhia perante a CVM, acionistas, investidores,
bolsas de valores e demais órgãos relacionados às atividades
desenvolvidas no mercado de capitais;

(viii)

planejar, coordenar e orientar o relacionamento e comunicação
entre a Companhia e seus investidores, a CVM e demais órgãos nos
quais os valores mobiliários da Companhia sejam admitidos à
negociação;

(ix)

propor orientações e normas para as relações com os investidores da
Companhia;

(x)

observar as exigências estabelecidas pela legislação do mercado de
capitais em vigor e divulgar ao mercado informações relevantes
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relativas à Companhia e seus negócios, na forma exigida na
regulamentação aplicável;
(xi)

prestar informações aos investidores, à CVM e à B3; e

(xii)

manter atualizado o registro de companhia aberta da Companhia.

Parágrafo 3º.

Compete ao Diretor Jurídico, de Compliance, de Governança
Corporativa e de Proteção de Dados:

(i)

organizar, controlar, coordenar e supervisionar os assuntos e as
atividades de caráter jurídico da Companhia, em seus aspectos
técnicos, operacionais e estratégicos;

(ii)

aconselhar a Companhia na tomada de decisões que envolvam riscos
de natureza jurídica e no implemento de tais decisões em
cumprimento às determinações legais vigentes;

(iii)

contratar e supervisionar os serviços jurídicos prestados por
profissionais externos;

(iv)

elaborar relatórios de natureza jurídica e prestar informações
relativas à sua área de competência aos órgãos da Companhia;

(v)

planejar e executar políticas de gestão em sua área de competência;

(vi)

orientar e zelar pela aplicação das normas e diretrizes de governança
corporativa e de conformidade;

(vii)

dar suporte à gestão da conformidade e dos controles internos,
incluindo os aspectos relativos a combate de fraudes e corrupção;

(viii)

acompanhar os desdobramentos relativos às denúncias apuradas
pelo departamento de Compliance e/ou pelo Comitê de Auditoria e
assegurar o reporte das violações identificadas e seus resultados à
Diretoria e ao Conselho de Administração;

(vii)

administrar as marcas e uso de propriedades intelectuais (marcas,
patentes e direitos autorais) pertencentes à Companhia e/ou suas
subsidiárias, ou seu licenciamento a terceiros, sendo certo que as
atividades relacionadas às patentes e à transferência de tecnologia
deverão ser submetidas à aprovação do Conselho de Administração
da Companhia;
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(viii)

zelar pelo apoio direto a todos os aspectos relacionados ao sistema
de governança corporativa;

(ix)

zelar pela manutenção da estrutura de privacidade e proteção e
dados pessoais;

(x)

exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho
de Administração.

Parágrafo 4º.

Compete ao Diretor da Qualidade:

(i)

implementar e manter um sistema de gestão da qualidade que
garanta aderência aos parâmetros das normas nacionais e
internacionais e exigências do mercado, dentro das políticas definidas
pela Companhia;

(ii)

atuar como Diretor Responsável Técnico, se assim vier a ser definido
pelo Conselho de Administração da Companhia no ato de sua
nomeação ao exercício do cargo, perante o Conselho Regional de
Farmácia do Estado de São Paulo CRF/SP, perante o Ministério da
Saúde e Órgãos Regulatórios Federais, Estaduais e/ou Municipais, em
relação ao estabelecimento da Companhia a ser indicado pelo
Conselho de Administração;

(iii)

elaborar o plano anual das atividades relacionadas com o sistema de
gestão de qualidade;

(iv)

fomentar a criação, elaboração e o seguimento dos procedimentos
operacionais;

(v)

acompanhar as visitas dos inspetores da Vigilância Sanitária e dos
fiscais do Conselho Regional de Farmácia, bem como demais órgãos
ligados à Saúde Pública em suas auditorias e inspeções;

(vi)

determinar recalls (recolhimento de produtos), caso necessário, bem
como acompanhar todo o processo supracitado;

(vii)

aprovar o manual de qualidade e o plano mestre de validação;

(viii)

supervisionar projetos de pesquisa e desenvolvimento
biotecnologia para a obtenção e produção de biofármacos;

(ix)

estruturar e supervisionar o funcionamento dos laboratórios de
biologia molecular e cultivo celular, inclusive regulamentá-lo e

em
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credenciá-lo no órgão competente para a obtenção e manutenção do
Certificado de Qualidade em Biossegurança (CQB);
(x)

estruturar e supervisionar o funcionamento dos laboratórios de
Controle de Qualidade para realização das análises de físico-químico,
químico, microbiológico, biologia molecular, biotecnológico de
matérias primas, semiacabados ou intermediários e produtos
terminados farmacêuticos e manter as suas monografias atualizadas;

(xi)

regulamentar e credenciar os laboratórios de Controle de Qualidade
nos órgãos competentes para obtenção e manutenção das Boas
Práticas de Fabricação (BPF) e Controle de Qualidade e Certificado de
Qualidade em Biossegurança; e

(xii)

assegurar que as Qualificações e Validações sejam realizadas para o
cumprimento das Boas Práticas de Fabricação (BPF).

Parágrafo 5º.

Os Diretores sem designação específica terão as atribuições que
forem determinadas pelo Conselho de Administração.

Artigo 23.
Sem prejuízo do quanto disposto nos Parágrafos do Artigo 22, acima,
compete especialmente à Diretoria:
(i)

cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações do
Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas;

(ii)

elaborar e apresentar ao Conselho de Administração, com a
antecedência que vier a ser estabelecida por este último, o plano
anual de negócios e os orçamentos anuais da Companhia;

(iii)

apresentar o relatório da Administração, as demonstrações
financeiras e a proposta de destinação dos lucros do exercício,
previstas em lei, para apreciação da Assembleia Geral, depois de
submetidas ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, se
em funcionamento;

(iv)

apresentar, trimestralmente, ao Conselho de Administração, o
balancete econômico-financeiro e patrimonial detalhado, da
Companhia e de suas controladas;

(v)

representar a Companhia ativa e passivamente, judicial e
extrajudicialmente, respeitadas as condições previstas no Artigo 24,
infra;
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(vi)

aprovar as matérias previstas no Artigo 18, itens (xi) e (xii), cujos
montantes de alçada forem iguais ou inferiores a R$30.000.000,00
(trinta milhões de reais), individualmente ou de forma consolidada,
dentro do mesmo exercício social, excetuadas as hipóteses em que a
matéria se refira à renovação de limite pré-autorizado, e sem
aumento do endividamento da Companhia, que será competência do
Diretor Presidente.

Observado o disposto nos Parágrafos deste artigo, a Companhia
Artigo 24.
considerar-se-á obrigada quando representada:
(i)

isoladamente pelo Diretor Presidente ou por esse em conjunto com
outro Diretor, conforme definido pelo Conselho de Administração em
quaisquer atos, sem restrição;

(ii)

isoladamente por qualquer Diretor que não seja o Diretor Presidente,
ou em conjunto com outro Diretor, conforme definido pelo Conselho
de Administração, observado o disposto no Parágrafo 1º, abaixo; ou

(iii)

por procurador, de acordo com os poderes conferidos no respectivo
instrumento de mandato e respeitado o quanto disposto no
Parágrafo 3º, abaixo.

Parágrafo 1º.

A representação da Companhia isoladamente por qualquer Diretor
que não seja o Diretor Presidente, nos termos do item “ii”, acima,
está limitada aos atos que estejam inseridos em suas respectivas
competências e nos orçamentos anuais aprovados nos termos deste
Estatuto Social, conforme descritos do Artigo 22 e parágrafos,
observadas as alçadas e formas de representação da Companhia a
serem definidas pelo Conselho de Administração.

Parágrafo 2º.

Na contratação e/ou demissão de empregados, a Companhia poderá
ser representada por qualquer Diretor, isoladamente, observadas as
respectivas áreas de atuação, conforme descritas no Artigo 22, acima.
Independentemente da competência prevista no Parágrafo 1º do
Artigo 22, competirá ao Diretor Presidente, isoladamente, a
contratação e/ou demissão de qualquer empregado da Companhia,
podendo, inclusive, constituir procuradores para tanto. Aplica-se à
matéria descrita neste parágrafo a restrição estabelecida no
Parágrafo 1º, acima.

Parágrafo 3º.

Na constituição de quaisquer procuradores, a Companhia deverá ser
representada necessariamente pelo Diretor Presidente, sendo certo
que nos casos de representação em processos judiciais ou
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administrativos a Companhia poderá ser também representada pelo
Diretor Jurídico e de Compliance, isoladamente.
Parágrafo 4º.

Salvo se destinado a fins de representação em processos judiciais ou
administrativos, os mandatos outorgados pela Companhia (i) terão
tempo de vigência determinado, não superior a 2 (dois) anos, e (ii)
não permitirão substabelecimento.

Em operações estranhas aos negócios sociais, é vedado aos Diretores
Artigo 25.
ou a qualquer procurador, em nome da Companhia, conceder fianças e avais, ou
contrair obrigações de qualquer natureza, exceção feita às operações em que a própria
Companhia é garantidora de suas obrigações e àquelas aprovadas pelo Conselho de
Administração.
Parágrafo Único. Os atos praticados com violação deste dispositivo não serão válidos
ou eficazes, nem obrigarão a Companhia, respondendo o Diretor ou o
procurador infrator pessoalmente pelos efeitos de tais atos e pelas
obrigações deles decorrentes.
CAPÍTULO V.

CONSELHO FISCAL

Artigo 26.
O Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente, caso
instaurado, será composto por 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes,
com as atribuições e nos termos previstos em lei.
Parágrafo 1º.

Cada período de funcionamento do Conselho Fiscal terminará na
primeira Assembleia Geral Ordinária após sua instalação. A
remuneração dos membros do Conselheiro Fiscal será determinada
pela Assembleia Geral que os eleger, observado o limite mínimo
estabelecido no artigo 162, § 3º, da Lei das Sociedades por Ações.

Parágrafo 2º.

A posse dos membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, fica
condicionada à assinatura de termo de posse, que deve contemplar
sua sujeição à cláusula compromissória referida no Artigo 39.

CAPÍTULO VI.

EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS

Artigo 27.
O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará no dia 31
de dezembro de cada ano, ocasião em que serão elaboradas as demonstrações
financeiras previstas em lei.
Do resultado do exercício, serão deduzidos os prejuízos acumulados e
Artigo 28.
a provisão para o imposto sobre a renda e para a contribuição social sobre o lucro
líquido e demais deduções previstas na legislação em vigor. Do lucro líquido apurado
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após as deduções previstas neste artigo, serão destinados sucessivamente e nesta
ordem:
a)

5% (cinco por cento) para a constituição de reserva legal, até que
esta atinja o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do capital
social; a constituição da reserva legal poderá ser dispensada no
exercício em que o saldo desta reserva, acrescido do montante das
reservas de capital, exceda a 30% (trinta por cento) do capital social;

b)

25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido para distribuição aos
acionistas a título de dividendo obrigatório, compensados os
dividendos intermediários que tenham sido declarados no curso do
exercício e o valor líquido dos juros sobre o capital próprio; e

c)

o saldo do lucro líquido terá a destinação que a Assembleia Geral
determinar, observadas as disposições legais aplicáveis.

Parágrafo 1º.

Os dividendos serão pagos, salvo deliberação em contrário da
Assembleia Geral, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data
em que forem declarados e, em qualquer caso, dentro do exercício
social.

Parágrafo 2º.

O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício
social em que os órgãos da administração informarem à Assembleia
Geral Ordinária não ser ele compatível com a situação financeira da
Companhia. O Conselho Fiscal, se em funcionamento, deverá dar
parecer sobre essa informação. Os lucros que assim deixarem de ser
distribuídos serão registrados como reserva especial e, se não
absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser
pagos como dividendos assim que o permitir a situação financeira da
Companhia.

Artigo 29.
A Companhia terá uma reserva estatutária denominada Reserva para
Investimentos, a qual tem como finalidade assegurar os recursos suficientes para a
expansão das atividades e investimentos da Companhia.
Parágrafo 1º.

Poderá ser destinado para a Reserva para Investimentos até 75%
(setenta e cinco por cento) do lucro líquido apurado em cada
exercício, após diminuído das importâncias destinadas à reserva
legal, reserva para contingências e reserva de incentivos fiscais, e
acrescido das reversões destas duas últimas reservas.

Parágrafo 2º

O saldo da Reserva para Investimentos não poderá exceder o capital
social, nem isoladamente, nem em conjunto com as demais reservas
de lucros, com exceção das reservas para contingências, de
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incentivos fiscais e de lucros a realizar, conforme disposto no artigo
199 da Lei das Sociedades por Ações. Ultrapassado esse limite, a
Assembleia Geral deverá destinar o excesso para distribuição de
dividendos aos acionistas ou aumento do capital social. Ainda que
não atingido o limite estabelecido neste parágrafo, a Assembleia
Geral poderá, a qualquer tempo, deliberar a distribuição dos valores
contabilizados na Reserva para Investimentos aos acionistas, como
dividendos, bem como sua capitalização ou sua aplicação na
recompra de ações para manutenção em tesouraria.
Artigo 30.
O Conselho de Administração poderá, em qualquer periodicidade,
levantar balanços intercalares e distribuir dividendos, observadas as restrições legais
aplicáveis, em especial a limitação prevista no §1º do artigo 204 da Lei das Sociedades
por Ações.
Artigo 31.
O Conselho de Administração poderá declarar dividendos
intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no
último balanço anual ou semestral, bem como poderá determinar o pagamento de
juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor líquido dos juros pagos ou
creditados ao valor do dividendo obrigatório, nos termos do Artigo 28, alínea “b”,
supra.
Artigo 32.
Prescrevem e reverterão em favor da Companhia os dividendos não
reclamados em 03 (três) anos, a contar da data em que tenham sido colocados à
disposição dos acionistas.
CAPÍTULO VII.

ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO E PROTEÇÃO DA DISPERSÃO
ACIONÁRIA

Artigo 33.
A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por
meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser
contratada sob a condição de que o adquirente do controle se obrigue a realizar oferta
pública de aquisição de ações tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de
titularidade dos demais acionistas, observando as condições e os prazos previstos na
legislação e na regulamentação em vigor e no Regulamento do Novo Mercado, de
forma a lhes assegurar tratamento igualitário àquele dado ao alienante.
Artigo 34.
Qualquer pessoa, acionista ou Grupo de Acionistas, que adquira ou se
torne titular, de ações ordinárias de emissão da Companhia em quantidade igual ou
superior a 15% (quinze por cento) do total das ações ordinárias de emissão da
Companhia, excluídas as ações em tesouraria, deverá, no prazo máximo de 30 (trinta)
dias a contar da data da aquisição ou do evento que resultou na titularidade de ações
ordinárias em quantidade igual ou superior ao limite acima, realizar ou solicitar o
registro, conforme o caso, de oferta pública de aquisição da totalidade das ações
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ordinárias de emissão da Companhia (“OPA”), observado o disposto na
regulamentação aplicável da CVM, os regulamentos da B3 e o disposto neste artigo.
Parágrafo 1º.

A OPA de que trata o caput deverá ser (i) dirigida indistintamente a
todos os acionistas titulares de ações ordinárias de emissão da
Companhia; (ii) efetivada em leilão na B3; (iii) lançada pelo preço
determinado de acordo com o disposto no §2º abaixo; e (iv) paga à
vista, em moeda corrente nacional, contra a aquisição das ações
ordinárias de emissão da Companhia.

Parágrafo 2º.

O preço mínimo de aquisição de cada ação ordinária de emissão da
Companhia deverá ser igual ao maior valor entre:
(i) 130% da cotação unitária média ponderada das ações ordinárias
de emissão da Companhia nos 60 (sessenta) pregões que
antecederem o leilão da OPA; e
(ii) 130% do maior preço pago pelo acionista adquirente nos 12
(doze) meses que antecederem o atingimento da participação
acionária relevante.

Parágrafo 3º.

A realização da OPA mencionada no caput deste artigo não excluirá a
possibilidade de OPA concorrente, nos termos da regulamentação
aplicável.

Parágrafo 4º.

A obrigação prevista no caput se aplica também a qualquer pessoa,
acionista ou Grupo de Acionistas, que adquira ou se torne o titular de
outros direitos, inclusive usufruto ou fideicomisso, sobre as ações
ordinárias de emissão da Companhia em quantidade igual ou
superior a 15% (quinze por cento) do total de ações ordinárias de
emissão da Companhia, excluídas as ações em tesouraria.

Parágrafo 5º.

As obrigações previstas no artigo 254-A da Lei das Sociedades por
Ações e no Artigo 33 acima não eximem a pessoa, acionista ou Grupo
de Acionistas das obrigações previstas neste artigo.

Parágrafo 6º.

O disposto neste artigo não se aplicará:
(i) à aquisição de ações ordinárias de emissão da Companhia pelo
Acionista Controlador e/ou pelas sociedades por ele controladas;
(ii) na hipótese de uma pessoa, acionista ou Grupo de Acionistas
tornar-se titular de ações de emissão da Companhia em quantidade
superior a 15% (quinze por cento) do total das ações ordinárias de
sua emissão, excluídas as ações em tesouraria, em decorrência (a) da
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incorporação de sociedade pela Companhia; (b) da incorporação de
ações de sociedade pela Companhia; ou (c) da subscrição de ações
ordinárias de emissão da Companhia por terceiro em razão de
operação de aquisição de participação societária pela Companhia.
Parágrafo 7º.

Para fins do cálculo do percentual descrito no caput deste artigo, não
serão computados os acréscimos involuntários de participação
acionária resultantes de cancelamento de ações em tesouraria, de
recompra de ações ou de redução do capital social da Companhia.

Parágrafo 8º.

Na hipótese de qualquer pessoa, acionista ou Grupo de Acionistas
não cumprir com a obrigação de realizar oferta pública de aquisição
de ações de acordo com as regras, os procedimentos e as disposições
estabelecidas neste artigo (“Acionista Inadimplente”), inclusive no
que concerne ao atendimento dos prazos máximos para a realização
ou solicitação do registro da oferta, ou para atendimento das
eventuais exigências da CVM ou da B3, o Conselho de Administração
da Companhia convocará Assembleia Geral Extraordinária, na qual o
Acionista Inadimplente não poderá votar, para deliberar a suspensão
do exercício dos direitos do Acionista Inadimplente, conforme
disposto no artigo 120 da Lei das Sociedades por Ações.

CAPÍTULO VIII.

LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA

Artigo 35.
A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei,
cabendo à Assembleia Geral determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante
que deverá atuar nesse período.
CAPÍTULO XI.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 36.
Os termos iniciados em letra maiúscula e não definidos neste
Estatuto têm os significados a eles atribuídos no Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 37.
A Companhia respeitará e obedecerá aos termos de acordos de
acionistas que venham a ser arquivados em sua sede.
Artigo 38.
Aos casos omissos, serão aplicáveis as disposições da Lei das
Sociedades por Ações.
Artigo 39.
A Companhia, seus acionistas, administradores, membros do
Conselho Fiscal, efetivos e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de
arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, na forma de seu
regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou
oriunda da sua condição de emissor, acionista, administrador e/ou membro do
Conselho Fiscal, em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385/76,
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na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto, nas normas editadas pelo Conselho
Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, bem como nas demais
normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas
constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais regulamentos da B3 e do
Contrato de Participação no Novo Mercado.
* * *
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
BLAU FARMACÊUTICA S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de Cotia, Estado de São
Paulo, na Rodovia Raposo Tavares, 2.833, km 30,5, Unidade I, Prédios 100/110, CEP 06705-030,
inscrita no CNPJ/ME sob o n° 58.430.828/0001-60, neste ato representada na forma de seu estatuto
social (“Companhia”), vem, no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações
ordinárias de sua emissão, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”),
compreendendo: (i) a distribuição primária de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta
Primária”); e (ii) a distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e de
titularidade do acionista vendedor identificado no Prospecto Preliminar (conforme definido abaixo)
(“Acionista Vendedor” e “Oferta Secundária”, respectivamente), a ser realizada no Brasil, sob
coordenação do Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”), do Banco Bradesco BBI S.A. (“Agente
Estabilizador”), do Banco J.P. Morgan S.A. (“J.P. Morgan”), do Citigroup Global Markets Brasil,
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Citi”), da XP Investimentos Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”) e do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”, e, em
conjunto com o Coordenador Líder, o Agente Estabilizador, o J.P. Morgan, o Citi e a XP,
“Coordenadores da Oferta”), com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), nos termos
da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada (“Instrução CVM 400”), apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução
CVM 400.
CONSIDERANDO QUE:
(A)

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

(B)

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

(C)

por solicitação do Coordenador Líder, a Companhia contratou seus auditores independentes
para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23,
de 15 de maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do
Brasil (IBRACON) no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao Prospecto Preliminar da
Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Blau
Farmacêutica S.A. (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus
respectivos anexos e documentos a eles incorporados por referência;

(D)

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

(E)

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

(F)

a Companhia e o Acionista Vendedor confirmaram 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
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
MARCELO RODOLFO HAHN, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG
nº 4.643.000-3 (SSP/SP), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia
(“CPF/ME”) sob o nº 094.057.508-60, com endereço comercial na Cidade de Cotia, Estado de São
Paulo, na Rodovia Raposo Tavares, nº 2.833, Km 30.5, Unidade I, Prédios 100/110, CEP 06705-030
(“Acionista Vendedor”), vem, no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de
ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da BLAU FARMACÊUTICA
S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo, na Rodovia Raposo
Tavares, 2.833, km 30,5, CEP 06705-030, inscrita no CNPJ/ME sob o n° 58.430.828/0001-60
(“Companhia”), todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”),
compreendendo: (i) a distribuição primária de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Oferta
Primária”); e (ii) a distribuição secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e de
titularidade do Acionista Vendedor (“Oferta Secundária”), a ser realizada no Brasil, sob coordenação
do Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”), do Banco Bradesco BBI S.A. (“Agente
Estabilizador”), do Banco J.P. Morgan S.A. (“J.P. Morgan”), do Citigroup Global Markets Brasil,
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Citi”), da XP Investimentos Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”) e do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”, e, em
conjunto com o Coordenador Líder, o Agente Estabilizador, o J.P. Morgan, o Citi e a XP,
“Coordenadores da Oferta”), com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), nos termos
da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada (“Instrução CVM 400”), apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução
CVM 400.
CONSIDERANDO QUE:
(A)

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

(B)

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

(C)

por solicitação do Coordenador Líder, a Companhia contratou seus auditores independentes
para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de Contabilidade – CTA 23,
de 15 de maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos Auditores Independentes do
Brasil (IBRACON) no Comunicado Técnico 01/2015, com relação ao Prospecto Preliminar da
Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Blau
Farmacêutica S.A. (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto Definitivo, incluindo seus
respectivos anexos e documentos a eles incorporados por referência;

(D)

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

(E)

além dos documentos a que se refere o item (D) acima, foram solicitados pelo Coordenador
Líder documentos e informações adicionais relativos à Companhia e ao Acionista Vendedor,
os quais a Companhia e o Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado;
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400
BANCO ITAÚ BBA S.A., instituição financeira com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 1º, 2º, 3º (parte), 4º e 5º andares, CEP 04538-132,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o
nº 17.298.092/0001-30, neste ato representada na forma de seu estatuto social (“Coordenador Líder”),
vem, na qualidade de instituição intermediária líder da oferta pública de distribuição primária e
secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da BLAU
FARMACÊUTICA S.A., sociedade por ações com sede na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo, na
Rodovia Raposo Tavares, 2.833, km 30,5, Unidade I, Prédios 100/110, CEP 06705-030, inscrita no
CNPJ/ME sob o n° 58.430.828/0001-60 (“Companhia”), todas livres e desembaraçadas de quaisquer
ônus ou gravames (“Ações”), compreendendo: (i) a distribuição primária de ações ordinárias de
emissão da Companhia (“Oferta Primária”); e (ii) a distribuição secundária de ações ordinárias de
emissão da Companhia e de titularidade do acionista vendedor identificado no Prospecto Preliminar
(conforme definido abaixo) (“Acionista Vendedor” e “Oferta Secundária”, respectivamente), a ser
realizada no Brasil, sob coordenação do Coordenador Líder, do Banco Bradesco BBI S.A. (“Agente
Estabilizador”), do Banco J.P. Morgan S.A. (“J.P. Morgan”), do Citigroup Global Markets Brasil,
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Citi”), da XP Investimentos Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“XP”) e do Banco BTG Pactual S.A. (“BTG Pactual”, e, em
conjunto com o Coordenador Líder, o Agente Estabilizador, o J.P. Morgan, o Citi e a XP,
“Coordenadores da Oferta”), com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”), nos termos
da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada (“Instrução CVM 400”), apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução
CVM 400.
CONSIDERANDO QUE:
(A)

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

(B)

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

(C)

por solicitação do Coordenador Líder, a Companhia contratou a KPMG Auditores
Independentes para aplicação dos procedimentos previstos na Norma Brasileira de
Contabilidade – CTA 23, de 15 de maio de 2015, e nos termos definidos pelo Instituto dos
Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) no Comunicado Técnico 01/2015, com relação
ao Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações
Ordinárias de Emissão da Blau Farmacêutica S.A. (“Prospecto Preliminar”) e ao Prospecto
Definitivo, incluindo seus respectivos anexos e documentos a eles incorporados por referência;

(D)

foram disponibilizados pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, os documentos que a
Companhia e o Acionista Vendedor consideraram relevantes para a Oferta;
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(E)

além dos documentos a que se refere o item (D) acima, foram solicitados pelos Coordenadores
da Oferta documentos e informações adicionais relativos à Companhia e ao Acionista
Vendedor, os quais a Companhia e o Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado;

(F)

a Companhia e o Acionista Vendedor confirmaram ter disponibilizado para análise dos
Coordenadores da Oferta e de seus assessores legais, com veracidade, consistência,
qualidade e suficiência, todos os documentos e prestado todas as informações consideradas
relevantes sobre 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; e

(G)

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

O Coordenador Líder, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que:
(i)

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
pelo Acionista Vendedor no Prospecto Preliminar e no Prospecto Definitivo, incluindo seus
respectivos anexos e documentos a eles incorporados por referência, nas datas de suas
respectivas publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (b) as informações
fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta, inclusive aquelas eventuais ou
periódicas constantes da atualização do registro da Companhia e/ou que integram o Prospecto
Preliminar e/ou que venham a integrar o Prospecto Definitivo, nas datas de suas respectivas
publicações, são suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão
fundamentada a respeito da Oferta;

(ii)

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

(iii)

o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da
Oferta, das ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômicofinanceira, dos riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes.
São Paulo, 16 de março de 2021.
BANCO ITAÚ BBA S.A.

Nome: Roderick Greenlees
Cargo: Managing Director

Nome:Pedro Garcia
Cargo: Managing Director
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suspende cortes
Governo de São Paulo recebe o Sabesp
e renegocia débitos
4º lote de insumos para vacina de clientes comerciais
Carga remetida da China permitirá a produção de 8 milhões de doses

O

Governo de São Paulo recebeu na noite de
quarta-feira o quarto
lote de insumos para
a produção da vacina do Instituto Butantan contra o coronavírus. A maior carga remetida da
China para o Brasil até agora vai
permitir a produção de mais 8,6
milhões de doses do imunizante na capital paulista.
“Quanto mais rápido vacinarmos, mais rápido sairemos
da crise, mais rápido a economia
retoma. E voltaremos a ter felicidade e alegria, a possibilidade de
reencontrar nossos amigos, nossos familiares e participarmos de
atividades que hoje não podemos
fazer, porque temos que nos proteger, com a máscara, o álcool em
gel, o distanciamento, evitando
aglomerações”, afirmou o governador João Doria, que foi ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, acompanhar o desembarque
dos insumos.
O lote com 5,4 mil litros
de IFA (Insumo Farmacêutico
Ativo) foi enviado pela biofarmacêuticaSinovac, com sede em
Pequim e parceira internacional
do Butantan no desenvolvimento
da vacina. Em São Paulo, as 8,6
milhões de doses serão envasadas, embaladas e rotuladas para
integração ao PNI (Plano Nacio-

nal de Imunizações). Elas começarão a ser entregues ao Ministério da Saúde no próximo dia 23.
Para a próxima semana,
está prevista nova remessa de
5,6 mil litros de matéria-prima
para a produção de cerca de
8,7 milhões de doses. Com
isso, as vacinas prontas e insumos adquiridos pelo Butantan
irão corresponder a mais de 27
milhões de doses para imunizar
a população brasileira.
Além disso, já existe outro
pedido do Butantan à Sinovac
para mais uma carga de 8 mil
litros de IFA, o que permitirá acelerar ainda mais a produção local
de novas vacinas. Em janeiro, o
Butantan entregou 8,7 milhões de
vacinas ao Ministério da Saúde,
com 6 milhões no dia 17, outras
900 mil no dia 22 e mais 1,8
milhão no dia 29.
A área produtiva da fábrica do
Butantan tem 1,8 mil metros quadrados e conta com 370 profissionais, dos quais 120 foram contratados em janeiro para reforçar a produção da vacina contra
o coronavírus. A capacidade de
envase diário pode alcançar até
um milhão de doses.
Assim que chega ao Butantan, a matéria-prima é acondicionada em um contêiner de
aço inox e armazenada em uma

câmara fria. Para o processo de
envase, esse contêiner é encaminhado para a sala de tanques, onde o IFA será transferido para uma bolsa de agitação
e depois para o tanque pulmão
em que as vacinas são armazenadas em frascos.
As ampolas são lavadas e
esterilizadas com ar seco quente,
passam para a máquina envasadora e, por meio de esteiras automáticas, são posicionadas em agulhas que despejam o produto com o auxílio de
uma bomba dosadora. Já com a
vacina, os frascos seguem por
uma esteira automática a uma
máquina recravadora para a
colocação de selos de alumínio.
Os frascos passam por uma
inspeção e checagem dos rótulos
antes da embalagem final. Com
as vacinas envasadas, o Butantan
promove testes de qualidade por
amostragem, incluindo aspecto,
pH, volume extraível, volume
médio, teor de alumínio, teste
de vedação, osmolalidade, identidade, conteúdo antigênico, toxicidade, esterilidade e endotoxina.
A JBS anunciou que doou
R$ 5 milhões para o Instituto
Butantan para a construção do
Centro Multipropósito para Produção de Vacinas em São Paulo.
De acordo com a nota da insti-

tuição, a fábrica ficará pronta em
setembro deste ano e irá dobrar
a capacidade do instituto para
fabricação de vacinas.
“O empreendimento permitirá a produção totalmente
nacional da Coronavac, eliminando a necessidade de importação do IFA (Insumo Farmacêutico Ativo), matéria-prima que
dá origem ao imunizante. Com
a transferência de tecnologia da
farmacêutica chinesa Sinovac e
a ampliação das instalações, o
Butantan terá capacidade estimada para produção de cerca de
100 milhões de doses por ano”,
disse a multinacional.
A empresa informa ainda que
desde o início da pandemia já
investiu R$ 50 milhões em pesquisas científicas para a prevenção e combate à covid-19 no País,
que contribuíram com 39 pesquisas e projetos científicos em
mais de 13 Estados da federação.
Em São Paulo, a JBS comunica que seu programa de responsabilidade social, chamado de “o
Fazer o Bem Faz Bem”, destinou
R$ 15 milhões ao fomento de pesquisas científicas de 13 instituições.Na quarta-feira, a Vale também anunciou a doação de R$ 10
milhões ao Butantan para ajudar
nas obras de ampliação do centro
de produção de vacinas.

A Sabesp vai suspender
cortes e renegociar débitos de
clientes comerciais e de serviços dos municípios operados no Estado de São Paulo
que estejam nas fases laranja e
vermelha do Plano São Paulo.
As medidas passaram a valer
ontem e vão até o final de
março de 2021 e beneficiam
hoje 680 mil de estabelecimentos do segmento Comercial e de Serviços que tenham
consumo de até 100m3/mês,
visando a minimizar os impactos econômicos causados pela
pandemia pelo coronavírus.
Nesses municípios inseridos nas fases laranja e vermelha, os débitos existentes com
a Sabesp, incluindo os acordos firmados durante o período da pandemia, poderão ser
renegociados sem aplicação de
multa e juros, apenas correção
monetária. O prazo para parcelamento será de 12 meses, a
contar a partir da repactuação
dos saldos em aberto.
Além disso, nos municípios que estejam nas fases
laranja e vermelha, não haverá
nenhuma ação de negativação por débitos por part
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Eleven Serviços de Consultoria e Análise S.A.

RT 078 Empreendimentos e Participações Ltda.

Blau Farmacêutica S.A.

CNPJ nº 20.820.211/0001-88 - NIRE 35.300.503.783
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 14 de Janeiro de 2021
1. Data, Hora e Local: realizada no dia 14 de janeiro de 2021, em primeira convocação, às 13:00 horas, na modalidade exclusivamente digital
(virtual), transmitida da sede da Eleven Serviços de Consultoria e Análise S.A., na Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, nº 550, conjunto 32,
CEP 04571-000, São Paulo/SP (“Companhia”), aos acionistas por videoconferência, acessada pelo link enviado pela Companhia, com a
manifestação e voto dos acionistas registrados na assembleia digital, mediante atuação remota por áudio, vídeo e chat de conversa, cuja
gravação integral do ato está armazenada na sede da Companhia, nos termos Instrução Normativa DREI nº 81, de 20 de junho de 2020
(“IN DREI nº 81”). 2. Presença: certifica-se que estiveram presentes 11 (onze) acionistas, representando 98,44% do capital social com direito a
voto e 47,04% do capital social sem direito a voto, conectados digitalmente na plataforma da videoconferência, conforme gravação eletrônica
armazenada na sede da Companhia, cujas presenças foram registradas no Livro de Presenças das Assembleia Gerais pelo Presidente e pela
Secretária, nos termos da IN DREI nº 81. 3. Convocação: convocação realizada aos acionistas, conforme publicações dos jornais Diário Oficial
do Estado de São Paulo e no Diário Comercial, nas edições dos dias 06, 07 e 08 de janeiro nas páginas 19, 11 e 15, e 05, 05, e 05,
respectivamente. 4. Mesa: Presidente: Adeodato Arnaldo Volpi Netto; Secretária: Maria Teresa Nacli Meyer. 5. Ordem do Dia: deliberar sobre a
alteração e consolidação do estatuto social da Companhia com o objetivo de ajustar o artigo 5º e demais dispositivos pertinentes para incluir
novas regras aplicáveis à transferência das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia (Direito de Tag Along e Direito de Drag
Along) tendo em vista a adoção de melhores práticas de governança corporativa. 6. Deliberações: após a verificação do quórum necessário
para instalação da assembleia e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, foi aberta a assembleia e os acionistas com direito a voto
presentes, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovaram a alteração e consolidação do estatuto social da Companhia
com o objetivo de ajustar o artigo 5º e demais dispositivos pertinentes para incluir novas regras aplicáveis à transferência das ações ordinárias
e preferenciais de emissão da Companhia (Direito de Tag Along e Direito de Drag Along) tendo em vista a adoção de melhores práticas de
governança corporativa, de modo que, nesse sentido, foi aprovada a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social para, dentre outros, incluir os
Artigos 5º - A e 5º-B, que passou a viger com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e
integralizado, é de R$ 10.712.736,00 (dez milhões, setecentos e doze mil, setecentos e trinta e seis reais), dividido em 1.607.046 (um milhão,
seiscentas e sete mil e quarenta e seis) ações, sendo 803.523 (oitocentas e três mil, quinhentas e vinte e três) ações ordinárias, 250.000
(duzentas e cinquenta mil) ações preferenciais classe A, 528.523 (quinhentas e vinte e oito mil, quinhentas e vinte e três) ações preferenciais
classe B e 25.000 (vinte e cinco mil) ações preferenciais classe C, todas nominativas e sem valor nominal. § 1º - Cada ação ordinária conferirá
direito a um voto nas deliberações da assembleia geral de acionistas. § 2º - As ações preferenciais classe A não conferirão direito a um voto por
ação nas deliberações da assembleia geral de acionistas, terão prioridade sobre as ações ordinárias no reembolso de capital, sem prêmio, no
caso de liquidação e não serão resgatáveis e nem conversíveis. § 3º - As ações preferenciais classe B não conferirão direito a um voto por ação
nas deliberações da assembleia geral de acionistas, terão prioridade sobre as ações ordinárias no reembolso de capital, sem prêmio, no caso
de liquidação, terão um direito a um dividendo mínimo de 5% (cinco por cento) maior do que aquele atribuído às ações ordinárias e não serão
resgatáveis. § 4º - As ações preferenciais classe C terão direito a voto e farão jus a dividendo mínimo anual de R$ 480.000,00 (quatrocentos e
oitenta mil reais), participando dos lucros distribuídos em igualdade de condições com as demais ações, depois de a estas assegurado,
dividendos igual ao mínimo. § 5º - As transferências de ações da Companhia deverão observar os termos e condições estabelecidos em lei, no
Estatuto Social, incluindo, sem limitação, ao disposto nos Artigo 5º - A e Artigo 5º - B, sob pena de cancelamento da transferência realizada.
Artigo 5º - A - Caso qualquer acionista ou grupo de acionistas da Companhia pretenda transferir, a qualquer título, direta ou indiretamente, em
uma transação ou em uma série de transações relacionadas, quaisquer ações de sua titularidade, independentemente da espécie e classe, a
um terceiro, tendo em vista uma oferta firme de aquisição feita por um potencial comprador (“Potencial Comprador Tag Along”) (“Oferta de
Compra”), cada um dos demais acionistas da Companhia poderá exigir que o Potencial Comprador Tag Along adquira o percentual de ações de
sua titularidade no mesmo percentual que as ações objeto da Oferta de Compra representarem da totalidade das ações de titularidade do
acionista ou grupo de acionistas que deseja transferir as ações ao Potencial Comprador Tag Along, nos mesmos termos e condições (incluindo
preço, forma de pagamento, garantia de pagamento e declarações e garantias de indenização) avençadas com o Potencial Comprador Tag
Along (“Direito de Tag Along”). § 1º - Caso o(s) acionista(s) receba(m) uma Oferta de Compra, o(s) acionista(s) deverá(ão) notificar por escrito os
demais acionistas da Companhia sobre o recebimento da Oferta de Compra e de sua intenção de alienar as respectivas ações (“Notificação da
Oferta”). A Notificação da Oferta deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: (i) o número de ações da Oferta de Compra; (ii) o preço a
ser pago por tais ações; (iii) o prazo e forma de pagamento; (iv) as garantias a serem prestadas, se houver; (v) outras condições relevantes à
Oferta de Compra; (vi) o nome e identificação completos do Potencial Comprador Tag Along; e (vii) o preço a ser pago aos acionistas que
exercerem o Direito de Tag Along. § 2º - No prazo de 5 (cinco) dias contados da data de recebimento da Notificação da Oferta (“Prazo de
Exercício do Direito de Tag Along”), cada um dos acionistas deverá enviar ao acionista que deseja transferir as ações ao Potencial Comprador
Tag Along uma notificação por escrito, em caráter irrevogável e irretratável, confirmando se exerce ou se renuncia ao Direito de Tag Along
(“Notificação de Exercício de Direito de Tag Along”). § 3º - Caso algum dos demais acionistas da Companhia exerça o Direito de Tag Along, o
acionista que deseja transferir as ações ao Potencial Comprador Tag Along somente poderá transferir validamente as respectivas ações ao
Potencial Comprador Tag Along, caso o Potencial Comprador Tag Along adquira simultaneamente as ações do acionista que exerceu seu Direito
de Tag Along, as quais serão incluídas na transação em decorrência do exercício do Direito de Tag Along, nos mesmos termos, condições e pelo
mesmo preço por ação a ser pago ao(s) Acionista(s), observado o disposto neste Artigo 5º - A. § 4º - Caso o Direito de Tag Along não tenha sido
exercido pelos demais acionistas da Companhia ou, ainda, estes tenham deixado de tempestivamente enviar a Notificação de Exercício de
Direito de Tag Along, o acionista que deseja transferir as ações ao Potencial Comprador Tag Along poderá então transferir as respectivas ações
ao Potencial Comprador Tag Along no prazo de 60 (sessenta) dias contados do término do Prazo de Exercício do Direito de Tag Along, nos exatos
termos da Notificação da Oferta. Findo este prazo ou caso quaisquer dos termos e condições na Notificação da Oferta sejam alterados, caso o
acionista ainda tenha interesse em realizar a transferência, a qualquer título, de ações no contexto de uma Oferta de Compra, o respectivo
acionista deverá reiniciar o procedimento previsto neste Artigo 5º - A. § 5º - Todos os custos e despesas incorridos na preparação e efetivação
da transferência ora referida, inclusive honorários legais e profissionais, serão custeados por cada parte. Sem prejuízo, cada um dos acionistas
da Companhia que aceitar e aderir à Oferta de Compra e o Potencial Comprador Tag Along deverão arcar individualmente com o recolhimento
dos respectivos impostos e tributos aplicáveis à transferência das ações feita nos termos deste Artigo 5º - A, de acordo com o seu ganho de
capital individual. Artigo 5º - B - Caso qualquer acionista ou grupo de acionistas da Companhia decida transferir, a qualquer título, direta ou
indiretamente, em uma transação ou em uma série de transações relacionadas, ações de sua titularidade, independentemente da espécie e
classe (“Acionista(s) Alienante(s)”), a qualquer outro acionista ou grupo de acionistas da Companhia ou a terceiros (“Potencial Comprador Drag
Along”), ações de sua titularidade que assegure a tal Potencial Comprador Drag Along a maioria das ações com direito a voto da Companhia,
tal Acionista Alienante terá o direito de exigir e obrigar os demais acionistas da Companhia a transferir todas, e não menos que todas as ações
de sua titularidade, independentemente da espécie e classe de ações, ao referido Potencial Comprador Drag Along, nas mesmas condições
avençadas (incluindo preço, forma de pagamento, garantia de pagamento e declarações e garantias de indenização) (“Direito de Drag Along”).
§ 1º - Caso o Acionista Alienante deseje exercer o Direito de Drag Along, o Acionista Alienante deverá enviar uma notificação por escrito neste
sentido, em caráter irrevogável e irretratável, aos demais acionistas da Companhia (“Notificação de Alienação de Controle”). A Notificação de
Alienação de Controle deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: (i) a(s) espécie(s) e classe(s) e o número de ações sujeitas a tal
alienação; (ii) o preço a ser pago por tais ações; (iii) o prazo e forma de pagamento; (iv) as garantias a serem prestadas, se houver; (v) outras
condições relevantes à referida transação; (vi) o nome e identificação completos do Potencial Comprador Drag Along; e (vii) o preço a ser pago
aos acionistas pelas ações da Companhia de sua titularidade. § 2º - Caso o Direito de Drag Along seja exercido pelo Acionista Alienante,
mediante o envio da Notificação de Alienação de Controle, os demais acionistas da Companhia deverão praticar todos os atos e assinar todos
os documentos úteis e/ou necessários para efetivar a transferência de suas ações ao Potencial Comprador Drag Along, de forma a não
atrapalhar ou atrasar a transferência, ao Potencial Comprador Drag Along, da totalidade das ações da Companhia, incluindo a assinatura do
respectivo instrumento pelo qual será avençada a alienação e transferência das ações da Companhia, os livros de registro de ações e de
transferência de ações da Companhia e quaisquer outros documentos da respectiva transação, que conterão declarações e garantias, cláusulas
de indenização usuais e demais cláusulas aplicáveis, respondendo cada acionista pelas suas respectivas declarações, as quais deverão ser
equivalentes àquelas prestadas pelo Acionista Alienante. § 3º - Todos os custos e despesas incorridos na preparação e efetivação da
transferência ora referida, inclusive honorários legais e profissionais, serão custeados por cada parte. Sem prejuízo, cada um dos acionistas da
Companhia e o Potencial Comprador Drag Along deverão arcar individualmente com o recolhimento dos respectivos impostos e tributos
aplicáveis à transferência das ações feita nos termos deste Artigo 5º - B, de acordo com o seu ganho de capital individual.” Os acionistas
decidiram, por fim, consolidar o Estatuto Social, que passará a viger na forma do Anexo I à presente ata. 7. Lavratura: Foi autorizada, por
unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no § 1º do artigo 130 da LSA. 8. Encerramento:
Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual foi lida e aprovada pelos acionistas
presentes e assinada pelo Presidente e pela Secretária. O Sr. Presidente deu então a presente assembleia por encerrada, agradecendo a
presença de todos. Mesa: Adeodato Arnaldo Volpi Netto (Presidente), Maria Teresa Nacli Meyer (Secretária); Acionistas Presentes: Adeodato
Arnaldo Volpi Netto; Maria Teresa Nacli Meyer; Brain Participações S.A. (representada na forma de seu estatuto social); Carlos Eduardo Picchi
Daltozo; Luiz Fernando Lopes Filho; Raul Greco; Sandro Domingos Colombo; Wladimir Chiari; Conrado Franco Pontes; Bruno Boni de Oliveira;
e Felipe Pereira Barreiros. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 14 de janeiro de 2021. Mesa: Adeodato Arnaldo Volpi
Netto - Presidente; Maria Teresa Nacli Meyer - Secretária. JUCESP nº 40.018/21-0 em 27/01/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CNPJ nº 38.132.093/0001-80 - NIRE 35236256270
2ª Alteração do Contrato Social
Phosfaz Mineração S.A., sociedade por ações inscrita no CNPJ sob nº 15.463.976/0001-78 e registrada na Junta Comercial do Estado de São
Paulo sob o NIRE 3530043741-1, com sede na Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha nº 5200, bloco F, Edifício Quebec, conjunto 511, bairro
Vila Morumbi, no Município e Estado de São Paulo, CEP 05693-000 (“Phosfaz Mineração”), representada neste ato por seus representantes legais,
André Teixeira Levy Wiszniewiecki, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade de nº 33.506-471-1, expedida pela SSP/SP,
inscrito no CPF sob o nº 340.984.018-43, e Marcelo Cabral Santos, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade de
nº 34.120.549-7, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 221.803.858-70; Única sócia da sociedade empresária limitada RT 078
Empreendimentos e Participações Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 38.132.093/0001-80, com seus atos constitutivos arquivados na Junta
Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE 35236256270, com sede na Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha nº 5200, bloco F, Edifício
Quebec, conjunto 511, bairro Vila Morumbi, no Município e Estado de São Paulo, CEP 05693-000 (“Sociedade”); resolve tomar as deliberações e
alterar seu Contrato Social nos seguintes termos e condições. 1. Incorporação de Acervo Líquido Cindido e Aumento do Capital Social: 1.1. A
sócia resolve: (i) Aprovar, para as finalidades dos artigos 1.117 e seguintes da Lei 10.406/2002 e dos artigos 224, 225, 226, 229 e 234, § único, da
Lei nº 6.404/76, aplicáveis supletivamente, o “Instrumento de Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Phosfaz Fertilizantes Ltda.” (“Protocolo e
Justificação”), que compõe o Anexo I da presente Alteração, firmado em 25/11/2020 pelos administradores da Sociedade e da Phosfaz Fertilizantes
Ltda., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 22.957.955/0001-74, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob
o NIRE 3523033098-2, com sede na Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha nº 5200, bloco F, Edifício Quebec, conjunto 511, Bairro Vila
Morumbi, no Município e Estado de São Paulo, CEP 05693-000 (“Phosfaz Fertilizantes”). A sócia declarou e fez constar neste instrumento, por
expresso, sua renúncia plena e irrevogável ao direito de recesso e reembolso previstos no artigo 1.077 da Lei 10.406/2002 e nos artigos 137 e 264,
§3º, da Lei nº 6.404/76; (ii) Aprovar e ratificar a nomeação da empresa especializada RSM ACAL Auditores Independentes S/S, sociedade simples
com sede na Avenida Rio Branco, nº 123, 23º pavimento, parte, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20040-005, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 07.377.136/0001-64 e registrada no CRC/RJ sob o número 4.080/O-9 (“Avaliadora”), para
elaborar laudo de avaliação do acervo líquido cindido do patrimônio da Phosfaz Fertilizantes, pelo valor contábil, em conformidade com o Protocolo
e Justificação (“Laudo de Avaliação”); (iii) Aprovar integralmente e sem ressalvas o Laudo de Avaliação do acervo líquido cindido do patrimônio da
Phosfaz Fertilizantes, datado de 24/11/2020 e anexado ao Protocolo e Justificação, que constitui base para a cisão parcial, tendo sido elaborado
pela Avaliadora de acordo com o balanço patrimonial da Phosfaz Fertilizantes levantado com data-base de 31/10/2020, igualmente anexado ao
Protocolo e Justificação. A Avaliadora adotou critério de avaliação pelo valor contábil do patrimônio líquido, determinando o valor total de
R$ 46.535.353,00 para o acervo líquido cindido do patrimônio da Phosfaz Fertilizantes; (iv) Aprovar a incorporação pela Sociedade do acervo
líquido cindido da Phosfaz Fertilizantes, nos exatos termos previstos no Protocolo e Justificação. Conforme disposto no Protocolo e Justificação, a
incorporação de acervo cindido ora aprovada se tornará eficaz e produzirá efeitos perante a Sociedade e a Phosfaz Fertilizantes, bem como perante
terceiros, apenas no 1º dia útil subsquente ao registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo desta alteração contratual e da alteração
contratual da Phosfaz Fertilizantes que igualmente formalizar a aprovação da cisão parcial. A Sociedade sucederá a Phosfaz Fertilizantes em todos
os direitos e obrigações relativos aos bens que compõem o acervo líquido cindido, não havendo, no entanto, responsabilidade solidária da
Sociedade no que diz respeito a obrigações da Phosfaz Fertilizantes anteriores à cisão parcial que não tenham sido transferidas à Sociedade como
parte dos elementos que integram o acervo líquido cindido, conforme disposto no artigo 233, caput, da Lei nº 6.404/76; e (v) Para as finalidades do
artigo 227, §2º, da Lei nº 6.404/76, a sócia autoriza os administradores da Sociedade a praticarem todos os atos necessários para a concretização
da incorporação do acervo líquido cindido; 1.2. Em razão da incorporação do acervo líquido cindido da Phosfaz Fertilizantes pela Sociedade, a
sócia aprovou o aumento do capital social da Sociedade em R$ 46.535.353,00, passando dos atuais R$ 100,00 para R$ 46.535.453,00, mediante
a emissão de 46.535.353 novas quotas com o valor nominal de R$ 1,00 cada, todas de titularidade da Phosfaz Mineração, acima qualificada.
1.3. Em razão da incorporação de acervo cindido com aumento do capital social da Sociedade ora aprovada, a sócia resolveu alterar a Cláusula
Quarta, caput, do Contrato Social da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Cláusula 4ª - O capital social é de R$ 46.535.453,00
dividido em 46.535.453 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas totalmente subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente
nacional do país, assim distribuídas: Sócia - Nº de quotas - Valor; Phosfaz Mineração S.A. - 46.535.453 - R$ 46.535.453,00”. 2. Consolidação do
Contrato Social: 2.1. Na sequência, delibera a sócia, a reformulação e a consolidação do contrato social, refletindo as alterações promovidas neste
ato, bem como aprimorando sua redação, formatação, organização e a disposição de suas cláusulas. O contrato social consolidado da Sociedade
passa, portanto, a vigorar com a seguinte e nova redação: RT 078 Empreendimentos e Participações Ltda. - CNPJ nº 38.132.093/0001-80 NIRE 35236256270. Contrato Social Consolidado - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto Social e Prazo de Duração: Cláusula 1ª - A
Sociedade empresária limitada girará sob a denominação social de RT 078 Empreendimentos e Participações Ltda., tendo sede na Avenida
Major Sylvio de Magalhães Padilha, nº 5200, Bloco F, Edifício Quebec, conjunto 511, bairro Vila Morumbi, São Paulo/SP, CEP 05693-000, podendo
abrir filiais e escritórios em qualquer localidade do território nacional. § único - a Sociedade possui 1 filial, localizada na Travessa Sapucaia, s/nº,
área rural, Bonito, Estado do Pará, CEP 68.645-000, que exerce as mesmas atividades constantes do objeto social da Sociedade Cláusula 2ª - A
Sociedade terá por objeto social: a) a compra, à venda, beneficiamento, processamento, refinação, industrialização, importação e exportação e
comercialização de insumos, matérias-primas, minérios, minerais e metais de qualquer espécie por conta própria ou terceiros; b) prospecção,
exploração, processamento, industrialização e comercialização de adubos e fertilizantes; c) extração de minerais não metálicos; fundição de metais
não-ferrosos e suas ligas; fabricação de produtos de minerais não-metálicos; d) investigação e pesquisa de minérios e minerais; exploração,
aproveitamento e administração de minas e jazidas em geral; obtenção de alvarás de pesquisa, concessões de lavra de todas as espécies de
minérios e minerais, nos termos da legislação disciplinadora da matéria; a compra, a venda e o arrendamento de terras, equipamentos, instalações,
inclusive direitos e interesses no subsolo e na superfície; e) industrialização e comercialização de substâncias minerais fosfatadas e calcárias
“in natura”, beneficiadas, concentradas ou não, de produtos semiacabados ou manufaturados de origem mineral, como também o comércio
varejista e atacadista, importação e exportação de produtos fosfatados e calcários beneficiados; f) a compra e venda de todos e quaisquer produtos
manufaturados, maquinários, equipamentos relacionados com as atividades acima enumeradas; g) a participação em outras sociedades,
comerciais ou civis, como acionista ou sócia; e h) a compra e venda de todos e quaisquer grãos, cereais e/ou outros produtos de origem rural.
Cláusula 3ª - A sociedade durará por prazo indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social: Cláusula 4ª - O capital social é de R$ 46.535.453,00
dividido em 46.535.453 quotas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, todas totalmente subscritas e integralizadas, neste ato, em moeda corrente
nacional do país, assim distribuídas: Sócia - Nº de quotas - Valor; Phosfaz Mineração S.A. - 46.535.453 - R$ 46.535.453,00. § 1º - A
responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. § 2º Cada quota dará ao seu titular o direito a 1 voto nas deliberações dos sócios. § 3º - As quotas são indivisíveis, sendo que a Sociedade somente
reconhecerá um possuidor para cada quota. Capítulo III - Da Administração da Sociedade: Cláusula 5ª - A administração da Sociedade
competirá a André Teixeira Levy Wiszniewiecki, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade de nº 33.506-471-1, expedida
pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 340.984.018-43, domiciliado na Rua Sabará, nº 213, Higienópolis, São Paulo/SP, CEP 01239-011, e Marcelo
Cabral Santos, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da carteira de identidade de nº 34.120.549-7, expedida pela SSP/SP, inscrito
no CPF sob o nº 221.803.858-70, domiciliado na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Anna Francisca Lobo de Paula Vargas, 155,
CEP 13101-500, podendo cada administrador agir isoladamente. § 1º - Os sócios quotistas poderão, de comum acordo, nomear administradores
no Contrato Social ou em ato separado, com poderes e atribuições para praticar todos os atos necessários à administração da Sociedade. § 2º - A
Sociedade poderá ser representada por procuradores, que serão constituídos por procuração com poderes específicos. § 3º - Os sócios quotistas
e administradores estão dispensados de prestar caução. § 4º - Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de
exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,
ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé
pública, ou a propriedade. Capítulo IV - Da Cessão de Quotas e da Retirada ou Exclusão de Sócio: Cláusula 6ª - Nenhum dos sócios poderá
ceder ou transferir a terceiros as suas quotas, no todo ou em parte, sem primeiro notificar o outro sócio, que terá direito de preferência nas mesmas
condições. A fim de dar cumprimento ao disposto nesta Cláusula, o sócio que desejar ceder ou transferir suas quotas dará ao outro sócio aviso, por
escrito, informando o seu desejo de ceder ou transferir as quotas e as condições de tal cessão ou transferência. Ao receber tal aviso, o outro sócio
terá o prazo de 10 dias úteis, contados da data do recebimento, para informar se deseja ou não exercer o direito de preferência, em proporção às
quotas que possui. Caso não o deseje, a cessão ou transferência poderá ser feita a terceiros, nas condições previstas no aviso. Clausula 7ª - A
retirada ou exclusão de qualquer dos sócios não implicará na extinção da Sociedade, permanecendo em vigor o Contrato Social, com todos os
seus efeitos, podendo a Sociedade permanecer apenas com o sócio remanescente ou transferir para um terceiro a participação societária do sócio
que se retirou da Sociedade. Capítulo V - Do Exercício Social: Cláusula 8ª - O exercício social tem início em 1º de janeiro e término em 31 de
dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço anual e as demonstrações da conta de lucros e perdas. § único - Os sócios poderão
distribuir lucros mensalmente, em proporções diferentes às respectivas participações no capital social, sem prejuízo das mesmas, obedecidas as
disposições legais pertinentes, sendo que o lucro residual ou o prejuízo apurado no Balanço Geral e Demonstrativo de Resultado, no encerramento
de cada exercício social, será distribuído ou suportado na proporção estabelecida pelos sócios. Capítulo VI - Da Liquidação e Dissolução:
Cláusula 9ª - A sociedade entrará em liquidação voluntária por resolução dos sócios. Cláusula 10ª - No caso de falecimento de sócio, a sua viúva
ou herdeiro poderá sucedê-lo na sociedade, se quiser. Se os sucessores do sócio falecido optarem por se retirar da sociedade, receberão seus
haveres calculados pelo patrimônio líquido real consolidado, a ser estabelecido, então, por uma empresa de auditoria, de reputada idoneidade
técnica, escolhida pelos interessados. A auditoria deverá levar em conta, ao estabelecer o valor patrimonial das quotas, os valores reais dos ativos
da empresa, inclusive os valores intangíveis de avaliação. A auditoria deverá ser feita com base nos balanços ou balancetes levantados dentro dos
90 dias anteriores à retirada dos sucessores do falecido. Capítulo VII - Do Foro: Cláusula 11ª - Qualquer ação entre os sócios ou deles contra a
Sociedade, baseada neste contrato social, será proposta no foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo.” E, por estarem assim justos e
contratados, assinam o presente instrumento em 3 vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza
os efeitos legais." São Paulo/SP, 26/11/2020. Phosfaz Mineração S.A. por Marcelo Cabral Santos e André Teixeira Levy Wiszniewiecki. Ato
registrado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo em 13/01/2021, sob o nº 26.095/21-0. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

CNPJ/ME nº 58.430.828/0001-60 - NIRE nº 35.300.416.406 (Companhia Aberta)
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 04 de Fevereiro de 2021
1. Data, hora e local: Aos quatro dias do mês de fevereiro de 2021 (04.02.2021), às 09 horas, na sede social da Blau Farmacêutica S.A.
(“Companhia”), localizada na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo, na Rodovia Raposo Tavares, Km 30,5, nº 2.833, Unidade I, Prédios 100/110,
Barro Branco, CEP 06705-030. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia, nos termos do Artigo 19, Parágrafo 1º, do Estatuto
Social, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber os Srs. Rodolfo Alfredo
Gerardo Hahn, Marcelo Rodolfo Hahn, Roberto Carlos de Campos Morais, Antônio Carlos Buzaid e José Antônio Miguel Neto. 3. Mesa: Assumiu a
presidência dos trabalhos o Sr. Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn, que convidou a mim, Roberto Altieri, Diretor Jurídico, de Compliance, de Governança
Corporativa e de Proteção de Dados para secretariá-lo, ficando assim constituída a mesa. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a realização de
oferta pública inicial de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da
Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Oferta” e “Ações”), com a consequente listagem das ações de
emissão da Companhia no segmento especial de listagem da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) denominado “Novo Mercado”; e (ii) autorização
para que os diretores tomem todas as providências para efetivação das deliberações que venham a ser aprovadas. 5. Deliberações: Os membros
do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) Aprovar a realização da Oferta com as
seguintes características: (a) distribuição pública primária e secundária de Ações de emissão da Companhia, que serão listadas no segmento
especial de listagem da B3 denominado “Novo Mercado”, a ser realizada no Brasil, sob a coordenação do Banco ltaú BBA S.A. (Coordenador Líder),
do Banco Bradesco BBI S.A., do Banco J.P. Morgan S.A., do Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.,
da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e do Banco BTG Pactual S.A., em mercado de balcão não organizado,
em conformidade com a Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com o Código ANBIMA de
Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de
Aquisição de Valores Mobiliários, atualmente em vigor (“Código ANBIMA”), bem como os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento
do Novo Mercado da B3 e demais normativos aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo
Bradesco Securities, Inc., pelo J.P. Morgan Securities LLC, pelo Citigroup Global Markets, Inc., pela XP Investments US, LLC e pelo BTG Pactual
US Capital, LLC (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”) (i) nos Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), exclusivamente para
investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Regra
144A do U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act ”), editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados
Unidos (“SEC”); e (ii) nos demais países, exceto os Estados Unidos e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou
domiciliados nos Estados Unidos ou não constituídos de acordo com as leis dos Estados Unidos (non-U.S. persons), nos termos do Regulation S,
editado pela SEC, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada investidor, em ambos os casos (i) e
(ii) acima, 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 (investidores
descritos nas alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”), em ambos os casos, desde que tais Investidores Estrangeiros
invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pela Resolução do Conselho Monetário Nacional n°
4.373, de 29 de setembro de 2014, e pela Resolução da CVM n° 13, de 18 de novembro de 2020, conforme alterada, ou pela Lei n° 4.131, de 3 de
setembro de 1962, conforme alterada, sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações
em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, que não o Brasil, inclusive perante a SEC; (b) nos termos do Artigo 14,
parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote Suplementar, conforme
definido abaixo), poderá, a critério da Companhia e/ou do Acionista Vendedor, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida
em até 20% (vinte por cento) do total de Ações inicialmente ofertadas (sem considerar a Ações do Lote Suplementar), podendo ser emitidas pela
Companhia e/ou alienadas pelo Acionista Vendedor, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações
Adicionais”); e (c) nos termos do Artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações
Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% (quinze por cento) do total das Ações inicialmente
ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais), podendo ser emitidas pela Companhia e/ou alienadas pelo Acionista Vendedor, nas mesmas
condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações do Lote Suplementar”). Adicionalmente, fica consignado que: (1) com
exceção das Ações do Lote Suplementar, as Ações serão objeto de garantia firme de liquidação por parte dos Coordenadores; e (2) nos termos do
artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, não será observado o direito de preferência dos acionistas da Companhia no aumento de
capital decorrente da Oferta Pública. (ii) determinar que todos os demais termos e condições da Oferta serão aprovados oportunamente pelo
Conselho de Administração da Companhia, inclusive, mas não limitado, a (a) deliberação acerca do aumento de capital a ser realizado no contexto
da Oferta, sem direito de preferência para os acionistas da Companhia, e (b) fixação do preço de emissão das Ações objeto da Oferta, sendo que
tal preço será fixado de acordo com o resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado pelos coordenadores da
Oferta (“Procedimento de Bookbuilding”), em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44, ambos da Instrução CVM 400.
(iii) autorizar que os diretores tomem todas as medidas para efetivação das deliberações ora aprovadas, incluindo a submissão do pedido de registro
da Oferta perante a CVM e do pedido de adesão da Companhia e listagem das suas ações no Novo Mercado perante a B3. 6. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata que, lida e devidamente aprovada, foi assinada pelo Secretário e
demais presentes e por todos os membros do Conselho de Administração. 7. Assinaturas: Mesa: Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn - Presidente,
Roberto Altieri - Secretário. Membros do Conselho de Administração: Srs. Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn, Marcelo Rodolfo Hahn, Roberto Carlos
de Campos Morais, Antônio Carlos Buzaid e José Antônio Miguel Neto. Esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Rodolfo Alfredo
Gerardo Hahn - Presidente; Roberto Altieri - Secretário.

Rede D’Or São Luiz S.A.

CNPJ/MF nº 06.047.087/0001-39 - NIRE 35.300.318.099
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 1º DE FEVEREIRO DE 2021
1. Data, Horário e Local: Realizada no dia 1º de fevereiro de 2021, às 10:00 horas, na sede social
da Rede D’Or São Luiz S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Rua Francisco Marengo, nº 1.312, Tatuapé, CEP 03.313-000. 2. Convocação: Convocação
dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. Presenças: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, os Srs. Jorge
Neval Moll Filho, Heráclito de Brito Gomes Junior, Paulo Junqueira Moll, Pedro Junqueira Moll, André
Francisco Junqueira Moll, Stephen H. Wise e Wolfgang Stephan Schwerdtle, todos por intermédio de
teleconferência na forma do parágrafo primeiro, artigo 24 do estatuto social. 4. Mesa: Presidente - Jorge
Neval Moll Filho; Secretário – Henrique Cipriano Policastro. 5. Ordem do Dia: Eleição de diretor da
Companhia. 6. Deliberações: A deliberação a seguir foi aprovada sem ressalvas e pela unanimidade
dos membros do Conselho de Administração da Companhia: 6.1. Aprovar a eleição do Sr. Jamil Muanis
Neto, brasileiro, casado, médico, portador da carteira de identidade n.º 52-54646-0, expedida pelo CRM/
RJ em 25/09/2009, inscrito no CPF/MF sob o n.º 873.607.057-20, com endereço comercial na Rua
Voluntários da Pátria, 138, sobreloja, Botafogo, CEP 22.270-010, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro,
para o cargo de diretor sem designação espect¿ca da Companhia, devendo cumprir o mesmo mandato
uni¿cado dos demais membros da diretoria, o qual será investido em seu cargo mediante assinatura
do respectivo termo de posse, no qual sujeitar-se-á à cláusula compromissória exigida nos termos do
Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e prestará as declarações previstas
na legislação e regulamentação aplicáveis, nos termos do Anexo I à esta ata. 7. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura desta ata,
a qual, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, conforme assinaturas no livro próprio.
São Paulo, 1º de fevereiro de 2021. Henrique Cipriano Policastro - Secretário.
DocuSigned por:
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Ares 1 Participações S.A.
CNPJ/ME n° 27.268.756/0001-72 - NIRE 35.300.501.942
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Aos 20/10/2020, às 10h na sede social. Presenças: A Totalidade. Mesa: Presidente: Ralph Gustavo Rosenberg
Whitaker Carneiro; Secretário: Alexandre Yochihito Sabanai. Deliberações: (i) Aprovar o balanço patrimonial,
respectivas demonstrações de resultado e demais demonstrações financeiras estatutárias da Companhia, relativos ao
exercício social encerrado em 31/12/2019, com prejuízo no valor de RS 2.714.000,00, conforme publicações realizadas
no Diário Comercial e no DOESP, em 16/10/2020; (ii) Aprovar as contas da Administração da Companhia, relativas ao
exercício social encerrado em 31/12/2019; (iii) Em razão dos prejuízos apurados, não haverá lucros a serem distribuídos;
(iv) Ratificar a aprovação pelo Conselho de Administração da Companhia do orçamento anual da Companhia para o
exercício social de 2020, o qual foi rubricado pelos presentes e ficará arquivado na sede da Companhia. Nada mais.
São Paulo, 20/10/2020. Mesa: Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro - Presidente; Alexandre Yochihito Sabanai
- Secretário. JUCESP nº 498.840/20-7 em 25/11/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cavan Pré Moldado S.A.
CNPJ/MF nº 33.039.181/0001-19 - NIRE nº 35.300.126.122
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os Srs. Acionistas a se reunirem em AGE que realizar-se-á no dia 12 de Fevereiro de
2021, às 16:00 horas, na sede social, situada Rua Gomes de Carvalho, 1996, 15º Andar, conjunto 152,
Sala C, Vila Olímpia, São Paulo, SP. Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a inclusão de atividades
secundárias na filial de Santa Lúcia/SP. A Diretoria.
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RECO MASTER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME 07.283.074/0001-21 - NIRE 35.300.321.685
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os acionistas da Reco Master Empreendimentos e Participações S.A. (“Companhia”) para
Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se em 12 de fevereiro de 2021, às 13h00, na sede social, na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 2277, 22º andar, sala 3, parte A, Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) criar o cargo de Diretor Auxiliar da Companhia,
que terá por competência: (i) representar a Companhia perante a ICP-Brasil e as Autoridades Certificadoras
nos atos relativos à aquisição, emissão e validação de certificado digital da Companhia, inclusive ser nomeado
como responsável pelo uso do referido certificado; e (ii) representar a Companhia perante todos e quaisquer
entes da Administração Pública direta e indireta, inclusive órgãos, entidades, agências e departamentos
federais, estaduais e municipais, presencial ou virtualmente, por seu próprio certificado digital ou por certificado
digital da Sociedade, com amplos poderes, inclusive obter senhas de acesso para cumprimento de obrigações
acessórias; (b) eleger o Sr. Bruno Ribeiro de Macedo para o cargo de Diretor auxiliar da Companhia; e (c) em
decorrência do item “a”, alterar e consolidar o texto do Estatuto Social da Companhia.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2021
ABILIO DOS SANTOS DINIZ

Maringá Ferro-Liga S.A.
CNPJ/MF nº 61.082.988/0001-70 - NIRE 35.3.0001745-5
Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Por solicitação do acionista Santo Alphege Participações S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 12.125.313/0001-55, ficam os senhores
acionistas da Maringá Ferro-Liga S.A. (“Companhia”) devidamente convocados a participarem da Assembleia Geral Ordinária que se
realizará em 23/02/2021, às 10:30h, na Rua Joaquim Floriano, 466, 6º andar, Conjuntos 601 e 602, Sala 2, Torre Office, Itaim Bibi,
São Paulo, SP, CEP 04534-002, com a seguinte ordem do dia: (a) deliberar sobre a contas da administração da Companhia relativas
ao exercício de 2016. Na forma autorizada pela Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020 e por conta da pandemia, a
Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma semipresencial, facultando-se aos acionistas comparecerem no endereço indicado
acima ou então participarem de forma virtual por meio da plataforma digital Microsoft/Teams. Os acionistas que desejarem acessar
a assembleia digitalmente deverão encaminhar comunicação para o endereço eletrônico evertonchapeta@grupomaringa.com.br, até 30
(trinta) minutos antes do horário de início da assembleia, contendo nome completo, RG e CPF ou CNPJ, conforme o caso; os
representantes legais e procuradores de acionistas deverão também informar nome completo, RG e CPF e documento confirmando
validade de sua representação na mesma comunicação. Adicionalmente, deverá ser indicado o(s) endereço(s) de e-mail que
acessará(ão) a plataforma e para o(s) qual(is) a Companhia encaminhará o link de conexão. A sala virtual será aberta com 15 (quinze)
minutos de antecedência do horário designado para o início da assembleia. São Paulo, 02 de fevereiro de 2021. A Diretoria.

Infracommerce CXAS S.A.
CNPJ/ME nº 38.456.921/0001-36 - NIRE 35.300.557.361
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28 de Dezembro de 2020
1. Data, Hora, Local: 28/12/2020, 10h, na sede, SP/SP, Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1855, 15º, conjunto 151, sala A, Vila
Olímpia. 2. Convocação e Presença: Dispensada e presentes os acionistas que representam a totalidade do capital social da
Companhia. 3. Mesa: Sr. Kai Philipp Schoppen - presidente, Sr. Anderson Ribeiro Caresma - secretário. 4. Ordem do Dia:
Deliberar sobre a alteração da razão social da Companhia. 5. Deliberações: Analisada, discutida e votada a matéria constante
da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem restrições, deliberaram o que segue abaixo: (i) Aprovar a
alteração da razão social da Companhia, de Infracommerce CXAS S.A. para Infracommerce CXAAS S.A. Em razão de referida
aprovação, o artigo 1º do Estatuto Social passa a vigorar de acordo com a seguinte redação: “Artigo 1º - Sob a denominação de
Infracommerce CXAAS S.A. (“Companhia”) opera a sociedade anônima, regida pelo presente Estatuto Social, pelas disposições
da Lei n° 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e pelas disposições legais aplicáveis.” (ii) Autorizar o
administrador da Companhia a praticar todos e quaisquer atos que se façam necessários ou convenientes para implementação
da deliberação acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado. 7. Assinaturas dos Presentes: Sr. Kai Philipp
Schoppen, Presidente da Mesa; Sr. Anderson Ribeiro Caresma, Secretário. Acionistas: Infracommerce LLC - p.p. Kai Philipp
Schoppen e Infracommerce Holdings LLC - p.p. Kai Philipp Schoppen. Mesa: Kai Philipp Schoppen - Presidente da Mesa;
Anderson Ribeiro Caresma - Secretário. Acionistas Presentes: Infracommerce LLC - p.p. Kai Philipp Schoppen; Infracommerce
Holdings LLC - p.p. Kai Philipp Schoppen. JUCESP nº 39.337/21-2 em 26/01/2021. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Blau Farmacêutica S.A.
CNPJ/ME nº 58.430.828/0001-60 - NIRE nº 35.300.416.406
(Companhia Aberta)
Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 04 de Fevereiro de 2021
1. Data, hora e local: Aos quatro dias do mês de fevereiro de 2021
(04.02.2021), às 09 horas, na sede social da Blau Farmacêutica S.A.
(“Companhia”), localizada na Cidade de Cotia, Estado de São Paulo, na
Rodovia Raposo Tavares, Km 30,5, nº 2.833, Unidade I, Prédios 100/110,
Barro Branco, CEP 06705-030. 2. Convocação e Presença: Dispensada
a convocação prévia, nos termos do Artigo 19, Parágrafo 1º, do Estatuto
Social, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho
de Administração da Companhia, a saber os Srs. Rodolfo Alfredo Gerardo
Hahn, Marcelo Rodolfo Hahn, Roberto Carlos de Campos Morais, Antônio
Carlos Buzaid e José Antônio Miguel Neto. 3. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn, que convidou a mim,
Roberto Altieri, Diretor Jurídico, de Compliance, de Governança Corporativa e de Proteção de Dados para secretariá-lo, ficando assim constituída a
mesa. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a realização de oferta pública
inicial de distribuição primária e secundária de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Oferta” e
“Ações”), com a consequente listagem das ações de emissão da Companhia no segmento especial de listagem da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão
(“B3”) denominado “Novo Mercado”; e (ii) autorização para que os diretores tomem todas as providências para efetivação das deliberações que
venham a ser aprovadas. 5. Deliberações: Os membros do Conselho de
Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer
restrições: (i) Aprovar a realização da Oferta com as seguintes características: (a) distribuição pública primária e secundária de Ações de emissão
da Companhia, que serão listadas no segmento especial de listagem da
B3 denominado “Novo Mercado”, a ser realizada no Brasil, sob a coordenação do Banco ltaú BBA S.A. (Coordenador Líder), do Banco Bradesco
BBI S.A., do Banco J.P. Morgan S.A., do Citigroup Global Markets Brasil,
Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., da XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. e do Banco
BTG Pactual S.A., em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme
alterada (“Instrução CVM 400”), com o Código ANBIMA de Regulação e
Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de
Valores Mobiliários, atualmente em vigor (“Código ANBIMA”), bem como
os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo
Mercado da B3 e demais normativos aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo Bradesco Securities, Inc., pelo J.P. Morgan Securities LLC, pelo Citigroup Global
Markets, Inc., pela XP Investments US, LLC e pelo BTG Pactual US Capital, LLC (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”) (i) nos Estados Unidos da América (“Estados Unidos”), exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e
domiciliados nos Estados Unidos, conforme definidos na Regra 144A do
U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act ”), editada
pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos
(“SEC”); e (ii) nos demais países, exceto os Estados Unidos e o Brasil, para
investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos
Estados Unidos ou não constituídos de acordo com as leis dos Estados
Unidos (non-U.S. persons), nos termos do Regulation S, editado pela SEC,
no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de
domicílio de cada investidor, em ambos os casos (i) e (ii) acima, 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 (investidores descritos nas alíneas
(i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”), em ambos os
casos, desde que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pela Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 4.373, de 29 de setembro de
2014, e pela Resolução da CVM n° 13, de 18 de novembro de 2020, conforme alterada, ou pela Lei n° 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme
alterada, sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador
do mercado de capitais de outro país, que não o Brasil, inclusive perante a
SEC; (b) nos termos do Artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, a
quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do
Lote Suplementar, conforme definido abaixo), poderá, a critério da Companhia e/ou do Acionista Vendedor, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até 20% (vinte por cento) do total de Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar a Ações do Lote Suplementar),
podendo ser emitidas pela Companhia e/ou alienadas pelo Acionista Vendedor, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”); e (c) nos termos do Artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem
considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% (quinze por cento) do total
das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais),
podendo ser emitidas pela Companhia e/ou alienadas pelo Acionista Vendedor, nas mesmas condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente
ofertadas (“Ações do Lote Suplementar”). Adicionalmente, fica consignado
que: (1) com exceção das Ações do Lote Suplementar, as Ações serão
objeto de garantia firme de liquidação por parte dos Coordenadores; e (2)
nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, não
será observado o direito de preferência dos acionistas da Companhia no
aumento de capital decorrente da Oferta Pública. (ii) determinar que todos
os demais termos e condições da Oferta serão aprovados oportunamente
pelo Conselho de Administração da Companhia, inclusive, mas não limitado, a (a) deliberação acerca do aumento de capital a ser realizado no contexto da Oferta, sem direito de preferência para os acionistas da Companhia, e (b) fixação do preço de emissão das Ações objeto da Oferta, sendo
que tal preço será fixado de acordo com o resultado do procedimento de
coleta de intenções de investimento a ser realizado pelos coordenadores
da Oferta (“Procedimento de Bookbuilding”), em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo 44, ambos da Instrução CVM
400. (iii) autorizar que os diretores tomem todas as medidas para efetivação das deliberações ora aprovadas, incluindo a submissão do pedido de
registro da Oferta perante a CVM e do pedido de adesão da Companhia e
listagem das suas ações no Novo Mercado perante a B3. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrandose a presente Ata que, lida e devidamente aprovada, foi assinada pelo
Secretário e demais presentes e por todos os membros do Conselho de
Administração. 7. Assinaturas: Mesa: Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn Presidente, Roberto Altieri - Secretário. Membros do Conselho de Administração: Srs. Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn, Marcelo Rodolfo Hahn, Roberto Carlos de Campos Morais, Antônio Carlos Buzaid e José Antônio Miguel
Neto. Esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn - Presidente; Roberto Altieri - Secretário.

NIRE 35.300.562.551
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO
DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 dias do mês de setembro de 2020, às
14:00 horas, Rua da Consolação, nº 247, 12º andar, Centro, Município de
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01301-000. PRESENÇAS: Reuniram-se os seguintes subscritores da totalidade de seu capital social: (i)
CONSTRUTORA ITAJAÍ LTDA., pessoa jurídica nacional de direito privado, constituída sob a forma de sociedade empresária limitada, com sede
à Rua Primavera, nº 300, no Município de Barretos, Estado de São Paulo,
CEP 14781-300, inscrita no CNPJ/MF sob nº 55.460.554/0001-63, com
seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.203.499.572,
neste ato representada por seu sócio administrador Luiz Antonio Zamperlini, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da Cédula de Identidade
RG nº 7.800.856-6, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 744.513.838-20,
residente à Rua 24, nº 1.368, Centro, no Município de Barretos, Estado de
São Paulo, CEP 14780-090 (“CONSTRUTORA ITAJAÍ”); (ii) CONSTRUTORA E INCORPORADORA FALEIROS LTDA., pessoa jurídica nacional
de direito privado, constituída sob a forma de sociedade empresária limitada, com sede na Rua Doutor Luiz Migliano, nº 1986, Bairro Jardim Vasani,
no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05711-001, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 05.043.487/0001-03, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.217.524.141, neste ato representada
por seu sócio administrador, Edson Carlos Faleiros, brasileiro, engenheiro, casado, portador da Carteira de Identidade RG nº 7.257.400, SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 011.593.158-92, residente e domiciliado no
Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Marcos Pereira,
nº 37, apto. 41-B, Bairro Morumbi, CEP 05642-020 (“CONSTRUTORA
FALEIROS”); (iii) SANED ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A.,
pessoa jurídica nacional de direito privado, constituída sob a forma de sociedade por ações, com sede na Alameda Santos, nº 455, conjunto 305,
no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01419-000, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 68.976.224/0001-77, com seus atos constitutivos
arquivados na Junta JUCESP sob o NIRE 35.300.477.201, neste ato representada pela sua Diretora Clara Maria da Costa Figueira de Morais,
portuguesa, empresária, solteira, portadora da Cédula de Identidade para
estrangeiro RNE W 411819-M, inscrita no CPF/MF sob o nº 938.991.90882, residente à Alameda Sarutaiá, nº 103 – apto. 81C – Jardim Paulista, no
Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01403-010 (“SANED
ENGENHARIA”); e (vi) HE ENGENHARIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., pessoa jurídica nacional de direito privado, constituída sob
forma de sociedade empresária limitada, com sede na Alameda Santos,
nº 455, Conjunto 502, no Município de São Paulo, Estado de São Paulo,
CEP 01419-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o nº 62.533.278/0001-81 e com
seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São
Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.209.158.432, neste ato representada por
seu sócio diretor, Francisco Carlos Fregolente, brasileiro, engenheiro civil, casado, portador da Carteira de Identidade RG nº 7.248.372-6, SSP/
SP, inscrito no CPF/MF sob nº 019.754.138-06, residente e domiciliado
na Rua Edson, nº 150, apto. 131, no Município de São Paulo, Estado de
São Paulo, CEP 04606-001 (“HE ENGENHARIA”). MESA: Presidente, Sr.
Luiz Antonio Zamperlini; Secretário, Sr. Edson Carlos Faleiros, ambos já
TXDOL¿FDGRVORDEM DO DIA: (i) constituição de sociedade por ações sob
a denominação de Uno PPP Habitação S.A. (“Companhia”); (ii) aprovação
do estatuto social da Companhia; (iii) eleição dos membros da Diretoria
GD&RPSDQKLDH LY ¿[DomRGROLPLWHDQXDOGDUHPXQHUDomRJOREDOGRV
DGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDSDUDRH[HUFtFLRVRFLDOGHDELIBERAÇÕES: Foi deliberado por unanimidade de votos: (i) A constituição de
sociedade por ações sob a denominação de Uno PPP Habitação S.A.,
com sede na Rua da Consolação, nº 247, 12º andar, Centro, Município de
São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01301-000, cujo objeto e demais
GLVSRVLo}HVHVWmRSUHYLVWDVQRHVWDWXWRVRFLDOPHQFLRQDGRQRLWHPDEDL[R
constituída com capital social total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), representado por 40.000 (quarenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, emitidas pelo preço unitário de R$ 1,00 (um real), sendo R$
4.000,00 (quatro mil reais) integralizados na presente data em moeda corrente nacional. O capital social da Companhia é subscrito na seguinte proporção, nos termos dos boletins de subscrição que integram a presente ata
FRPR$QH[R,,(a) 10.000 (dez mil) ações subscritas por CONSTRUTORA
ITAJAÍ, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), representando 25% (vinte
e cinco por cento) do capital social; (b) 10.000 (dez mil) ações subscritas por CONSTRUTORA FALEIROS, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil
reais), representando 25% (vinte e cinco por cento) do capital social; (c)
10.000 (dez mil) ações subscritas por SANED ENGENHARIA, totalizando
R$ 10.000,00 (dez mil reais), representando 25% (vinte e cinco por cento)
do capital social; (d) 10.000 (dez mil) ações subscritas por HE ENGENHARIA, totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), representando 25% (vinte
e cinco por cento) do capital social; (ii) Aprovação do estatuto social da
&RPSDQKLDQRVWHUPRVGR$QH[R,GDSUHVHQWHDWD LLL (OHLomRGRVVHguintes membros para compor a Diretoria da companhia, para um mandato de 3 (três) anos, como Diretor Presidente (a) Luiz Antonio Zamperlini,
brasileiro, Engenheiro Civil, casado, portador da Cédula de Identidade RG
nº 7.800.856-6, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 744.513.838-20,
residente à Rua 24, nº 1.368, Centro, no Município de Barretos, Estado de
São Paulo, CEP 14780-090; como Diretor Técnico (b), Edson Carlos Faleiros, brasileiro, engenheiro, casado, portador da Carteira de Identidade
RG nº 7.257.400, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.593.158-92,
residente na Rua Marcos Pereira, nº 37, apto. 41-B, Morumbi, Município
de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05642-020; (c) e como Diretor Financeiro Francisco Carlos Fregolente, brasileiro, engenheiro civil,
casado, portador da Carteira de Identidade RG nº 7.248.372-6, SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob nº 019.754.138-06, residente e domiciliado na
Rua Edson, nº 150, apto. 131, no Município de São Paulo, Estado de São
Paulo, CEP 04606-001. Os Diretores ora eleitos tomam posse mediante
assinatura do termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões da
Diretoria, que encontra-se arquivado na sede da Companhia, pelo qual declararam, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos
no artigo 147 da Lei n.º 6.404/76 para sua investidura. (iv) O limite anual da
remuneração global dos administradoreVGD&RPSDQKLDSDUDRH[HUFtFLR
social de 2020 no montante de até R$ 100.000,00 (cem mil reais) conforme. LAVRATURA E LEITURA DA ATA: Oferecida a palavra a quem dela
quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os
trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta
ata, que foi lida e achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. Mesa: Luiz Antonio Zamperlini - Presidente; Edson Carlos Faleiros - Secretário. Acionistas: CONSTRUTORA ITAJAÍ LTDA. - Por: Luiz
Antonio Zamperlini; CONSTRUTORA E INCORPORADORA FALEIROS
LTDA. - Por: Edson Carlos Faleiros; HE ENGENHARIA, COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES LTDA. - Por: Francisco Carlos Fregolente; SANED
ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A. - Por: Clara Maria da Costa
Figueira de Morais. Visto-Advogado: Arthur Nunes Brok - OAB 333.605
SP. Jucesp  &HUWL¿FR R UHJLVWUR VRE R Q   
Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Banco Bradesco S.A.
CNPJ no 60.746.948/0001-12 – NIRE 35.300.027.795

Ata da Reunião no 3.315, do Conselho de Administração,
realizada em 16.12.2020.
Aos 16 dias do mês de dezembro de 2020, às 11h30, reuniramse, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Vermelho,
4o andar, Vila Yara, Osasco, SP, e por videoconferência, os membros
do Conselho de Administração para participar da 74a Reunião do
ÐUJmRUHDOL]DGDQRDQR&RQÀUPDGDDH[LVWrQFLDGH´quórum” legal de
instalação, assumiu a Presidência dos trabalhos o senhor Luiz Carlos
Trabuco Cappi e a função de Secretário o senhor Antonio José da
Barbara. Dando início à reunião, foram registrados: 1) o cumprimento
das formalidades legais de convocação, em 15.12.2020, conforme
comprovantes dos e-mails WUDQVPLWLGRV TXH ÀFDUmR DUTXLYDGRV
juntamente com esta Ata, na sede da Companhia, para os devidos
ÀQVGHGLUHLWRH2) as participações dos senhores Octavio de Lazari
Junior, André Rodrigues Cano, Moacir Nachbar Junior e Marcos
Aparecido Galende. Durante a reunião, os conselheiros aprovaram,
por unanimidade de votos, proposta da Diretoria, desta data, para
pagamento, aos acionistas da Sociedade, de juros sobre o capital
próprio complementares, no valor total de R$3.502.000.000,00,
sendo R$0,377521225 por ação ordinária e R$0,415273347 por
DomRSUHIHUHQFLDOEHQHÀFLDQGRRVDFLRQLVWDVTXHHVWLYHUHPLQVFULWRV
nos registros da Sociedade em 28.12.2020 (data-base de direito),
SDVVDQGR DV Do}HV D VHU QHJRFLDGDV ´H[GLUHLWRµ DRV MXURV VREUH R
capital próprio complementares a partir de 29.12.2020. Na sequência
dos trabalhos, foi esclarecido pelo senhor Marcos Aparecido Galende,
que conduziu a apresentação, que o pagamento: • ocorrerá em
7.1.2021 pelo valor líquido de R$0,320893041 por ação ordinária
e R$0,352982345 por ação preferencial, já deduzido o imposto de
UHQGDQDIRQWHGH TXLQ]HSRUFHQWR H[FHWRSDUDRVDFLRQLVWDV
pessoas jurídicas que estejam dispensados da referida tributação,
TXH UHFHEHUmR SHOR YDORU GHFODUDGR • será efetuado da seguinte
forma: a) aos acionistas com ações depositadas na Sociedade e
que mantêm os dados cadastrais e bancários atualizados, mediante
FUpGLWRDVHUHIHWXDGRQDVFRQWDVFRUUHQWHVHPLQVWLWXLomRÀQDQFHLUD
SRU HOHV LQGLFDGDV H E  DRV DFLRQLVWDV FRP Do}HV GHSRVLWDGDV QD
B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, por intermédio das instituições e/ou
corretoras que mantêm suas posições em custódia. Os acionistas
que não possuírem seus dados atualizados deverão apresentar-se
na agência Bradesco de sua preferência, munidos de CPF, RG e
comprovante de residência, para atualização cadastral e recebimento
dos respectivos valores a que têm direito. Os juros sobre o capital
próprio relativos às ações custodiadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa,
Balcão serão repassados aos seus titulares pelos respectivos agentes
de custódia. Em seguida, foi apresentado demonstrativo dos valores
pagos e a pagar relativos a 2020:
Valores Pagos
R$
Juros sobre o capital próprio mensais relativos
1.701.939.989,25
aos meses de janeiro a novembro
(*)
1.701.939.989,25
Subtotal - valores pagos
Valores a Pagar
Juros sobre o capital próprio mensais relativos ao
160.010.850,07
mês de dezembro, a serem pagos em 4.1.2021
Juros sobre o capital próprio complementares
deliberados em 16.12.2020 a serem pagos 3.502.000.000,00
em 7.1.2021
Subtotal - valores a pagar
3.662.010.850,07
Total
(*)

5.363.950.839,32

FRQVLGHUDERQLÀFDomRDSURYDGDQD$*(GH

Por ação em R$
Espécie
ON
PN

JCP mensais
acumulados no ano
0,206997912
0,227697708

JCP
complementares
Total
0,377521225
0,584519137
0,415273347
0,642971055

Ato contínuo, o senhor Marcos Aparecido Galende esclareceu,
também, que: • a Sociedade poderá, com base no resultado a ser
DSXUDGR QR HQFHUUDPHQWR GR H[HUFtFLR VRFLDO GH  GLVWULEXLU
QRYRV MXURV VREUH R FDSLWDO SUySULR HRX GLYLGHQGRV DRV DFLRQLVWDV
e • os juros sobre o capital próprio complementares ora aprovados
UHSUHVHQWDP DSUR[LPDGDPHQWH  YH]HV RV MXURV PHQVDOPHQWH
pagos, líquidos de imposto de renda na fonte, e serão computados no
FiOFXORGRVGLYLGHQGRVREULJDWyULRVGRH[HUFtFLRSUHYLVWRVQRHVWDWXWR
VRFLDO$ DSUHVHQWDomR GR DVVXQWR ÀFDUi DUTXLYDGD QD 6HGH 6RFLDO
Não havendo mais nada a tratar, a palavra foi colocada ao dispor de
quem dela quisesse fazer uso, sem que ninguém se manifestasse.
Desse modo, o senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos,
agradecendo a participação de todos e determinando a lavratura
desta Ata que foi assinada pelos conselheiros presentes. aa) Luiz
&DUORV 7UDEXFR &DSSL $OH[DQGUH GD 6LOYD *OKHU 'HQLVH $JXLDU
$OYDUH] -RmR $JXLDU $OYDUH] 0LOWRQ 0DWVXPRWR -RVXp $XJXVWR
3DQFLQL 0DXUtFLR 0DFKDGR GH 0LQDV 6DPXHO 0RQWHLUR GRV 6DQWRV
Junior e Walter Luis Bernardes Albertoni. Declaramos para os devidos
ÀQVTXHDSUHVHQWHpFySLDÀHOGD$WDODYUDGDQROLYURSUySULRHTXH
são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Banco
Bradesco S.A. aa) Dagilson Ribeiro Carnevali e Marcelo Fonseca Procuradores. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico -8&(63&HUWLÀFRRUHJLVWURVREQ~PHURHP
a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Trinorte Gestão e Participações Ltda.
Costa Maggiore
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ n° 08.543.060/0001-62 - NIRE 35.221.137.695
Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Data, Hora, Local: 05.08.2020, às 10 horas, na sede, Rua do Rócio, 109,
3º andar, Sala 01 - Parte, São Paulo/SP. Presença: totalidade do capital
social. Mesa: Presidente: Miguel Maia Mickelberg, Secretária: Sandra Esthy Attié Petzenbaum. Deliberações Aprovadas: Com fundamento no artigo 1.082, inciso I e II, do Código Civil, a redução do capital social em R$
1.625.285,00, sendo R$ 125.285,00 direcionados para absorção de prejuízos e R$ 1.500.000,00, com o cancelamento de 1.625.285 quotas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, sendo 812.643 quotas de propriedade
da Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações e 812.642
quotas de propriedade da Gaﬁsa S.A., as quais receberão o valor da redução em moeda corrente do país, a título de restituição do valor das quotas
canceladas. Passando o capital social de R$ 6.207.410,00 para R$
4.582.125,00. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 05.08.2020. Sócios:
Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, por Miguel
Maia Mickelberg e Sandra Esthy Attié Petzenbaum, e Gaﬁsa S.A., por Ian
Masini Monteiro de Andrade e Guilherme Augusto Soares Benevides

MAC Empreendimentos Imobiliários Ltda.
CNPJ 07.758.457/0001-09 - NIRE 35.224.374.752
Extrato da Ata de Reunião de Sócios no dia 21.01.2021
Data, hora, local. 21.01.2021, 10hs, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.092, 17º andar, conjunto E-173, parte, São Paulo/SP.
Presença. Totalidade do capital social. Mesa. Presidente: Moise Matalon, Secretário: Miguel Maia Mickelberg. Deliberações aprovadas. 1.
Aprovar, com fundamento no artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, a
redução do capital em R$ 6.731.484,00, considerados excessivos em
relação ao objeto, com o cancelamento de 6.731.484 quotas do Capital,
com valor de R$ 1,00 cada, sendo 3.365.742 quotas da sócia Cyrela
Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações, e 3.365.742
quotas da sócia MAC Participações Ltda. passando o capital social de
R$ 16.731.484,00 para R$ 10.000.000,00. 2. Autorizar os administradores a assinar e ﬁrmar todos os documentos necessários. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 21.01.2021. Sócios: Cyrela Brazil Realty
S/A Empreendimentos e Participações por Miguel Maia Mickelberg e
Felipe Russo de Almeida Cunha - Diretores e MAC Participações Ltda.
por Moise Matalon e David Ades - Administradores.

CNPJ/ME 13.412.055/0001-50 - NIRE 35.225.248.602
Extrato da Ata da Reunião Extraordinária de Sócios Quotistas
Data, hora, local: 29.01.21, 10hs, na sede, Rua Angelina Maffei Vita, 647,
Apartamento 142 Parte, São Paulo/SP. Mesa: Presidente: Ricardo de Camargo Cavalieri; Secretária: Ana Lúcia Andrade Pinto Sanseverino Cavalieri. Presença: Totalidade dos sócios. Deliberações aprovadas: Reduzir
o Capital em R$ 757.000,00, por acharem o valor excessivo em relação ao
objeto social, valor este que será devolvido ao sócio Ricardo de Camargo
Cavalieri, com fundamento no Artigo 1.082, inciso II, do Codigo Civil, dos
atuais R$ 1.390.500,00 para R$ 633.500,00, e, a participação de cada sócio, após a redução, ﬁcará conforme novo quadro: Sócio: Ricardo de Camargo Cavalieri, Quotas: 510.500, R$: 510.500,00 - 80,56%; Sócio: Ricardo de Camargo Cavalieri Filho, Quotas: 41.000, R$: 41.000,00 - 6,48%;
Sócio: Roberto Cavalieri, Quotas: 41.000, R$: 41.000,00 - 6,48%; Sócio:
Ana Lúcia Andrade Pinto Sanseverino Cavalieri, Quotas: 41.000,
R$: 41.000,00 - 6,48%. Total de Quantidade Quotas: 633.500, Total em
R$: 633.500,00, Total da %: 100. Sendo que, a redução somente se tornará eﬁcaz se, após o decurso do prazo de 90 dias contados da data de publicação da presente ata, atendendo o disposto no artigo 1.084, § 2º, do
Codigo Civil. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 29.01.2021. Ricardo
de Camargo Cavalieri - Sócio Quotista Administrador, Ana Lúcia Andrade Pinto Sanseverino Cavalieri - Sócia Quotista, Ricardo de Camargo
Cavalieri Filho - Sócio Quotista, Roberto Cavalieri - Sócio Quotista.
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BLAU FARMACÊUTICA S.A.
CNPJ nº 58.430.828/0001-60
NIRE nº 35.300.416.406
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM [●] DE [●] DE 2021

1.
DATA, HORA E LOCAL: Aos [●] dias do mês de [●] de 2021 ([●].[●].2021), às [●] horas, na sede
social da Blau Farmacêutica S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Cotia, Estado de São
Paulo, na Rodovia Raposo Tavares, Km 30,5, n.º 2.833, Unidade I, Prédios 100/110, Barro
Branco, CEP 06705-030.
2.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação prévia, nos termos do Artigo 19,
Parágrafo 1º, do Estatuto Social, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do
Conselho de Administração da Companhia, a saber os Srs. Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn,
Marcelo Rodolfo Hahn, Roberto Carlos de Campos Morais, Antônio Carlos Buzaid e José Antônio
Miguel Neto.
3.
MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. [Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn], que
convidou a mim, [Roberto Altieri], para secretariá-lo, ficando assim constituída a mesa.
4.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) aprovação do preço de emissão das ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia (“Ações”), no âmbito
da oferta pública de distribuição pública primária e secundária de Ações de emissão da
Companhia a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade
com a Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, e demais
normativos aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”); (ii)
aprovação do aumento de capital em decorrência da Oferta e sua respectiva homologação e
verificação de subscrição; e (iii) autorização para que os diretores pratiquem todos os atos
necessários para conclusão da Oferta.
5.
DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade
de votos e sem quaisquer restrições:
(i) o preço de emissão 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 exclusivamente 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
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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, uma vez que o Preço por Ação foi fixado após a realização do Procedimento de
Bookbuilding e tendo em vista que tal preço não promoverá diluição injustificada dos demais
acionistas da Companhia.
(ii) o aumento do capital social, dentro do limite de capital autorizado previsto no Estatuto Social
da Companhia, com exclusão do direito de preferência, nos termos do artigo 172 da Lei das
Sociedades por Ações e nos termos do artigo 5º, Parágrafo §1º, do Estatuto Social da
Companhia, mediante a emissão para subscrição pública de [●] ([●]) ações ordinárias,
nominativas, escriturais e sem valor nominal, as quais deverão ser integralizadas à vista, no ato
da subscrição, em moeda corrente do País, pelo Preço por Ação, conforme aprovado nesta data
por este Conselho de Administração, no âmbito da Oferta, passando o capital social de
R$100.640.000,00 (cem milhões, seiscentos e quarenta mil reais), dividido em 148.000.000
(cento e quarenta e oito milhões) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal,
para R$[●] ([●]), dividido em [●] ([●]) ações ordinárias, nominativas escriturais e sem valor
nominal, a fim de viabilizar a Oferta, as quais possuirão características idênticas àquelas das
ações já existentes, fazendo jus aos mesmos direitos, vantagens e restrições que são conferidos
a estas e direito ao recebimento integral de dividendos e demais proventos de qualquer
natureza que a Companhia vier a declarar a partir desta data.
(iii) a verificação da subscrição de [●] ([●]) ações ordinárias, nominativas escriturais e sem valor
nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, correspondentes à
totalidade das Ações emitidas em razão do aumento de capital social da Companhia no contexto
da Oferta, conforme item (ii) acima.
(iv) a homologação do aumento de capital social da Companhia, em razão das deliberações
tomadas nos itens (ii) e (iii) acima, no montante de R$[●] ([●]), mediante a emissão de [●] ([●])
ações ordinárias, nominativas escriturais e sem valor nominal.
(v) conceder autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências e
pratique todos os atos necessários à consecução das deliberações tomadas nesta reunião. Para
tanto, a Diretoria da Companhia está investida de plenos poderes para, desde já, tomar todas
as providências e praticar todo e qualquer ato necessário à realização e conclusão da Oferta, e
em especial dos poderes de representação da Companhia 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. Ficam ratificados todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia em consonância
com as deliberações tomadas nos itens anteriores, no âmbito da Oferta.
TEXT - 52746394v2 11596.7
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6.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a
presente Ata que, lida e devidamente aprovada, foi assinada pelo Secretário e demais presentes
e por todos os membros do Conselho de Administração.
7.
ASSINATURAS: Mesa: [Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn] – Presidente, [Roberto Altieri] –
Secretário. Membros do Conselho de Administração: Srs. Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn,
Marcelo Rodolfo Hahn, Roberto Carlos de Campos Morais, Antônio Carlos Buzaid e José Antônio
Miguel Neto.
Esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.
__________________________________
[Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn]
Presidente

TEXT - 52746394v2 11596.7

__________________________________
[Roberto Altieri]
Secretário
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±'HFODUDomRGR'LUHWRU3UHVLGHQWH

(X 0DUFHOR 5RGROIR +DKQ EUDVLOHLUR FDVDGR HPSUHViULR SRUWDGRU GD FpGXOD GH LGHQWLGDGH
5* Q  ± 66363 H LQVFULWR QR &3)0( VRE R QFRPHQGHUHoR
FRPHUFLDOQD5RGRYLD5DSRVR7DYDUHV.PQ  8QLGDGH , 3UpGLRV  %DUUR
%UDQFR &(3  QD &LGDGH GH &RWLD (VWDGR GH 6mR 3DXOR 'LUHWRU 3UHVLGHQWH GD
%ODX )DUPDFrXWLFD 6$ ³&RPSDQKLD´  QHVWH DWR GHFODUR TXH L  UHYL R )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD LL  WRGDV DV LQIRUPDo}HVFRQWLGDVQRUHIHULGR)RUPXOiULRDWHQGHPDRGLVSRVWRQD
,QVWUXomR&90 Q  GH  GH GH]HPEUR GH  HP HVSHFLDO DRV DUWLJRV  D  H
LLL  R FRQMXQWR GH LQIRUPDo}HV QHOH FRQWLGR p XP UHWUDWR YHUGDGHLUR SUHFLVR H FRPSOHWR GD
VLWXDomR HFRQ{PLFRILQDQFHLUD GD &RPSDQKLD H GRV ULVFRV LQHUHQWHV jV VXDV DWLYLGDGHVH
GRVYDORUHVPRELOLiULRVSRUHODHPLWLGRV




BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
0DUFHOR5RGROIR+DKQ
'LUHWRU3UHVLGHQWH
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±'HFODUDomRGR'LUHWRUGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHV

(X'RXJODV/HDQGUR5RGULJXHVEUDVLOHLURFDVDGRFRQWDGRUSRUWDGRUGDFpGXODGH LGHQWLGDGH5*
Q;HLQVFULWRQR&3)0(VRERQFRPHQGHUHoRFRPHUFLDOQD5RGRYLD
5DSRVR 7DYDUHV Q  .0  8QLGDGH , 3UpGLRV%DUUR%UDQFR&(3
QD&LGDGHGH&RWLD(VWDGRGH6mR 3DXOR 'LUHWRU $GPLQLVWUDWLYR )LQDQFHLUR H GH 5HODo}HV FRP
,QYHVWLGRUHVGD%ODX )DUPDFrXWLFD6$ ³&RPSDQKLD´ QHVWHDWRGHFODURTXH L UHYLR)RUPXOiULR
GH 5HIHUrQFLD LL  WRGDV DV LQIRUPDo}HV FRQWLGDV QR UHIHULGR )RUPXOiULR DWHQGHP DR GLVSRVWR
QD ,QVWUXomR&90Q GHGHGH]HPEURGHHP HVSHFLDODRVDUWLJRVD H LLL  R
FRQMXQWR GH LQIRUPDo}HV QHOH FRQWLGR p XP UHWUDWR YHUGDGHLUR SUHFLVR H FRPSOHWRGDVLWXDomR
HFRQ{PLFRILQDQFHLUD GD &RPSDQKLD H GRV ULVFRV LQHUHQWHV jV VXDV DWLYLGDGHV H GRV YDORUHV
PRELOLiULRVSRUHODHPLWLGRV



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
'RXJODV/HDQGUR5RGULJXHV
'LUHWRU$GPLQLVWUDWLYR)LQDQFHLURHGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
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±'HFODUDomRGR'LUHWRU3UHVLGHQWH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV

1mR DSOLFiYHO XPD YH] TXH WDLVGHFODUDo}HVMiIRUDPDSUHVHQWDGDVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD
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57.755.217/0001-29
13/09/2013
Os auditores independentes prestaram os seguintes serviços para a Companhia: (i) auditoria das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board (“IASB”) referentes aos
exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2020, 2019 e 2018; e (ii) revisão das informações financeiras trimestrais
referentes aos exercícios de 2020, 2019 e 2018, preparadas de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão
de informações intermediárias e (iii) Consultoria Lei do Bem.
Serão pagos aos auditores independentes como remuneração pelos serviços prestados: R$665.000,00 pela realização das
auditorias e revisões trimestrais relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, além do suporte na apuração
do benefício da Lei do Bem.
Não houve substituição dos auditores independentes.
Não houve substituição dos auditores independentes.

CPF/CNPJ

Data Início

Descrição do serviço contratado

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Justificativa da substituição

Razão apresentada pelo auditor em caso da discordância
da justificativa do emissor

01/01/2018
13/09/2013

Cristiano Seabra Di Girolamo

Leonardo Augusto Giusti

255.515.648-86

615.224.735-72
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Av. Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, 7º andar, Torre A, Chácara Sto. Antonio, São Paulo,
SP, Brasil, CEP 04711-904, Telefone (011) 39403213, e-mail: lgiusti@kpmg.com.br

Av. Arquiteto Olavo Redig de Campos, nº 105, 7º andar, Torre A, Chácara Sto. Antonio, São Paulo,
SP, Brasil, CEP 04711-904, Telefone (011) 39403213, e-mail: cgirolamo@kpmg.com.br

Endereço

KPMG AUDITORES INDEPENDENTES S/S

Nome/Razão social

CPF

Nacional

Tipo auditor

DATA_INICIO_ATUACAO

418-9

Código CVM

Nome responsável técnico

SIM

Versão : 2

Possui auditor?
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2.3 - Outras Informações Relevantes

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QmR Ki RXWUDV LQIRUPDo}HV FRQVLGHUDGDV UHOHYDQWHV SDUD HVWD
6HomRGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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148.000.000
1,500000
1,718447
1,61

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

Resultado Básico por Ação

Resultado Diluído por Ação

254.330.186,18

Resultado Líquido

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

555.965.276,47

1.181.803.777,19

Rec. Liq./Rec. Intermed.
Fin./Prem. Seg. Ganhos

Resultado Bruto

1.272.625.400,73

221.342.866,34

Exercício social (31/12/2020)

Ativo Total

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado
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1,33

1,352961

1,800000

148.000.000

200.238.191,00

430.066.800,77

977.501.372,97

738.444.000,00

265.756.929,10

Exercício social (31/12/2019)

0,83

0,832792

1,510000

148.000.000

123.253.250,16

338.258.351,15

782.164.654,62

594.155.000,00

223.334.000,00

Exercício social (31/12/2018)
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3.2 - Medições Não Contábeis

±0HGLo}HVQmRFRQWiEHLV

$&RPSDQKLDGLYXOJRXQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVILVFDLVILQGRVHPGHGH]HPEUR GHH
DVVHJXLQWHVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLV

a)
YDORUGDVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLV

1)
(%,7'$H0DUJHP(%,7'$
Em milhares de R$, exceto %

(%,7'$
0DUJHP(%,7'$  

([HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEURGH











2(%,7'$ Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization VLJODHPLQJOrVSDUD
GHQRPLQDU/$-,'$ /XFUR$QWHVGH-XURV,PSRVWRV'HSUHFLDomRH$PRUWL]DomR pXPDPHGLGD
QmRFRQWiELOHODERUDGDSHOD&RPSDQKLDHPFRQVRQkQFLDFRPD,QVWUXomRGD&90QGHGH
RXWXEURGHFRQIRUPHDOWHUDGDFRQFLOLDGDFRPDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
H FRQVLVWH QR OXFUR SUHMXt]R  OtTXLGR DFUHVFLGR SHOR UHVXOWDGR ILQDQFHLUR OtTXLGR SHOR LPSRVWR GH
UHQGDHSHODFRQWULEXLomRVRFLDOHSHODVGHSUHFLDo}HVHDPRUWL]Do}HV

0DUJHP(%,7'$pFDOFXODGDSHODGLYLVmRGR(%,7'$SHODUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD

2(%,7'$HD0DUJHP(%,7'$QmRVmRPHGLGDVUHFRQKHFLGDVSHODVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDV
QR %UDVLO QHP SHODV 1RUPDV ,QWHUQDFLRQDLV GH 5HODWyULR )LQDQFHLUR ± International Financial
Reporting Standards ³,)56´ HPLWLGDVSHORInternational Accounting Standard Board ³,$6%´ QmR
UHSUHVHQWDPRIOX[RGHFDL[DSDUDRVSHUtRGRVDSUHVHQWDGRVHQmRGHYHPVHUFRQVLGHUDGRVFRPR
VXEVWLWXWRVSDUDROXFUR SUHMXt]R OtTXLGRFRPRLQGLFDGRUHVGRGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDORXFRPR
VXEVWLWXWRVGRIOX[RGHFDL[DFRPRLQGLFDGRUHVGHOLTXLGH]GD&RPSDQKLD1mRSRGHUmRWDPEpPVHU
FRQVLGHUDGRVSDUDRFiOFXORGHGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV1mRSRVVXHPXPVLJQLILFDGRSDGUmRH
SRGHPQmRVHUFRPSDUiYHLVDPHGLGDVFRPWtWXORVVHPHOKDQWHVIRUQHFLGRVSRURXWUDVFRPSDQKLDV

2)
'tYLGD%UXWD

Em milhares de R$

'tYLGD%UXWD




(PGHGH]HPEURGH







$ 'tYLGD %UXWD p XPD PHGLomR QmR FRQWiELO HODERUDGD SHOD &RPSDQKLD FRQFLOLDGD FRP VXDV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV TXH FRUUHVSRQGH DR VRPDWyULR HQWUH RV VDOGRV GH HPSUpVWLPRV H
ILQDQFLDPHQWRV H GHErQWXUHV FLUFXODQWH H QmR FLUFXODQWH  $ 'tYLGD %UXWD QmR p XPD PHGLGD GH
GHVHPSHQKRILQDQFHLUROLTXLGH]RXHQGLYLGDPHQWRUHFRQKHFLGDSHODVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDV
QR%UDVLOQHPSHORV,)56HPLWLGRVSHOR,$6%QmRSRVVXLXPVLJQLILFDGRSDGUmRHSRGHQmRVHU
FRPSDUiYHODPHGLGDVFRPWtWXORVVHPHOKDQWHVIRUQHFLGDVSRURXWUDVFRPSDQKLDV

3)
'tYLGD/tTXLGD

Em milhares de R$

'tYLGD/tTXLGD




(PGHGH]HPEURGH







$ 'tYLGD /tTXLGD p XPD PHGLomR QmR FRQWiELO HODERUDGD SHOD &RPSDQKLD FRQFLOLDGD FRP VXDV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV TXH FRUUHVSRQGH DR VRPDWyULR GRV VDOGRV GH HPSUpVWLPRV H
ILQDQFLDPHQWRVGHErQWXUHV FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH GHGX]LGRVGRVDOGRGHFDL[DHHTXLYDOHQWHV
GHFDL[DHDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV$'tYLGD/tTXLGDQmRpXPDPHGLGDGHGHVHPSHQKRILQDQFHLUR
OLTXLGH]RXHQGLYLGDPHQWRUHFRQKHFLGDSHODVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOQHPSHODV,)56
HPLWLGDVSHOR,$6%QmRSRVVXLXPVLJQLILFDGRSDGUmRHSRGHQmRVHUFRPSDUiYHODPHGLGDVFRP
WtWXORVVHPHOKDQWHVIRUQHFLGDVSRURXWUDVFRPSDQKLDV
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4)


'tYLGD/tTXLGD(%,7'$

Em milhares de R$

'tYLGD/tTXLGD(%,7'$




(PGHGH]HPEURGH







$'tYLGD/tTXLGD(%,7'$pXPDPHGLomRQmRFRQWiELOHODERUDGDSHOD&RPSDQKLDFRQFLOLDGDFRP
VXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVTXHFRUUHVSRQGHjUD]mRGD'tYLGD/tTXLGDGLYLGLGDSHOR(%,7'$
$'tYLGD/tTXLGD(%,7'$QmRpXPDPHGLGDGHGHVHPSHQKRILQDQFHLUROLTXLGH]RXHQGLYLGDPHQWR
UHFRQKHFLGDSHODVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOQHPSHODV,)56HPLWLGDVSHOR,$6%QmR
SRVVXL XP VLJQLILFDGR SDGUmR H SRGH QmR VHU FRPSDUiYHO D PHGLGDV FRP WtWXORV VHPHOKDQWHV
IRUQHFLGDVSRURXWUDVFRPSDQKLDV

b)
FRQFLOLDo}HV HQWUH RV YDORUHV GLYXOJDGRV H RV YDORUHV GDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV

 (%,7'$H0DUJHP(%,7'$

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH

























Em milhares de R$

/XFUROtTXLGR
 ,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
 5HVXOWDGR)LQDQFHLUR/tTXLGR
 'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
(%,7'$
5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD
0DUJHP(%,7'$


 'tYLGD%UXWD'tYLGD/tTXLGDH'tYLGD/tTXLGD(%,7'$

Em milhares de R$
(PSUpVWLPRVH
ILQDQFLDPHQWRV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV&LUFXODQWH
'HEHQWXUHV&LUFXODQWH
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVQmR&LUFXODQWH
'HEHQWXUHVQmR&LUFXODQWH
'tYLGD%UXWD

 &DL[DHHTXLYDOHQWHGH
FDL[D
 $SOLFDo}HV)LQDQFHLUDV

'tYLGDOtTXLGD
'tYLGD/tTXLGD(%,7'$

(PGHGH]HPEURGH

























 

 











 






c)
PRWLYR SHOR TXDO HQWHQGH TXH WDO PHGLomR p PDLV DSURSULDGD SDUD D
FRUUHWD FRPSUHHQVmR GD VXD FRQGLomR ILQDQFHLUD H GR UHVXOWDGR GH VXDV RSHUDo}HV

(%,7'$H0DUJHP(%,7'$

2 (%,7'$ H D 0DUJHP (%,7'$ VmR XWLOL]DGRV FRPR PHGLGDV GH GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO
DGRWDGDV SRU QRVVD DGPLQLVWUDomR SRLV DFUHGLWDVH TXH p XPD PHGLGD SUiWLFD SDUD DIHULU R
GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO GD &RPSDQKLD $FUHGLWDPRV TXH R (%,7'$H D 0DUJHP (%,7'$
IXQFLRQDP FRPR IHUUDPHQWDVFRPSDUDWLYDV VLJQLILFDWLYDVSDUDPHQVXUDUSHULRGLFDPHQWHRQRVVR
GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO H SDUD HPEDVDU GHWHUPLQDGDV GHFLV}HV GH QDWXUH]D DGPLQLVWUDWLYD
$OpPGLVVRDOJXQV LQYHVWLGRUHV DJrQFLDV GH ³UDWLQJ´ H DQDOLVWDV ILQDQFHLURV RV XWLOL]DP FRPR
XP LQGLFDGRUGHQRVVRGHVHPSHQKR


PÁGINA: 9 de 390

Formulário de Referência - 2021 - Blau Farmacêutica S.A.

Versão : 2

3.2 - Medições Não Contábeis

2(%,7'$H D 0DUJHP (%,7'$ QmR GHYHP VHU FRQVLGHUDGRV LVRODGDPHQWHRX FRPRVXEVWLWXWRV
GROXFUROtTXLGRRXRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOQmRPHGHRIOX[RGHFDL[DOLTXLGH] RXFDSDFLGDGHGH
SDJDPHQWRGDGtYLGDGD&RPSDQKLDPDVIXQFLRQDPFRPRLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRHFRQ{PLFR
JHUDO TXH QmR VmR DIHWDGRV SRU IOXWXDo}HV GHWD[DVGHMXURVDOWHUDo}HVGDFDUJDWULEXWiULDGR
LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomR VRFLDORXGRVQtYHLVGHGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR2(%,7'$H
D0DUJHP(%,7'$ DSUHVHQWDP OLPLWDo}HV TXH SUHMXGLFDP D VXD XWLOL]DomR FRPR PHGLGD GH
OXFUDWLYLGDGH HP IXQomR GH GHVFRQVLGHUDU FXVWRV GH GHSUHFLDomR H DPRUWL]DomR UHFHLWDV H
GHVSHVDVILQDQFHLUDVHLPSRVWRVTXHSRUVXDYH]DIHWDPQRVVRVOXFURV 

2 (%,7'$ H D 0DUJHP (%,7'$ GLYXOJDGRV SHOD &RPSDQKLD SRGHP QmR VHU FRPSDUiYHLV DR
(%,7'$Hj0DUJHP(%,7'$Hj0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR GLYXOJDGRVSRURXWUDVVRFLHGDGHV

'tYLGD%UXWD'tYLGD/tTXLGDH'tYLGD/tTXLGD(%,7'$

$GLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVVREUHD'tYLGD%UXWD'tYLGD/tTXLGDH'tYLGD/tTXLGD(%,7'$YLVDD
DSUHVHQWDU XPD YLVmR JHUDO GR HQGLYLGDPHQWR H GD SRVLomR ILQDQFHLUD GD &RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWHWDLVLQIRUPDo}HVVmRXWLOL]DGDVFRPRPHGLGDGHOLTXLGH]HRXUHFXUVRVGLVSRQtYHLV
SDUDFREULURHQGLYLGDPHQWRGD&RPSDQKLD

2XWUDVHPSUHVDVSRGHPFDOFXODUD'tYLGD%UXWDD'tYLGD/tTXLGDHRX'tYLGD/tTXLGD(%,7'$GH
PDQHLUDGLIHUHQWHGD&RPSDQKLD1DJHVWmRGHVHXVQHJyFLRVD&RPSDQKLDXWLOL]DD'tYLGD%UXWD
D 'tYLGD /tTXLGD H D 'tYLGD /tTXLGD(%,7'$ FRPR IRUPD GH DYDOLDU D VXD SRVLomR ILQDQFHLUD $
&RPSDQKLD HQWHQGH TXH HVVDV PHGLGDV IXQFLRQDP FRPR XPD IHUUDPHQWD LPSRUWDQWH SDUD
FRPSDUDU SHULRGLFDPHQWH D SRVLomR ILQDQFHLUD GD &RPSDQKLD DQDOLVDU R JUDX GH DODYDQFDJHP
ILQDQFHLUD EHP FRPR SDUD HPEDVDU GHWHUPLQDGDV GHFLV}HV JHUHQFLDLV FRPR GHFLV}HV GH
LQYHVWLPHQWRHGHJHVWmRGRIOX[RGHFDL[D
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±(YHQWRV6XEVHTXHQWHVjV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV

(PGHIHYHUHLURGHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDSURYRXDUHDOL]DomRGH
RIHUWD S~EOLFD LQLFLDO GH GLVWULEXLomR SULPiULD H VHFXQGiULD GH Do}HV RUGLQiULDV QRPLQDWLYDV
HVFULWXUDLV H VHP YDORU QRPLQDO GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD WRGDV OLYUHV H GHVHPEDUDoDGDV GH
TXDLVTXHU{QXVRXJUDYDPHVFRPDFRQVHTXHQWHOLVWDJHPGDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDQR
VHJPHQWRHVSHFLDOGHOLVWDJHPGD%6$±%UDVLO%ROVD%DOFmRGHQRPLQDGR³1RYR0HUFDGR´

PÁGINA: 11 de 390

Formulário de Referência - 2021 - Blau Farmacêutica S.A.

Versão : 2

3.4 - Política de Destinação Dos Resultados

±3ROtWLFDGHGHVWLQDomRGRVUHVXOWDGRV



2020
a.

Regras sobre a
retenção
de
lucros

(PGHGH]HPEURGH
D &RPSDQKLD DGRWDYD FRPR
SROtWLFD GH UHWHQomR GH OXFURV
DV SUHYLV}HV FRQWLGDV HP VHX
HVWDWXWR VRFLDO H QD /HL Q
FRQIRUPHDOWHUDGD
³/HL GDV 6RFLHGDGHV SRU
$o}HV´ 
DXWRUL]DQGR
D
DVVHPEOHLD JHUDO D GHOLEHUDU
UHWHU SDUFHOD GH OXFUR OtTXLGR
GRH[HUFtFLR

$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD
SRVVXtD DOpP GDV UHVHUYDV
REULJDWyULDV SUHYLVWDV QD
OHJLVODomR XPD UHVHUYD GH
LQYHVWLPHQWRV QRV WHUPRV GR
DUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD
&RPSDQKLD GH DWp  GR
OXFUR OtTXLGR UHVXOWDQWH DSyV
GHGXomR GDV UHVHUYDV OHJDO
SDUD FRQWLQJrQFLDV H GH
LQFHQWLYRV ILVFDLV VRPDGD DRV
GLYLGHQGRV
PtQLPRV
REULJDWyULRV

2019

2018

(PGHGH]HPEURGH (PGHGH]HPEURGH
D &RPSDQKLD DGRWDYD FRPR D &RPSDQKLD DGRWDYD FRPR
SROtWLFD GH UHWHQomR GH OXFURV SROtWLFD GH UHWHQomR GH OXFURV
DVSUHYLV}HVFRQWLGDVHPVHX DVSUHYLV}HVFRQWLGDVHPVHX
HVWDWXWR VRFLDO H QD /HL GDV HVWDWXWR VRFLDO H QD /HL GDV
6RFLHGDGHV
SRU
$o}HV 6RFLHGDGHV
SRU
$o}HV
DXWRUL]DQGR D DVVHPEOHLD DXWRUL]DQGR D DVVHPEOHLD
JHUDO D GHOLEHUDU UHWHU SDUFHOD JHUDO D GHOLEHUDU UHWHU SDUFHOD
GHOXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR
GHOXFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR


$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD $GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD
SRVVXtD DOpP GDV UHVHUYDV SRVVXtD DOpP GDV UHVHUYDV
REULJDWyULDV SUHYLVWDV QD REULJDWyULDV SUHYLVWDV QD
OHJLVODomR XPD UHVHUYD GH OHJLVODomR XPD UHVHUYD GH
LQYHVWLPHQWRV QRV WHUPRV GR LQYHVWLPHQWRV QRV WHUPRV GR
DUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD DUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD
&RPSDQKLD GH DWp  GR &RPSDQKLD GH DWp  GR
OXFUR OtTXLGR UHVXOWDQWH DSyV OXFUR OtTXLGR UHVXOWDQWH DSyV
GHGXomR GDV UHVHUYDV OHJDO GHGXomR GDV UHVHUYDV OHJDO
SDUD FRQWLQJrQFLDV H GH SDUD FRQWLQJrQFLDV H GH
LQFHQWLYRV ILVFDLV VRPDGD DRV LQFHQWLYRV ILVFDLV VRPDGD DRV
GLYLGHQGRV
PtQLPRV GLYLGHQGRV
PtQLPRV
REULJDWyULRV
REULJDWyULRV
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a.i.
Valores das
retenções de lucros

1R
H[HUFtFLR
VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEUR GH  D
&RPSDQKLD UHJLVWURX XP
OXFUR OtTXLGR QR YDORU GH
5 PLO R TXDO IRL
DSURYDGR HP DVVHPEOHLD
JHUDO VHQGR TXH L  5
IRUDP GHVWLQDGRV j UHVHUYD
OHJDO GH TXH WUDWD R DUWLJR
 GD /HL GDV 6RFLHGDGHV
$o}HV LL  5 PLO
IRUDP GHVWLQDGRV QD IRUPD
GH GLYLGHQGRV PtQLPRV
REULJDWyULRV FRPSRVWRV SRU
5 PLO UHIHUHQWH DR
-XURV VREUH &DSLWDO 3UySULR
OtTXLGR H 5 PLO
UHIHUHQWH j GLYLGHQGRV LLL 
5
PLO
IRUDP
GHVWLQDGRV j UHVHUYD SDUD
LQYHVWLPHQWRV FRPSRVWRVGR
VDOGRUHPDQHVFHQWHGROXFUR
OtTXLGR GR H[HUFtFLR PDLV R
DMXVWH
GH
DYDOLDomR
SDWULPRQLDO QR YDORU GH
5PLO H LY 5
PLOIRUDPSURSRVWRVHSDJRV
FRPR GLYLGHQGRV DGLFLRQDLV
DRVDFLRQLVWDV

1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGH
D &RPSDQKLD UHJLVWURX XP
OXFUR OtTXLGR QR YDORU GH 5
 PLO R TXDO IRL
DSURYDGR HP DVVHPEOHLD
JHUDO VHQGR TXH L  5
PLOIRUDPGHVWLQDGRVjUHVHUYD
OHJDOGHTXHWUDWDRDUWLJR
GD/HLGDV6RFLHGDGHV$o}HV
LL  5 PLO IRUDP
GHVWLQDGRV QD IRUPD GH
GLYLGHQGRV
PtQLPRV
REULJDWyULRV FRPSRVWRV SRU
5 UHIHUHQWH DR -XURV
VREUH&DSLWDO3UySULROtTXLGRH
5
UHIHUHQWH
j
GLYLGHQGRV LLL 5PLO
IRUDP GHVWLQDGRV j UHVHUYD
SDUD
LQYHVWLPHQWRV
FRPSRVWRV
GR
VDOGR
UHPDQHVFHQWHGROXFUROtTXLGR
GRH[HUFtFLRPDLVRDMXVWHGH
DYDOLDomRSDWULPRQLDOQRYDORU
GH 5 PLO  H LY 
5
PLO
IRUDP
SURSRVWRV FRPR GLYLGHQGRV
DGLFLRQDLV DRV DFLRQLVWDV H
SDJRV
QR
H[HUFtFLR
VXEVHTXHQWH

1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGHD
&RPSDQKLD UHJLVWURX XP OXFUR
OtTXLGR QR YDORU GH 5
PLO R TXDO IRL DSURYDGR HP
DVVHPEOHLDJHUDOVHQGRTXH L 
5PLOIRUDPGHVWLQDGRVj
UHVHUYD OHJDO GH TXH WUDWD R
DUWLJR  GD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV LL 
5 PLO IRUDP GHVWLQDGRV
QDIRUPDGHGLYLGHQGRVPtQLPRV
REULJDWyULRV FRPSRVWRV SRU
5 PLO UHIHUHQWH DR -XURV
VREUH &DSLWDO 3UySULR OtTXLGR H
5 PLO UHIHUHQWH j
GLYLGHQGRV LLL  5 PLO
IRUDP GHVWLQDGRV j UHVHUYD GH
OXFURV SDUD GLVWULEXLomR IXWXUD
FRPSRVWRV
GR
VDOGR
UHPDQHVFHQWH GR OXFUR OtTXLGR
GR H[HUFtFLR PDLV R DMXVWH QR
YDORU SDWULPRQLDO GH 5
PLO H LY 5PLOIRUDP
GLVWULEXtGRV FRPR GLYLGHQGRV
DGLFLRQDLVQRH[HUFtFLRGH
UHIHUHQWHVDROXFURGRH[HUFtFLR
GRDQRDQWHULRU

a.ii. Percentuais em
relação
aos lucros totais
declarados

1R
H[HUFtFLR
VRFLDO
HQFHUUDGR HP  GH
GH]HPEUR GH  RV
SHUFHQWXDLV GDV UHWHQo}HV
HP UHODomR DR OXFUR OtTXLGR
WRWDO GHFODUDGR IRUDP RV
VHJXLQWHV L   IRUDP
GHVWLQDGRVjUHVHUYDOHJDOGH
TXHWUDWDRDUWLJRGD/HL
GDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVH
LL IRUDPGHVWLQDGRVj
UHVHUYD GH OXFURV SDUD
GLVWULEXLomRIXWXUD

1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR
HP  GH GH]HPEUR GH
 RV SHUFHQWXDLV GDV
UHWHQo}HVHPUHODomRDROXFUR
OtTXLGR WRWDO GHFODUDGR IRUDP
RV VHJXLQWHV L   IRUDP
GHVWLQDGRVjUHVHUYDOHJDOGH
TXH WUDWD R DUWLJR  GD /HL
GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV H
LL   IRUDP GHVWLQDGRV j
UHVHUYD GH OXFURV SDUD
GLVWULEXLomRIXWXUD

1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGHRV
SHUFHQWXDLV GDV UHWHQo}HV HP
UHODomR DR OXFUR OtTXLGR WRWDO
GHFODUDGR IRUDP RV VHJXLQWHV
L   IRUDP GHVWLQDGRV j
UHVHUYD OHJDO GH TXH WUDWD R
DUWLJR  GD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV H LL 
 IRUDP GHVWLQDGRV j
UHVHUYD GH OXFURV SDUD
GLVWULEXLomRIXWXUD
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b. Regras sobre a 
distribuição
de
dividendos



















(P  GH GH]HPEUR GH
 R HVWDWXWR VRFLDO GD
&RPSDQKLD SUHYLD TXH RV
DFLRQLVWDV WHULDP GLUHLWR GH
UHFHEHU FRPR GLYLGHQGR
REULJDWyULR
QDTXHOH
H[HUFtFLR
TXDQWLD
HTXLYDOHQWH D QR PtQLPR
 GR OXFUR OtTXLGR DQXDO
FDVR DSyV DSXUDGR R
UHVXOWDGR GR H[HUFtFLR H
GHGX]LGR
HYHQWXDLV
SUHMXt]RVDFXPXODGRVIRVVH
UHJLVWUDGR OXFUR OtTXLGR H
DSyVDUHWHQomRGHSDUD
FRQVWLWXLomRGHUHVHUYDOHJDO
&RQIRUPH
GHVFULWR
QR
VXELWHP DL DFLPD D
&RPSDQKLD DSURYRX D
GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV
REULJDWyULRV UHIHUHQWH DR
H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGH
QR YDORU WRWDO GH 5
PLO OtTXLGRV GH LPSRVWR
UHWLGRQDIRQWH

(PGHGH]HPEURGH
R
HVWDWXWR
VRFLDO
GD
&RPSDQKLD SUHYLD TXH RV
DFLRQLVWDV WHULDP GLUHLWR GH
UHFHEHU FRPR GLYLGHQGR
REULJDWyULRQDTXHOHH[HUFtFLR
TXDQWLD HTXLYDOHQWH D QR
PtQLPR  GR OXFUR OtTXLGR
DQXDO FDVR DSyV DSXUDGR R
UHVXOWDGR GR H[HUFtFLR H
GHGX]LGR HYHQWXDLV SUHMXt]RV
DFXPXODGRV IRVVH UHJLVWUDGR
OXFUR OtTXLGR H DSyV D
UHWHQomR GH  SDUD
FRQVWLWXLomR GH UHVHUYD OHJDO
&RQIRUPHGHVFULWRQRVXELWHP
DL DFLPD D &RPSDQKLD
DSURYRX D GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV
REULJDWyULRV
UHIHUHQWH DR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GH  QR YDORU WRWDO GH
5 PLO OtTXLGRV GH
LPSRVWRUHWLGRQDIRQWH

(PGHGH]HPEURGHR
HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD
SUHYLDTXHRVDFLRQLVWDVWHULDP
GLUHLWR GH UHFHEHU FRPR
GLYLGHQGR REULJDWyULR QDTXHOH
H[HUFtFLR
TXDQWLD
HTXLYDOHQWH
D
QR
PtQLPR  GR OXFUR OtTXLGR
DQXDO FDVR DSyV DSXUDGR R
UHVXOWDGR GR H[HUFtFLR H
GHGX]LGR HYHQWXDLV SUHMXt]RV
DFXPXODGRV IRVVH UHJLVWUDGR
OXFUROtTXLGRHDSyVDUHWHQomR
GH  SDUD FRQVWLWXLomR GH
UHVHUYD
OHJDO
&RQIRUPH
GHVFULWR QR VXELWHP DL
DFLPDD&RPSDQKLDDSURYRXD
GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV
REULJDWyULRV
UHIHUHQWH
DR
H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP
 GH GH]HPEUR GH  QR
YDORU WRWDO GH 5 PLO
OtTXLGRV GH LPSRVWR UHWLGR QD
IRQWH
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c. Periodicidade das
distribuições
de
dividendos

(PGHGH]HPEURGH
DSROtWLFDGHGLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRV GD &RPSDQKLD
JDUDQWLD DRV DFLRQLVWDV D
GLVWULEXLomR
DQXDO
GH
GLYLGHQGRV
6HP SUHMXt]R R FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomR
SRGHULD
GHFODUDU
GLYLGHQGRV
LQWHUPHGLiULRV
WULPHVWUDOPHQWH
RX
HP
SHUtRGRVPDLVORQJRVjFRQWD
GRVOXFURVDFXPXODGRVRXGH
UHVHUYDVGHOXFURVDSXUDGRV
HP
GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV
DQXDLV
RX
VHPHVWUDLV RV TXDLV VHULDP
FRQVLGHUDGRVDQWHFLSDomRGR
GLYLGHQGRREULJDWyULRSUHYLVWR
QR HVWDWXWR VRFLDO 2
FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR
SRGHULD DLQGD GHWHUPLQDU
HPTXDOTXHUSHULRGLFLGDGHR
OHYDQWDPHQWR GH EDODQoRV
LQWHUFDODUHV
H
GHFODUDU
GLYLGHQGRV FRP EDVH QRV
OXFURV HQWmR DSXUDGRV
REVHUYDGDV DV OLPLWDo}HV
OHJDLV

(PGHGH]HPEURGH
DSROtWLFDGHGLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRV GD &RPSDQKLD
JDUDQWLD DRV DFLRQLVWDV D
GLVWULEXLomR
DQXDO
GH
GLYLGHQGRV
6HP SUHMXt]R R FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomR
SRGHULD
GHFODUDU
GLYLGHQGRV
LQWHUPHGLiULRV
WULPHVWUDOPHQWH
RX
HP
SHUtRGRVPDLVORQJRVjFRQWD
GRVOXFURVDFXPXODGRVRXGH
UHVHUYDVGHOXFURVDSXUDGRV
HP
GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV
DQXDLV
RX
VHPHVWUDLV RV TXDLV VHULDP
FRQVLGHUDGRVDQWHFLSDomRGR
GLYLGHQGRREULJDWyULRSUHYLVWR
QR HVWDWXWR VRFLDO 2
FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR
SRGHULD DLQGD GHWHUPLQDU
HPTXDOTXHUSHULRGLFLGDGHR
OHYDQWDPHQWR GH EDODQoRV
LQWHUFDODUHV
H
GHFODUDU
GLYLGHQGRV FRP EDVH QRV
OXFURV HQWmR DSXUDGRV
REVHUYDGDV DV OLPLWDo}HV
OHJDLV

(PGHGH]HPEURGH
DSROtWLFDGHGLVWULEXLomRGH
GLYLGHQGRV GD &RPSDQKLD
JDUDQWLD DRV DFLRQLVWDV D
GLVWULEXLomR
DQXDO
GH
GLYLGHQGRV
6HPSUHMXt]RRFRQVHOKRGH
DGPLQLVWUDomR
SRGHULD
GHFODUDU
GLYLGHQGRV
LQWHUPHGLiULRV
WULPHVWUDOPHQWH
RX
HP
SHUtRGRV PDLV ORQJRV j
FRQWDGRVOXFURVDFXPXODGRV
RX GH UHVHUYDV GH OXFURV
DSXUDGRVHPGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV
DQXDLV
RX
VHPHVWUDLV RV TXDLV VHULDP
FRQVLGHUDGRVDQWHFLSDomRGR
GLYLGHQGRREULJDWyULRSUHYLVWR
QR HVWDWXWR VRFLDO 2
FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR
SRGHULD DLQGD GHWHUPLQDU
HPTXDOTXHUSHULRGLFLGDGHR
OHYDQWDPHQWR GH EDODQoRV
LQWHUFDODUHV
H
GHFODUDU
GLYLGHQGRV FRP EDVH QRV
OXFURV HQWmR DSXUDGRV
REVHUYDGDV DV OLPLWDo}HV
OHJDLV
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d.
Eventuais
restrições
à
distribuição
de
dividendos impostas
por
legislação ou
regulamentação
especial aplicável ao
emissor, assim como
contratos,
decisões
judiciais,
administrativas
ou
arbitrais

6DOYR SHOR GLVSRVWR QD /HL
GDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVH
SHOR HVWDWXWR VRFLDO GD
&RPSDQKLD H SHOR GLVSRVWR
DEDL[R D &RPSDQKLD QmR
SRVVXtD
UHVWULo}HV
j
GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV
LPSRVWDV SRU OHJLVODomR RX
UHJXODPHQWDomR
SRU
FRQWUDWRV
RX
GHFLV}HV
MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYDV RX
DUELWUDLV
6HPSUHMXt]RGRPHQFLRQDGR
DFLPD
GHWHUPLQDGRV
LQVWUXPHQWRV UHSUHVHQWDWLYRV
GH GtYLGD GD &RPSDQKLD
UHVWULQJHP R SDJDPHQWR GH
GLYLGHQGRV H MXURV VREUH
FDSLWDO SUySULR DOpP GR
PtQLPR REULJDWyULR SUHYLVWR
QR DUWLJR  GD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV FDVR
D
&RPSDQKLD
HVWHMD
LQDGLPSOHQWH FRP TXDOTXHU
REULJDomR SHFXQLiULD RX QmR
SHFXQLiULD
RX
HP
GHVFXPSULPHQWR GH tQGLFHV
ILQDQFHLURV
3DUD
PDLV
LQIRUPDo}HVYLGHLWHQV I 
H  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD

e.
política
destinação
resultados

$&RPSDQKLDQmRSRVVXtDQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVXPDSROtWLFDGHGHVWLQDomRGH
UHVXOWDGRVIRUPDOPHQWHDSURYDGD

(PGHRXWXEURGHHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRIRLDSURYDGDD3ROtWLFD
GH'HVWLQDomRGH5HVXOWDGRVGD&RPSDQKLDTXHSRGHVHUFRQVXOWDGDHPKWWSULEODXFRPEU


de
de

6DOYR SHOR GLVSRVWR QD /HL
GDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVH
SHOR HVWDWXWR VRFLDO GD
&RPSDQKLD H SHOR GLVSRVWR
DEDL[R D &RPSDQKLD QmR
SRVVXtD
UHVWULo}HV
j
GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV
LPSRVWDV SRU OHJLVODomR RX
UHJXODPHQWDomR
SRU
FRQWUDWRV
RX
GHFLV}HV
MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYDV RX
DUELWUDLV
6HPSUHMXt]RGRPHQFLRQDGR
DFLPD
GHWHUPLQDGRV
LQVWUXPHQWRV UHSUHVHQWDWLYRV
GH GtYLGD GD &RPSDQKLD
UHVWULQJHP R SDJDPHQWR GH
GLYLGHQGRV H MXURV VREUH
FDSLWDO SUySULR DOpP GR
PtQLPR REULJDWyULR SUHYLVWR
QR DUWLJR  GD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV FDVR
D
&RPSDQKLD
HVWHMD
LQDGLPSOHQWH FRP TXDOTXHU
REULJDomR SHFXQLiULD RX QmR
SHFXQLiULD
RX
HP
GHVFXPSULPHQWR GH tQGLFHV
ILQDQFHLURV
3DUD
PDLV
LQIRUPDo}HVYLGHLWHQV I 
H  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD

6DOYRSHORGLVSRVWRQ/HLGDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HVHSHOR
HVWDWXWR
VRFLDO
GD
&RPSDQKLD H SHOR GLVSRVWR
DEDL[R D &RPSDQKLD QmR
SRVVXtD
UHVWULo}HV
j
GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV
LPSRVWDV SRU OHJLVODomR RX
UHJXODPHQWDomR
SRU
FRQWUDWRV
RX
GHFLV}HV
MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYDV RX
DUELWUDLV
6HP SUHMXt]R GR PHQFLRQDGR
DFLPD
GHWHUPLQDGRV
LQVWUXPHQWRV UHSUHVHQWDWLYRV
GH GtYLGD GD &RPSDQKLD
UHVWULQJHP R SDJDPHQWR GH
GLYLGHQGRV H MXURV VREUH
FDSLWDOSUySULRDOpPGRPtQLPR
REULJDWyULR SUHYLVWR QR DUWLJR
GD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU
$o}HV FDVR D &RPSDQKLD
HVWHMD LQDGLPSOHQWH FRP
TXDOTXHUREULJDomRSHFXQLiULD
RX QmR SHFXQLiULD RX HP
GHVFXPSULPHQWR GH tQGLFHV
ILQDQFHLURV
3DUD
PDLV
LQIRUPDo}HV YLGH LWHQV  I 
H  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
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Montante

13.048.626,38

Ordinária

Ordinária

35.989.379,42

Ordinária

Lucro líquido retido

07/04/2020

07/04/2020

Pagamento dividendo

0,00

Data da aprovação da retenção

0,00

Lucro líquido retido

0,000000

Taxa de retorno em relação ao patrimônio líquido do emissor
(%)

Dividendo distribuído total

0,000000

254.330.083,75

Exercício social 31/12/2020

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

Lucro líquido ajustado

(Reais)

10.737.000,00

20.147.000,00

Montante

24/04/2019

24/04/2019

Pagamento dividendo

07/04/2020

146.181.478,22

49.038.005,80

18,452267

25,000000

196.152.023,20

Exercício social 31/12/2019

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
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Montante

0,00

Pagamento dividendo

24/04/2019

87.602.806,83

29.272.646,91

13,107116

25,000000

117.090.587,65

Exercício social 31/12/2018

PÁGINA: 17 de 390

Versão : 2

Formulário de Referência - 2021 - Blau Farmacêutica S.A.

Versão : 2

3.6 - Declaração de Dividendos À Conta de Lucros Retidos ou Reservas

±'HFODUDomRGHGLYLGHQGRVjFRQWDGHOXFURVUHWLGRVRXUHVHUYDV

'XUDQWHRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHDDGPLQLVWUDomRGD &RPSDQKLD SURS{V D
GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV DGLFLRQDLV FRP EDVH HP UHVHUYDV GH OXFURV QR PRQWDQWH GH
5PLOODVWUHDGRVSRUUHWHQo}HVGHOXFURVGHH[HUFtFLRVDQWHULRUHV

'XUDQWHRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSURS{VD
GLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVDGLFLRQDLVFRPEDVHHPUHVHUYDVGHOXFURVQRPRQWDQWHGH5
PLOFRPEDVHQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRGH

'XUDQWHRH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSURS{VD
GLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVDGLFLRQDLVFRPEDVHHPUHVHUYDVGHOXFURVQRPRQWDQWHGH5
PLOFRPEDVHQRUHVXOWDGRGHH[HUFtFLRVDQWHULRUHV
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31/12/2020

Exercício Social

1.051.282,00

Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante

3.7 - Nível de Endividamento
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Índice de Endividamento

Tipo de índice

4,74956060

PÁGINA: 19 de 390

Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento

Versão : 2

Quirografárias

Quirografárias

Quirografárias

Financiamento

Empréstimo

Títulos de dívida

Outras garantias ou
privilégios

63.300.809,44

47.009.505,49

15.804.609,90

486.694,05

Inferior a um ano

117.882.764,14

117.501.800,00

0,00

380.964,14

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

0,00

Um a três anos Três a cinco anos

As informações prestadas neste item se referem às informações contábeis consolidadas da Companhia.
Para segregação das obrigações da Companhia, foram levados em consideração os seguintes critérios:
(i) foram consideradas dívidas com garantia real todas as dívidas garantidas por garantia real, assim entendidas a hipoteca e o penhor, dentre outras garantias reais;

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Exercício social (31/12/2020)

3.8 - Obrigações

Formulário de Referência - 2021 - Blau Farmacêutica S.A.

408.828.578,55

408.828.578,55

0,00

0,00

Superior a cinco anos
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690.012.152,13

673.339.884,04

15.804.609,90

867.658,19

Total
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3.9 - Outras Informações Relevantes

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
$&RPSDQKLDSRVVXLFRQWUDWRVGHGtYLGDVFRPGLVSRVLo}HVVREUHcross defaultHcross acceleration
TXHSHUPLWHPDGHFODUDomRGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRGDVUHVSHFWLYDVREULJDo}HVSHFXQLiULDVFDVR
RFRUUD XP LQDGLPSOHPHQWR GH REULJDomR SHFXQLiULD RX QmR RX VHMD GHFUHWDGR R YHQFLPHQWR
DQWHFLSDGR GD GtYLGD SHOR UHVSHFWLYR FUHGRU UHVSHLWDGRV HYHQWXDLV SUD]RV GH FXUD H RXWURV
SURFHGLPHQWRVDSOLFiYHLVVHQGRFHUWRTXHRYDORULQGLYLGXDORXDJUHJDGRDVHUSDJRDQWHFLSDGDPHQWH
VHUiLJXDORXVXSHULRUDRVDOGRGDUHVSHFWLYDGtYLGD3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVcovenantsDTXH
D&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDYHMDLWHQV I HGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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±)DWRUHVGHULVFR
2 LQYHVWLPHQWR QRV YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD HQYROYH D H[SRVLomR D
GHWHUPLQDGRVULVFRV$QWHVGHWRPDUXPDGHFLVmRGHLQYHVWLPHQWRHPYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmR
GD &RPSDQKLD RV SRWHQFLDLV LQYHVWLGRUHV GHYHP DQDOLVDU FXLGDGRVDPHQWH WRGDV DV LQIRUPDo}HV
FRQWLGDV QHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD RV ULVFRV PHQFLRQDGRV DEDL[R DV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD H UHVSHFWLYDV QRWDV H[SOLFDWLYDV 2V QHJyFLRV VLWXDomR ILQDQFHLUD
UHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVIOX[RGHFDL[DOLTXLGH]LPDJHPHRXQHJyFLRVIXWXURVGD&RPSDQKLDHGDV
VXDVVXEVLGLiULDVSRGHUmRVHUDIHWDGRVGHPDQHLUDDGYHUVDSRUTXDOTXHUGRVIDWRUHVGHULVFRGHVFULWRV
DVHJXLU2SUHoRGHPHUFDGRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDSRGHUiGLPLQXLUHP
UD]mRGHTXDLVTXHUGHVVHVHRXGHRXWURVIDWRUHVGHULVFRKLSyWHVHHPTXHRVSRWHQFLDLVLQYHVWLGRUHV
SRGHUmRSHUGHUSDUWHVXEVWDQFLDORXPHVPRDWRWDOLGDGHGHVHXLQYHVWLPHQWRQRVYDORUHVPRELOLiULRV
GHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
2V ULVFRV GHVFULWRV DEDL[R VmR DTXHOHV TXH D &RPSDQKLD FRQKHFH H DFUHGLWD TXH QD GDWD GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSRGHPDIHWDUD&RPSDQKLDHVXDVVXEVLGLiULDVDGYHUVDPHQWH$OpPGLVVR
ULVFRV DGLFLRQDLV QmR FRQKHFLGRV RX FRQVLGHUDGRV LUUHOHYDQWHV SHOD &RPSDQKLD QD GDWD GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDWDPEpPSRGHUmRDIHWDUD&RPSDQKLDDGYHUVDPHQWH
3DUDRVILQVGHVWDVHomR³)DWRUHVGH5LVFR´H[FHWRVHH[SUHVVDPHQWHLQGLFDGRGHPDQHLUDGLYHUVD
RXVHRFRQWH[WRDVVLPH[LJLUDPHQomRDRIDWRGHTXHXPULVFRLQFHUWH]DRXSUREOHPDSRGHUiFDXVDU
RX WHU RX FDXVDUi RX WHUi ³HIHLWR DGYHUVR´ RX ³HIHLWR QHJDWLYR´ SDUD D &RPSDQKLD RX H[SUHVV}HV
VLPLODUHV VLJQLILFD TXH WDO ULVFR LQFHUWH]D RX SUREOHPD SRGHUi RX SRGHULD FDXVDU HIHLWR DGYHUVR
UHOHYDQWHQRVQHJyFLRVVLWXDomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVIOX[RGHFDL[DOLTXLGH]LPDJHP
HRX QHJyFLRV IXWXURV GD &RPSDQKLD H GDV VXDV VXEVLGLiULDV EHP FRPR QR SUHoR GRV YDORUHV
PRELOLiULRV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD ([SUHVV}HV VLPLODUHV LQFOXtGDV QHVWD VHomR ³ )DWRUHV GH
5LVFR´GHYHPVHUFRPSUHHQGLGDVQHVVHFRQWH[WR
1mR REVWDQWH D VXEGLYLVmR GHVWD VHomR ³ )DWRUHV GH 5LVFR´ GHWHUPLQDGRV IDWRUHV GH ULVFR TXH
HVWHMDPHPXPLWHPSRGHPWDPEpPVHDSOLFDUDRXWURVLWHQV
a.

DR(PLVVRU

Parcela substancial da receita operacional líquida da Companhia depende do desempenho de
alguns “produtos-chave”, o que poderá impactar adversamente a situação financeira e os
resultados da Companhia.
3DUFHOD VXEVWDQFLDO GD UHFHLWD RSHUDFLRQDO OtTXLGD GD &RPSDQKLD HVWi DWUHODGD j YHQGD GH FHUWRV
³SURGXWRVFKDYH´ SHUWHQFHQWHV D ELROyJLFRV HVWLPXODGRU GH FRO{QLD DQWLELyWLFRV HQWUH RXWURV RV
TXDLVSRGHPPXGDUGHWHPSRVHPWHPSRV1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
 DV PROpFXODV $OIDHSRHWLQD %RWXOLP &HIWULD[RQD 7ULD[WRQ  (QR[DORZ )D]RORQ +HSDULQD
+HSDPD[6 ,PXQRJOREXOLQD0HWUH[DWR2PHSUD]RO 2SUD]RQ H6XFFLWUDWUHSUHVHQWDYDPGD
UHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDMiQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHDVPROpFXODV
$OIDHSRHWLQD %RWXOLP &HIWULD[RQD 7ULD[WRQ  'RFOD[LQ )D]RORQ +HSDPD[6 ,PXQRJOREXOLQD
0HWUH[DWR 2PHSUD]RO 2SUD]RQ  2[DQRQ UHSUHVHQWDYDP  GD UHFHLWD RSHUDFLRQDO OtTXLGD GD
&RPSDQKLD
6HXPRXPDLV³SURGXWRVFKDYH´HQIUHQWDUHPSUREOHPDVTXHDIHWHPRVHXGHVHPSHQKRWDLVFRPR
OLWtJLRGHFRUUHQWHGRXVRGRUHVSHFWLYRSURGXWRFKRTXHQHJDWLYRQDGHPDQGDDOWHUDo}HVQRQ~PHUR
GHSUHVFULo}HVHIHLWRVFRODWHUDLVLQHVSHUDGRVSUREOHPDVQRUHJLVWURRXGLVSXWDUHIHUHQWHDRXVRGH
PDUFDSURFHVVRVUHJXODWyULRVHSXEOLFLGDGHQHJDWLYDTXHDIHWHDFRQILDQoDGHPpGLFRVRXSDFLHQWHV
SUHVVmR GH SURGXWRV FRPSHWLWLYRV H[LVWHQWHV PXGDQoDV HP UyWXORV VXUJLPHQWR GH XP QRYR
WUDWDPHQWR PDLV HILFD] RX DOWHUQDWLYR JHQpULFR RX GLILFXOGDGH GH PDQXWHQomR GH OLFHQoDV GRV
UHVSHFWLYRV ³SURGXWRVFKDYH´ DV DWLYLGDGHV D VLWXDomR ILQDQFHLUD H RV UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD
SRGHUmRVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
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A Companhia atua em segmentos altamente competitivos, tendo como competidores grandes
empresas, o que poderá causar um efeito material adverso nas suas atividades, situação
financeira e resultados.
$ &RPSDQKLD DWXD HP VHJPHQWRV GH PHUFDGR DOWDPHQWH FRPSHWLWLYRV H HQIUHQWD FRQFRUUrQFLD GH
RXWUDVFRPSDQKLDVFRPSUHVHQoDWDQWRQRPHUFDGRQDFLRQDOTXDQWRLQWHUQDFLRQDO$OJXPDVGHVVDV
HPSUHVDVRIHUHFHPXPDJUDQGHYDULHGDGHGHSURGXWRVQRVVHJPHQWRVHPTXHD&RPSDQKLDDWXD
FRPSHWLQGRDVVLPFRPDPDLRUSDUWHGDVOLQKDVGHSURGXWRVGD&RPSDQKLDHVSHFLDOPHQWHFRPRV
SURGXWRVFKDYH
(PGHGH]HPEURGHGDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDGD&RPSDQKLDGHULYDYDGDSURGXomR
GH  SURGXWRVFKDYH PROpFXODV  'H DFRUGR FRP GDGRV GD ,49,$ QHVWH PHVPR SHUtRGR  GRV
SULQFLSDLV SURGXWRVFKDYH GD &RPSDQKLD WDPEpP HUDP SURGX]LGRV SRU  D  FRQFRUUHQWHV GD
&RPSDQKLD TXH GHWLYHUDP HP FRQMXQWR XP market share GH  (ULWURPD[  
,PXQRJOREXOLQ  &HIWULD[RQD7ULD[WRQ  %RWXOLQ H +HSDULQD UHVSHFWLYDPHQWH
HPYROXPHGHYHQGDV
$OpP GLVVR RV DWXDLV H IXWXURV FRQFRUUHQWHV GD &RPSDQKLD SRGHP VHU EHPVXFHGLGRV QR
GHVHQYROYLPHQWRHODQoDPHQWRGHGHWHUPLQDGDVOLQKDVGHSURGXWRVEHPFRPRSRGHPVHUPDLVEHP
VXFHGLGRVQRGHVHPSHQKRFRPHUFLDOHPGHWHUPLQDGDVUHJL}HVGHIRUPDTXHDFRPSHWLomRFRPWDLV
FRQFRUUHQWHVQRVPHUFDGRVHPTXHD&RPSDQKLDDWXDSRGHUiUHVXOWDUHPSHUGDGHSDUWLFLSDomRGH
PHUFDGR
3RUWDQWRSDUDUHDJLUDFRPSHWLomRGHPHUFDGRHPGHWHUPLQDGRVVHJPHQWRVD&RPSDQKLDSRGHUi
VHU REULJDGD D DXPHQWDU VHXV JDVWRV FRP PDUNHWLQJ H SURPRomR HRX UHGX]LU RV SUHoRV GH VHXV
SURGXWRVDGDSWDURVSURGXWRVH[LVWHQWHVHRXODQoDUQRYRVSURGXWRV5HIHULGDVDo}HVSRGHUmRQmR
VHUFDSD]HVGHPDQWHURXDXPHQWDUDSDUWLFLSDomRGHPHUFDGRGD&RPSDQKLDRTXHSRGHUiDIHWDU
DGYHUVDPHQWHVHXVUHVXOWDGRV
As operações da Companhia dependem da reputação de seus produtos e marcas, e o dano à
reputação desses produtos e dessas marcas poderá causar um efeito adverso nos resultados
da Companhia.
2V SURGXWRV GD &RPSDQKLD LGHQWLILFDGRV RX QmR SRU PDUFDV WrP XP SDSHO LPSRUWDQWH SDUD VXD
HVWUDWpJLDHVHEHPVXFHGLGRVSDUDVHXVUHVXOWDGRVILQDQFHLURV$LPDJHPHDUHSXWDomRGHVHXV
SURGXWRVHPDUFDVSRGHPHVWDUVXMHLWDVDHIHLWRVDGYHUVRVQRIXWXUR3UHRFXSDo}HVDUHVSHLWRGD
VHJXUDQoD GD TXDOLGDGH H GD HILFiFLD GRV SURGXWRV GD &RPSDQKLD SRGHUmR SUHMXGLFDU VXDV
UHVSHFWLYDVLPDJHQVHUHSXWDo}HVEHPFRPRDLPDJHPHUHSXWDomRGD&RPSDQKLD
(YHQWRVTXHSUHMXGLTXHPSURGXWRVHPDUFDVGHWLGRVSHOD&RPSDQKLDSRGHUmRFDXVDUHIHLWRDGYHUVR
VREUH R YDORU GHVVHV EHP FRPR VREUH DV UHFHLWDV GHOHV GHFRUUHQWHV $V PHGLGDV QHFHVViULDV j
PDQXWHQomRRXjUHFXSHUDomRGDLPDJHPHUHSXWDomRGHSURGXWRVHPDUFDVSRGHPVHUGLVSHQGLRVDV
H DWp PHVPR LQDOFDQoiYHLV R TXH SRGH FDXVDU HIHLWR QHJDWLYR UHOHYDQWH VREUH RV QHJyFLRV H R
UHVXOWDGRILQDQFHLURGD&RPSDQKLD
A forma como a pandemia de COVID-19 se desenvolve pode afetar adversamente os negócios,
condição financeira, resultados de operações e fluxos de caixa da Companhia e, finalmente,
a sua capacidade de continuar a operar seus negócios.
$SDQGHPLDGH&29,'GHPDQGRXPHGLGDVUHVWULWLYDVSRUSDUWHGHDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLV
PXQGLDLVFRPRREMHWLYRGHSURWHJHUDSRSXODomRFRPLPSDFWRVLJQLILFDWLYRQDHFRQRPLDPXQGLDOH
EUDVLOHLUDFRPRXPWRGR&RPRUHVXOWDGRYHULILFRXVHDTXHGDGDDWLYLGDGHHFRQ{PLFDLPSDFWDQGR
QRIOX[RGRWUDQVSRUWHLQWHUQDFLRQDOUHGXomRGDRIHUWDGHLQVXPRVHSURGXWRVDFDEDGRVGHGLYHUVRV
JrQHURV H SRU RXWUR ODGR XP DXPHQWR H[DFHUEDGR GD GHPDQGD GH EHQV LQWHUPHGLiULRV RX
DFDEDGRV HVHUYLoRVYROWDGRVSDUDRFRPEDWHGD&29,'FRPUHIOH[RLPHGLDWRQDHOHYDomRGRV
SUHoRVLQWHUQDFLRQDLV
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1R %UDVLO DV 8QLGDGHV )HGHUDWLYDV (VWDGRV H 0XQLFtSLRV  LQFOXLQGR GDV ORFDOLGDGHV HP TXH D
&RPSDQKLDRSHUDDGRWDUDPDVGLUHWUL]HVHVWDEHOHFLGDVSHOR0LQLVWpULRGD6D~GHSDUDFRQWURODUD
SURSDJDomRGDGRHQoDFRPRSRUH[HPSORDUHVWULomRjFLUFXODomRHRLVRODPHQWRVRFLDOIHFKDPHQWR
GDV DWLYLGDGHV HFRQ{PLFDV QmR HVVHQFLDLV UHVWULo}HV DR WUDQVSRUWH S~EOLFR GHQWUH RXWUDV H TXH
UHVXOWDUDP QR IHFKDPHQWR GH UHVWDXUDQWHV KRWpLV VKRSSLQJ FHQWHUV LJXDOPHQWH LPSDFWDQGR QD
UHVWULomRjVDWLYLGDGHVSURGXWLYDVWUDQVSRUWHHGHPDLVDWLYLGDGHVHFRQ{PLFDV
2VLPSDFWRVQHJDWLYRVGDSDQGHPLDGH&29,'FRPRXPWRGRSRGHPDIHWDUDOLTXLGH]GRVFOLHQWHV
H IRUQHFHGRUHV GD &RPSDQKLD QR kPELWR S~EOLFR H SULYDGR LPSDFWDQGR QR IOX[R GH FDL[D GD
&RPSDQKLDFRQVHTXHQWHPHQWHDVXDVLWXDomRILQDQFHLUD
$LQGDD&RPSDQKLDSRGHQmRJDUDQWLURXQmRWHULQVWUXPHQWRVHILFD]HVSDUDLPSHGLUTXHRDXPHQWR
GRV FXVWRV HRX HVFDVVH] GH SURGXWRV DFDEDGRV LQVXPRV IDUPDFrXWLFRV DWLYRV SURGXWRV VHPL
DFDEDGRVGHPDLVEHQVHVHUYLoRVTXHVXEVLGLDPDFDGHLDSURGXWLYDHRXGHFRQVXPRDIHWHPRVHX
UHVXOWDGRILQDQFHLUR
(YHQWXDODSOLFDomRGDPHGLGDGHlockdownSRGHLPSDFWDUGLUHWDPHQWHQDLQWHUUXSomRGDVDWLYLGDGHV
LQGXVWULDLVHFRPHUFLDLVGD&RPSDQKLDLPSDFWDQGRQRVVHXVUHVXOWDGRVILQDQFHLURV
2LPSDFWRGDSDQGHPLDGH&29,'WDPEpPSRGHSUHFLSLWDURXDJUDYDURVRXWURVULVFRVGLVFXWLGRV
QHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD DOpP GH SRGHU DIHWDU QHJDWLYDPHQWH RV QHJyFLRV FRQGLomR
ILQDQFHLUDUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVOLTXLGH]HIOX[RVGHFDL[DGD&RPSDQKLD
A Companhia está sujeita a riscos associados ao não cumprimento das leis relativas ao
tratamento de dados pessoais, incluindo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e pode
ser afetada adversamente pela aplicação de multas e outros tipos de sanções.
1R FXUVR QRUPDO GRV VHXV QHJyFLRV D &RPSDQKLD DGPLQLVWUD H UHWpP GDGRV LQFOXLQGR GDGRV
SHVVRDLV SURWHJLGRV SHOD /HL Q  GH  GH DJRVWR GH  ³/*3'´  GDGRV GH SURFHVVRV
LQGXVWULDLV FRPHUFLDLV H ILQDQFHLURV SURFHGLPHQWRV know how SURMHWRV GH SHVTXLVD H
GHVHQYROYLPHQWR GHQWUH RXWUDV LQIRUPDo}HV LQFOXLQGR GDGRV H DVVXQWRV GH HQVDLRV FOtQLFRV RX
SURWHJLGRV SRU SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO LQIRUPDo}HV FRPHUFLDLV SUySULDV H GH VHXV FOLHQWHV
IRUQHFHGRUHVHSDUFHLURVGHQHJyFLRVEHPFRPRGDGRVSHVVRDLVGHVHXVFOLHQWHVHIXQFLRQiULRV
DUPD]HQDQGRRVHPFHQWURVGHGDGRVHHPVXDVUHGHV
&DVR D &RPSDQKLD QmR HVWHMD HP FRQIRUPLGDGH FRP D /*3' HRX FDVR RFRUUD YD]DPHQWR GH
LQIRUPDo}HV LQFLGHQWHV GH VHJXUDQoD FLEHUQpWLFD HRX RXWURV HYHQWRV GH IDOKDV QRV VLVWHPDV GH
WHFQRORJLDGDLQIRUPDomRGD&RPSDQKLDD&RPSDQKLDHVXDVVXEVLGLiULDVSRGHUmRHVWDUVXMHLWDVjV
VDQo}HV GH IRUPD LVRODGD RX FXPXODWLYD GH DGYHUWrQFLD REULJDomR GH GLYXOJDomR GH LQFLGHQWH
EORTXHLR WHPSRUiULR HRX HOLPLQDomR GH GDGRV SHVVRDLV H PXOWD GH DWp  GR IDWXUDPHQWR GD
HPSUHVD JUXSR RX FRQJORPHUDGR QR %UDVLO QR VHX ~OWLPR H[HUFtFLR H[FOXtGRV RV WULEXWRV DWp R
PRQWDQWHJOREDOGH5PLOK}HVSRULQIUDomR$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRGHUiVHUUHVSRQVDELOL]DGD
LQGLYLGXDO RX VROLGDULDPHQWH SRU GDQRV PDWHULDLV PRUDLV LQGLYLGXDLV RX FROHWLYRV FDXVDGRV SHOD
&RPSDQKLDRXSHODVVXDVVXEVLGLiULDVRTXHSRGHUiDIHWDUQHJDWLYDPHQWHDUHSXWDomRUHVXOWDGRV
RSHUDo}HVHFRQGLo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDHFRQVHTXHQWHPHQWHRYDORUGHQRVVDVDo}HV
6H SRUYHQWXUD KRXYHU XPD IDOKD QR FRQWUROH GH UHIHULGDV LQIRUPDo}HV FRP D YLRODomR GR VLJLOR D
&RPSDQKLDGHYHUiGLVSHQGHUXPDUHOHYDQWHTXDQWLGDGHGHHVIRUoRVKXPDQRVHILQDQFHLURVQRLQWXLWR
GH UHPHGLDU WDLV VLWXDo}HV DVVLP FRPR UHGREUDU RV HVIRUoRV ILQDQFHLURV SDUD ILVFDOL]DU H UHSULPLU
DTXHOHV TXH HYHQWXDOPHQWH WHQWHP VH XWLOL]DU GDV UHIHULGDV LQIRUPDo}HV SDUD FRQFRUUHU FRP D
&RPSDQKLDVHQWDQGRVXMHLWDDLQGDjSRVVLELOLGDGHGHLQFRUUHUHPVDQo}HVSUHYLVWDVQD/*3'RTXH
SRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHVHXVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVEHPFRPRUHSXWDomR
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Interrupções ou falhas nos sistemas de informação ou incidentes de segurança cibernética,
incluindo ataques à infraestrutura necessária para manter os sistemas de TI da Companhia,
podem resultar em danos financeiros e à reputação da Companhia.
$ LQIUDHVWUXWXUD WpFQLFD GD &RPSDQKLD SRGH HVWDU VXMHLWD D FHUWDV YXOQHUDELOLGDGHV D GDQRV RX
LQWHUUXSo}HV FDXVDGRV SRU GHIHLWRV GH WHFQRORJLD GD LQIRUPDomR H WHOHFRPXQLFDo}HV TXHGD GH
HQHUJLDLQXQGDo}HVWHPSHVWDGHVLQFrQGLRVWHUURULVPRGHOLWRLQWHQFLRQDOHUURKXPDQRHHYHQWRV
VHPHOKDQWHV LQFOXLQGR YXOQHUDELOLGDGHV GH VLVWHPD GHIHLWRV GR KDUGZDUH RX VRIWZDUH YtUXV GH
FRPSXWDGRURXDWDTXHVGHKDFNHUVTXHSRGHULDPLQWHUIHULULQHVSHUDGDPHQWHQRIXQFLRQDPHQWRGRV
VLVWHPDVGD&RPSDQKLD
,QFLGHQWHV GH VHJXUDQoD FLEHUQpWLFD SRGHP DIHWDU D FRQILGHQFLDOLGDGH LQWHJULGDGH HRX
GLVSRQLELOLGDGH GRV VLVWHPDV GD &RPSDQKLD H SRUWDQWR UHVXOWDU HP DSURSULDomR LQGHYLGD GD
&RPSDQKLDHRXGDGRVSHVVRDLVGRVVHXVFOLHQWHVFRODERUDGRUHVIRUQHFHGRUHVHWHUFHLURVHRXHP
WHPSRGHLQDWLYLGDGHGRVVHXVVHUYLGRUHVVHUYLoRVRXRSHUDo}HVRXDLQGDQDGLYXOJDomRLQDGHTXDGD
GHVHXVVHJUHGRVFRPHUFLDLVRXGHRXWUDVLQIRUPDo}HVFRPHUFLDLVVHQVtYHLVEHPFRPRDLQWHUUXSomR
GDVVXDVRSHUDo}HVRTXHSRGHLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHRVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVHDUHSXWDomRGD
&RPSDQKLD
1mRpSRVVtYHOJDUDQWLUTXHQmRRFRUUHUmRIDOKDVGHVHJXUDQoDGHPRGRTXHTXDOTXHURFRUUrQFLD
GHVVDQDWXUH]DSRGHUiUHVXOWDUHPXPHIHLWRPDWHULDODGYHUVRVREUHRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDVXD
UHSXWDomRHSRUWDQWRHPSHUGDVILQDQFHLUDVSDUDD&RPSDQKLD
'HVWDIRUPDTXDLVTXHUIDOKDVQRVVLVWHPDVGHVHJXUDQoDFLEHUQpWLFDGD&RPSDQKLDRXIDOKDVQD
SUHYHQomR RX LGHQWLILFDomR GHVWHV DWDTXHV SRGHP WHU XP LPSDFWR DGYHUVR UHOHYDQWH SDUD D
&RPSDQKLD
A Companhia está sujeita a flutuações significativas de demanda em decorrência de variação
do volume de vendas de seus produtos e medicamentos, principalmente para o Poder Público. 
GDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GHDGYHLRGDYHQGDGLUHWDGHSURGXWRVHPHGLFDPHQWRVSDUDRFDQDOS~EOLFR ³FOLHQWHVS~EOLFRV´ 
TXHLQFOXHPR0LQLVWpULRGD6D~GH$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDXPDYDULDomRGHGHPDQGD HHP
GHFRUUrQFLD GD QDWXUH]D GD FRQWUDWDomR GH SUHoR GRV SURGXWRV H PHGLFDPHQWRV  HP UD]mR GH
SROtWLFDVJRYHUQDPHQWDLVTXHGHWHUPLQDPDUHODomRHTXDQWLGDGHGHSURGXWRVHPHGLFDPHQWRVTXH
VHUmRDGTXLULGRVSHORVHWRUS~EOLFRHPGHWHUPLQDGRSHUtRGR
8PDHYHQWXDOUHGXomRGHGHPDQGDRXHVWLPDWLYDHTXLYRFDGDGHGHPDQGDVHMDHPGHFRUUrQFLDGH
XPD HYHQWXDO VD]RQDOLGDGH RX GH H[LJrQFLDV GR 3RGHU 3~EOLFR SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH RV
QHJyFLRVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDDOpPGHDIHWDURSUHoRGHPHUFDGRGDV
Do}HVRUGLQiULDVGHVXDHPLVVmR
A Companhia poderá ser afetada adversamente caso não seja capaz de lançar oportunamente
novos produtos ou de realizar os devidos aprimoramentos dos produtos já existentes.
$ UHDOL]DomR GH SHVTXLVD H GHVHQYROYLPHQWR H R FRQVHTXHQWH ODQoDPHQWR GH QRYRV SURGXWRV RX
DSUHVHQWDo}HVQRPHUFDGRVmRHOHPHQWRVLPSRUWDQWHVGDHVWUDWpJLDGHQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
2GHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRVHPUHJUDH[LJHDUHDOL]DomRGHFRQVLGHUiYHLVLQYHVWLPHQWRV
HP SHVTXLVD DQWHV PHVPR GD DQiOLVH GD YLDELOLGDGH FRPHUFLDO GH WDLV SURGXWRV 2V UHFXUVRV
ILQDQFHLURV DSOLFDGRV HP SHVTXLVD QmR QHFHVVDULDPHQWH WUDUmR UHVXOWDGRV SRVLWLYRV SDUD D
&RPSDQKLDGDGRTXHD&RPSDQKLDSRGHUiQmRVHUFDSD]GHGHQWUHRXWURV L DQWHFLSDUHDWHQGHU
DVQHFHVVLGDGHVGRPHUFDGR LL IDEULFDUUHIHULGRVSURGXWRVGHIRUPDHFRQRPLFDPHQWHVXVWHQWiYHO
HRX LLL DWLQJLUUHVXOWDGRVFOtQLFRVSRVLWLYRVGHDFRUGRFRPDVQRUPDVDSOLFiYHLV$GLFLRQDOPHQWHRV
UHFXUVRV ILQDQFHLURV HPSUHJDGRV SRGHP QmR JDUDQWLU D HVSHUDGD YHORFLGDGH QDV DWLYLGDGHV GH
SHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRVHRXDIDEULFDomRFRPHUFLDOL]DomRHGLVWULEXLomRGRV
QRYRVPHGLFDPHQWRVSRGHPGHPRUDUPDLVGRTXHRHVSHUDGRSRUHVWDUHPVXMHLWDVjVDSURYDo}HV
UHJXODWyULDV QHFHVViULDV GDV DJrQFLDV VDQLWiULDV UHJXODGRUDV DIHWDQGR DGYHUVDPHQWH QRVVRV
QHJyFLRVHUHVXOWDGRV
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$LQGDDVUHFHLWDVDGYLQGDVGDVYHQGDVGHWDLVSURGXWRVSRGHUmRQmRVHUVXILFLHQWHVSDUDFREULURV
JDVWRVDGYLQGRVGRVLQYHVWLPHQWRVDSOLFDGRVHPSHVTXLVDRTXHSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHVHXV
QHJyFLRVHUHVXOWDGRV
Os processos de governança, gestão de riscos e compliance da Companhia podem não ser
suficientes para evitar sanções regulatórias, de natureza administrativa cível e/ou criminal,
danos à sua reputação, ou outros efeitos adversos aos seus negócios, resultados e situação
financeira.
$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDGLIHUHQWHVHVWUXWXUDVUHJXODWyULDVWDLVFRPR L OHLVHUHJXODPHQWRVGR
VHWRUIDUPDFrXWLFREUDVLOHLUR LL OHLVHUHJXODPHQWRVTXHVHDSOLFDPDHPSUHVDVGHFDSLWDODEHUWRFRP
YDORUHV PRELOLiULRV QHJRFLDGRV QR PHUFDGR GH FDSLWDLV EUDVLOHLUR FRPR D /HL Q  GH  GH
GH]HPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGD ³/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV´ D/HLQGHGH
GH]HPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGDHDUHJXODPHQWDomRGD&90 LLL OHLVHUHJXODPHQWRVTXHVH
DSOLFDPjVHPSUHVDVEUDVLOHLUDVTXHSDUWLFLSDPGHFRQFRUUrQFLDVS~EOLFDVSDUDFRQWUDWDomRFRPR
3RGHU 3~EOLFR H LY  OHLV H UHJXODPHQWRV TXH VH DSOLFDP j VHJXUDQoD GD LQIRUPDomR GH SHVVRDV
ItVLFDVHQWUHRXWUDV$LQGDD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDjVOHLVDQWLFRUUXSomRDQWLVVXERUQRDQWLODYDJHP
GHGLQKHLURDQWLWUXVWHHRXWUDVOHLVHUHJXODPHQWRVLQWHUQDFLRQDLVHpREULJDGDDREVHUYDUDVOHLVH
UHJXODPHQWRVDSOLFiYHLVGR%UDVLO(VWDGRV8QLGRVHSRGHYLUDHVWDUVXMHLWDDWDLVOHLVHUHJXODPHQWRV
HPRXWUDVMXULVGLo}HVLQFOXLQGRD/HLQHDR'HFUHWRQGHGHPDUoRGH
HPFRQMXQWR³/HL$QWLFRUUXSomR´ TXHGHWHUPLQDDUHVSRQVDELOLGDGHREMHWLYDGHSHVVRDVMXUtGLFDV
SHOD SUiWLFD GH DWRV FRQWUD D DGPLQLVWUDomR S~EOLFD QDFLRQDO RX HVWUDQJHLUD EHP FRPR
UHJXODPHQWDomRGRVGLYHUVRVSDtVHVHPTXHRSHUD
$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHVXDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVSURFHVVRVGHcompliance
HGHFRQWUROHVLQWHUQRVVHMDPVXILFLHQWHVSDUDSUHYHQLURXGHWHFWDUDVSUiWLFDVLQDGHTXDGDVIUDXGHV
FRPSRUWDPHQWRGHVRQHVWRRXYLRODo}HVGHOHLVDTXHHVWiVXMHLWDSRUSDUWHGHTXDOTXHUSHVVRDDJLQGR
HPVHXQRPHLQWHUHVVHRXEHQHItFLRVHXVDFLRQLVWDVDILOLDGDVIXQFLRQiULRVGLUHWRUHVH[HFXWLYRV
SDUFHLURVDGPLQLVWUDGRUHVHPSUHJDGRVDJHQWHVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVRXTXHWDLVSHVVRDVQmR
SUDWLTXHPDo}HVYLRODQGRDVSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVGD&RPSDQKLDHVSHFLDOPHQWHSHUDQWHR3RGHU
3~EOLFR$GLFLRQDOPHQWHIRUQHFHGRUHVHVRFLHGDGHVTXHSUHVWDPVHUYLoRVj&RPSDQKLDQmRHVWmR
VXMHLWRVjVSROtWLFDVLQWHUQDVGD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDSDUWLFLSDUHJXODUPHQWHGHSURFHVVRVFRPSHWLWLYRVHFRQWUDWRVDGPLQLVWUDWLYRVGHDOWR
YDORUFRPXPJUDQGHQ~PHURGHIRUQHFHGRUHVHFOLHQWHVRTXHDH[S}HDULVFRVGHULYDGRVGHVWHV
FRQWUDWRVDVVLPFRPRSURFHVVRVGHDXGLWRULDVXMHLWRVjLQYHVWLJDomRSRUVXSRVWRFRPHWLPHQWRGH
LQIUDo}HV DGPLQLVWUDWLYDV FRPR LPSURELGDGH DGPLQLVWUDWLYD H RXWUDV IUDXGHV FRQVLGHUDGDV DOYR GH
LQYHVWLJDomRDQWHjVGLIHUHQWHVIRUPDVGHFRQWUDWDomR
$ &RPSDQKLD QmR SRGH HYLWDU TXH VHX QRPH YHQKD D VHU HQYROYLGR HP SURFHVVRV MXGLFLDLV RX
DGPLQLVWUDWLYRVYLVDQGRDDSXUDomRGHLQIUDo}HVFRQWUDDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDTXHUHGXQGHPHQWUH
RXWUDVVDQo}HVHPLQDELOLWDomRSDUDFRQWUDWDomRFRPR3RGHU3~EOLFRRXLPSHGLPHQWRSDUDXVXIUXLU
GH EHQHItFLRV ILVFDLV 8PD GHFLVmR DGPLQLVWUDWLYD HRX XPD VHQWHQoD MXGLFLDO GH GHFUHWDomR GH
VDQo}HV SRU LPSURELGDGH RX RXWURV DWRV FRQWUD D DGPLQLVWUDomR S~EOLFD FRPR GHILQLGRV SHOD /HL
$QWLFRUUXSomRHPHQFLRQDGRVDFLPDTXHVHMDPGHFRUUHQWHVGHHYHQWXDOGHVFXPSULPHQWRGDVOHLV
DSOLFiYHLVGRVFRQWUDWRVFHOHEUDGRVHGHRXWUDVQRUPDVSRUSDUWHGRVDFLRQLVWDVDGPLQLVWUDGRUHV
HPSUHJDGRVIRUQHFHGRUHVHGHPDLVFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDRXSRUSDUWHGHTXDLVTXHUSHVVRDV
DJLQGRHPVHXQRPHLQWHUHVVHRXEHQHItFLRSRGHUHVXOWDUHPPXOWDVHLQGHQL]Do}HVQDVHVIHUDV
DGPLQLVWUDWLYDFLYLOHSHQDOHPLQGHQL]Do}HVWUDEDOKLVWDVDPELHQWDLVHHPFRQGLo}HVGHVHJXUDQoD
LPSUySULDV EHP FRPR QD SHUGD GH OLFHQoDV RSHUDFLRQDLV FRP D GHFRUUHQWH UHVSRQVDELOL]DomR GD
&RPSDQKLD SDUD LQGHQL]DU GH IRUPD VXEVLGLiULD RX VROLGiULD SURLELomR GH OLFLWDU FRP yUJmRV
S~EOLFRVFRQWUDWDU FRP yUJmRV S~EOLFRV SHUGD RX LQHOHJLELOLGDGH DR UHFHELPHQWR GH EHQHItFLRV H
LQFHQWLYRV ILVFDLV DIDVWDPHQWR GH VHXV DGPLQLVWUDGRUHV SDJDPHQWR GH PXOWDV FRP EDVH HP
IDWXUDPHQWRGHQWUHRXWURVRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDEHPFRPR
DIHWDUDFRWDomRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLDVXDLPDJHPHUHSXWDomR
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Foram identificadas deficiências significativas nos controles internos da Companhia e, se a
Companhia não for capaz de adotar as medidas corretivas necessárias, ela pode não ser capaz
de reportar seus resultados de forma adequada e ser adversamente afetada.
2V VLVWHPDV SROtWLFDV H SURFHGLPHQWRV GH FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD SRGHP QmR VHU
VXILFLHQWHVHRXWRWDOPHQWHHILFD]HVSDUDGHWHFWDUSUiWLFDVLQDSURSULDGDVHUURVRXIUDXGHV
&RPRSDUWHGRSURFHVVRGHSUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDSDUDH[HUFtFLR
VRFLDOHPGHGH]HPEURGHIRLLGHQWLILFDGDXPDGHILFLrQFLDVLJQLILFDWLYDGHFRQWUROHVLQWHUQRV
UHODFLRQDGDDGHILFLrQFLDVQRFRQWUROHJHUDOGHLQYHQWiULR
1mRKiJDUDQWLDVGHTXHRVHVIRUoRVGHUHPHGLDomRGD&RPSDQKLDVHUmREHPVXFHGLGRV$OpPGLVVR
QmRKiFRPRDVVHJXUDUTXHQmRVHUmRLGHQWLILFDGDVRXWUDVGHILFLrQFLDVRXGHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDV
QRV FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD 6H RV VLVWHPDV H FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD QmR
HVWLYHUHP RSHUDQGR GH PDQHLUD HIHWLYD D &RPSDQKLD SRGHUi QmR VHU FDSD] GH UHSRUWDU VHXV
UHVXOWDGRVGHPDQHLUDSUHFLVDRXGHSUHYHQLUDRFRUUrQFLDGHSUiWLFDVLQDSURSULDGDVHUURVRXIUDXGHV
$IDOKDRXDLQHILFLrQFLDQRVVLVWHPDVSROtWLFDVRXFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDSRGHUiFDXVDU
XPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHHPVHXVUHVXOWDGRV
3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH DV GHILFLrQFLDV VLJQLILFDWLYDV YHU LWHP  G  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
Caso órgãos fiscalizadores competentes tenham interpretações/entendimentos divergentes
daqueles da Companhia sobre a legislação tributária que lhe é aplicável, e/ou caso os
incentivos ou benefícios fiscais envolvendo a Companhia venham a ser alterados, revogados
ou não renovados, os resultados e a situação financeira da Companhia poderão ser
negativamente afetados.
1RFXUVRQRUPDOGHVHXVQHJyFLRVD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDHpGLUHWDHLQGLUHWDPHQWHLPSDFWDGD
SRUYiULDVOHJLVODo}HVILVFDLVWULEXWiULDVHSUHYLGHQFLiULDVHPGLYHUVDVHVIHUDV QDFLRQDOHVWDGXDOH
PXQLFLSDO DSOLFiYHLVQRVGLYHUVRVSDtVHVHPTXHRSHUD
$ &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH HP FDVR GH HYHQWXDO ILVFDOL]DomR RV yUJmRV
ILVFDOL]DGRUHVFRPSHWHQWHV QmR WHUmR LQWHUSUHWDo}HVHQWHQGLPHQWRV GLYHUJHQWHV GDTXHOHV GD
&RPSDQKLD PHGLDQWH DSOLFDomR GH DXWRV GH LQIUDomR 4XDOTXHU XPD GHVVDV RFRUUrQFLDV SRGHUi
DIHWDU DGYHUVDPHQWH VHXV QHJyFLRV H UHVXOWDGRV HP GHFRUUrQFLD GD DSOLFDomR GDV PHGLGDV
QHFHVViULDVDGHIHVDGRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDHPkPELWRDGPLQLVWUDWLYRHRXMXGLFLDO
$OpP GLVVR D &RPSDQKLD SRGH HVWDU VXMHLWD D ILVFDOL]Do}HV GD 5HFHLWD )HGHUDO GH WHPSRV HP
WHPSRV&RPRUHVXOWDGRGHWDLVILVFDOL]Do}HVDVSRVLo}HVILVFDLVSRGHPVHUTXHVWLRQDGDVSHODV
DXWRULGDGHVILVFDLVJHUDQGRSURFHGLPHQWRVHSURFHVVRVILVFDLV$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXH
RV SURYLVLRQDPHQWRV GH VHXV SURFHGLPHQWRV H SURFHVVRV VHUmR FRUUHWRV TXH QmR KDYHUi
LGHQWLILFDomRGHH[SRVLomRILVFDODGLFLRQDOQHPTXHQmRVHUiQHFHVViULDFRQVWLWXLomRGHUHVHUYDV
ILVFDLVDGLFLRQDLVSDUDTXDOTXHUH[SRVLomRILVFDO4XDOTXHUDXPHQWRQRPRQWDQWHGDWULEXWDomRFRPR
UHVXOWDGRGDVFRQWHVWDo}HVjVSRVLo}HVILVFDLVGD&RPSDQKLDSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVVHXV
QHJyFLRVVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHDVXDFRQGLomRILQDQFHLUD$VDXWRULGDGHVILVFDLVEUDVLOHLUDV
LQWHQVLILFDUDPUHFHQWHPHQWHRQ~PHURGHILVFDOL]Do}HV([LVWHPGLYHUVDVTXHVW}HVILVFDLVREMHWR
GH SUHRFXSDomR GDV DXWRULGDGHV EUDVLOHLUDV H FRP UHODomR jV TXDLV DV DXWRULGDGHV EUDVLOHLUDV
UHJXODUPHQWHILVFDOL]DPDVHPSUHVDVLQFOXLQGRGHVSHVDVGHDPRUWL]DomRGHiJLRUHHVWUXWXUDomR
VRFLHWiULD H SODQHMDPHQWR WULEXWiULR HQWUH RXWURV 4XDLVTXHU SURFHVVRV UHODFLRQDGRV D DVVXQWRV
ILVFDLVSHUDQWHRVWULEXQDLVLQFOXLQGRR&RQVHOKR$GPLQLVWUDWLYRGH5HFXUVRV)LVFDLV &$5) SRGH
DIHWDUQHJDWLYDPHQWHD&RPSDQKLD
1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD p Up QR SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR GH Q
 GH QDWXUH]D WULEXWiULD TXH HQYROYH R PRQWDQWH GH 5 PLO 3DUD PDLRUHV
LQIRUPDo}HVFRQVXOWDURLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$LQGD QD GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV XVXIUXHP
EHQHItFLRVHLQFHQWLYRVILVFDLVFRQIRUPHGHVFULWRVQRLWHP F GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
TXHSRGHUmRVHUUHYRJDGRVFRQWHVWDGRVRXQmRUHQRYDGRV
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'DGR R DWXDO DPELHQWH SROtWLFR H HFRQ{PLFR QR %UDVLO QmR Ki FRPR JDUDQWLU TXH HVWHV UHJLPHV
FRQFHGLGRVj&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVEHPFRPRHYHQWXDLVEHQHItFLRVILVFDLVFRQFHGLGRVDRV
VHXV IRUQHFHGRUHV QmR VHUmR UHYRJDGRV RX FRQWHVWDGRV MXGLFLDOPHQWH FRPR LOHJDLV RX
LQFRQVWLWXFLRQDLV&DVRD&RPSDQKLDRXVHXVIRUQHFHGRUHVQmRFRQVLJDPPDQWHURVVHXVLQFHQWLYRV
RXEHQHItFLRVILVFDLVRXVHWDLVLQFHQWLYRVRXEHQHItFLRVIRUHPPRGLILFDGRVOLPLWDGRVVXVSHQVRVRX
UHYRJDGRVD&RPSDQKLDVHUiDIHWDGDGHIRUPDDGYHUVD
A Companhia pode não ser capaz de proteger seus direitos de propriedade intelectual, o que
poderá causar efeito negativo relevante sobre os negócios e situação financeira da
Companhia.
2 VXFHVVR GD &RPSDQKLD GHSHQGH HP SDUWH GD FDSDFLGDGH GH GHIHQGHU VHXV GLUHLWRV GH
SURSULHGDGHLQWHOHFWXDODWXDLVHIXWXURVLQFOXLQGRPDUFDVSDWHQWHVNQRZKRZSURMHWRVGHSHVTXLVD
HGHVHQYROYLPHQWRVHJUHGRVGHQHJyFLRHRXLQGXVWULDOHQRPHVGHGRPtQLR$&RPSDQKLDQmRSRGH
JDUDQWLUTXHVHUmRFRQFHGLGRVWRGRVRVUHJLVWURVGHPDUFDVHSDWHQWHVUHODWLYDPHQWHDRVSHGLGRV
GHUHJLVWURVSRUHODDSUHVHQWDGRVMXQWRDRVyUJmRVFRPSHWHQWHV
7DPEpPKiRULVFRGHTXHD&RPSDQKLDGHL[HGHUHQRYDUXPDPDUFDRXXPDSDWHQWHHPWHPSR
KiELORXGHTXHVHXVFRQFRUUHQWHVFRQWHVWHPLQYDOLGHPRXXWLOL]HPLQGHYLGDPHQWHTXDLVTXHUPDUFDV
HSDWHQWHVH[LVWHQWHVRXIXWXUDVGHWLGDVRXOLFHQFLDGDVSDUDD&RPSDQKLD6HJUHGRVLQGXVWULDLVRX
GRQHJyFLRSRGHPVHUGHIUDXGDGRVSRUDo}HVLOHJDLVTXHQmRWHQKDPVLGRGHWHFWDGDVSHORVLVWHPD
GHVHJXUDQoDGD&RPSDQKLD
'DGD DV HVSHFLILFLGDGHV UHIHUHQWHV j OHJLVODomR GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO GH FDGD SDtV D
&RPSDQKLDSRGHHQIUHQWDUPDLRUHVGLILFXOGDGHVHPDFRPSDQKDURXHYLWDUHYHQWXDOLQIULQJrQFLDGH
VHXV GLUHLWRV GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO QR H[WHULRU RX JDUDQWLU D QmR LQIULQJrQFLD GH GLUHLWRV GH
WHUFHLURV 2V VLVWHPDV MXUtGLFRV GH DOJXQV SDtVHV QmR IDYRUHFHP D REWHQomR HRX SURWHomR GH
SDWHQWHVHRXWURVGLUHLWRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDORTXHSRGHULDWRUQDUGLItFLOSDUDD&RPSDQKLDD
FHVVDomRGHHYHQWXDOYLRODomRGHVXDVSDWHQWHVHGHVHXVRXWURVGLUHLWRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDO
RXDFRPHUFLDOL]DomRGHSURGXWRVFRQFRUUHQWHVTXHYLROHPHVVHVGLUHLWRV
$ &RPSDQKLD SRGH VHU REULJDGD D DOWHUDU QR WRGR RX HP SDUWH DOJXQV GRV VHXV SURGXWRV TXH
VXSRVWDPHQWH LQIULQMDP RV GLUHLWRV GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO GH WHUFHLURV H SRGH VHU REULJDGD D
SDJDU PXOWDVroyaltiesRX WD[DV GH OLFHQFLDPHQWR SDUD R XVR GH SDWHQWHV RX GLUHLWRV DXWRUDLV GH
WHUFHLURVTXHHYHQWXDOPHQWHYHQKDPDVHUFREUDGRVRXUHTXHULGRVDWtWXORLQGHQL]DWyULR4XDOTXHU
DOWHUDomR QRV QRVVRV SURGXWRV RX QDV UHFHLWDV DWULEXtYHLV D TXDOTXHU GH QRVVRV SURGXWRV TXH
HYHQWXDOPHQWHYLROHPGLUHLWRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOGHWHUFHLURVSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHD
UHSXWDomRGD&RPSDQKLDHDGHPDQGDSRUVHXVSURGXWRVDOpPGHOKHFDXVDUSUHMXt]RVILQDQFHLURV
$OpPGLVVRWDLVDOWHUDo}HVSRGHUmRUHTXHUHUDDWHQomRGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHRXOHYDU
D&RPSDQKLDDLQFRUUHUHPGHVSHVDVDGLFLRQDLVLQFOXVLYHGHVSHVDVOHJDLVIDWRVTXHSRGHPDIHWDU
DGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRVHRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
6HD&RPSDQKLDIRULQFDSD]GHSURWHJHUVHXVGLUHLWRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOFRQWUDYLRODomRRX
XVR LQGHYLGR HVVH IDWR SRGHUi FDXVDU HIHLWR QHJDWLYR UHOHYDQWH VREUH VHXV QHJyFLRV H VLWXDomR
ILQDQFHLUD
A estratégia de crescimento da Companhia prevê a aquisição de novos negócios, tais como
empresas, marcas e ativos, fato que poderá causar um efeito adverso nas suas atividades,
situação financeira e resultados operacionais caso não seja bem-sucedida.
$HVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLDSUHYrDDTXLVLomRGHQRYRVQHJyFLRVHPkPELWRQDFLRQDO
HLQWHUQDFLRQDORTXHID]FRPTXHD&RPSDQKLDDQDOLVHUHJXODUPHQWHRSRUWXQLGDGHVGHFUHVFLPHQWR
HVWUDWpJLFRSRUPHLRGHDTXLVLo}HV LQFOXLQGRDDTXLVLomRGHEDQFRVGHFROHWDGHSODVPDQRV(VWDGRV
8QLGRV (YHQWXDLVDTXLVLo}HVSRGHUmRHQYROYHUXPDVpULHGHULVFRVFRQKHFLGRVHGHVFRQKHFLGRV
DOpP GH GHVDILRV TXH SRGHUmR FDXVDU HIHLWRV SUHMXGLFLDLV UHOHYDQWHV VREUH RV VHXV QHJyFLRV
HVSHFLDOPHQWHRVVHJXLQWHV
•

DV DTXLVLo}HV SRGHP QmR FRQWULEXLU FRP D HVWUDWpJLD FRPHUFLDO RX FRP D LPDJHP GD
&RPSDQKLD
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•

D &RPSDQKLD SRGHUi ILFDU H[SRVWD D SDVVLYRV H FRQWLQJrQFLDV UHODWLYRV D HQWUH RXWUDV
TXHVW}HV FtYHLV DPELHQWDLV WULEXWiULDV WUDEDOKLVWDV SUHYLGHQFLiULDV H TXHVW}HV GH
SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO FRPR YLRODomR GH PDUFDV H SDWHQWHV RX UHFODPDo}HV GH
UHVSRQVDELOLGDGHFLYLOSRUVHXVUHVSHFWLYRVSURGXWRVEHPFRPRRXWUDVTXHVW}HVUHJXODWyULDV

•

RSURFHVVRGHWDLVDTXLVLo}HVSRGHVHUGHPRUDGRHFXVWRVRHDDWHQomRGDDGPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLDSRGHVHUGHVYLDGDGHVXDVRSHUDo}HVXVXDLV

•

GLILFXOGDGHGHREWHQomRGDVDSURYDo}HVUHJXODWyULDVQHFHVViULDVQRVSDtVHVHPTXHEXVFDU
FRQFUHWL]DU DTXLVLo}HV LQFOXLQGR DTXHODV GDV DXWRULGDGHV GH GHIHVD GD FRQFRUUrQFLD
GHIHULPHQWR GH UHYDOLGDo}HV GH UHJLVWURV VDQLWiULRV H GH FRQFHVVmR GH QRYRV UHJLVWURV
SOHLWHDGRVSHODHPSUHVDDGTXLULGD

•

GLILFXOGDGHGHLQWHJUDomRRXFXVWRVGHLQWHJUDomRHOHYDGRVGHYLGRDGLIHUHQoDVLQLFLDOPHQWH
QmRLGHQWLILFDGDVGXUDQWHRSURFHVVRGHDTXLVLomR

•

JHUHQFLDPHQWRGHFXVWRVDGLFLRQDLVQmRSURJUDPDGRVUHODFLRQDGRVjRSHUDomRGHLQWHJUDomR

•

RVLQYHVWLPHQWRVHPDTXLVLo}HVSRGHPQmRJHUDURVUHWRUQRVHVSHUDGRV

•

IDOKDQRVSURFHVVRVGHDXGLWRULDQDGHWHFomRGHFRQWLQJrQFLDVPDWHULDLVTXHSRVVDP
LPSDFWDURVQHJyFLRVHQYROYHQGRRDWLYR

•

DHVWUXWXUDGHFXVWRVGRVDWLYRVVRFLHGDGHVHRXPDUFDVDGTXLULGDVSRGHUiVHUGLIHUHQWHGD
HVWUXWXUD GH FXVWRV GD &RPSDQKLD H D &RPSDQKLD SRGHUi OHYDU PDLV WHPSR GR TXH
LQLFLDOPHQWHSUHYLVWRSDUDDGHTXDUWDOHVWUXWXUDjVXDH

•

D&RPSDQKLDSRGHHVWDUH[SRVWDDULVFRVLQHUHQWHVjRSHUDomRGHEDQFRVGHFROHWDGHSODVPD
QRV (VWDGRV 8QLGRV LQFOXLQGR ULVFRV GHFRUUHQWHV GH UHJXODPHQWDomR VDQLWiULD H OHLV
FRQVXPHULVWDVQRV(VWDGRV8QLGRV

1RkPELWRGDVDTXLVLo}HVDUHJUDFRQWiELOGHWHUPLQDTXHWRGRVRVDWLYRVLGHQWLILFiYHLVHRVSDVVLYRV
DVVXPLGRV VHMDP PHQVXUDGRV SHORV UHVSHFWLYRV YDORUHV MXVWRV QD GDWD GD DTXLVLomR $SyV R
UHFRQKHFLPHQWRGRVDWLYRVLGHQWLILFiYHLVHRVSDVVLYRVDVVXPLGRVSHORYDORUMXVWRDHQWLGDGHGHYHUi
UHFRQKHFHURiJLRSRUUHQWDELOLGDGHIXWXUD goodwill SRUPHLRGDGLIHUHQoDHQWUHRYDORUMXVWRGRV
DWLYRVLGHQWLILFiYHLVGRVSDVVLYRVDVVXPLGRVHGRYDORUSDJR2SURFHVVRGHGHWHUPLQDomRGRYDORU
MXVWR HQYROYH HVWLPDWLYDV H SRUWDQWR R YDORU GR iJLR H FRQVHTXHQWHPHQWH R UHVXOWDGR GD
&RPSDQKLDSRGHVRIUHUGLVWRUo}HVSHODUHDOL]DomRGHWHVWHGHimpairment
&DVR D &RPSDQKLD YHQKD D LGHQWLILFDU XPD SHUGD SRWHQFLDO RX PHVPR VRIUHU XPD SHUGD HIHWLYD
UHODFLRQDGDDRVDWLYRVVRFLHGDGHVHRXPDUFDVDGTXLULGDVPHVPRTXHUHODWLYDDHYHQWRVDQWHULRUHV
jV VXDV UHVSHFWLYDV GDWDV GH DTXLVLomR D &RPSDQKLD QmR SRGHUi DVVHJXUDU TXH R YDORU GH WDLV
DWLYRV VRFLHGDGHV HRX PDUFDV QmR VHUi TXHVWLRQDGR VH H TXDQGR HYHQWXDLV FRQWUDSUHVWDo}HV
VHUmRHIHWLYDPHQWHSDJDVRXJDUDQWLDVVHUmRHIHWLYDPHQWHH[HFXWDGDVHPIDYRUGD&RPSDQKLDH
VHRVYDORUHVFRUUHVSRQGHQWHVjLQGHQL]DomRRXUHHPEROVRGHYDORUHVGHVSHQGLGRVSRUHOD TXDQGR
KRXYHU HVWDUmRGLVSRQtYHLVHVHUmRVXILFLHQWHVTXDQGRQHFHVVLWDU
$GHPDLV D &RPSDQKLD SRGHUi SUHFLVDU GH UHFXUVRV DGLFLRQDLV SDUD GDU FRQWLQXLGDGH j VXD
HVWUDWpJLDGHH[SDQVmR6HQmRFRQVHJXLUREWHURILQDQFLDPHQWRDGHTXDGRSDUDFRQFOXLUTXDOTXHU
SRWHQFLDO DTXLVLomR H LPSOHPHQWDU VHXV SODQRV GH H[SDQVmR QmR WHUi FRQGLo}HV GH LPSOHPHQWDU
LQWHJUDOPHQWHVXDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWR
4XDOTXHU XP GHVVHV IDWRUHV SRGHUi FDXVDU XP HIHLWR DGYHUVR QDV VXDV DWLYLGDGHV VLWXDomR
ILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHDDTXLVLomRGD
3KDUPD /LPLULR DWXDOPHQWH %ODX )DUPDFrXWLFD *RLiV /WGD  YLGH LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
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Decisões desfavoráveis em processos judiciais e administrativos versando sobre
improbidade administrativa podem impactar a capacidade da Companhia de contratar com o
Poder Público.
$&RPSDQKLDpHSRGHUiYLUDVHUUpHPSURFHVVRVMXGLFLDLVHDGPLQLVWUDWLYRVTXHWUDWDPGHVXSRVWRV
DWRV GH LPSURELGDGH DGPLQLVWUDWLYD UHODWLYRV D LUUHJXODULGDGHV HP SUiWLFD GH VREUHSUHoR $
&RPSDQKLDWDPEpPSUHVWDHVFODUHFLPHQWRVHPSURFHGLPHQWRVDGPLQLVWUDWLYRVHMXGLFLDLVVXVFLWDGRV
SHOR7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmRUHODFLRQDGRVDGHWHUPLQDGRVFRQWUDWRVGHIRUQHFLPHQWRFHOHEUDGRV
SHOD&RPSDQKLDFRPR3RGHU3~EOLFR
&RQIRUPHSUHYLVWRQDOHLJHUDOGHOLFLWDo}HVSHODLQH[HFXomRWRWDORXSDUFLDOGRFRQWUDWRR3RGHU
3~EOLFR SRGHUi JDUDQWLGD D SUpYLD GHIHVD DSOLFDU j &RPSDQKLD RX DRV VHXV DGPLQLVWUDGRUHV
FRQIRUPHRFDVRDVVHJXLQWHVVDQo}HV L DGYHUWrQFLD LL PXOWDQDIRUPDSUHYLVWDQRLQVWUXPHQWR
FRQYRFDWyULRRXQRFRQWUDWR LLL VXVSHQVmRWHPSRUiULDGHSDUWLFLSDomRHPOLFLWDomRHLPSHGLPHQWR
GHFRQWUDWDUFRPDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDSRUSUD]RQmRVXSHULRUD GRLV DQRVH LY GHFODUDomR
GHLQLGRQHLGDGHSDUDOLFLWDURXFRQWUDWDUFRPDDGPLQLVWUDomRS~EOLFD
0HVPR DSyV D FRQFOXVmR GH XP SURFHVVR OLFLWDWyULR QR FDVR GH YHQGDV DR 3RGHU 3~EOLFR TXH
UHVXOWHP HP XPD FRQWUDWDomR GD &RPSDQKLD SURFHGLPHQWRV SRGHP VHU TXHVWLRQDGRV SRU XP
FRPSHWLGRURXDWpPHVPRSRUyUJmRVGHFRQWUROHLQWHUQRRXH[WHUQRGDDGPLQLVWUDomRS~EOLFD
$ &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH WDO VLWXDomR QmR YHQKD D RFRUUHU H HP FDVR GH RFRUUrQFLD
SRGHUi RFDVLRQDU QD DSOLFDomR GH XPD SHQDOLGDGH GH QDWXUH]D DGPLQLVWUDWLYD RX MXGLFLDO 6H LVWR
RFRUUHUD&RPSDQKLDDOpPGHSRGHUVHUREULJDGDDGLVSHQGHUUHFXUVRVILQDQFHLURVUHOHYDQWHVQD
GHIHVDGHVHXVLQWHUHVVHVILQDQFHLURVHUHSXWDFLRQDLVSRGHDFDEDUVHQGRPDWHULDOPHQWHDIHWDGD
HPUD]mRGDSRVVtYHOSHUGDGHEHQHItFLRVILVFDLVDSOLFDomRGHSHQDVSHFXQLiULDVSHUGDGRGLUHLWR
GHOLFLWDUHFRQWUDWDUFRPRSRGHUS~EOLFRSRUSUD]RGHWHUPLQDGRHRXDIDVWDPHQWRGHDGPLQLVWUDGRUHV
DGHSHQGHUGDPDWpULDHQYROYLGDQDTXHVWmRRTXHSRGHYLUDLPSDFWDUWDPEpPQRVHXUHVXOWDGR
ILQDQFHLUR
3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVVREUHRVSURFHVVRVHDo}HVFLYLVS~EOLFDVHQYROYHQGRHVVHWHPDHPTXH
D&RPSDQKLDHVWiHQYROYLGDYHUR)DWRUGH5LVFR³Decisões desfavoráveis em processos judiciais e
administrativos versando sobre improbidade administrativa podem impactar a capacidade da
Companhia de contratar com o Poder Público´HDVHomRHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
Decisões judiciais, arbitrais e/ou administrativas desfavoráveis ou eventuais investigações
conduzidas sobre nossas atividades podem nos afetar adversamente.
$&RPSDQKLDHVHXVDGPLQLVWUDGRUHVVmRHSRGHPYLUDVHUSDUWHVHPSURFHVVRVMXGLFLDLVDUELWUDLV
HDGPLQLVWUDWLYRVQDVHVIHUDVFtYHOWULEXWiULDFULPLQDOWUDEDOKLVWDHDGPLQLVWUDWLYDGHQWUHRXWUDV
FXMRVUHVXOWDGRVQmRSRGHPRVJDUDQWLUTXHVHUmRIDYRUiYHLV2VULVFRVLQHUHQWHVDWDLVSURFHVVRV
SRGHPQmRWHUVLGRSURYLVLRQDGRVRXDVSURYLV}HVFRQVWLWXtGDVSRGHPVHULQVXILFLHQWHVSDUDID]HU
IUHQWHDRFXVWRWRWDOGHOHVGHFRUUHQWH$OpPGLVWRD&RPSDQKLDHVHXVDGPLQLVWUDGRUHVHVWmRVXMHLWRV
DHYHQWXDLVLQYHVWLJDo}HVLQFOXVLYHFULPLQDLVRXFRQGX]LGDVSRUPHLRGHFRPLVV}HVSDUODPHQWDUHV
GHLQTXpULWRFRPUHODomRjVVXDVDWLYLGDGHV
$V$XWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVSRGHPWHUHQWHQGLPHQWRVRXLQWHUSUHWDo}HVGLYHUVDVGDTXHODVTXH
D&RPSDQKLDDGRWDQDFRQGXomRGHVHXVQHJyFLRVHQyVSRGHPRVHVWDUVXMHLWRVDFRQWLQJrQFLDV
SRURXWURVPRWLYRVTXHQRVREULJXHPDGHVSHQGHUYDORUHVVLJQLILFDWLYRV
'HFLV}HVFRQWUiULDVDRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDHRXVHXVDGPLQLVWUDGRUHVTXHHQYROYDPYDORUHV
VXEVWDQFLDLV HP HVSHFLDO QRV FDVRV HP TXH QmR IRUDP FRQVWLWXtGDV SURYLV}HV SDUD ULVFR RX QRV
FDVRV HP TXH RV YDORUHV SURYLVLRQDGRV VHMDP LQIHULRUHV DRV YDORUHV GHYLGRV DR ILQDO SRGHP
FRPSURPHWHUDFRQGXomRGRVQHJyFLRVFRPRLQLFLDOPHQWHSODQHMDGRSRGHQGRDIHWDUDUHSXWDomRH
RUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDHPUD]mRGDSRVVtYHOSHUGDGHEHQHItFLRVILVFDLVDSOLFDomRGHSHQDV
SHFXQLiULDVSHUGDGRGLUHLWRGHOLFLWDUHFRQWUDWDUFRPRSRGHUS~EOLFRSRUSUD]RGHWHUPLQDGRHRX
DIDVWDPHQWRRXLQDELOLWDomRGHDGPLQLVWUDGRUHVDGHSHQGHUGDPDWpULDHQYROYLGDQDTXHVWmR$OpP
GLVVRDDWHQomRGRVDGPLQLVWUDGRUHVHQYROYLGRHPWDLVSURFHVVRVSRGHVHUGHVYLDGDGDVRSHUDo}HV
GD &RPSDQKLD SDUD DV VXDV GHIHVDV SHVVRDLV R TXH WDPEpP SRGH SUHMXGLFDU RV QHJyFLRV GD
&RPSDQKLD
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3DUD LQIRUPDo}HV VREUH QRVVRV SURFHVVRV UHOHYDQWHV YHU LWHQV D  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
Os mecanismos de proteção à dispersão acionária previstos no Estatuto Social da Companhia
podem dificultar ou impedir tentativas de investimento na Companhia, impossibilitando os
acionistas de alienarem as ações de emissão da Companhia de que sejam titulares.
2(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDFRQWpPGLVSRVLo}HVTXHWrPRHIHLWRGHHYLWDUDFRQFHQWUDomRGH
VXDVDo}HVHPXPJUXSRGHLQYHVWLGRUHVGHPRGRDSURPRYHUXPDEDVHDFLRQiULDGLVSHUVD8PD
GHVVDVGLVSRVLo}HVH[LJHTXHTXDOTXHUDFLRQLVWDDGTXLUHQWHTXHYHQKDDVHUWLWXODUGHDo}HVRX
GLUHLWRVUHODWLYRVDDo}HVHPTXDQWLGDGHHTXLYDOHQWHRXVXSHULRUDGRWRWDOGHDo}HVGHHPLVVmR
GD &RPSDQKLD UHDOL]H QR SUD]R Pi[LPR GH  WULQWD  GLDV DFRQWDU GD GDWD GD DTXLVLomR RX GR
HYHQWR TXH UHVXOWRX QD WLWXODULGDGH GDV Do}HV XPD RIHUWD S~EOLFD GH DTXLVLomR GD WRWDOLGDGH GDV
Do}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDSHORSUHoRFDOFXODGRGHDFRUGRFRPRHVWDEHOHFLGRHP
VHX (VWDWXWR 6RFLDO (VVDV GLVSRVLo}HV SRGHP GLILFXOWDU RX LPSHGLU WHQWDWLYDV GH DTXLVLomR GH
SDUWLFLSDomRDFLRQiULDGD&RPSDQKLDHSRGHPGHVHQFRUDMDUDWUDVDURXLPSHGLUDDTXLVLomRGHDo}HV
GHHPLVVmRGD&RPSDQKLDLQFOXVLYHHPRSHUDo}HVHPTXHRLQYHVWLGRUSRGHULDUHFHEHUXPSUrPLR
VREUHRYDORUGHPHUFDGRGHVXDVDo}HV
A Companhia não realiza a contratação de hedge cambial para suas compras de matéria-prima
realizadas em moedas estrangeiras, o que poderá causar um efeito negativo relevante sobre
os resultados das operações e situação financeira da Companhia.
$WXDOPHQWHD&RPSDQKLDQmRFHOHEUDLQVWUXPHQWRVGHhedgeFDPELDOSDUDVXDSULQFLSDOH[SRVLomR
FDPELDOUHODWLYDjVYDULDo}HVGRVSUHoRVGDVPDWpULDVSULPDVTXHLPSRUWD$VSULQFLSDLVPDWpULDV
SULPDV XWLOL]DGDV SHOD &RPSDQKLD HVWmR DWUHODGDV D SUHoRV GR PHUFDGR LQWHUQDFLRQDO H[SUHVVRV
SULQFLSDOPHQWHHPGyODUHVQRUWHDPHULFDQRV
(P SHUtRGRV GH DOWD YRODWLOLGDGH GDV WD[DV GH FkPELR SULQFLSDOPHQWH GyODUUHDO RV SUHoRV GRV
PHGLFDPHQWRVSRGHPDXPHQWDUDEUXSWDPHQWHSDUDD&RPSDQKLDDTXDOQmRSRGHJDUDQWLUTXHVHUi
FDSD]GHUHSDVVDUWDLVFXVWRVLPHGLDWDPHQWHDVHXVFOLHQWHVRTXHSRGHUiFDXVDUXPHIHLWRQHJDWLYR
UHOHYDQWH VREUH RV UHVXOWDGRV GH VXDV RSHUDo}HV H VREUH VXD VLWXDomR ILQDQFHLUD 3DUD PDLRUHV
LQIRUPDo}HV YLGH IDWRU GH ULVFR ³A instabilidade cambial pode prejudicar a economia brasileira e,
consequentemente, afetar a Companhia´GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
As demandas apresentadas em procedimentos licitatórios não implicam necessariamente na
garantia da contratação e podem sofrer alterações em razão da mudança da política
administrativa de saúde.
&HUFDGHGDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDGD&RPSDQKLDQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGH
GH]HPEUR GH  DGYHLR GH YHQGDV DR 3RGHU 3~EOLFR 2V SURFHGLPHQWRV OLFLWDWyULRV SDUD WDLV
FRQWUDWDo}HV SRGHP VHU DIHWDGRV SRU IDWRUHV WpFQLFRV UHODWLYRV j FRQYHQLrQFLD RSRUWXQLGDGH
GLVSRQLELOLGDGHHUHTXLVLWRVSDUDSDUWLFLSDomR
$WXDOPHQWH D PDLRULD GRV FRQWUDWRV S~EOLFRV ILUPDGRV SHOD &RPSDQKLD JHUDP DSHQDV XPD
H[SHFWDWLYDGHFRQWUDWDomRHPTXHDPHVPDVHREULJDDFRQGLo}HVGHTXDQWLGDGHVIRUQHFLPHQWR
SUD]RGHHQWUHJDHSUD]RGHSDJDPHQWR8PDYH]HVWDEHOHFLGDDUHODomRHQWUHD&RPSDQKLDHD
HQWLGDGHS~EOLFDHVWD~OWLPDQmRHVWiREULJDGDDFRQWUDWDUDVTXDQWLGDGHVLQLFLDOPHQWHOLFLWDGDV1D
KLSyWHVH GH FRQWUDWDomR HIHWLYD D &RPSDQKLD DLQGD HVWi REULJDGD D DFHLWDU D HYHQWXDO UHGXomR
SURSRUFLRQDO GH  GD TXDQWLGDGH LQLFLDOPHQWH FRQWUDWDGD $LQGD D &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD D
TXHVWLRQDPHQWRVHQYROYHQGRSURFHGLPHQWRVOLFLWDWyULRVHGHFRQWUDWDomRFRPR3RGHU3~EOLFR9LGH
RIDWRUGHULVFR³Decisões desfavoráveis em processos judiciais e administrativos versando sobre
improbidade administrativa podem impactar a capacidade da Companhia de contratar com o Poder
Público”.
$ PRGLILFDomR GH XPD SROtWLFD GH VD~GH QD HVIHUD JRYHUQDPHQWDO SDUD IRUQHFLPHQWR GH
PHGLFDPHQWRVDQmRFRQWUDWDomRDUHGXomRSURSRUFLRQDOGDVTXDQWLGDGHVSUHYLVWDVHPXPFRQWUDWR
HRXDWpPHVPRDLPSRVVLELOLGDGHGHUHQRYDomRGHXPFRQWUDWRSRGHPDIHWDUVLJQLILFDWLYDPHQWHRV
UHVXOWDGRVHRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
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A perda de membros de nossa administração, o enfraquecimento da nossa cultura corporativa
e/ou a incapacidade de atrair e reter pessoal qualificado poderá ocasionar um efeito adverso
relevante nos nossos negócios.
$FDSDFLGDGHGHPDQWHUXPDSRVLomRFRPSHWLWLYDGHSHQGHVLJQLILFDWLYDPHQWHGRVVHUYLoRVSUHVWDGRV
SHOD &RPSDQKLD GD FXOWXUD FRUSRUDWLYD H GR SHUIHLWR DOLQKDPHQWR GR SODQHMDPHQWR HVWUDWpJLFR j
PLVVmRYLVmRHYDORUHVGD&RPSDQKLD
2VXFHVVRGD&RPSDQKLDGHSHQGHGDVXDFDSDFLGDGHGHLGHQWLILFDUDWUDLUFRQWUDWDUWUHLQDUPRWLYDU
HJHUHQFLDURXWURVFRODERUDGRUHVFRPFRQKHFLPHQWRVHKDELOLGDGHVHVSHFtILFDVXQLQGRHVWUDWpJLDV
GHUHWHQomRIUHQWHDXPDFRQFRUUrQFLDDFLUUDGDSRUWDOHQWRV&RQGLo}HVGHPHUFDGRWDPEpPSRGHP
DIHWDU D HVWUDWpJLD GH UHWHQomR GH DGPLQLVWUDGRUHV H FRODERUDGRUHV GDGR TXH SDUFHOD GD
UHPXQHUDomRGHORQJRSUD]RGHVWHVHVWiDWUHODGDDRQRVVRGHVHPSHQKR$&RPSDQKLDSRGHQmR
VHUFDSD]GHUHWHU$GPLQLVWUDGRUHVHRXFRODERUDGRUHVFKDYHVDVVLPFRPRSRGHQmRREWHUr[LWRQD
VXEVWLWXLomRGHVWHVSURILVVLRQDLVDRPHVPRQtYHOGHH[SHULrQFLDTXDOLILFDomRHFRQKHFLPHQWR
$ HYHQWXDO SHUGD GH $GPLQLVWUDGRUHV H FRODERUDGRUHVFKDYHV LQFOXVLYH HP UD]mR GH LQDELOLWDomR
SDUD H[HUFtFLR GH VHXV FDUJRV SRGH DWUDVDU RX FRPSURPHWHU D LPSOHPHQWDomR GH VHXV SODQRV
HVWUDWpJLFRV RSHUDo}HV H GHELOLWDU D VXVWHQWDELOLGDGH GD FXOWXUD RUJDQL]DFLRQDO R TXH SRGHUi
RFDVLRQDUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHQDSRVLomRGHFRPSHWLWLYLGDGHQRVQHJyFLRVHQRUHVXOWDGR
GD&RPSDQKLD
Podemos não ser capazes de cumprir os FRYHQDQWV financeiros e as obrigações impostas em
nossos contratos de financiamento podendo, consequentemente, configurar um evento de
vencimento antecipado de determinados contratos financeiros, o que poderá afetar
adversamente a Companhia.
&HUWDV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV ILQDQFHLUDV H VHWRULDLV TXH LQGHSHQGHP GR QRVVR FRQWUROH SRGHP
LPSDFWDUDGYHUVDPHQWHDQRVVDFDSDFLGDGHGHFXPSULUFRPRVcovenantsILQDQFHLURVEHPFRPR
RXWUDVREULJDo}HVSHFXQLiULDVFRQWLGDVQRVQRVVRVFRQWUDWRVGHILQDQFLDPHQWR
&DVR L QmRVHMDPRVFDSD]HVGHREWHUwaivers RXDSURYDo}HVQHFHVViULDVGHQRVVRVFUHGRUHVFRP
UHODomR DRV FRQWUDWRV TXH HYHQWXDOPHQWH VHMDP LQDGLPSOLGRV RX LL  QmR WHQKDPRV UHFXUVRV
VXILFLHQWHVSDUDSDJDUQRVVDVGtYLGDVWHPSHVWLYDPHQWHRTXHSRGHUiRFRUUHUSRUGLYHUVDVUD]}HV
TXHDIHWHPDGYHUVDPHQWHQRVVDVLWXDomRHFRQ{PLFRILQDQFHLUDSRGHUiVHUGHFODUDGRRYHQFLPHQWR
DQWHFLSDGRGRVFRQWUDWRVGHILQDQFLDPHQWRGD&RPSDQKLDGHYLGRjH[LVWrQFLDGHFOiXVXODVGHcross
defaultHRXGHcross acceleration, FRQIRUPHGHVFULWDVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
&DVR SDUWH UHOHYDQWH RX WRGRV RV QRVVRV FRQWUDWRV ILQDQFHLURV VHMDP YHQFLGRV DQWHFLSDGDPHQWH
QRVVDVLWXDomRILQDQFHLUDHFRQVHTXHQWHPHQWHQRVVDFDSDFLGDGHGHSDJDPHQWRGHGtYLGDVVHUi
DIHWDGD GH IRUPD PDWHULDO H DGYHUVD SRGHQGR DWp PHVPR UHVXOWDU HP QRVVD LQVROYrQFLD
$GLFLRQDOPHQWH SRGHPRV HQIUHQWDU GLILFXOGDGHV RX OLPLWDo}HV QR DFHVVR D QRYDV OLQKDV GH
ILQDQFLDPHQWR R TXH SRGH SUHMXGLFDU D H[HFXomR GH QRVVR SODQR GH LQYHVWLPHQWRV DIHWDQGR GH
IRUPD PDWHULDO H DGYHUVD QRVVRV QHJyFLRV QRVVD VLWXDomR ILQDQFHLUD H QRVVRV UHVXOWDGRV
RSHUDFLRQDLV(PGHGH]HPEURGHDGtYLGDOtTXLGDGD&RPSDQKLDHUDGH5PLO
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYHU6HomR I GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
b.

DVHXFRQWURODGRUGLUHWRRXLQGLUHWRRXJUXSRGHFRQWUROH

A Companhia possui um acionista controlador, cujos interesses podem ser conflitantes com
os interesses dos demais acionistas, o que poderá causar um efeito relevante e adverso para
a Companhia e/ou danos à reputação do acionista controlador.
2V LQWHUHVVHV GR DWXDO DFLRQLVWD FRQWURODGRU GD &RPSDQKLD H GH PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRDHOHYLQFXODGRVSRGHPVHUFRQIOLWDQWHVFRPRVLQWHUHVVHVGRVGHPDLVDFLRQLVWDVH
PHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
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'HDFRUGRFRPD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVHFRPR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDVHXDFLRQLVWD
FRQWURODGRUWHPRSRGHUGHHOHJHUDPDLRULDGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH[HUFHUR
FRQWUROHJHUDOVREUHDDGPLQLVWUDomRGHWHUPLQDUVXDVSROtWLFDVYHQGHURXGHDOJXPDIRUPDWUDQVIHULU
Do}HVTXHUHSUHVHQWHPRVHXFRQWUROHHGHWHUPLQDURUHVXOWDGRGHTXDOTXHUGHOLEHUDomRGHVHXV
DFLRQLVWDV LQFOXVLYH QR TXH GL] UHVSHLWR j FRQWUDWDomR GH RSHUDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV
RSHUDo}HVILQDQFHLUDVUHRUJDQL]Do}HVVRFLHWiULDVDTXLVLomRGHDWLYRVDOLHQDomRRXSDUFLDORXWRWDO
GH DWLYRV SDUFHULDV GHWHUPLQDU D GLVWULEXLomR H SDJDPHQWR GH TXDLVTXHU GLYLGHQGRV IXWXURV RX
WRPDURXWUDVGHFLV}HVTXHSRGHPFDXVDUXPHIHLWRUHOHYDQWHHDGYHUVRSDUDD&RPSDQKLDEHP
FRPRDIHWDUVLJQLILFDWLYDPHQWHRVUHVXOWDGRVGRVQHJyFLRV
2DFLRQLVWDFRQWURODGRUGD&RPSDQKLDSRGHUiWHULQWHUHVVHHPUHDOL]DUDTXLVLo}HVDOLHQDo}HVGH
DWLYRVSDUFHULDVEXVFDGHILQDQFLDPHQWRVRXWRPDURXWUDVGHFLV}HVTXHSRGHPFDXVDUXPHIHLWR
UHOHYDQWHHDGYHUVRSDUDD&RPSDQKLDEHPFRPRDIHWDUVLJQLILFDWLYDPHQWHRVUHVXOWDGRVHQHJyFLRV
GD&RPSDQKLD
A Companhia possui um acionista controlador que pode estar sujeito a conflitos familiares e
cuja perda ou ausência pode causar um efeito relevante e adverso para a Companhia.
2DFLRQLVWDFRQWURODGRUGD&RPSDQKLDEHPFRPRRDWXDOSUHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
GD&RPSDQKLD6U5RGROIR+DKQIRUDPPHQFLRQDGRVHPUHFODPDo}HVIRUPXODGDVSHORLUPmRPDLV
YHOKR GR DFLRQLVWD FRQWURODGRU MXQWR D yUJmRV GH FRQWUROH H ILVFDOL]DomR LQFOXLQGR &90 H
6XSHULQWHQGrQFLD GD 3ROtFLD )HGHUDO DOHJDQGR GHQWUH RXWUDV LUUHJXODULGDGHV VRFLHWiULDV HP
TXHVW}HVIDPLOLDUHVVXFHVVyULDVHSDWULPRQLDLVGHVHXVJHQLWRUHV3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVVREUH
RSURFHVVRLQVWDXUDGRSHUDQWHD&90HPYLGHVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
1mRpSRVVtYHODVVHJXUDUTXHGHVGREUDPHQWRVGDVUHFODPDo}HVDFLPDPHQFLRQDGDVEHPFRPR
QRYDVUHFODPDo}HVRXDPDWHULDOL]DomRGHQRYRVFRQIOLWRVGHQDWXUH]DSHVVRDOVRFLHWiULDIDPLOLDU
VXFHVVyULD H SDWULPRQLDO HP GLYHUVDV HVIHUDV LQFOXLQGR FtYHO H FULPLQDO HQYROYHQGR R DFLRQLVWD
FRQWURODGRUHRDWXDOSUHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDRXRXWURVPHPEURV
GR &RQVHOKRGH $GPLQLVWUDomR D HOHYLQFXODGRV QmR VXUJLUmR H TXH QmR EXVFDUmR WHQWDUDWLQJLU j
LPDJHP GR DFLRQLVWD FRQWURODGRU GR DWXDO SUHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR HRX GD
&RPSDQKLDGXUDQWHRXDSyVRSURFHVVRGRSHGLGRGHUHJLVWURGDRIHUWDS~EOLFDGHGLVWULEXLomRLQLFLDO
GHDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
6H TXDOTXHU GHVGREUDPHQWR QRYD UHFODPDomR RX PDWHULDOL]DomR GH XP FRQIOLWR HQYROYHQGR WDLV
TXHVW}HV YLHU D RFRUUHU D &RPSDQKLD QmR WHP FRPR JDUDQWLU TXH D UHSXWDomR GR DFLRQLVWD
FRQWURODGRUHHYHQWXDOPHQWHGRDWXDOSUHVLGHQWHGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDQmR
SRGHUmRVHUTXHVWLRQDGDVEHPFRPRTXHDRIHUWDS~EOLFDGHGLVWULEXLomRLQLFLDOGHDo}HVQmRWHUi
VHXFURQRJUDPDRXVXDFRQFOXVmRDIHWDGRVRTXHSRGHDFDEDUSUHMXGLFDQGRD&RPSDQKLD
A capacidade da Companhia de manter a sua posição competitiva no mercado e de
desenvolver as suas estratégias depende significativamente de seu acionista controlador.
$FDSDFLGDGHGD&RPSDQKLDGHPDQWHUDVXDSRVLomRFRPSHWLWLYDQRPHUFDGRHGHGHVHQYROYHUDV
VXDVHVWUDWpJLDVGHSHQGHVLJQLILFDWLYDPHQWHGRVHXDFLRQLVWDFRQWURODGRUTXHWDPEpPpR'LUHWRU
3UHVLGHQWH H 9LFH3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD $VVLP QmR VH SRGH
JDUDQWLUTXHDDXVrQFLDGRDFLRQLVWDFRQWURODGRUGD&RPSDQKLDSRUTXDOTXHUPRWLYRLQFOXVLYHHP
GHFRUUrQFLDGHFRQIOLWRVIDPLOLDUHVQDVGLYHUVDVHVIHUDVSRVVDFDXVDUXPHIHLWRUHOHYDQWHHDGYHUVR
SDUDD&RPSDQKLD
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHHYHQWXDLVFRQIOLWRVIDPLOLDUHVHQYROYHQGRRDFLRQLVWDFRQWURODGRUYLGH
LWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
c.

DVHXVDFLRQLVWDV

1mRKiRXWURVULVFRVUHOHYDQWHVFXMDIRQWHVHMDPVHXVDFLRQLVWDVH[FHWRRGHVFULWRQRLWHP E DFLPD
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d.

DVXDVFRQWURODGDVHFROLJDGDV

$WXDOPHQWHDPDLRULDGDVFRQWURODGDVRXFROLJDGDVGD&RPSDQKLDHVWiVHGLDGDIRUDGR%UDVLO3DUD
PDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVULVFRVHQYROYHQGRDVFRQWURODGDVRXFROLJDGDVGD&RPSDQKLDVHGLDGDV
QRVGHPDLVSDtVHVHPTXHD&RPSDQKLDDWXDYLGHRLWHP³ L ´DEDL[R
e.

DVHXVIRUQHFHGRUHVHHPSUHJDGRV

Alguns insumos necessários para a produção de alguns dos medicamentos fabricados pela
Companhia possuem fornecedores únicos cadastrados na ANVISA e a interrupção do
fornecimento de tais insumos pode afetar seu desempenho operacional e financeiro e, ainda,
sua reputação.
$OJXQVGRVPHGLFDPHQWRVFRPHUFLDOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDVmRSURGX]LGRVDSDUWLUGHLQVXPRVTXH
SRVVXHPIRUQHFHGRUHV~QLFRVUHJLVWUDGRVQD$JrQFLD1DFLRQDOGH9LJLOkQFLD6DQLWiULD ³$19,6$´ 
SULQFLSDOyUJmRUHJXODGRUGRPHUFDGRIDUPDFrXWLFRQR%UDVLO
&RPR WDLV IRUQHFHGRUHV HVWmR FDGDVWUDGRV QD $19,6$ H VXD VXEVWLWXLomR GHSHQGH GR
FDGDVWUDPHQWR GH QRYRV IRUQHFHGRUHV TXDOTXHU HYHQWR DGYHUVR TXH YHQKD D FRPSURPHWHU
RSHUDFLRQDOPHQWH DV DWLYLGDGHV GHVVHV GRLV IRUQHFHGRUHV GH IRUPD FRQMXQWD RX LVRODGD SRGH
FRPSURPHWHUDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLVFRPHUFLDLVHRUHVXOWDGRILQDQFHLURGD&RPSDQKLD
$LQGDD&RPSDQKLDLPSRUWDGRLVPHGLFDPHQWRVELROyJLFRVVREDIRUPDDFDEDGDFRPGLIHUHQWHV
LQGLFDo}HVWHUDSrXWLFDVGHGRLVIRUQHFHGRUHVDVLiWLFRVGLIHUHQWHV
$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHWHUiFDSDFLGDGHGHVXEVWLWXLURXUHSRURPHGLFDPHQWRSRUPHLR
GHRXWURVIRUQHFHGRUHVQDKLSyWHVHGHRFRUUrQFLDGHTXDOTXHUHYHQWRDGYHUVRFRPRSRUH[HPSOR
TXHVW}HVUHJXODWyULDVJXHUUDRXHSLGHPLDV LQFOXLQGR&29,' TXHLPSOLTXHPHPIHFKDPHQWRGDV
IURQWHLUDV RX LQWHUUXSomR GR FRPpUFLR LQWHUQDFLRQDO SRGHQGR FDXVDU XP HIHLWR DGYHUVR QDV VXDV
DWLYLGDGHVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRV
3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVVREUHRVULVFRVPDFURHFRQ{PLFRVDTXHD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDYLGH
DVVHo}HV K H N GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
Nossos fornecedores de medicamentos e insumos ativos e produtos semi acabados podem
não atender satisfatoriamente o cronograma de entrega das encomendas da Companhia e os
eventuais atrasos podem afetar seu desempenho operacional e financeiro.
(YHQWRV DGYHUVRV HQYROYHQGR IRUQHFHGRUHV RFDVLRQDGRV SRU LPLQrQFLD GH JXHUUD SDQGHPLD GR
&29,'UHVWULomRGHDFHVVRDPDOKDDpUHDLQWHUQDFLRQDOSRGHPDFDUUHWDUHYHQWXDLVDWUDVRVQD
HQWUHJD LQVXPRV IDUPDFrXWLFRV DWLYRV SURGXWRV VHPL DFDEDGRV H GH PHGLFDPHQWRV R TXH SRGH
H[SRU D &RPSDQKLD D ULVFRV UHODFLRQDGRV j LQFDSDFLGDGH GH SURGXomR HRX FRPHUFLDOL]DomR GH
DOJXQV GHVVHV PHGLFDPHQWRV R TXH SRGH DIHWDU QHJDWLYDPHQWH VHX GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO H
ILQDQFHLURHDLQGDDVXDUHSXWDomR
Se a Companhia for incapaz de obter matérias-primas (insumos), incluindo princípios ativos
ou medicamentos, ou se os custos das matérias-primas que utiliza ou medicamentos que
importa aumentarem substancialmente, suas operações poderão ser adversamente
impactadas.
$&RPSDQKLDGHSHQGHGHWHUFHLURVSDUDREWHQomRGHPDWpULDVSULPDVLQFOXLQGRSULQFtSLRVDWLYRVH
PHGLFDPHQWRVDVTXDLVHVWmRQRJHUDOGLVSRQtYHLVMXQWRDXPQ~PHUROLPLWDGRGHIRUQHFHGRUHV
$LQGD D &RPSDQKLD QmR GLVS}H GH FRQWUDWRV GH IRUQHFLPHQWR GH ORQJR SUD]R SDUD DV PDWpULDV
SULPDVTXHXWLOL]DHERDSDUWHGRVLQVXPRVTXHDGTXLUHDGYrPGRPHUFDGRLQWHUQDFLRQDO
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$VVLPD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDDRULVFRGHIRUQHFLPHQWRGHPDWpULDVSULPDVHPHGLFDPHQWRVHP
WHUPRVVDWLVIDWyULRVRXPHVPRGHLQWHUUXSomRQRVHXIRUQHFLPHQWRVHPTXDOTXHUDYLVRLQFOXVLYHHP
GHFRUUrQFLDGDSDQGHPLDGD&29,'4XDOTXHUUHVWULomRQDGLVSRQLELOLGDGHGHPDWpULDVSULPDV
SRGHUiLQIOXHQFLDUQRDXPHQWRGRVFXVWRVGHSURGXomRFRPSURPHWHUDSURGXomRRXJHUDURXWURV
DWUDVRVHQRFDVRGHSURGXWRVSDUDRVTXDLVKDMDDSHQDVXPIRUQHFHGRUGHPDWpULDSULPDRXXP
IRUQHFHGRU GH PHGLFDPHQWR SRGHUi UHVXOWDU HP XP HIHLWR DGYHUVR QDV VXDV DWLYLGDGHV VLWXDomR
ILQDQFHLUDHUHVXOWDGRV$OpPGLVVRRSUHoRGRVSULQFtSLRVDWLYRVSRGHRVFLODUGHIRUPDUHOHYDQWHHP
XPFXUWRSHUtRGRGHWHPSRLQFOXVLYHHPGHFRUUrQFLDGHERDSDUWHGHRVLQVXPRVHPHGLFDPHQWRV
DGTXLULGRV SHOD &RPSDQKLD HVWDU UHIHUHQFLDGD HP PRHGD HVWUDQJHLUD VHQGR TXH XP DXPHQWR
VXEVWDQFLDO QRV FXVWRV GH SULQFtSLRV DWLYRV SRGHUi DIHWDU DGYHUVDPHQWH VHXV QHJyFLRV VLWXDomR
ILQDQFHLUDHUHVXOWDGRV
$GHPDLV SHOR IDWR GH TXH DV DXWRULGDGHV UHJXODWyULDV HP JHUDO GHYHP SUHYLDPHQWH DSURYDU DV
RULJHQV GH SULQFtSLRV DWLYRV SDUD SURGXWRV IDUPDFrXWLFRV DV PXGDQoDV QRV IRUQHFHGRUHV GH
SULQFtSLRV DWLYRV SRGHUmR UHVXOWDU HP DWUDVRV H DXPHQWR GRV FXVWRV GH SURGXomR H
FRQVHTXHQWHPHQWHSHUGDVQDVYHQGDVHGHFOLHQWHV
4XDQGRD&RPSDQKLDLPSRUWDSULQFtSLRVDWLYRVRXRXWUDVPDWpULDVSULPDVGHSDtVHVRQGHQmRRSHUD
HVWi VXMHLWD j UHJXODPHQWDomR DGXDQHLUD EDUUHLUDV VDQLWiULDV H DJURSHFXiULDV DOpP GH RXWUDV
OLEHUDo}HVJRYHUQDPHQWDLVHQFDUJRVHUHJXODPHQWDomRSHORVSDtVHVGHRULJHP$VLPSRVLo}HVGH
WDLV UHJUDPHQWRV LPSDFWDP QR WHPSR GH DWXDomR GRV yUJmRV JRYHUQDPHQWDLV GH IRUPD TXH D
HYHQWXDO PRURVLGDGH SRGH DFDUUHWDU LQFOXVLYH QD PDWHULDOL]DomR GR ULVFR GH SHUHFLPHQWR GDV
PDWpULDVSULPDV
$ RFRUUrQFLD GH TXDOTXHU GRV HYHQWRV SUHYLVWRV DFLPD SRGHUi DIHWDU GH PDQHLUD DGYHUVD RV
QHJyFLRVUHVXOWDGRVHDVLWXDomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
Desacelerações ou paralisações das atividades da Companhia podem afetar adversamente
seus negócios, situação financeira e resultados.
$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDjGHVDFHOHUDomRQRWUDEDOKRSDUDOLVDomRGDVDWLYLGDGHVSRUJUHYHRXSRU
PRWLYRGDSDQGHPLDGH&29,'HPTXDOTXHUGHVXDVXQLGDGHVLQGXVWULDLV'HVDFHOHUDomRGDV
DWLYLGDGHVRXSDUDOLVDo}HVSRUWDLVUD]}HVSRGHPUHVXOWDUHPXPDUHGXomRGHYHQGDVHSXEOLFLGDGH
QHJDWLYD JHUDQGR XP HIHLWR DGYHUVR UHOHYDQWH QRV QHJyFLRV VLWXDomR ILQDQFHLUD H UHVXOWDGRV GD
&RPSDQKLD
A Companhia depende de contratos de terceirização e de prestação de serviços.
$ &RPSDQKLD FHOHEUD GLYHUVRV FRQWUDWRV GH SUHVWDomR GH VHUYLoRV WDLV FRPR OLPSH]D YLJLOkQFLD
DVVHVVRULDMXUtGLFDHQWUHRXWURV&DVRDVHPSUHVDVWHUFHLUL]DGDVTXHSUHVWDPVHUYLoRVj&RPSDQKLD
HjVVXDVVXEVLGLiULDVQmRDWHQGDPjVH[LJrQFLDVGDOHJLVODomRHPJHUDOD&RPSDQKLDSRGHUiDYLU
VHU FRQVLGHUDGD VROLGiULD RX VXEVLGLDULDPHQWH UHVSRQViYHO SHOR FXPSULPHQWR GH REULJDo}HV
WUDEDOKLVWDV HP GHFRUUrQFLD GH GHFLV}HV DGYHUVDV DRV VHXV LQWHUHVVHV QR kPELWR GH SURFHVVRV
DGPLQLVWUDWLYRVSHUDQWH0LQLVWpULRGD(FRQRPLD0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKRVHJXULGDGHVRFLDO
DVVLPFRPRHPSURFHVVRVMXGLFLDLVSRGHQGRDFDUUHWDULPSDFWRVUHSXWDFLRQDLVHIHLWRDGYHUVRQDV
RSHUDo}HVHQRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLD
A Companhia poderá enfrentar situações de conflito de interesses em negociações com
partes relacionadas.
$&RPSDQKLDPDQWpPFRQWUDWRVGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVLGHQWLILFDGDVQD
VHomR  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD &RQWUDWDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV SRGHP VHU
FRQFUHWL]DGDVHPVLWXDo}HVGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHHQWUHDVSDUWHV&DVRHVVDVVLWXDo}HVGHFRQIOLWR
GH LQWHUHVVHV VH FRQILJXUHP D &RPSDQKLD SRGHUi YLU D VHU QHJDWLYDPHQWH LPSDFWDGD QR kPELWR
UHSXWDFLRQDO EHP FRPR FDXVDU LPSDFWR QHJDWLYR DGYHUVR QDV DWLYLGDGHV VLWXDomR ILQDQFHLUD H
UHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDEHPFRPRDVHXVDFLRQLVWDV
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f.

DVHXVFOLHQWHV

A Companhia conta com alguns clientes que contribuem com parte significativa de sua receita
operacional líquida. Se esses clientes apresentarem baixo desempenho, pararem de comprar
os produtos da Companhia, derem preferência a produtos concorrentes, ou, ainda, se a
Companhia ficar impossibilitada de contratar com tais clientes, o desempenho da Companhia
poderá ser negativamente afetado.
&RQVLGHUDQGRTXHSDUWHGDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDGD&RPSDQKLDpUHSUHVHQWDGDSRUYHQGDVDR
0LQLVWpULR GD 6D~GH GR %UDVLO FDVR D &RPSDQKLD ILTXH LPSHGLGD GH SDUWLFLSDU GH YHQGDV SDUD R
0LQLVWpULRGD6D~GHGHVFXPSUDIDOKHQDH[HFXomR SDUFLDORXWRWDOPHQWH RXYLROHDOJXPFRQWUDWR
FHOHEUDGR FRP R 0LQLVWpULR GD 6D~GH HOD SRGHUi VHU SURLELGD GH FRQWUDWDU FRP D $GPLQLVWUDomR
3~EOLFD $OpP GLVVR RV SURFHGLPHQWRV OLFLWDWyULRV GH TXH D &RPSDQKLD SDUWLFLSD SRGHUmR VRIUHU
TXHVWLRQDPHQWRVSRUSDUWHGHRXWURVSDUWLFLSDQWHVRXGRSUySULR3RGHU3~EOLFR4XDOTXHUGHVVHV
IDWRUHVSRGHUiYLUDFDXVDUXPLPSDFWRDGYHUVRQDVDWLYLGDGHVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVGD
&RPSDQKLD
$GLFLRQDOPHQWH D UHVFLVmR RX QmR UHQRYDomR GH GHWHUPLQDGRV FRQWUDWRV GH YHQGD GRV SURGXWRV
SURGX]LGRV SHOD &RPSDQKLD FHOHEUDGRV FRP FOLHQWHV UHOHYDQWHV SRGHUi DIHWDU DGYHUVDPHQWH DV
RSHUDo}HVGD&RPSDQKLD,VWRSRUTXHQmRKiJDUDQWLDVGHTXHRVFRQWUDWRVGD&RPSDQKLDFRP
VHXVFOLHQWHVPDLVUHOHYDQWHVVHUmRUHQRYDGRVRXSURUURJDGRVVHWHUmRFRQGLo}HVIDYRUiYHLVQmR
VHUmR UHVFLQGLGRV DQWHFLSDGDPHQWH RX DLQGD TXH IXWXUDPHQWH D &RPSDQKLD FRQWLQXDUi D REWHU
UHFHLWDVHTXLYDOHQWHVjVDWXDLVDGYLQGDVGHVVHVFRQWUDWRV
'HVWDIRUPDFDVRWDLVFOLHQWHVUHOHYDQWHVUHVFLQGDPRXGHFLGDPQmRUHQRYDUDOJXPGRVFRQWUDWRV
GHYHQGDGD&RPSDQKLDRXVHWRUQHPLQDGLPSOHQWHVD&RPSDQKLDSRGHQmRFRQVHJXLUFRQWUDWDU
FRPRXWURVFOLHQWHVHPFRQGLo}HVQRPtQLPRHTXLYDOHQWHVRTXHSRGHLPSDFWDUDGYHUVDPHQWHRV
VHXVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVILQDQFHLURV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHWDLVFOLHQWHVYLGHLWHP D 
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
Atualmente, a Companhia depende de distribuidores para a colocação de seus produtos
farmacêuticos, o que apresenta riscos operacionais, podendo afetar adversamente suas
operações e resultados financeiros.
$&RPSDQKLDXWLOL]DHVWUXWXUDVGHGLVWULEXLomRHYHQGDVGHSURGXWRVGHVHXSRUWIyOLRSDUDDFHVVDUR
FOLHQWHILQDO
$&RPSDQKLDQmRWHPFRPRDVVHJXUDUTXHVHXVFOLHQWHVGHGLFDGRVDRUDPRGHGLVWULEXLomRHGH
GLVWULEXLomRORJtVWLFDDWXDUmRHPFRQIRUPLGDGHFRPDOHJLVODomRVDQLWiULDDSOLFiYHODVVLPFRPRQmR
WHPFRPRDVVHJXUDUTXHQmRSDVVHPSRUHSLVyGLRVGHFULVHGHOLTXLGH]FRPSURPHWHQGRWRWDORX
SDUFLDOPHQWHVXDVDWLYLGDGHV
$SHVDUGD&RPSDQKLDFRQWDUFRPXPDHVWUXWXUDGHFOLHQWHVQmRH[FOXVLYRVGHGLFDGRVDRUDPRGH
GLVWULEXLomR H GH GLVWULEXLomR ORJtVWLFD D SHUGD WRWDO RX SDUFLDO GD FDSDFLGDGH RSHUDFLRQDO HRX
ILQDQFHLUDGHXPRXPDLVGHVHXVFOLHQWHVREULJDUiD&RPSDQKLDDUHGREUDUHVIRUoRVFRPHUFLDLV
YLVDQGRDVXEVWLWXLomRWRWDORXSDUFLDOGRVFOLHQWHVRTXHSRGHUiFDXVDUXPHIHLWRPDWHULDODGYHUVR
QDVDWLYLGDGHVHUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
A Companhia poderá ser responsabilizada por incidentes com consumidores relacionados a
reações adversas após o uso dos produtos que fabrica, o que poderá causar um efeito
material adverso nas atividades, situação financeira e resultados, e na reputação da
Companhia.
2XVRGHSURGXWRVIDEULFDGRVSHOD&RPSDQKLDSRGHFDXVDUHYHQWXDLVUHDo}HVDGYHUVDVHPVHXV
FRQVXPLGRUHV,QFLGHQWHVHQYROYHQGRRVSURGXWRVIDEULFDGRVSHOD&RPSDQKLDSRGHUmRFDXVDUXP
HIHLWR PDWHULDO DGYHUVR QDV VXDV DWLYLGDGHV VLWXDomR ILQDQFHLUD H UHVXOWDGRV EHP FRPR HP VXD
UHSXWDomR
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$o}HV MXGLFLDLV RX SURFHVVRV DGPLQLVWUDWLYRV FRP HVVH REMHWR SRGHUmR VHU SURSRVWRV FRQWUD D
&RPSDQKLD VRE DV DOHJDo}HV GH TXH RV VHXV SURGXWRV HVWDYDP GHWHULRUDGRV DGXOWHUDGRV
FRQWDPLQDGRVQmRSRVVXtDPDVSURSULHGDGHVDQXQFLDGDVQmRFRQWLQKDPLQIRUPDo}HVDGHTXDGDV
VREUHSRVVtYHLVHIHLWRVFRODWHUDLVRXVREUHRVULVFRVGHLQWHUDomRFRPRXWUDVVXEVWkQFLDVTXtPLFDV
GHQWUHRXWUDV7DLVSURFHVVRVSRGHUmRUHVXOWDUHPFXVWRVVLJQLILFDWLYRVFRPRrecall GHSURGXWRV
DOpPGRFXVWRFRPDSURPRomRGDVGHIHVDVQHFHVViULDVQRVPDLVGLYHUVRVVHWRUHVUHJXODWyULRV
4XDOTXHU ULVFR j VD~GH UHDO RX SRVVtYHO HVSHUDGR RX QmR HVSHUDGR DVVRFLDGR DRV SURGXWRV
IDEULFDGRVSHOD&RPSDQKLDLQFOXVLYHSXEOLFLGDGHQHJDWLYDUHIHUHQWHDHVVHVULVFRVSRGHFDXVDUD
SHUGD GH FRQILDQoD GRV FRQVXPLGRUHV QD VHJXUDQoD HILFiFLD H TXDOLGDGH GH WDLV SURGXWRV
4XDLVTXHUTXHVW}HVUHODFLRQDGDVDRVFRQVXPLGRUHVSRGHUmRFULDUSXEOLFLGDGHQHJDWLYDQRVHWRUGH
DWXDomRGD&RPSDQKLDVHRVSURGXWRVFDXVDUHPGDQRVDRVFRQVXPLGRUHVRTXHSRGHUHVXOWDUQD
TXHGDGHGHPDQGDSRUSURGXWRVGDFODVVHDIHWDGD4XDOTXHUDOHJDomRGHVVDQDWXUH]DFRQWUDRV
SURGXWRVIDEULFDGRVSHOD&RPSDQKLDSRGHUiFDXVDUXPHIHLWRPDWHULDODGYHUVRQDVVXDVDWLYLGDGHV
VLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVEHPFRPRHPVXDUHSXWDomR
g.

DRVVHWRUHVGDHFRQRPLDQRVTXDLVRHPLVVRUDWXH

O aumento dos preços das commodities que a Companhia utiliza para produzir seus produtos
ou daquelas que influenciam os custos de frete e utilitários da Companhia pode afetar
adversamente seus negócios e resultados.
$&RPSDQKLDXWLOL]DFRPRPDWpULDVSULPDVGHWHUPLQDGDVcommoditiesFXMRVSUHoRVVmREDVWDQWH
YROiWHLVWDLVFRPRSODWLQDUHVLQDVHRXWURVPDWHULDLVjEDVHGHSHWUyOHRHLQVXPRVIDUPDFrXWLFRV
DWLYRV ELROyJLFRV 6H RV FXVWRV GH UHIHULGDV commodities DXPHQWDUHP D &RPSDQKLD SRGHUi WHU
PHQRUHVPDUJHQVHUHQWDELOLGDGHRTXHSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHVHXVQHJyFLRVHUHVXOWDGRV
h.

jUHJXODomRGRVVHWRUHVHPTXHRHPLVVRUDWXH

A Companhia está sujeita à complexa regulamentação da indústria farmacêutica, no Brasil e
no exterior, incluindo interação com autoridades governamentais, o que poderá causar um
efeito adverso nas suas atividades, situação financeira e resultados.
$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDGLYHUVDVOHLVHUHJXODPHQWRVORFDLVQR%UDVLOHQRH[WHULRUUHODWLYRVjV
SHUPLVV}HVHH[LJrQFLDVSDUDDREWHQomRGHOLFHQoDVDOYDUiVRXUHJLVWURVGHSURGXWRVLQFOXLQGRRV
SDGU}HV RSHUDFLRQDLV H GH VHJXUDQoD GR 0LQLVWpULR GD 6D~GH GD $19,6$ GHPDLV yUJmRV GH
YLJLOkQFLD VDQLWiULD H GRV VHXV FRQVHOKRV SURILVVLRQDLV (VWi LJXDOPHQWH VXMHLWD DR SURFHVVR GH
FHUWLILFDomRGHERDVSUiWLFDVGHIDEULFDomRSHOD$19,6$
$$19,6$SRGHUiDTXDOTXHUPRPHQWRVXVSHQGHUDIDEULFDomRHDYHQGDGHTXDOTXHUPHGLFDPHQWR
RXSURGXWRSDUDDVD~GHVXEPHWLGRjVUHJUDVGD/HLQGHGHVHWHPEURGHFRQIRUPH
DOWHUDGDTXHVHWRUQHVXVSHLWRGHWHUHIHLWRVQRFLYRVjVD~GH$&RPSDQKLDQmRSRGHDVVHJXUDU
TXHDVDXWRULGDGHVS~EOLFDVQmRDOWHUDUmRDVH[LJrQFLDVSDUDREWHURXUHQRYDUOLFHQoDVDOYDUiVRX
UHJLVWURVGHSURGXWRVGHWHUFHLURVRXGHSURGXWRVTXHIDEULFDRXDWUDVDUDHPLVVmRGHVWDVOLFHQoDV
DOYDUiVRXUHJLVWURVGHSURGXWRVRXUHTXLVLWRVSDUDDFHUWLILFDomRGDVERDVSUiWLFDVGHIDEULFDomR
4XDOTXHU PXGDQoD VLJQLILFDWLYD HP WDLV H[LJrQFLDV H QD SUySULD UHJXODPHQWDomR VHWRULDO HRX D
LQDELOLGDGHGD&RPSDQKLDHPDWHQGrODVRXDWUDVRVGDVDXWRULGDGHVS~EOLFDVSDUDHPLWLUOLFHQoDV
DOYDUiV RX UHJLVWURV RX DLQGD D QmR REVHUYkQFLD GRV SUD]RV HVWDEHOHFLGRV SHODV DXWRULGDGHV
S~EOLFDVSRGHPLPSHGLUD&RPSDQKLDGHIDEULFDUYHQGHUHGLVWULEXLUXPGHWHUPLQDGRSURGXWRRX
FDXVDUDWUDVRVQRODQoDPHQWRGHSURGXWRVRXDXPHQWDUVHXVFXVWRVRTXHSRGHUiFDXVDUXPHIHLWR
PDWHULDODGYHUVRQDVVXDVDWLYLGDGHVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRV
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A Companhia poderá não obter ou não renovar todas as licenças de operação necessárias à
condução dos seus negócios.
$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDXPQ~PHURVLJQLILFDWLYRGHOHLVHUHJXODPHQWDo}HVPXQLFLSDLVUHODWLYDV
jVSHUPLVV}HVHH[LJrQFLDVSDUDDREWHQomRGHOLFHQoDVHDOYDUiVSDUDRSHUDomRGHVXDVXQLGDGHV
$&RPSDQKLDQmRSRGHDVVHJXUDUTXHDVOLFHQoDVHRXDOYDUiVGHXVRHIXQFLRQDPHQWRQHFHVViULRV
DR GHVHQYROYLPHQWR GDV VXDV DWLYLGDGHV H[SHGLGRV SHODV SUHIHLWXUDV PXQLFLSDLV DXWRULGDGHV
VDQLWiULDV FRQVHOKRV SURILVVLRQDLV H SHORV FRUSRV GH ERPEHLURV FRPSHWHQWHV H TXH GHYHP VHU
REWLGRVHPDQWLGRVYiOLGRVSDUDFDGDXPDGHVXDVXQLGDGHVLQGXVWULDLVQmRWHQKDPVRIULGRIDOKDV
HP VXD REWHQomR RX UHQRYDomR QR SDVVDGR QHP TXH VHUmR UHJXODUPHQWH PDQWLGRV HP YLJRU RX
WHPSHVWLYDPHQWHUHQRYDGRVMXQWRjVDXWRULGDGHVS~EOLFDVFRPSHWHQWHV
$ QmR REWHQomR RX D QmR UHQRYDomR GH WDLV OLFHQoDV H DOYDUiV SRGH UHVXOWDU QD DSOLFDomR GH
VXFHVVLYDV PXOWDV H FRQIRUPH R FDVR QR IHFKDPHQWR GRV HVWDEHOHFLPHQWRV LUUHJXODUHV FRP
LQWHUUXSomRGDVVXDVDWLYLGDGHVDOpPGHGDQRjLPDJHPGD&RPSDQKLD&DVRRFRUUDRIHFKDPHQWR
DLQGD TXH WHPSRUiULR GH DOJXPD GDV XQLGDGHV LQGXVWULDLV GD &RPSDQKLD RV VHXV QHJyFLRV H
UHVXOWDGRVSRGHPVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
Mudanças nas leis e regulamentações aplicáveis ao setor farmacêutico, e também no tocante
à promoção e propaganda desses produtos, poderão afetar adversamente a Companhia.
$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDDGLYHUVDVOHLVHUHJXODPHQWDo}HVORFDLVHVWDGXDLVHIHGHUDLVLQFOXLQGR
DV QRUPDV GH RSHUDomR H VHJXUDQoD GR 0LQLVWpULR GD 6D~GH H GD $19,6$ EHP FRPR jV OHLV H
UHJXODPHQWDo}HV GRV GHPDLV SDtVHV RQGH RSHUD 0XGDQoDV QHVVDV OHLV H QDV UHJXODPHQWDo}HV
SRGHUmRDIHWDUDGYHUVDPHQWHVXDVRSHUDo}HVHVSHFLDOPHQWHDVYHQGDVHDWLYLGDGHVGHmarketing
GRV SURGXWRV IDUPDFrXWLFRV UHVWULQJLU VXDV RSHUDo}HV H[LVWHQWHV OLPLWDU D H[SDQVmR GH VHXV
QHJyFLRV H UHJXODU iUHDV GH QHJyFLRV QmR UHJXODGDV DQWHULRUPHQWH R TXH SRGH DIHWDU
VLJQLILFDWLYDPHQWHDUHQWDELOLGDGHHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
$OWHUDo}HVQDUHJXODPHQWDomRUHODWLYDDSURSDJDQGDVSXEOLFLGDGHLQIRUPDomRHRXWUDVSUiWLFDVGH
GLYXOJDomRSURPRomRFRPHUFLDOGLVSHQVDomRHFRPHUFLDOL]DomRGHPHGLFDPHQWRVFRPRRFRUUHX
FRPDHGLomRGD5HVROXomR5'&QHGD5HVROXomR5'&QDPEDVGD$19,6$
DV TXDLV FULDUDP UHJUDV PDLV UtJLGDV SDUD D SURSDJDQGD GH PHGLFDPHQWRV LVHQWRV GH SUHVFULomR
PpGLFDHSDUDDGLVSHQVDHFRPHUFLDOL]DomRGHPHGLFDPHQWRVUHVSHFWLYDPHQWHSRGHPFDXVDUXP
HIHLWRQHJDWLYRVREUHRVQHJyFLRVHUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
Parcela significativa dos medicamentos existentes no mercado, incluindo os medicamentos
fabricados pela Companhia, está sujeita à regulamentação de controle de preços. Tal controle
pode limitar as margens e a capacidade da Companhia de repassar o aumento de preços aos
seus clientes, o que poderá causar um efeito material adverso nas suas atividades, situação
financeira e resultados operacionais.
$&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDjOHJLVODomRIHGHUDOTXHLPS}HFRQWUROHGHSUHoRVVREUHSDUWHGRVSURGXWRV
IDUPDFrXWLFRV TXH IDEULFD 7DO FRQWUROH GH SUHoRV OLPLWD D UHDOL]DomR GR UHDMXVWH H FRUUHomR GRV
SUHoRVGHWDLVSURGXWRVDDSHQDVXPDYH]SRUDQRGHDFRUGRFRPXPWHWRTXHpGHILQLGRFRPEDVH
QR,3&$XPIDWRUGHSURGXWLYLGDGHXPIDWRUGHDMXVWHGHSUHoRVUHODWLYRVHQWUHVHWRUHVHXPIDWRU
GHSUHoRVLQWUDVVHWRUWRGRVFDOFXODGRVHPSHUFHQWXDLVDQXDLV(VVHVFRQWUROHVGHSUHoRVSRGHP
DFDUUHWDUDUHGXomRGDVPDUJHQVGHOXFURGD&RPSDQKLDQRFDVRGRVPHVPRVQmRDFRPSDQKDUHP
RVFXVWRVLQFRUULGRVSHOD&RPSDQKLDQDSURGXomRGHVHXVPHGLFDPHQWRV
$&RPSDQKLDQmRSRGHDVVHJXUDUTXHWHUir[LWRQDPDQXWHQomRGHVXDVPDUJHQV,JXDOPHQWHD
&RPSDQKLDQmRSRGHDVVHJXUDUTXHR*RYHUQR)HGHUDOQmRYiDOWHUDURXH[SDQGLUWDOSROtWLFDGH
FRQWUROH GH SUHoRV RX DLQGD FULDU QRYRV IDWRUHV RX IRUPD GH FiOFXOR SDUD HVWDEHOHFHU R WHWR GH
SUHoRVRTXHSRGHUiFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRQDVVXDVDWLYLGDGHVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRV
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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i.

DRVSDtVHVHVWUDQJHLURVRQGHRHPLVVRUDWXH

A Companhia opera em mercados emergentes e qualquer piora na situação econômica desses
países poderá prejudicar os seus resultados.
(P  GH GH]HPEUR GH   GR WRWDO GD UHFHLWD RSHUDFLRQDO OtTXLGD FRQVROLGDGD GD
&RPSDQKLDGHFRUUHGDVRSHUDo}HVHDWLYLGDGHVUHDOL]DGDVQD$UJHQWLQD&KLOH&RO{PELD3HUXH
8UXJXDLHWDPEpPGHH[SRUWDo}HVSDUDRXWURVSDtVHVWDLVFRPR&RVWD5LFDH3DUDJXDL
1RV~OWLPRVDQRVR%UDVLOEHPFRPRRVGHPDLVSDtVHVGD$PpULFD/DWLQDWHPYLYHQFLDGRSHUtRGRV
GH LQVWDELOLGDGH HFRQ{PLFD H SROtWLFD &DVR HQWLGDGHV SDUWLFXODUHV H JRYHUQDPHQWDLV EXVTXHP
PDQHLUDV GH UHGX]LU RX FRQWURODU FXVWRV FRP D VD~GH RV QtYHLV GH HVWRTXH GRV FOLHQWHV GD
&RPSDQKLDHFRPSUDVSRUFRQVXPLGRUHVHSUHoRVSRGHPVHUDIHWDGRVRTXHSRGHFDXVDUXPHIHLWR
DGYHUVRHPVHXVQHJyFLRVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRV
$&RPSDQKLDRSHUDDWXDOPHQWHHSUHWHQGHRSHUDUQRIXWXURHPUHJL}HVHSDtVHVRQGHSRVVXLSRXFD
RXQHQKXPDH[SHULrQFLDHSRGHQmRVHUFDSD]GHFRPHUFLDOL]DUVHXVSURGXWRVRXGHVHQYROYHUQRYRV
SURGXWRVFRPVXFHVVRHPWDLVPHUFDGRV
¬PHGLGDTXHH[SDQGLUVHXVQHJyFLRVSDUDRXWURVPHUFDGRVD&RPSDQKLDSRGHWHUGLILFXOGDGHHP
VHDGDSWDUDFLUFXQVWkQFLDVHFRQGLo}HVGHVFRQKHFLGDV7DPEpPSRGHHQIUHQWDURXWURVULVFRVGH
UHDOL]DUQHJyFLRVLQWHUQDFLRQDOPHQWHLQFOXLQGR L GLILFXOGDGHVHFXVWRVDVVRFLDGRVDRFXPSULPHQWR
GH XPD YDULHGDGH GH OHLV UHJXODPHQWRV H WUDWDGRV FRPSOH[RV QDFLRQDLV H HVWUDQJHLURV LL 
PXGDQoDV QRV UHTXLVLWRV OHJLVODWLYRV RX UHJXODWyULRV LLL  FRQWUROHV GH SUHoR H FkPELR LY 
LQVWDELOLGDGH SROtWLFD LQFOXLQGR QDFLRQDOL]DomR H H[SURSULDomR Y  UHVWULo}HV FRPHUFLDLV LQFOXLQGR
DWUDVRVDVVRFLDGRVDSURFHGLPHQWRVGHDGXDQDWDULIDVHUHTXLVLWRVGHOLFHQFLDPHQWRGHLPSRUWDomR
HH[SRUWDomR YL LPSRVWRVH YLL GLILFXOGDGHVQDDSOLFDomRGHGLUHLWRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDO
2VJRYHUQRVHPPXLWRVGRVPHUFDGRVRQGHD&RPSDQKLDRSHUDPXLWDVYH]HVLQWHUIHUHPHPVXDV
HFRQRPLDVHRFDVLRQDOPHQWHID]HPDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDVSROtWLFDVPRQHWiULDVGHFUpGLWRGR
VHWRUHRXWURVUHJXODPHQWRV$VDo}HVJRYHUQDPHQWDLVSDUDFRQWURODUDLQIODomRHRXWUDVSROtWLFDVH
UHJXODPHQWRVPXLWDVYH]HVHQYROYHPHQWUHRXWUDVPHGLGDVFRQWUROHVGHSUHoRGHVYDORUL]Do}HVGH
PRHGDFRQWUROHVGHFDSLWDOHOLPLWHVQDVLPSRUWDo}HV$&RPSDQKLDQmRSRGHSUHYHUTXDLVPHGLGDV
RX SROtWLFDV JRYHUQDPHQWDLV WHUi GH FXPSULU QR IXWXUR 2V UHVXOWDGRV RSHUDFLRQDLV H VLWXDomR
ILQDQFHLUD GD &RPSDQKLD SRGHP VHU DGYHUVDPHQWH DIHWDGRV SRU PXGDQoDV QDV SROtWLFDV HRX
UHJXODPHQWRVJRYHUQDPHQWDLVQDVMXULVGLo}HVHPTXHRSHUDWDLVFRPR
•

OHLVHSROtWLFDVGHVD~GH

•

OHLVWUDEDOKLVWDV

•

FUHVFLPHQWRHFRQ{PLFR

•

RVFLODo}HVGHFkPELR

•

LQIODomR

•

SROtWLFDVGHFkPELRHFRQWUROHGHFDSLWDO

•

WD[DVGHMXURV

•

OLTXLGH]GRVPHUFDGRVGHFDSLWDLVHHPSUpVWLPRVLQWHUQRV

•

SROtWLFDPRQHWiULD

•

OLTXLGH]HVROYrQFLDGRVLVWHPDILQDQFHLUR

•

DOWHUDo}HVQDVQHJRFLDo}HVFRPHUFLDLVSRUPHLRGD2UJDQL]DomR0XQGLDOGD6D~GH 206 
RXRXWUDVRUJDQL]Do}HVLQWHUQDFLRQDLV
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•

OHLVHUHJXODPHQWDo}HVDPELHQWDLV

•

OHLVWULEXWiULDVLQFOXLQGRroyaltiesLQFHQWLYRVILVFDLVHRHIHLWRGDVOHLVWULEXWiULDVQD
GLVWULEXLomRGHOXFURVSHODVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLD

•

UHVWULo}HVQDUHSDWULDomRGHLQYHVWLPHQWRVHQDWUDQVIHUrQFLDGHUHFXUVRVGRH[WHULRU

•

H[SURSULDomRRXQDFLRQDOL]DomR

•

UHVWULo}HVGHLPSRUWDomRH[SRUWDomRRXRXWUDVOHLVHSROtWLFDVTXHDIHWDPRFRPpUFLRH[WHULRU
HLQYHVWLPHQWRV

•

FRQWUROHVGHSUHoRRXUHJXODPHQWRVGHIL[DomRGHSUHoRVHRX

•

RXWURVDFRQWHFLPHQWRVSROtWLFRVVRFLDLVHHFRQ{PLFRVLQFOXLQGRLQVWDELOLGDGHSROtWLFDVRFLDO
RXHFRQ{PLFDQRSDtVRXTXHDIHWHPRSDtVRQGHFDGDXPGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHVWi
VHGLDGR

$&RPSDQKLDQmRSRGHSUHYHUDVPHGLGDVHSROtWLFDVTXHRVJRYHUQRVSRGHPYLUDDGRWDUQRIXWXUR
$LQFHUWH]DVREUHTXDLVJRYHUQRVLPSOHPHQWDUmRPXGDQoDVQDVSROtWLFDVRXUHJXODPHQWDo}HVRX
TXDLVVHUmRHVWDVHYHQWXDLVPXGDQoDVTXHDIHWHPHVVHVRXRXWURVIDWRUHVSRGHUiFRQWULEXLUFRPD
LQFHUWH]DHFRQ{PLFDHYRODWLOLGDGHHOHYDGDQRVPHUFDGRVGHWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVRTXHSRGH
JHUDUXPHIHLWRDGYHUVRHUHOHYDQWHQRVQHJyFLRVVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
EHPFRPRQRSUHoRGHQHJRFLDomRGHVXDVDo}HV
$&RPSDQKLDQmRSRGHDVVHJXUDUTXHRVUHJLPHVSROtWLFRVILVFDLVRXOHJDLVGRVSDtVHVRQGHRSHUD
RX SUHWHQGH RSHUDU QmR JHUDUmR DXPHQWRV QRV FXVWRV GH FRQIRUPLGDGH RX UHGXomR QD GHPDQGD
SHORVVHXVSURGXWRVRTXHSRGHSUHMXGLFDUVHXVUHVXOWDGRVHVLWXDomRILQDQFHLUD
A obtenção de aprovações governamentais necessárias consome tempo e não é garantida.
$VDSURYDo}HVUHJXODWyULDVSOHLWHDGDVSHOD&RPSDQKLDHPRXWURVSDtVHVHVWmRVXMHLWDVDGLYHUVRV
UHTXLVLWRV GH VHJXUDQoD TXDOLGDGH H HILFiFLD HP FRQIRUPLGDGH FRP DV H[LJrQFLDV WpFQLFDV
UHJXODWyULDVHOHJDLVDGDSWDGDVjUHDOLGDGHGHFDGDSDtVQmRVHQGRSRVVtYHODVVHJXUDURr[LWRQD
REWHQomRGRVUHJLVWURVVDQLWiULRVHQDVOLFHQoDVGHFRPHUFLDOL]DomRRXXPDHYHQWXDODSOLFDomRGH
UHVWULo}HVDDOJXPDVLQGLFDo}HVWHUDSrXWLFDV4XDLVTXHUGHVWHVIDWRUHVSRGHUHVXOWDUHPDWUDVRVQR
SURFHVVR GH REWHQomR GDV OLFHQoDV FRP FRQVHTXHQWH DXPHQWR GH FXVWRV HRX LQYLDELOL]DomR GD
FRPHUFLDOL]DomR GH XP GHWHUPLQDGR SURGXWR R TXH SRGH DIHWDU DGYHUVDPHQWH R UHVXOWDGR GD
&RPSDQKLD
A Companhia não pode garantir que as restrições à movimentação de capital, distribuições
de dividendos e alterações nas leis tributárias nas jurisdições onde a Companhia e suas
controladas estão constituídas ou operam não afetarão adversamente os resultados de venda
de suas ações, assim como a capacidade de suas controladas remeterem dividendos para a
Companhia e, por fim, a seus acionistas.
$&RPSDQKLDRSHUDHPRXWURVSDtVHVGD$PpULFDGR6XOH(VWDGRV8QLGRVRTXHDREULJDDDGHTXDU
VHXV QHJyFLRV j OHJLVODomR H j UHJXODomR GHVVHV SDtVHV (YHQWXDO LQVWDELOLGDGH SROtWLFD HRX
HFRQ{PLFD D FRQFRUUrQFLD H PHGLGDV SURWHFLRQLVWDV DGRWDGDV SRU TXDOTXHU XP GHVVHV SDtVHV
SRGHUmRJHUDUULVFRVGHGHFUpVFLPRQRIDWXUDPHQWRGD&RPSDQKLDHRXGHVXDVFRQWURODGDV2V
JRYHUQRV GHVVDV MXULVGLo}HV SRGHP LPSRU UHVWULo}HV VREUH L  FRQYHUV}HV GH PRHGDV ORFDLV HP
PRHGDHVWUDQJHLUD LL UHPHVVDVDLQYHVWLGRUHVHVWUDQJHLURVGHUHVXOWDGRVGHVHXVLQYHVWLPHQWRVH
LLL DGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVHRXWUDVGLVWULEXLo}HVDDFLRQLVWDVQHVVDVMXULVGLo}HV
$LPSRVLomRGHTXDLVTXHUGDVUHVWULo}HVDFLPDSRGHUiSUHMXGLFDURXLPSHGLUUHWRUQRGRLQYHVWLPHQWR
QDVFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLDRUHFHELPHQWRGHGLYLGHQGRVHRXWUDVGLVWULEXLo}HVDGYLQGDVGH
FRQWURODGDV R TXH SRGHUi DIHWDU D VXD FDSDFLGDGH GH GLVWULEXLU TXDLVTXHU GLYLGHQGRV D VHXV
DFLRQLVWDVLPSDFWDQGRDGYHUVDPHQWHVHXVQHJyFLRVHVHXUHVXOWDGR
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j.

DVTXHVW}HVVRFLRDPELHQWDLV

As atividades da Companhia podem resultar na geração de resíduos sólidos e efluentes com
potencial poluente e cuja fabricação exige a utilização de substâncias potencialmente tóxicas.
A manipulação equivocada de insumos químicos, acidentes ou sua disposição incorreta no
ambiente podem gerar danos ambientais consideráveis e afetar negativamente sua reputação,
a percepção de suas marcas e seus resultados.
$ &RPSDQKLD DWXD QR VHJPHQWR IDUPDFrXWLFR LQVWLWXFLRQDO FXMD SURGXomR H[LJH PDQLSXODomR GH
VXEVWkQFLDV FRQWURODGDV TXH SRGHP VH WRUQDU Wy[LFDV H SROXHQWHV &DVR QmR VHMDP REVHUYDGRV
SURFHGLPHQWRVRSHUDFLRQDLVDGHTXDGRVRXDLQGDFDVRKDMDIDOKDVQRFRQWUROHGHVVHVSURFHVVRV
D &RPSDQKLD SRGH HVWDU VXMHLWD j OLEHUDomR GHVVDV VXEVWkQFLDV TXtPLFDV HP QtYHLV DFLPD GRV
UHFRPHQGDGRVSHODUHJXODomRHPDPELHQWHVH[WHUQRVjViUHDVSURGXWLYDV
'DPHVPDIRUPDRVSURFHVVRVSURGXWLYRVGD&RPSDQKLDJHUDPUHVtGXRVVyOLGRVHHIOXHQWHVFRP
SRWHQFLDOFRQWDPLQDomRTXHFDVRVHMDPGLVSRVWRVQRDPELHQWHVHPRGHYLGRWUDWDPHQWRSRGHP
FDXVDUGDQRVDRPHLRDPELHQWH
$LQGD DFLGHQWHV RX IDOKDV RSHUDFLRQDLV H QRV VLVWHPDV GH PLWLJDomR H GH SUHYHQomR DRV ULVFRV
HVWUDWpJLFRVSRGHPSURYRFDUGDQRVDRPHLRDPELHQWH
4XDLVTXHUGHVWHVHYHQWRVSRGHUiH[LJLUGD&RPSDQKLDHOHYDGRVHVIRUoRVRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLURV
SDUDHOLPLQDUFRUULJLURXUHSDUDUWDLVGDQRVRTXHSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHDUHSXWDomRHVHX
UHVXOWDGR
$ &RPSDQKLD QmR SRGH JDUDQWLU TXH DOWHUDo}HV QDV OHLV H UHJXODPHQWRV DPELHQWDLV QmR
SRGHUmRFDXVDUXPHIHLWRDGYHUVRQDVDWLYLGDGHVVLWXDomRILQDQFHLUDUHVXOWDGRVHLPDJHP
GD&RPSDQKLD
$V DWLYLGDGHV GD&RPSDQKLD HVWmRVXMHLWDV j DEUDQJHQWH OHJLVODomR IHGHUDOHVWDGXDO H PXQLFLSDO
EUDVLOHLUD DOpP GD UHJXODPHQWDomR GRV GHPDLV SDtVHV RQGH RSHUD UHODWLYD j SURWHomR GR PHLR
DPELHQWH
7DLV UHJXODPHQWRV REULJDP D &RPSDQKLD D REWHU OLFHQoDV SHUPLVV}HV H DXWRUL]Do}HV SDUD VXDV
RSHUDo}HV H HYHQWXDLV SURMHWRV GH DPSOLDomR $V GLILFXOGDGHV SDUD REWHU OLFHQoDV SHUPLVV}HV H
DXWRUL]Do}HV SRGHP OHYDU D DWUDVRV QD LQVWDODomR GH SURMHWRV 2 GHVFXPSULPHQWR GHVVDV OHLV H
UHJXODPHQWRVSRGHUiVXMHLWDUD&RPSDQKLDVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVHSHQDLV &RPSDQKLDHVHXV
DGPLQLVWUDGRUHV  DOpP GD REULJDomR GH UHSDUDomR GRV GDQRV DPELHQWDLV QD HVIHUD FtYHO (VVHV
IDWRUHVSRGHPDIHWDUDGYHUVDPHQWHDUHSXWDomRGD&RPSDQKLDDVVLPFRPRVXDGLVSRQLELOLGDGHGH
FDL[DHVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV
2 FXPSULPHQWR GHVWD OHJLVODomR p ILVFDOL]DGR SRU yUJmRV H DJrQFLDV JRYHUQDPHQWDLV TXH SRGHP
LPSRUVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVSRUHYHQWXDOLQREVHUYkQFLDjOHJLVODomR7DLVVDQo}HVSRGHPLQFOXLU
HQWUH RXWUDV D LPSRVLomR GH PXOWDV ± YDULDQGR GH 5  D 5  PLOK}HV GH DFRUGR FRP R
'HFUHWR)HGHUDOQ±DUHYRJDomRGHOLFHQoDVHDWpPHVPRDVXVSHQVmRWHPSRUiULDRX
GHILQLWLYDGDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDVHPSUHMXt]RGDFRQGHQDomRSDUDUHSDUDomRGHSRVVtYHLV
GDQRVDPELHQWDLVFDXVDGRV
&RPR DV OHLV DPELHQWDLV H VXD DSOLFDomR YrP VH WRUQDQGR PDLV ULJRURVDV R YDORU H D pSRFD GH
JDVWRV GH FDSLWDO H GHVSHVDV UHODWLYRV DR PHLR DPELHQWH SRGHUmR YDULDU VLJQLILFDWLYDPHQWH HP
UHODomR j SUHYLVmR DWXDO 2V GLVSrQGLRV QHFHVViULRV SDUD DWHQGLPHQWR j OHJLVODomR DPELHQWDO
SRGHUmRDXPHQWDUHDFDUUHWDUUHGXo}HVQDGLVSRQLELOLGDGHGHRXWURVLQYHVWLPHQWRVHVWUDWpJLFRVTXH
D&RPSDQKLDWHQKDSODQHMDGRHRFDVLRQDQGRFRQVHTXHQWHGHFOtQLRGHVHXVUHVXOWDGRVILQDQFHLURV
4XDLVTXHUFXVWRVDPELHQWDLVUHOHYDQWHVQmRSUHYLVWRVSRGHUmRSUHMXGLFDUGHPRGRUHOHYDQWHVHXV
QHJyFLRVUHVXOWDGRVVLWXDomRILQDQFHLUDHSHUVSHFWLYDV
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$OpPGHSHQDOLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVVHD&RPSDQKLDQmRREVHUYDUDOHJLVODomRUHODWLYDjSURWHomR
GR PHLR DPELHQWH SRGHUi VRIUHU D LPSRVLomR GH VDQo}HV SHQDLV VHP SUHMXt]R GD REULJDomR GH
UHSDUDomR GRV GDQRV TXH HYHQWXDOPHQWH WHQKDP VLGR FDXVDGRV DR PHLR DPELHQWH H D WHUFHLURV
DIHWDGRV UHVSRQVDELOLGDGHFLYLO $/HL)HGHUDOQ ³/HLGH&ULPHV$PELHQWDLV´ SUHYrD
UHVSRQVDELOLGDGHGDSHVVRDMXUtGLFDQmRH[FOXLQGRFRQWXGRDGDVSHVVRDVItVLFDV$VVDQo}HVQR
kPELWRSHQDOSRGHPLQFOXLUHQWUHRXWUDVDSULVmRGRVUHVSRQViYHLVEHPFRPRDSHUGDRXUHVWULomR
GH LQFHQWLYRV ILVFDLV H R FDQFHODPHQWR H D VXVSHQVmR GH OLQKDV GH ILQDQFLDPHQWR GH
HVWDEHOHFLPHQWRV RILFLDLV GH FUpGLWR DVVLP FRPR D SURLELomR GH FRQWUDWDU FRP R 3RGHU 3~EOLFR
SRGHQGR WHU LPSDFWR QHJDWLYR HP VXDV UHFHLWDV H DLQGD LQYLDELOL]DU D FDSWDomR GH UHFXUVRV QR
PHUFDGRILQDQFHLUR
1DHVIHUDFLYLORVGDQRVDPELHQWDLVLPSOLFDPUHVSRQVDELOLGDGHREMHWLYDHVROLGiULD,VWRVLJQLILFDTXH
D REULJDomR GH UHSDUDU D GHJUDGDomR FDXVDGD SRGHUi DIHWDU D WRGRV GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH
HQYROYLGRVLQGHSHQGHQWHPHQWHGDFRPSURYDomRGHFXOSDGRVDJHQWHVEDVWDQGRDGHPRQVWUDomR
GRQH[RGHFDXVDOLGDGHSRGHQGRXPGRVDJHQWHVUHVSRQGHUSHORGDQRDPELHQWDOGHIRUPDLQWHJUDO
FDEHQGROKHDomRGHUHJUHVVRFRQWUDRVGHPDLVFDXVDGRUHVGRGDQR&RPRFRQVHTXrQFLDTXDQGR
D&RPSDQKLDFRQWUDWDWHUFHLURVSDUDSURFHGHUDTXDOTXHULQWHUYHQomRQDVVXDVRSHUDo}HVWDLVFRPR
DGLVSRVLomRILQDOGHUHVtGXRVRWUDWDPHQWRGRVHIOXHQWHVOtTXLGRVRXDVXSUHVVmRGHYHJHWDomRQmR
HVWi LVHQWD GH UHVSRQVDELOLGDGH SRU HYHQWXDLV GDQRV DPELHQWDLV FDXVDGRV SRU HVWHV WHUFHLURV
FRQWUDWDGRV
$GLFLRQDOPHQWH D /HL GH &ULPHV $PELHQWDLV SUHYr D SRVVLELOLGDGH GH GHVFRQVLGHUDomR GD
SHUVRQDOLGDGHMXUtGLFDUHODWLYDPHQWHjSHVVRDMXUtGLFDUHVSRQViYHOVHPSUHTXHHVVDIRUREVWiFXOR
DRUHVVDUFLPHQWRGRVGDQRVFDXVDGRVDRPHLRDPELHQWH
6HP SUHMXt]R GR GLVSRVWR DFLPD D LQREVHUYkQFLD GD OHJLVODomR DPELHQWDO RX GDV REULJDo}HV H
FRQGLFLRQDQWHV TXH WHQKDP VLGR LPSRVWDV j &RPSDQKLD HP UD]mR GR OLFHQFLDPHQWR GH VXDV
XQLGDGHVLQGXVWULDLVRXDLQGDTXHWHQKDDVVXPLGRHPUD]mRGHWHUPRVGHDMXVWDPHQWRGHFRQGXWD
RXGHDFRUGRVMXGLFLDLVSRGHUiFDXVDULPSDFWRDGYHUVRHPVXDUHSXWDomRHPVXDVUHFHLWDVHHP
VHXVUHVXOWDGRV
$GLFLRQDOPHQWH R 0LQLVWpULR 3~EOLFR H yUJmRV DPELHQWDLV SRGHUmR LQVWDXUDU SURFHGLPHQWRV
DGPLQLVWUDWLYRVSDUDDSXUDomRGHHYHQWXDLVGDQRVDPELHQWDLVTXHSRVVDPVHUDWULEXtGRVjVQRVVDV
DWLYLGDGHV1HVVHVFDVRVSRGHUmRVHUFHOHEUDGRV7HUPRVGH$MXVWDPHQWRGH&RQGXWDV 7$& HRX
7HUPRV GH &RPSURPLVVRV 7&  JHQpULFRV SHUDQWH UHVSHFWLYDV DXWRULGDGHV FRP DVVXQomR GH
REULJDo}HVHVSHFtILFDVSRUWHPSRGHWHUPLQDGR3RUSRVVXLUQDWXUH]DGHWtWXORH[HFXWLYRH[WUDMXGLFLDO
VHYHULILFDGRRGHVFXPSULPHQWR±WRWDORXSDUFLDO±GRVWHUPRVFRQYHQFLRQDGRVHP7$&HRX7&
SRGHUHPRVILFDUVXMHLWRVDULVFRVHSHQDOLGDGHVWDLVFRPRRSDJDPHQWRGHPXOWDVH[HFXomRGR
WtWXORHDLQGDMXGLFLDOL]DomRGHGHVDFRUGRVSHUDQWHR3RGHU-XGLFLiULR
3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH SURFHVVRV H SURFHGLPHQWRV DGPLQLVWUDWLYRV H MXGLFLDLV HP PDWpULD
DPELHQWDOHQYROYHQGRD&RPSDQKLDYLGHVHomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$&RPSDQKLDHVXDVVXEVLGLiULDVSRGHPILJXUDUFRPRUHVSRQViYHLVVROLGiULDVSHORVGDQRV
DPELHQWDLVFDXVDGRVSRUVHXVIRUQHFHGRUHV
1DHVIHUDFLYLOHFULPLQDORVGDQRVDPELHQWDLVLPSOLFDPUHVSRQVDELOLGDGHREMHWLYDHVROLGiULD,VWR
VLJQLILFDTXHDREULJDomRGHUHSDUDUDGHJUDGDomRFDXVDGDSRGHUiDIHWDUDWRGRVDTXHOHVTXHGLUHWD
RX LQGLUHWDPHQWH FRQWULEXtUDP SDUD D RFRUUrQFLD GR GDQR DPELHQWDO LQGHSHQGHQWHPHQWH GD
FRPSURYDomRGHFXOSDGRVDJHQWHVRTXHSRGHUiDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVUHVXOWDGRVHDWLYLGDGHV
GD&RPSDQKLD
$LQGD D FRQWUDWDomR GH WHUFHLURV SDUD SURFHGHU D TXDOTXHU LQWHUYHQomR QRV HPSUHHQGLPHQWRV H
DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD WDLV FRPR JHUHQFLDPHQWR GH iUHDV FRQWDPLQDGDV VXSUHVVmR GH
YHJHWDomRFRQVWUXo}HVRXGLVSRVLomRILQDOGHUHVtGXRVVyOLGRVQmRH[LPHDUHVSRQVDELOLGDGHGD
&RPSDQKLDSHODUHSDUDomRGHHYHQWXDLVGDQRVDPELHQWDLVFDXVDGRVSHODFRQWUDWDGDGHPRGRTXH
D&RPSDQKLDSRGHUiVHULQFOXtGDQRSRORSDVVLYRGHDo}HVMXGLFLDLVYLVDQGRjUHSDUDomRGRVGDQRV
DPELHQWDLVFDXVDGRSHORVWHUFHLURVSRUHODFRQWUDWDGRVHHYHQWXDOPHQWHVHUFRQGHQDGDDDGRWDU
DVPHGLGDVUHSDUDWyULDVGHILQLGDV
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&DVR D &RPSDQKLD VHMD UHVSRQVDELOL]DGD SRU HYHQWXDLV GDQRV DPELHQWDLV FDXVDGRV SHORV VHXV
IRUQHFHGRUHVRXSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVVHXVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVILQDQFHLURVHDVXDLPDJHP
SRGHUmRVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGRV
k.

TXHVW}HVPDFURHFRQ{PLFDV

O surto de doenças transmissíveis, como o COVID-19, pode levar a uma maior volatilidade no
mercado de capitais global e resultar em pressão negativa sobre a economia mundial e a
economia brasileira, impactando o mercado de negociação das ações de emissão da
Companhia.
6XUWRVGHGRHQoDVTXHDIHWDPRFRPSRUWDPHQWRGDVSHVVRDVFRPRD&29,'R=LNDYtUXVRYtUXV
(EROD R YtUXV +1 SRSXODUPHQWH FRQKHFLGR FRPR JULSH DYLiULD  D IHEUH DIWRVD R YtUXV +1
LQIOXHQ]D$SRSXODUPHQWHFRQKHFLGDFRPRJULSHVXtQD D6tQGURPH5HVSLUDWyULDQR2ULHQWH0pGLR
RX0(56HD6tQGURPH5HVSLUDWyULD$JXGD*UDYHRX6$56SRGHPWHUXPLPSDFWRDGYHUVRUHOHYDQWH
QR PHUFDGR GH FDSLWDLV JOREDO H ORFDO QDV LQG~VWULDV PXQGLDLV H ORFDLV QD HFRQRPLD PXQGLDO H
EUDVLOHLUDQRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDHQDVDo}HVGHVXDHPLVVmR
(P  GH PDUoR GH  D 2UJDQL]DomR 0XQGLDO GD 6D~GH GHFUHWRX D SDQGHPLD GHFRUUHQWH GR
&29,' GRHQoD FDXVDGD SRU XP QRYR FRURQDYtUXV 6$56&RY  FDEHQGR DRV VHXV SDtVHV
PHPEURV HVWDEHOHFHUHP DV PHOKRUHV SUiWLFDV SDUD DV Do}HV SUHYHQWLYDV H GH WUDWDPHQWR DRV
LQIHFWDGRV&RPRFRQVHTXrQFLDRV(VWDGRVGHWHUPLQDUDPGLYHUVDDo}HVYLVDQGRDSURWHomRjVD~GH
GD SRSXODomR FRPR DV PHGLGDV GH DIDVWDPHQWR VRFLDO UHVWULo}HV DV DWLYLGDGHV HFRQ{PLFDV QmR
HVVHQFLDLVGLPLQXLomRGRIOX[RGRWUDQVSRUWHFROHWLYRSURLELomRGDVDWLYLGDGHVGHWXULVPRHOD]HU
LQFOXLQGR TXDUHQWHQD H lockdown H IHFKDPHQWR GDV IURQWHLUDV FRP VHYHUR LPSDFWR QD HFRQRPLD
JOREDO H QD HFRQRPLD EUDVLOHLUD LQFOXLQGR R PHUFDGR GH YDORUHV PRELOLiULRV HP GHFRUUrQFLD GD
SRVVtYHOGLPLQXLomRGRLQWHUHVVHGHLQYHVWLGRUHVQDFLRQDLVHHVWUDQJHLURV
(VVDVPHGLGDVDOLDGDVjVLQFHUWH]DVSURYRFDGDVSHODSDQGHPLDGR&29,'WLYHUDPXPLPSDFWR
DGYHUVR QD HFRQRPLD H QR PHUFDGR GH FDSLWDLV JOREDO LQFOXLQGR R %UDVLO LQFOXVLYH FDXVDQGR RLWR
SDUDOLVDo}HV FLUFXLWEUHDNHUV GDVQHJRFLDo}HVQD%DRORQJRGRPrVGHPDUoRGH$FRWDomR
GDPDLRULDGRVDWLYRVQHJRFLDGRVQD%IRLDGYHUVDPHQWHDIHWDGDHPUD]mRGDSDQGHPLDGR&29,'
 ,PSDFWRV VHPHOKDQWHV D HVVHV SRGHP YROWDU D RFRUUHU SURYRFDQGR RVFLODomR GRV DWLYRV
QHJRFLDGRVQD%
$GLFLRQDOPHQWHTXDOTXHUPXGDQoDPDWHULDOQDHFRQRPLDHQRPHUFDGRGHFDSLWDLVJOREDOLQFOXLQGR
R%UDVLOSRGHGLPLQXLURLQWHUHVVHGHLQYHVWLGRUHVHPDWLYRVEUDVLOHLURVLQFOXLQGRDVDo}HVRUGLQiULDV
GHHPLVVmRGD&RPSDQKLDRTXHSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRSUHoRGHPHUFDGRGHVHXVYDORUHV
PRELOLiULRVDOpPGHGLILFXOWDUVHXDFHVVRDRPHUFDGRGHFDSLWDLVHILQDQFLDPHQWRGHVXDVRSHUDo}HV
LQFOXVLYHHPWHUPRVDFHLWiYHLV
$VVLPFRPRDFRWDomRGDPDLRULDGRVDWLYRVQHJRFLDGRVQRPHUFDGRGHFDSLWDLVEUDVLOHLURDFRWDomR
GDVDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDSRGHUiVHUDGYHUVDPHQWHDIHWDGDHPUD]mRGRVXUWR
GDSDQGHPLDGH&29,'RXFRPTXDOTXHURXWURVXUWRGHkPELWRQDFLRQDORXLQWHUQDFLRQDO
O Governo Federal exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia
brasileira. Essa influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, podem ter
um efeito adverso sobre a Companhia.
$HFRQRPLDEUDVLOHLUDWHPVRIULGRLQWHUYHQo}HVIUHTXHQWHVSRUSDUWHGR*RYHUQR)HGHUDOTXHSRU
YH]HV UHDOL]D PRGLILFDo}HV VLJQLILFDWLYDV HP VXDV SROtWLFDV H QRUPDV PRQHWiULDV FUHGLWtFLDV
WDULIiULDV ILVFDLV H RXWUDV GH PRGR D LQIOXHQFLDU D HFRQRPLD EUDVLOHLUD LQFOXLQGR DOWHUDo}HV GH
DOtTXRWDVWD[DVHQFDUJRVVHWRULDLVHRFDVLRQDOPHQWHUHFROKLPHQWRGHFRQWULEXLo}HVWHPSRUiULDV
$V PHGLGDV WRPDGDV SHOR *RYHUQR )HGHUDO SDUD FRQWURODU D LQIODomR DOpP GH RXWUDV SROtWLFDV H
QRUPDVIUHTXHQWHPHQWHLPSOLFDPQDFULDomRRXQRDXPHQWRGHWULEXWRVGHFRUUHQWHVGDQHFHVVLGDGH
GHPXGDQoDGDVSROtWLFDVILVFDLVFRQWUROHGHSUHoRVLQWHUYHQo}HVQRPHUFDGRGHFkPELRFRQWUROH
GHFDSLWDOHOLPLWDomRjVLPSRUWDo}HVHQWUHRXWUDVPHGLGDV$&RPSDQKLDQmRWHPFRQWUROHHQmR
SRGHSUHYHUTXDLVPHGLGDVRXSROtWLFDVR*RYHUQR)HGHUDOSRGHUiDGRWDUQRIXWXUR$&RPSDQKLD
SRGHUiYLUDVHUQHJDWLYDPHQWHDIHWDGDSRUPRGLILFDo}HVQDVSROtWLFDVRXQRUPDVTXHHQYROYDPRX
DIHWHPFHUWRVIDWRUHVWDLVFRPR
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•

H[SDQVmRRXFRQWUDomRGDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHRXLQWHUQDFLRQDOFRQIRUPHPHGLGDSHODV
WD[DVGHFUHVFLPHQWRGR3,%

•

DPELHQWHUHJXODWyULRSHUWLQHQWHjVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD

•

WD[DVGHFkPELRHYDULDo}HVFDPELDLV

•

LQIODomR

•

WD[DVGHMXURV

•

FRQWUROHVGHLPSRUWDo}HVHH[SRUWDo}HV

•

FRQWUROHVFDPELDLVHUHVWULo}HVDUHPHVVDVDRH[WHULRU

•

LQVWDELOLGDGHHFRQ{PLFDSROtWLFDHVRFLDO

•

UHGXo}HVVDODULDLVHGRVQtYHLVHFRQ{PLFRV

•

DXPHQWRGRGHVHPSUHJR

•

JUHYHVHQRUPDVWUDEDOKLVWDV

•

DOWHUDo}HVGHQRUPDVSHUWLQHQWHVDRVHWRUGHWUDQVSRUWH

•

LQVWDELOLGDGHGHSUHoRV

•

SROtWLFDVFDPELDLVVDQLWiULDVPRQHWiULDHILVFDO

•

PXGDQoDVQDVOHLVILVFDLVHWULEXWiULDV

•

UDFLRQDPHQWRGHiJXDHHQHUJLD

•

OLTXLGH]GRVPHUFDGRVILQDQFHLURVHGHFDSLWDLVGRPpVWLFRV

•

LQWHUYHQomRPRGLILFDomRRXUHVFLVmRGHDFRUGRVJRYHUQDPHQWDLVHRXDXWRUL]Do}HV
JRYHUQDPHQWDLVHRX

•

RXWURVIDWRUHVSROtWLFRVVRFLDLVGLSORPiWLFRVHHFRQ{PLFRVTXHYHQKDPDRFRUUHUQR%UDVLO
RXTXHRDIHWHP

$LQFHUWH]DTXDQWRjLPSOHPHQWDomRGHPXGDQoDVSRUSDUWHGR*RYHUQR)HGHUDOQDVSROtWLFDVRX
QRUPDV TXH YHQKDP D DIHWDU HVVHV RX RXWURV IDWRUHV QR IXWXUR SRGH FRQWULEXLU SDUD D LQFHUWH]D
HFRQ{PLFDQR%UDVLOSRGHQGRSUHMXGLFDUDVDWLYLGDGHVHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD
HLQFOXVLYHRSUHoRGHQHJRFLDomRGHDo}HVRUGLQiULDVGHVXDHPLVVmR
$GLFLRQDOPHQWHLPSDVVHVHQWUHR*RYHUQR)HGHUDOEUDVLOHLURHR&RQJUHVVR1DFLRQDOSRGHPJHUDU
LQFHUWH]DV FRP UHODomR j LPSOHPHQWDomR SHOR *RYHUQR )HGHUDO EUDVLOHLUR GH PXGDQoDV QDV
SROtWLFDVPRQHWiULDILVFDOHSUHYLGHQFLiULDLQFOXLQGRDOHJLVODomRDSOLFiYHORTXHSRGHFRQWULEXLUSDUD
DLQVWDELOLGDGHHFRQ{PLFD
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1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD R &RQJUHVVR 1DFLRQDO FRQVLGHUD XPD DPSOD UHIRUPD
WULEXWiULD DOJXPDV GDV DOWHUDo}HV SURSRVWDV LQFOXHP PXGDQoDV GUDPiWLFDV GR VLVWHPD WULEXWiULR
QDFLRQDOFRPDHOLPLQDomRRXXQLILFDomRGHGHWHUPLQDGRVWULEXWRVFRPR3,6&2),16,&06H,66
HDSRVVLELOLGDGHGHFULDomRGHQRYRVWULEXWRVLQFOXLQGRWULEXWRVVREUHRSHUDo}HVILQDQFHLUDV+i
RXWURVSURMHWRVGHOHLHPWUDPLWDomRQR&RQJUHVVR1DFLRQDOTXHEXVFDPUHYRJDULVHQo}HVILVFDLV
VREUHOXFURVGLVWULEXtGRVHGLYLGHQGRVHDOWHUDURXUHYRJDUOHLVUHODFLRQDGDVDRVMXURVVREUHFDSLWDO
SUySULR FRQIRUPH R FDVR $SURYDo}HV GHVVDV SURSRVWDV OHJLVODWLYDV UHODFLRQDGDV D TXHVW}HV
WULEXWiULDVSRGHPLPSDFWDUDVREULJDo}HVWULEXWiULDVGD&RPSDQKLDTXHSRUVXDYH]SRGHPWHUXP
HIHLWRPDWHULDODGYHUVRHPVXDVLWXDomRILQDQFHLUDHUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVHDIHWDUVXDFDSDFLGDGH
GHFXPSULUFRPVXDVREULJDo}HVILQDQFHLUDV
Esforços governamentais e políticas cambiais, assim como a instabilidade da taxa de câmbio
podem impactar as taxas de juros e a inflação, influenciando, assim, o crescimento da
economia brasileira e, consequentemente, afetar adversamente as atividades da Companhia.
$PRHGDEUDVLOHLUDWHPVRIULGRIRUWHRVFLODomRFRPUHODomRDR'yODUHRXWUDVPRHGDVIRUWHVDRORQJR
GDV~OWLPDVTXDWURGpFDGDV'XUDQWHWRGRHVVHSHUtRGRR*RYHUQR)HGHUDOLPSOHPHQWRXGLYHUVRV
SODQRV HFRQ{PLFRV H XWLOL]RX GLYHUVDV SROtWLFDV FDPELDLV LQFOXLQGR GHVYDORUL]Do}HV UHSHQWLQDV
PLQLGHVYDORUL]Do}HVSHULyGLFDV GXUDQWHDVTXDLVDIUHTXrQFLDGRVDMXVWHVYDULRXGHGLiULDDPHQVDO 
VLVWHPDV GH PHUFDGR GH FkPELR IOXWXDQWH FRQWUROHV FDPELDLV H PHUFDGR GH FkPELR GXSOR 'H
WHPSRVHPWHPSRVKRXYHIOXWXDo}HVVLJQLILFDWLYDVGDWD[DGHFkPELRHQWUHR5HDOHR'yODUHRXWUDV
PRHGDV
(PGHGH]HPEURGHDWD[DGHFkPELR YHQGD HQWUHR5HDOHRGyODUQRUWHDPHULFDQRIRL
GH5XPDGHVYDORUL]DomRGHHPUHODomRDRGyODUQRUWHDPHULFDQRHPFRPSDUDomR
j WD[D GH FkPELR YHQGD  GH  GH GH]HPEUR GH  (P  GH GH]HPEUR GH  D WD[D GH
FkPELR YHQGD GLYXOJDGDSHOR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOHQWUHR5HDOHRGyODUQRUWHDPHULFDQRIRLGH
5 SRU 86 XPD GHVYDORUL]DomR GH  HP UHODomR DR GyODU QRUWHDPHULFDQR HP
FRPSDUDomR j WD[D GH FkPELR YHQGD  GH  GH GH]HPEUR GH  TXH IRL GH 5 SRU
86TXHSRUVXDYH]UHSUHVHQWRXXPDGHVYDORUL]DomRGHHPUHODomRDRGyODUQRUWH
DPHULFDQR HP FRPSDUDomR j WD[D GH FkPELR YHQGD  GH  GH GH]HPEUR GH  TXH IRL GH
5SRU86$SyVRLQtFLRGDSDQGHPLDGH&29,'RUHDOGHVYDORUL]RXDEUXSWDPHQWH
HP UHODomR DR 'yODU UHIOHWLQGR EDL[DV WD[DV GH MXURV XP FHQiULR HFRQ{PLFR HP DFHQWXDGD
GHWHULRUDomRHFULVHSROtWLFD
8PDSDUWHUHOHYDQWHGRFXVWRGD&RPSDQKLDHVWiDWUHODGRDRGyODUMiTXHFRPRWRGDDLQG~VWULD
IDUPDFrXWLFDWHPRVTXHFRPSUDULQVXPRVGRH[WHULRU$GHVYDORUL]DomRGR5HDOSRGHFULDUSUHVV}HV
LQIODFLRQiULDVDGLFLRQDLVQR%UDVLOHDFDUUHWDUDXPHQWRVGDVWD[DVGHMXURVSRGHQGRDIHWDUGHPRGR
QHJDWLYR D HFRQRPLD EUDVLOHLUD FRPR XP WRGR H RV UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD H GR DXPHQWR GRV
FXVWRVGD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDQmRSRGHSUHYHUDSROtWLFDFDPELDODGRWDGDQR%UDVLO2QHJyFLRVLWXDomRILQDQFHLUD
UHVXOWDGRVHSHUVSHFWLYDVGD&RPSDQKLDSRGHUmRVHUDIHWDGRVQHJDWLYDPHQWHSRUPXGDQoDVHPWDLV
SROtWLFDVFDPELDLV$&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHFRQVHJXLUiUHSDVVDURVFXVWRVDGYLQGRVGD
YDULDomRFDPELDOSDUDVHXVFOLHQWHV
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Acontecimentos políticos, econômicos e sociais e a percepção de riscos em outros países,
sobretudo em países de economia emergente e nos Estados Unidos, podem prejudicar o
preço de mercado dos valores mobiliários de emissores brasileiros.
2YDORUGHPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGHHPLVVRUHVEUDVLOHLURVpLQIOXHQFLDGRHP
GLIHUHQWHVJUDXVSHODVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVHGHPHUFDGRGHRXWURVSDtVHVLQFOXLQGRRV(VWDGRV
8QLGRVSDtVHVHXURSHXVEHPFRPRRXWURVSDtVHVODWLQRDPHULFDQRVHGHPHUFDGRVHPHUJHQWHV$
UHDomRGRVLQYHVWLGRUHVDDFRQWHFLPHQWRVQHVVHVSDtVHVSRGHUHVXOWDUHPXPHIHLWRDGYHUVRQR
SUHoRGHPHUFDGRGRVWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVmRGHHPLVVRUHVEUDVLOHLURV(PERUDDV
FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV QD (XURSD H QRV (VWDGRV 8QLGRV SRVVDP GLIHULU VLJQLILFDWLYDPHQWH GDV
FRQGLo}HVHFRQ{PLFDVGR%UDVLODVUHDo}HVGRVLQYHVWLGRUHVDDFRQWHFLPHQWRVQHVVHVRXWURVSDtVHV
SRGHP WHU XP HIHLWR DGYHUVR VREUH R SUHoR GH PHUFDGR GH YDORUHV PRELOLiULRV GH HPLVVRUHV
EUDVLOHLURV7DLVHYHQWRVSRGHPLQFOXLUGLVSXWDVFRPHUFLDVFRPRDGLVSXWDUHFHQWHHQWUHRV(VWDGRV
8QLGRV H D &KLQD H TXH IRL UHFHQWHPHQWH H[SDQGLGD D RXWURV SDtVHV LQFOXLQGR R %UDVLO DSyV R
DQ~QFLR GR 3UHVLGHQWH GRV (VWDGRV8QLGRVFRP UHODomR j DSOLFDomR GH QRYDVWDULIDV D SURGXWRV
VLGHU~UJLFRVH[SRUWDGRVGR%UDVLORXGLVSXWDVHQWUHRV(VWDGRV8QLGRVHR,Um&ULVHVHPRXWURV
SDtVHVGD$PpULFD/DWLQDHGHHFRQRPLDHPHUJHQWHRXDVSROtWLFDVHFRQ{PLFDVGHRXWURVSDtVHV
HP HVSHFLDO GRV (VWDGRV 8QLGRV H SDtVHV GD 8QLmR (XURSHLD SRGHP UHGX]LU R LQWHUHVVH GRV
LQYHVWLGRUHVSRUWtWXORVHYDORUHVPRELOLiULRVGHHPLVVRUHVEUDVLOHLURVLQFOXLQGRRVYDORUHVPRELOLiULRV
GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD 7DO IDWRU SRGH GLILFXOWDU R DFHVVR DR PHUFDGR GH FDSLWDLV H DR
ILQDQFLDPHQWR GDV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD QR IXWXUR VHMD HP WHUPRV DFHLWiYHLV RX DEVROXWRV
4XDOTXHUGHVVHVDFRQWHFLPHQWRVSRGHDIHWDUDGYHUVDPHQWHRVQHJyFLRVHRSUHoRGHPHUFDGRGDV
Do}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
1RSDVVDGRRGHVHQYROYLPHQWRGHFRQGLo}HVHFRQ{PLFDVDGYHUVDVHPRXWURVSDtVHVGHHFRQRPLD
HPHUJHQWH UHVXOWRX HP JHUDO QD VDtGD GH LQYHVWLPHQWRV H FRQVHTXHQWHPHQWH QD UHGXomR GH
UHFXUVRVH[WHUQRVLQYHVWLGRVQR%UDVLOHGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHLPSDFWDUDPRPHUFDGRGHFDSLWDLV
HDHFRQ{PLFDEUDVLOHLUDFRPRDVIOXWXDo}HVQRSUHoRGRVWtWXORVHPLWLGRVSRUHPSUHVDVOLVWDGDV
UHGXo}HVQDRIHUWDGHFUpGLWRGHWHULRUDomRGDHFRQ{PLFDJOREDOIOXWXDomRGDVWD[DVGHFkPELRH
LQIODomRHQWUHRXWUDV$FULVHILQDQFHLUDRULJLQDGDQRV(VWDGRV8QLGRVQRWHUFHLURWULPHVWUHGH
UHVXOWRX HP XP FHQiULR UHFHVVLYR HP HVFDOD JOREDO FRP GLYHUVRV UHIOH[RV TXH GLUHWD RX
LQGLUHWDPHQWH DIHWDUDP GH IRUPD QHJDWLYD D HFRQRPLD H R PHUFDGR GH FDSLWDLV GR %UDVLO FRPR
L RVFLODo}HVQRSUHoRGHPHUFDGRGHHPLVVRUHVEUDVLOHLURV LL LQGLVSRQLELOLGDGHGHFUpGLWR LLL 
UHGXomR GR FRQVXPR LY  GHVDFHOHUDomR GD HFRQRPLD Y  LQVWDELOLGDGH FDPELDO H YL  SUHVVmR
LQIODFLRQiULD$OpPGLVVRDVLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVSRGHPQmRHVWDUGLVSRVWDVDUHQRYDUHVWHQGHU
RX FRQFHGHU QRYDV OLQKDV GH FUpGLWR HP FRQGLo}HV HFRQRPLFDPHQWH IDYRUiYHLV RX QmR VHUHP
FDSD]HVRXQmRHVWDUHPGLVSRVWDVDKRQUDUVHXVFRPSURPLVVRV4XDOTXHUGHVVHVDFRQWHFLPHQWRV
SRGHSUHMXGLFDUDQHJRFLDomRGDVDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDDOpPGHGLILFXOWDUVHX
DFHVVR DR PHUFDGR GH FDSLWDLV H R ILQDQFLDPHQWR GH VXDV RSHUDo}HV QR IXWXUR VHMD HP WHUPRV
DFHLWiYHLV RX DEVROXWRV (VWHV GHVHQYROYLPHQWRV EHP FRPR SRWHQFLDLV FULVHV H IRUPDV GH
LQVWDELOLGDGHSROtWLFDGDtGHFRUUHQWHVRXTXDOTXHURXWURGHVHQYROYLPHQWRLPSUHYLVWRSRGHPDIHWDU
QHJDWLYDPHQWHD&RPSDQKLDHRYDORUGHPHUFDGRGHVXDVDo}HV
$OpP GLVVR D HOHLomR SUHVLGHQFLDO QRV (VWDGRV 8QLGRV RFRUUHX HP  GH QRYHPEUR GH 
&DPSDQKDV SROtWLFDV H HOHLo}HV SUHVLGHQFLDLV QRV (VWDGRV 8QLGRV SRGHP JHUDU XP FOLPD GH
LQFHUWH]DSROtWLFDHHFRQ{PLFDJOREDOPHQWHEHPFRPRQRV(VWDGRV8QLGRVHQR%UDVLO$OpPGLVVR
R3UHVLGHQWHGRV(VWDGRV8QLGRVWHPXPSRGHUFRQVLGHUiYHOQDGHWHUPLQDomRGHSROtWLFDVHDo}HV
JRYHUQDPHQWDLVTXHSRGHPWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHDHFRQRPLDJOREDOHDHVWDELOLGDGH
SROtWLFDPXQGLDO1mRSRGHPRVDVVHJXUDUTXHRQRYRJRYHUQRLUiPDQWHUSROtWLFDVSURMHWDGDVSDUD
SURPRYHUDHVWDELOLGDGHPDFURHFRQ{PLFDGLVFLSOLQDILVFDOHLQYHVWLPHQWRGRPpVWLFRHHVWUDQJHLURR
TXHSRGHUiWHUXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHQRVPHUFDGRVILQDQFHLURVHGHYDORUHVPRELOLiULRVQR
%UDVLO HP HPSUHVDV EUDVLOHLUDV LQFOXLQGR D &RPSDQKLD H VREUH YDORUHV PRELOLiULRV HPLWLGRV SRU
HPLVVRUHVEUDVLOHLURVLQFOXLQGRDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
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 ± 'HVFUHYHU TXDQWLWDWLYD H TXDOLWDWLYDPHQWH RV SULQFLSDLV ULVFRV GH PHUFDGR D TXH R
HPLVVRUHVWiH[SRVWRLQFOXVLYHHPUHODomRDULVFRVFDPELDLVHDWD[DVGHMXURV

Riscos de crédito

5LVFRGHFUpGLWRpRULVFRGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVLQFRUUHUHPHPSHUGDVILQDQFHLUDVFDVR
XPFOLHQWHRXXPDFRQWUDSDUWHHPXPLQVWUXPHQWRILQDQFHLURIDOKHHPFXPSULUFRPVXDVREULJDo}HV
FRQWUDWXDLV (VVH ULVFR p SULQFLSDOPHQWH SURYHQLHQWH GDV FRQWDV D UHFHEHU GH FOLHQWHV FDL[D H
HTXLYDOHQWHGHFDL[DDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVHRXWURVFUpGLWRVGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV

2YDORUFRQWiELOGRVDWLYRVILQDQFHLURVUHSUHVHQWDDH[SRVLomRPi[LPDGRFUpGLWR
Contas a receber e outros recebíveis

$H[SRVLomRGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVDULVFRGHFUpGLWRpLQIOXHQFLDGDSULQFLSDOPHQWHSHODV
FDUDFWHUtVWLFDVLQGLYLGXDLVGHFDGDFOLHQWH&RQWXGRD$GPLQLVWUDomRWDPEpPFRQVLGHUDRVIDWRUHV
TXHSRGHPLQIOXHQFLDURULVFRGHFUpGLWRGDVXDEDVHGHFOLHQWHVLQFOXLQGRRULVFRGHQmRSDJDPHQWR
GDLQG~VWULDHGRSDtVQRTXDORFOLHQWHRSHUD

1RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHDH[SRVLomRPi[LPDDRULVFR
GHFUpGLWRHUDDVHJXLQWH

&RQVROLGDGR

5PLOKDUHV 



&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
$SOLFDo}HVILQDQFHLUDV
&OLHQWHV
2XWURVFUpGLWRV

7RWDO






















Riscos de liquidez
5LVFRGHOLTXLGH]pRULVFRGHTXHD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVSRGHHQFRQWUDUHPFXPSULUDV
REULJDo}HVDVVRFLDGDVFRPVHXVSDVVLYRVILQDQFHLURVTXHVmROLTXLGDGRVFRPSDJDPHQWRVHPFDL[D
RXFRPRXWURDWLYRILQDQFHLUR

Exposição ao risco de liquidez

$VHJXLUHVWmRRVYHQFLPHQWRVFRQWUDWXDLVGHSDVVLYRVILQDQFHLURVQDGDWDGDLQIRUPDomRFRQWiELO

5PLOKDUHV 


)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
'HErQWXUHV
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
7RWDO


 
$WpDQR











&RQVROLGDGR 
$WpDQRV
 





7RWDOFRQWiELO






 7RWDOFRPIOX[R
FRQWUDWXDO













5LVFRVGH7D[DGH&kPELR

$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVHVWmRH[SRVWDVDRULVFRFDPELDOGHFRUUHQWHGHGLIHUHQoDVHQWUHDV
PRHGDVQDVTXDLVDVYHQGDVFRPSUDVHHPSUpVWLPRVVmRGHQRPLQDGRVHDVUHVSHFWLYDVPRHGDV
IXQFLRQDLVGDVHQWLGDGHVGD&RPSDQKLD$VPRHGDVIXQFLRQDLVGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
VmREDVLFDPHQWHR5HDO 5 R3HVR&RORPELDQR &23 HR3HVRV8UXJXDLRV 8<8 $VPRHGDV
QDVTXDLVDVWUDQVDo}HVGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVVmRSULPDULDPHQWHGHQRPLQDGDVVmR
%5/86'&23H8<8
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(P JHUDO HPSUpVWLPRV VmR GHQRPLQDGRV HP PRHGD HTXLYDOHQWH DRV IOX[RV GH FDL[D JHUDGRV SHODV
RSHUDo}HVFRPHUFLDLVGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVSULQFLSDOPHQWHHP5HDLVPDVWDPEpPHP86'

Exposição ao risco cambial
8PUHVXPRGDH[SRVLomRDULVFRFDPELDOGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVFRQIRUPHUHSRUWDGRj
$GPLQLVWUDomRHVWiDSUHVHQWDGRDEDL[R


&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV
([SRVLomROtTXLGDGDVWUDQVDo}HVSUHYLVWDV
&RQWUDWRVFDPELDLVIXWXURV 1') 
([SRVLomROtTXLGD

&RQVROLGDGR
86'PLO
5HDLV PLO
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±'HVFULomRGRVSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVHPTXHRHPLVVRURXVXDV
FRQWURODGDVVHMDPSDUWH
$ &RPSDQKLD p SDUWH HP GLYHUVRV SURFHVVRV DGPLQLVWUDWLYRV H MXGLFLDLV GHFRUUHQWHV GH VXDV
DWLYLGDGHV7DLVSURFHVVRVGL]HPUHVSHLWRSULQFLSDOPHQWHDGHPDQGDVGH QDWXUH]DFtYHOWULEXWiULD
DPELHQWDOHWUDEDOKLVWD
(P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD SRVVXtD UHJLVWUDGR HP VXDV LQIRUPDo}HV FRQWiEHLV
FRQVROLGDGDVRPRQWDQWHGH5PLODWtWXORGHSURYLVmRSDUDID]HU IDFHDRVSURFHVVRVMXGLFLDLV
FODVVLILFDGRVFRPRGHSHUGDSURYiYHO
3DUD RV ILQV GHVWH LWHP  IRUDP FRQVLGHUDGRV FRPR SURFHVVRV LQGLYLGXDOPHQWH UHOHYDQWHV
DTXHOHV HP TXH D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV ILJXUDP QR SROR SDVVLYR H TXH L  WHQKDP
YDORU LQGLYLGXDO LJXDO RX VXSHULRU D 5 PLOK}HV H LL  LQGLYLGXDOPHQWHSRVVDPYLUDLPSDFWDU
QHJDWLYDPHQWHDLPDJHPGD&RPSDQKLD
&tYHO
(P GH GH]HPEUR GH D&RPSDQKLDILJXURXQRSRORSDVVLYRGHSURFHVVRV FtYHLVTXH
VRPDYDRPRQWDQWHWRWDOGHFHUFDGH5PLOFRQVLGHUDQGRRYDORUGDFDXVD
&RP EDVH QD H[SHULrQFLD GD &RPSDQKLD H QD RSLQLmR GRV VHXV DGYRJDGRV IRUDP HVWDEHOHFLGDV
SURYLV}HV SDUD SHUGDV FODVVLILFDGDV FRPR SURYiYHLV QR YDORU GH 5PLOFRQVLGHUDQGRRYDORU
DWXDOL]DGRGDFDXVD
$SUHVHQWDVH D VHJXLU XPD EUHYH GHVFULomR GRV SURFHVVRV FtYHLV UHOHYDQWHV HP TXH D
&RPSDQKLDILJXUDFRPRSDUWH
3URFHVVRQ



D -Xt]R

9DUD)HGHUDOGD6HomR-XGLFLiULDGR(VWDGRGR$PD]RQDV

E ,QVWkQFLD

3ULPHLUD,QVWkQFLD

F 'DWDGDLQVWDXUDomR

GHQRYHPEURGH

G 3DUWHVGRSURFHVVR

$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDO±3URFXUDGRULDGD5HS~EOLFDQR
$PD]RQDV
5pXV%ODX)DUPDFrXWLFD6$HRXWURV

H 9DORUHVEHQVRXGLUHLWRV 5 YDORUWRWDORULJLQiULRHPGLVSXWDFRQVLGHUDQGRROLWLVFRQVyUFLR
HQYROYLGRV
FRPRXWUDVHPSUHVDVHQYROYLGDVQDDomR 
2YDORUKLVWyULFRGRVREUHSUHoRDOHJDGDPHQWHSUDWLFDGRSHOD&RPSDQKLDpGH
5 DWXDOL]DGRDWp 
I 3ULQFLSDLVIDWRV

,QLFLDOPHQWHD&RPSDQKLDHVHXUHSUHVHQWDQWHOHJDOIRUDPDFXVDGRVHPDomR
GH LPSURELGDGH DGPLQLVWUDWLYD SRU DOHJDGDV VXVSHLWDV GH LUUHJXODULGDGH QR
3URFHVVR GH 'LVSHQVD GH /LFLWDomR 3~EOLFD Q  UHDOL]DGR SHOD
6HFUHWDULD (VWDGXDO GH 6D~GH GR $PD]RQDV ± 686$0 FRP D XWLOL]DomR GH
YHUEDV IHGHUDLV (P PRPHQWR SRVWHULRU R UHSUHVHQWDQWH OHJDO GD &RPSDQKLD
YHLR D VHU H[FOXtGR GR SROR SDVVLYR GD DomR PDQWHQGRD VRPHQWH FRQWUD D
PHVPD(VWHSURFHVVRHQFRQWUDVHHPIDVHGHFLWDomR
2UHIHULGR3URFHVVRGH'LVSHQVDGH/LFLWDomRWHYHSRUREMHWRDQRUPDOL]DomRGR
HVWRTXHHGDGLVSHQVDGRVPHGLFDPHQWRVFRQVWDQWHVQDUHODomRGR3URJUDPD
GH0HGLFDPHQWRV([FHSFLRQDLVLQVWLWXtGRSHOR0LQLVWpULRGD6D~GH1RHQWDQWR
WHULDKDYLGRDGLVSHQVDLQGHYLGDGRSURFHGLPHQWROLFLWDWyULRDILPGHVHDGTXLULU
PHGLFDPHQWRV SRU SUHoRV H[RUELWDQWHV GHVYLDQGRVH UHFXUVRV IHGHUDLV TXH
GHYHULDPWHUVLGRHPSUHJDGRVHPSUROGDVD~GHGDSRSXODomR
'HDFRUGRFRPR0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDODGLVSHQVDGHOLFLWDomRWHULDVLGR
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LQGHYLGDSRUTXHIXQGDGDHPFDVRGHHPHUJrQFLDRXGHFDODPLGDGHS~EOLFD1R
HQWDQWRDVLWXDomRHPHUJHQFLDODSRQWDGDQmRSDVVDULDGHXPDIDUVDFULDGDSDUD
MXVWLILFDUDLQGHYLGDGLVSHQVDGRSURFHGLPHQWROLFLWDWyULRWHQGRVLGRHQFRQWUDGDV
GLYHUJrQFLDVQDVLQIRUPDo}HVVREUHRHVWRTXHILQDOGH
&RQVHTXHQWHPHQWHWHULDKDYLGRSUiWLFDGHVREUHSUHoRQDFRPHUFLDOL]DomRGH
VHULQJDVSUHHQFKLGDVH(ULWURSRHWLQD8,MiTXH L D$GPLQLVWUDomR3~EOLFD
WHULD FRQWUDWDGR TXDOTXHU SURSRVWD QmR D PHOKRU SURSRVWD H LL  RV SUHoRV
FRQWUDWDGRV VHULDP PXLWR VXSHULRUHV DRV SUDWLFDGRV QR PHUFDGR QDFLRQDO
FRPHUFLDOL]DomRVXSHUIDWXUDGD 
+RXYH SHGLGR GH OLPLQDU SDUD EORTXHLR FDXWHODU GH EHQV SHVVRDLV GRV UpXV H
TXHEUDGRVVLJLORVEDQFiULRHILVFDOUHIHUHQWHVUHVSHFWLYDPHQWHDRVSHUtRGRV
GHGH]HPEURGHDGH]HPEURGHHDRTXHIRLDFROKLGR
HPLQVWkQFLDSRUpPDVGHFLV}HVLQWHUORFXWyULDVQRSUHVHQWHSURFHVVRIRUDP
UHIRUPDGDVHPVHJXQGDLQVWkQFLD
(P XPD IDVH LQLFLDO GH DGPLVVLELOLGDGH GD UHIHULGD DomR GH LPSURELGDGH R
SHGLGR SUHYLD R UHFRQKHFLPHQWR GD SUiWLFD GH LPSURELGDGH DGPLQLVWUDWLYD SRU
SDUWHGRVUpXVFRPDFRQVHTXHQWHFRQGHQDomRQDVVDQo}HVGRDUWLJRLQFLVR
, GD /HL Q  SHUGD GRV EHQV RX YDORUHV DFUHVFLGRV LOLFLWDPHQWH DR
SDWULP{QLRUHVVDUFLPHQWRLQWHJUDOGRGDQRVXVSHQVmRGRVGLUHLWRVSROtWLFRVGH
RLWRDGH]DQRVSDJDPHQWRGHPXOWDFLYLOGHDWpWUrVYH]HVRYDORUGRDFUpVFLPR
SDWULPRQLDOHSURLELomRGHFRQWUDWDUFRPR3RGHU3~EOLFRRXUHFHEHUEHQHItFLRV
RX LQFHQWLYRV ILVFDLV RX FUHGLWtFLRV GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH DLQGD TXH SRU
LQWHUPpGLRGHSHVVRDMXUtGLFDGDTXDOVHMDVyFLRPDMRULWiULRSHORSUD]RGHGH]
DQRV RXVXEVLGLDULDPHQWHQDVVDQo}HVGRDUWLJRLQFLVRV,, UHVVDUFLPHQWR
LQWHJUDO GR GDQR SHUGD GRV EHQV RX YDORUHV DFUHVFLGRV LOLFLWDPHQWH DR
SDWULP{QLRVXVSHQVmRGRVGLUHLWRVSROtWLFRVGHFLQFRDRLWRDQRVSDJDPHQWRGH
PXOWD FLYLO GH DWp GXDV YH]HV R YDORU GR GDQR H SURLELomR GH FRQWUDWDU FRP R
3RGHU3~EOLFRRXUHFHEHUEHQHItFLRVRXLQFHQWLYRVILVFDLVRXFUHGLWtFLRVGLUHWD
RXLQGLUHWDPHQWHDLQGDTXHSRULQWHUPpGLRGHSHVVRDMXUtGLFDGDTXDOVHMDVyFLR
PDMRULWiULR SHOR SUD]R GH FLQFR DQRV  RX ,,, UHVVDUFLPHQWR LQWHJUDO GR GDQR
VXVSHQVmRGRVGLUHLWRVSROtWLFRVGHWUrVDFLQFRDQRVSDJDPHQWRGHPXOWDFLYLO
GHDWpFHPYH]HVRYDORUGDUHPXQHUDomRSHUFHELGDSHORDJHQWHHSURLELomRGH
FRQWUDWDU FRP R 3RGHU 3~EOLFR RX UHFHEHU EHQHItFLRV RX LQFHQWLYRV ILVFDLV RX
FUHGLWtFLRVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHDLQGDTXHSRULQWHUPpGLRGHSHVVRDMXUtGLFD
GDTXDOVHMDVyFLRPDMRULWiULRSHORSUD]RGHWUrVDQRV GD/HLQ
$ &RPSDQKLD H 0DUFHOR 5RGROIR +DKQ LQWHUSXVHUDP UHFXUVR GH DJUDYR GH
LQVWUXPHQWRFRQWUDDGHFLVmRTXHGHIHULXDLQGLVSRQLELOLGDGHGHEHQVHDTXHEUD
GRVVLJLORVILVFDOHEDQFiULR SURFHVVRQ UHFXUVR
HVWHTXHIRLSURYLGRSHOR7ULEXQDO5HJLRQDO)HGHUDOGD5HJLmRPDVUHIRUPDGR
DSyVLQWHUSRVLomRGHUHFXUVRSHOR0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDO
$&RPSDQKLD GHPRQVWURXQRkPELWR GRSURFHVVRTXHR SUHoRSUDWLFDGRHUD
LQIHULRU DR XWLOL]DGR QR SURFHVVR GH OLFLWDomR QR FRQWUDWR UHJXODU FRP D
6HFUHWDULD GH 6D~GH GR $PD]RQDV H FRPSDUDWLYDPHQWH LQIHULRU DR SUHoR
UHJXODGRSHOD&$0('
(P MXt]R GH DGPLVVLELOLGDGH 0DUFHOR 5RGROIR +DKQ IRL H[FOXtGR GD OLGH H D
&RPSDQKLD PDQWLGD QR SROR SDVVLYR SRLV RV IDWRV QDUUDGRV HQVHMDULDP R
DSURIXQGDPHQWRGDLQVWUXomRSUREDWyULD(PUHODomRjH[FOXVmRGRQRPHGR6U
0DUFHOR 5RGROIR +DKQ QR SROR SDVVLYR SDUD R UHFHELPHQWR GD DomR UHIHULGD
GHFLVmRLQWHUORFXWyULDWUDQVLWRXHPMXOJDGR
(P  GH RXWXEUR GH  D &RPSDQKLD LQWHUS{V $JUDYR GH ,QVWUXPHQWR
SOHLWHDQGRDUHIRUPDGDGHFLVmRDOHJDQGRHPEUHYHVtQWHVHTXHR00-Xt]R
QmR DSUHFLRX DV SURYDV DSUHVHQWDGDV HP IDVH GH GHIHVD SUpYLD DV TXDLV
SURYDP QmR WHU KDYLGR VXSHUIDWXUDPHQWR SURFHVVR Q 
 RTXDOUHVWRXGHQHJDGR
(PIDFHGDGHFLVmRQRVDXWRVGR$JUDYRGH,QVWUXPHQWRDFRPSDQKLDLQWHUS{V
5HFXUVRHVSHFLDOSHUDQWHR6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoDHDJXDUGDFLWDomRGD
UHIHULGD DomR SDUD DSUHVHQWDomR GD FRQWHVWDomR QRV PHVPRV PROGHV DFLPD
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DOXGLGRV
(P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD DLQGD QmR KDYLD VLGR FLWDGD GD
UHIHULGDDomRGHYHQGRTXDQGRDVVLPRFRUUHUUHQRYDUDVXDGHIHVDPHGLDQWH
D UHDSUHVHQWDomR GRV IDWRV IXQGDPHQWRV H GRFXPHQWRV DSUHVHQWDGRV QD
GHIHVDSUHOLPLQDURULJLQDOPHQWHDSUHVHQWDGD
$WpDGDWDGRSUHVHQWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDJXDUGDVHDFLWDomRGHWRGRV
RVUpXVSDUDDUHJXODUIRUPDomRGDOLGH
J 5LVFRGHSHUGD
K $QiOLVHGHLPSDFWRHP
FDVRGHSHUGDGR
SURFHVVR

5HPRWR
,PSDFWRHFRQ{PLFR2YDORUGRGDQRDRHUiULRLPSXWDGRSHOR0LQLVWpULR3~EOLFR
)HGHUDOj&RPSDQKLDpGH5 YDORUKLVWyULFR YDORUHVWHTXHSRGH
VHUYLU GH EDVH SDUD DSOLFDomR GH PXOWD GH DWp  YH]HV R YDORU GR DFUpVFLPR
SDWULPRQLDOSHUFHELGRSHOD&RPSDQKLD
e LPSRUWDQWH HVFODUHFHU TXH R ODXGR HFRQ{PLFR FRQWiELO TXH VXEVLGLD R
DMXL]DPHQWRGDDomRFRPSDURXRSUHoRGDVHULQJDSUHHQFKLGDFRPRSUHoRGR
IUDVFRDPSROD GR PHVPR PHGLFDPHQWR $VVLP D SURFHGrQFLD GR SHGLGR
IRUPXODGR HP IDFH GD &RPSDQKLD QHFHVVDULDPHQWH REULJDULD D GHYROXomR GD
GLIHUHQoDHQWUHRSUHoRSUDWLFDGRQDGLVSHQVDHRPHQRUSUHoRYHULILFDGRSDUD
DFLWDGDDSUHVHQWDomRFRPHUFLDO VHULQJDSUHHQFKLGD WRUQDQGRLQHVWLPiYHOQR
PRPHQWRDYDORUDomRGHXPDSRVVtYHOSHUGDHFRQ{PLFD
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDWDPEpPSRGHUiVHUSURLELGDGHFRQWUDWDUFRPD
$GPLQLVWUDomR3~EOLFDRXUHFHEHUEHQHItFLRVRXLQFHQWLYRVILVFDLVRXFUHGLWtFLRV
GLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHDLQGDTXHSRULQWHUPpGLRGHSHVVRDMXUtGLFDGDTXDOVHMD
VyFLRPDMRULWiULRSHORVSUD]RVGHGH]FLQFRRXWUrVDQRVQRVWHUPRVGRDUWLJR
LQFLVRV,,,H,,,GD/HLQ
&XPSUH UHVVDOWDU DLQGD TXH D &RPSDQKLD QmR UHDOL]RX GHSyVLWR MXGLFLDO
UHIHUHQWHDHVWHSURFHVVR


3URFHVVRQ



D -Xt]R

9DUD&tYHOGD-XVWLoD)HGHUDOGR3DUi

E ,QVWkQFLD

3ULPHLUD,QVWkQFLD

F 'DWDGD LQVWDXUDomR

GHMXOKRGH

G 3DUWHVGR SURFHVVR

$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDO±3URFXUDGRULDGD5HS~EOLFDQR(VWDGRGR
3DUi
5pX%ODXVLHJHO,QG~VWULDH&RPpUFLR/WGDHRXWURV

H  9DORUHV EHQV RX
GLUHLWRV HQYROYLGRV

I 3ULQFLSDLV IDWRV

5 YDORU WRWDO HP GLVSXWD FRQIRUPH YDORU DWULEXtGRjFDXVD 
2 YDORU KLVWyULFR GR VREUHSUHoR DOHJDGDPHQWH SUDWLFDGR SHOD &RPSDQKLD
p GH 5  TXH DWXDOL]DGR SDUD GHGH]HPEURGH  HTXLYDOH
D 5
$&RPSDQKLDIRLLQFOXtGDQRSRORSDVVLYRGHDomRGHLPSURELGDGHDGPLQLVWUDWLYD
DMXL]DGDSHOR0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDOGR(VWDGRGR3DUiIXQGDGDQDH[LVWrQFLD
GHVXVSHLWDVGHVREUHSUHoRQDFRPHUFLDOL]DomRGHPHGLFDPHQWRVH[FHSFLRQDLV
5LEDYLULQD  DR (VWDGR GR 3DUi QR H[HUFtFLR GH  FRQGXWD HVWD TXH VH
HQTXDGUDULD QR LQFLVR 9 GR DUWLJR  GD /HL Q  DWR GH LPSURELGDGH
FRQVXEVWDQFLDGRHPSHUPLWLURXIDFLOLWDUDDTXLVLomRSHUPXWDRXORFDomRGHEHP
RXVHUYLoRSRUSUHoRVXSHULRUDRGHPHUFDGR 
(PFRQWHVWDomRD&RPSDQKLDDSUHVHQWRXGHIHVDHVXVWHQWDFRPEDVHHPSURYD
GRFXPHQWDODLQH[LVWrQFLDGDSUiWLFD
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$WXDOPHQWHRSURFHVVRVHHQFRQWUDHPIDVHGHDSUHVHQWDomRGHGHIHVDVSDUDDV
GHPDLVSDUWHVOLWLVFRQVRUWHV
(P  GH GH]HPEUR GH  R SURFHVVR HQFRQWUDYDVH QR DJXDUGR GH
PDQLIHVWDomRGR0LQLVWpULR3~EOLFR
$WpDGDWDGRSUHVHQWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDJXDUGDVHRMXL]FKDPDURIHLWR
jRUGHPGDQGRSURVVHJXLPHQWRDRSURFHVVR
J 5LVFRGHSHUGD

5HPRWR

K $QiOLVHGH LPSDFWRHP $ HYHQWXDO SURFHGrQFLD GR SHGLGR IRUPXODGR HP IDFH GD &RPSDQKLD
FDVR GHSHUGDGR
LPSOLFDUi QD REULJDomR GH UHVWLWXLU DRV FRIUHV S~EOLFRV DSHQDV D LPSRUWkQFLD
HVWLPDGD GH 5 DWXDOL]DGD H DFUHVFLGDGHMXURVPRUDWyULRVGHVGHD
SURFHVVR
GLVWULEXLomRGDDomR
&XPSUH UHVVDOWDU DLQGD TXH D &RPSDQKLD QmR UHDOL]RXGHSyVLWRMXGLFLDO
UHIHUHQWHDHVWHSURFHVVR1mRKiTXDOTXHUSHGLGRGHFRQGHQDomRQRVHQWLGRGH
SURLELomR GD &RPSDQKLD GH FRQWUDWDU FRP D $GPLQLVWUDomR 3~EOLFD RX GH
REWHUPDQWHUEHQHItFLRVRXLQFHQWLYRVILVFDLVRXFUHGLWtFLRV


3URFHVVRQ



D -Xt]R

9DUD&tYHOGD-XVWLoD)HGHUDOGR3DUi

E ,QVWkQFLD

3ULPHLUD,QVWkQFLD

F 'DWDGDLQVWDXUDomR

GHDJRVWRGH

G 3DUWHV GRSURFHVVR

$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDO
5pXV%ODX)DUPDFrXWLFD6$H RXWURV

H  9DORUHV EHQV RX
GLUHLWRV HQYROYLGRV

5 YDORUGDFDXVDGHSyVLWRMXGLFLDODWXDOL]DGRHP 

I 3ULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVHGH$omR&LYLO3~EOLFDYLVDQGRHPUHODomRj&RPSDQKLDRUHVVDUFLPHQWR
GHSUHMXt]RVVXSRVWDPHQWHVRIULGRVSHOR*RYHUQR)HGHUDOSHODSUiWLFDGHVXSRVWR
VREUHSUHoRQR3UHJmR(OHWU{QLFRUHODWLYRjFRPHUFLDOL]DomRGRVSURGXWRV
$OIDHSRHWLQDH0ROJUDPRVWLQD
(P  GH DJRVWR GH  IRUDP UHDOL]DGRV EORTXHLRV MXGLFLDLV DWp R OLPLWH GH
5UHSUHVHQWDQGRDLPSRUWkQFLDDJDUDQWLDGDHIHWLYLGDGHGRSURYLPHQWR
MXULVGLFLRQDO
$&RPSDQKLDIRLFLWDGDHPPDUoRGHWHQGRDSUHVHQWDGRFRQWHVWDomRHP
GHPDUoRGH
(P  GH QRYHPEUR GH  D &RPSDQKLD DSUHVHQWRX SHWLomR UHTXHUHQGR R
GHVEORTXHLRGRVYDORUHVH[FHGHQWHV
(PGHMXQKRGHIRUDPGHIHULGRVRVSHGLGRVGHGHVEORTXHLRGRVYDORUHV
HPH[FHVVR
$WpDGDWDGRSUHVHQWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDJXDUGDVHFLWDomRGHWRGRVRV
UpXVSDUDUHJXODUFRQIRUPDomRGDOLGH

J 5LVFRGHSHUGD

5HPRWR

K $QiOLVHGHLPSDFWRHP $ HYHQWXDO SURFHGrQFLD GR SHGLGR IRUPXODGR HP IDFH GD&RPSDQKLDLPSOLFDUi
FDVRGHSHUGDGR
QD REULJDomR GH UHVWLWXLU DRV FRIUHV S~EOLFRV D LPSRUWkQFLD HVWLPDGD GH 5
&XPSUHUHVVDOWDUDLQGD TXHWDLVYDORUHVMiHVWmREORTXHDGRV1mRKi
SURFHVVR
TXDOTXHU SHGLGR GH FRQGHQDomR QR VHQWLGR GH SURLELomR GD &RPSDQKLD GH
FRQWUDWDUFRPD$GPLQLVWUDomR3~EOLFDRXGHREWHUPDQWHUEHQHItFLRVRXLQFHQWLYRV
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ILVFDLVRXFUHGLWtFLRV


3URFHVVRQ



D -Xt]R

9DUD&tYHOGD-XVWLoD)HGHUDOGR3DUi

E ,QVWkQFLD

3ULPHLUD,QVWkQFLD

F 'DWDGD LQVWDXUDomR

GHMXOKRGH

G 3DUWHVGR SURFHVVR

$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDO±3URFXUDGRULDGD 5HS~EOLFDQR
3DUi
5pXV%ODX)DUPDFrXWLFD6$HRXWURV

H  9DORUHV EHQV RX
GLUHLWRV HQYROYLGRV

5 YDORU WRWDO HP GLVSXWD FRQIRUPH YDORU DWULEXtGRjFDXVD 
2 YDORUKLVWyULFR GRGDQRDR HUiULRTXH VXSRVWDPHQWH WHULD VLGRFDXVDGRSHOD
&RPSDQKLDpGH5TXH DWXDOL]DGR SDUD GHGH]HPEURGH
HTXLYDOH D 5 
7UDWDVH GH DomR GH LPSURELGDGH DGPLQLVWUDWLYD DMXL]DGD FRPRREMHWLYRGH
FRQGHQDURVUpXVSHODSUiWLFDGHDWRVGH LPSURELGDGHDGPLQLVWUDWLYDSUDWLFDGRV
QR kPELWR GD 6HFUHWDULD (VWDGXDO GH 6D~GH H HQYROYHQGR UHFXUVRV GH
RULJHPIHGHUDO
$&RPSDQKLDIRLLQFOXtGDQRSRORSDVVLYRSRUVXSRVWDPHQWH WHU GDGR FDXVD DR
SURFHVVRGHLQFLQHUDomRWRWDO GRVPHGLFDPHQWRV )OXWDPLGD H /DPLYXGLQD TXH
GHYHULDP WHU VLGR HQWUHJXHV FRP  PHVHV GH YDOLGDGH ~WLO H IRUDP
HQWUHJXHVFRPPHVHVGHYDOLGDGH~WLO

I 3ULQFLSDLV IDWRV

(P FRQWHVWDomR D &RPSDQKLD DOHJD TXH D LQFLQHUDomR WRWDO GR HVWRTXH GRV
PHGLFDPHQWRV WHP FRPR FDXVD D GHVRUJDQL]DomR GRV SURFHVVRV GH FRPSUD
H DGPLQLVWUDomR GH PDWHULDLV GH EHQV H VHUYLoRV GD 6HFUHWDULD GH (VWDGR GH
6D~GHGR3DUi
(P  GH GH]HPEUR GH  R SURFHVVR HQFRQWUDYDVH HP IDVH GH
DSUHVHQWDomRGHGHIHVDVGDVGHPDLVSDUWHVOLWLVFRQVRUWHV
(PGHVHWHPEURGHPLJURXSDUDRVLVWHPDGHSURFHVVRVHOHWU{QLFRV
1D GDWD GR SUHVHQWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD DJXDUGDVH TXH R MXL] Gr
DQGDPHQWRDRIHLWR


J 5LVFRGHSHUGD

5HPRWR

K $QiOLVHGH LPSDFWRHP $ HYHQWXDO SURFHGrQFLD GR SHGLGR IRUPXODGR HP IDFH GD %ODXLPSOLFDUiQD
FDVR GHSHUGDGR
REULJDomR GH UHVWLWXLU DRV FRIUHV S~EOLFRV D LPSRUWkQFLD GH 5
DWXDOL]DGD H DFUHVFLGD GH MXURVPRUDWyULRVGHVGHDFLWDomR&XPSUHUHVVDOWDU
SURFHVVR
DLQGD TXH D &RPSDQKLD QmR UHDOL]RX GHSyVLWR MXGLFLDO UHIHUHQWH D HVWH
SURFHVVR


3URFHVVRQ



D -Xt]R

9DUD&tYHOGD-XVWLoD)HGHUDOGR7RFDQWLQV

E ,QVWkQFLD

3ULPHLUD,QVWkQFLD

F 'DWDGD LQVWDXUDomR

GHPDLRGH
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G 3DUWHVGR SURFHVVR

$XWRU(VWDGRGR7RFDQWLQV
5pXV%ODX)DUPDFrXWLFD6$HRXWURV

H  9DORUHV EHQV RX
GLUHLWRV HQYROYLGRV

,QHVWLPiYHO SRLV WUDWDVH GH REULJDomR GH ID]HU REULJDWRULHGDGH GH
FRPHUFLDOL]DUPHWRWUH[DWRDR(VWDGRGR7RFDQWLQVDRFXVWR SUHYLVWR QD WDEHOD
&0(' SDUD FRPSUDV JRYHUQDPHQWDLV  FXPXODGDFRPSHGLGRGHLQGHQL]DomR
SRU GDQRV PRUDLV HP YDORU HFRQ{PLFR LPSRVVtYHO GH VHU HVWLPDGR QD DWXDO
IDVH GRSURFHVVR7RGDYLDD&RPSDQKLDGHYHULDUHDOL]DURSDJDPHQWRGHVXD
FRWD SDUWH GDV FXVWDV SURFHVVXDLV QR PRQWDQWH GH 5  DWXDOL]DGR HP
 
7UDWDVH GH DomR FLYLO S~EOLFD DMXL]DGD SHOR (VWDGR GR 7RFDQWLQV FRQWUD
ODERUDWyULRV GH PHGLFDPHQWRV RQFROyJLFRV GH SDWHQWH H[FOXVLYD H WDPEpP
GDTXHOHV TXH DSHVDU GH QmR GHWHUHP H[FOXVLYLGDGH VmR IDEULFDQWHV GH XP
PHVPR LWHP H TXH GHL[DUDP WRGRV GH LQJUHVVDU HP FHUWDPH OLFLWDWyULR GD
6HFUHWDULD GH (VWDGR GD 6D~GH QmR REVWDQWH WHQKD KDYLGR WHQWDWLYD GH
DTXLVLomR SRU GLVSHQVD GH OLFLWDomR SUHMXGLFDQGR D GLVSRQLELOLGDGH GRV
PHGLFDPHQWRV H FRQVHTXHQWHPHQWH JHUDQGR D GHVDVVLVWrQFLD GRV XVXiULRV
GR686
$VVLPDGHPDQGDWHPSRUREMHWLYRREULJDURVUpXVD IRUQHFHUHPRV LWHQV DR
(VWDGR GR 7RFDQWLQV HP QRPH SUySULR RX SRU PHLR GD OLEHUDomR GH VHXV
GLVWULEXLGRUHV EHP FRPR D SDUWLFLSDU GRV FHUWDPHV YLQGRXURV D ILP GHHYLWDU
DGHVFRQWLQXLGDGHGRWUDWDPHQWRGDSRSXODomR

I 3ULQFLSDLV IDWRV

$&RPSDQKLDFRQWHVWRXDDomRDOHJDQGRTXHQmRDGRWDWDLV SUiWLFDVSRVVXLQGR
PDLVGHUHSUHVHQWDo}HVFRPHUFLDLV UHJLVWUDGDVQD$19,6$HTXHRSHGLGR
IRUPXODGR SHOD )D]HQGD 3~EOLFD RIHQGH R SULQFtSLR GD OLYUH LQLFLDWLYD
LQH[LVWLQGR SUHFHLWR OHJDO TXH D REULJXH DSDUWLFLSDU GH TXDOTXHUSURFHVVR
OLFLWDWyULR
(P  D DomR IRL MXOJDGD SDUFLDOPHQWH SURFHGHQWH SDUD FRPSHOLU RV
5pXVDSDUWLFLSDUHPGHOLFLWDo}HVS~EOLFDVSHUDQWHR(VWDGRGR7RFDQWLQVHQR
FDVRGHOLFLWDomRGHVHUWDFRQGHQDURV5pXVDIRUQHFHURVPHGLFDPHQWRVFRP
GHVFRQWR GR &$3   VREUH R SUHoR GH IiEULFD $V 5pV IRUDP FRQGHQDGDV
VROLGDULDPHQWHDSDJDU5DWtWXORGHKRQRUiULRV
(PD&RPSDQKLDLQWHUS{VUHFXUVRGHDSHODomRRTXDOIRLGLVWULEXtGR
DR(JUpJLR7ULEXQDO5HJLRQDOGD3ULPHLUD5HJLmRHP
1D GDWD GR SUHVHQWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD DJXDUGDVH MXOJDPHQWR GRV
UHFXUVRVGHDSHODomRLQWHUSRVWRV

J 5LVFRGHSHUGD

3RVVtYHO

K $QiOLVHGH LPSDFWRHP $ HYHQWXDO SURFHGrQFLD GR SHGLGR IRUPXODGR HP IDFH GD &RPSDQKLD
FDVR GHSHUGDGR
LPSOLFDUi QD REULJDWRULHGDGH GH SDUWLFLSDU GH OLFLWDo}HV SDUD FRPHUFLDOL]DomR
GH PHGLFDPHQWRV RQFROyJLFRV QR (VWDGR HP QRPH SUySULR RX SRU PHLR GD
SURFHVVR
OLEHUDomR GH VHXV GLVWULEXLGRUHV  &XPSUH UHVVDOWDU DLQGD TXH D &RPSDQKLD
QmRUHDOL]RXGHSyVLWRMXGLFLDOUHIHUHQWHD HVWHSURFHVVR


3URFHVVRQ



D -Xt]R

9DUD&tYHOGD-XVWLoD)HGHUDOGH&DPSLQDV

E ,QVWkQFLD

3ULPHLUD,QVWkQFLD

F 'DWDGD LQVWDXUDomR

GHDJRVWRGH

G 3DUWHVGR SURFHVVR

$XWRU0LQLVWpULR3~EOLFR)HGHUDO±3URFXUDGRULDGD 5HS~EOLFDQR
0XQLFtSLRGH&DPSLQDV
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5pXV%ODX)DUPDFrXWLFD6$HRXWURV
H 9DORUHVEHQV RX
GLUHLWRVHQYROYLGRV

5 YDORUWRWDOHPGLVSXWDFRQIRUPHYDORU DWULEXtGRjFDXVD 
$ &RPSDQKLD WHULD UHFHELGR LQGHYLGDPHQWH 5 YDORUKLVWyULFR TXH
DWXDOL]DGR SDUD GHGH]HPEURGH FRUUHVSRQGHD5
7UDWDVH GH DomR FLYLO S~EOLFD DMXL]DGD SHOR 0LQLVWpULR 3~EOLFR )HGHUDO FRQWUD
HPSUHVDVGRUDPRIDUPDFrXWLFRWHQGRSRUREMHWRDFRQGHQDomRGDV5HTXHULGDV
DR UHVVDUFLPHQWR GRV YDORUHV LQGHYLGDPHQWH GHVSHQGLGRV SHOD DGPLQLVWUDomR
S~EOLFDHDRFXPSULPHQWRGHREULJDomRGHID]HUSDUDDGHTXDomRGRSUHoREHP
FRPRDFRQGHQDomRDRSDJDPHQWRGHGDQRVPRUDLVFROHWLYRV
(P UHVXPR IRUDP DSXUDGDV LUUHJXODULGDGHV FRQVLVWHQWHV QD YHQGD GH
PHGLFDPHQWRV SRU GLYHUVDV HPSUHVDV GR VHWRU IDUPDFrXWLFR j DGPLQLVWUDomR
S~EOLFDSRUYDORUHVVXSHULRUHVDR3UHoR0i[LPRGH9HQGDDR*RYHUQR 309* 
VHPDGHYLGDDSOLFDomRGR&RHILFLHQWHGH$GHTXDomRGH3UHoRV &$3 VREUHR
3UHoR GH )iEULFD 3)  (VVDV HPSUHVDV QmR HVWDULDP SDUWLFLSDQGR GH
SURFHGLPHQWRVOLFLWDWyULRVFRPDILQDOLGDGHGHYHQGHUGLUHWDPHQWHVHXVSURGXWRV
VHP D QHFHVViULD DSOLFDomR GR &$3 (VVD UHFXVD GH SDUWLFLSDomR GH OLFLWDo}HV
FULDULDXPDVLWXDomRGHGHVDEDVWHFLPHQWRHSRUWDQWRHPHUJHQFLDOSRVVLELOLWDQGR
DFRQWUDWDomRGLUHWD

I 3ULQFLSDLV IDWRV

(PGHVHWHPEURGHIRLGHIHULGRRSHGLGRGHDQWHFLSDomRGHWXWHODSDUD
TXHDV5HTXHULGDVSURYLGHQFLDVVHPDYHQGDGHPHGLFDPHQWRVFRPDLQFLGrQFLD
GRIDWRUUHGXWRUVRESHQDGHPXOWDGLiULD
$DomRIRLFRQWHVWDGDDOHJDQGRVHTXHRYDORUUHFHELGRIRLGH5RTXH
JHUDULD XPD GLIHUHQoD GH 5  YDORU LQIHULRU DR LQGLFDGR QD LQLFLDO 5
 EHPFRPRTXHRSHGLGRIRUPXODGRSHOR03)RIHQGHRSULQFtSLRGDOLYUH
LQLFLDWLYDLQH[LVWLQGRSUHFHLWROHJDOTXHDREULJXHDSDUWLFLSDUGHTXDOTXHUSURFHVVR
OLFLWDWyULR5HEDWLGRRSHGLGRGHLQGHQL]DomRSRUGDQRPRUDOFROHWLYR
(P  GH MDQHLUR GH  D DomR IRL MXOJDGD SDUFLDOPHQWH SURFHGHQWH FRQWUD D
%ODXSDUDFRQGHQiODDRUHVVDUFLPHQWRHPGREURGH5DWXDOL]DGRV2
SHGLGRGHGDQRPRUDOIRLMXOJDGRLPSURFHGHQWH
(P  GH IHYHUHLUR GH  D &RPSDQKLD LQWHUS{V UHFXUVR GH DSHODomR
SOHLWHDQGRDUHIRUPDWRWDOGDVHQWHQoDQRTXHWDQJHjFRQGHQDomRDSOLFiYHOSRU
FRQVLGHUDUDLQDSOLFDELOLGDGHGR&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRU
1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD DJXDUGDVH MXOJDPHQWR GR UHFXUVR GH
DSHODomRLQWHUSRVWRSHOD&RPSDQKLD

J 5LVFRGHSHUGD

3RVVtYHO

K $QiOLVHGH LPSDFWRHP $ VHQWHQoD FRQGHQRX D &RPSDQKLD D GHYROYHU D LPSRUWkQFLD GH 5 
FDVR GHSHUGDGR
DFUHVFLGD GH FRUUHomR PRQHWiULD H MXURV (YHQWXDO SURFHGrQFLD GR SHGLGR
IRUPXODGRHPIDFHGD%ODXLPSOLFDUiQDREULJDWRULHGDGHGHSDUWLFLSDUGHOLFLWDo}HV
SURFHVVR
QR(VWDGRGH6mR3DXOR


$PELHQWDO
(P GHGH]HPEURGH D &RPSDQKLD HVWDYD HQYROYLGD QR SROR SDVVLYR GH SURFHVVRV
DPELHQWDLVUHODWLYRVDRPHVPRREMHWRDWLQJLQGRRPRQWDQWHWRWDORULJLQiULRGH5PLODWtWXORGH
REULJDomR FRPLQDWyULD &RP EDVH QD H[SHULrQFLD GD &RPSDQKLD H QD RSLQLmR GRV VHXV
DGYRJDGRV QmR IRUDP HVWDEHOHFLGDV SURYLV}HV XPD YH] TXH IRUDP HIHWLYDGRV MXGLFLDOPHQWHRV
GHSyVLWRVMXGLFLDLVFDEtYHLV
$SUHVHQWDVH D VHJXLU XPD EUHYH GHVFULomR GRV SURFHVVRV DPELHQWDLV UHOHYDQWHV HP TXH D
&RPSDQKLDILJXUDFRPRSDUWH
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3URFHVVRQ



D -Xt]R

9DUD&tYHOGH&RWLD

E ,QVWkQFLD

3ULPHLUD,QVWkQFLD

F 'DWDGD LQVWDXUDomR

GHGH]HPEURGH

G 3DUWHVGR SURFHVVR

([HTXHQWH0LQLVWpULR3~EOLFR(VWDGXDO
([HFXWDGD%ODX)DUPDFrXWLFD6$

H  9DORUHV EHQV RX
GLUHLWRV HQYROYLGRV

5 YDORUDWXDOL]DGRDWpGH]HPEURGH 
$ &RPSDQKLD QD TXDOLGDGH GH FRPSURPLVViULD FRPSUDGRUD GH XP LPyYHO
ORFDOL]DGR HP &RWLD TXH YHP VHQGR XWLOL]DGR QD H[SDQVmR GH VXDV DWLYLGDGHV
ILUPRX XP 7HUPR GH $MXVWDPHQWR GH &RQGXWD ³7$&´ FRPR0LQLVWpULR3~EOLFR
GR (VWDGR GH 6mR 3DXOR ³03´  HP  GH QRYHPEUR GH  YLVDQGR
UHJXODUL]DU VXSRVWD VXSUHVVmR GH YHJHWDomR VHP DXWRUL]DomR UHDOL]DGD SRU
WHUFHLURVHPLPyYHOORFDGRSHOD &RPSDQKLDjpSRFD(VVHLPyYHOpFRQWtJXRj
VXDXQLGDGH LQGXVWULDOHP&RWLD63
1R PHQFLRQDGR 7$& D &RPSDQKLD VH FRPSURPHWHX D FXPSULU DV VHJXLQWHV
REULJDo}HV L  UHDOL]DomR GH SODQWLR GH HVSpFLHV DUEyUHDV QDWLYDV LL
PDQXWHQomR GR SODQWLR SRU  WULQWD H VHLV PHVHV  H LLL  DSUHVHQWDomR GH
VROLFLWDomR GH RXWRUJD SHUDQWH R 'HSDUWDPHQWR GH ÈJXDV H (QHUJLD (OpWULFD
³'$((´  SDUD UHJXODUL]DomR GH UHFXUVRV KtGULFRV
2 03 LQJUHVVRX FRP $omR &LYLO 3~EOLFD GH ([HFXomR GH 7tWXOR([WUDMXGLFLDO
FRQWUDD&RPSDQKLDHPGHFRUUrQFLDGH VXSRVWRGHVFXPSULPHQWRGDVREULJDo}HV
GR7$&'HDFRUGR FRP R03D&RPSDQKLDQmRWHULDDSUHVHQWDGRRSHGLGRGH
DXWRUL]DomR GH VXSUHVVmR GH YHJHWDomR H R SURMHWR GH UHFXSHUDomRSHUDQWHD
&(7(6%
1R GLD  GH MXQKR GH  IRUDP RSRVWRV (PEDUJRV j ([HFXomR SHOD
&RPSDQKLD 3URFHVVR Q  DEDL[RGHVFULWR 

I 3ULQFLSDLV IDWRV

(P  GH DJRVWR GH  D &RPSDQKLD DSUHVHQWRX HP MXt]R XP
UHTXHULPHQWR GH $XWRUL]DomR SDUD 6XSUHVVmR GH 9HJHWDomR SURWRFRODGR
SHUDQWHD&RPSDQKLD$PELHQWDO GR (VWDGR GH6mR3DXOR ³&(7(6%´ YLVDQGR
UHJXODUL]DU D VLWXDomR H DIDVWDU D LQFLGrQFLD GH PXOWD GLiULD DSOLFDGD $
&RPSDQKLD HVWi FRQFOXLQGR D DTXLVLomR GHVVD iUHD SDUD DPSOLDUDVVXDV
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV$HYHQWXDOGHPRUD QDDQiOLVHVROLFLWDomRGHH[LJrQFLDV
DGLFLRQDLV RX PHVPR R LQGHIHULPHQWR GH OLFHQoDV H DXWRUL]Do}HV SRU SDUWH GH
&(7(6% FRP UHODomR D DVSHFWRV DPELHQWDLV GR LPyYHO SRGHUmR DWUDVDU RX
LPSDFWDU QHJDWLYDPHQWH RV SODQRV GD &RPSDQKLD2YDORUGDYHUVDGDPXOWDMi
IRLGHSRVLWDGR
(P  GH GH]HPEUR GH  IRL SXEOLFDGD GHFLVmR MXGLFLDO GHWHUPLQDQGRD
H[WLQomRGDH[HFXomR
(QWUHWDQWR SRU IRUoD GH DFRUGmR GR ( 7ULEXQDO GH -XVWLoD GR (VWDGR GH 6mR
3DXORKRXYHUHGXomRGDPXOWDHP WULQWD H FLQFR SRU FHQWR  GH VHX YDORU
LQLFLDOPHQWH HVWLSXODGR WHQGR KDYLGR UHIOH[R SRUWDQWR VREUH D LPSRUWkQFLD
GHSRVLWDGDSHOD&RPSDQKLDQRVDXWRV
(PGHGH]HPEURGHRSURFHVVRHQFRQWUDYDVHHPIDVHGHDYHULJXDomRH
SDUDOHODPHQWH D &RPSDQKLD YLQKD FXPSULQGR R 7$& DJXDUGDQGR XPD SRVLomR
RILFLDOGDVDXWRULGDGHVDPELHQWDLVTXDQWRjSURSRVWDGHSODQRGHUHFXSHUDomR
$ &RPSDQKLD FRPS{V FRP D &(7(6% HP  GH MXQKR GH  R SODQR GH
UHFXSHUDomRVHQGRFHUWRTXHRUHJLVWURGDiUHDYHUGHIRLUHDOL]DGRjPDUJHPGD
PDWUtFXODGRUHVSHFWLYRLPyYHOHP
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1DGDWDGRSUHVHQWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDJXDUGDVHUHVSRVWDSRUSDUWHGD
&(7(6% VREUH R FXPSULPHQWR GR 7$& H SRVWHULRU YHULILFDomR GD TXLWDomR GR
PHVPR
J 5LVFRGHSHUGD

3URYiYHO

K $QiOLVHGH LPSDFWRHP $ HYHQWXDO SURFHGrQFLD GR SHGLGR IRUPXODGR HP IDFH GD &RPSDQKLDQmRWUDUi
FDVR GHSHUGDGR
FRQVHTXrQFLD HFRQ{PLFD XPD YH] TXH RYDORUGDV PXOWDVMiIRLGHSRVLWDGRHP
SURFHVVR
MXt]R


7ULEXWiULR
(P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD HVWDYD HQYROYLGD QR SROR SDVVLYR GH  SURFHVVR
WULEXWiULR DWLQJLQGR R PRQWDQWH WRWDO DWXDOL]DGR GH 5 PLO &RP EDVH QD H[SHULrQFLD GD
&RPSDQKLD H QD RSLQLmR GRV VHXV DGYRJDGRV QmR IRUDP HVWDEHOHFLGDV SURYLV}HV XPD YH] TXH
WDOSURFHVVR QmR IRLHQWHQGLGR FRPR WHQGRSUREDELOLGDGHGHSHUGDSURYiYHO
$SUHVHQWDVH D VHJXLU XPD EUHYH GHVFULomR GRV SURFHVVRV WULEXWiULRV UHOHYDQWHV HPTXHD
&RPSDQKLDILJXUDFRPRSDUWH
3URFHVVRQ



D -Xt]R

8QLGDGHGH-XOJDPHQWRGD'HOHJDFLD7ULEXWiULDGH6mR %HUQDUGRGR&DPSR

E ,QVWkQFLD

,QVWkQFLD$GPLQLVWUDWLYD

F 'DWDGDLQVWDXUDomR



G 3DUWHV GRSURFHVVR

$XWRU6HFUHWDULDGD)D]HQGDGR(VWDGRGH6mR3DXOR
5pX%ODX)DUPDFrXWLFD6$

H  9DORUHV EHQV RX
GLUHLWRV HQYROYLGRV

5DWXDOL]DGRHP
7UDWDVH GH DXWR GH LQIUDomR H LPSRVLomR GH PXOWD $,,0  ODYUDGR FRQWUD D
$ULVWRQ ,QG~VWULDV 4XtPLFDV H )DUPDFrXWLFDV/WGD VRFLHGDGHLQFRUSRUDGDSHOD
&RPSDQKLD ODYUDGR SDUD H[LJrQFLD GH FUpGLWR WULEXWiULR GH ,&06 DSXUDGR HP
GHFRUUrQFLDGHVXSRVWR³PRYLPHQWRUHDOWULEXWiYHO´UHIHUHQWHDRPrVGHIHYHUHLUR
GHQR kPELWR GR SURFHGLPHQWR GH EDL[D GD LQVFULomR HVWDGXDO GD $ULVWRQ
(PGHPDUoRGHIRLDSUHVHQWDGD'HIHVDFRQWUDR $,,0 (P  GH PDLR
GH  IRL SURIHULGD GHFLVmR SHOD 8QLGDGH GH -XOJDPHQWR GD 'HOHJDFLD
7ULEXWiULD GH -XOJDPHQWR GH 6mR %HUQDUGR GR &DPSR MXOJDQGR SURFHGHQWHR
$,,0
&RQWUD D UHIHULGD GHFLVmR IRL LQWHUSRVWR 5HFXUVR 2UGLQiULR DR 7ULEXQDO GH
,PSRVWRVH7D[DVGD6HFUHWDULDGD)D]HQGD GR(VWDGRGH6mR3DXOR ³7,763´ 

I 3ULQFLSDLV IDWRV
(PGHRXWXEURGHIRLGDGRSURYLPHQWRDR5HFXUVR2UGLQiULRSDUDDQXODU
D GHFLVmR RXWURUD SURIHULGD GHWHUPLQDQGRVH R UHWRUQR GRV DXWRV j 'HOHJDFLD
7ULEXWiULDSDUDQRYRMXOJDPHQWR
(P  IRL SURIHULGD QRYD GHFLVmR SHOD 8QLGDGH GH -XOJDPHQWR GH
6RURFDED GD 'HOHJDFLD 7ULEXWiULD GH -XOJDPHQWR GH 6mR %HUQDUGR GR &DPSR
MXOJDQGRQRYDPHQWHSURFHGHQWHR$,,0&RQWUDHVVDGHFLVmRIRLLQWHUSRVWR5HFXUVR
2UGLQiULR
(PIRLGDGRSURYLPHQWRDR5HFXUVR2UGLQiULRSDUDDQXODUQRYDPHQWH
DGHFLVmRGHWHUPLQDQGRVHRUHWRUQRGRVDXWRVj'HOHJDFLD7ULEXWiULDSDUDQRYR
MXOJDPHQWR
1DGDWDGRSUHVHQWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDJXDUGDVHQRYRMXOJDPHQWRSHOD
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'HOHJDFLD7ULEXWiULD
J 5LVFRGHSHUGD

3RVVtYHO

K $QiOLVHGH LPSDFWRHP $ &RPSDQKLD VHUi FRPSHOLGD D SDJDU R VXSRVWR FUpGLWR WULEXWiULRSRGHQGR
FDVR GHSHUGDGR
HYHQWXDOPHQWHUHFRUUHUDR-XGLFLiULR
SURFHVVR


7UDEDOKLVWD
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDHVWDYDHQYROYLGDQRSRORSDVVLYRGH SURFHVVRV GH
QDWXUH]D WUDEDOKLVWD DWLQJLQGR R PRQWDQWH WRWDO GH 5PLO FRQVLGHUDQGRR³YDORUHVWLPDGR
GHSHUGD´
&RP EDVH QD H[SHULrQFLD GD &RPSDQKLD H QD RSLQLmR GRV VHXV DGYRJDGRV IRUDP HVWDEHOHFLGDV
SURYLV}HV SDUD SHUGDV FODVVLILFDGDVFRPR SURYiYHLVQR YDORUGH 5PLO
$ &RPSDQKLD HQWHQGH TXH QmR Ki TXDOTXHU SURFHVVR MXGLFLDO RX SURFHGLPHQWR DGPLQLVWUDWLYR
WUDEDOKLVWDTXHLQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRVHMDFRQVLGHUDGRUHOHYDQWH
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±9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
$V SURYLV}HV GD &RPSDQKLD VmR UHJLVWUDGDV FRQIRUPH RV UHJUDPHQWRV FRQWiEHLV VHQGR
FRQVWLWXtGDV SURYLV}HV SDUD SURFHVVRV DYDOLDGRV SRU VHXV FRQVXOWRUHV MXUtGLFRV FRPR SURFHVVR
FRP FKDQFH GH SHUGD SURYiYHO (P  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD QmR SRVVXtD
QHQKXPD SURYLVmR UHFRQKHFLGD SDUD DV FRQWLQJrQFLDV FXMD FKDQFH GH SHUGD VHMD FODVVLILFDGD
FRPR ³3RVVtYHO´ RX ³5HPRWR´ H SRUWDQWR QHQKXP GRV SURFHVVRV PHQFLRQDGRV QR LWHP 
DFLPD HVWi SURYLVLRQDGR
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±3URFHVVRV MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV RX DUELWUDLV QmR VLJLORVRV FXMDV SDUWHV FRQWUiULDV
VHMDPDGPLQLVWUDGRUDVH[DGPLQLVWUDGRUDVFRQWURODGRUHVH[FRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUHV

1mR Ki SURFHVVRV MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYRV RX DUELWUDLV QmR VLJLORVRV HP TXH D &RPSDQKLDRX
VXDV FRQWURODGDV VHMDP SDUWHV H FXMDV SDUWHV FRQWUiULDV VHMDP VHXV DGPLQLVWUDGRUHV RX H[
DGPLQLVWUDGRUHVFRQWURODGRUHVRXH[FRQWURODGRUHVRXVHXV LQYHVWLGRUHVRXGHVXDVFRQWURODGDV
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±9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKiSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHPDFLPD
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±3URFHVVRVVLJLORVRVUHOHYDQWHV
1mRDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRTXHQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRHUDSDUWH
HPTXDOTXHUSURFHVVRVLJLORVRUHOHYDQWH
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±'HVFULomRGRVSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVUHSHWLWLYRVRXFRQH[RV
TXHQmRHVWHMDPVREVLJLORHTXHHPFRQMXQWRVHMDPUHOHYDQWHVHPTXHRHPLVVRURXVXDV
FRQWURODGDVVHMDPSDUWH
1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLV
UHSHWLWLYRVRXFRQH[RVTXHQmRHVWHMDPVREVLJLORHTXHHPFRQMXQWRVHMDPFRQVLGHUDGRVUHOHYDQWHV
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±9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP

1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLV
UHSHWLWLYRVRXFRQH[RVTXHQmRHVWHMDPVREVLJLORHTXHHPFRQMXQWRVHMDPFRQVLGHUDGRVUHOHYDQWHV
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±2XWUDVFRQWLQJrQFLDVUHOHYDQWHV

3URFHVVRQ

D -Xt]R
9DUD)HGHUDO GD 6HomR -XGLFLiULD GR 'LVWULWR )HGHUDO
E ,QVWkQFLD
,QVWkQFLD
F  'DWD GH UHFHELPHQWR GD 
DomR
GHMXOKRGH

$XWRU%ODX)DUPDFrXWLFD6$
G 3DUWHV
5pX8QLmRDWUDYpV GR 0LQLVWpULR GD 6D~GH
H  9DORUHV EHQV RXGLUHLWRV 
HQYROYLGRV
5± YDORUFRUUHVSRQGHQWHDRVJDVWRVQD$53Q
7UDWDVH GH DomR DMXL]DGD SHOD FRPSDQKLD FRQWUD R 0LQLVWpULR GD 6D~GH YLVDQGR
FRPSHOLU R yUJmR D GDU DQGDPHQWR D FRQWUDWDomR GRV PHGLFDPHQWRV DOIDHSRHWLQD
WHQGR HP YLVWD WUDWDUVH GH HPSUHVD GHWHQWRUD GH 5HJLVWUR 1DFLRQDO GH 3UHoRV
SRVVXLGRUD GR GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD QD DTXLVLomR GH UHIHULGRV PHGLFDPHQWRV LQFOXVLYH
HP UHODomR D ),2&58= TXH DGTXLUH H IRUQHFH R PHVPR PHGLFDPHQWR HP SUHoRV
VXSHULRUHVDRVSUDWLFDGRV

(P GDWD GH  GH MXOKR  IRL FRQFHGLGD WXWHOD DQWHFLSDGD SDUD REULJDU R
0LQLVWpULR D GDU VHTXrQFLD jV FRQWUDWDo}HV GHYHQGR DLQGD R 0LQLVWpULR GD 6D~GH
LQIRUPDU RVSUHoRVSUDWLFDGRVSHOD),2&58=

9DOHUHVVDOWDUTXHGXUDQWHRWUDPLWHWHQGHQWHDFRQWUDWDomR IRL QRWLFLDGR QRV DXWRV TXH
D ),2&58= KDYLD QRWLFLDGR DR 0LQLVWpULR QmR WHU FRQGLo}HV WpFQLFDV GH DWHQGHU D
GHPDQGD PLQLVWHULDODWpRPrVGHQRYHPEURGH
I 3ULQFLSDLV IDWRV

(PGHVHWHPEURGHIRLUHJLVWUDGDDFRQWHVWDomRSRUSDUWHGD8QLmR)HGHUDO
(PGHDEULOGHD%ODXDSUHVHQWRXUpSOLFDFRQWUDDFRQWHVWDomRGD8QLmR

$WpGHGH]HPEURGHDJXDUGDYDVHRMXOJDPHQWRGRSURFHVVR

(PGHPDLRGHIRLSURIHULGDGHFLVmRGHWHUPLQDQGRTXHD8QLmRVHSURQXQFLHVREUH
RGHVFXPSULPHQWRGDWXWHODGHIHULGD

(P  GH VHWHPEUR GH  IRL MXQWDGD SHWLomR GD 8QLmR DSUHVHQWDQGR RV GRFXPHQWRV
FRPSUREDWyULRVGRFXPSULPHQWRLQWHJUDOGDGHFLVmR

1DGDWDGRSUHVHQWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDJXDUGDVHGHFLVmR
J 5LVFRGHSHUGD
3RVVtYHO

$ &RPSDQKLD SRGHUi VHU FRPSHOLGD D SDJDU KRQRUiULRV GH VXFXPErQFLD H FXVWDV
K  $QiOLVH GH LPSDFWR HP SURFHVVXDLV$HYHQWXDOSHUGDGR SURFHVVR QmR LPSHGH R 0LQLVWpULR GH PDQWHU R UHJLPH
FDVRGHSHUGDGR SURFHVVR GH 5HJLVWUR 1DFLRQDO GH 3UHoRV FRPR IHUUDPHQWD GH LQFHQWLYR D FRPSHWLWLYLGDGH EHP
FRPR GH PHLR KiELO D VXSULU HYHQWXDO GHILFLrQFLD RX IDOWD GH IRUQHFLPHQWR GR
PHGLFDPHQWR SHOD ),2&58=
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3URFHVVRQ
D -Xt]R
E ,QVWkQFLD
F  'DWD GH UHFHELPHQWR GD
DomR
G 3DUWHV


9DUD)HGHUDO GD 6HomR -XGLFLiULD GR 5LR GH -DQHLUR
,QVWkQFLD


$XWRU%ODX)DUPDFrXWLFD6$
5pX),2&58= H &,0$%
H  9DORUHV EHQV RXGLUHLWRV 5±YDORUGDFDXVDSDUDILQVPHUDPHQWHHVWLPDWLYRV
HQYROYLGRV
7UDWDVH GH DomR DMXL]DGD SHOD FRPSDQKLD FRQWUD D )XQGDomR 2VYDOGR &UX]
SOHLWHDQGR D GHFODUDomR GD LOHJDOLGDGH GD DTXLVLomR SRU GLVSHQVD GH OLFLWDomR GR
PHGLFDPHQWR DOIDHSRHWLQD SURYHQLHQWH GH &XED WHQGR HP YLVWD D SRVWHUJDomR GD
FRQFOXVmR GR SURFHVVR GH WUDQVIHUrQFLD GH WHFQRORJLD SDUD SURGXomRGD PDWpULD SULPD
ELROyJLFD

$SyVDXGLrQFLDGHMXVWLILFDomRIRLFRQFHGLGDWXWHOD DQWHFLSDGD SDUD SURLELU D LPSRUWDomR
GR SURGXWR DFDEDGR WHQGR HP YLVWD WHU VLGR DOHJDGD D FRQFOXVmR GR SURFHVVR GH
WUDQVIHUrQFLDGHWHFQRORJLDVHQGRLOHJDODXWLOL]DomRGRWHUPR GH DFRUGR GH WUDQVIHUrQFLD
SDUD MXVWLILFDU SHOD YLD WUDQVYHUVD D GLVSHQVD GH OLFLWDomR SDUD DTXLVLomR H SURGXWR
DFDEDGRGHHPSUHVDFXEDQD&,0$%

(P  IRL SURIHULGD VHQWHQoD MXOJDQGR SURFHGHQWH D DomR GHWHUPLQDQGR TXH D
)LRFUX]VHDEVWHQKDGHLPSRUWDUDOIDHSRHWLQDVHPSUpYLDOLFLWDomR

(PIRUDPRSRVWRVHPEDUJRVGHGHFODUDomRSHOD)LRFUX]LPSXJQDGRVSHOD%ODX
HP

I 3ULQFLSDLV IDWRV
(PIRUDPDFROKLGRVRVHPEDUJRVSDUDID]HUFRQVWDUQRGLVSRVLWLYRGDVHQWHQoD
D SRVVLELOLGDGH GH LPSRUWDomR H[FHSFLRQDO GR ,)$ DSHQDV QD PHGLGD QHFHVViULD SDUD D
REWHQomRGHOLFHQoDVSDUDSURGXomRGRPHGLFDPHQWRHPVRORQDFLRQDO

(P  IRL LQWHUSRVWR UHFXUVR GH DSHODomR SHOD %ODX UHTXHUHQGR D UHYRJDomR GD
DXWRUL]DomRSDUDLPSRUWDo}HVH[FHSFLRQDLVGHDOIDHSRHWLQD

(PIRLLQWHUSRVWDDSHODomRSHOD)LRFUX]UHTXHUHQGRTXHDDOIDHSRHWLQDSRVVD
YROWDUDVHUUHJXODUPHQWHLPSRUWDGDVHPOLFLWDomR

(PD&RPSDQKLDDSUHVHQWRXFRQWUDUUD]}HVDRUHFXUVRGHDSHODomR

(PD)LRFUX]DSUHVHQWRXFRQWUDUUD]}HVDRUHFXUVRGHDSHODomR

(PRVDXWRVIRUDPUHFHELGRVQR75)GDD5HJLmRHHPGHMXQKRIRLMXQWDGR
SDUHFHU GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR )HGHUDO RSLQDQGR SHOR GHVSURYLPHQWR GDV DSHODo}HV 1D
PHVPDGDWDRVDXWRVIRUDPFRQFOXVRV

1DGDWDGRSUHVHQWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDJXDUGDVHMXOJDPHQWRGRUHFXUVR
J 5LVFRGHSHUGD
3RVVtYHO

$ &RPSDQKLD SRGHUi VHU FRPSHOLGD D SDJDU KRQRUiULRV GH VXFXPErQFLD H FXVWDV
K  $QiOLVH GH LPSDFWR HP SURFHVVXDLV$HYHQWXDOSHUGDGR SURFHVVR QmR LPSHGH R 0LQLVWpULR GH PDQWHU R UHJLPH
FDVRGHSHUGDGR SURFHVVR GH 5HJLVWUR 1DFLRQDO GH 3UHoRV FRPR IHUUDPHQWD GH LQFHQWLYR D FRPSHWLWLYLGDGH EHP
FRPR GH PHLR KiELO D VXSULU HYHQWXDO GHILFLrQFLD RX IDOWD GH IRUQHFLPHQWR GR
PHGLFDPHQWR SHOD ),2&58=
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3URFHVVRQ
D -Xt]R
E ,QVWkQFLD
F 'DWDGDLQVWDXUDomR
G 3DUWHV GRSURFHVVR
H  9DORUHV EHQV
GLUHLWRV HQYROYLGRV
I 3ULQFLSDLVIDWRV

7&
7ULEXQDOGH&RQWDVGD8QLmR
ÒQLFD
GHMXQKRGH
'HPDQGDQWHV'HSXWDGR)HGHUDO-RUJH6ROOD±37%$
'HPDQGDGR0LQLVWpULRGD6D~GH
3DUWH,QWHUHVVDGD %ODX)DUPDFrXWLFD6$
RX 5

7UDWDPVHRVDXWRVGHXPDUHSUHVHQWDomRDSUHVHQWDGDSHOR'HSXWDGR-RUJH6ROODGR3DUWLGR
GRV 7UDEDOKDGRUHV GD %DKLD FRQWUD R 0LQLVWpULR GD 6D~GH UHODWDQGR HP EUHYH VtQWHVH D
VXVSHLWDGHLUUHJXODULGDGHVRFRUULGDVQR0LQLVWpULRGD6D~GHUHODFLRQDGDVjFRQWUDWDomRSRU
GLVSHQVD GH OLFLWDomR &RQWUDWRV  H   GD &RPSDQKLD SDUWH LQWHUHVVDGD QR
SURFHVVRSDUDRIRUQHFLPHQWRGHDOIDHSRHWLQDQDVFRQFHQWUDo}HVGH8,H8,QRV
YDORUHVJOREDLVGH5H5
20LQLVWpULRGD6D~GHDOHJDTXHDFRQWUDWDomRGLUHWDGD&RPSDQKLDIRLIXQGDPHQWDGDHP
YLUWXGHGDRFRUUrQFLDGHXPDVLWXDomRHPHUJHQFLDO DUWLQFLVR,9FRPELQDGRFRPRDUW
SDUiJUDIR~QLFRLQFLVR,GD/HLQ ±RULVFRGHGHVDEDVWHFLPHQWRGDUHGHGR
686
2VDXWRVGRSURFHVVRPHQFLRQDPDFHOHEUDomRGR7HUPRGH&RRSHUDomRHQWUHR
0LQLVWpULR GD 6D~GH H D )LRFUX] GHVWLQDGR j DTXLVLomR SURGXomR H GLVWULEXLomR GD
DOIDHSRHWLQD H D H[LVWrQFLD GH SDUFHULD FRP R JRYHUQR GH &XED SDUD D FRPSOHWD
QDFLRQDOL]DomRGRSURFHVVRSURGXWLYRGHVVHPHGLFDPHQWRSHOD%LR0DQJXLQKRV)LRFUX]TXH
p XPD LQVWLWXLomR S~EOLFD DXWiUTXLFD YLQFXODGD DR 0LQLVWpULR GD 6D~GH 6HQGR DVVLP D
DOIDHSRHWLQDHUDDWpHQWmRIRUQHFLGD H[FOXVLYDPHQWH SHOD%LR0DQJXLQKRV)LRFUX]SDUDR
0LQLVWpULRGD6D~GH
(P VXD GHIHVD R 0LQLVWpULR DOHJRX TXH IRL IHLWD XPD SHVTXLVD GH SUHoR H D DTXLVLomR GD
DOIDHSRHWLQD GH  8, GHPRQVWURXVH  DEDL[R GR 3UHoR 0i[LPR GH 9HQGD DR
*RYHUQR 309*  LQGLFDGR QD WDEHOD GH SUHoR GD &kPDUD GH 5HJXODomR GR 0HUFDGR GH
0HGLFDPHQWRV &0(' HLQIHULRUDRSUDWLFDGRQD~OWLPDDTXLVLomRGRPLQLVWpULRMXQWR
j%LR0DQJXLQKRV)LRFUX]
$&RPSDQKLDIRLQRWLILFDGDHDSUHVHQWRXPDQLIHVWDomR
2 7&8 GHWHUPLQRX OLPLQDUPHQWH TXH R 0LQLVWpULR GD 6D~GH DGTXLUD GD ),2&58= RV
TXDQWLWDWLYRV GR PHGLFDPHQWR DOIDHSRHWLQD TXH DWHQGDP DR PtQLPR FRQWUDWXDO YLJHQWH
QHFHVViULR SDUD JDUDQWLU D FRQWLQXLGDGH GD WUDQVIHUrQFLD GH WHFQRORJLD DVVLP FRPR D
GHPDQGDTXHH[FHGHUDHVVHPtQLPRGHVGHTXHRYDORUILQDOXQLWiULRGRPHGLFDPHQWRVHMD
PHQRU RX LJXDO DR SUDWLFDGR SHOR PHUFDGR QDFLRQDO ILFDQGR DXWRUL]DGD D DTXLVLomR GR
TXDQWLWDWLYR UHPDQHVFHQWH MXQWR DR VHWRU SULYDGR GHVGH TXH D GHFLVmR VHMD MXVWLILFDGD
TXDOLWDWLYDHILQDQFHLUDPHQWH
$SyVDRLWLYDGRVVHUYLGRUHVHPGHDJRVWRGHD6HFH[6D~GHHPLWLXQRYRSDUHFHU
SURSRQGR VXD UHVSRQVDELOL]DomR FRP DSOLFDomR GH VDQomR D LQVWDXUDomR GH 7&( SDUD
YHULILFDomRGHRFRUUrQFLDGHGDQRDRHUiULRHHPUHODomRj%ODXDLQVWDXUDomRGHSURFHVVR
DGPLQLVWUDWLYRSHOR0LQLVWpULRGD6D~GHSDUDDSOLFDomRGHVDQomRHPUD]mRGRDWUDVRQR
FXPSULPHQWRGRFRQWUDWR

(PGHVHWHPEURGHRSURFHVVRIRLDSUHFLDGRSHOR3OHQiULRTXHHPUHODomRj%ODX
DFDWRXHPSDUWHRSDUHFHUGD6HFH[6D~GHHSURIHULXDFyUGmRGHWHUPLQDQGRDDXWXDomRGH
SURFHVVRHPDSDUWDGRSDUDDSXUDUHYHQWXDOGDQRDRHUiULRHGHWHUPLQDQGRDR0LQLVWpULRGD
6D~GHTXHDSUHVHQWHMXVWLILFDWLYDSDUDDQmRDSOLFDomRGDPXOWDFRQWUDWXDOSHORVXSRVWRDWUDVR
QDH[HFXomRGRFRQWUDWRQ

(P  GH QRYHPEUR GH  IRL MXQWDGR RItFLR GR 0LQLVWpULR GD 6D~GH DR 6HFUHWiULR GH
&RQWUROH([WHUQRGD6D~GH
1D GDWD GR SUHVHQWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD R SURFHVVR HVWi D FDUJR GH PHPEUR GR
037&8
J 5LVFRGHSHUGD
5HPRWR
K  $QiOLVH GH LPSDFWR HP 8PDYH]LQVWDXUDGDDWRPDGDHVSHFLDOGHFRQWDVHDSUHVHQWDGDVDVUD]}HVSDUDRVDWUDVRV
FDVR
GH
SHUGD
GR QDV HQWUHJDV GH PHGLFDPHQWRV D &RPSDQKLD SRGHUi VHU REULJDGD D UHFROKHU DRV FRIUHV
SURFHVVR
S~EOLFRVRYDORUFRUUHVSRQGHQWHjPXOWDGHPRUDSUHYLVWDQRFRQWUDWRH[FOXVLYDPHQWHSDUD
DVSDUFHODVHPTXHDMXVWLILFDWLYDQmRYLHUDVHUDFHLWD1DPHVPDOLQKDFDVRD&RPSDQKLD
QmRORJUHr[LWRHPGHPRQVWUDUDLQH[LVWrQFLDGHVREUHSUHoRVHUiREULJDGDDUHVVDUFLUHP
PHGLGDFRUUHVSRQGHQWH

$&RPSDQKLDHVFODUHFHTXHDPXOWDPRUDWyULDSRUDWUDVRQDHQWUHJDGHPHGLFDPHQWRVpGH
SRUGLDGHDWUDVRLQMXVWLILFDGRVREUHRYDORUGDSDUFHODLQDGLPSOLGDDWpROLPLWHGH
GLDV
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26U-RVp$QW{QLR0LJXHO1HWRPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDpSDUWHHP
FRQMXQWRFRPRXWURVFRUUpXVHVWUDQKRVj&RPSDQKLDHPDomRSHQDOHPWUkPLWHSHUDQWHD9DUD
)HGHUDOGD6XEVHomR-XGLFLiULDGD-XVWLoD)HGHUDOHP6DQWRV637DODomRDSXUDVXSRVWDIDOVLGDGH
LGHROyJLFD SRU IDWRV RFRUULGRV HP  H DOKHLRV j&RPSDQKLD (P DJRVWR GH  R 0LQLVWpULR
3~EOLFR)HGHUDOSXJQRXSHODDEVROYLomRGR6U-RVp$QW{QLR0LJXHO1HWRHHPDJRVWRGHIRL
DEVROYLGRHPVHQWHQoDFRPWUkQVLWRHPMXOJDGRFHUWLILFDGRHPGHMDQHLURGH

$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD LQIRUPD TXH HP  GH IHYHUHLUR GH  R LUPmR PDLV YHOKR GR
0DUFHOR+DKQDFLRQLVWDFRQWURODGRUGD&RPSDQKLDIRUPDOL]RXUHSUHVHQWDomRMXQWRj&90SURFHVVR
DGPLQLVWUDWLYR TXH UHFHEHX Q  63  PHGLDQWH R TXDO DSUHVHQWRX
TXHVW}HVIDPLOLDUHVVXFHVVyULDVHVRFLHWiULDVUHODWLYDVjVHPSUHVDVGR6U5RGROIR$OIUHGR*HUDUGR
+DKQSDLGRDFLRQLVWDFRQWURODGRUGHQWUHHODVDYHQGDGDHPSUHVD$ULVWRQ,QG~VWULDV4XtPLFDVH
)DUPDFrXWLFDV/WGDRFRUULGDHPSDUDWHUFHLURV(VVDHPSUHVDMiDGPLQLVWUDGDSRUWHUFHLURV
SDVVRXSRUXPSURFHVVRGHUHHVWUXWXUDomRVRFLHWiULDPHGLDQWHFLVmRHPVHQGRFHUWRTXHD
QRYD HPSUHVD UHVXOWDQWH GHVWD FLVmR H TXH UHFHEHX R QRPH GH $ULVWRQ ,QG~VWULDV 4XtPLFDV H
)DUPDFrXWLFDV/WGDIRLDGTXLULGDHPSHOD&RPSDQKLD

5HIHULGRSURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRHQFRQWUDVHHQFHUUDGRSRGHQGRVHUUHYLVWRSHOD&90DTXDOTXHU
WHPSRPHGLDQWHVROLFLWDomRGRUHFODPDQWHHRXGD&90VHDVVLPKRXYHUMXVWLILFDWLYDSDUDWDQWR
8PDVHJXQGDUHSUHVHQWDomRIRUPDOL]DGDMXQWRj3ROtFLD)HGHUDOVREPHVPRFRQWH[WRYHLRDVHU
DUTXLYDGDQRDQRGH
1mRpSRVVtYHOJDUDQWLUTXHGHVGREUDPHQWRVRXFRQIOLWRVUHODFLRQDGRVjVUHFODPDo}HVMiUHDOL]DGDV
RX D UHFODPDo}HV UHODFLRQDGDV DRV FRQIOLWRV GH QDWXUH]D SHVVRDO H IDPLOLDU UHIHULGRV DFLPD QmR
YHQKDPDRFRUUHURXVHULQVWDXUDGRVSRUSDUWHGRLUPmRGRDFLRQLVWDFRQWURODGRULQFOXVLYHSHUDQWH
D&90D6XSHULQWHQGrQFLDGD3ROtFLD)HGHUDOR0LQLVWpULR3~EOLFRHRXRXWURVyUJmRVGHFRQWUROH
HQWLGDGHVJRYHUQDPHQWDLVRXDXWDUTXLDV
$OpPGRVSURFHVVRVDFLPDQmRKiRXWUDVFRQWLQJrQFLDVUHOHYDQWHVTXHQmRWHQKDP VLGRGLYXOJDGDV
QRVGHPDLVLWHQVGHVWHLWHP
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1mR DSOLFiYHO $ &RPSDQKLD p XPD HPSUHVD EUDVLOHLUD FRP YDORUHV PRELOLiULRV FXVWRGLDGRV
DSHQDVQR%UDVLO
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±3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV
a.

SROtWLFDIRUPDOL]DGDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

$&RPSDQKLDSRVVXLXPD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWR(VWUDWpJLFRGH5LVFRV ³3ROtWLFD´RX³3ROtWLFDGH
*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV´ DSURYDGDHPUHXQLmR GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGH
MDQHLURGH H GLYXOJDGD QD SiJLQD GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV QR ZHEVLWH GD &RPSDQKLD
ZZZEODXFRPEUUL 
b.

REMHWLYRVHHVWUDWpJLDVGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

i.

RVULVFRVSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR

2 REMHWLYR GD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV p DSUHVHQWDU RV FRQFHLWRV GLUHWUL]HV H
UHVSRQVDELOLGDGHVGRSURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLDGHIRUPDDHTXDOL]DUR
FRQKHFLPHQWRHGDUYLVLELOLGDGHVREUHRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHVWUDWpJLFRVDOpPGHHVFODUHFHU
DV IDVHV GH LGHQWLILFDomR FDWHJRUL]DomR DYDOLDomR WUDWDPHQWR H PRQLWRUDPHQWR GRV ULVFRV
GHFRUUHQWHVGRVQHJyFLRVUHDOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
2GRFXPHQWR IRL HODERUDGR FRP EDVH QDV GLUHWUL]HV HVWDEHOHFLGDV SHOR Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission &262  ,62  H SHOR &yGLJR GDV 0HOKRUHV
3UiWLFDVGH*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYDGR,QVWLWXWR%UDVLOHLURGH *RYHUQDQoD &RUSRUDWLYD ,%*& 
1R kPELWR GD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV H[LVWHP RV ULVFRV LQWHUQRV SDUD RV TXDLV D
&RPSDQKLDSRVVXLJHVWmRHFRQWUROHHVWDQGRSUHSDUDGDSDUDXPDDomRLPHGLDWDHVWDEHOHFLGDFDVR
RULVFRVHPDWHULDOL]HDVVLPFRPRRVULVFRVH[WHUQRVSDUDRVTXDLVD&RPSDQKLDWHPFRQGLo}HVGH
HVWDEHOHFHUPHFDQLVPRVGHFRQWUROHSRUpPDDomRHPIDFHGDPDWHULDOL]DomRGRULVFRSRGHUiVHU
REMHWRGHDGHTXDomRFRPRSRUH[HPSORDKLSyWHVHGHDOWHUDomRGHGLVSRVLWLYRVOHJDLVHQRUPDWLYRV
HPTXHDDomRGHFRUUHQWHGRULVFRPDWHULDOL]DGRGHSHQGHULDGDYHULILFDomRGDVXDFRQIRUPLGDGH
SDUDFRPDUHIHULGDOHLRXQRUPD
2 PRGHOR GH JHVWmR GH ULVFRV DGRWDGR SHOD &RPSDQKLD EXVFD SURWHomR SDUD RV VHJXLQWHV
ULVFRVHQWUHLQWHUQRVHH[WHUQRV
x

&UpGLWR ULVFR GH SHUGDV ILQDQFHLUDV GHFRUUHQWHV GH LQDGLPSOHPHQWR GH FOLHQWHV

x
(VWUDWpJLFR DVVRFLDGR DR SODQHMDPHQWR HVWUDWpJLFR H WRPDGD GH GHFLVmR GD $OWD
$GPLQLVWUDomRSRGHQGRLPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHQDSDUWLFLSDomRGD&RPSDQKLDQRPHUFDGRHPTXH
DWXD
x
,PDJHPDVVRFLDGRDGDQRVUHSXWDFLRQDLVTXHSRGHPDIHWDUDFRQILDQoDGRVFOLHQWHVGLYHUVRV
VWDNHKROGHUVHRYDORUGDPDUFD
x
0HUFDGR H /LTXLGH] 5HIHUHVH D VXVSHQVmR H DV SHUGDV ILQDQFHLUDV HP GHFRUUrQFLD GH
PRYLPHQWRV DGYHUVRV GR PHUFDGR H SRVVLELOLGDGH GH LQVXILFLrQFLD GH UHFXUVRV SDUD OLTXLGDomR GH
REULJDo}HVFRUUHQWHVRXIXWXUDV
x
2SHUDFLRQDODVVRFLDGRDIDOKDVGHILFLrQFLDVHLQDGHTXDo}HVGHSURFHVVRVLQWHUQRVSHVVRDV
HTXLSDPHQWRVFRQKHFLPHQWRVHIRUQHFLPHQWRGHSURGXWRVHHYHQWRVH[WHUQRV
x
3ROtWLFR DVVRFLDGR j PXGDQoD GH DPELHQWH SROtWLFR FRP DOWHUDomR GH SROtWLFDV S~EOLFDV GH
VD~GHHPDUFRUHJXODWyULRTXHSRVVDDIHWDUDUHODomRFRPHUFLDOGD&RPSDQKLDFRPVHXVFOLHQWHV
x
5HJXODWyULROHJDO QmR FRQIRUPLGDGH FRP D OHJLVODomR UHJXODWyULD VDQLWiULD DPELHQWDO
WUDEDOKLVWDFRQWiELOWULEXWiULDHGHPDLVHVIHUDVDTXHD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWD
x
6RFLRDPELHQWDODVVRFLDGRDLPSDFWRVGDRSHUDomRQRPHLRDPELHQWHHHPFRPXQLGDGHVHP
TXHD&RPSDQKLDVHHQFRQWUDLQVHULGDH
x

7HFQROyJLFR ULVFR GH LQRSHUkQFLD RX IDOKDV QRV VLVWHPDV SURFHVVRV H HTXLSDPHQWRV GH
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WHFQRORJLDDFHVVRVLQGHYLGRVYD]DPHQWRGHLQIRUPDo}HVHOHWU{QLFDV
ii.

RVLQVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomR

'H DFRUGR FRP D 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV D &RPSDQKLD DGRWD R PRGHOR GH
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVFRQIRUPHGLUHWUL]HVGR&262±Committee of Sponsoring Organizations of
Treadway Commission H QR *XLD GH 2ULHQWDomR SDUD *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV &RUSRUDWLYRV GR
,QVWLWXWR%UDVLOHLURGH*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD ,%*& 'HVWDIRUPDRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD
&RPSDQKLDIRLHVWUXWXUDGRHPFLQFRFRPSRQHQWHV
,

$PELHQWHGH&RQWUROH

2 DPELHQWH GH FRQWUROH p XP FRQMXQWR GH QRUPDV SURFHVVRV H HVWUXWXUDV RUJDQL]DFLRQDLV TXH
IRUQHFHDEDVHGHVXVWHQWDomRSDUDWRGRVRVGHPDLVFRPSRQHQWHVGDHVWUXWXUDGHJHUHQFLDPHQWR
GHULVFRVGD&RPSDQKLD2DPELHQWHGHFRQWUROHSHUPHLDD&RPSDQKLDHpGHWHUPLQDQWHVREUHWRGR
RVLVWHPD
'HOH ID]HP SDUWH DV QRUPDV GD &RPSDQKLD RQGH VH LQFOXHP R &yGLJR GH &RQGXWD H eWLFD DV
SROtWLFDVHUHJXODPHQWRVFRUSRUDWLYRVHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDSOLFiYHLVj&RPSDQKLDH
WRGDVDVVXDVVXEVLGLiULDVLQFOXLQGRDDGPLQLVWUDomRJHVWRUHVHWRGRVRV&RODERUDGRUHVRVTXDLV
ID]HP SDUWH GR DPELHQWH GH FRQWUROH OHLV UHJXODPHQWRV QRUPDV H HPLWLGRV SHORV yUJmRV
UHJXODGRUHV H OHLV IHGHUDLV HVWDGXDLV H PXQLFLSDLV 2V SURFHVVRV VmR DTXHOHV GHVHQKDGRV H
DGRWDGRV SHODV GLYHUVDV iUHDV YLVDQGR PDQWHU RV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD RSHUDQGR VRE RV
SULQFtSLRV GD HILFLrQFLD HILFiFLD pWLFD H LQWHJULGDGH )LQDOPHQWH DV HVWUXWXUDV RUJDQL]DFLRQDLV
LQFOXHP RV yUJmRV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD D $OWD $GPLQLVWUDomR D $GPLQLVWUDomR H RV
&RODERUDGRUHV
$HVWUXWXUDGHJHUHQFLDPHQWRHVWUDWpJLFRGHULVFRVGHYHDVVHJXUDUTXHDDGPLQLVWUDomRSRVVXD
SURFHVVRVSDUDGHILQLomRGHREMHWLYRVHTXHHVWHVHVWHMDPDOLQKDGRVFRPDHVWUDWpJLDHPUHODomR
DRDSHWLWHDRULVFR
,,

$YDOLDomRGH5LVFRV

8PDFRQGLomRSUpYLDjDYDOLDomRGHULVFRVpRHVWDEHOHFLPHQWRGHREMHWLYRVHVWUDWpJLFRV$$OWD
$GPLQLVWUDomRIRUPXODHSURS}HRVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRVHGHILQHDVDo}HVSHUWLQHQWHVSDUDDVXD
LPSOHPHQWDomR 2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRU VXD YH] DQDOLVD H DSURYD WDLV REMHWLYRV
HVWUDWpJLFRVHPOLQKDFRPDPLVVmRYLVmRHQtYHOGHWROHUkQFLDDRULVFRGD&RPSDQKLD3RU~OWLPR
D$GPLQLVWUDomRHRV&RODERUDGRUHVFRORFDPHPSUiWLFDDVDo}HVGHILQLGDV
$&RPSDQKLDpVXVFHWtYHOQRFXUVRQRUPDOGHVXDVDWLYLGDGHVDXPDJDPDYDULDGDGHULVFRV$
LGHQWLILFDomRFDWHJRUL]DomRHDYDOLDomRGHVVHVULVFRVSRVVLELOLWDHYLWDUTXHDTXHOHVPDLVUHOHYDQWHV
SRVVDP DIHWDU QHJDWLYDPHQWH D UHDOL]DomR GRV REMHWLYRV GD &RPSDQKLD FDXVDQGR SHUGDV
ILQDQFHLUDVIOXWXDo}HVHPUHFHLWDVIXWXUDVLPSDFWRQDLPDJHPHWF
$LGHQWLILFDomRGRVULVFRVpSRVVtYHOJUDoDVjVDWLYLGDGHVGHFRQWUROHLQIRUPDomRFRPXQLFDomRH
PRQLWRUDPHQWRH[HFXWDGDVSHOD&RPSDQKLD$SyVDLGHQWLILFDomRHFDWHJRUL]DomRGRVULVFRVXPD
DQiOLVH GH VHXV LPSDFWRV LH DYDOLDomR GRV ULVFRV  p UHDOL]DGD SHOD $OWD $GPLQLVWUDomR HRX
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GHSHQGHQGR GD QDWXUH]D H PDJQLWXGH GH FDGD ULVFR VRE DQiOLVH 
YLVDQGRGHWHUPLQDUVHRVPHVPRVHVWmRGHQWURGRQtYHOGHWROHUkQFLDDRULVFRGD&RPSDQKLDHVXDV
VXEVLGLiULDV(VWDDQiOLVHGHLPSDFWRGRVULVFRVLGHQWLILFDGRVpUHDOL]DGDSHOD$OWD$GPLQLVWUDomR
QDVUHXQL}HVRUGLQiULDVRXH[WUDRUGLQiULDVGD'LUHWRULD-iRVULVFRVPDLVUHOHYDQWHV LHDTXHOHV
ULVFRVFODVVLILFDGRVFRPRGH³H[WUHPDFULWLFLGDGH´ DOpPGRVULVFRVHVWUDWpJLFRVHGHLPDJHPVmR
GLVFXWLGRVFRPR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGXUDQWHRSURFHVVRGHSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFR1D
DYDOLDomRGRVULVFRVD$OWD$GPLQLVWUDomRRXR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRQVLGHUDDFDSDFLWDomR
GD&RPSDQKLDHVXDVVXEVLGLiULDVHPOLGDUFRPRVPHVPRVQDVGLPHQV}HVSHVVRDVHSURFHVVRV
3HVVRDV RX SURFHVVRV FRP DOWD FDSDFLWDomR SDUD SUHYHQLU RX FRQWURODU HYHQWRV UHGX]HP D
H[SRVLomR GD &RPSDQKLD H VXDV VXEVLGLiULDV DR ULVFR 2 H[HUFtFLR GH DYDOLDomR GH FDSDFLWDomR
UHTXHUXPDDQiOLVHFRPSDUDWLYDjVPHOKRUHVSUiWLFDVFRPDLGHQWLILFDomRGHHYHQWXDLVODFXQDVGH
FDSDFLWDomR8PDYH]LGHQWLILFDGDVODFXQDVGHYHVHGHILQLUHDGRWDUSODQRVGHDomRSDUDHOLPLQDU
DVODFXQDVLQDFHLWiYHLVDVVHJXUDQGRXPJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHILFD]

PÁGINA: 71 de 390

Formulário de Referência - 2021 - Blau Farmacêutica S.A.

Versão : 2

5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos

$SyVDYDOLDGRVRVULVFRVRSDVVRVHJXLQWHpRHVWDEHOHFLPHQWRGHDo}HVGHUHVSRVWDTXHSRGHP
VHU
L

(YLWDURX(OLPLQDURULVFRGHFLVmRGHQmRVHHQYROYHUFRPDDWLYLGDGHSURFHVVRSURGXWR
RXVHUYLoRTXHJHUDRUHIHULGRULVFRRXDJLUGHIRUPDDGHVFRQWLQXDURXVHUHWLUDUGDTXHOD
DWLYLGDGHSURFHVVRSURGXWRRXVHUYLoR(VWDDomRGHUHVSRVWDpQRUPDOPHQWHWRPDGDSDUD
DTXHOHV ULVFRV TXH VH HQFRQWUDP DFLPD GR QtYHO GH WROHUkQFLD GD &RPSDQKLD H VXDV
VXEVLGLiULDV

LL 

$FHLWDURULVFRQHVWHFDVRDVDo}HVGHUHVSRVWDVmRGHUHWHUUHGX]LUWUDQVIHULURXH[SORUDU
RULVFR1DRSomR³UHWHU´pPDQWLGRRULVFRQRQtYHODWXDOGHLPSDFWRSRLVpHQWHQGLGRTXH
RPHVPRVHHQFRQWUDGHQWURGRDSHWLWHGD&RPSDQKLDHVXDVVXEVLGLiULDV-iQDRSomR
³UHGX]LU´VmRWRPDGDVDo}HVSDUDUHGX]LURDWXDOQtYHOGHLPSDFWRGRULVFR3RUVXDYH]D
RSomR ³7UDQVIHULU´ R ULVFR HVWi JHUDOPHQWH UHODFLRQDGR FRP D XWLOL]DomR GH VHJXURV RV
LPSDFWRVGRULVFRVmRWUDQVIHULGRVWRWDORXSDUFLDOPHQWHSDUDRVHJXUDGRU RXDWUDYpVGH
XPD WHUFHLUL]DomR GD DWLYLGDGH GH ULVFR SDUD XPD HPSUHVD GH PDLRU HVSHFLDOL]DomR
)LQDOPHQWH³H[SORUDU´RULVFRVLJQLILFDDXPHQWDURJUDXGHH[SRVLomRDRULVFRQDPHGLGD
HPTXHLVVRSRGHSRVVLELOLWDUYDQWDJHQVFRPSHWLWLYDV

,,,

$WLYLGDGHVGH&RQWUROH

$VDWLYLGDGHVGHFRQWUROHRFRUUHPHPWRGRVRVQtYHLVRUJDQL]DFLRQDLVGD&RPSDQKLDHDEUDQJHP
HQWUH RXWUDV D UHYLVmR H DSURYDomR GDV QRUPDV H SURFHGLPHQWRV DSOLFiYHLV DRV QHJyFLRV GD
&RPSDQKLDRHVWDEHOHFLPHQWRGHVHJUHJDomRGHIXQo}HVQDVDWLYLGDGHVHSURFHVVRVDH[HFXomR
GHFRQIHUrQFLDVGLYHUVDVDUHYLVmRHRXDSURYDomRGHDWLYLGDGHVSURFHVVRVSURGXWRVHVHUYLoRV
DVOLPLWDo}HVGHDXWRULGDGHSRUDOoDGDVDH[HFXomRGHFRQFLOLDo}HVHPJHUDODSUpYLDDYDOLDomR
OHJDO RX UHJXODWyULD GH DWLYLGDGHV SURFHVVRV SURGXWRV H VHUYLoRV D SURWHomR GR know-how GR
FRQKHFLPHQWRIDEULOGDIRUPXODomRGHPHGLFDPHQWRVGRVPpWRGRVGHIDEULFDomRGHPHGLFDPHQWRV
H GD SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO D LQVWDODomR GH PHFDQLVPRV GH SURWHomR ItVLFD GRV DWLYRV D
LPSODQWDomR GH VHJXUDQoD OyJLFD QRV VLVWHPDV DV UHYLV}HV GH GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO R
HVWDEHOHFLPHQWR H DSOLFDomR GH XP SURJUDPD GH JHVWmR GD FRQWLQXLGDGH GRV QHJyFLRV H
SULQFLSDOPHQWH R PRQLWRUDPHQWR GDV DWLYLGDGHV SURFHVVRV SURGXWRV H VHUYLoRV YLVDQGR R
PRQLWRUDPHQWRGRVULVFRVH[LVWHQWHV
1RJHUDODVDWLYLGDGHVGHFRQWUROHVmRGHVFULWDVHPSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVHGHYHPVHUVHJXLGDV
SRUWRGRVRV*HVWRUHVGHWRGDVDViUHDVGD&RPSDQKLDYLVDQGRDVVHJXUDUTXHRVREMHWLYRVGH
QHJyFLRV H RV QtYHLV GH WROHUkQFLD DRV ULVFRV HVWDEHOHFLGRV VHMDP VHPSUH REVHUYDGRV QRV
SURFHVVRVGLiULRVGD&RPSDQKLDHGHVXDVVXEVLGLiULDV
,9

,QIRUPDomRH&RPXQLFDomR

$V LQIRUPDo}HV TXH D &RPSDQKLD JHUD GHYHP VHU UHOHYDQWHV H GH TXDOLGDGH SDUD TXH VHXV
REMHWLYRVGHQHJyFLRVVHMDPDOFDQoDGRVFRPEDL[RULVFRYLVWRTXHSHUPLWLUmRDYDOLDo}HVUiSLGDVH
REMHWLYDV D UHVSHLWR GRV ULVFRV H[LVWHQWHV H SURQWD WRPDGD GH DomR GH UHVSRVWD $ DGHTXDGD
FRPXQLFDomR LQWHUQD GDV LQIRUPDo}HV SHUWLQHQWHV DR SURFHVVR GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV
SRVVLELOLWD JDUDQWLU TXH RV $GPLQLVWUDGRUHV H &RODERUDGRUHV UHFHEDP PHQVDJHQV FODUDV GD $OWD
$GPLQLVWUDomR VREUH D HVWUDWpJLD GD &RPSDQKLD VHX DSHWLWH DR ULVFR H GDV UHVSRQVDELOLGDGHV
GHVVHV$GPLQLVWUDGRUHVH&RODERUDGRUHVSHODPDQXWHQomRGHXPDGHTXDGRDPELHQWHGHFRQWUROH
4XDQWRDFRPXQLFDomRH[WHUQDD&RPSDQKLDSRVVXLXPDiUHDGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVTXH
SURSRUFLRQDLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVVREUHVHXVPHFDQLVPRVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
9

$WLYLGDGHVGH0RQLWRUDPHQWR

&RPRMiUHODWDGRWRGRRDPELHQWHGHFRQWUROHpPRQLWRUDGRSHUPDQHQWHPHQWHYLVDQGRDYDOLDUVXD
HIHWLYLGDGHQDGHWHFomRGHQRYRVULVFRVHQRFRQWUROHGRVULVFRVFRQKHFLGRV2PRQLWRUDPHQWRp
H[HFXWDGRSHOD$GPLQLVWUDomR$OWD$GPLQLVWUDomRHyUJmRVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD
8PDSHoDLPSRUWDQWHQRPRQLWRUDPHQWRGRDPELHQWHGHFRQWUROHpDDWLYLGDGHGHPDSHDPHQWRGRV
GLYHUVRV SURFHVVRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD 1D iUHD LQGXVWULDO HVWD DWLYLGDGH p
SULPRUGLDOPHQWHH[HFXWDGDSHOD'LUHWRULDGD*DUDQWLDGD4XDOLGDGHEXVFDQGRGHWHFWDUQRYRVULVFRV
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H GHWHUPLQDU D HIHWLYLGDGH GRV FRQWUROHV LPSOHPHQWDGRV SDUD RV ULVFRV FRQKHFLGRV QD iUHD
LQGXVWULDO,PSRUWDQWHGHVWDFDUTXHRPRQLWRUDPHQWRGHULVFRVQmRVHUHVXPHjiUHDLQGXVWULDOHOH
GHYHFREULUWRGDVDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDRPDSHDPHQWRFRPSUHHQGHRVULVFRVHVWUDWpJLFR
LPDJHP UHJXODWyULROHJDO FUpGLWR PHUFDGR H OLTXLGH] RSHUDFLRQDO SROtWLFR WHFQROyJLFR H
VRFLRDPELHQWDO$WUDYpVGRPDSHDPHQWRGRVSURFHVVRVRVULVFRVVmRLGHQWLILFDGRVFDWHJRUL]DGRV
HDYDOLDGRV LHULVFRVGHH[WUHPDDOWDPpGLDRXEDL[DFULWLFLGDGHVWDQWRSDUDULVFRLQHUHQWHFRPR
UHVLGXDO FRPEDVHQDSUREDELOLGDGHGHRFRUUrQFLDHLPSDFWRUHVXOWDQWH(VVDVFDWHJRUL]Do}HVH
DYDOLDo}HV GRV ULVFRV IRUQHFHP XP ³PDSD GH ULVFRV´ LH PDWUL] GH ULVFRV  GD &RPSDQKLD
SURSRUFLRQDQGR XP PHFDQLVPR IDFLOLWDGRU SDUD D WRPDGD GH GHFLVmR SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR $OWD $GPLQLVWUDomR H $GPLQLVWUDomR SULQFLSDOPHQWH HP UHODomR j DWLYLGDGH GH
³UHVSRVWDDRULVFR´2UHIHULGRPDSHDPHQWRHRDFRPSDQKDPHQWRGDVUHVSHFWLYDVUHVSRVWDVDRV
ULVFRVVmRUHDOL]DGRVSHODiUHDGH*HVWmR(VWUDWpJLFDGH5LVFRVVXSRUWDGDSHODiUHDGH$XGLWRULD
,QWHUQDGXDVSHoDVIXQGDPHQWDLVQRPRQLWRUDPHQWRGRDPELHQWHGHFRQWUROH
iii.

DHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

2 JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRpXPSURFHVVRFRQWtQXRHVWUXWXUDGRHFRQGX]LGRSHORVFRODERUDGRUHVH
DGPLQLVWUDGRUHV HP WRGRV RV QtYHLV GD &RPSDQKLD LQFOXVLYH QDV LQVWkQFLDV GH JRYHUQDQoD
FRUSRUDWLYDFRPRR&RPLWrGH$XGLWRULDHeWLFDD'LUHWRULD([HFXWLYDHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
*OREDOPHQWH R JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV WHP D FDSDFLGDGH HVWDEHOHFHU SRQWRV GH DWHQomR H
PRQLWRUDPHQWRGHSRVVtYHLVDFRQWHFLPHQWRVGHQDWXUH]DQHJDWLYDTXHSRVVDPLPSDFWDURVQHJyFLRV
GHXPD&RPSDQKLD
$EDL[RVHJXHPDVSULQFLSDLVUHVSRQVDELOLGDGHVHVHXV UHVSRQViYHLVFRQIRUPHGHVFULWRQDSROtWLFD
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
2 &RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR p R yUJmR GH GHOLEHUDomR FROHJLDGD FRPSRVWR SRU FLQFR PHPEURV
VHQGRGRLVGHOHVLQGHSHQGHQWHV'HQWUHVXDVFRPSHWrQFLDVHVWmRDV VHJXLQWHV
x
+RPRORJDUHPRQLWRUDURVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRVGD&RPSDQKLD
x
(VWDEHOHFHURVOLPLWHVGRVULVFRVTXHD&RPSDQKLDWROHUDUiQDFRQGXomRGHVHXVQHJyFLRV
x
0RQLWRUDUHUHDYDOLDUSHULRGLFDPHQWHRVULVFRVHVWUDWpJLFRVGHLPDJHP
x
$YDOLDU TXDQGR UHTXHULGR SHOR &RPLWr GH $XGLWRULD RX $OWD $GPLQLVWUDomR D VLWXDomR GD
&RPSDQKLD H GH VXDV VXEVLGLiULDV HP UHODomR DRV GHPDLV ULVFRV FRUSRUDWLYRV LH HVWUDWpJLFR
LPDJHP UHJXODWyULROHJDO FUpGLWR PHUFDGR H OLTXLGH] RSHUDFLRQDO SROtWLFR WHFQROyJLFR H
VRFLRDPELHQWDO H
x
5HDYDOLDU SHULRGLFDPHQWH D DGHTXDomR GD HVWUDWpJLD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GD
&RPSDQKLDFRPRDSRLRGR&RPLWrGH$XGLWRULD
&RPLWrGH$XGLWRULD QmRHVWDWXWiULR 
2 &RPLWr GH $XGLWRULDpyUJmRGHDVVHVVRUDPHQWRGR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomRHp FRPSRVWR
SRU WUrV PHPEURV VHQGR GRLV GHOHV PHPEURVLQGHSHQGHQWHV$VFDUDFWHUtVWLFDVIXQFLRQDPHQWR
HUHVSRQVDELOLGDGHVGR &RPLWrHVWmRHVWDEHOHFLGDVQRUHVSHFWLYR5HJLPHQWR,QWHUQRVHQGRGHVXD
FRPSHWrQFLDTXDQWRDRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLD
x
0RQLWRUDUHUHDYDOLDUSHULRGLFDPHQWHRVULVFRVTXHD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDFRPDSRLRGD
$XGLWRULD,QWHUQDHGD$XGLWRULD,QGHSHQGHQWH
x
$FRPSDQKDUDLPSOHPHQWDomRGDVUHFRPHQGDo}HVSDUDPHOKRULDVHFRUUHo}HVGHSURFHVVRV
HFRQWUROHVHPLWLGDVSHORVGHSDUWDPHQWRVGH$XGLWRULD,QWHUQD$XGLWRULD,QGHSHQGHQWHHSHORSUySULR
&RPLWrFRPRDSRLRGD$XGLWRULD,QWHUQD
x
5HYLVDUSHULRGLFDPHQWHDHVWUDWpJLDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLDLQIRUPDQGRR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH
x
$YDOLDU SHULRGLFDPHQWH D HIHWLYLGDGH GRV WUDEDOKRV H[HFXWDGRV SHOD $XGLWRULD ,QWHUQD H SHOD
$XGLWRULD,QGHSHQGHQWH
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'LUHWRULD([HFXWLYD$OWD$GPLQLVWUDomR
$ 'LUHWRULD ([HFXWLYD p FRPSRVWD SHOR 'LUHWRU 3UHVLGHQWH 'LUHWRU$GPLQLVWUDWLYR)LQDQFHLURHGH
5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV 'LUHWRU -XUtGLFR GH &RPSOLDQFH GH *RYHUQDQoD &RUSRUDWLYD H GH
3URWHomRGH'DGRV'LUHWRUDGD4XDOLGDGHH'LUHWRUGH2SHUDo}HV
7DLV'LUHWRULDVUHIRUoDPDSULPHLUDOLQKDGHGHIHVDQRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD &RPSDQKLD H
G HQWUH VXDV DWULEXLo}HV HVWmR D  LGHQWLILFDomR DYDOLDomR H WUDWDWLYD GRV ULVFRV LQHUHQWHV DRV
SURFHVVRV VRE VXDV UHVSRQVDELOLGDGHV HVWDEHOHFHQGR PHFDQLVPRVGHFRQWUROHSDUD HYLWDUVXD
PDWHULDOL]DomR
7DPEpPFRPSHWHjV'LUHWRULDV
x
)RUPXODURVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRVHGHILQLUDVHVWUDWpJLDVSDUDLPSOHPHQWDURVREMHWLYRVGH
QHJyFLRV DSURYDGRV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GHQWUR GR QtYHO GH WROHUkQFLD DRV ULVFRV
HVWDEHOHFLGR
x
&RRUGHQDUMXQWRj$GPLQLVWUDomRDVLQLFLDWLYDVGHLPSOHPHQWDomRGRVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRV
DWHQWDQGRSDUDRUHVSHLWRDRDSHWLWHDRULVFRSUHYLDPHQWHGHILQLGR
x
,GHQWLILFDU ULVFRV SUHYHQWLYDPHQWH LH HVWUDWpJLFR LPDJHP UHJXODWyULROHJDO FUpGLWR
PHUFDGRHOLTXLGH]RSHUDFLRQDOSROtWLFRWHFQROyJLFRHVRFLRDPELHQWDO HID]HUDQHFHVViULDJHVWmR
DYDOLDQGRDSUREDELOLGDGHGHRFRUUrQFLDHDGRWDQGRPHGLGDVGHSUHYHQomRHPLQLPL]DomR Do}HVGH
UHVSRVWD 
x
'HILQLUDVHVWUDWpJLDVSDUDLPSOHPHQWDURVREMHWLYRVGHQHJyFLRVDSURYDGRV SHOR &RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR GHQWUR GR QtYHO GH WROHUkQFLD DRV ULVFRV HVWDEHOHFLGR
x
3DWURFLQDU H DSRLDU DV Do}HV DWLYLGDGHV H HVWUXWXUDV RUJDQL]DFLRQDLV TXH JDUDQWDP TXH R
DPELHQWH GH FRQWUROH DV DWLYLGDGHV GH FRQWUROH D LQIRUPDomR H D FRPXQLFDomR QD &RPSDQKLD
SHUPDQHoDPDGHTXDGRVDRJHUHQFLDPHQWRHILFD]HHILFLHQWHGRVULVFRVHTXHDVVHJXUHPTXHRV
REMHWLYRVHVWUDWpJLFRVHRVQtYHLVGHDSHWLWHDRULVFRHVWHMDPVHQGRREVHUYDGRV
x
0RQLWRUDURVULVFRVDTXHD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDHDYDOLDUQRYRVULVFRVSRWHQFLDOPHQWH
QmRPDSHDGRVFRPDSRLRVHPSUHTXHUHTXLVLWDGRGD$GPLQLVWUDomR$XGLWRULD,QWHUQDHDXGLWRULD
LQGHSHQGHQWH
x
([HFXWDUDVDo}HVGHUHVSRVWDDRVULVFRV SODQRVGHDomR SDUDRVULVFRVHVWUDWpJLFRHGH
LPDJHPGHQWURGRVSUD]RVHVWDEHOHFLGRVH
x
$FRPSDQKDU GH IRUPD VLVWHPiWLFD DV Do}HV GH UHVSRVWD DRV ULVFRV GHILQLGDV HQYLGDQGR
HVIRUoRV MXQWR DRV $GPLQLVWUDGRUHV SDUD TXH UHWRUQHP DRV QtYHLV WROHUiYHLV GHQWUR GRV SUD]RV
DFRUGDGRV
3RU ILP FRPSHWH j 'LUHWRULD GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV D UHVSRQVDELOLGDGH GH PDQWHU XPD
DGHTXDGD FRPXQLFDomR H[WHUQD GRV PHFDQLVPRV GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV DGRWDGRV SHOD
&RPSDQKLD
*HUrQFLD(VWUDWpJLFDGH5LVFRV
&RPSHWHj*HUrQFLD(VWUDWpJLFDGH5LVFRV
x
,PSOHPHQWDU H H[HFXWDU R PDSHDPHQWR GRV ULVFRV HVWUDWpJLFR LPDJHP UHJXODWyULROHJDO
FUpGLWR PHUFDGR H OLTXLGH] RSHUDFLRQDO SROtWLFR WHFQROyJLFR H VRFLRDPELHQWDO DYDOLDQGR D VXD
HILFiFLD
x
&RQVROLGDU RV UHVXOWDGRV GRV PDSHDPHQWRV GH ULVFRV SRU PHLR GH UHODWyULRV SHULyGLFRV
DSUHVHQWDGRV DR &RPLWr GH $XGLWRULD PDSD GH ULVFRV  $OWD $GPLQLVWUDomR PDSD GH ULVFRV H
UHODWyULRVLQGLYLGXDOL]DGRV H$GPLQLVWUDomR UHODWyULRVLQGLYLGXDOL]DGRV 
x
6HPSUH TXH UHTXHULGR DSUHVHQWDU DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H &RPLWr GH $XGLWRULD R
PDSDGHULVFRVGD&RPSDQKLD
x
$FRPSDQKDUDLPSOHPHQWDomRGDVUHVSRVWDVDRVULVFRVGHILQLGDVSHOD$OWD$GPLQLVWUDomRH
$GPLQLVWUDomR
x
0DQWHU XPD DGHTXDGD FRPXQLFDomR LQWHUQD GRV PHFDQLVPRV GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV
DGRWDGRVSHOD&RPSDQKLDDSUHVHQWDQGRPDSDVHUHODWyULRVGHULVFRHFRQVFLHQWL]DQGRRV*HVWRUHV
VREUHDLPSRUWkQFLDGRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHGDVUHVSRQVDELOLGDGHVGHFDGDXPQRUHIHULGR
SURFHVVRH
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x
0DQWHU DV iUHDV GH FRPXQLFDomR LQWHUQD GD FRPSDQKLD H GH UHODo}HV FRP LQYHVWLGRUHV
DWXDOL]DGDVFRPUHODomRjVDWLYLGDGHVPRQLWRUDPHQWRHDFKDGRVGD*HVWmR(VWUDWpJLFDGH5LVFRV
$XGLWRULD,QWHUQD
$ $XGLWRULD ,QWHUQD p XPD HVWUXWXUD RUJDQL]DFLRQDO LQGHSHQGHQWH TXH UHVSRQGH GLUHWDPHQWH DR
&RPLWr GH $XGLWRULD H eWLFD 'HQWUH VXDV FDUDFWHUtVWLFDV GHVWDFDVH D FDSDFLGDGH GH SURSLFLDU R
IRUWDOHFLPHQWRGD*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYDHDJHUDomRGHLQVWUXPHQWRVGHSURWHomRSDUDRQHJyFLR
eXPLPSRUWDQWHRUJDQLVPRLQWHUQRTXHDOLFHUoDRFLFORGHLQIRUPDo}HVSDUDWRPDGDGHGHFLVmRSHOD
DOWDDGPLQLVWUDomR
7DLVFRQFHLWRVHVWmRFRQVROLGDGRVHPQRUPDVHUHJXODPHQWRVQDFLRQDLVHLQWHUQDFLRQDLVFRPRSRU
H[HPSOR LQVWUXo}HV GD &90 ± &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV H FDGHUQRV GR ,%*& ± ,QVWLWXWR
%UDVLOHLURGH*RYHUQDQoDFRUSRUDWLYD
'HVWDIRUPDDiUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDpUHVSRQViYHOSRU
x
3UHVWDUDYDOLDomRLQGHSHQGHQWHVREUHRVSURFHVVRVHFRQWUROHVGH5LVFRVGD&RPSDQKLD
x
$YDOLDURGHVHPSHQKRDTXDOLGDGHHDHIHWLYLGDGHHID]HUUHFRPHQGDo}HVSDUDPHOKRULDVGRV
FRQWUROHVLQWHUQRVUHIHUHQWHVDR*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV
x
(IHWXDU UHSRUWHV GDV DYDOLDo}HV DR &RPLWr GH $XGLWRULD LQGLFDQGR PHOKRULDV VHPSUH TXH
QHFHVViULRH
x
$YDOLDURGHVHPSHQKRGDJHVWmRGD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV
ComplianceH&RQWUROHV,QWHUQRV
$iUHDGHComplianceH&RQWUROHV,QWHUQRVpUHVSRQViYHOSRU
x
$X[LOLDUD*HUrQFLD(VWUDWpJLFDGH5LVFRVQDLGHQWLILFDomRGRVULVFRVGHcompliance
x
0RQLWRUDURFXPSULPHQWRHDX[LOLDUQDLQWHUSUHWDomRGHQRUPDWLYRVHPDQDGRVSHORVyUJmRV
UHJXODGRUHVDTXHD&RPSDQKLDHVWHMDVXMHLWD
x
0DSHDUHFRQGX]LUWUHLQDPHQWRVGHcompliancejViUHDVGHLQWHUHVVH
x
3URSRUHUHYLVDUGLUHWUL]HVSDUDRVSURFHVVRVGHFRQWUROHVLQWHUQRV
x
&RRUGHQDUHPRQLWRUDURVVLVWHPDVGHFRQWUROHVLQWHUQRV
x
*HUHQFLDURFDQDOGHGHQ~QFLDVGD&RPSDQKLDH
x
$X[LOLDUQDDSXUDomRHDQiOLVHGDVPHGLGDVGLVFLSOLQDUHVDVHUHPDSOLFDGDVHPGHFRUUrQFLD
GHYLRODomRGR&yGLJRGH&RQGXWDGD&RPSDQKLD
$EDL[RHVWiRRUJDQRJUDPDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLD
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c.
D DGHTXDomR GD HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO H GH FRQWUROHV LQWHUQRV SDUD
YHULILFDomRGDHIHWLYLGDGHGDSROtWLFDDGRWDGD


2HVWDEHOHFLPHQWRGDVWUrVOLQKDVGHGHIHVDIRUQHFHXPDHVWUXWXUDPDLVUREXVWDSDUDDH[HFXomR
GRV FRQWUROHV LQWHUQRV H GHPDLV PHFDQLVPRV GH SURWHomR GR QHJyFLR $ HVWUXWXUD GH FRQWUROHV
LQWHUQRVGD&RPSDQKLDSRVVXL UHVSRQVDELOLGDGH FRQMXQWD FRPD $GPLQLVWUDomR HDVJHUrQFLDV
RSHUDFLRQDLV VHQGR FHUWR TXH HVVDV JHUrQFLDV FRQKHFHP VXDV DWLYLGDGHV H WrP SDUkPHWURV GH
FRQWUROHVEDVHDGRVHPGDGRVUHDLVTXHVmRRVFRQKHFLPHQWRVIXQGDPHQWDLVSDUDHYLWDUSHUGDVH
GHVYLRVGHLQ~PHUDVQDWXUH]DVWUDWDVHGDSULPHLUDOLQKDGHGHIHVDGD&RPSDQKLD
$ VHJXQGD OLQKD GH GHIHVD  compliance JHVWmR GH ULVFRV JDUDQWLD GD TXDOLGDGH FRQWURODGRULD
GHQWUHRXWUDVID]RPRQLWRUDPHQWRGDVDWLYLGDGHVGDSULPHLUDOLQKDGHPRGRDFRQWULEXLUSDUDD
PHOKRULDGDHIHWLYLGDGHGRVFRQWUROHVLQWHUQRV 
$ $XGLWRULD ,QWHUQD SDUWH LQWHJUDQWH GD WHUFHLUD OLQKD GH GHIHVD FRP EDVH HP DSRQWDPHQWRV
DSUHVHQWDGRV SHOD iUHD GH JHVWmR GH ULVFRV RX SHOR SUySULR SODQHMDPHQWR GDV DWLYLGDGHV GD
DXGLWRULDLQWHUQDUHDOL]DWHVWHV LQGHSHQGHQWHV SDUD YHULILFDU DHILFiFLD GDHVWUXWXUDGRV FRQWUROHV
LQWHUQRV H[LVWHQWHV DGHUrQFLD jV SROtWLFDV H SURFHGLPHQWRV FRQFHQWUDQGR DWHQomR jV IDOKDV
RSHUDFLRQDLV H HVWUDWpJLFDV DVVLP FRPR GHVYLRV H DWRV GRORVRV TXH SRVVDP FRPSURPHWHU D
RSHUDomRHVWUDWpJLDILQDQoDVHUHODWyULRVFRQWiEHLV
'HVWDIRUPDRFLFORGDVWUrVOLQKDVGHGHIHVDVHIHFKDLQWHUQDPHQWH
&RQVLGHUDQGR D 3ROtWLFDGH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV EHP FRPR DVDWULEXLo}HVGHFDGDXP GRV
yUJmRVHQYROYLGRVQRSURFHVVRGHLGHQWLILFDomRPDSHDPHQWRHPLWLJDomRGHULVFRVGHVFULWRVQRV
LWHQV DQWHULRUHV D $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD HQWHQGH TXH D DWXDO HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO H GH
FRQWUROHVLQWHUQRVpDGHTXDGDSDUDDYHULILFDomRGDHIHWLYLGDGHGD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH
5LVFRV
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±3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGH0HUFDGR
D SROtWLFDIRUPDOL]DGDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
$&RPSDQKLDSRVVXLXPD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWR(VWUDWpJLFRGH5LVFRVDSURYDGDHPUHXQLmRGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHMDQHLURGH(VWD3ROtWLFDGHILQHHDEUDQJHRV
ULVFRVHVWUDWpJLFRVILQDQFHLURVRSHUDFLRQDLVHGHFRQIRUPLGDGH
$GHPDLV HP UHXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHDOL]DGD HP  GH QRYHPEUR GH  D
&RPSDQKLD DSURYRX D 3ROtWLFD GH 3URWHomR &RQWUD ([SRVLomR &DPELDO 0HGLDQWH *HVWmR GH
'HULYDWLYRV H D 3ROtWLFD GH *HVWmR GH 5LVFRV )LQDQFHLURV (VWDV GHILQHP DV GLUHWUL]HV UHJUDV H
SURFHGLPHQWRVSDUDGHILQLURVSDUkPHWURVGHFRQWUDWRVGHGHULYDWLYRVSDUDDSURWHomR hedge GDV
H[SRVLo}HVTXHDSUHVHQWDPULVFRGHPHUFDGRHGLUHWUL]HVSDUDJHVWmRGRVUHFXUVRVILQDQFHLURVGD
&RPSDQKLDUHVSHFWLYDPHQWH
$PEDVDVSROtWLFDVHQFRQWUDPVHGLVSRQtYHLVQDSiJLQDGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVQRwebsite
GD&RPSDQKLD ZZZEODXFRPEUUL 
E REMHWLYRVHHVWUDWpJLDVGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR
i. RVULVFRVGHPHUFDGRSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR
&RQIRUPH RV WHUPRV GD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV VHP SUHMXt]R GH RXWURV ULVFRV GH
PHUFDGRTXHRFRQWH[WRGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDHRXGRSURFHVVRPDSHDGRRVULVFRVSDUD
TXHD&RPSDQKLDEXVFDSURWHomRVmRFODVVLILFDGRVGDVHJXLQWHIRUPD
x
Risco de Crédito: H[SRVLomR GD &RPSDQKLD DV RVFLODo}HV GH SDULGDGHV GH PRHGDV TXH
FRPS}HPVXDVUHODo}HVFRPHUFLDLVRSHUDFLRQDLVHILQDQFHLUDVHTXHSRVVDPLPSDFWDURIOX[RGH
FDL[D HP %5/ GD &RPSDQKLD $ &RPSDQKLD HQWHQGH SRU H[SRVLomR FDPELDO FDOFXODGD SDUD RV
PHVHV VXEVHTXHQWHV D XPD GDWD GH UHIHUrQFLD D VRPD REWLGD GH VHXV GLUHLWRV H REULJDo}HV HP
PRHGDHVWUDQJHLUD
x
Risco de Mercado e de Liquidez: SUREDELOLGDGHGHRFRUUHUHPSHUGDVSDUDD&RPSDQKLDH
VXDVVXEVLGLiULDVHPIXQomRGHPRYLPHQWRVDGYHUVRVGRPHUFDGRHRXQDVYDULiYHLVTXHDOWHUDPR
YDORUGHXPLQVWUXPHQWRILQDQFHLURDWLYRRXSDVVLYRLQFOXLQGRWD[DVGHMXURVGHSUHoRVHYDULDomR
FDPELDO $TXL WDPEpP VH HQTXDGUD D SRVVLELOLGDGH GH D &RPSDQKLD H GH VXDV VXEVLGLiULDV QmR
VHUHPFDSD]HVGHKRQUDUHILFLHQWHPHQWHDVVXDVREULJDo}HVFRUUHQWHVRXIXWXUDV OLTXLGH] 
ii. DHVWUDWpJLDGHSURWHomRSDWULPRQLDO hedge 
$&RPSDQKLDDGRWDFRPRSUiWLFDILQDQFHLUDHVWUXWXUDVGHGtYLGDSULQFLSDOPHQWHHPPRHGDORFDO1R
HQWDQWR TXDQGR DV FRQGLo}HV GHL[DP GH VHU DWUDWLYDV D &RPSDQKLD SRGH DGRWDU HVWUXWXUDV GH
ILQDQFLDPHQWRHPGyODU 86' FRPswaps HPUHDLVDWUHODGRVDR&','HVVHPRGRDGLUHWUL]GD
&RPSDQKLDpJDUDQWLUTXHDH[SRVLomROtTXLGDVHMDPDQWLGDDXPQtYHODFHLWiYHOSRUPHLRGDFRPSUD
RX YHQGD j YLVWD GH PRHGD HVWUDQJHLUD TXDQGR QHFHVViULR SDUD FREULU GHVFDVDPHQWRV GH FXUWR
SUD]R
&RQIRUPH GHVFULWR QD 3ROtWLFD GH 3URWHomR FRQWUD ([SRVLomR &DPELDO PHGLDQWH *HVWmR GH
'HULYDWLYRVDVRSHUDo}HVGHhedgeGHIOX[RGHFDL[DGHYHUmRREVHUYDUROLPLWHPi[LPRGHDWp
GD H[SRVLomR H YHQFLPHQWR Pi[LPR GH DWp  PHVHV 6HQGR TXH FDVR KDMD QHFHVVLGDGH GH
DOWHUDo}HV WHPSRUiULDV GHVWHV SDUkPHWURV GHYHUi VHU HQYLDGR UHSRUWH DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR
3HOD VXD 3ROtWLFD GH &UpGLWR D &RPSDQKLD VHJXH GLUHWUL]HV GH DSURYDomR H PRQLWRUDPHQWR
HQWHQGHQGR TXH SRVVXL EDL[R ULVFR GH FUpGLWR Mi TXH VXD FDUWHLUD GH FOLHQWHV p FRPSRVWD SRU
GLVWULEXLGRUHV H FRQVXPLGRUHV ILQDLV FRPR HQWLGDGHV JRYHUQDPHQWDLV KRVSLWDLV H FOtQLFDV  7DLV
YHQGDV VmR UHDOL]DGDV HP VXD PDLRULD HP PRHGD QDFLRQDO H DV H[SRUWDo}HV VmR UHFHELGDV HP
GyODUHVGRV(VWDGRV8QLGRV(VVDVYHQGDVDRPHUFDGRH[WHUQRWrPHIHLWRGHhedge QDWXUDOSDUD
FRPSUDVGHPDWpULDVSULPDVLPSRUWDGDV1mRVHQGRQHFHVViULRVDVVLPLQVWUXPHQWRVHVSHFtILFRV
GHSURWHomRGHVVDVYHQGDV
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iii. RVLQVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomRSDWULPRQLDO hedge 
Variações nas taxas de câmbio
1RH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDFHOHEURXFRQWUDWRVFDPELDLV
IXWXURV 1') GHFRPSUDGHPRHGDGyODUGRV(VWDGRV8QLGRV 86' QRYDORUWRWDOGH86'
YLQWHHRLWRPLOGyODUHV 
1RH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDQmRFRQWUDWRXQHQKXP
LQVWUXPHQWRILQDQFHLURSDUDSURWHomRSDWULPRQLDO
1R H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  OLTXLGDGR GXUDQWH R H[HUFtFLR GH  D
&RPSDQKLD SURWHJHX VXD H[SRVLomR FDPELDO UHODFLRQDGD DRV &RQWUDWRV GH &DSLWDO GH *LUR QD
PRGDOLGDGHFHOHEUDGRVHPPRHGDHVWUDQJHLUDFRPR,WD~8QLEDQFR6$HR%DQFR%UDGHVFR
6$SRUPHLRGHswaps FDPELDLVRVTXDLVUHVJXDUGDPD&RPSDQKLDQRFDVRGHKDYHUXPDDOWDGD
PRHGDHVWUDQJHLUD$&RPSDQKLDQmRUHDOL]RXDFRQWUDWDomRGHKHGJHFDPELDOSDUDVXDVFRPSUDV
GH PDWpULDVSULPDV UHDOL]DGDV HP PRHGDV HVWUDQJHLUDV SDUD HVWHV PHVPRV H[HUFtFLRV &DEH
OHPEUDU TXH D &RPSDQKLD WHP FDSDFLGDGH GH UHSDVVDU SUHVV}HV FDPELDLV VREUH FXVWRV VREUH R
SUHoRGHYHQGDGDPDLRULDGHVHXVSURGXWRVYLVWRTXHWRGRRPHUFDGRIDUPDFrXWLFRHVWiVXMHLWRD
PHVPDGLQkPLFD
Demais riscos de mercado
$&RPSDQKLDQmRDGRWDLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVSDUDSURWHomRGRVULVFRVGHFUpGLWRHGHOLTXLGH]
iv. RVSDUkPHWURVXWLOL]DGRVSDUDRJHUHQFLDPHQWRGHVVHVULVFRV
$3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVHD3ROtWLFDGH*HVWmRGH5LVFRV)LQDQFHLURVGD&RPSDQKLD
WHPFRPREDVHRVVHJXLQWHVSUHFHLWRV
x
(YLWDURXHOLPLQDURULVFRGHFLVmRGHQmRVHHQYROYHUFRPDDWLYLGDGHSURFHVVRSURGXWRRX
VHUYLoRTXHJHUDRUHIHULGRULVFRRXDJLUGHIRUPDDGHVFRQWLQXDURXVHUHWLUDUGDTXHODDWLYLGDGH
SURFHVVRSURGXWRRXVHUYLoR(VVDDomRGHUHVSRVWDpQRUPDOPHQWHWRPDGDSDUDDTXHOHVULVFRV
TXHVHHQFRQWUDPDFLPDGRQtYHOGHWROHUkQFLDGD&RPSDQKLDHGHVXDVVXEVLGLiULDVH
x
$FHLWDURULVFRDVDo}HVGHUHVSRVWDVmRGHUHWHUUHGX]LUWUDQVIHULURXH[SORUDURULVFR1D
RSomR ³UHWHU´ p PDQWLGR R ULVFR QR QtYHO DWXDO GH LPSDFWR SRLV p HQWHQGLGR TXH HOH VH HQFRQWUD
GHQWURGRDSHWLWHGD&RPSDQKLD-iQDRSomR³UHGX]LU´VmRWRPDGDVDo}HVSDUDUHGX]LURDWXDOQtYHO
GHLPSDFWRGRULVFR³7UDQVIHULU´RULVFRHVWiJHUDOPHQWHUHODFLRQDGRFRPDXWLOL]DomRGHVHJXURV RV
LPSDFWRV GR ULVFR VmR WUDQVIHULGRV WRWDO RX SDUFLDOPHQWH SDUD R VHJXUDGRU  RX DWUDYpV GH XPD
WHUFHLUL]DomRGDDWLYLGDGHGHULVFRSDUDXPDHPSUHVDPDLVHVSHFLDOL]DGD)LQDOPHQWH³H[SORUDU´R
ULVFR VLJQLILFD DXPHQWDU R JUDX GH H[SRVLomR DR ULVFR QD PHGLGD HP TXH LVVR SRGH SRVVLELOLWDU
YDQWDJHQVFRPSHWLWLYDV
'HVVHPRGRDGLUHWUL]GD&RPSDQKLDpJDUDQWLUTXHDH[SRVLomROtTXLGDVHMDPDQWLGDDXPQtYHO
DFHLWiYHO SRU PHLR GD FRPSUD RX YHQGD j YLVWD GH PRHGD HVWUDQJHLUD TXDQGR QHFHVViULR SDUD
FREULUGHVFDVDPHQWRVGHFXUWRSUD]R
&RPRGHWDOKDGRQD3ROtWLFDGH3URWHomRFRQWUD([SRVLomR&DPELDOPHGLDQWH*HVWmRGH'HULYDWLYRV
DV RSHUDo}HV GH KHGJH GH IOX[R GH FDL[D GHYHUmR UHVSHLWDU FRPR OLPLWH Pi[LPR DWp  GD
H[SRVLomRHYHQFLPHQWRPi[LPRGHDWpPHVHV3DUDDOWHUDo}HVWHPSRUiULDVGHVWHVSDUkPHWURV
VHUiQHFHVViULRRUHSRUWHSDUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
v. VH R HPLVVRU RSHUD LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV FRP REMHWLYRV GLYHUVRV GH SURWHomR
SDWULPRQLDO hedge HTXDLVVmRHVVHVREMHWLYRV
$ &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV QmR XWLOL]DP LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV FRP REMHWLYR GLYHUVR GH
SURWHomRSDWULPRQLDO
vi. DHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHFRQWUROHGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR
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$HVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLDpIRUPDGDGHDFRUGRFRPDV
GLUHWUL]HVHVWDEHOHFLGDVSHORCommittee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission
&262 ,62HSHOR&yGLJRGDV0HOKRUHV3UiWLFDVGH*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYDGR,QVWLWXWR
%UDVLOHLUR GH *RYHUQDQoD &RUSRUDWLYD ,%*&  VHQGR FRPSRVWD SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
&RPLWr GH $XGLWRULD H eWLFD QmR HVWDWXWiULR  H 'LUHWRULD (VWDWXWiULD FXMDV FRPSHWrQFLDV HVWmR
H[HPSOLILFDGDVQDVHTXrQFLD
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

&RPLWrGH$XGLWRULDH
eWLFD

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

x

+RPRORJDUHPRQLWRUDURVREMHWLYRVHVWUDWpJLFRVGD&RPSDQKLD

x

(VWDEHOHFHURDSHWLWHDRULVFRWROHUDGRSHOD&RPSDQKLDQDFRQGXomRGHVHXVQHJyFLRV

x

$YDOLDUTXDQGRUHTXHULGRSHOR&RPLWrGH$XGLWRULDHeWLFDRX$OWD$GPLQLVWUDomRDVLWXDomR
GD &RPSDQKLD H VXDV VXEVLGLiULDV HP UHODomR DRV GHPDLV ULVFRV FRUSRUDWLYRV LH
HVWUDWpJLFR LPDJHP UHJXODWyULROHJDO FUpGLWR PHUFDGR H OLTXLGH] RSHUDFLRQDO SROtWLFR
WHFQROyJLFRHVRFLRDPELHQWDO 

x

5HDYDOLDU SHULRGLFDPHQWH D DGHTXDomR GD HVWUDWpJLD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GD
&RPSDQKLDFRPRDSRLRGR&RPLWrGH$XGLWRULDHeWLFD

x

$YDOLDU UHYLVDU H PRQLWRUDU SHULRGLFDPHQWH DV HVWUDWpJLDV H H[SRVLo}HV GH ULVFR GD
&RPSDQKLD DFRPSDQKDU DV DWLYLGDGHV GH FRQWUROHV LQWHUQRV R IXQFLRQDPHQWR GH
JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV H VLVWHPDV FRP DSRLR GRV WLPHV GH $XGLWRULD ,QWHUQD DXGLWRULD
LQGHSHQGHQWHHComplianceIRUQHFHQGRUHSRUWHSDUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

x

$QDOLVDU H GLVFXWLU DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV DQXDLV FRP D $OWD $GPLQLVWUDomR H D
DXGLWRULDLQGHSHQGHQWHEHPFRPRDVGLYXOJDo}HVIHLWDVQR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRRX
RXWUDVVHo}HVVHPHOKDQWHVHDVFRQFOXV}HVGD$XGLWRULD,QWHUQD

x

9DOLGDUHDFRPSDQKDUDLPSOHPHQWDomRGDVUHFRPHQGDo}HVGHPHOKRULDVHFRUUHo}HVGH
SURFHVVRV H FRQWUROHV IHLWDV SHOD $XGLWRULD ,QWHUQD DXGLWRULD LQGHSHQGHQWH Compliance H
SHORSUySULR&RPLWrFRPRDSRLRGD$XGLWRULD,QWHUQD

x

([DPLQDU D QRPHDomR UHFRQGXomR RX VXEVWLWXLomR GR DXGLWRU H[WHUQR H ID]HU
UHFRPHQGDo}HVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHODFLRQDGDVDHVWHDVVXQWRVHQGRTXHD
FRQWUDWDomRGHDXGLWRULDH[WHUQRpGHFRPSHWrQFLDGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

x

2SLQDUSHODFRQWUDWDomRHGHVWLWXLomRGRVVHUYLoRVGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWHUHFRPHQGDU
DR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRVSDUkPHWURVSDUDFRQWUDWDomRGRVDXGLWRUHVH[WHUQRVSDUD
RXWURVVHUYLoRVSHUPLVVtYHLVDOpPGHDXGLWRULDGHQWUHRXWUDVDWULEXLo}HV

x

'HILQLUDVHVWUDWpJLDVSDUDLPSOHPHQWDURVREMHWLYRVGHQHJyFLRVDSURYDGRVSHOR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRGHQWURGRQtYHOGHWROHUkQFLDDRVULVFRVHVWDEHOHFLGR

x

3DWURFLQDUHDSRLDUDVDo}HVDWLYLGDGHVHHVWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVTXHJDUDQWDPTXHR
DPELHQWH GH FRQWUROH DV DWLYLGDGHV GH FRQWUROH D LQIRUPDomR H D FRPXQLFDomR QD
&RPSDQKLDSHUPDQHoDPDGHTXDGRVDRJHUHQFLDPHQWRHILFD]HHILFLHQWHGRVULVFRVHTXH
DVVHJXUHP TXH RV REMHWLYRV HVWUDWpJLFRV H RV QtYHLV GH DSHWLWH DR ULVFR HVWmR VHQGR
REVHUYDGRV

x

0RQLWRUDURVULVFRVDTXHD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDHDYDOLDUQRYRVULVFRVSRWHQFLDOPHQWH
QmRPDSHDGRVFRPDSRLRVHPSUHTXHUHTXLVLWDGRGD$GPLQLVWUDomR$XGLWRULD,QWHUQDH
DXGLWRULDLQGHSHQGHQWH

x

([HFXWDUDVDo}HVGHUHVSRVWDDRVULVFRV SODQRVGHDomR SDUDRVULVFRVHVWUDWpJLFRHGH
LPDJHPGHQWURGRVSUD]RVHVWDEHOHFLGRV

x

$FRPSDQKDU GH IRUPD VLVWHPiWLFD DV Do}HV GH UHVSRVWD DRV ULVFRV GHILQLGDV HQYLGDQGR
HVIRUoRV MXQWR DRV $GPLQLVWUDGRUHV SDUD TXH UHWRUQHP DRV QtYHLV WROHUiYHLV GHQWUR GRV
SUD]RVDFRUGDGRV
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F DDGHTXDomRGDHVWUXWXUDRSHUDFLRQDOHFRQWUROHVLQWHUQRVSDUDYHULILFDomRGDHIHWLYLGDGH
GDSROtWLFDDGRWDGD
3DUD D YHULILFDomR GD HIHWLYLGDGH GD 3ROtWLFD DGRWDGD H FRP R REMHWLYR GH SURSRUFLRQDU UREXVWH]
HIHWLYLGDGHHTXDOLGDGHGHVWHVLVWHPDD&RPSDQKLDFRQWDFRPR'HSDUWDPHQWRGH$XGLWRULD,QWHUQD
H R &RPLWr GH $XGLWRULD H eWLFD DOpP GR DSRLR GD 'LUHWRULD )LQDQFHLUD H GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR'HVWDIRUPDFRQVLGHUDQGRD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVHDVDWULEXLo}HV
GHFDGDXPGRVyUJmRVHQYROYLGRVQRSURFHVVRGHLGHQWLILFDomRPDSHDPHQWRHPLWLJDomRGHULVFRV
GHVFULWRV QRV LWHQV DQWHULRUHV D $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD HQWHQGH TXH D DWXDO HVWUXWXUD
RSHUDFLRQDO H GH FRQWUROHV LQWHUQRV p DGHTXDGD SDUD D YHULILFDomR GD HIHWLYLGDGH GD 3ROtWLFD GH
*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVIDFHDRVULVFRVGHPHUFDGRDRVTXDLVD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWD
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±'HVFULomRGRVFRQWUROHVLQWHUQRV

a.
JUDXGH HILFLrQFLD GHWDLVFRQWUROHV LQGLFDQGR HYHQWXDLVLPSHUIHLo}HVH DV
SURYLGrQFLDVDGRWDGDVSDUDFRUULJLODV

$ $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD p UHVSRQViYHO SHOR HVWDEHOHFLPHQWR H PDQXWHQomR GHFRQWUROHV
LQWHUQRVDGHTXDGRVUHODWLYRVDRVUHODWyULRVILQDQFHLURVHJHUHQFLDLV

$ &RPSDQKLD DGRWD SUiWLFDV GH FRQWUROHV LQWHUQRV TXH YLVDP DVVHJXUDU D HILFLrQFLD H D
FRQILDELOLGDGH GD GLYXOJDomR GDV LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV EXVFDQGR TXH VXDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVDSUHVHQWHPDGHTXDGDPHQWHH WHPSHVWLYDPHQWHRVDVSHFWRV
UHOHYDQWHVGHVXDSRVLomRILQDQFHLUDHSDWULPRQLDO WDLV FRPR 

L 
DYDOLDomR H DFRPSDQKDPHQWR GDV HWDSDV GH WUDEDOKR SRU GLYHUVDViUHDV RUJDQL]DFLRQDLV
GD &RPSDQKLD

LL 
HODERUDomR PHQVDO GH UHODWyULRV ILQDQFHLURV H JHUHQFLDLV TXH VmR VXEPHWLGRV
UHJXODUPHQWHj'LUHWRULDHDR &RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXDQGRGHVXDGLYXOJDomRTXHRVUHYLVD
HRVGLVFXWHHP VXDV UHXQL}HV

LLL 
HODERUDomR GH LQVWUXo}HV RULHQWDo}HV H SURFHGLPHQWRV SDUD DVVHJXUDU TXH DV Do}HV
LGHQWLILFDGDV SHOD DGPLQLVWUDomR SDUD HQGHUHoDU RV ULVFRV UHOHYDQWHVHVWmRVHQGRUHDOL]DGDVFRP
HIHWLYLGDGHH

LY 
GLVSRQLELOL]DomR WULPHVWUDO GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV
DXGLWDGDV RX UHYLVDGDV SHORVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVFRQIRUPHRFDVRFRQWHQGR

D EDODQoR SDWULPRQLDO

E GHPRQVWUDo}HVGHUHVXOWDGR

F GHPRQVWUDomRGHUHVXOWDGR DEUDQJHQWH

G GHPRQVWUDomRGDPXWDomRGRSDWULP{QLROtTXLGR

H GHPRQVWUDomR GHIOX[RGHFDL[DH

I QRWDVH[SOLFDWLYDV

2 SURFHVVR GH UHYLVmR GH FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD IRL HODERUDGRGHQWURGDVPHOKRUDV
SUiWLFDV SDUD HVWDEHOHFHUGHIRUPDDPSODHHPWRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVDFRQILDELOLGDGHGRV
UHODWyULRV ILQDQFHLURV WHQGR D ILQDOLGDGH GH JDUDQWLU D FRQWLQXLGDGH GR IOX[R GDV RSHUDo}HV
DVVLP FRPR D SUHSDUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV SDUDGLYXOJDomRDRPHUFDGRFRQIRUPH
SULQFtSLRV FRQWiEHLV JHUDOPHQWH DFHLWRV 'HYLGR jV OLPLWDo}HV GH HVFRSR LQHUHQWHV RV FRQWUROHV
LQWHUQRV VREUH RV UHODWyULRV ILQDQFHLURV SRGHP QmR SUHYHQLU RX GHWHFWDU HUURV $OpP GLVVR DV
SURMHo}HVVREUH TXDOTXHUDYDOLDomRGHHIHWLYLGDGHSDUDSHUtRGRVIXWXURVHVWmRVXMHLWDVDRULVFRGH
TXHRVFRQWUROHVSRVVDPVHWRUQDULQDGHTXDGRVGHYLGRDPXGDQoDVQDVFRQGLo}HV H[LVWHQWHV


b.
DVHVWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVHQYROYLGDV

$&RPSDQKLDDGRWDRPRGHORGH7UrV/LQKDVGH'HIHVDSDUDRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHFRQWUROHV
LQWHUQRVUHODWLYRVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV'HVWDIRUPDDUHVSRQVDELOLGDGHSRUDVVHJXUDUD
FRQILDELOLGDGHGDVLQIRUPDo}HVpUHDOL]DGDSHORVVHJXLQWHVstakeholders

L
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHVSRQViYHO SRU GHWHUPLQDU D R DXGLWRU LQGHSHQGHQWH
UHVSRQViYHO SRU DXGLWDU DV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV GD &RPSDQKLD H GHWHUPLQDU DV SROtWLFDV H
SDGU}HVFRQWiEHLVHILVFDLVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDSOLFiYHLV

PÁGINA: 81 de 390

Formulário de Referência - 2021 - Blau Farmacêutica S.A.

Versão : 2

5.3 - Descrição Dos Controles Internos

LL 

&RPLWrGH$XGLWRULDHeWLFDH


LLL 
'LUHWRULD$GPLQLVWUDWLYR)LQDQFHLUDHGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV

2PRGHORGDVWUrVOLQKDVGHGHIHVDSHUPHLDFRQWUROHVGLUHWRVHPWRGDVDVFDPDGDVGD&RPSDQKLD
SHUPLWLQGR TXH RV QtYHLV RSHUDFLRQDLV WiWLFRV H HVWUDWpJLFRV SRVVDP REVHUYDU GH PDQHLUD JOREDO
FRPRRVFRQWUROHVHVWmRPLWLJDQGRULVFRVHRTXDQWRVmRQHFHVVDULDPHQWHHILFD]HVSDUDFDGDXPD
GH VXDV DWULEXLo}HV GHPRQVWUDomR JUiILFD QR LWHP  F ³3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV´
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

$OpP GR PRGHOR GDV WUrV OLQKDV GH GHIHVD D &RPSDQKLD WDPEpP EXVFD HP VXD HVWUXWXUD
RUJDQL]DFLRQDOGHFRQWUROHVLQWHUQRVHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHVWDUGHDFRUGRFRPDVGLUHWUL]HV
HVWDEHOHFLGDVSHORCommittee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission &262 
,62HSHOR&yGLJRGDV0HOKRUHV3UiWLFDVGH*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYDGR,QVWLWXWR%UDVLOHLUR
GH*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD ,%*& 

$ &RPSDQKLD SRVVXL XPD 'LUHWRULD $GPLQLVWUDWLYR )LQDQFHLUD H GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV
SULQFLSDO HVWUXWXUD UHVSRQViYHO SHODV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV FRP VXSRUWH GLUHWR GD iUHD GH
&RQWURODGRULDTXHSRVVXLXP*HUHQWHGH&RQWURODGRULDR TXDOUHVSRQGHKLHUDUTXLFDPHQWHDR'LUHWRU
$GPLQLVWUDWLYR)LQDQFHLURHGH5HODo}HV FRP,QYHVWLGRUHVHpUHVSRQViYHOSHODUHYLVmRHDSURYDomR
ILQDOGDVGHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV H XP &RQWDGRU UHVSRQViYHO SHOD DVVLQDWXUD GR EDODQoR
SHUDQWH R yUJmRILVFDOL]DGRU &5&±&RQVHOKR5HJLRQDOGH&RQWDELOLGDGH 

$VVLPTXHDSURYDGDVSHOD&RQWURODGRULDHDVVLQDGDVSHOR&RQWDGRUDV GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
VmR VXEPHWLGDV DR 'LUHWRU $GPLQLVWUDWLYR )LQDQFHLUR DR 'LUHWRU 3UHVLGHQWH H DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR

$GHPDLVD&RPSDQKLDXWLOL]DRVLVWHPD6$3UHFRQKHFLGRLQWHUQDFLRQDOPHQWHSRU VXD VHJXUDQoD
H UREXVWH] R TXDO p WRWDOPHQWH LQWHJUDGR H SRVVXL WRWDO UDVWUHDELOLGDGHVREUHTXDOTXHUUHJLVWUR
FRQWiELO HIHWXDGR JHUDQGR DVVLP DOWD VHJXUDQoDSDUDDiUHDFRQWiELOGD&RPSDQKLD

c.
6H H FRPR D HILFLrQFLD GRV FRQWUROHV LQWHUQRV p VXSHUYLVLRQDGD SHOD
DGPLQLVWUDomR GR HPLVVRU LQGLFDQGR R FDUJR GDV SHVVRDV UHVSRQViYHLV SHORUHIHULGR
DFRPSDQKDPHQWR

1RV WHUPRV GD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR (VWUDWpJLFRGH 5LVFRV RV FRQWUROHV LQWHUQRV GD
&RPSDQKLD VmR DYDOLDGRV SHORV UHVSRQViYHLV GH FDGD iUHD EHP FRPR WHVWDGRV SHOD $XGLWRULD
,QWHUQD LQFOXVLYH RV FRQWUROHV UHODFLRQDGRV j HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD
&RPSDQKLD $V DWLYLGDGHV GH FRQWUROH RFRUUHP HP WRGRVRVQtYHLVRUJDQL]DFLRQDLVGD&RPSDQKLD
H DEUDQJHP HQWUH RXWUDV D UHYLVmR H DSURYDomR GDV QRUPDV H SURFHGLPHQWRV DSOLFiYHLV DRV
QHJyFLRV

$V DWLYLGDGHVGHFRQWUROHVmRGHVFULWDVHPSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRV7DLVSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRV
VmR DQXDOPHQWH UHYLVDGRV H HYHQWXDLV PHOKRULDV RX IDOKDV SRWHQFLDLV QRV SURFHVVRV VmR
FRPXQLFDGRVSHORVJHVWRUHVj $XGLWRULD,QWHUQD SDUDLPSOHPHQWDomR GDVPHGLGDV SHUWLQHQWHV

'HSDUWDPHQWR)LQDQFHLUR

2GHSDUWDPHQWRILQDQFHLURHVWiVREDUHVSRQVDELOLGDGHGD'LUHWRULD$GPLQLVWUDWLYR )LQDQFHLUD H GH
5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV $OpP GLVVR Ki XPD iUHD GH &RQWURODGRULDUHVSRQViYHOSHODJHUDomR
GH WRGRV RV VHXV UHJLVWURV FRQWiEHLV 0HQVDOPHQWH p HODERUDGR XP EDODQFHWH FRP DV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GR PrV HQFHUUDGR TXH p DQDOLVDGR SHOD 'LUHWRULD $GPLQLVWUDWLYR
)LQDQFHLUDH HQFDPLQKDGRSDUDDDSUHFLDomRGR'LUHWRU3UHVLGHQWHHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
GD &RPSDQKLD (VVHEDODQFHWHpHQFDPLQKDGR SHULRGLFDPHQWH jVLQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV FRP
DV TXDLV D &RPSDQKLD PDQWpP UHODFLRQDPHQWR DV TXDLV R DQDOLVDP GH IRUPD LQGHSHQGHQWH H
UHWRUQDP j &RPSDQKLD FRP HYHQWXDLV FRPHQWiULRV H G~YLGDV TXH VmR HVFODUHFLGRV SHOD
&RPSDQKLD FRQIRUPH QHFHVViULR 7RGD H TXDOTXHU LUUHJXODULGDGH TXH SRVVD YLU D RFRUUHU
SRGHUi VHU GHWHFWDGD TXDQGR GD DQiOLVH GR EDODQFHWH PHQVDO H GR SURFHVVR GH UHFRQFLOLDo}HV
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GH FRQWDV WDPEpPUHDOL]DGR PHQVDOPHQWH $ HPSUHVD VHJXH SROtWLFDV FRQWiEHLV GH DFRUGR
FRP DV QRUPDV YLJHQWHVHVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVVmRDXGLWDGDVSRUDXGLWRULDGHSULPHLUD
OLQKD ³%LJ)RXU´ 

7RGRVRVUHJLVWURVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLDGHVGHVmRJHUDGRVSRUPHLRGR VLVWHPD6$3
UHFRQKHFLGR LQWHUQDFLRQDOPHQWH SRU VXD VHJXUDQoD H UREXVWH] R TXDO p WRWDOPHQWH LQWHJUDGR H
SRVVXL WRWDO UDVWUHDELOLGDGH VREUH TXDOTXHU UHJLVWUR FRQWiELO HIHWXDGR JHUDQGR DVVLP XPD DOWD
VHJXUDQoD SDUD D iUHD FRQWiELO GD &RPSDQKLD H FRQILDQoD QD JHUDomR GRV Q~PHURV D VHUHP
FRQWDELOL]DGRV

9DOH UHVVDOWDU TXH FRP UHODomR DR IOX[R GH FDL[D RV VDOGRV EDQFiULRV GD &RPSDQKLD VmR
FRQFLOLDGRVGLDULDPHQWHHDSRVLomRGHFDL[DpLQIRUPDGDMXQWRFRP DSUHYLVmRGRVUHFHELPHQWRVH
GHVHPEROVRVGRVGLDVVXEVHTXHQWHVQRPtQLPRDR'LUHWRU3UHVLGHQWHGLUHWDPHQWHSHOR'LUHWRU
$GPLQLVWUDWLYR)LQDQFHLURHGH5HODo}HVFRP ,QYHVWLGRUHV

$&RPSDQKLDWHPLQYHVWLGRUHFXUVRVHVSHFLDOPHQWHHP7,SDUDTXHRVSURFHVVRV VHMDP GLJLWDLV
UDVWUHiYHLVFRQWURODGRV SHOR 6$3H DSURYDGRVYLD ZRUNIORZ H DVVLQDWXUDHOHWU{QLFD

d.
GHILFLrQFLDV H UHFRPHQGDo}HV VREUH RV FRQWUROHV LQWHUQRV SUHVHQWHV QR
UHODWyULRFLUFXQVWDQFLDGRSUHSDUDGRHHQFDPLQKDGRDRHPLVVRUSHORDXGLWRU LQGHSHQGHQWH
QRV WHUPRV GD UHJXODPHQWDomR HPLWLGD SHOD &90TXHWUDWDGRUHJLVWURHGRH[HUFtFLRGD
DWLYLGDGHGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWH

(P  GH PDUoR GH  RV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV GD &RPSDQKLD HPLWLUDP UHODWyULR
FLUFXQVWDQFLDGRSRUPHLRGRTXDOIRLHYLGHQFLDGDDVHJXLQWHGHILFLrQFLDVLJQLILFDWLYDQRTXHWDQJH
DRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD
 'HILFLrQFLDVQRFRQWUROHJHUDOGHLQYHQWiULR


6LWXDomRREVHUYDGD

9HULILFRXVH GXUDQWH RV WUDEDOKRV GH DFRPSDQKDPHQWR GRV LQYHQWiULRV ItVLFRV GRV HVWRTXHV GD
&RPSDQKLD GLYHUVDV GHILFLrQFLDV GH FRQWUROH GHQWUH DV TXDLV SRGHPRV GHVWDFDU L  DXVrQFLD GH
FRPXQLFDomRUHIHUHQWHDRFURQRJUDPDGHLQYHQWiULRHQWUHDVORFDOLGDGHVILOLDOGH6mR3DXOR&DXFDLD
H&RWLD LL DXVrQFLDGHLQVWUXo}HVGHLQYHQWiULRSDUDPDWHULDLVDX[LOLDUHVQDVILOLDLVGH6mR3DXORH
&RWLD LLL ORWHVHPJDOS}HVLQFRUUHWRVQDILOLDOGH&RWLD LY SRVLo}HVGHHVWRTXHGLYHUJHQWHGRItVLFR
HGRVLVWHPDQDILOLDOGH&RWLD Y DUPD]HQDJHPGHLWHQVIRUDGHSUDWHOHLUDVQDILOLDOGH&RWLD YL 
LQH[LVWrQFLDGHPDSHDPHQWRGDVSRVLo}HVGHLQYHQWiULRGHSURGXWRVDX[LOLDUHVHGHGHVHQYROYLPHQWR
QDILOLDOGH&RWLD YLL LWHQVLGHQWLILFDGRVILVLFDPHQWHPDVQmRFRQVWDQWHVGDVOLVWDVGHFRQWDJHQVQD
ILOLDOGH&RWLD YLLL DXVrQFLDGHFRQWUROHDQWLIXUWRQDILOLDOGH&DXFDLD L[ DXVrQFLDGHVHJUHJDomRGH
LWHQVGHHVWRTXHODFUDGRVHLWHQVDEHUWRVIUDFLRQDGRVSDUDXVRQDILOLDOGH&DXFDLD [ GHILFLrQFLDV
QRV FRQWUROHV ItVLFRV GRV LWHQV GHYROYLGRV QD ILOLDO GH &RWLD H [L  FDL[DV VHP LGHQWLILFDomR GH
TXDQWLGDGHORWHHRXPDWHULDOQDILOLDOGH&RWLD


3RVVtYHLVHIHLWRV

$ DXVrQFLD GH XP FRQWUROH ItVLFR ULJRURVR GRV LWHQV HP HVWRTXH DXPHQWD R ULVFR GH GHVYLRV GRV
PHVPRVHSHUGDVILQDQFHLUDVLUUHFXSHUiYHLVSDUDD&RPSDQKLD


5HFRPHQGDomR

5HFRPHQGRXVHTXHD&RPSDQKLDLGHQWLILTXHRVUHVSRQViYHLVSRUWDLVGHILFLrQFLDVLPSOHPHQWHXP
SODQRGHDomRTXHHQYROYDGHILQLomRGHQRYDVURWLQDVGHFRQWUROHHPRQLWRUDPHQWRGRVVHXVHVWRTXHV
GHIRUPDWHPSHVWLYD
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e.
FRPHQWiULRV GRV GLUHWRUHV VREUH DV GHILFLrQFLDV DSRQWDGDV QR UHODWyULR
FLUFXQVWDQFLDGRSUHSDUDGRSHORDXGLWRULQGHSHQGHQWHHVREUHDVPHGLGDVFRUUHWLYDVDGRWDGDV

(PUHODomRjGHILFLrQFLDDSRQWDGDQRLWHP³G´DFLPDD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDFRPSUHHQGH
DV GHILFLrQFLDV UHODWLYDV DRV FRQWUROHV GH HVWRTXHV 'HVWDFD TXH  IRL XP DQR DWtSLFR RQGH
GHYLGR j SDQGHPLD GD &29,' YLVDQGR JDUDQWLU D FRQWLQXLGDGH GH VXDV RSHUDo}HV RSWRX SRU
DXPHQWDUVLJQLILFDWLYDPHQWHVHXVLQYHQWiULRVGXUDQWHHVWH~OWLPRH[HUFtFLRPLQLPL]DQGRRULVFRGH
XPDLQWHUUXSomRGHVXDFDGHLDGHIRUQHFLPHQWRWDQWRQDFLRQDOTXDQWRLQWHUQDFLRQDO(VWHDXPHQWR
VLJQLILFDWLYRGHLQYHQWiULRQROLPLWHGDVXDFDSDFLGDGHSUHMXGLFRXDOJXQVFRQWUROHVSRUpPSHUPLWLX
TXHD&RPSDQKLDFRQVHJXLVVHPDQWHUVXDRSHUDomRDSOHQDFDUJDSURGX]LQGRPHGLFDPHQWRVGH
JUDQGHLPSRUWkQFLDSDUDRVKRVSLWDLV$HVWUDWpJLDGHPRQVWURXVHDFHUWDGDRQGHD&RPSDQKLDQmR
VRIUHXQHQKXPDLQWHUUXSomRGHSURGXomRGXUDQWHHVWHSHUtRGRGHDOWDFRPSOH[LGDGH(PIXQomRGDV
GHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDVD&RPSDQKLDHVWiLPSOHPHQWDQGRPHGLGDVHIHWLYDVSDUDDGHTXDomRGD
HVWUXWXUDItVLFDHGHFRQWUROHVLQWHUQRVTXHSHUPLWDPDFXUDFLGDGHHDVVHUWLYLGDGHQRPRQLWRUDPHQWR
GRVHVWRTXHV
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±(P UHODomR DRV PHFDQLVPRV H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV GH LQWHJULGDGH DGRWDGRV SHOR
HPLVVRU SDUD SUHYHQLU GHWHFWDU H VDQDU GHVYLRV IUDXGHV LUUHJXODULGDGHV H DWRV LOtFLWRV
SUDWLFDGRVFRQWUDDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDQDFLRQDORXHVWUDQJHLUDLQIRUPDU

DVHRHPLVVRUSRVVXLUHJUDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVRXSUiWLFDVYROWDGDVSDUDDSUHYHQomR
GHWHFomR H UHPHGLDomR GH IUDXGHV H LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D DGPLQLVWUDomR S~EOLFD
LGHQWLILFDQGRHPFDVRSRVLWLYR

LRVSULQFLSDLVPHFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVGHLQWHJULGDGHDGRWDGRVHVXDDGHTXDomRDR
SHUILO H ULVFRV LGHQWLILFDGRV SHOR HPLVVRU LQIRUPDQGR FRP TXH IUHTXrQFLD RV ULVFRV VmR
UHDYDOLDGRVHDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVHDVSUiWLFDVVmRDGDSWDGDV

$ $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD EXVFD FRQVWDQWHPHQWH DSOLFDU DV PHOKRUHV SUiWLFDV H FRQGX]LU VHXV
QHJyFLRVFRPVHXVFOLHQWHVGRPHUFDGRSULYDGRHFRPDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDEHPFRPRHPVHXV
UHODFLRQDPHQWRVFRPRVFRODERUDGRUHVSDUFHLURVGHQHJyFLRWHUFHLUL]DGRVHIRUQHFHGRUHVGHEHQVH
VHUYLoRVHPDOLFHUFHVSDXWDGRVSHODWUDQVSDUrQFLDHTXLGDGHFRQILDQoDHTXDOLGDGHHPWXGRRTXHID]

3DUDWDQWRR'HSDUWDPHQWRGHComplianceWHPFRPRSULQFLSDOREMHWLYRWUDEDOKDUHPFRQMXQWRFRPRV
GHPDLV GHSDUWDPHQWRV SDUD R FXPSULPHQWR GDV QRUPDV LQWHUQDV H OHJLVODomR YLJHQWH EHP FRPR
DWHQGHUDRVYDORUHVRUJDQL]DFLRQDLVHDVVHJXUDUXPDGHTXDGRDPELHQWHGHFRQWUROHVLQWHUQRV7RGRV
RVGHSDUWDPHQWRVGD&RPSDQKLDFRODERUDPFRPDVDWLYLGDGHVGR'HSDUWDPHQWRGHComplianceQR
VHQWLGRGHHVWDUHPSUHSDUDGRVSDUDLGHQWLILFDUHUHSRUWDUHYHQWXDLVGHVYLRVGHFRQGXWD

1HVVH FRQWH[WR IRL LPSOHPHQWDGR R 3URJUDPD GH ,QWHJULGDGH FXMD ILQDOLGDGH p UHIRUoDU R
FRPSURPHWLPHQWRGD&RPSDQKLDFRPDpWLFDHDLQWHJULGDGHHPVHXVQHJyFLRVHDWLYLGDGHVFRPR
SURSyVLWRGHPLQLPL]DUVXDH[SRVLomRDTXDLVTXHUVDQo}HVHLQIUDo}HVLPSRVWDVSHODOHJLVODomRHP
YLJRU23URJUDPDGH,QWHJULGDGHFRQWHPSODSROtWLFDVSUiWLFDVPHFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVTXH
FRUURERUDPFRPDSUHYHQomRGHWHFomRHUHPHGLDomRGHDWRVLOtFLWRVIUDXGHVHLUUHJXODULGDGHV

2&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDpRSLODUGR3URJUDPDGH,QWHJULGDGHUHIOHWLQGRDPLVVmRDYLVmRRV
YDORUHVHRVSULQFtSLRVGD&RPSDQKLDVHQGRXWLOL]DGRFRPRXPJXLDUHIHUHQFLDOTXHRULHQWDUiDV
Do}HVGRVFRODERUDGRUHVHWHUFHLURV

$3ROtWLFD$QWLFRUUXSomRWDPEpPpDPDQLIHVWDomRGD&RPSDQKLDHPILUPDUVHXFRPSURPLVVRFRP
R FRPEDWH j FRUUXSomR IUDXGHV H ODYDJHP GH GLQKHLUR (PERUD D /HL Q  ³/HL
$QWLFRUUXSomR %UDVLOHLUD´  FRQVLGHUH FRPR DWRV OHVLYRV DTXHOHV SUDWLFDGRV FRQWUD D DGPLQLVWUDomR
S~EOLFDDFRQFHSomRGDSROtWLFDDQWLFRUUXSomRpDGHPRQVWUDomRPDLVFODUDGHTXHD&RPSDQKLD
SURtEH HVWDV SUiWLFDV WDPEpP FRQWUD SHVVRDV MXUtGLFDV SULYDGDV RX SHVVRDV ItVLFDV
LQGHSHQGHQWHPHQWHGRYDORUFRPSUHHQGLGR

$OpP GD 3ROtWLFD $QWLFRUUXSomR QR DUFDERXoR GH SROtWLFDV GR 3URJUDPD GH ,QWHJULGDGH HVWmR
FRQWHPSODGDVD3ROtWLFDGR'HQXQFLDQWHHD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWR(VWUDWpJLFRGH5LVFRV

2XWUDIHUUDPHQWDGHH[WUHPDLPSRUWkQFLDDR3URJUDPDGH,QWHJULGDGHpD/LQKDeWLFDTXHIRLFULDGD
SDUD UHFHEHU UHODWRV GH ERDIp VREUH LUUHJXODULGDGHV GHVYLRV H YLRODo}HV DR &yGLJR GH eWLFD H
&RQGXWD3ROtWLFD$QWLFRUUXSomRGHPDLVQRUPDVOHJDLVHLQWHUQDVGD&RPSDQKLD$/LQKDeWLFDWHP
IXQFLRQDPHQWR  KRUDV SRU GLD  GLDV SRU VHPDQD LQFOXVLYH HP IHULDGRV VHQGR FHUWR TXH DV
LQIRUPDo}HVQHODUHSRUWDGDVVmRWUDWDGDVFRPVLJLORFRQILGHQFLDOLGDGHHLQGHSHQGrQFLDSRUPHLR
GRVFDQDLVGLVSRQLELOL]DGRVQRVLWHGD&RPSDQKLDWHOHIRQHHHQGHUHoRHOHWU{QLFRGHHPDLO

2 &yGLJR GH eWLFD H &RQGXWD H GHPDLV SROtWLFDV H SURFHGLPHQWRV VmR UHDYDOLDGRV DQXDOPHQWH
HQTXDQWR DV SUiWLFDV ULVFRV H FRQWUROHV PLWLJDWyULRV VmR UHDQDOLVDGDV SHULRGLFDPHQWH D ILP GH
YHULILFDUDDGHTXDomRjUHDOLGDGHGD&RPSDQKLDHjVQRUPDVYLJHQWHV

LL DV HVWUXWXUDV RUJDQL]DFLRQDLV HQYROYLGDV QR PRQLWRUDPHQWR GR IXQFLRQDPHQWR H GD
HILFLrQFLD GRV PHFDQLVPRV H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV GH LQWHJULGDGH LQGLFDQGR VXDV
DWULEXLo}HVVHVXDFULDomRIRLIRUPDOPHQWHDSURYDGDyUJmRVGRHPLVVRUDTXHVHUHSRUWDP
HRVPHFDQLVPRVGHJDUDQWLDGDLQGHSHQGrQFLDGHVHXVGLULJHQWHVVHH[LVWHQWHV

PÁGINA: 85 de 390

Formulário de Referência - 2021 - Blau Farmacêutica S.A.

Versão : 2

5.4 - Programa de Integridade

2 'HSDUWDPHQWR GH Compliance UHVSRQGH GLUHWDPHQWH DR &RPLWr GH $XGLWRULD H eWLFD yUJmR
LQGHSHQGHQWHGHDVVHVVRUDPHQWRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHUHVSRQViYHOSRUDFRPSDQKDUR
FXPSULPHQWR GDV QRUPDV DQDOLVDU H FRRUGHQDU DV LQYHVWLJDo}HV GHFLGLU DV Do}HV FRUUHWLYDV
DSOLFiYHLV DOpP GH RXWUDV DWULEXLo}HV VHQGR JHULGR DGPLQLVWUDWLYDPHQWH SHOR 'LUHWRU-XUtGLFRGH
&RPSOLDQFHGH*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYDHGH3URWHomRGH'DGRVHPXPDHVWUXWXUDFRQFHELGDSDUD
GDUPDLRUDXWRQRPLDHLQGHSHQGrQFLDHPVXDVDo}HV

2&RPLWrGH$XGLWRULDHeWLFDpFRPSRVWRSRUWUrVPHPEURVLQGHSHQGHQWHV

23URJUDPDGH,QWHJULGDGHIRLGHVHQYROYLGRSHOR'HSDUWDPHQWRGHComplianceHPFRQMXQWRFRPR
&RPLWrGH$XGLWRULDHeWLFDHFRQWDFRPRLPSUHVFLQGtYHODSRLRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

2 &RPLWr p UHVSRQViYHO SRU GHILQLU DV SROtWLFDV H SURFHGLPHQWRV D VHUHP DGRWDGRV EHP FRPR
HVWDEHOHFHUDVGLUHWUL]HVGHFRPXQLFDomRFDSDFLWDomRHWUHLQDPHQWRHDLQGDSURFHGLPHQWRVSDUD
LGHQWLILFDomRHUHPHGLDomRGHULVFRV

2FRUSRGLUHWLYRGD&RPSDQKLDHVWiHQYROYLGRGLUHWDPHQWHQR3URJUDPDGH,QWHJULGDGH

LLLVHRHPLVVRUSRVVXLFyGLJRGHpWLFDRXGHFRQGXWDIRUPDOPHQWHDSURYDGRLQGLFDQGRVH
HOH VH DSOLFD D WRGRV RV GLUHWRUHV FRQVHOKHLURV ILVFDLV FRQVHOKHLURV GH DGPLQLVWUDomR H
HPSUHJDGRVHVHDEUDQJHWDPEpPWHUFHLURVWDLVFRPRIRUQHFHGRUHVSUHVWDGRUHVGHVHUYLoR
DJHQWHV LQWHUPHGLiULRV H DVVRFLDGRV VH H FRP TXH IUHTXrQFLD RV GLUHWRUHV FRQVHOKHLURV
ILVFDLVFRQVHOKHLURVGHDGPLQLVWUDomRHHPSUHJDGRVVmRWUHLQDGRVHPUHODomRDRFyGLJRGH
pWLFD RX GH FRQGXWD H jV GHPDLV QRUPDV UHODFLRQDGDV DR WHPD DV VDQo}HV DSOLFiYHLV QD
KLSyWHVH GH YLRODomR DR FyGLJR RX D RXWUDV QRUPDV UHODWLYDV DR DVVXQWR LGHQWLILFDQGR R
GRFXPHQWR RQGH HVVDV VDQo}HV HVWmR SUHYLVWDV yUJmR TXH DSURYRX R FyGLJR GDWD GD
DSURYDomR H FDVR R HPLVVRU GLYXOJXH R FyGLJR GH FRQGXWD ORFDLV QD UHGH PXQGLDO GH
FRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR

$ ~OWLPD YHUVmR GR &yGLJR GH eWLFD H &RQGXWD IRL GHYLGDPHQWH DSURYDGD SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRUHDOL]DGDHPGHVHWHPEURGHHHVWiGLVSRQtYHOQRZHEVLWHGD
&RPSDQKLD ZZZEODXFRPEUUL DOpPGHHVWDUGLVSRQtYHOQDLQWUDQHWGD&RPSDQKLDSDUDIDFLOLWDUR
DFHVVRSHORVFRODERUDGRUHV

2 &yGLJR GH eWLFD H &RQGXWD p DSOLFiYHO D WRGRV RV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
&RPLWrV'LUHWRULDFRODERUDGRUHVHWHUFHLURVFRPRSDUFHLURVGHQHJyFLRIRUQHFHGRUHVGHEHQVH
GHVHUYLoRV

2VWUHLQDPHQWRVGR&RGLJRGHeWLFDH&RQGXWDHGHPDLVSROtWLFDVWrPSHULRGLFLGDGHDQXDOHRQtYHO
GHDGHVmRDRVWUHLQDPHQWRVpHOHYDGRVHQGRFRQVLGHUDGRQDDYDOLDomRLQGLYLGXDOGHGHVHPSHQKR
DQXDO GRV FRODERUDGRUHV (QWUH GH]HPEUR GH  H MDQHLUR GH  IRUDP DSOLFDGRV RV
WUHLQDPHQWRVGR&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDH$QWLFRUUXSomRDWRGRVRVFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLD
HRSHUFHQWXDOGHDGHVmRIRLVXSHULRUD

2GHVUHVSHLWRDTXDOTXHUGRVDVVXQWRVWUDWDGRVQR&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDHQDVSROtWLFDVGH
&RPSOLDQFHpREMHWRGHDYDOLDomRSHOR'HSDUWDPHQWRGH&RPSOLDQFHHSHOR&RPLWrGH$XGLWRULDH
eWLFDHRLQIUDWRUTXDQGRYLQFXODGRj&RPSDQKLDHVWDUiVXMHLWRDVDQo}HVHPHGLGDVGLVFLSOLQDUHV
QRVWHUPRVGDOHJLVODomRWUDEDOKLVWDDSOLFiYHOLQGHSHQGHQWHPHQWHGRFRQKHFLPHQWRWpFQLFRHJUDX
KLHUiUTXLFRVHPSUHMXt]RjVFRQVHTXrQFLDVGHQDWXUH]DFLYLOHFULPLQDO

2 GHVFXPSULPHQWR HP HVSHFLDO GD 3ROtWLFD $QWLFRUUXSomR HVWi VXMHLWR DGLFLRQDOPHQWH j
UHVSRQVDELOL]DomR REMHWLYD GD &RPSDQKLD QRV kPELWRV DGPLQLVWUDWLYR H FLYLO SRU DWRV OHVLYRV
SUDWLFDGRVSRUVHXVDGPLQLVWUDGRUHVHFRODERUDGRUHVTXHSUDWLTXHPDWRVLOHJDLVHPEHQHItFLRSUyULR
GH WHUFHLURV RX DWp PHVPR GD &RPSDQKLD 7DO UHVSRQVDELOL]DomR QmR H[FOXL D SRVVLELOLGDGH GH
UHVSRQVDELOLGDGH LQGLYLGXDO GH VHXV DGPLQLVWUDGRUHV H FRODERUDGRUHV VHMDP HOHV FRDXWRUHV RX
SDUWtFLSHVGRDWRLOtFLWR7DLVVDQoRHVHVWmRSUHYLVWDVQD3ROtWLFD$QWLFRUUXSomR
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2GHVUHVSHLWRSRUSDUWHGHDGPLQLVWUDGRUHVHGHWHUFHLURVWDPEpPVHUiSHQDOL]DGRFRPDUHVFLVmR
FRQWUDWXDO VHP SUHMXt]R GDV VDQo}HV FRQWUDWXDLV FDEtYHLV H GDV PHGLGDV MXGLFLDV WHQGHQWHV DR
UHVVDUFLPHQWRTXDQGRDSOLFiYHLV

4XDLVTXHU DWRV LOtFLWRV FRQKHFLGRV SHOD &RPSDQKLD VHUmR GHYLGDPHQWH UHSRUWDGRV j DXWRULGDGH
S~EOLFDFRPSHWHQWH

E VH R HPLVVRU SRVVXL FDQDO GH GHQ~QFLD LQGLFDQGR HP FDVR SRVLWLYR L  VH R FDQDO GH
GHQ~QFLDV p LQWHUQR RX VH HVWi D FDUJR GH WHUFHLURV LL  VH R FDQDO HVWi DEHUWR SDUD R
UHFHELPHQWRGHGHQ~QFLDVGHWHUFHLURVRXVHUHFHEHGHQ~QFLDVVRPHQWHGHHPSUHJDGRV LLL 
VH Ki PHFDQLVPRV GH DQRQLPDWR H GH SURWHomR D GHQXQFLDQWHV GH ERDIp LY  yUJmR GR
HPLVVRUUHVSRQViYHOSHODDSXUDomRGHGHQ~QFLDV

$&RPSDQKLDSRVVXLXPFDQDOGHGHQ~QFLDVGHQRPLQDGR³/LQKDeWLFD´TXHSRVVXLWUrVIRUPDVGH
UHFHELPHQWRGHUHODWRVGRS~EOLFRLQWHUQRHH[WHUQR

•
7HOHIRQH
•
6LWHZZZEODXFRPEUcomplianceH
•
(PDLOHWLFD#EODXFRPEU



2HPDLOpDGPLQLVWUDGRSHOR'HSDUWDPHQWRGHComplianceHRWHOHIRQHHRVLWHVmRFDQDLVJHUHQFLDGRV
SRUHPSUHVDWHUFHLUL]DGD$&RPSDQKLDJDUDQWHDDXWRQRPLDHDLQGHSHQGrQFLDQRWUDWDPHQWRGDV
LQIRUPDo}HVXPDYH]TXHR'HSDUWDPHQWRGHComplianceHVWiYLQFXODGRDR&RPLWrGH$XGLWRULDH
eWLFDQmRGHSHQGHQGRHPVXDVDo}HVGDLQWHUDomRFRPDVHVIHUDVDGPLQLVWUDWLYDHRSHUDFLRQDOGD
&RPSDQKLDFRQIRUPHGHILQLGRQRHVFRSRGDVSROtWLFDVTXHFRPS}HPRSURJUDPDGHLQWHJULGDGH

2VUHODWRVUHFHELGRVWrPFDUiWHUVLJLORVRHDLGHQWLGDGHGRGHQXQFLDQWHpSUHVHUYDGDVHQGRSRVVtYHO
HQYLDU LQIRUPDo}HV GH IRUPD DQ{QLPD &RQWUDWXDOPHQWH D HPSUHVD WHUFHLUL]DGD TXH DGPLQLVWUD D
³OLQKDpWLFD´JDUDQWHRVLJLORHDFRQILGHQFLDOLGDGHGDVLQIRUPDo}HVLQFOXVLYHFRPUHODomRDiUHDV
LQWHUQDVHFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDTXHQmRSRVVXDPSHUPLVVmRHSHUILOGHDFHVVRSDUDWDQWR
2VIDWRVUHODWDGRVVmRDYHULJXDGRVSHOR'HSDUWDPHQWRGHComplianceFRPRVXSRUWHGR&RPLWrGH
$XGLWRULDHeWLFDUHVJXDUGDGDDGHYLGDLQGHSHQGrQFLDHHYLWDQGRFRQIOLWRGHLQWHUHVVHV

3RU PHLR GD 3ROtWLFD GR 'HQXQFLDQWH D &RPSDQKLD QmR SHUPLWH TXH VHMD UHDOL]DGD TXDOTXHU
GLVFULPLQDomR SHQDOL]DomR RX UHWDOLDomR GR GHQXQFLDQWH GH ERDIp VHQGR YHGDGD DSOLFDomR GH
PHGLGDGLVFLSOLQDUPHVPRTXHDGHQ~QFLDWHQKDVHPRVWUDGRLQVXEVLVWHQWHRXLPSURFHGHQWH

$ &RPSDQKLD LQFHQWLYD WRGRV RV VHXV DGPLQLVWUDGRUHV FRODERUDGRUHV H WHUFHLURV D FRPXQLFDU
TXDLVTXHU SUHRFXSDo}HV SDUD TXH SRVVD SUHVHUYDU R VHX DPELHQWH FRUSRUDWLYR FRP pWLFD
LQWHJULGDGHWUDQVSDUrQFLDHSURGXWLYLGDGH

F VH R HPLVVRU DGRWD SURFHGLPHQWRV HP SURFHVVRV GH IXVmR DTXLVLomR H UHHVWUXWXUDo}HV
VRFLHWiULDVYLVDQGRjLGHQWLILFDomRGHYXOQHUDELOLGDGHVHGHULVFRGHSUiWLFDVLUUHJXODUHVQDV
SHVVRDVMXUtGLFDVHQYROYLGDV

$&RPSDQKLDVRPHQWHDWXDUiHP joint ventureFRQVyUFLRVIXV}HVHDTXLVLo}HVPHGLDQWHSUpYLD
DQiOLVHTXHFRPSURYHDFRQIRUPLGDGHTXDQWRjLGRQHLGDGHHFRQIRUPLGDGHOHJDOGDHPSUHVDREMHWR
GDDTXLVLomRRXIXVmREHPFRPRFRPDTXDOVHSUHWHQGDID]HUFRQVyUFLRRXjoint venture

$VVLPQmRVHUmRH[HFXWDGDVDTXLVLo}HVRXSDUWLFLSDo}HVQHPVHUmRIRUPDGRVFRQVyUFLRVRXjoint
ventures FRP HPSUHVDV HP GHVFRQIRUPLGDGH OHJDO FRP QRUPDV DQWLFRUUXSomR QDFLRQDLV H
HVWUDQJHLUDV VHJXQGRDQiOLVHVHDYDOLDo}HVUD]RiYHLVHIHWXDGDVSRUDVVHVVRUHVHVSHFLDOL]DGRV

$&RPSDQKLDDGRWDSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDHDTXHODVUHFRPHQGDGDVHRXH[LJLGDVSHOD
OHJLVODomRHPYLJRU$R&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVmRVXEPHWLGDVjDSURYDomRWRGDVDVSURSRVWDV
GDV RSHUDo}HV VRFLHWiULDV GD &RPSDQKLD FRQIRUPH FRPSHWrQFLD GHVFULWD SHOR (VWDWXWR 6RFLDO
YLJHQWHLQFOXLQGRLQFRUSRUDomR LQFOXVLYHLQFRUSRUDomRGHDo}HV FLVmRWUDQVIRUPDomRRXTXDOTXHU
RXWUD IRUPD GH UHRUJDQL]DomR VRFLHWiULD 3RVWHULRUPHQWH D GHFLVmR p OHYDGD j $VVHPEOHLD *HUDO
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SDUD GHOLEHUDU DV RSHUDo}HV VRFLHWiULDV FRQIRUPH DV SURSRVWDV HQYLDGDV SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR

GFDVRRHPLVVRUQmRSRVVXDUHJUDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVRXSUiWLFDVYROWDGDVSDUDD
SUHYHQomR GHWHFomR H UHPHGLDomR GH IUDXGHV H LOtFLWRV SUDWLFDGRV FRQWUD D DGPLQLVWUDomR
S~EOLFDLGHQWLILFDUDVUD]}HVSHODVTXDLVRHPLVVRUQmRDGRWRXFRQWUROHVQHVVHVHQWLGR

$OpPGDVSROtWLFDVHSURFHGLPHQWRVRXSUiWLFDVYROWDGDVSDUDDSUHYHQomRGHWHFomRHUHPHGLDomR
GHIUDXGHVHLOtWLFRVSUDWLFDGRVFRQWUDD$GPLQLVWUDomR3~EOLFDFRQIRUPHGHVFULWRDFLPDR&RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD DSURYRX HP  GH VHWHPEUR GH  D VXD 3ROtWLFD GH
5HODFLRQDPHQWR FRP )XQFLRQiULRV 3~EOLFRV TXH HVWi GLVSRQtYHO QR ZHEVLWH GD &RPSDQKLD
ZZZEODXFRPEUULHKWWSEODXFRPEUFRPSOLDQFH 

5HIHULGD SROtWLFD IRL GHVHQYROYLGD HP OLQKD FRP R &yGLJR GH eWLFD H &RQGXWD H D 3ROtWLFD
$QWLFRUUXSomRHID]SDUWHGRSURJUDPDGHFRPSOLDQFHLQVWLWXtGRSHOD&RPSDQKLDDILPGHILUPDUVHX
FRPSURPLVVR QR FRPEDWH j FRUUXSomR H FRP R SUHYDOHFLPHQWR GRV YDORUHV H SULQFLSLRV GD
&RPSDQKLDSDUDVHXVDGPLQLVWUDGRUHVFRODERUDGRUHVWHUFHLURVHFRPDVRFLHGDGHHPJHUDO

4XDLVTXHUDWRVLOtFLWRVFRQKHFLGRVSHOD&RPSDQKLDSRGHUmRVHUUHSRUWDGRVj$GPLQLVWUDomR3~EOLFD
RX DGPLQLVWUDomR S~EOLFD HVWUDQJHLUD FRPSHWHQWHV H R LQIUDWRU SHVVRD ItVLFD RX MXUtGLFD HVWDUi
VXMHLWRjUHVSRQVDELOL]DomRFLYLOHRXFULPLQDO
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±$OWHUDo}HV6LJQLILFDWLYDV

$&RPSDQKLDQmRLGHQWLILFRXDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDOQRVSULQFLSDLVULVFRV
DTXHD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDRXQD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV
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±2XWUDVLQI5HOHY*HUHQFLDPHQWRGHULVFRVHFRQWUROHVLQWHUQRV

7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVHSHUWLQHQWHVDHVVHWySLFRIRUDPDSUHVHQWDGDVQRVLWHQVDQWHULRUHV
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6.1 / 6.2 / 6.4 - Constituição do Emissor, Prazo de Duração E Data de Registro na Cvm

Data de Constituição do Emissor

16/12/1987

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade empresária limitada

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

11/01/2019
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6.3 - Breve Histórico

±%UHYH+LVWyULFR

$ &RPSDQKLD IRL IXQGDGD HP  GHGH]HPEUR GHVRE DUD]mR VRFLDO%ODXVLHJHO&RPpUFLR
([SRUWDomRH,PSRUWDomRGH3URGXWRV)DUPD+RVSLWDODUHV/WGDFRPVHGHQD5XD6DOYDGRU*DUFLD
DQGDUVDODV%XWDQWm6mR3DXOR63H[HUFHQGRLQLFLDOPHQWHDDWLYLGDGHGHGLVWULEXLomR
GHFRVPpWLFRVSURGXWRVSDUDDVD~GHFRUUHODWRVHGHPHGLFDPHQWRV

(PDJRVWRGHD&RPSDQKLDLQDXJXURXDVXDSULPHLUDILOLDOLQGXVWULDOHP&RWLDQRHVWDGRGH
6mR 3DXOR GHGLFDGD DWXDOPHQWH j SURGXomR GH PHGLFDPHQWRV VyOLGRV H LQMHWiYHLV RQFROyJLFRV
DQWLUUHWURYLUDLVHLPXQRVVXSUHVVRUHV

1RDQRGHDSODQWDLQGXVWULDO8QLGDGH,,3GHGLFDGDjSURGXomRGHPHGLFDPHQWRV
LQMHWiYHLVELROyJLFRVELRWHFQROyJLFRVHDQHVWpVLFRVREWHYHVXDOLFHQoDGHIXQFLRQDPHQWRH[SHGLGD
SHOD9LJLOkQFLD6DQLWiULD

(P DJRVWR GH  DGTXLULX SDUWLFLSDomR DFLRQiULD PDMRULWiULD HP XPD GLVWULEXLGRUD VHGLDGD HP
%RJRWi &RO{PELD D TXDO TXH SDVVRX D GHQRPLQDUVH %ODX )DUPDFrXWLFD &RORPELD 6$6 H D
GLVWULEXLUQDTXHOHSDtVRVPHGLFDPHQWRVSURGX]LGRVSHOD&RPSDQKLDQR%UDVLO

(PQRYHPEURGHD&RPSDQKLDWUDQVIRUPRXVHHPVRFLHGDGHSRUDo}HVGHFDSLWDOIHFKDGRH
DOWHURXVXDUD]mRVRFLDOSDUD%ODX)DUPDFrXWLFD6$DWXDOGHQRPLQDomRGD&RPSDQKLDSDVVDQGR
D SXEOLFDU VXDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV DXGLWDGDV HP MRUQDLV FRQIRUPH PHQFLRQDGR QR LWHP
DFLPDHDSRVVXLUGLUHWRULDVHVWDWXWiULDVHFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR

(PGH]HPEURGHD&RPSDQKLDDGTXLULXDVRFLHGDGHUHVXOWDQWHGDFLVmRGDHPSUHVD$ULVWRQ
,QG~VWULDV)DUPDFrXWLFDV/WGDORFDOL]DGDQR-DUGLP$USRDGRUFDSLWDOGR(VWDGRGH6mR3DXORRQGH
LQLFLRX DWLYLGDGHV SURGXWLYDV GH DQWLELyWLFRV QDV FODVVHV GH SHQLFLOkQLFRV FHIDORVSRUkQLFRV H QmR
EHWDODFWkPLFRVVHQGRD&RPSDQKLDLQFRUSRUDGDHPMDQHLURGH

1RPHVPRSHUtRGRD&RPSDQKLDDGTXLULXGRFDSLWDOVRFLDOGD*DQGHQ6$TXHSDVVRXDVHU
GHQRPLQDGD %ODXIDUPD 8UXJXD\ 6$ SDUD OKH DX[LOLDU QD GLVWULEXLomR GH VHXV SURGXWRV H
DWHQGLPHQWR GH VHXV FOLHQWHV QR 8UXJXDL $ VXEVLGLiULD LQWHJUDO XUXJXDLD p R YHtFXOR GHWHQWRU GH
SDUWLFLSDomR DFLRQiULD QD %ODX )DUPDFpXWLFD 3HU~ 6$& %ODX )DUPDFpXWLFD &KLOH 6S$ H %ODX
)DUPDFpXWLFD$UJHQWLQD6$WRGDVFRQVWLWXtGDVHP

(P PDUoR GH  D &RPSDQKLD H[HUFHX D RSomR GH FRPSUD GH Do}HV TXH GHWLQKD GD %ODX
)DUPDFrXWLFD&RO{PELD6$SDVVDQGRDWHUGDSDUWLFLSDomRDFLRQiULDGHUHIHULGDVRFLHGDGH
VHQGRKRMHXPDGHVXDVVXEVLGLiULDVLQWHJUDLV

(PMDQHLURGHD&90FRQFHGHXRUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWDQD&DWHJRULD$j&RPSDQKLD

(QWUHMXQKRGHHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDUHDOL]RXHPLVV}HVGHGHErQWXUHVVHQGR
GXDVGHODVS~EOLFDVHWUrVSULYDGDV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHWDLVHPLVV}HVYLGHLWHPGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

(PPDLRGHD&RPSDQKLDDGTXLULXD3KDUPD/LPLULR,QG~VWULD)DUPDFrXWLFD/WGDFRPVHGH
QD &LGDGH GH $QiSROLV (VWDGR GH *RLiV (P IHYHUHLUR GH  D 3KDUPD /LPLULR ,QG~VWULD
)DUPDFrXWLFD/WGDWHYHVXDGHQRPLQDomRVRFLDODOWHUDGDSDUD%ODX)DUPDFrXWLFD*RLiV/WGD

(PVHWHPEURGHD&RPSDQKLDFRQVWLWXLXD3/(;±3ODVPD([SHUW&RUSQRV(VWDGRV8QLGRV
SDUDFRQVROLGDUQRYRVLQYHVWLPHQWRVQRV(VWDGRV8QLGRVQRVHJPHQWRGHFROHWDGHSODVPD
$&RPSDQKLDWDPEpPLQLFLRXXPDMRLQWYHQWXUHQRV(VWDGRV8QLGRV±+HPDUXV3ODVPD/DXGHUKLOO
//& +HPDUXV SDUFHULDHQWUHD3/(;D0'$WODQWLF%LRORJLFDOV//&HD+HPDUXV//&IRUPDGD
SDUDGHVHQYROYHURSHUDUHJHUHQFLDUXPFHQWURGHFROHWDGHSODVPDVDQJXtQHR

3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYHULWHP F GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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6.5 - Informações de Pedido de Falência Fundado em Valor Relevante ou de Recuperação
Judicial ou Extrajudicial
±,QIRUPDo}HV GH 3HGLGR GH )DOrQFLD )XQGDGR HP 9DORU 5HOHYDQWH RX 'H 5HFXSHUDomR
-XGLFLDORX([WUDMXGLFLDO

1mR DSOLFiYHO SRLV QmR KRXYH SHGLGR GH IDOrQFLD RX GH UHFXSHUDomR MXGLFLDO RX H[WUDMXGLFLDO GD
&RPSDQKLDDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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6.6 - Outras Informações Relevantes

±2XWUDV,QIRUPDo}HV5HOHYDQWHV
7RGDVDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVMiIRUDPSUHVWDGDVQRVLWHQVDQWHULRUHV
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±3ULQFLSDLVDWLYLGDGHVGHVHQYROYLGDVSHORHPLVVRUHVXDVFRQWURODGDV
&RP PDLV GH  DQRV GH DWXDomR D &RPSDQKLD p XPD LQG~VWULD IDUPDFrXWLFD QR VHJPHQWR
LQVWLWXFLRQDO FRP SRUWIyOLR GH SURGXWRV SUySULRV GH PHGLFDPHQWRV FRPSOH[RV SDUD DV FODVVHV
WHUDSrXWLFDVPDLVUHOHYDQWHVGRPHUFDGR$FUHGLWDPRVVHUSLRQHLURVHPELRWHFQRORJLDFRPDWXDomR
QHVWHVHJPHQWRQR%UDVLOGHVGH
$ &RPSDQKLD IRFD QRV VHJPHQWRV GH ELROyJLFRV HVSHFLDOLGDGHV H RQFROyJLFRV H SRVVXL XP DPSOR
SRUWIyOLRGHLQMHWiYHLVLQGLVSHQViYHLVSDUDKRVSLWDLVFOtQLFDVH+02V
$&RPSDQKLDFRQWDDWXDOPHQWHFRPDPSORSRUWIyOLRGHLQMHWiYHLVXWLOL]DGRVHPKRVSLWDLVFOtQLFDVH
+02VO
$&RPSDQKLDLQYHVWHFRQWLQXDGDPHQWHHP3HVTXLVD'HVHQYROYLPHQWRH,QRYDomR 3' , SRUPHLR
GHVXDLQLFLDWLYD%ODX,QYHQWWDQRYRFHQWURGHSHVTXLVDGHVHQYROYLPHQWRHLQRYDomRGD&RPSDQKLD
FRPFDSDFLGDGHGHGHVHQYROYHUQRYRVSURGXWRVDOpPGHVHUGHWHQWRUDGDSULPHLUDSODQWDSLORWRGH
RQFROyJLFRVQR%UDVLO
2SRUWIyOLRGHSURGXWRVGD&RPSDQKLDHVWiIRFDGRHPOLQKDVGHPHGLFDPHQWRVSDUDDVSULQFLSDLViUHDV
WHUDSrXWLFDV GR PHUFDGR GH SURGXWRV KRVSLWDODUHV LQFOXLQGR RQFRORJLD KHPDWRORJLD QHIURORJLD H
HVSHFLDOLGDGHVFRPJUDQGHSRWHQFLDOGHFUHVFLPHQWRGHFRQVXPR$&RPSDQKLDHVWiGLYLGLGDHP
XQLGDGHVGHQHJyFLR ³OLQKDVGHPHGLFDPHQWRV´ 
 %,2/Ï*,&26 0HGLFDPHQWRV SURGX]LGRV SRU ELRVVtQWHVH HP FpOXODV YLYDV DR FRQWUiULR GRV
VLQWpWLFRV TXH VmR SURGX]LGRV SRU VtQWHVH TXtPLFD 2V ELROyJLFRV VmR XPD FODVVH GLYHUVD H
KHWHURJrQHDGHSURGXWRVHFRPSUHHQGHPDVYDFLQDVRVVRURVKLSHULPXQHVRVKHPRGHULYDGRVELR
PHGLFDPHQWRVFODVVLILFDGRVHPD PHGLFDPHQWRVREWLGRVDSDUWLUGHIOXLGRVELROyJLFRVRXGHWHFLGRV
GH RULJHP DQLPDO E  PHGLFDPHQWRV REWLGRV SRU SURFHGLPHQWRV ELRWHFQROyJLFRV DQWLFRUSRV
PRQRFORQDLV H F  PHGLFDPHQWRV FRQWHQGR PLFURUJDQLVPRV YLYRV DWHQXDGRV RX PRUWRV 2V
PHGLFDPHQWRVSURGX]LGRVSRUELRVVtQWHVHVVmRLQGLFDGRVSDUDDUHSRVLomRGHSURWHtQDVGHILFLHQWHVQR
RUJDQLVPRFRPRSURWHtQDVKRUP{QLRVDQWLFRDJXODQWHVLPXQROyJLFRVGHQWUHRXWURV
(63(&,$/,'$'(6$OLQKDGHHVSHFLDOLGDGHVHVWiFRPSRVWDSRUSURGXWRVTXHVmRXWLOL]DGRVQRGLD
D GLD GR KRVSLWDO QD PDLRULD GRV WUDWDPHQWRV HVSHFLDOL]DGRV GH GRHQoDV LQIHFFLRVDV WUDWDPHQWRV
HVSHFLDLV GHQWUH RXWURV (QJORED DQWLELyWLFRV UHOD[DQWHV PXVFXODUHV FRP DSOLFDo}HV WHUDSrXWLFDV
PHGLFDPHQWRVLQMHWiYHLVDQHVWpVLFRVHQWUHRXWURV
 21&2/Ï*,&26 $ OLQKD GH RQFRORJLD HVWi FRPSRVWR SRU PHGLFDPHQWRV GH DGPLQLVWUDomR RUDO H
LQMHWiYHO GH RULJHP GLYHUVD GHVWLQDGRV DR WUDWDPHQWR GR FkQFHU TXH HQJOREDP GLYHUVDV FODVVHV
WHUDSrXWLFDVHWLSRVGHWUDWDPHQWR
2875262XWURVSURGXWRVLQFOXLQGRPHGLFDPHQWRVVRESUHVFULomRPpGLFDLVHQWRVGHSUHVFULomR
0,3  IRFDGRV QR PHUFDGR YDUHMR UHWDLO  H QR PHUFDGR LQVWLWXFLRQDO QRQ UHWDLO  LQFOXLQGR DLQGD
GHUPRFRVPpWLFRVSUHVHUYDWLYRVHDILQV
&RQVLGHUDQGRDVXQLGDGHVGHQHJyFLRGD&RPSDQKLDDFLPDGHVFULWDVHPGHGH]HPEURGH
RVPHGLFDPHQWRVGD&RPSDQKLDHUDPQHJRFLDGRVFRPPDLVGHPLOUHGHVKRVSLWDODUHVPDLVGH
PLOKRVSLWDLVHFOtQLFDVPDLVGHFOtQLFDVRQFROyJLFDVHPDLVGHFHQWURVGHQHIURORJLDFRQIRUPH
GDGRVGR,49,$&RPLVVRD&RPSDQKLDSRVVXtDXPPHUFDGRHVWLPDGRHPPDLVGH5ELOK}HV
TXHFRQWDFRPPDUFDVUHQRPDGDVHGLYHUVLILFDGDVFRQIRUPHGHPRQVWUDGRDEDL[R
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)RQWH,49,$

,QIRUPDo}HV)LQDQFHLUDV
$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHHVWiSRVLFLRQDGDSDUDRPRPHQWRDWXDOGRVHWRUHGRFHQiULRHFRQ{PLFR
GRPpVWLFR H JOREDO 2 FUHVFLPHQWR GD &RPSDQKLD p DFRPSDQKDGR SHOR FUHVFLPHQWR GD 0DUJHP
(%,7'$  HGR(%,7'$ PLOKDUHVGH5 GD&RPSDQKLDFRQIRUPHGHPRQVWUDGRQRJUiILFRDEDL[R


(Em milhares de R$, exceto %)
 &$*5 &RPSRXQG $QQXDO *URZWK 5DWH
FUHVFLPHQWRFRPSRVWRPpGLRDQXDO pDWD[D
GHFUHVFLPHQWRDQXDOFRPSRVWDFDOFXODGDSHOR
VDOGRILQDOGLYLGLGRSHORVDOGRLQLFLDOHOHYDGRD
GLYLGLGRSHORSHUtRGRGHWHPSRGHFRUULGRH
VXEWUDLQGRGRUHVXOWDGRDSXUDGR
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252,& 5HWXUQRQ,QYHVWHG&DSLWDO pFDOFXODGRSHODGLYLVmRGROXFURRSHUDFLRQDODSyVGHLPSRVWRV
1HW2SHUDWLQJ3URILW$IWHU7D[HV SHODPpGLDGRFDSLWDOLQYHVWLGRGRV~OWLPRVGRLVH[HUFtFLRVVRFLDLV
$EDL[RGHPRQVWUDVHDVXDHYROXomR


1HVWHVHQWLGRDVWDEHODVDEDL[RFRQWrPDOJXQVGRVSULQFLSDLVLQGLFDGRUHVILQDQFHLURVFRQVROLGDGRVGD
&RPSDQKLDSDUDRVSHUtRGRVLQGLFDGRV
Em milhares de R$


([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHP






/XFUR%UXWR







0DUJHP%UXWD  







/XFUROtTXLGR









$PDUJHPEUXWDIRLFDOFXODGDDWUDYpVGDGLYLVmRGROXFUREUXWRSHODUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD

Em milhares de R$
'tYLGD%UXWD'tYLGD/tTXLGD

(PGHGH]HPEURGH






(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV&LUFXODQWH







'HErQWXUHV&LUFXODQWH













'HErQWXUHV1mR&LUFXODQWH







'tYLGDEUXWD















(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV1mR&LUFXODQWH


 &DL[DHHTXLYDOHQWHGH&DL[D







 $SOLFDo}HV)LQDQFHLUDV













'tYLGDOtTXLGD
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1RVVRV3RQWRV)RUWHV
$FUHGLWDPRVTXHQRVVRVSULQFLSDLVSRQWRVIRUWHVVmR
Portfólio de medicamentos relevantes para hospitais, sendo líder nas principais classes
terapêuticas em que atua, com posicionamento único para atender à crescente demanda do setor.
2SRUWIyOLRGHPHGLFDPHQWRVHVVHQFLDLVSDUDKRVSLWDLVHDOLGHUDQoDHPYiULDVFODVVHVWHUDSrXWLFDV
SHUPLWHDSUR[LPDomRMXQWRDXPDEDVHGHFOLHQWHVGLYHUVLILFDGDHFRQVHTXHQWHPHQWHDDQWHFLSDomR
GH WHQGrQFLDV H RSRUWXQLGDGHV GH PHUFDGR FRQIHULQGR XP ERP SRVLFLRQDPHQWR SDUD FDSWXUDU R
FUHVFLPHQWRHVSHUDGRGDLQG~VWULDIDUPDFrXWLFDQR%UDVLOHQDUHJLmRFRPRXPWRGR
Temos posição de liderança no segmento institucional de medicamentos de alta complexidade
no Brasil.
6RPRV XPD GDV PDLRUHV LQG~VWULDV IDUPDFrXWLFDV GH FDSLWDO QDFLRQDO QR VHJPHQWR LQVWLWXFLRQDO QR
%UDVLO HP WHUPRV GH YROXPH GHYHQGD HP UHDLV $WXDOPHQWHRFXSDPRV D  SRVLomR GRPHUFDGR
IDUPDFrXWLFRWRWDOHQRVHJPHQWRLQVWLWXFLRQDOHVWDPRVQDSRVLomRQRUDQNLQJEUDVLOHLURGHWRGDV
DV IDUPDFrXWLFDV H QD  SRVLomR OHYDQGR HP FRQWD DSHQDV IDUPDFrXWLFDV GH FDSLWDO EUDVLOHLUR QR
UDQNLQJGHYROXPHGHYHQGDVHPUHDLVGHDFRUGRFRPGDGRVGD,49,$HPGH]HPEURGH

'HVHQYROYHPRVXPSRUWIyOLRUREXVWRHGHDOWDFRPSOH[LGDGHQDVPDLVUHOHYDQWHVFODVVHVWHUDSrXWLFDV
FRPR DQWLELyWLFRV DQWLQHRSOiVLFRV KHPRGHULYDGRV LPXQRORJLD HQWUH RXWURV FRP market share GH
TXDQGRVRPDGRVWRGRVRVQRVVRVPHUFDGRVGHDWXDomR EDVH,49,$GH]HPEUR 
7HPRVSRVLomRGHOLGHUDQoDQRmarket shareHPPHGLFDPHQWRVFRPPDUFDVSUySULDVQRPHUFDGR
LQVWLWXFLRQDORVTXDLVUHSUHVHQWDUDPDSUR[LPDGDPHQWHGDUHFHLWDOtTXLGDGHGH]HPEURGH
H DSUHVHQWD XP GRV PDLV GLYHUVLILFDGRV SRUWIROLRV GH PHGLFDPHQWRV GR PHUFDGR GH DOWR YDORU
DJUHJDGR TXDQGR FRPSDUDGR DR GH RXWURV SOD\HUV EUDVLOHLURV HP WHUPRV GH GLYHUVLILFDomR EDVH
,49,$±GH] 'RVSURGXWRV7RSHPIDWXUDPHQWRD&RPSDQKLDOLGHUDPHUFDGRVHHPWRGRV
RFXSDDWpDSRVLomRQRUDQNLQJFRPSURYDQGRVXDFRPSHWLWLYLGDGHQRVPDLRUHVPHUFDGRVHPTXH
DWXD EDVH,49,$±GH] 
Temos mais de 15 anos de atuação em biotecnologia, com produção local e alta capacidade
produtiva.
'HVHQYROYHPRV H[SHUWLVH H LQIUDHVWUXWXUD SDUD DWHQGHU j FUHVFHQWH GHPDQGD SRU PHGLFDPHQWRV
ELROyJLFRVHRQFROyJLFRVHQWUHRXWURV7HPRVXPDSODWDIRUPDORFDOGHELRWHFQRORJLDFRPPDLVGH
DQRVGHH[SHULrQFLD
6RPRV XPD GDV SRXFDV LQG~VWULDV GR VHWRU TXH FRQWD FRP XPD SODQWD GHGLFDGD j SURGXomR GH
PHGLFDPHQWRVRQFROyJLFRVHH[SHUWLVHQHVWHVHJPHQWR
7HPRVFDSDFLGDGHSURGXWLYDORFDOHPODUJDHVFDODRTXHQRVSURSRUFLRQDHILFLrQFLDHIOH[LELOLGDGH
RSHUDFLRQDO
7RUQDPRQRV XP player LPSRUWDQWH QR VHJPHQWR GH PHGLFDPHQWRV GH DOWD FRPSOH[LGDGH QR FDQDO
LQVWLWXFLRQDO DR RIHUHFHU SURGXWRV HP QLFKRV UHOHYDQWHV FRP TXDOLGDGH HILFiFLD H D SUHoRV
FRPSHWLWLYRV
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Foco e investimento em PD&I com expertise no desenvolvimento de produtos de nicho.
7HPRVXPDHTXLSHGHFRODERUDGRUHVLQWHUQRVYROWDGRVH[FOXVLYDPHQWHSDUDDiUHDGH3' ,LQFOXLQGR
FLHQWLVWDV GRXWRUHV SyVGRXWRUHV TXH WrP WDUHIDV PXOWLGLVFLSOLQDUHV QDV iUHDV GH SHVTXLVD H
GHVHQYROYLPHQWRGHPHGLFDPHQWRVHPROpFXODVELROyJLFDVHVLQWpWLFDVDOpPGHGLYHUVRVFRQVXOWRUHV
HLQVWLWXWRVHVSHFLDOL]DGRV
(VWHGHSDUWDPHQWRpUHVSRQViYHOSRUWRGDDFDGHLDGHGHVHQYROYLPHQWRGRSURGXWRGHVGHDSHVTXLVD
ELEOLRJUiILFDGDRULJHPGDPROpFXODHVXDHVWUXWXUDDWpDUHDOL]DomRGRPHGLFDPHQWRILQDOSDVVDQGR
SHORGHVHQYROYLPHQWRGHSURFHVVRVIRUPXODo}HVHFRQWUROHVDQDOtWLFRV
'HVHQYROYHPRVLQWHUQDPHQWHDPDLRULDGRVSURGXWRVGRQRVVRSLSHOLQH2QRVVRWLPHGH3' ,SRVVXL
H[SHULrQFLDQRGHVHQYROYLPHQWRHSURGXomRSUySULDGHSULQFtSLRVDWLYRVELROyJLFRVGHQWUHRXWURV
$FUHGLWDPRVTXHQRVVRSLRQHLULVPRHP3' ,QRVVDH[SHUWLVHQRVHJPHQWRGHELRWHFQRORJLDHHP
GHVHQYROYLPHQWRGHSURGXWRVQRVSURSRUFLRQDYDQWDJHQVFRPSHWLWLYDVHPUHODomRjFRQFRUUrQFLDFRP
SRUWIyOLR UREXVWR SDUD DWHQGHU j GHPDQGD GH PHUFDGR IRFDQGR QR LQYHVWLPHQWR HP 3' , FRP R
REMHWLYRGHDXPHQWDURSLSHOLQH
(PMDQHLURGHLQDXJXUDPRVXPQRYRFHQWURGH3' ,FRPiUHDGHPðQRFRPSOH[RLQGXVWULDO
ORFDOL]DGR HP &RWLD R TXDO DEULJD DV DWLYLGDGHV GH 3' , GH SURGXWRV VLQWpWLFRV H ELRWHFQROyJLFRV
DEDVWHFLGDFRPWRGRVRVHTXLSDPHQWRVGH~OWLPDJHUDomRSDUDDFRQWLQXLGDGHHDJLOLGDGHGRVSURMHWRV
7DPEpPLQVWDODPRVQHVVDQRYDiUHDXPDSODQWDSLORWRSDUDSURGXWRVRQFROyJLFRVWUD]HQGRJUDQGH
DJLOLGDGHQRSURFHVVRGHGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRVMiTXHWHPRVDIDFLOLGDGHGHGHVHQYROYHU
SURGXWRV VHP WHU TXH QHJRFLDU FRP D LQG~VWULD HVSDoR QD OLQKD GH SURGXomR SDUD WHVWHV GH
GHVHQYROYLPHQWR
Rigoroso controle regulatório e de qualidade no processo produtivo, com o apoio de
profissionais qualificados e experientes.
$ $19,6$ SRVVXL XP GRV SURWRFRORV PDLV H[LJHQWHV GR PHUFDGR IDUPDFrXWLFR PXQGLDO SDUD D
DSURYDomR GH QRYRV SURGXWRV R TXH UHSUHVHQWD XP IDWRU GH GLILFXOGDGH SDUD D HQWUDGD GH QRYRV
players QR PHUFDGR EUDVLOHLUR H FRQIHUH j %ODX XPD YDQWDJHP FRPSHWLWLYD QDWXUDO SDUD D
FRPHUFLDOL]DomRGHVHXVSURGXWRVHPRXWURVSDtVHVGD$PpULFD/DWLQDFXMDVDJrQFLDVUHJXODGRUDV
UHFRQKHFHPDVQRUPDVGD$19,6$FRPRUHIHUrQFLDUHJXODWyULDLQWHUQDFLRQDO
6HJXLPRV UtJLGRV FRQWUROHV UHJXODWyULRV GH VHJXUDQoD GH TXDOLGDGH H GH HILFiFLD QRV SURFHVVRV
SURGXWLYRV H SRVVXtPRV D FHUWLILFDomR GH ERDV SUiWLFDV GH IDEULFDomR FRQFHGLGD SHOD $19,6$ HP
WRGDVDVXQLGDGHVIDEULV
6HJXUDQoD H HILFiFLD GH VHXV PHGLFDPHQWRV VmR GRLV GRV SLODUHV IXQGDPHQWDLV GD LQG~VWULD
IDUPDFrXWLFD &RQWDPRV FRP XPD UREXVWD HVWUXWXUD QRV GHSDUWDPHQWRV GH 4XDOLGDGH $VVXQWRV
5HJXODWyULRVH0pGLFR
$'LUHWRULDGD4XDOLGDGHpUHVSRQViYHOSHOR6LVWHPDGD4XDOLGDGHTXHFRQWURODHJDUDQWHFRPTXH
WRGRVRVPHGLFDPHQWRVVHMDPSURGX]LGRVFRPDPDLVDOWDTXDOLGDGHHGHQWURGRVSDGU}HVGHILQLGRV
SHODVDJrQFLDVUHJXODWyULDVGHWRGRVRVSDtVHVHPTXHRSHUD
2 'HSDUWDPHQWR GH $VVXQWRV 5HJXODWyULRV WUDEDOKD SDUD DWHQGHU jV H[LJrQFLDV H[SHGLGDV SHOD
$19,6$ H GHPDLV yUJmRV UHJXODGRUHV LQWHUQDFLRQDLV H SDUD DSUHVHQWDU RV SHGLGRV GH UHJLVWURV
VDQLWiULRVDFRPSDQKDQGRRVDWpRILQDOGRSURFHVVRFRPDH[SHGLomRGHQRYRVUHJLVWURVVDQLWiULRV
$DWLYLGDGHGRGHSDUWDPHQWRQmRVHHQFHUUDFRPDFRQFHVVmRGRUHJLVWURVDQLWiULRTXHWDPEpPVH
GHGLFDjDWXDOL]DomRGRVGRVVLrVGRVUHJLVWURVVDQLWiULRVGHIRUPDFRQVWDQWHHLQLQWHUUXSWDHPUD]mR
GD HYROXomR GDV QRUPDWLYDV UHJXODWyULDV ,QYDULDYHOPHQWH R LPSDFWR GDV DOWHUDo}HV GDV QRUPDV
UHJXODWyULDV LPSOLFD QD QHFHVVLGDGH GH DSULPRUDPHQWR GRV SURFHVVRV SURGXWLYRV FRQWUROH HP
SURFHVVRHFRQWUROHGHTXDOLGDGHVHQGRIXQomRGR'HSDUWDPHQWRGH$VVXQWRV5HJXODWyULRVSURPRYHU
RFRQKHFLPHQWRWpFQLFRSDUDDVGLYHUVDViUHDVGD&RPSDQKLD
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3RU ILP D 'LUHWRULD 0pGLFD UHVSRQGH SHOR 6$&6$0 H )DUPDFRYLJLOkQFLD HVFODUHFHQGR HYHQWXDLV
TXHVWLRQDPHQWRV FRP UHODomR j GLVSHQVDomR GRV PHGLFDPHQWRV GD &RPSDQKLD H LQYHVWLJDQGR
TXDLVTXHUTXHVWLRQDPHQWRVVREUHSURGXWRVGD&RPSDQKLDTXHYHQKDPDVHUIHLWRVHPTXDLVTXHUGRV
FDQDLVGHFRPXQLFDomRGD&RPSDQKLD$)DUPDFRYLJLOkQFLDpHVVHQFLDOSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDV
DWLYLGDGHVGD*DUDQWLDGD4XDOLGDGHHGR'HSDUWDPHQWRGH$VVXQWRV5HJXODWyULRV
Modelo comercial eficiente e de alta performance.
3RVVXtPRVXPPRGHORFRPHUFLDOGHQHJyFLRVHILFLHQWHFRPDEUDQJrQFLDHPWRGRWHUULWyULREUDVLOHLUR
SRUPHLRGHXPDHTXLSHGHYHQGDVHVSHFLDOL]DGDQRVUHVSHFWLYRVVHJPHQWRVGHDWXDomRFRPDWXDomR
QRVPHUFDGRVS~EOLFRHSULYDGR$HPSUHVDWDPEpPSRVVXLDOFDQFHQD$PpULFD/DWLQDSRULQWHUPpGLR
GDDWXDomRGHVXEVLGLDULDV $UJHQWLQD&RO{PELD3HUXH8UXJXDL DOpPSUHVHQoDJOREDOH[SRUWDQGR
SDUDGLYHUVRVSDtVHV
$HTXLSHFRPHUFLDOpUHVSRQViYHOSHODJHUDomRHDWHQGLPHQWRDGHPDQGDGRVQRVVRVPHGLFDPHQWRV
SRUPHLRGHYLVLWDVDRVSULQFLSDLVFOLHQWHV KRVSLWDLVFOtQLFDVS~EOLFDVHSULYDGDVUHGHVGHIDUPiFLDV 
PDQWHQGR XPD URWLQD GH LQWHUDomR MXQWR jV HTXLSHV PXOWLGLVFLSOLQDUHV HQYROYLGDV QD SDGURQL]DomR
GHPDQGD H VXSULPHQWR FRPSRVWD SHOR FRUSR FOtQLFR GDV HVSHFLDOLGDGHV YLVLWDGDV IDUPDFrXWLFRV
HQIHUPHLURVHSURILVVLRQDLVGHVD~GH7DPEpPSRVVXtPRVXPDHTXLSHIRFDGDHPOLFLWDomRTXHDWHQGH
DWRGDVDVGHPDQGDVGRFDQDOS~EOLFRFRPXPDHTXLSHHQ[XWDHFRPSURIXQGRFRQKHFLPHQWRQRV
VLVWHPDVHOHWU{QLFRVGHOLFLWDomRHOHJLVODo}HVSHUWLQHQWHV
1RVVDV HVWUDWpJLDV VmR VXSRUWDGDV SHODV HVWUXWXUDV GH 0DUNHWLQJ H ,QWHOLJrQFLD GH PHUFDGR TXH
GLVSRQLELOL]DPLQIRUPDo}HVJHUHQFLDLVSDUDDIRUoDGHYHQGDVTXHSHUPLWHPXPDDWXDomRHVWUDWpJLFD
$V GHPDQGDV JHUDGDV SHOD HTXLSH FRPHUFLDO VmR FDSWDGDV GLUHWDPHQWH H WDPEpP SRU PHLR GH
GLVWULEXLGRUHV H LQVHULGDV HOHWURQLFDPHQWH QR VLVWHPD 6DOHV )RUFH 2 DWHQGLPHQWR DRV FOLHQWHV p
HIHWLYDGR SRU HPSUHVDV GH ORJtVWLFD H GLVWULEXLomR KRVSLWDODU RSHUDomR ORJtVWLFD  TXH SRVVXHP
FRPSHWrQFLDH HVWUXWXUD SDUD DWHQGHU DV GHPDQGDV FRP FDSLODULGDGH H DJLOLGDGH ORJtVWLFD
3RVVXtPRVIRUWHSUHVHQoDQRFDQDOGHGLVWULEXLomRKRVSLWDODUTXHQRVSHUPLWHPRGHORHILFLHQWHTXH
DWHQGHRVUHTXLVLWRVGRPHUFDGRHEDL[RFXVWRRSHUDFLRQDOHUHGX]LGRULVFRGHFUpGLWR
$OpPGDGHPDQGDJHUDGDQDVYLVLWDVDHPSUHVDSDUWLFLSDGHFRQJUHVVRVQDiUHDGHVD~GHHHYHQWRV
FLHQWtILFRVHPkPELWRQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDOGLYXOJDQGRVHXVSURGXWRVHSURVSHFWDQGRQHJyFLRV
7RGDFDGHLDGHVXSULPHQWRVHQtYHOGHVHUYLoRGHORJtVWLFDpPRQLWRUDGDSHODHPSUHVDSRULQWHUPpGLR
GRV GHSDUWDPHQWRV GH ([FHOrQFLD FRPHUFLDO H GH /RJtVWLFD TXH JHUHQFLDP D GLVWULEXLomR GHVGH D
FDSWDomR GR SHGLGR QR FOLHQWH SDVVDQGR SHOD JHVWmR GR HVWRTXH GDV GLVWULEXLGRUDV SDUD VXSULU DV
GHPDQGDVFDSWDGDVDWpDFRQFOXVmRGDVHQWUHJDVVHMDPHODVDWHQGLGDVDRVFOLHQWHVGHIRUPDLQGLUHWD
SHODVRSHUDGRUDVORJtVWLFDVGLVWULEXLGRUDVRXGHIRUPDGLUHWDSHOD&RPSDQKLD
Governança corporativa aprimorada somada a uma administração profissional e experiente no
nosso setor de atuação
1RVVRmanagementpPXOWLGLVFLSOLQDUHSRVVXLFRQKHFLPHQWRSURIXQGRGRQRVVRVHWRUGHDWXDomR
1RVVR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDWXDOPHQWHpIRUPDGRSRUGRLVFRQVHOKHLURVLQGHSHQGHQWHVHWUrV
FRQVHOKHLURV LQWHUQRV WRGRV FRP TXDOLILFDomR H H[SHULrQFLD FRPSDWtYHO SDUD R H[HUFtFLR GH VXDV
DWULEXLo}HVVHQGRTXHXPGRVPHPEURVLQGHSHQGHQWHVSRVVXLFRQKHFLPHQWRSURIXQGRGRPHUFDGR
GHRQFRORJLD
$OpPGLVVRFULDPRVWUrVFRPLWrVHVWUDWpJLFRVGHDVVHVVRUDPHQWRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXH
VmR &RPLWr GH 5HFXUVRV +XPDQRV 5HPXQHUDomR H *RYHUQDQoD &RPLWr GH (VWUDWpJLD H 0 $ H
&RPLWrGH$XGLWRULDeWLFDQDVDo}HVGHDXGLWRULDLQWHUQDFRQWUROHVLQWHUQRVH&RPSOLDQFHDOpPGDV
HVWUDWpJLDVGH0 $HGHUHPXQHUDomRHJRYHUQDQoDUHSRUWDPDVDWLYLGDGHVLQWHUQDVDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRPHGLDQWHDIRUPXODomRGHSDUHFHUHVUHFRPHQGDWyULRVSDUDVXEVLGLDUDVGHOLEHUDo}HV
GRÏUJmR
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1RVVD(VWUDWpJLD
2 QRVVR REMHWLYR p VHU D PDLRU H PDLV PRGHUQD LQG~VWULD IDUPDFrXWLFD GH ELRWHFQRORJLD H GH
HVSHFLDOLGDGHVGD$PpULFD/DWLQDFRPSRUWIyOLRDPSORSDUDDWHQGHUjFUHVFHQWHGHPDQGDSRUVD~GH
&RQWLQXDUHPRV QD YDQJXDUGD GD WHFQRORJLD SURGX]LQGR PHGLFDPHQWRV GH DOWD FRPSOH[LGDGH H
LQVXPRVELRWHFQROyJLFRVHVLQWpWLFRV
0DQWHUHPRV RV JUDQGHV LQYHVWLPHQWRV HP 3' , H HP SDUFHULDV SDUD RIHUWDU PHGLFDPHQWRV
LQRYDGRUHVGHIRUPDVHJXUDHiJLOSDUDKRVSLWDLVPpGLFRVHSDFLHQWHV
3UHWHQGHPRVDGRWDUDVVHJXLQWHVHVWUDWpJLDVSDUDDODYDQFDUQRVVRFUHVFLPHQWRHDJUHJDUYDORUDRV
QRVVRVDFLRQLVWDV
$XPHQWR GD FDSDFLGDGH SURGXWLYD H GHVHQYROYLPHQWR GH XP SDUTXH IDEULO DXWRPDWL]DGR GH
LQMHWiYHLVGHDOWDFRPSOH[LGDGHGR%UDVLO
,QYHVWLPRVHSUHWHQGHPRVFRQWLQXDUDLQYHVWLUQDRWLPL]DomRHDXPHQWRGDFDSDFLGDGHSURGXWLYDFRP
HTXLSDPHQWRVPRGHUQRVGHDOWDWHFQRORJLDHFDSDFLGDGHSURGXWLYDDGRWDQGRPHGLGDVSDUDDXPHQWDU
DHILFLrQFLDRSHUDFLRQDOUHDMXVWDQGRDViUHDVGHHPEDODJHQVHUHDORFDQGRGHWHUPLQDGDVOLQKDVGH
SURGXomRSDUDRXWUDViUHDVSURGXWLYDVGHQWUHRXWUDVLQLFLDWLYDV
3DUD WDQWR D &RPSDQKLD SODQHMD LQYHVWLU 5 PLOK}HV GRV UHFXUVRV GHFRUUHQWHV GD VXD 2IHUWD
3~EOLFD,QLFLDOGH$o}HVQDVXDQRYDSODQWDQDUHJLmRQRUGHVWHGR%UDVLOQDFLGDGHGH5HFLIHHVWDGR
GR3HUQDPEXFR(VWDQRYDSODQWDFRQKHFLGDFRPR3VHUiDQRYDSODWDIRUPDGHWHFQRORJLDTXH
FRQWDUiFRPQRYDVOLQKDVGHSURGXomRVHQGROLQKDVDGLFLRQDLVHOLQKDVTXHSRGHUmRVHU
WUDQVIHULGDVSDUDDSODQWD3
(VWDU QD YDQJXDUGD GD ELRWHFQRORJLD H VHU D LQG~VWULD PDLV LQRYDGRUD H GLJLWDO IRFDGR QD
YHUWLFDOL]DomRGHLQVXPRV
5HFHQWHPHQWHFRQFOXtPRVGHQWURGRFRPSOH[RLQGXVWULDOHP&RWLDDFRQVWUXomRGHXPDIiEULFDFRP
GXDV OLQKDV GH DOWD FDSDFLGDGH SURGXWLYD GH LQVXPRV IDUPDFrXWLFRV DWLYRV ELRWHFQROyJLFRV
FRPSOHWDPHQWH LQGHSHQGHQWHV VHJXLQGR DV GLUHWUL]HV HVWDEHOHFLGDV HP UHJXODPHQWRV GD 8QLmR
(XURSHLD (0$ H(VWDGRV8QLGRV )'$ 
$ DomR YLVD R SURFHVVR GH YHUWLFDOL]DomR EHP FRPR D PLWLJDomR GRV ULVFRV GH XP SRVVtYHO
GHVDEDVWHFLPHQWRGHLQVXPRVHVWUDWpJLFRVHDRPHVPRWHPSRDPSOLDDDEUDQJrQFLDJHRJUiILFDHD
UHQWDELOLGDGHGRQRVVRQHJyFLR
$ XQLGDGH IDEULO UHFHQWHPHQWH UHFHEHX TXDOLILFDomR GH %RDV 3UiWLFDV GH )DEULFDomR %3)  SHOD
$19,6$(VWDIiEULFDVHUiDSODWDIRUPDLQGXVWULDOELRWHFQROyJLFDGD&RPSDQKLDHIRUQHFHUiRVLQVXPRV
SURGXWLYRVGRVELRVVLPLODUHVQHFHVViULRVSDUDDSURGXomRGRVPHGLFDPHQWRVGDPHVPD7DLVLQVXPRV
Mi VH VXEPHWHP D HVWXGRV FOtQLFRV GH FRPSDUDELOLGDGH HP KXPDQRV UHDOL]DGRV SRU LQVWLWXWRV GH
SHVTXLVDHXURSHXV
$&RPSDQKLDHVSHUDTXHVXDLQGHSHQGrQFLDSDUDDREWHQomRGHVVHVLQVXPRVDVVHJXUHRODQoDPHQWR
GHVHXVPHGLFDPHQWRVJOREDOPHQWHSRVLFLRQDQGRDFRPRXPplayerUHOHYDQWHGHVWHVHJPHQWR
,VVRQRVWUDUiGLYHUVRVEHQHItFLRVWDLVFRPR
x

,QGHSHQGrQFLDQDSURGXomRGHSURGXWRVHVWUDWpJLFRV

x

&DSDFLGDGHGHYHQGHU$3,SDUDWHUFHLURV

x

&DSDFLGDGHGHH[SRUWDUFRPDOWDFRPSHWLWLYLGDGHSURGXWRVDFDEDGRVSDUDWHUFHLURV

x

$XPHQWRGHUHQWDELOLGDGH
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5HGXomRGHH[SRVLomRDRFkPELR

3RUWIyOLR GH DOWD FRPSOH[LGDGH H UHOHYDQWH SDUD R PHUFDGR LQVWLWXFLRQDO FRP LQYHVWLPHQWR
FRQWtQXRHP3' ,
2VQRVVRVLQYHVWLPHQWRVHP3' ,FRQWLQXDPFUHVFHQGR&RPRQRYRFHQWURGH3' ,LQDXJXUDGRHVWH
DQR WHPRV D FDSDFLGDGH GH WUDEDOKDU FRP  SURMHWRV HP GLIHUHQWHV HWDSDV GR SLSHOLQH QDV PDLV
GLYHUVDVFODVVHVWHUDSrXWLFDV
3UHWHQGHPRVLQFUHPHQWDUDLQGDPDLVRVLQYHVWLPHQWRVHP3' ,YLVDQGRRDXPHQWRGHSLSHOLQHHD
H[SDQVmRWDPEpPSDUDQRYDViUHDVWHUDSrXWLFDVFRPIRFRHPSURGXWRVGHDOWRYDORUDJUHJDGRGH
IRUPDDH[SDQGLUDLQGDPDLVQRVVRDWXDOSRUWIyOLRTXHFRQWDFRPSUHoRPpGLRHTXLYDOHQWHD5
SRU GRVH 3DUD LVVR SRVVXtPRV SDUFHULDV FRP XQLYHUVLGDGHV H JUXSRV FLHQWtILFRV SDUD R
GHVHQYROYLPHQWR GH PHGLFDPHQWRV ELRWHFQROyJLFRV ELROyJLFRV H VLQWpWLFRV GH DOWR YDORU DJUHJDGR
LQFOXLQGRPHGLFDPHQWRVRQFROyJLFRV
(PPDUoRGHRQRVVRSLSHOLQHGH3' ,HUDFRPSRVWRGHSURGXWRVFDSD]HVGHDWLQJLUVH
YLHUHPDVHUFRPHUFLDOL]DGRVXPPHUFDGRHVWLPDGRHPDSUR[LPDGDPHQWH5ELOK}HVHPYROXPH
GHYHQGDV FRQIRUPHGDGRVGD,49,$UHIHUHQWHVDRYROXPHGHYHQGDVWRWDOGHVVHVSURGXWRVQRSHUtRGR
GHPHVHVHQFHUUDGRHPGHPDUoRGH LQFOXLQGRSURGXWRV RXDSUHVHQWDo}HV MiHP
GHVHQYROYLPHQWRVHQGRTXHGHVWHVVmRSURGXWRVGHHVSHFLDOLGDGHVSURGXWRVRQFROyJLFRVH
SURGXWRV ELROyJLFRV RX  DSUHVHQWDo}HV GH HVSHFLDOLGDGHV  DSUHVHQWDo}HV RQFROyJLFDV H 
DSUHVHQWDo}HVELROyJLFDV FRPXPPHUFDGRHVWLPDGRHPDSUR[LPDGDPHQWH5ELOK}HVHPYROXPH
GHYHQGDV FRQIRUPHGDGRVGD,49,$UHIHUHQWHVDRYROXPHGHYHQGDVWRWDOGHVVHVSURGXWRVQRSHUtRGR
GHPHVHVHQFHUUDGRHPGHPDUoRGH HSURGXWRV RXDSUHVHQWDo}HV HPIDVH
LQLFLDOHRXSURVSHFomRTXHUHSUHVHQWDPXPPHUFDGRHVWLPDGRHPDSUR[LPDGDPHQWH5ELOK}HV
HP YROXPH GH YHQGDV FRQIRUPH GDGRV GD ,49,$ UHIHUHQWHV DR YROXPH GH YHQGDV WRWDO GHVVHV
SURGXWRVQRSHUtRGRGHPHVHVHQFHUUDGRHPGHPDUoRGH 
'RWRWDOGRQRVVRSLSHOLQHGH3' ,DSUR[LPDGDPHQWHGRVSURGXWRVWHPDSRVVLELOLGDGHGHVHUHP
RV SULPHLURV SURGXWRV VLPLODUHV HRX JHQpULFRV QR PHUFDGR $GLFLRQDOPHQWH QRVVRV SURMHWRV GH
business development OLFHQFLDPHQWR GH SURGXWRV  HP QHJRFLDomR WrP XP PHUFDGR HVWLPDGR HP
DSUR[LPDGDPHQWH 5 ELOK}HV HP YROXPH GH YHQGDV FRQIRUPH GDGRV GD ,49,$ UHIHUHQWHV DR
YROXPHGHYHQGDVWRWDOGHVVHVSURGXWRVQRSHUtRGRGHPHVHVHQFHUUDGRHPGHPDUoRGH 
'HVWDIRUPDQRVVRPHUFDGRWRWDOFRQVLGHUDQGRSURGXWRVQRQRVVRSRUWIyOLRDWXDOSURGXWRVGRQRVVR
SLSHOLQHGH3' ,HDTXHOHVTXHFRPS}HPQRVVRVSURMHWRVGHbusiness developmentVRPDULD5
ELOK}HVHPYROXPHGHYHQGDV GDGRVGD,49,$UHIHUHQWHVDRYROXPHGHYHQGDVWRWDOGHVVHVSURGXWRV
QRSHUtRGRGHPHVHVHQFHUUDGRHPGHPDUoRGH 
$LQGD DOLQKDGR FRP D QRVVD HVWUDWpJLD GH IRFR HP 3' , H RWLPL]DomR GD QRVVD FDSDFLGDGH GH
GHVHQYROYLPHQWRGXUDQWHRDQRGHREWLYHPRVRUHJLVWURGHRQ]HQRYRVSURGXWRVHGDQRVVD
SODQWDGHLQVXPRVELRWHFQROyJLFRVSHUDQWHD$19,6$DOpPGRUHJLVWURGHQRYRVPHGLFDPHQWRVQD
$PpULFD/DWLQDH[SDQGLQGRDLQGDPDLVQRVVRSRUWIyOLR
$FUHGLWDPRVTXHKiSRWHQFLDOGHFUHVFLPHQWRDVHUFDSWXUDGRQRPHUFDGRGHPHGLFDPHQWRVGHDOWD
FRPSOH[LGDGH H FRQWLQXDUPRV FRP IRFR QD H[SDQVmR GR SRUWIyOLR HVSHFLDOPHQWH HP SURGXWRV TXH
VHMDPFRPSOHPHQWDUHVDRSRUWIyOLRDWXDO
$ODYDQFDURSRUWIyOLRGR%UDVLOSDUDWRGDD$PpULFD/DWLQDHH[SDQVmRGRSRUWIyOLRFRPXPWRGR
3UHWHQGHPRVDXPHQWDUDH[SDQVmRJHRJUiILFDSRUPHLRGDVQRVVDVVXEVLGLiULDVFRPDDPSOLDomR
GHQRYRVUHJLVWURVQD$PpULFD/DWLQD
1RV~OWLPRVFLQFRDQRVGREUDPRVDTXDQWLGDGHGHSURGXWRVUHJLVWUDGDVQRVRXWURVSDtVHVGD$PpULFD
/DWLQD 8UXJXDL&KLOH3HUX(TXDGRU&RO{PELDH&RVWD5LFD FRPXPWRWDOGHSURGXWRVFRP
UHJLVWURVDWLYRVDWpGH]HPEURGH
7DPEpP WUDEDOKDPRV FRP D DPSOLDomR GR SRUWIyOLR SRU PHLR GH SDUFHULDV HVWUDWpJLFDV $ QRVVD
HVWUDWpJLD p EDVHDGD HP FRQWUDWRV GH SDUFHULDV GH SURGXWRV GR VHJPHQWR LQVWLWXFLRQDO FRP
WUDQVIHUrQFLDVGHWHFQRORJLDHSURGXomRORFDOWDQWRGHLQVXPRVFRPRGRVPHGLFDPHQWRV
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7HPRVGLYHUVDVYDQWDJHQVTXHQRVDMXGDPDFDSWXUDUHVVHWLSRGHSDUFHULD
x

/LGHUDQoDQRVHJPHQWRHDPSORSRUWIyOLRDWXDOFRPFRQKHFLPHQWRGDLQG~VWULDHGDUHJLmR

x

3URIXQGRFRQKHFLPHQWRWpFQLFRQDiUHDGHDVVXQWRVUHJXODWyULRVHVSHFLDOPHQWHQR%UDVLO

x

&DSDFLGDGH~QLFDGHSURGXomRGHELROyJLFRV±LQVXPRVHPHGLFDPHQWRV

x

([SHUWLVHHPSURGXomRGHSURGXWRVFRPSOH[RVGLItFHLVGHUHSOLFDU

x

FootprintUHJLRQDORIHUHFHQGRFDSLODULGDGHHPTXDVHWRGDD$PpULFD/DWLQD

&RQVROLGDomR GR PHUFDGR LQVWLWXFLRQDO FRP DTXLVLo}HV HVWUDWpJLFDV TXH VXSRUWHP D
SHUSHWXLGDGHGD&RPSDQKLD
0RQLWRUDPRV DWLYDPHQWH WRGDV DV RSRUWXQLGDGHV GH PHUFDGR SDUD DPSOLDomR GH SRUWIyOLR HRX
SUHVHQoD JHRJUiILFD YLD DTXLVLo}HV VHOHFLRQDGDV GH HPSUHVDV FRP SURGXWRV H PDUFDV GH IRUWH
UHFRQKHFLPHQWRHSUHVHQoDGHPHUFDGR
$DTXLVLomRGHDWLYRVHVWUDWpJLFRV±SURGXWRVWHFQRORJLDVHRXFDSDFLGDGHSURGXWLYD±QRVDMXGDD
DFHOHUDUDLQGDPDLVRQRVVRFUHVFLPHQWR
(VVDDPSOLDomRGHSRUWIyOLRSRGHRFRUUHUPHGLDQWHDTXLVLo}HVGHHPSUHVDVRXDWLYRVVHOHFLRQDGRV
TXHDSUHVHQWHPVLQHUJLDFRPRDWXDOSRUWIyOLRGD&RPSDQKLDDJUHJDQGRJDQKRVGHHVFDODDRVHX
PRGHORGHQHJyFLRV
7DPEpP ID] SDUWH GD HVWUDWpJLD DYDOLDU SRWHQFLDLV RSRUWXQLGDGHV GH DWLYRV TXH DPSOLHP DV
SRVVLELOLGDGHVGHYHUWLFDOL]DomRGHVXDVDWLYLGDGHVLQGXVWULDLV
(PDGTXLULPRVGD3KDUPD/LPLULR DWXDOPHQWH%ODX)DUPDFrXWLFD*RLiV/WGD HPSUHVD
FRPIRFRQDSURGXomRGHSURGXWRVGHHVSHFLDOLGDGHV$DTXLVLomRQRVSHUPLWHDPSOLDUDFDSDFLGDGH
SURGXWLYDQHVVHVHJPHQWREHPFRPRDFHOHUDUDSURGXomRGHQRYRVUHJLVWURVFRQFHGLGRVSHOD$19,6$
(P  IL]HPRV XPD -9 joint-venture  QRV (VWDGRV8QLGRV FRP D +HPDUXV 3ODVPD TXH SRVVXL
DPSODH[SHULrQFLDQRVHWRUGHFROHWDGHSODVPD7HPRVGDHPSUHVDFRPRSomRGHFRPSUDGD
RSHUDomRFRPSOHWDQRIXWXUR2REMHWLYRGHVWD-9pJDUDQWLUDLQGHSHQGrQFLDGHFROHWDGHSODVPDH
DVVLPDYDQoDUFRPDHVWUDWpJLDGHYHUWLFDOL]DomRGHLQVXPRV
3RQWRV)UDFRV2EVWiFXORVH$PHDoDV
2V SRQWRV IUDFRV REVWiFXORV H DPHDoDV j QRVVD &RPSDQKLD QRVVRV QHJyFLRV H QRVVD FRQGLomR
ILQDQFHLUD HVWmR UHODFLRQDGRV D FRQFUHWL]DomR GH XP RX PDLV FHQiULRV DGYHUVRV FRQWHPSODGRV HP
QRVVRVIDWRUHVGHULVFRRFRUUHQGRGHPDQHLUDFRPELQDGD9LGHRVLWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLD
,PSDFWRVGD3DQGHPLDGH&29,'HPQRVVDVDWLYLGDGHV
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHDVLQLFLDWLYDVGD&RPSDQKLDHLPSDFWRVGDSDQGHPLDGH&29,'HP
VHXVQHJyFLRVYHMDLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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D±,QGLFDUFDVRRHPLVVRUVHMDVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
,WHPQmRDSOLFiYHOFRQVLGHUDQGRTXHD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
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7.2 - Informações Sobre Segmentos Operacionais

±,QIRUPDo}HVVREUHVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV

D
SURGXWRVHVHUYLoRVFRPHUFLDOL]DGRV

2VVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDGLYXOJDGRVHPVXDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVVmR L 
,QVWLWXFLRQDO TXH FRQVLVWH QD GLYLVmR GH QHJyFLRV FRPSRVWD GH PHGLFDPHQWRV DSOLFDGRV HP
WUDWDPHQWRVHVSHFtILFRVHPKRVSLWDLVHFOtQLFDVS~EOLFRRXSULYDGRV ³,QVWLWXFLRQDO´ H LL 9DUHMRTXH
FRQVLVWH QD GLYLVmR GH QHJyFLRV TXH DWHQGH DR FDQDO YDUHMR IDUPDFrXWLFR H GH SURFHGLPHQWRV
³9DUHMR´ FRQIRUPHGHVFULWRVDEDL[R

,QVWLWXFLRQDO

2VHJPHQWR,QVWLWXFLRQDODEUDQJHKRVSLWDLVHFOtQLFDVSULYDGDVLQFOXLQGRRVFHQWURVGHTXLPLRWHUDSLD
HKHPRGLiOLVHDOpPGHLQVWLWXLo}HVGHVD~GHS~EOLFDQDVHVIHUDVIHGHUDOHVWDGXDOHPXQLFLSDO$
GHPDQGDJHUDGDQRVKRVSLWDLVHFOtQLFDVEHPFRPRGHkey accounts FRQYrQLRVPpGLFRVHUHGHV
GHKRVSLWDLV pDWHQGLGDSRUHPSUHVDVGHORJtVWLFDHGLVWULEXLomRKRVSLWDODU RSHUDomRORJtVWLFD Hp
H[HFXWDGDGLUHWDPHQWHSHORGHSDUWDPHQWRGHORJtVWLFDGD&RPSDQKLD$&RPSDQKLDDFUHGLWDSRVVXLU
H[SUHVVLYD SDUWLFLSDomR QR QHJyFLR GDV GLVWULEXLGRUDV KRVSLWDODUHV H TXH VHXV SURGXWRV VmR
FRPHUFLDOL]DGRVHPTXDVHWRGDVDVLQVWLWXLo}HVGHVD~GHGRSDtV

9DUHMR

2VHJPHQWR9DUHMRDWHQGHjVIDUPiFLDVORFDOL]DGDVQR%UDVLOHHVWiSUHVHQWHQDVPDLRUHVUHGHVGH
GURJDULDV GR SDtV H QDV IDUPiFLDV DVVRFLDWLYDV FRP VHXV PHGLFDPHQWRV GH SUHVFULomR
GHUPRFRVPpWLFRV0,3VHOLQKDGHSUHVHUYDWLYRV35(6(59$WXDOPHQWHWRGDDHVWUXWXUDFRPHUFLDO
GD &RPSDQKLD HVWi VHQGR UHHVWUXWXUDGD SDUD DPSOLDomR REHGHFHQGR D GLYLVmR SRU XQLGDGHV GH
QHJyFLR

D
5HFHLWDOtTXLGDSURYHQLHQWH GR VHJPHQWR H VXD SDUWLFLSDomR QD UHFHLWD OtTXLGD
GR HPLVVRU

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP'H]HPEUR


5HFHLWD
5HFHLWD
GRWRWDO
RSHUDFLRQDO
GRWRWDO
RSHUDFLRQDO
GRWRWDO
OtTXLGD
OtTXLGD

















Em R$ milhares
,QVWLWXFLRQDO
9DUHMR
7RWDO

5HFHLWD
RSHUDFLRQDO
OtTXLGD





E
/XFURRXSUHMXt]RUHVXOWDQWHGRVHJPHQWRHVXDSDUWLFLSDomRQRUHVXOWDGRDQWHV
GHLPSRVWRV GRHPLVVRU


(P5PLOKDUHV
,QVWLWXFLRQDO
9DUHMR
7RWDO

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP'H]HPEUR



5HVXOWDGR
5HVXOWDGR
5HVXOWDGR
DQWHVGRV
GRWRWDO
DQWHVGRV
GRWRWDO
DQWHVGRV
GRWRWDO
LPSRVWRV
LPSRVWRV
LPSRVWRV
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 (P UHODomR DRV SURGXWRV H VHUYLoRV TXH FRUUHVSRQGDP DRV VHJPHQWRV RSHUDFLRQDLV
GLYXOJDGRVQRLWHPGHVFUHYHU
DFDUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHSURGXomR
$ &RPSDQKLD p DWXDOPHQWH XPD GDV SULQFLSDLV HPSUHVDV IDUPDFrXWLFDV GD $PpULFD /DWLQD
SURGX]LQGRPHGLFDPHQWRVGHDOWDFRPSOH[LGDGHHVVHQFLDLVSDUDDVD~GHKXPDQD$&RPSDQKLD
VHGLDGDQD&LGDGHGH&RWLDQR(VWDGRGH6mR3DXORSRVVXLFLQFRSODQWDVIDEULVFRQIRUPHWDEHOD
TXHFRQVWDDEDL[RTXHDWHQGHPDWRGDVDVH[LJrQFLDVUHJXODWyULDVLQFOXLQGRDVERDVSUiWLFDVGH
IDEULFDomRQmRVRPHQWHDVYLJHQWHVQRSDtVGHSURGXomRFRPRGHDJrQFLDVGHRXWURVSDtVHV(VWDV
SODQWDVFRQWHPSODPiUHDVSURGXWLYDVGLYLGLGDVSRUFODVVHVWHUDSrXWLFDVDVTXDLVFRQWDPFRP
HTXLSDPHQWRVGHSURGXomRHFRQWUROHGHTXDOLGDGHGH~OWLPDJHUDomR
5HIHULGDVSODQWDVSRVVXHPIRFRVGLIHUHQWHVGHSURGXomRFRQIRUPHGHWDOKDGRDEDL[R
4XDWURGDVFLQFRSODQWDVIDEULVGD&RPSDQKLDHQFRQWUDPVHHPIXQFLRQDPHQWRHUHFHEHPDXGLWRULDV
DQXDLV GD $19,6$ H D FDGD WUrV DQRV DV SODQWDV GH 6mR 3DXOR UHFHEHP DXGLWRULDV GD ,19,0$
&RO{PELDSDUDDYHULILFDomRGHFRQIRUPLGDGHFRPDV³%RDV3UiWLFDVGH)DEULFDomRH&RQWUROHGH
4XDOLGDGH³7RGDVDVSODQWDVFRQWDPFRPDVVHJXLQWHViUHDVLQWHUQDVµ3URGXomR¶µ$OPR[DULIDGRGH
0DWHULDLV¶µ&RQWUROHGH4XDOLGDGH¶µ*DUDQWLDGD4XDOLGDGH¶µ([SHGLomRGH3URGXWRV7HUPLQDGRV¶H
µ0DQXWHQomR,QGXVWULDO¶2V'HSDUWDPHQWRVGH3ODQHMDPHQWRH&RQWUROHVGH3URGXomR(QJHQKDULD
H6XSULPHQWRVVmRFHQWUDLVDWHQGHQGRDWRGDVDVSODQWDV
(PGHIHYHUHLURGHD&RPSDQKLDUHFHEHXDDSURYDomRGH%3)SHOD$QYLVDSDUDVXDTXLQWD
SODQWDGHGLFDGDDLQVXPRVIDUPDFrXWLFRVDWLYRVELRWHFQROyJLFRV±FXMDFRQVWUXomRIRLFRQFOXtGDQR
DQRGH
$&RPSDQKLDSRVVXLXPD'LUHWRULDGD*DUDQWLDGD4XDOLGDGH HPIDUPDFrXWLFDD*DUDQWLDQmRp
VXERUGLQDGD FXMDVDWLYLGDGHVVmRDFRPSDQKDGDVSHOR'LUHWRU3UHVLGHQWHUHVSRQViYHOSHORFRQWUROH
H JDUDQWLD GD TXDOLGDGH GH SURGXWRV H SURFHVVRV 7RGRV RV SURFHVVRV SURGXWLYRV SRVVXHP VXDV
DWLYLGDGHVGHILQLGDVGRFXPHQWDGDVHYDOLGDGDVFRPEDVHHPXPDSROtWLFDGHTXDOLGDGHHVWUXWXUDGD
FRPRLQWXLWRGHDWHQGHUDVQRUPDVLQWHUQDVGDFRPSDQKLDHTXHDWHQGDPDVOHJLVODo}HVVDQLWiULDH
WUDEDOKLVWDYLJHQWHVQRVSDtVHVTXHRSHUDHRXYHQGHVHXVSURGXWRV
7RGDVSODQWDVSRVVXHPXPSODQRGHPDQXWHQomRSUHYHQWLYDHSUHGLWLYDHVWUXWXUDGRHH[HFXWDGR
SDUDDVVHJXUDUDSURGXWLYLGDGHGRVHTXLSDPHQWRVRVSDGU}HVGHTXDOLGDGHDVHJXUDQoDHDVD~GH
ODERUDOGRVFRODERUDGRUHV
3DUWH GR SRUWIyOLR GH PHGLFDPHQWRV H SURGXWRV SDUD VD~GH SURGX]LGRV HP FDGD XPD GH QRVVDV
SODQWDV IDEULV p FRPSRVWD SULQFLSDOPHQWH SRU PHGLFDPHQWRV ELROyJLFRV VLPLODUHV H SRU DOJXQV
JHQpULFRVUHJLVWUDGRVSRUFRPSDUDELOLGDGHFRPRVPHGLFDPHQWRVQRYRVLQRYDGRUHV
6HJXH DEDL[R XPD WDEHOD LQGLFDQGR D QDWXUH]D GRV PHGLFDPHQWRV IDEULFDGRV HP FDGD XPD GDV
SODQWDV GD &RPSDQKLD EHP FRPR DOJXPDV GDV SULQFLSDLV PDUFDV GH PHGLFDPHQWRV VLPLODUHV H
JHQpULFRV
3ODQWD

&RWLD 3 

&DXFDLDGR$OWR



1DWXUH]DGR0HGLFDPHQWR
)RFDGDQRVHJPHQWRGHPHGLFDPHQWRVELROyJLFRV
HELRWHFQROyJLFRVSURGX]PHGLFDPHQWRVLQMHWiYHLV
ELROyJLFRV
H
ELRWHFQROyJLFRV
DOpP
GH
PHGLFDPHQWRV VLQWpWLFRV QD IRUPD GH VROXomR
OtTXLGD HPXOVmR H Sy OLRILOL]DGR HP DPSRODV
IUDVFRVDPSRODV H VHULQJDV (PEDOD RV SURGXWRV
KHPRGHULYDGRVHGHUPRFRVPpWLFRVLPSRUWDGRV

)RFDGD QD SURGXomR GH SURGXWRV FLWRWy[LFRV
RQFROyJLFRV FRPSULPLGRV VLPSOHV UHYHVWLGRV H
FiSVXODV HLQMHWiYHLV VROXo}HVHSyOLRILOL]DGR HP
IUDVFRVDPSRODV


0HGLFDPHQWRVSURGX]LGRV
6LPLODUHVH*HQpULFRV * 
$OIDHSRHWLQD(ULWURPD[
)LOJUDVWLP)LOJUDVWLQH
+HSDULQD+HSDPD[
(QR[DSDULQD +HSDULQDGHEDL[RSHVR
PROHFXODU (QR[DORZ
0HWRWUH[DWR0HWUH[DWR
&LWUDWR7DPR[LIHQR7D[RIHQ * 
(WRSRVtGHR(SyVLGR
&DUERSODWLQD%3ODWLQ
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6mR3DXOR

&RWLD 3 

3KDUPD/LPLULR
DWXDOPHQWH%ODX
)DUPDFrXWLFD
*RLiV/WGD 

)RFDGD QR VHJPHQWR GH HVSHFLDOLGDGHV SURGX]
PHGLFDPHQWRV LQMHWiYHLV QD IRUPD OtTXLGD HP
DPSROD H IUDFLRQDPHQWR GH Sy HVWpULO HP IUDVFR
DPSROD FRP iUHDV GHGLFDGDV SDUD SHQLFLOtQLFRV
FHIDORVSRUtQLFRV H QmREHWDODFWkPLFRV (PEDOD D
OLQKD3UHVHUY

1RYD SODQWD GH SURGXomR GH ,QJUHGLHQWHV
)DUPDFrXWLFRV$WLYRV ,)$ TXHMiFRQWDFRP%3)
GD$QYLVD3RVVXLGXDViUHDVGLVWLQWDVSDUDFXOWLYR
GHFpOXODVSURFDULRQWHVHHXFDULRQWHV

3RVVXLiUHDVSURGXWLYDVSDUDRIUDFLRQDPHQWRGH
SyV HVWpUHLV HP IUDVFRDPSROD GDV FODVVHV
FHIDORVSRUtQLFRV FDUEDSHQrPLFRV H QmR
EHWDODFWkPLFRVGLVSRQtYHLVSDUDDWHUFHLUL]DomRGD
SURGXomR

2PHSUD]RO2SUD]RQ
$PR[DFLOLQDFODYXODQDWR'RFOD[LQ
$PSLFLOLQD&LOLQRQ
%HQ]LOSHQLFLOLQD$ULFLOLQDH3HQNDURQ
&HIWULD[RQD7ULD[LWRQ * 

,QJUHGLHQWHV)DUPDFrXWLFRV$WLYRV%LROyJLFRV

&HIWULD[LD[RQD7ULD[LWRQ * 

$VHJXLUSHUILOGHFDGDXQLGDGHIDEULO
 &RWLD 3 
(VWiVLWXDGDHPXPFRPSOH[RLQGXVWULDOSURYLGRGHLQVWDODo}HVDGPLQLVWUDWLYDVODERUDWRULDLVHGH
DSRLRRSHUDFLRQDOGHiUHDWRWDODSUR[LPDGDGHPðHP&RWLD(VWDGRGH6mR3DXOR2SUpGLR
GDPDWUL]GD&RPSDQKLDEHPFRPRDViUHDVGHDSRLRSURGXomRODERUDWyULRVHVFULWyULRVHiUHDV
GHDUPD]HQDJHPFRPS}HPXPDiUHDFRQVWUXtGDGHDSUR[LPDGDPHQWHPð$iUHDSURGXWLYD
GH&RWLDHQFRQWUDVHLQVWDODGDHPSUpGLR~QLFRGHQRPLQDGR3WRWDOL]DQGRPGLYLGLGRV
HPSDYLPHQWRVHVWDQGRSURMHWDGDHTXLSDGDHDGHTXDGDSDUDDVDWLYLGDGHVDTXHVHSURS}HP
23SURGX] IDEULFDomRHPEDODJHP PHGLFDPHQWRVLQMHWiYHLVELROyJLFRV IDEULFDGRVDSDUWLUGH
FpOXODVRXIOXLGRVGHVHUHVYLYRV ELRWHFQROyJLFRV IDEULFDGRVSRUPHLRGHWHFQRORJLDUHFRPELQDQWH 
VLQWpWLFRV IDEULFDGRVDSDUWLUGHVtQWHVHVTXtPLFDV QDVIRUPDVIDUPDFrXWLFDVGHVROXomRLQMHWiYHO
GHSHTXHQRYROXPHHPXOVmRLQMHWiYHOGHSHTXHQRYROXPHHSyOLRILOL]DGRVREDVDSUHVHQWDo}HV
VHULQJD SUHHQFKLGD IUDVFRDPSROD H DPSROD 5HDOL]D WDPEpP D HPEDODJHP GH PHGLFDPHQWRV
KHPRGHULYDGRVPHGLFDPHQWRVELROyJLFRVHGHUPRFRVPpWLFRVLPSRUWDGRV
$ SODQWD p FRQWURODGD SDUD HYLWDU TXDOTXHU ULVFR GH FRQWDPLQDomR 2 DU p ILOWUDGR SUHVVXUL]DGR H
FOLPDWL]DGR FRP XPLGDGH FRQWURODGD DWUDYpV GH VLVWHPD GH $9$& $TXHFLPHQWR 9HQWLODomR H
&RQGLFLRQDPHQWR GH $U  R TXDO HVWi LQVWDODGR QD iUHD WpFQLFD 3DUD WDQWR RV FRODERUDGRUHV VH
FHUWLILFDPDWUDYpVGHLQVWUXPHQWRVGHPHGLomRHFRQWUROHTXHR6LVWHPDGH$9$&HVWiIXQFLRQDQGR
QRUPDOPHQWH PDQWHQGR DV SUHVV}HV WHPSHUDWXUDV H XPLGDGH UHODWLYD GHQWUR GRV OLPLWHV
HVSHFLILFDGRV
2SURFHVVRSURGXWLYRPDFURHP&RWLDp
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)OX[R0DFURGH3URGXomR±&RWLD 3 


 &DXFDLDGR$OWR
$XQLGDGHSURGXWLYDGH&DXFDLDGR$OWRWDPEpPILFDQDFLGDGHGH&RWLDHVWDGRGH6mR3DXOR1HOD
VmR SURGX]LGRV PHGLFDPHQWRV FLWRWy[LFRVRQFROyJLFRV VyOLGRV FRPSULPLGRV VLPSOHV UHYHVWLGRV
FiSVXODV GHVGHHPHGLFDPHQWRVLQMHWiYHLVGHSHTXHQRYROXPHHPVROXomRHHPSyOLRILOL]DGR
GHVGH6mRGXDViUHDVGLVWLQWDVHGHGLFDGDVSDUDDSURGXomRGHFDGDWLSRGHPHGLFDPHQWR
$SODQWDSRVVXLDSUR[LPDGDPHQWHPðGHiUHDFRQVWUXtGDQXPDiUHDWRWDOGHP(P
IXQomR GD QDWXUH]D tPSDU GH WDLV VXEVWkQFLDV D DWPRVIHUD GD SODQWD p FRQWURODGD SDUD HYLWDU
TXDOTXHUULVFRGHFRQWDPLQDomRHSRVVXLVLVWHPDGHDUUHVSLUiYHOSDUDVHJXUDQoDGRVFRODERUDGRUHV
TXH PDQLSXODP RV SURGXWRV 2 DU p ILOWUDGR SUHVVXUL]DGR H FOLPDWL]DGR FRP XPLGDGH FRQWURODGD
DWUDYpVGHVLVWHPDGH$9$&RTXDOHVWiLQVWDODGRQDiUHDWpFQLFD
2GLDJUDPDDEDL[RUHWUDWDGHIRUPDPDFURRSURFHVVRSURGXWLYRWRWDO$SODQWDRSHUDRVSURFHVVRV
GHSUHSDUDomRIRUPXODomRHHODERUDomRHP7XUQRVGHKRUDVGHVHJXQGDjVH[WDIHLUDPDLVXP
WXUQRDRVViEDGRV2SURFHVVRGHHPEDODJHPGRVSURGXWRVpIHLWRHPXPWXUQRGHKGHVHJXQGD
jVH[WDIHLUD
)OX[R0DFURGH3URGXomR±&DXFDLDGR$OWR
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 6mR3DXOR
$SODQWDIDEULOHVWiORFDOL]DGDQDFLGDGHGH6mR3DXORQXPDiUHDWRWDOGHPð$SODQWDWHP
SRUILQDOLGDGHDSURGXomRGHPHGLFDPHQWRVDQWLELyWLFRVLQMHWiYHLVVREDIRUPDGHSyHVWpULO7DPEpP
SURGX] SURGXWRV SDUD D VD~GH VHPLVVyOLGRV H HPEDOD D OLQKD 3UHVHUY GH SUHVHUYDWLYRV 3DUD
DWHQGLPHQWRjVQRUPDWLYDVVDQLWiULDVH[LVWHPOLQKDVLQGHSHQGHQWHVSDUDDSURGXomRGHFDGDFODVVH
GHPHGLFDPHQWRVDVDEHU
L

3UpGLR  PDQLSXODomR HQYDVH HVWHULOL]DomR WHUPLQDO LQVSHomR H HPEDODJHP GH
VROXomRSDUHQWHUDOGHSHTXHQRYROXPHHPDPSRODVHQYDVHLQVSHomRHHPEDODJHPGH
SyVHVWpUHLV QmREHWDODFWkPLFRV PDQLSXODomR HQYDVH H HPEDODJHP GH SURGXWRV
VHPLVVyOLGRVHSURGXWRVSDUDDVD~GHHPEDODJHPGHSUHVHUYDWLYRV

LL 

3UpGLRHQYDVH IUDFLRQDPHQWR LQVSHomRHHPEDODJHPGHSyVHVWpUHLVSHQLFLOtQLFRV

LLL 

3UpGLR  HQYDVH
FHIDORVSRUtQLFRV

IUDFLRQDPHQWR  LQVSHomR H HPEDODJHP GH SyVHVWpUHLV

7RGRV RV SURFHVVRV SURGXWLYRV QD XQLGDGH SURGXWLYD GH 6mR 3DXOR WUDEDOKDP HP  7XUQRV GH
VHJXQGD j VH[WDIHLUD PDLV XP WXUQR DRV ViEDGRV 2 SURFHVVR GH HPEDODJHP WUDEDOKD HP GRLV
WXUQRVHFRQIRUPHQHFHVVLGDGHXPDOLQKDWUDEDOKDQRWHUFHLURWXUQRSDUDFXPSULUDGHPDQGD2
SURFHVVRSURGXWLYRpGHVFULWRGHIRUPDPDFURDEDL[R
)OX[R0DFURGH3URGXomR±6mR3DXOR


 &RWLD 3 
$SODQWDIDEULODLQGDHPTXDOLILFDomRHVWiORFDOL]DGDQDFLGDGHGH&RWLDHPXPSUpGLRORFDOL]DGR
DRODGRGDXQLGDGHSURGXWLYDGH&RWLD 3 $SODQWDWHUiSRUILQDOLGDGHDSURGXomRGH,QJUHGLHQWHV
)DUPDFrXWLFRV$WLYRVELRWHFQROyJLFRVHSRVVXLXPDiUHDSURGXWLYDWRWDOGHPðGLYLGLGDHP
GRLVSDYLPHQWRVSDUDRFXOWLYRGHFpOXODVSURFDULRQWHVHHXFDULRQWHV
$WXDOPHQWHDSODQWDFRQWDFRP,)$VUHJLVWUDGRVSHUDQWHD$19,6$H,)$VHPSLSHOLQH6HQGR
TXHTXDQGRHIHWLYDPHQWHFRQFOXtGDHVWDLUiFRQWDUFRP,)$V
 $QiSROLV
$ SODQWD IDEULO HVWi ORFDOL]DGD HP $QiSROLV *RLiV H SRVVXL XPD iUHD FRQVWUXtGD ~WLO WRWDO GH
P
3RVVXLiUHDVSURGXWLYDVGLVSRQtYHLVSDUDDWHUFHLUL]DomRGDSURGXomRGHSyVHVWpUHLVGDVFODVVHV
QmREHWDODFWkPLFRV FHIDORVSRUtQLFRV H FDUEDSHQrPLFRV $ YHORFLGDGH PpGLD GH SURGXomR HP
XQLGDGHV SRU KRUD XQK  p GH   H  SDUD FDGD XPD GDV iUHDV SURGXWLYDV
UHVSHFWLYDPHQWH3DUDFDGDXPDGDVGLIHUHQWHViUHDVH[LVWHDSRVVLELOLGDGHGHUHDOL]DomRGHWXUQR
KRUDVGLD WXUQRV KRUDVSRUGLD WXUQRV KRUDVSRUGLD HHVFDODKRUDVHPTXH
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VHWUDEDOKDKRUDVSRUGLD2VSURFHVVRVRIHUHFLGRVSRUHVVDXQLGDGHSURGXWLYDHVWmRGHVWDFDGRV
DEDL[R


3URGX]LPRVD&HIWULD[RQD'LVVRGLFD0* FHIDORVSRUtQLFR DWpDHWDSDGHHQYDVHHUHFUDYH$
LQVSHomRHDHPEDODJHPILQDOGRSURGXWRVmRH[HFXWDGDVLQWHUQDPHQWHHP631HVVHFRQWH[WRR
SURFHVVRSURGXWLYRpIHLWRGDPDQHLUDGHVWDFDGDDEDL[R


1HVVDXQLGDGHH[LVWHWDPEpPDSRVVLELOLGDGHGHH[SDQGLUHVVDSDUFHULDHWHUFHLUL]DUDSURGXomRGH
PDLVSURGXWRVGDXQLGDGHGH6mR3DXORFRPRFHIDORVSRUtQLFRVQmREHWDODFWkPLFRVHSHQLFLOtQLFRV
EFDUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHGLVWULEXLomR
2SURFHVVRGHGLVWULEXLomRSRGHVHUGLYLGLGRHPGRLVFDQDLVFRPFDUDFWHUtVWLFDVHIOX[RVGLVWLQWRV
3ULYDGRH3~EOLFR
&$1$/35,9$'2
2FDQDO3ULYDGR ³FOLHQWHVSULYDGRV´ pGLYLGLGRHPWUrVHTXLSHVGHQWURGDiUHDGHYHQGDV
$8QLGDGHGH1HJyFLRV(VSHFLDOLGDGHV ,QVWLWXFLRQDO 
5HVSRQViYHOSHODJHUDomRHDWHQGLPHQWRDGHPDQGDGRVSURGXWRVGHXVRKRVSLWDODUHVWDXQLGDGH
FRQWDXP+HDGFXMDHVWUXWXUDpGLYLGLGDHP5HJLRQDLVHSRVVXLHPFDGDXPDGHODV*HUHQWHVGH
1HJyFLRVH3URSDJDQGLVWDV9HQGHGRUHV
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(VWDXQLGDGHUHDOL]DYLVLWDVSDUDJHUDomRGHGHPDQGDQDVSULQFLSDLVLQVWLWXLo}HVGHVD~GHLQFOXLQGR
+RVSLWDLV H &OtQLFDV 6HUYLoRV GH +HPRGLiOLVH  1HIURORJLD  7UDQVSODQWH GH yUJmRV H &OtQLFDV H
+RVSLWDLVGH2QFRORJLDH+HPDWRORJLD
$OLQKDGRDWHQGrQFLDGHFRQVROLGDomRGRPHUFDGRGHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVKRVSLWDODUHVRQGHRV
KRVSLWDLV HVWmR FDGD YH] PDLRUHV H PDLV HVWUXWXUDGRV SRU PHLR GH SODQRV GH FUHVFLPHQWR H
DTXLVLo}HVDFRPSDQKLDFULRXXPDHTXLSHGH*HUHQWHGH1HJyFLRVGHGLFDGDDHVWDEHOHFHUSRQWHV
VyOLGDVHQWUHD%ODXQRVVRVSDUFHLURVFRPHUFLDLV 2SHUDGRUHV/RJtVWLFRV DVPDLRUHVHPHOKRUHV
FRQWDVGRPHUFDGR 3UHVWDGRUHV±+RVSLWDLVH&OLQLFDV HDVIRQWHVSDJDGRUDV *RYHUQRH3ODQRV
GH6D~GH SURSLFLDQGRXPDPELHQWHGHQHJyFLRVTXHHQYROYHWRGRVRVSOD\HUVGDFDGHLDHIDFLOLWDR
DFHVVR
$&RPSDQKLDHIHWXDVXDVYHQGDVDGLVWULEXLGRUHVRXGLUHWDPHQWHSDUDRVKRVSLWDLVHFOLQLFDVVHMDP
HOHV SHUWHQFHQWHV DR VHWRU SULYDGR RX S~EOLFR H RV SURGXWRV VmR DGPLQLVWUDGRV HP VXD PDLRULD
GHQWUR GR DPELHQWH KRVSLWDODU SHORV SURILVVLRQDLV GH VD~GH KDELOLWDGRV SDUD PDQLSXODomR H
DGPLQLVWUDomRQRVSDFLHQWHV
%8QLGDGHGH1HJyFLRV3URFHGLPHQWRV 9DUHMR±'HUPRFRVPpWLFRV 
$8QLGDGHGH3URFHGLPHQWRVLQLFLRXVXDDWLYLGDGHHPFRPRODQoDPHQWRGH%RWXOLPTXHQR
SHUtRGRGHXPDQRDWLQJLXGHSDUWLFLSDomRGHPHUFDGRGHDFRUGRFRPGDGRVGD,49,$VHQGR
DWXDOPHQWHRVpWLPRPDLRUSURGXWRGRSRUWIyOLRGD&RPSDQKLD$HVWUXWXUDGDHTXLSHpFRPSRVWD
SRUXP+HDGHXPDHTXLSHGHFRQVXOWRUHVFRPH[SHULrQFLDQRPHUFDGR
(VWDHTXLSHYLVLWDGLDULDPHQWHSRWHQFLDLVDSOLFDGRUHVGHSURFHGLPHQWRVGHUPDWROyJLFRVHHVWpWLFRV
HPVXDPDLRULDGHUPDWRORJLVWDVHFLUXUJL}HVSOiVWLFRV
$OpPGDVYLVLWDVKiZRUNVKRSVGHHGXFDomRFRQWLQXDGDHSDUWLFLSDomRHPMRUQDGDVHFRQJUHVVRV
FLHQWtILFRVYLVDQGRDFHOHUDUDHYROXomRGDGHPDQGD
$GHPDQGDpDWHQGLGDGLUHWDPHQWHSHODFRPSDQKLDHSRUGLVWULEXLGRUHVHVSHFLDOL]DGDVGRVHJPHQWR
GHGHUPRFRVPpWLFRVTXHSHODVXDHVSHFLILFLGDGHQRPHUFDGRWDPEpPJHUDPGHPDQGDVSRUPHLR
GHVXDHTXLSHFRPHUFLDOSURPRYHQGRYHQGDVDFOLHQWHVGHVXDFDUWHLUDDFHOHUDQGRDHYROXomRGD
GHPDQGDHDFDSLODULGDGHGRSURGXWR
&8QLGDGHGH1HJyFLRV)DUPD 9DUHMR±0HGLFDPHQWRVGHDTXLVLomRQRFDQDOGHIDUPiFLDVH/LQKD
GH&RQVXPR±3UHVHUY 
3DUDHVWHFDQDOWHPRVXP+HDGHXPDHTXLSHGH*HUHQWHVGH&RQWDVTXHDWXDPQDFRPHUFLDOL]DomR
GHSUHVHUYDWLYRVHFHUWRVSURGXWRVVyOLGRVHVHPLVyOLGRV
$VQHJRFLDo}HVVmRUHDOL]DGDVHPYLVLWDVGLiULDVDJUDQGHVUHGHVGHYDUHMRJUXSRVGHIDUPiFLDV
DVVRFLDWLYDVHGLVWULEXLGRUDVGRFDQDOIDUPDSDUDGLYXOJDUHFRPHUFLDOL]DURVSURGXWRVGHVWHSRUWIyOLR
$VYHQGDVUHDOL]DGDVQDVGLVWULEXLGRUDVGHVWLQDPVHDSXOYHUL]DomRGDYHQGDDRYDUHMRIDUPDFrXWLFR
GHIDUPiFLDV ORMDVLQGHSHQGHQWHVHSHTXHQDVUHGHV TXHSRVVXHPXPQ~PHURPXLWRHOHYDGRGH
ORMDVHQHFHVVLGDGHGHXPDHVWUXWXUDGHORJtVWLFDHVSHFLDOL]DGDSDUDDWHQGHUWRGRWHUULWyULRQDFLRQDO
&$1$/3Ò%/,&2
1RFDQDOS~EOLFRWHPRVXPDXQLGDGHGHOLFLWDo}HVFRPSRVWDSRUXP+HDGHXPDHTXLSHWpFQLFD
FRPH[SHULrQFLDQRFDQDOGHDWXDomR7RGRWLPHGHOLFLWDo}HVUHDOL]DFRQVWDQWHVWUHLQDPHQWRVSDUD
DWXDOL]DomRGDOHJLVODomRHRSHUDomRGRVVLVWHPDVFRQWUDWDGRV
$iUHDXWLOL]DPRGHUQDVIHUUDPHQWDVHVLVWHPDVGHJHVWmRHVSHFLDOL]DGRVQRVHJPHQWRGHOLFLWDo}HV
S~EOLFDVTXHSHUPLWHPDJHVWmRGHWRGDVDVHWDSDVGHVGHDFDSWDomRGHSURFHVVRVOLFLWDWyULRVTXH
HQYROYHP RV SURGXWRV GD &RPSDQKLD SDVVDQGR SRU FULWHULRVDV DQDOLVHV GH FRPSRUWDPHQWR GH
FUpGLWRFRPSOH[LGDGHORJtVWLFDHLQWHUHVVHHVWUDWpJLFRGDRUJDQL]DomRSDUDVHOHFLRQDURVSURFHVVRV
TXHDHPSUHVDLUiSDUWLFLSDU
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(VWHVLVWHPDWDPEpPPRQLWRUDGHVGHDSUHSDUDomRSDUWLFLSDomRQRFHUWDPHKRPRORJDomRGRVLWHQV
YHQFLGRVDWpDJHVWmRGRFRQWUDWRDOpPGRUHFHELPHQWRGRVHPSHQKRVIDWXUDPHQWRVHQWUHJDVH
SDJDPHQWRV
7RGRSURFHGLPHQWRpUHDOL]DGRGHDFRUGRjOHJLVODomRYLJHQWH /HL HGHIRUPDHOHWU{QLFDVHP
TXHKDMDQHQKXPWLSRGHFRQWDWRFRPRVVHUYLGRUHVGDVLQVWLWXLo}HVDGTXLUHQWHVTXHQmRVHMDYLD
VLVWHPDRILFLDOGDSUySULDOLFLWDomR
7DPEpP RFRUUHP OLFLWDo}HV PHQRUHV TXH DV GLVWULEXLGRUDV SDUWLFLSDP FRWDQGR RV SURGXWRV GD
FRPSDQKLDDPSOLDQGRDDEUDQJrQFLDGHDWXDomRQRFDQDOS~EOLFRSRUYLDLQGLUHWD
'HDFRUGRFRPRVVLVWHPDVXWLOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGHDFDUWHLUD
$VLQVWLWXLo}HVGHVD~GHGRVHJPHQWRIDUPDFrXWLFRSRUDWXDUHPFRPHOHYDGRHGLYHUVLILFDGRPL[GH
SURGXWRV LQYHVWHP FRQWLQXDPHQWH HP VXDV iUHDV GH VXSULPHQWRV YLVDQGR DPSOLDU D HILFLrQFLD
RSHUDFLRQDOHRWLPL]DURVSURFHVVRVSDUDDWHQGLPHQWR-XVW,Q7LPH PHQRUQtYHOGHHVWRTXH GHVXDV
GHPDQGDVRSWDQGRSRUQHJRFLDUFRPIRUQHFHGRUHVFRPHOHYDGDRIHUWDGHPL[HDJLOLGDGHORJtVWLFD
$&RPSDQKLDSRVVXLXPPRGHORFRPHUFLDO³go to Market´GHQHJyFLRVTXHGLVSRQLELOL]DRDFHVVR
GRVSURGXWRVDRVSUHVWDGRUHV KRVSLWDLVHFOtQLFDV FRPDJLOLGDGHORJtVWLFDHDOWDFDSLODULGDGHDR
PHVPRWHPSRSURSLFLDQGRDRUJDQL]DomRXPEDL[RFXVWRRSHUDFLRQDOHUHGX]LGRULVFRGHFUpGLWR
$HVWUXWXUDGDiUHDFRPHUFLDOGD&RPSDQKLDpGLPHQVLRQDGDDRPRGHORGHQHJyFLRVHFRQWHPSOD
WUrV HTXLSHV GHQWUR GD iUHD GH YHQGDV H TXDWUR iUHDV GH VXSRUWH DOWDPHQWH FRQHFWDGDV FRP R
QHJyFLR
$VHTXLSHVGDiUHDGHYHQGDVVmR(VSHFLDOLGDGHV ,QVWLWXFLRQDO )DUPD 9DUHMR±0HGLFDPHQWRV
)DUPDH&RQVXPR H3URFHGLPHQWRV 9DUHMR±'HUPRFRVPpWLFRV (DVTXDWURiUHDVGHVXSRUWHVmR
/LFLWDo}HV([FHOrQFLD&RPHUFLDO,QWHOLJrQFLDGH0HUFDGRH0DUNHWLQJ
8WLOL]DPRVRVLVWHPDLQWHJUDGRGHJHVWmR±6$3SDUDJHULUWRGDDRSHUDomR PDQXIDWXUDJHVWmRGH
HVWRTXHVIDWXUDPHQWRHQWUHRXWURV HXWLOL]DPRVR6DOHV)RUFHLQWHJUDGRDR6$3FRPRVLVWHPDGH
JHVWmRFRPHUFLDO
F&DUDFWHUtVWLFDVGRVPHUFDGRVGHDWXDomRHPHVSHFLDO
2 %UDVLO WHP VH 7RUQDGR XP GRV 3DtVHV PDLV 5HOHYDQWHV QRV 0HUFDGRV )DUPDFrXWLFRV
*OREDLV
2VPDLRUHVPHUFDGRVIDUPDFrXWLFRVJOREDLVKLVWRULFDPHQWHVmR(VWDGRV8QLGRV&KLQDH-DSmR
RFXSDQGRDSULPHLUDVHJXQGDHWHUFHLUDSRVLomRUHVSHFWLYDPHQWH 
2 %UDVLO HVWi HQWUH RV SDtVHV TXH SRVVXHP R PDLRU PHUFDGR IDUPDFrXWLFR GR PXQGR H D VXD
UHOHYkQFLDHPHVFDODJOREDOWHQGHDFUHVFHUQRVSUy[LPRVDQRVFRQIRUPHGHPRQVWUDGRQRranking
DEDL[R
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2VPDLRUHVPHUFDGRVIDUPDFrXWLFRVJOREDLV UDQNLQJ 

)RQWH,49,$



&$*5GHD SRUSDtV 

)RQWH,49,$
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7DO FUHVFLPHQWR VH GHYH SULQFLSDOPHQWH D XP DXPHQWR QD H[SHFWDWLYD GH YLGD FUHVFLPHQWR
SRSXODFLRQDOFRPRDXPHQWRGDLQFLGrQFLDGHGRHQoDVFU{QLFDVHOHYDomRRVSDGU}HVGHDVVLVWrQFLD
PpGLFDGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRVHWUDWDPHQWRVHRDSULPRUDPHQWRGDVGHFDPSDQKDV
JRYHUQDPHQWDLVGHSUHYHQomRHDVVLVWrQFLDIDUPDFrXWLFDDPEXODWRULDOHKRVSLWDODUIDWRUHVHVVHV
TXH DFHQWXDGRV DR ORQJR GR WHPSR UHSUHVHQWDUmR R FRPEXVWtYHO QHFHVViULR FUHVFLPHQWR GHVWH
VHWRUSDUDRVSUy[LPRVDQRV6HJXHDEDL[RXPDGHVFULomRGRVSULQFLSDLVIDWRUHVUHVSRQViYHLVSRU
HVVHFUHVFLPHQWRHVSHUDGR
(QYHOKHFLPHQWRGDSRSXODomR
2 FRQVXPR GH SURGXWRV IDUPDFrXWLFRV WHQGH D DXPHQWDU FRQIRUPH D SRSXODomR FRP LGDGH PDLV
DYDQoDGDWRUQDVHPDLVUHSUHVHQWDWLYD2DXPHQWRGRQ~PHURGHKDELWDQWHVQR%UDVLOFRPPDLVGH
DQRVGHVHPSHQKDUiXPSDSHOLPSRUWDQWHQRVHWRUIDUPDFrXWLFRGRSDtVHVSHFLDOPHQWHQRTXH
VHUHIHUHDJDVWRVFRPDUWLJRVGHVD~GHHVHUYLoRVPpGLFRVLPSXOVLRQDGRSHORDXPHQWRGDGHPDQGD
SRUDVVLVWrQFLDPpGLFD$OpPGLVVRKRMHR%UDVLOVHHQFRQWUDFRPRXPDGDVQDo}HVTXHHQYHOKHFH
PDLVUDSLGDPHQWHFRPH[SHFWDWLYDGHDWLQJLUPLOK}HVGHSHVVRDVDFLPDGHDQRVGHLGDGH
HPYHUVXVRVPLOK}HVUHSRUWDGRVHP
(YROXomRGHSRSXODomRDQRV±YV PXOWLSOLFDGRU 
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População com mais de 60 anos no Brasil

Fonte: IQVIA, IBGE e Ministério da Saúde do Brasil

Despesas médicas per capita por ano (US$)

)RQWH,49,$,%*(H0LQLVWpULRGD6D~GHGR%UDVLO


1HFHVVLGDGHGHDPSOLDomRGDUHGHLQVWLWXFLRQDO
2HQYHOKHFLPHQWRGDSRSXODomRLPSOLFDQDIUDJLOL]DomRGDVD~GHDRORQJRGRWHPSR3RUHVWHPRWLYR
D DPSOLDomR GD UHGH KRVSLWDODU SULQFLSDO FDQDO GH FRQVXPR GR PHGLFDPHQWR KRVSLWDODU VHUi
QHFHVViULD6HJXQGROHYDQWDPHQWRVDSUHVHQWDGRVSHOD$1$+3QRDQRGHGXUDQWHDFULVH
HFRQ{PLFDEUDVLOHLUDSRUH[HPSORRVHWRUGHVD~GHUHJLVWURXXPUHOHYDQWHDXPHQWRGRQ~PHURGH
OHLWRVKRVSLWDODUHVSDVVDQGRSDUDPLOOHLWRV
,QWURGXomRGHQRYRVPHGLFDPHQWRV
2V HVIRUoRV WUDGLFLRQDLV HP SHVTXLVD H GHVHQYROYLPHQWR LQFOXLQGR D SHVTXLVD QDV iUHDV GH
ELRWHFQRORJLDHDSHVTXLVDJHQpWLFDGHYHPFRQWLQXDUDJHUDUFRPSRVWRVQRYRVHPDLVHILFD]HVSDUD
DWHQGHUjVQHFHVVLGDGHVDLQGDQmRVXSULGDVGRVSDFLHQWHV2ODQoDPHQWRGHQRYRVPHGLFDPHQWRV
PDLVHILFD]HVSDUDRWUDWDPHQWRGHGRHQoDVFRPSOH[DVGHYHDXPHQWDUDGHPDQGDSHORVPHVPRV
QRVSUy[LPRVDQRV
³6LVWHPDÒQLFRGH6D~GH´HSURJUDPDVJRYHUQDPHQWDLVGHVD~GH
$VVLPFRPRQRVSDtVHVHPGHVHQYROYLPHQWRDVSROtWLFDVGHVD~GHGRV*RYHUQRV)HGHUDO(VWDGXDLV
H 0XQLFLSDLV TXH LQWHJUDP R ³6LVWHPD ÒQLFR GH 6D~GH´ H[HUFHP SDSHO GHFLVLYR QD PHOKRULD GD
DVVLVWrQFLDjVD~GHFRPDLPSOHPHQWDomRGHSURJUDPDVGHIRUQHFLPHQWRGHYDFLQDVRXSUHYHQomR
HWUDWDPHQWRVXEVLGLDGRGHGRHQoDVFU{QLFDVFRPR+HSDWLWH&$UWULWH5HXPDWRLGH6tILOLVDOJXPDV
GHODVTXHQmRWrPFXUDFRQKHFLGDFRPRD$,'6HDOJXPDVHVSpFLHVGHFkQFHUFRQVHTXHQWHPHQWH
LQFHQWLYDQGRDGHPDQGDSRUPHGLFDPHQWRV
&RQFHELGRQRSODQRGD&RQVWLWXLomRGD5HS~EOLFD)HGHUDWLYDGR%UDVLOGHFRPRXPFRQMXQWR
GHDo}HVFRRUGHQDGDVVHJXQGRXPDHVWUXWXUDUHJLRQDOL]DGDHKLHUDUTXL]DGDLQWHJUDQGRXPDUHGH
VRERFRPDQGRGD8QLmRDTXHPFDEHGHILQLUDVUHJUDVJHUDLVVREUHD6D~GHYLVDQGRD³UHGXomR
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GRULVFRGHGRHQoDVHGHRXWURVDJUDYRV´EHPFRPRR³DFHVVRXQLYHUVDOHLJXDOLWiULRjVDo}HVH
VHUYLoRV´ TXH VH VXVWHQWD SHORV SULQFtSLRV EiVLFRV GD XQLYHUVDOLGDGH LQWHJUDOLGDGH HTXLGDGH
GHVFHQWUDOL]DomRHSDUWLFLSDomRVRFLDOR6LVWHPDÒQLFRGH6D~GH 686 H[HUFHSDSHOUHOHYDQWHSDUD
HVWHFUHVFLPHQWR
$ILVFDOL]DomRHRSODQHMDPHQWRIHGHUDOGR686VmRUHDOL]DGRVSHOR0LQLVWpULRGD6D~GHVHQGRR
*RYHUQR )HGHUDO R SULQFLSDO ILQDQFLDGRU GD UHGH S~EOLFD GH VD~GH 2 0LQLVWpULR GD 6D~GH TXHP
UHSUHVHQWDR*RYHUQR)HGHUDOQD(VWUXWXUDIyUPXODSROtWLFDVQDFLRQDLVGHVD~GHGHSHQGHQGRGRV
(VWDGRV 0XQLFtSLRV 21*V )XQGDo}HV $XWDUTXLDV H (PSUHVDV 3~EOLFDV H 3ULYDGDV SDUD D
RSHUDFLRQDOL]DomRGRVLVWHPD
8QLmR
eUHVSRQVDELOLGDGHGD8QLmRFRRUGHQDURVVLVWHPDVGHVD~GHGHDOWDFRPSOH[LGDGHDOWRFXVWRHGH
ODERUDWyULRVS~EOLFRVPHUFDGRGHDWXDomRGD&RPSDQKLDGHIRUPDFHQWUDOL]DGDSDUDRWUDWDPHQWR
GDVGRHQoDVFRQVLGHUDGDVSUREOHPDVGHVD~GHS~EOLFDTXHHQYROYHPRXVRGHPHGLFDPHQWRVQmR
GLVSRQtYHLV QR PHUFDGR 1HVVDV VLWXDo}HV VH HVWDEHOHFH XP VLVWHPD GH GHVFHQWUDOL]DomR GD
$VVLVWrQFLDj6D~GHVXEVLGLDQGRILQDQFHLUDPHQWHHPSDUWHRV(VWDGRVTXHH[HUFHPWDOIXQomR
$WHQGHQGRR'LVSRVWRQD/HLHQR'HFUHWRDTXLVLo}HVSDUDDWHQGLPHQWR
GDV GHPDQGDV GH PHGLFDPHQWRV SURYHQLHQWHV GDV LQVWLWXLo}HV GH VD~GH S~EOLFDV YLQFXODGDV jV
HVIHUDV )HGHUDLV (VWDGXDLV RX 0XQLFLSDLV VmR UHDOL]DGDV DWUDYpV GH OLFLWDo}HV S~EOLFDV QD
PRGDOLGDGH3UHJmR(OHWU{QLFR /HLOmRUHYHUVR±YHQFHRIRUQHFHGRUTXHRIHUHFHURSUHoRPDLVEDL[R
SHOR SURGXWROLFLWDGR  2VSUHJ}HV HOHWU{QLFRVVmR UHDOL]DGRV SRU PHLR GH SODWDIRUPDV HOHWU{QLFDV
UHJLGDVSRUSULQFtSLRVGHWUDQVSDUrQFLDHHILFLrQFLDDWHQGHQGRDWRGRVRVUHTXLVLWRVGHVHJXUDQoD
GDLQIRUPDomRRTXHSHUPLWHDUDVWUHDELOLGDGHGHWRGRVRVDWRVSUDWLFDGRVHPXPFHUWDPH
'HDFRUGRFRPRFRQMXQWRGHUHJUDVGR686R0LQLVWpULRGD6D~GHGHILQHRJUXSRGHPHGLFDPHQWRV
H[FHSFLRQDLVSRUPHLRGH3RUWDULDVFXMRVSURWRFRORVFOtQLFRVHGLUHWUL]HVWHUDSrXWLFDVGHVWLQDPDR
WUDWDPHQWR GH SDWRORJLDV HVSHFtILFDV TXH DWLQJHP XP Q~PHUR OLPLWDGR GH SDFLHQWHV (QWUH RV
XVXiULRVGHVVHVPHGLFDPHQWRVHVWmRRVWUDQVSODQWDGRVRVSRUWDGRUHVGH$,'6LQVXILFLrQFLDUHQDO
FU{QLFDGHHVFOHURVHP~OWLSODGHKHSDWLWHYLUDOFU{QLFD%H&GHHSLOHSVLDGHHVTXL]RIUHQLDUHIUDWiULD
HGHGRHQoDVJHQpWLFDVFRPRILEURVHFtVWLFDHDGRHQoDGH*DXFKHU$&RPSDQKLDHVWiSUHVHQWHQR
WUDWDPHQWRGHJUDQGHSDUWHGHWDLVSDWRORJLDVYLDPHGLFDPHQWRVKHPRGHULYDGRVRXHVSHFLDOLGDGHV
(VWDGRV
e SDSHO GRV JRYHUQRV HVWDGXDLV DX[LOLDU QD H[HFXomR GDV SROtWLFDV QDFLRQDLV DSOLFDQGR
UHFXUVRVSUySULRV PtQLPR GH  GH VXD UHFHLWD  QD $VVLVWrQFLD j 6D~GH GH DOWD p PpGLD
FRPSOH[LGDGHFRPUHFXUVRVUHSDVVDGRVSHOD8QLmR
0XQLFtSLRV
2V0XQLFtSLRVH[HUFHPFRPSHWrQFLDUHVLGXDOQD$VVLVWrQFLDGH%DL[D&RPSOH[LGDGHGD)DUPiFLD
%iVLFD

















PÁGINA: 116 de 390

Formulário de Referência - 2021 - Blau Farmacêutica S.A.

Versão : 2

7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

&ROHWDGH3ODVPDHGHPDQGDGH,PXQRJOREXOLQD*QRPHUFDGRJOREDO
$GHPDQGDGHLPXQRJOREXOLQD* ³,J*´ QRPHUFDGRSRUYROXPHFUHVFHXQRV~OWLPRVDQRVFRQIRUPH
GHPRQVWUDGRDEDL[R


'HPDQGDGH,J*HPYROXPH JKDE 




























)RQWH
³3ODVPD
'HULYDWLYHV
7KHUDSLHV
%DVLFV´
SXEOLVKHG
RQ
-XO\
WK

KWWSVZZZWDNHGDFRPDEEVLWHDVVHWVV\VWHPLQYHVWRUVUHSRUWTXDUWHUO\DQQRXQFHPHQWVI\LUSUHVHQWDWLRQRQSGWBILQDOBHSGI 


&RQVLGHUDQGR RV YDORUHV DFLPD H[SRVWRV  GR WRWDO GH IRUQHFLPHQWR GH SODVPD YHP GRV (VWDGRV
8QLGRVVHQGRTXHHVWDGLIHUHQoDHQWUHRVYDORUHVREVHUYDGRVQR%UDVLO FRQIRUPHYHULILFDGRQRJUiILFR
DEDL[R GHFRUUHGRIDWRGHTXHR%UDVLOQmRSHUPLWHDFROHWDGHSODVPDGHGRDGRUHVSDUDILQVFRPHUFLDLV
&RQVXPRGH,J*SHUFDSLWDSRUSDtV JKDE 














)RQWH
3ODVPD
'HULYDWLYHV
7KHUDSLHV
%DVLFV´
SXEOLVKHG
RQ
-XO\
WK
KWWSVZZZWDNHGDFRPDEEVLWHDVVHWVV\VWHPLQYHVWRUVUHSRUWTXDUWHUO\DQQRXQFHPHQWVI\LU
SUHVHQWDWLRQRQSGWBILQDOBHSGI 




$VSULQFLSDLVUD]}HVSHODGLIHUHQoDGHFRQVXPRGH,J*HQWUHRVSDtVHVVHGiSHOD L GLVSRQLELOLGDGH
GHSURGXWRV LL WD[DGHGLDJQyVWLFRHFRQVFLHQWL]DomRVREUHGRHQoDV LLL HGXFDomRPpGLFDH LY 
XVRGLVSRQtYHOGH,J*
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27DPDQKRH&DUDFWHUtVWLFDVGR0HUFDGR)DUPDFrXWLFR%UDVLOHLUR
$FRPSDQKDQGRDWHQGrQFLDPXQGLDORPHUFDGRIDUPDFrXWLFREUDVLOHLURFUHVFHXHQWUHH
HP PpGLD  DD (QWUH  H  DSHVDU GD FULVH HFRQ{PLFD HQIUHQWDGD SHOR SDtV R
PHUFDGRIDUPDFrXWLFREUDVLOHLURFRQWLQXRXSURVSHUDQGRHYLGHQFLDQGRDUHVLOLrQFLDGRVHWRU
2PHUFDGRIDUPDFrXWLFREUDVLOHLURDLQGDpPXLWRGLVSHUVRVHQGRTXHDGHPDQGDVHVXEGLYLGHHQWUH
RVVHJXLQWHVVHWRUHV L HPSODQRVGHVD~GH LL HPFOtQLFDVGHGLDJQyVWLFRLQGHSHQGHQWHV
LLL HPUHGHVGHFOtQLFDVGHGLDJQyVWLFR LY HPKRVSLWDLVLQGHSHQGHQWHV Y HPUHGHV
GHKRVSLWDLVQmRYHUWLFDOL]DGDV YL HPUHGHVGHFOtQLFDVGHGLDJQyVWLFRHKRVSLWDLVYHUWLFDOL]DGRV
H YLL SDUDD,UPDQGDGHGD6DQWD&DVDGH0LVHULFyUGLDGH6mR3DXOR+RVSLWDO&HQWUDO
2PHUFDGRIDUPDFrXWLFREUDVLOHLURSRGHVHUGLYLGLGRHQWUHYDUHMRHLQVWLWXFLRQDOVHQGRRVHJXQGRR
PHUFDGRIRFRGHDWXDomRGD%ODX
(PRPHUFDGRIDUPDFrXWLFRLQVWLWXFLRQDOUHSUHVHQWRXGRWRWDOGRPHUFDGRIDUPDFrXWLFR
EUDVLOHLURHQTXDQWRRYDUHMRUHSUHVHQWRXGRWRWDODSUHVHQWDQGRYDORUHVDEVROXWRVGH5
ELOK}HV H 5 ELOK}HV UHVSHFWLYDPHQWH $ UHSUHVHQWDWLYLGDGH GR FDQDO LQVWLWXFLRQDO WHP
DXPHQWDGR VXEVWDQFLDOPHQWH Mi TXH HP  VXD SDUWLFLSDomR VREUH R PHUFDGR IDUPDFrXWLFR
EUDVLOHLURWRWDOHUDGHDSHQDV
2PHUFDGRIDUPDFrXWLFREUDVLOHLUR 5EL 

ϲϵ

ϴϰ
ϱϰ

ϲϬ

Ϯϭ

ϯϬ

ϯϱ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϳ

ϰϴ

ϭϬϳ

ϵϱ

ϮϬϭϴ
,ŽƐƉŝƚĂůĂƌ

ϭϭϴ

ϲϱ

ϳϯ

ϰϮ

ϰϲ

ϮϬϭϵ

ϮϬϮϬ

KƵƚƌŽƐ

)RQWH,49,$

1HVVH FRQWH[WR R VHJPHQWR LQVWLWXFLRQDO VH GHVWDFDGD FRPR SULQFLSDO PRWRU GR FUHVFLPHQWR GR
PHUFDGRIDUPDFrXWLFREUDVLOHLURWHQGRFUHVFLGRDXPDWD[DPpGLDGHDRDQRHQTXDQWRR
YDUHMRFUHVFHXDDSHQDVFRQVLGHUDQGRRPHVPRSHUtRGRDFLPD
6HJPHQWR,QVWLWXFLRQDO
2 VHJPHQWR LQVWLWXFLRQDO LQFOXL PHGLFDPHQWRV +HPRGHULYDGRV ELROyJLFRV ELRWHFQROyJLFRV
DQWLUUHWURYLUDLVJHUDOPHQWHHQFRQWUDGRVVREDIRUPDIDUPDFrXWLFDLQMHWiYHODGTXLULGRVSDUDXVRHP
FOtQLFDVKRVSLWDLVHDPEXODWyULRV
3RU HVWH PRWLYR D HVFROKD SHOR FRQVXPR p GR SURILVVLRQDO GH VD~GH HRX FOtQLFDV H KRVSLWDLV H
JHUDOPHQWHHVWiUHODFLRQDGDjFRQILDQoDGRSURILVVLRQDOGHVD~GHIRUPDGDHPUHODomRjHIHWLYLGDGH
WHUDSrXWLFDVHJXUDQoDHPWHUPRVGHFDSDFLGDGHGHPLQLPL]DomRGHULVFRGHRFRUUrQFLDGHUHDo}HV
DGYHUVDVUHODFLRQDGDVDRFRQVXPRHQDTXDOLGDGHGRSUySULRPHGLFDPHQWR


PÁGINA: 118 de 390

Formulário de Referência - 2021 - Blau Farmacêutica S.A.

Versão : 2

7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

$V FRPSDQKLDV DWXDQWHV QR PHUFDGR LQVWLWXFLRQDO FRQFHQWUDP RV HVIRUoRV GH YHQGDV HP UHGHV
KRVSLWDODUHVDPEXODWRULDLVHFOtQLFDVPpGLFDVWHQGRDFRQWULEXLomRLQGLUHWDGDUHGHGHGLVWULEXLGRUHV
SDUDHIHWLYDUDYHQGDHDHQWUHJDGRPHGLFDPHQWRDRFRQVXPLGRU3RUHVWHPRWLYRWDLVHPSUHVDV
PDQWrP WLPHV PHQRUHV SDUD DUHDOL]DomRGH VXDVDWLYLGDGHV GH YHQGDV R TXH WDPEpP UHIOHWH R
PHQRUHPSUHJRGHUHFXUVRVILQDQFHLURVQDVHVWUDWpJLDVGHPDUNHWLQJHGLYXOJDomRVHFRPSDUDGDV
FRPRPHUFDGRYDUHMR
(VSHUDVH TXH DV YHQGDV QR PHUFDGR LQVWLWXFLRQDO FUHVoDP PDLV IRUWHPHQWH j PHGLGD TXH D
HFRQRPLDVHIRUWDOHoDSRLVJDVWRVS~EOLFRVHPVD~GHHVWmRYLQFXODGRVDR3,%QRQtYHOIHGHUDO&RP
DPHOKRULDGRFUHVFLPHQWRHFRQ{PLFRHVSHUDGRSDUDDHFRQRPLDEUDVLOHLUDHVVHFHQiULRGHYHVH
IRUWDOHFHU
$OpP GLVVR UHFHQWHV DYDQoRV SROtWLFRV H HFRQ{PLFRV EUDVLOHLURV FRPR D UHIRUPD GD SUHYLGrQFLD
GHYHPOHYDUDSROtWLFDVPDLVFODUDVGHVD~GHQR%UDVLOQRVHQWLGRGHDSULPRUDULQIUDHVWUXWXUDGR
6LVWHPDÒQLFRGH6D~GH 686 HIDFLOLWDUDHQWUDGDGHPHGLFDPHQWRVQRYRVQHVVHPHUFDGR
,VHQo}HV)LVFDLV
$ &RPSDQKLD SRVVXL LVHQo}HV ILVFDLV SUySULDV H WDPEpP H[LVWHP EHQHItFLRV QD OHJLVODomR SDUD
LQFHQWLYRDGHPDQGDVFRPSUHoRVILQDLVPHQRUHVFRPRUHGXo}HVGHLPSRVWRVGHVRQHUDo}HVTXDLV
VHMDP
L
&RQYrQLRTXHLVHQWDSURGXWRVRQFROyJLFRVHWULEXWDomRGH,&06HH[LJHTXHR
GHVFRQWRVHMDHVSHFLILFDGRQDQRWDILVFDOSDUDJDUDQWLUTXHREHQHItFLRVHMDFRQFHGLGRFRQIRUPHURO
WD[DWLYR$SDUWLUGHGHMDQHLURGHKRXYHPRGLILFDomRQDDSOLFDELOLGDGHGDLVHQomRGHTXH
WUDWDOLPLWDQGRVHjVYHQGDVUHDOL]DGDVDKRVSLWDLVS~EOLFRVHVDQWDVFDVDV
LL 
&RQYrQLR  GR &RQVHOKR 1DFLRQDO GH 3ROtWLFD )D]HQGiULD ± &21)$= TXH FRQFHGH
LVHQomR GH ,&06 FRP RSHUDo}HV HQYROYHQGR SUHVHUYDWLYRV PDVFXOLQRV GH OiWH[ FODVVLILFDGRV QD
1&0HH[LJHTXHRGHVFRQWRVHMDHVSHFLILFDGRQD1)SDUDJDUDQWLUTXHREHQHItFLRVHMD
FRQFHGLGR2WpUPLQRGHVXDYLJrQFLDHVWiSUHYLVWRSDUDGHPDUoRGH
LLL 
&RQYrQLRGR&RQVHOKR1DFLRQDOGH3ROtWLFD)D]HQGiULD±&21)$=TXHGHVRQHUD
R ,&06 GH YHQGDV GH GHWHUPLQDGRV IiUPDFRV H PHGLFDPHQWRV GHVWLQDGRV D yUJmRV H HQWLGDGHV
S~EOLFDVGD$GPLQLVWUDomR3~EOLFD'LUHWD)HGHUDO(VWDGXDOH0XQLFLSDOHH[LJHTXHRGHVFRQWRGR
,&06 VHMD HVSHFLILFDGR QD QRWD ILVFDO SDUD JDUDQWLU TXH R EHQHItFLR VHMD FRQFHGLGR FRQIRUPH URO
WD[DWLYR2WpUPLQRGHVXDYLJrQFLDHVWiSUHYLVWRSDUDGHPDUoRGH
LY 
5,&06±RDUWLJRGR5,&066GHWHUPLQDTXHSDUDRSHUDo}HVLQWHUQDVQRHVWDGRGH6mR
3DXORVHUmRLVHQWDVGH,&06DVRSHUDo}HVGHIRUQHFLPHQWRGHEHQVHPHUFDGRULDVGHVWLQDGDVD
yUJmRVHHQWLGDGHVS~EOLFDVGDHVIHUD(VWDGXDO'LUHWDHVXDVIXQGDo}HVHDXWDUTXLDV7UDWDVHGH
XPWUDWDPHQWRWULEXWiULRPDLVQDPHGLGDHPTXHQmRHVSHFLILFDUROWD[DWLYR
Y
$&RPSDQKLDpEHQHILFLiULDGH5HJLPH(VSHFLDOMXQWRj6HFUHWDULDGD)D]HQGDGR(VWDGR
GH6mR3DXORVREQSRUPHLRGRTXDOVXVSHQGHVHRODQoDPHQWRGR,&06LQFLGHQWH
QDLPSRUWDomRGRVSURGXWRVTXHGHWHUPLQDSDUDRPRPHQWRHPTXHRFRUUHUDVDtGDGRSURGXWRQR
(VWDGR GH 6mR 3DXOR PHGLDQWH DSXUDomR JOREDO GDV GHPDLV RSHUDo}HV HIHWXDGDV QR SHUtRGR
$WXDOPHQWHRFLWDGRUHJLPHVHHQFRQWUDSURUURJDGRDWpGHDEULOGHVHQGRFHUWRTXHSHGLGR
GHUHQRYDomRMiIRLSURWRFROL]DGRSHOD&RPSDQKLD
$V LVHQo}HV TXH SRVVXHP SUHYLVmR HP &RQYrQLRV UDWLILFDGRV SHOR &21)$= FRPR p R FDVR GRV
DFLPD GHVWDFDGRV HVWmR HP OLQKD FRP D QRUPD LQVFULWD QR DUWLJR    ;,, DOtQHD ³J´ GD
&RQVWLWXLomR)HGHUDODVVLPFRPRDSUHYLVmRGD/HL&RPSOHPHQWDUQTXHGLVS}HTXHIDYRUHV
ILVFDLVFRQFHUQHQWHVDR,&06VRPHQWHSRGHUmRVHUFRQFHGLGRVPHGLDQWHHGLomRGH&RQYrQLRHQWUH
RVHQWHVIHGHUDGRV6LJQLILFDGL]HUSRUWDQWRTXHHPWHUPRVOHJDLVQmRKDYHULDyELFHjDSOLFDomR
GH WDLV LVHQo}HV SUHYLVWDV SRU &RQYrQLRV ,&06 ILUPDGRV HQWUH RV (VWDGRV H UDWLILFDGRV SHOR
&21)$=
3RUILPQDHVIHUDIHGHUDOH[LVWHDLQGDR&UpGLWR3UHVXPLGR5HIHUHQWHD3,6HD&2),16'HDFRUGR
FRP R DUWLJR  GD /HL  DV SHVVRDV MXUtGLFDV TXH SURFHGDP j LQGXVWULDOL]DomR RX j
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LPSRUWDomRGHSURGXWRVFODVVLILFDGRVQD7,3,UHODFLRQDGDQRSUySULRDUWLJRWHUmRXPUHJLPHHVSHFLDO
GH XWLOL]DomR GH FUpGLWR SUHVXPLGR GD FRQWULEXLomR SDUD D 3,6 H GD &2),16 7DO PHGLGD YLVD
DVVHJXUDU D UHSHUFXVVmR GD UHGXomR GD FDUJD WULEXWiULD QRV SUHoRV QmR KDYHQGR GHVWD IRUPD
LQFLGrQFLDGR3,6&2),16QRSUHoR
GHYHQWXDOVD]RQDOLGDGH
$&RPSDQKLDSRVVXLHPVHXSRUWIyOLRDOJXQVSURGXWRVFXMDGHPDQGDSRGHDXPHQWDURXGLPLQXLUQR
FDVRGHVXUWRVGHGRHQoDVSDQGHPLDVRXWtSLFRVGRLQYHUQRFRQWXGRRLPSDFWRQDVYHQGDVQmRp
WmRUHOHYDQWH


PÁGINA: 120 de 390

Formulário de Referência - 2021 - Blau Farmacêutica S.A.

Versão : 2

7.4 - Clientes Responsáveis Por Mais de 10% da Receita Líquida Total

±,GHQWLILFDUVHKiFOLHQWHVTXHVHMDPUHVSRQViYHLVSRUPDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO
GRHPLVVRULQIRUPDQGR
D PRQWDQWHWRWDOGHUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH
1RFDQDOSULYDGRDFRQFHQWUDomRPi[LPDGHYHQGDVSRUFOLHQWHGD&RPSDQKLDIRLLQIHULRUDGR
WRWDOGDVYHQGDVQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
$ &RPSDQKLD SRVVXL H[WHQVD OLQKD GH SURGXWRV GH DOWD FRPSOH[LGDGH TXH LQFOXHP ELROyJLFRV
DQWLQHRSOiVLFRV H GHPDLV PHGLFDPHQWRV KRVSLWDODUHV GHQWUH RV TXDLV WUrV HVWmR LQFOXtGRV QD
UHODomRGHPHGLFDPHQWRVDGTXLULGRVGHIRUPDFHQWUDOL]DGDSHOR0LQLVWpULRGD6D~GHTXHSRUVXD
YH]WHPSDUWLFLSDomRVXSHULRUDQDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDGD&RPSDQKLD
1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  D UHFHLWD RSHUDFLRQDO OtTXLGD GD
&RPSDQKLD GHFRUUHQWH GH YHQGDV SDUD R 0LQLVWpULR GD 6D~GH IRL GH 5 PLO R TXH
UHSUHVHQWRXGHVXDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDWRWDODRSDVVRTXHQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGR
HPGHGH]HPEURGHDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDUHODFLRQDGDDR0LQLVWpULRGD6D~GHIRLGH
5PLORTXHUHSUHVHQWRXGDVXDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDWRWDO
E VHJPHQWRVRSHUDFLRQDLVDIHWDGRVSHODVUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH
2SULQFLSDOFDQDOGHYHQGDVGD&RPSDQKLDpRVHJPHQWR,QVWLWXFLRQDORTXDOSRGHVHUDIHWDGRSHODV
UHFHLWDVSURYHQLHQWHVGHVHXVFOLHQWHV1mRREVWDQWHSRGHPRVVHJUHJDUDDWXDomRGD&RPSDQKLD
SRU OLQKDV GH PHGLFDPHQWR ELROyJLFR HVSHFLDOLGDGH RQFROyJLFRV H RXWURV  2V PHGLFDPHQWRV
SHUWHQFHQWHVjOLQKDGHPHGLFDPHQWRV%LROyJLFRVHDOJXQVDQWLELyWLFRVSRGHPVHUPDLVVXVFHWtYHLV
D YDULDo}HV WHQGR HP YLVWD VHUHP LQFOXtGRV HP 3URWRFRORV &OtQLFRV H 'LUHWUL]HV 7HUDSrXWLFDV ±
3&'7TXHWrPDOWDUHOHYkQFLDHVWUDWpJLFDSDUDDPDQXWHQomRHGHVHQYROYLPHQWRGDVSROtWLFDVGR
0LQLVWpULRGD6D~GH
&RPUHODomRDDOJXQVKHPRGHULYDGRVD&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHQmRWHULDGLILFXOGDGHVHPHQFRQWUDU
DOWHUQDWLYDV GH YHQGD QR PHUFDGR EUDVLOHLUR QD KLSyWHVH GH GHVFRQWLQXDomR GR IRUQHFLPHQWR GR
PHGLFDPHQWR SHOD &RPSDQKLD DR 0LQLVWpULR GD 6D~GH RX SHOD HYHQWXDO TXHGD QRV tQGLFHV GH
DTXLVLomR SHOR SUySULR 0LQLVWpULR H QHVWH VHQWLGR QmR KDYHULD XPD UHODomR GLUHWD FRP D SRVVtYHO
TXHGDGDUHFHLWDGD&RPSDQKLDSDUDHVWHPHGLFDPHQWR
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±'HVFUHYHURVHIHLWRVUHOHYDQWHVGDUHJXODomRHVWDWDOVREUHDVDWLYLGDGHVGRHPLVVRU
FRPHQWDQGRHVSHFLILFDPHQWH

D QHFHVVLGDGHGHDXWRUL]Do}HVJRYHUQDPHQWDLVSDUDRH[HUFtFLRGDVDWLYLGDGHVHKLVWyULFRGH
UHODomRFRPDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDSDUDREWHQomRGHWDLVDXWRUL]Do}HV

$VRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDHVWmRVXMHLWDVjDSOLFDomRGHOHJLVODomRHUHJXODPHQWDomRHVSHFtILFD
EHP FRPR VXSHUYLVmR H HQYROYLPHQWR GH DXWRULGDGHV RX DJrQFLDV UHJXODGRUDV EUDVLOHLUDV QDV
HVIHUDVIHGHUDOHVWDGXDOHPXQLFLSDOQRTXHVHUHIHUHGHQWUHRXWURVjUHJXODPHQWDomRUHODFLRQDGD
jYLJLOkQFLDVDQLWiULDDRPHLRDPELHQWHHUHJXODPHQWDomRSURILVVLRQDOHVSHFtILFDHUHJXODPHQWDomR
GHIXQFLRQDPHQWRGDVVXDVLQVWDODo}HV

2FXPSULPHQWRGHVWDOHJLVODomRpILVFDOL]DGRSRUyUJmRVHDJrQFLDVJRYHUQDPHQWDLVTXHSRGHP
LPSRU VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV SRU HYHQWXDO LQREVHUYkQFLD GD OHJLVODomR VHP SUHMXt]R GD
UHVSRQVDELOL]DomR HP kPELWR FLYLO H FULPLQDO H TXH SRGHP DIHWDU QHJDWLYDPHQWH VHXV QHJyFLRV
UHVXOWDGRVHVLWXDomRILQDQFHLUDHFRQVHTXHQWHPHQWHRYDORUGHPHUFDGRGHVXDVDo}HV

1R%UDVLODDWLYLGDGHGH9LJLOkQFLD6DQLWiULDpUHJXODGDSHODV/HLVQQQ
HQ

$ /HL GH GH MDQHLUR FULRXD $JrQFLD 1DFLRQDO GH 9LJLOkQFLD 6DQLWiULD $19,6$  XPD
DXWDUTXLDVREUHJLPHHVSHFLDOTXHDWXDDQtYHOQDFLRQDOHPWRGRRWHUULWyULRQDFLRQDOLQFOXLQGRRFRQWUROH
VDQLWiULRSRUPHLRGDV&RRUGHQDo}HVGHSRUWRVDHURSRUWRVIURQWHLUDVHUHFLQWRVDOIDQGHJDGRV

(P FRPSOHPHQWDomR j OHJLVODomR DSOLFiYHO DRV PHGLFDPHQWRV QR %UDVLO D /HL Q 
LPSOHPHQWRXRUHJLPHGHFRQWUROHGHSUHoRVGRPHUFDGRGHPHGLFDPHQWRVSRUPHLRGDFULDomRGD
&kPDUD GH 5HJXODomR GR 0HUFDGR GH 0HGLFDPHQWRV HQWLGDGH TXH GHQWUH RXWUDV DWULEXLo}HV
FRQFHGHDRVGHWHQWRUHVGH5HJLVWUR6DQLWiULR3UHoRV)iEULFD3UHoRV0i[LPRVDR&RQVXPLGRUH
3UHoRV0i[LPRVGH9HQGDDR*RYHUQRDVVLPFRPRFRQFHGHDMXVWHVDQXDLVILVFDOL]DHFRQWURODD
DSOLFDomR H DWHQGLPHQWR GD UHJXODPHQWDomR HFRQ{PLFD SHORV IDEULFDQWHV LPSRUWDGRUHV
GLVWULEXLGRUHVHIDUPiFLDV

L
$XWRUL]DomRGH)XQFLRQDPHQWR/LFHQoDGH)XQFLRQDPHQWRH$OYDUi6DQLWiULR

$V HPSUHVDV WrP VXDV DWLYLGDGHV DXWRUL]DGDV UHJXODGDV H ILVFDOL]DGDV VHQGR FHUWR TXH D
UHJXODULGDGHpFRPSURYDGDSRUPHLRGDH[SHGLomRSHOD$19,6$GD$XWRUL]DomRGH)XQFLRQDPHQWR
GH(PSUHVDGRFXPHQWRTXHFHUWLILFDDSOHQDDSWLGmRSDUDRH[HUFtFLRGDVDWLYLGDGHVGHH[WUDomR
SURGXomRIDEULFDomRWUDQVSRUWHDUPD]HQDPHQWRVtQWHVHSXULILFDomRIUDFLRQDPHQWRHPEDODJHP
UHHPEDODJHP H[SRUWDomR DUPD]HQDJHP H[SHGLomR RX GLVWULEXLomR GH PHGLFDPHQWRV GURJDV
LQVXPRVIDUPDFrXWLFRVHFRUUHODWRV

$DWLYLGDGHGHYLJLOkQFLD6DQLWiULDQR%UDVLOpGHVFHQWUDOL]DGDGHIRUPDTXHDVHPSUHVDVVXEPHWLGDV
D pJLGH GHVWH FRQWUROH WDPEpP GHYHP HVWDU UHJXODUL]DGDV D QtYHO PXQLFLSDO H HVWDWXDO
UHVSHFWLYDPHQWHDWUDYpVGDH[SHGLomRGRVFRPSHWHQWHVDOYDUiVVDQLWiULRVPXQLFLSDLVHOLFHQoDVGH
IXQFLRQDPHQWRHVWDGXDLV

LL 
5HJLVWURGH3URGXWR

7RGRVRVPHGLFDPHQWRVHSURGXWRVSDUDDVD~GHVmRVXEPHWLGRVD 5HJLVWUR6DQLWiULRSHUDQWHD
$19,6$QRVWHUPRVGD/HLQH/HLQYiOLGRSRUGH]DQRVHFRPUHQRYDomR
GHILQLGDSRUDWRSUySULRGD$19,6$1RWDVHTXHGHVGHGHMDQHLURGHDYDOLGDGHGRUHJLVWUR
GHPHGLFDPHQWRVTXHDQWHVHUDGHFLQFRDQRVSDVVRXDVHUGHGH]DQRV7DPEpPRIDEULFDQWHGR
PHGLFDPHQWRRXSURGXWRSDUDDVD~GHGHYHSURWRFRODUWRGDVDVDOWHUDo}HVSyVUHJLVWURPDQWHQGR
RGRVVLrGR5HJLVWUR6DQLWiULRGHYLGDPHQWHDWXDOL]DGR

1HVWHVHQWLGRD$19,6$pRyUJmRUHVSRQViYHOSRUGHIHULURXLQGHIHULUFRPRVGHYLGRVPRWLYRV
WRGRVRVUHTXHULPHQWRVGHUHJLVWURDOWHUDo}HVSyVUHJLVWURHUHYDOLGDo}HVVROLFLWDGDV
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$$19,6$FODVVLILFDRV5HJLVWURV6DQLWiULRVHPIXQomRGRVWLSRVGHPHGLFDPHQWRVDVHJXLUDSUHVHQWDGRV

a.
Medicamento Novo

0HGLFDPHQWRFRPLQVXPRIDUPDFrXWLFRDWLYRQmRUHJLVWUDGRQRSDtVVHXVQRYRVVDLVLV{PHURVRX
PLVWXUDGHLV{PHURVpVWHUHVpWHUHVFRPSOH[RVRXGHPDLVGHULYDGRVLJXDOPHQWHQmRUHJLVWUDGRV

b.
Medicamento Biológico

2VPHGLFDPHQWRVELROyJLFRVVmRPROpFXODVFRPSOH[DVGHDOWRSHVRPROHFXODUREWLGDVDSDUWLUGH
IOXLGRV ELROyJLFRV WHFLGRV GH RULJHP DQLPDO RX SURFHGLPHQWRV ELRWHFQROyJLFRV SRU PHLR GH
PDQLSXODomRRXLQVHUomRGHRXWURPDWHULDOJHQpWLFR WHFQRORJLDGR'1$UHFRPELQDQWH RXDOWHUDomR
GRVJHQHVTXHRFRUUHGHYLGRjLUUDGLDomRSURGXWRVTXtPLFRVRXVHOHomRIRUoDGD

c.
Medicamento Genérico

0HGLFDPHQWRVLPLODUDXPSURGXWRGHUHIHUrQFLDRXLQRYDGRUTXHVHSUHWHQGHVHUFRPHVWHLQWHUFDPELiYHO
JHUDOPHQWH SURGX]LGR DSyV D H[SLUDomR RX UHQ~QFLD GD SURWHomR SDWHQWiULD RX GH RXWURV GLUHLWRV GH
H[FOXVLYLGDGHFRPSURYDGDDVXDHILFiFLDVHJXUDQoDHTXDOLGDGHHGHVLJQDGRSHOD'HQRPLQDomR&RPXP
%UDVLOHLUD '&% RXQDVXDDXVrQFLDSHOD'HQRPLQDomR&RPXP,QWHUQDFLRQDO '&, 

d.
Medicamento Similar

6mRDTXHOHVTXHFRQWpPRPHVPRRXRVPHVPRVSULQFtSLRVDWLYRVDSUHVHQWDDPHVPDFRQFHQWUDomR
IRUPD IDUPDFrXWLFD YLD GH DGPLQLVWUDomR SRVRORJLD H LQGLFDomR WHUDSrXWLFD H TXH p HTXLYDOHQWH DR
PHGLFDPHQWRUHJLVWUDGRQRyUJmRIHGHUDOUHVSRQViYHOSHODYLJLOkQFLDVDQLWiULDSRGHQGRGLIHULUVRPHQWH
HPFDUDFWHUtVWLFDVUHODWLYDVDRWDPDQKRHIRUPDGRSURGXWRSUD]RGHYDOLGDGHHPEDODJHPURWXODJHP
H[FLSLHQWHVHYHtFXORVGHYHQGRVHPSUHVHULGHQWLILFDGRSRUQRPHFRPHUFLDORXPDUFD

e.
Medicamento Fitoterápico

3URGXWR REWLGR GH PDWpULDSULPD DWLYD YHJHWDO H[FHWR VXEVWkQFLDV LVRODGDV FRP ILQDOLGDGH
SURILOiWLFDFXUDWLYDRXSDOLDWLYDLQFOXLQGRPHGLFDPHQWRILWRWHUiSLFRHSURGXWRWUDGLFLRQDOILWRWHUiSLFR
SRGHQGR VHU VLPSOHV TXDQGR R DWLYR p SURYHQLHQWH GH XPD ~QLFD HVSpFLH YHJHWDO PHGLFLQDO RX
FRPSRVWRTXDQGRRDWLYRpSURYHQLHQWHGHPDLVGHXPDHVSpFLHYHJHWDO

f.
Medicamento Dinamizado - Homeopático, Antroposófico e Anti-homotóxico

0HGLFDPHQWR SUHSDUDGR D SDUWLU GH VXEVWkQFLDV TXH VmR VXEPHWLGDV D WULWXUDo}HV VXFHVVLYDV RX
GLOXLo}HVVHJXLGDVGHVXFXVVmRRXRXWUDIRUPDGHDJLWDomRULWPDGDFRPILQDOLGDGHSUHYHQWLYDRX
FXUDWLYD D VHUHP DGPLQLVWUDGRV FRQIRUPH D WHUDSrXWLFD KRPHRSiWLFD KRPRWR[LFROyJLFD RX
DQWURSRVyILFD 2 UHJLVWUR GH PHGLFDPHQWRV GLQDPL]DGRV p UHJXODPHQWDGR SHOD 5HVROXomR GD
'LUHWRULD&ROHJLDGD ³5'&´ QGHGHMXOKRGHEHPFRPRSHODV,QVWUXo}HVQH
WDPEpPGHGHMXOKRGH

g.
Medicamento de Referência

eXPSURGXWRLQRYDGRU(VWDFODVVLILFDomRpXWLOL]DGDSDUDGHWHUPLQDUDHVSHFLILFDomRGHXPPHGLFDPHQWR
TXHWHQKDVXDHILFiFLDVHJXUDQoDHTXDOLGDGHFRPSURYDGDVHUHFRQKHFLGDVFLHQWLILFDPHQWH

h.
Medicamento Específico

6mRFRQVLGHUDGRVPHGLFDPHQWRVHVSHFtILFRVRVSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVWHFQLFDPHQWHREWLGRVRX
HODERUDGRV FRP ILQDOLGDGH SURILOiWLFD FXUDWLYD RX SDOLDWLYD QmR HQTXDGUDGRV QDV FDWHJRULDV GH
PHGLFDPHQWR QRYR JHQpULFR VLPLODU ELROyJLFR ILWRWHUiSLFR RX QRWLILFDGR H FXMD V  VXEVWkQFLD V 
DWLYD V LQGHSHQGHQWHGDQDWXUH]DRXRULJHPQmRpSDVVtYHOGHHQVDLRGHELRHTXLYDOrQFLDIUHQWHD
XPSURGXWRFRPSDUDGRU6mRDLQGDFRQVLGHUDGRVQDFDWHJRULDGHHVSHFtILFRVRVPHGLFDPHQWRVj
EDVHGHYLWDPLQDVHRXPLQHUDLVHRXDPLQRiFLGRHRXSURWHtQDVLVRODGDVRXDVVRFLDGDVHQWUHVLSDUD
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XVR RUDO DV QXWULo}HV SDUHQWHUDLV RV SURGXWRV SDUD D SUHYHQomR GD GHVLGUDWDomR H SDUD D
PDQXWHQomRGDKLGUDWDomRDVOiJULPDVDUWLILFLDLVHOXEULILFDQWHVRFXODUHV

i.
Medicamento de Notificação Simplificada – Baixo Risco

$OJXQV PHGLFDPHQWRV GD FDWHJRULD DFLPD SRGHUmR VHU FODVVLILFDGRV FRPR GH QRWLILFDomR
VLPSOLILFDGD (VWHV PHGLFDPHQWRV SRGHP VHU FRQFHLWXDGRV FRPR SURGXWRV IDUPDFrXWLFRV
WHFQLFDPHQWHREWLGRVRXHODERUDGRVFRPILQDOLGDGHSURILOiWLFDFXUDWLYDRXSDOLDWLYDQDTXDOH[LVWH
EDL[RULVFRGHTXHVHXXVRRXH[SRVLomRSRVVDFDXVDUFRQVHTXrQFLDVHRXDJUDYRVjVD~GHTXDQGR
REVHUYDGDVWRGDVDVFDUDFWHUtVWLFDVGHXVRHGHTXDOLGDGHGHVFULWDVHPUHJXODPHQWRVHVSHFtILFRV
HPDQDGRVSHOD$19,6$

j.
Medicamento de prescrição e isento de prescrição

&RQKHFLGR LQWHUQDFLRQDOPHQWH FRPR over-the-counter medicine RX PHGLFDPHQWR GH YHQGD OLYUH 
3DUDTXHWDOSURGXWRVHMDUHJLVWUDGRFRPRPHGLFDPHQWRLVHQWRGHSUHVFULomRHSRUWDQWRSRVVDVHU
YHQGLGRGLUHWDPHQWHDRFRQVXPLGRUQR%UDVLOHVWHGHYHUiDWHQGHURVVHJXLQWHVFULWpULRV L WHPSR
GHFRPHUFLDOL]DomR LL SHUILOGHVHJXUDQoD LLL LQGLFDomRSDUDWUDWDPHQWRGHGRHQoDVQmRJUDYHV
LY LQGLFDomRGHXVRSRUFXUWRSHUtRGR Y VHUPDQHMiYHOSHORSDFLHQWHVHXFXLGDGRURXPHGLDQWH
RULHQWDomRSHORIDUPDFrXWLFR YL EDL[RSRWHQFLDOGHULVFRHPVLWXDo}HVGHPDXXVRRXDEXVRRX
LQWR[LFDomRH YLL QmRDSUHVHQWDUSRWHQFLDOGHGHSHQGrQFLD

LLL 
5HJXODomR(FRQ{PLFDGR0HUFDGRGH0HGLFDPHQWRVQR%UDVLO

1R%UDVLORVSUHoRVGRVPHGLFDPHQWRVVmRFRQWURODGRVSHOD&kPDUDGH5HJXODomRGR0HUFDGRGH
0HGLFDPHQWRV &0(' FULDGDHUHJXODPHQWDGDSHOR'HFUHWRQGHGHMXQKRGHH
SHOD /HL Q  GH  GH RXWXEUR GH  TXH p UHVSRQViYHO SHOD GHILQLomR GH GLUHWUL]HV H
SURFHGLPHQWRVUHODFLRQDGRVjUHJXODomRHFRQ{PLFDGRPHUFDGRGHPHGLFDPHQWRV6XDILQDOLGDGH
LQVWLWXFLRQDO p JDUDQWLU D FRPSHWLWLYLGDGH GR PHUFDGR EUDVLOHLUR GH PHGLFDPHQWR EHP FRPR D
GLVSRQLELOLGDGHGRVSURGXWRVSDUDRFRQVXPLGRUFRPEDWHQGRDVDVVLPHWULDVGHPHUFDGR

$WXDOPHQWHDVDWLYLGDGHVGD&0('VmRH[HUFLGDVSRUXPD6HFUHWDULD([HFXWLYDFXMDDWLYLGDGHHVWi
DWULEXtGDDSUySULD$19,6$TXHSRUVXDYH]H[HUFHRFRQWUROHGR³DMXVWH´SRUPHLRGDFRQFHVVmR
GRSUHoRHVWLSXODomRGDIDL[DGHUHDMXVWHVDQXDLVHFRQWUROHGDUHJXODULGDGHQDFRPHUFLDOL]DomRSRU
PHLRGHUHODWyULRVGHFRPHUFLDOL]DomRH[SHGLGRVSHORVHWRUUHJXODGR

$ &0(' XWLOL]D FRPR FULWpULR GH GHILQLomR GH DMXVWH R VLVWHPD GR 3UHoR 7HWR Price Cap  FRP
DGDSWDo}HVjUHDOLGDGHORFDOTXHFRQVLVWHHPXPPHFDQLVPRGHIL[DomRGHSUHoRVHGHUHDMXVWHSRU
tQGLFH S~EOLFR GH SUHoRV DFRPSDQKDGD GH SUHYLVmR GH UHGXomR GH FXVWRV SRU DXPHQWR GH
SURGXWLYLGDGH FRP R REMHWLYR GH HVWLPXODU GH IRUPD PXLWR VLPSOHV H WUDQVSDUHQWH D EXVFD GH
DXPHQWRGHHILFLrQFLDPLFURHFRQ{PLFD

$UHJXODomRGHSUHoRWHWRpSURVSHFWLYDLVWRpRFXVWRKLVWyULFRGDILUPDQmRpXVDGRFRPEDVHSDUD
DGHWHUPLQDomRGRVSUHoRVIXWXURV

3RUPHLRGD5HVROXomRQGHGHPDUoRGHD&0('LQLFLRXXPSURFHVVRGHOLEHUDOL]DomR
GRVSUHoRVGHPHGLFDPHQWRVLVHQWRVGHSUHVFULomRPpGLFD 0,3 UHWLUDQGRDQHFHVVLGDGHGHIL[DomR
GH SUHoRWHWR SDUD SDUWH GRV SURGXWRV TXH DV SHVVRDV SRGHP FRPSUDU OLYUHPHQWH HP IDUPiFLDV
&RQWXGRDWXDOPHQWHHVWHVSURGXWRVQmRVmRRIRFRGD&RPSDQKLD

$ &0(' HVWLSXOD H FRQWUROD D SUiWLFD GH SUHoRV Pi[LPRV D VHUHP SUDWLFDGRV SRU IDEULFDQWHV
LPSRUWDGRUHV H VHXV GLVWULEXLGRUHV jV IDUPiFLDV H GURJDULDV 3UHoR )iEULFD 3)  EHP FRPR SHODV
IDUPiFLDVHGURJDULDVDRVFRQVXPLGRUHVILQDLV 3UHoR0i[LPRDR&RQVXPLGRU30& DOpPGHHVWLSXODU
SDUDYHQGDVDRPHUFDGRS~EOLFRGHVFRQWRPtQLPRREULJDWyULRVREUHRSUHoRIiEULFDGRVPHGLFDPHQWRV
LQWHJUDQWHVGDVFDWHJRULDVDEDL[RLQIRUPDGDV 3UHoR0i[LPRGH9HQGDDR*RYHUQR±309* 

0HGLFDPHQWRVVXMHLWRVD309*±5HVROXomR&0('Q
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D
PHGLFDPHQWRV LQFOXtGRV QD /LVWD GH &RPSRQHQWHV (VSHFLDOL]DGRV GH $VVLVWrQFLD
)DUPDFrXWLFD /LVWDGH&RPSRQHQWHV(VSHFLDOL]DGRVGD$VVLVWrQFLD)DUPDFrXWLFD 

E
PHGLFDPHQWRVLQFOXtGRVQR3URJUDPD1DFLRQDOGH'67$,'6

F
PHGLFDPHQWRVLQFOXtGRVQR3URJUDPDGH6DQJXHH3URGXWRV5HODFLRQDGRVDR6DQJXH

G
SURGXWRVDQWLQHRSOiVWLFRVRXSURGXWRVPpGLFRVXWLOL]DGRVQRWUDWDPHQWRGRFkQFHU

H
PHGLFDPHQWRVDGTXLULGRVSRURUGHPMXGLFLDOH

I
QRYRV PHGLFDPHQWRV FODVVLILFDGRV QD FDWHJRULD , SURGXWR QRYR FRP PROpFXOD TXH VHMD
REMHWRGHSDWHQWHQRSDtVHTXHWUDJDJDQKRSDUDRWUDWDPHQWRHPUHODomRDRVPHGLFDPHQWRVMi
XWLOL]DGRVQDPHVPDLQGLFDomRWHUDSrXWLFD ,, SURGXWRQRYRTXHQmRVHHQTXDGUHFRPR&DWHJRULD
, H9 SURGXWRFRPQRYDIRUPDIDUPDFrXWLFDQRSDtVRXFRPXPDQRYDDVVRFLDomRGHSULQFtSLRV
DWLYRVMiH[LVWHQWHVQRSDtV GHDFRUGRFRPD5HVROXomRQGR&0('

$ &0(' WHP FRPR ILQDOLGDGH LQVWLWXFLRQDO SURPRYHU D GLVSRQLELOLGDGH GH PHGLFDPHQWRV SDUD R
PHUFDGRFRQVXPLGRUSRUPHLRGDUHJXODomRHFRQ{PLFDHVWLPXODQGRDFRPSHWLWLYLGDGHHUHGX]LQGR
DVDVVLPHWULDVGHPHUFDGRH[LVWHQWHVDWUDYpVGRHVWtPXORDFRPSHWLWLYLGDGH

&RQWXGR FRPR R PRGHOR GH SUHFLILFDomR p SURVSHFWLYR DOWHUDo}HV GH FXVWR GR ,QJUHGLHQWH
)DUPDFrXWLFR$WLYR,)$HQHFHVVLGDGHGHLQYHVWLPHQWRVSDUDDGHTXDo}HVjVUHJXODo}HVVDQLWiULDV
HSURGXWLYDVGHQWUHRXWURVIDWRUHVSRGHPGHIRUPDLVRODGDRXFRPSRVWDHQVHMDUDQHFHVVLGDGHGH
DSOLFDomRGHDMXVWHH[WUDRUGLQiULRGHSUHoRVIXJLQGRGDUHJUDGRDMXVWHLQLFLDORXGRDMXVWHDQXDOGH
SUHoRVOHYDQGRHPDOJXQVFDVRVDLQYHUVmRGDOyJLFDGRVLVWHPD3ULFH&DSDGRWDGDSHOD&0('
HP DOJXQV PHGLFDPHQWRV SRGHQGR DIHWDU WHPSRUDULDPHQWH R VHJPHQWR RSHUDFLRQDO DR TXDO R
PHGLFDPHQWRHVWHMDLQVHULGRHFRQVHTXHQWHPHQWHRUHVXOWDGRILQDQFHLURGD&RPSDQKLD

$VLQIUDo}HVDUHJXODomRHFRQ{PLFDGHPHUFDGRVmRDSXUDGDVHDSOLFDGDVSHOD&0('HPFRQIRUPLGDGH
FRPRGLVSRVWRQRDUWGD/HLQTXHLPSOHPHQWRXR&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRU

LY 
3URSDJDQGDGH3URGXWRV)DUPDFrXWLFRV

'H DFRUGR FRP D &RQVWLWXLomR %UDVLOHLUD D SURSDJDQGD GH SURGXWRV IDUPDFrXWLFRV TXH SRVVDP
SUHMXGLFDU D VD~GH GRV FRQVXPLGRUHV HVWi VXMHLWD D UHVWULo}HV OHJDLV H GHYH LQFOXLU DGYHUWrQFLDV
DVVRFLDGDVDRFRQVXPRHXVRGHWDLVSURGXWRV$ILPGHUHDOL]DUSURSDJDQGDRSURGXWRIDUPDFrXWLFR
GHYHVHUUHJLVWUDGRHRXQRWLILFDGRMXQWRj$19,6$GHSHQGHQGRGRSURGXWR

Y
,QIUDo}HV6DQLWiULDV

$ /HL Q  UHJXODPHQWD R SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR VDQLWiULR QR FDPSR GRV IDWRV H DWRV
SDVVtYHLVGHFDUDFWHUL]DomRGHLQIUDomRVDQLWiULD8PDYH]FRQILJXUDGDVDVLQIUDo}HVVDQLWiULDVVmR
HVWLSXODGDVVDQo}HVTXHYmRGHVGHXPDDGYHUWrQFLDDWpRFDQFHODPHQWRGDVOLFHQoDVVDQLWiULDV
VHPSUHMXt]RGHRXWUDVVDQo}HVFLYLVHFULPLQDLV L DGYHUWrQFLD LL PXOWD LLL DSUHHQVmRGHSURGXWR
LY LQXWLOL]DomRGHSURGXWR Y LQWHUGLomRGHSURGXWR YL VXVSHQVmRGHYHQGDVHRXIDEULFDomRGH
SURGXWR YLL FDQFHODPHQWRGHUHJLVWURGHSURGXWR YLLL LQWHUGLomRSDUFLDORXWRWDOGRHVWDEHOHFLPHQWR
L[ SURLELomRGHSURSDJDQGD [ FDQFHODPHQWRGHDXWRUL]DomRSDUDIXQFLRQDPHQWRGDHPSUHVD [L 
FDQFHODPHQWRGRDOYDUiGHOLFHQFLDPHQWRGHHVWDEHOHFLPHQWR [LL LQWHUYHQomRQRHVWDEHOHFLPHQWR
TXHUHFHEDUHFXUVRVS~EOLFRVGHTXDOTXHUHVIHUD [LLL LPSRVLomRGHPHQVDJHPUHWLILFDGRUD [LY 
VXVSHQVmRGHSURSDJDQGDHSXEOLFLGDGH
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YL 
&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRU

1R%UDVLODVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDDLQGDHVWmRVXMHLWDVDR&yGLJRGH3URWHomRDR&RQVXPLGRU
&'& TXHHVWDEHOHFHXPVLVWHPDFRPSOH[RHDPSORSDUDSURWHJHURVGLUHLWRVGRVFRQVXPLGRUHVH
LPS}HXPDUtJLGDHVROLGiULDUHVSRQVDELOLGDGHSRUGHIHLWRVGHSURGXWRVHVHUYLoRVHPWRGDDFDGHLD
GH VXSULPHQWRV 2 &'& IDYRUHFH D GHIHVD GRV GLUHLWRV GRV FRQVXPLGRUHV SHUDQWH RV WULEXQDLV
LQFOXVLYHSRUPHLRGDLQYHUVmRGR{QXVGDSURYDHPSURFHVVRVFtYHLV

$ FDUDFWHUL]DomR GH XPD HYHQWXDO LQIULQJrQFLD jV GLVSRVLo}HV DFLPD UHIHULGDV SRGH DIHWDU DV
DWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDQDPHGLGDGDJUDYLGDGHDSXUDGDFRPUHODomRDRHYHQWXDOLOtFLWRWDQWRD
QtYHOHFRQ{PLFRFRPDLPSRVLomRGHPXOWDVRXDVXVSHQVmRGDFRPHUFLDOL]DomRGHPHGLFDPHQWRV
FRPR FRP D HYHQWXDO VXVSHQVmR RX FDQFHODPHQWR GDV OLFHQoDV DLQGD TXH VHMD JDUDQWLGR DR
SURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRVDQFLRQDGRUDDPSODGHIHVDHRFRQWUDGLWyULR

$&RPSDQKLDPDQWpPVXEVLGLiULDVQR8UXJXDL&RO{PELD$UJHQWLQD&KLOHH3HUX3DUDLQIRUPDo}HV
UHIHUHQWHV DR DPELHQWH OHJDO H UHJXODWyULR QDV UHIHULGDV ORFDOLGDGHV FRQVXOWDU R LWHP  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

YLL  /LFLWDo}HV3~EOLFDV

3DUWHGDUHFHLWDGD&RPSDQKLDpSURYHQLHQWHGHVXDSDUWLFLSDomRQRPHUFDGRS~EOLFR(PUD]mRGR
TXDGURVHVXEPHWHDOHJLVODomRGHOLFLWDo}HVS~EOLFDVHFRQWUDWRVDGPLQLVWUDWLYRV

2VSURFHVVRVGHOLFLWDomRVmRUHJLGRVSHOD/HL*HUDOGH/LFLWDo}HVH&RQWUDWRV$GPLQLVWUDWLYRV /HL
 HSHOD/HLGR3UHJmRWDPEpPFRQKHFLGDFRPRD/HLGR/HLOmRUHYHUVR /HL 
TXHSRUVXDYH]VHVXEPHWHjVUHJUDVJHUDLVGHOLFLWDo}HV

$WXDOPHQWHDPRGDOLGDGHPDLVXWLOL]DGDQRPHUFDGRS~EOLFRpR3UHJmR(OHWU{QLFRFXMRULWRYHLRD
VHU UHFHQWHPHQWH UHJXODPHQWDGR SHOR 'HFUHWR )HGHUDO  GH  GH VHWHPEUR GH  2V
yUJmRVUHDOL]DPSHVTXLVDSUpYLDGHSUHoRVSDUDIXQGDPHQWDUHGHILQLURSUHoRPi[LPRDVHUDFHLWR
TXH QmR SRGH VHU VXSHULRU DRV SUHoRV GHILQLGRV SHOD &kPDUD GH 5HJXODomR GR 0HUFDGR GH
0HGLFDPHQWRV  &0(' 7RGR SURFHVVR p UHJLGR SRU XP HGLWDO GH FRQYRFDomR RQGH FRQVWDP DV
UHJUDV D VHUHP VHJXLGDV (P GDWD ORFDO ItVLFR RX HOHWU{QLFR  H KRUD PDUFDGD RV SDUWLFLSDQWHV
GLVSXWDPDWUDYpVGHODQFHVHOHWU{QLFRVRVLWHQVGLYXOJDGRVOLFLWDGRVYHQFHQGRROLFLWDQWHTXHRIHUWDU
R PHQRU SUHoR XQLWiULR TXH HP PRPHQWR SRVWHULRU VHQGR KDELOLWDGR DVVLQD R &RQWUDWR GH
)RUQHFLPHQWRRXDFRUUHVSRQGHQWH$WDGH5HJLVWURGH3UHoRV

2 3UHJmR (OHWU{QLFR OHLOmR UHYHUVR  p XPD PRGDOLGDGH GH OLFLWDomR S~EOLFD UHDOL]DGD SRU HQWHV
S~EOLFRV FRPR R 0LQLVWpULR GD 6D~GH (VWDGRV 0XQLFtSLRV $XWDUTXLDV H )XQGDo}HV GH 6D~GH
*RYHUQDPHQWDLV SDUD FRPSUD GH EHQV H VHUYLoRV HP SODWDIRUPDV HOHWU{QLFDV RQOLQH FRP KRUD
PDUFDGD SDUD VXD UHDOL]DomR HP FRQIRUPLGDGH FRP R 'HFUHWR  YLVDQGR GDU PDLRU
HIHWLYLGDGH DRV SULQFtSLRV GD VHOHWLYLGDGH LVRQRPLD H HILFLrQFLD $ PDLRU SDUWH GDV OLFLWDo}HV GDV
TXDLVD&RPSDQKLDSDUWLFLSRXHPVHGHXYLDSODWDIRUPDVGHSUHJmRHOHWU{QLFRWUDWDQGRVHGH
XPDGLUHWUL]JRYHUQDPHQWDOHPWRGRVRVQtYHLV

2V SUHJ}HV HOHWU{QLFRV SURSRUFLRQDP PDLRU WUDQVSDUrQFLD DR SURFHVVR GH OLFLWDomR YLVDQGR
SURSRUFLRQDUPDLRUHFRQRPLDDRHUiULRHPGHFRUUrQFLDGRHVWtPXORGDFRPSHWLomRSHODSRVVLELOLGDGH
GH RIHUWD GH ODQFHV UHJUHVVLYRV SURSRUFLRQDQGR WDPEpP D GLPLQXLomR GRV ULVFRV GH IUDXGHV
HQYROYHQGRRSDUWLFXODUHDJHQWHVS~EOLFRV

$&RPSDQKLDVHXWLOL]DGHDOJXPDVWHFQRORJLDVFRQIRUPHGHVFULWDVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLDTXHDVVHJXUDPRDFHVVRLQLQWHUUXSWRDRVSURFHVVRVGHOLFLWDomRHPLQLPL]DPRFRQWDWR
HQWUHRVWLPHVGHYHQGDGD&RPSDQKLDHRVDJHQWHVS~EOLFRV2VUHVXOWDGRVGDVOLFLWDo}HVS~EOLFDV
ILFDPGLVSRQtYHLVRQOLQHQRVUHVSHFWLYRVZHEVLWHVGRVHQWHVS~EOLFRVUHVSRQViYHLVSHODOLFLWDomR
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YLLL  5HJXODomRUHODWLYDjSULYDFLGDGHHSURWHomRGHGDGRVQR%UDVLO

$V QRUPDV VREUH SULYDFLGDGH H SURWHomR GH GDGRV QR PXQGR WrP HYROXtGR QRV ~OWLPRV DQRV GH
PRGR D HVWDEHOHFHU UHJUDV PDLV REMHWLYDV VREUH FRPR RV GDGRV SHVVRDLV WRGD H TXDOTXHU
LQIRUPDomR UHODFLRQDGD D SHVVRD QDWXUDO LGHQWLILFDGD RX LGHQWLILFiYHO  SRGHP VHU XWLOL]DGRV SHODV
RUJDQL]Do}HV1R%UDVLOHVSHFLILFDPHQWHDWpRDQRGHRWHPDHUDWUDWDGRSHORMXGLFLiULRGH
IRUPDFDVXtVWLFDHSRQWXDOSRUPHLRGDLQWHUSUHWDomRGHXPDVpULHGHGLVSRVLWLYRVOHJDLVVHWRULDLV
TXDLVVHMDP

x D&RQVWLWXLomR)HGHUDO%UDVLOHLUDTXHHVWDEHOHFHXFRPRGLUHLWRVFRQVWLWXFLRQDLVRGLUHLWRj
LQWLPLGDGHjYLGDSULYDGDHjLPDJHP

x 2&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRU /HLQ TXHWURX[HFRQWRUQRVPDLVREMHWLYRV
SDUD D DEHUWXUD GH EDQFRV GH GDGRV GH FRQVXPLGRUHV H FDGDVWUR GH PDXV SDJDGRUHV
HVWDEHOHFHQGR LQFOXVLYH TXH R FRQVXPLGRU GHYH WHU DFHVVR DRV GDGRV SHVVRDLV TXH
FRQVWDPHPWDLVEDQFRVGHGDGRVVREUHHOHEHPFRPRVREUHDVVXDVUHVSHFWLYDVIRQWHV

x $/HLGR&DGDVWUR3RVLWLYR /HLQ DOWHUDGDHPTXHHVWDEHOHFHXUHJUDV
HVSHFtILFDV SDUD D FULDomR GH EDQFRV GH GDGRV GH ERQV SDJDGRUHV GHWHUPLQDQGR TXH p
GLUHLWRGRFDGDVWUDGRGHQWUHRXWURVVHULQIRUPDGRVREUHDLGHQWLGDGHGRJHVWRUHVREUHR
DUPD]HQDPHQWRHRREMHWLYRGRWUDWDPHQWRGRVVHXVGDGRVSHVVRDLVHWHURVVHXVGDGRV
SHVVRDLVXWLOL]DGRVVRPHQWHGHDFRUGRFRPDILQDOLGDGHSDUDDTXDOHOHVIRUDPFROHWDGRV

x 20DUFR&LYLOGD,QWHUQHW /HLQ TXHWUDWRXHPGLYHUVRVDUWLJRVVREUHDSURWHomR
GDSULYDFLGDGHHGRVGDGRVSHVVRDLVGRVXVXiULRVQRDPELHQWHRQOLQHPDVQmRGHILQLXR
FRQFHLWRGHGDGRVSHVVRDLVH

x R'HFUHWRUHJXODPHQWDGRUGR0DUFR&LYLOGD,QWHUQHW 'HFUHWRQ TXHGHILQLXGDGRV
SHVVRDLVFRPRDTXHOHVUHODFLRQDGRjSHVVRDQDWXUDOLGHQWLILFDGDRXLGHQWLILFiYHOWDLVFRPR
Q~PHURV LGHQWLILFDGRUHV GDGRV ORFDFLRQDLV RX LGHQWLILFDGRUHV HOHWU{QLFRV TXDQGR HVWHV
HVWLYHUHPUHODFLRQDGRVDXPDSHVVRD

1RHQWDQWRHPDJRVWRGHFRPDSURPXOJDomRGD/HLQFRQIRUPHDOWHUDGDSHOD
/HLQHSHOD/HLQGHQRPLQDGD/HL*HUDOGH3URWHomRGH'DGRV3HVVRDLV
³/*3'´  DV SUiWLFDV UHODFLRQDGDV DR WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV QR %UDVLO SDVVDUDP D VHU
UHJXODGDVGHIRUPDJHUDOSRUPHLRGHXPVLVWHPDGHUHJUDVVREUHRWHPDTXHLPSDFWDWRGRVRV
VHWRUHVGDHFRQRPLD

$OpP GLVVR D /*3' L  HVWDEHOHFH GLYHUVDV KLSyWHVHV DXWRUL]DGRUDV GR WUDWDPHQWR GH GDGRV
SHVVRDLV EDVHVOHJDLV  LL GLVS}HVREUHXPDJDPDGHGLUHLWRVGRVWLWXODUHVGHGDGRVSHVVRDLVH
LLL  SUHYr VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV SDUD R GHVFXPSULPHQWR GH VXDV GLVSRVLo}HV H LY  DXWRUL]D D
FULDomR GD $XWRULGDGH 1DFLRQDO GH 3URWHomR GH 'DGRV ³$13'´  DXWRULGDGH JDUDQWLGRUD GD
REVHUYkQFLDGDVQRUPDVVREUHSURWHomRGHGDGRVSHVVRDLVQR%UDVLO

5HOHYDQWHHVFODUHFHUTXHHPSHVHDSXEOLFDomRGR'HFUHWRQDWpRSUHVHQWHPRPHQWR
D$13'QmRIRLHIHWLYDPHQWHHVWUXWXUDGDSHOR3RGHU3~EOLFRRXVHMDRVPHPEURVGRVHX&RQVHOKR
'LUHWRU DLQGD QmR IRUDP QRPHDGRV SHOR 3UHVLGHQWH GD 5HS~EOLFD SDUD SRVWHULRU DSURYDomR SHOR
6HQDGRFRQIRUPHHVWDEHOHFLGRSHOD/*3'&RPLVVRDOJXQVyUJmRVGHGHIHVDGRFRQVXPLGRUMi
WrPDWXDGRHVSHFLDOPHQWHHPFDVRVGHLQFLGHQWHGHVHJXUDQoDTXHUHVXOWHPHPDFHVVRVLQGHYLGRV
D GDGRV SHVVRDLV H[HUFHQGR IXQo}HV GH ILVFDOL]DomR GD /*3' PDV DSOLFDQGR SHQDOLGDGHV
SUHYLVWDVQR&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRUHQR0DUFR&LYLOGD,QWHUQHW

$LQGDLPSRUWDQWHLQIRUPDUTXHD/*3'HQWURXHPYLJRUQRGLDGHVHWHPEURGHTXDQWRjPDLRU
SDUWH GH VXDV GLVSRVLo}HV SRUpP D DSOLFDELOLGDGH GH VXDV VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV DUW   H  
VRPHQWHSRGHUiVHUIHLWDDSDUWLUGRGLDGHDJRVWRGHQRVWHUPRVGD/HLQ
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7RGDYLDRGHVFXPSULPHQWRGHTXDLVTXHUGLVSRVLo}HVSUHYLVWDVQD/*3'DQWHULRUPHQWHDHQWUDGD
HP YLJRU GH VXDV VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV WHP FRPR ULVFRV L  D SURSRVLWXUD GH Do}HV MXGLFLDLV
LQGLYLGXDLV RX FROHWLYDV SOHLWHDQGR UHSDUDo}HV GH GDQRV GHFRUUHQWHV GH YLRODo}HV EDVHDGDV QmR
VRPHQWHQD/*3'PDVQDOHJLVODomRHVSDUVDHVHWRULDOVREUHSURWHomRGHGDGRVDLQGDYLJHQWHH
LL  D DSOLFDomR GDV SHQDOLGDGHV SUHYLVWDV QR &yGLJR GH 'HIHVD GR &RQVXPLGRU H 0DUFR &LYLO GD
,QWHUQHWSRUDOJXQVyUJmRVGHGHIHVDGRFRQVXPLGRUHPUD]mRGDQmRHIHWLYDHVWUXWXUDomRGD$13'

$GHPDLVTXDQGRGDHQWUDGDHPYLJRUGDVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVGD/*3' DJRVWRGH FDVRD
&RPSDQKLDQmRHVWHMDDGHTXDGDjVVXDVGLVSRVLo}HVD&RPSDQKLDHVWDUiVXMHLWDj D DGYHUWrQFLDFRP
LQGLFDomRGHSUD]RSDUDDGRomRGHPHGLGDVFRUUHWLYDV E SXEOLFLWDomRGDLQIUDomRDSyVGHYLGDPHQWH
DSXUDGDHFRQILUPDGDDVXDRFRUUrQFLDREULJDomRGHGLYXOJDomRGHLQFLGHQWH F EORTXHLRGRVGDGRV
SHVVRDLV FRUUHVSRQGHQWHV j LQIUDomR DWp D VXD UHJXODUL]DomR G  HOLPLQDomR GH GDGRV SHVVRDLV
FRUUHVSRQGHQWHVjLQIUDomR H PXOWDGHDWp GRLVSRUFHQWR GRIDWXUDPHQWRGDHPSUHVDJUXSRRX
FRQJORPHUDGRQR%UDVLOQRVHX~OWLPRH[HUFtFLRH[FOXtGRVRVWULEXWRVOLPLWDGDQRWRWDO5
FLQTXHQWDPLOK}HVGHUHDLV SRULQIUDomR I VXVSHQVmRSDUFLDOGRIXQFLRQDPHQWRGREDQFRGHGDGRVD
TXHVHUHIHUHDLQIUDomRSHORSHUtRGRPi[LPRGH VHLV PHVHVSURUURJiYHOSRULJXDOSHUtRGRDWpD
UHJXODUL]DomRGDDWLYLGDGHGHWUDWDPHQWRSHORFRQWURODGRUHPFDVRGHUHLQFLGrQFLD J VXVSHQVmRGR
H[HUFtFLRGDDWLYLGDGHGHWUDWDPHQWRGRVGDGRVSHVVRDLVDTXHVHUHIHUHDLQIUDomRSHORSHUtRGRPi[LPR
GH VHLV PHVHVSURUURJiYHOSRULJXDOSHUtRGRHPFDVRGHUHLQFLGrQFLD K SURLELomRSDUFLDORXWRWDO
GRH[HUFtFLRGHDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVDWUDWDPHQWRGHGDGRV

5HJXODPHQWDomR$PELHQWDO

Brasil

Responsabilidade Ambiental

$V DWLYLGDGHV GHVHQYROYLGDV SHOD &RPSDQKLD HVWmR VXMHLWDV j DEUDQJHQWH OHJLVODomR DPELHQWDO
EUDVLOHLUDQDVHVIHUDVIHGHUDOHVWDGXDOHPXQLFLSDO

$ UHVSRQVDELOLGDGH DPELHQWDO SRGH RFRUUHU HP WUrV HVIHUDV GLYHUVDV H LQGHSHQGHQWHV L 
DGPLQLVWUDWLYD LL FtYHOH LLL FULPLQDO

'L]VHTXHDVWUrVHVIHUDVGHUHVSRQVDELOLGDGHPHQFLRQDGDVDFLPDVmRLQGHSHQGHQWHVXPDYH]
TXHDHIHWLYDLPSRVLomRGHREULJDo}HVRXVDQo}HVHPXPDGDVHVIHUDVQmRHOLPLQDDSRVVLELOLGDGH
GHUHVSRQVDELOL]DomRQDVGHPDLVHVIHUDV3RURXWURODGRDDXVrQFLDGHUHVSRQVDELOLGDGHHPXPD
GHWDLVHVIHUDVQmRLVHQWDQHFHVVDULDPHQWHRDJHQWHGDUHVSRQVDELOLGDGHQDVGHPDLV

$ YLRODomR j OHJLVODomR DPELHQWDO /HL )HGHUDO Q  ± /HL GH &ULPHV $PELHQWDLV  SRGH
FDUDFWHUL]DUFULPHDPELHQWDOFXMDUHVSRQVDELOL]DomRSRGHDWLQJLUDVSHVVRDVItVLFDVQDILJXUDGRV
DGPLQLVWUDGRUHVGLUHWRUHVPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGHyUJmRVWpFQLFRVDXGLWRUHV
JHUHQWHVSUHSRVWRVRXPDQGDWiULRVHDSUySULDSHVVRDMXUtGLFD$UHVSRQVDELOLGDGHSHQDOSRUFULPHV
DPELHQWDLVpVXEMHWLYDRTXHVLJQLILFDTXHRLQIUDWRUVyVHUiSHQDOL]DGRVHDJLUFRPFXOSD

$ UHVSRQVDELOLGDGH GD SHVVRD MXUtGLFD QmR H[FOXL D GDV SHVVRDV ItVLFDV DXWRUDV FRDXWRUDV RX
SDUWtFLSHVRTXHDFDEDPXLWDVYH]HVSRUHVWHQGHUDUHVSRQVDELOLGDGHGHWDLVDWRVDRVPHPEURVGDV
SHVVRDVMXUtGLFDVTXHWHQKDPSDUWLFLSDGRGHWDLVGHFLV}HVRXWHQKDPVHRPLWLGRTXDQGRSRGHULDP
HYLWDURVSUHMXt]RVGHODVDGYLQGRV

$VSHVVRDVItVLFDVHVWDUmRVXMHLWDVDSHQDVUHVWULWLYDVGHGLUHLWRHRXSULYDWLYDVGHOLEHUGDGHQDPHGLGD
GDVXDFRQWULEXLomRRXRPLVVmRSDUDRFRUUrQFLDGRFULPH3RUVXDYH]DSHVVRDMXUtGLFDHVWDUiVXMHLWD
jVSHQDOLGDGHVGHPXOWDSUHVWDomRGHVHUYLoRVjFRPXQLGDGHVXVSHQVmRSDUFLDORXWRWDOGHDWLYLGDGHV
LQWHUGLomRWHPSRUiULDGHHVWDEHOHFLPHQWRSURLELomRGHFRQWUDWDUFRPR3RGHU3~EOLFR

$GLFLRQDOPHQWH D /HL GH &ULPHV $PELHQWDLV SUHYr HP VHX DUWLJR  D SRVVLELOLGDGH GH
GHVFRQVLGHUDomRGDSHUVRQDOLGDGHMXUtGLFDVHPSUHTXHHVWDFULDUREVWiFXORVDRUHVVDUFLPHQWRGH
SUHMXt]RV FDXVDGRV j TXDOLGDGH GR PHLR DPELHQWH 1HVVD VLWXDomR RV VyFLRV SDVVDP D VHU
SHVVRDOPHQWHUHVSRQViYHLVSHODUHSDUDomRGRGDQRDRPHLRDPELHQWH
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1RTXHVHUHIHUHjUHVSRQVDELOLGDGHDGPLQLVWUDWLYDWRGDDomRRXRPLVVmRTXHLPSRUWHQDYLRODomRGH
QRUPDGHSUHVHUYDomRDRPHLRDPELHQWHGHFRUUHQWHGHFXOSDRXGRORLQGHSHQGHQWHPHQWHGDHIHWLYD
RFRUUrQFLDGHGDQRDPELHQWDOpFRQVLGHUDGDLQIUDomRDGPLQLVWUDWLYDDPELHQWDO$LQIUDomRjOHJLVODomR
DPELHQWDO SRGH DLQGD GH IRUPD FXPXODWLYD HQVHMDU D DSOLFDomR GH SHQDOLGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV
HVSHFLILFDGDVQR'HFUHWR )HGHUDOQFRPRPXOWDVGH DWp5 PLOK}HV DSOLFiYHLVHP
GREUR RX HP WULSOR HP FDVR GH UHLQFLGrQFLD  H VXVSHQVmR WHPSRUiULD RX GHILQLWLYD GH DWLYLGDGHV
UHVWULomR GH GLUHLWRV HQWUH RXWUDV VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV DSOLFiYHLV 5HVVDOWHVH TXH WDLV VDQo}HV
VHUmRDSOLFDGDVLQGHSHQGHQWHPHQWHGDREULJDomRGHUHSDUDUDGHJUDGDomRFDXVDGDDRPHLRDPELHQWH
HDWHUFHLURVDIHWDGRV UHVSRQVDELOLGDGHFLYLO 2V(VWDGRVHPTXHD&RPSDQKLDDWXDWDPEpPSRVVXHP
UHJXODPHQWDomRGHLQIUDo}HVHVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVUHODFLRQDGDVDRPHLRDPELHQWH

1DHVIHUDFLYLORVGDQRVDPELHQWDLVLPSOLFDPUHVSRQVDELOLGDGHVROLGiULDHREMHWLYD,VVRVLJQLILFDTXH
DREULJDomRGHUHSDUDUDGHJUDGDomRFDXVDGDSRGHUiDIHWDUWRGRVRVHQYROYLGRVGHIRUPDGLUHWDRX
LQGLUHWDQDDomRTXHUHVXOWRXHPGDQRDPELHQWDOLQGHSHQGHQWHPHQWHGDFRPSURYDomRGHFXOSDGRV
DJHQWHVEDVWDQGRDGHPRQVWUDomRGRQH[RGHFDXVDOLGDGHSRGHQGRXPGRVDJHQWHVUHVSRQGHU
SHORGDQRDPELHQWDOGHIRUPDLQWHJUDOFDEHQGROKHDomRGHUHJUHVVRFRQWUDRVGHPDLVFDXVDGRUHV
GRGDQR'HVVDIRUPDWDQWRDVDWLYLGDGHVGHVHQYROYLGDVSHOD&RPSDQKLDDVVLPFRPRDFRQWUDWDomR
GHWHUFHLURVSDUDSURFHGHUTXDOTXHUVHUYLoRHPQRVVRVHPSUHHQGLPHQWRVLQFOXLQGRSRUH[HPSORD
VXSUHVVmRGHYHJHWDomRHRXDGHVWLQDomRILQDOGHUHVtGXRVVyOLGRVQmRLVHQWDD&RPSDQKLDGH
UHVSRQVDELOLGDGHSRUHYHQWXDLVGDQRVDPELHQWDLVFDXVDGRVSHORVWHUFHLURVFRQWUDWDGRVFDVRHVWHV
QmRGHVHPSHQKHPVXDVDWLYLGDGHVHPFRQIRUPLGDGHFRPDVQRUPDVDPELHQWDLV

6HJXQGRRHQWHQGLPHQWRFRQVROLGDGRSHODMXULVSUXGrQFLDGR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDO ³67)´ D
SUHWHQVmR UHSDUDWyULD GR GDQR DPELHQWDO QD HVIHUD FLYLO p LPSUHVFULWtYHO QmR VH H[WLQJXLQGR SRU
GHFXUVRGHSUD]RLicenciamento Ambiental

$V DWLYLGDGHV GHVHQYROYLGDV SHOD &RPSDQKLD HVWmR VXMHLWDV j DEUDQJHQWH OHJLVODomR DPELHQWDO
EUDVLOHLUDQDVHVIHUDVIHGHUDOHVWDGXDOHPXQLFLSDO

$OHJLVODomRDPELHQWDOEUDVLOHLUDGHWHUPLQDTXHRUHJXODUIXQFLRQDPHQWRGHDWLYLGDGHVFRQVLGHUDGDV
HIHWLYD RX SRWHQFLDOPHQWH SROXLGRUDV RX TXH GH TXDOTXHU IRUPD FDXVHP GHJUDGDomR DR PHLR
DPELHQWH HVWi FRQGLFLRQDGR DR SUpYLR OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO MXQWR DR yUJmR FRPSHWHQWH (VWH
SURFHGLPHQWRpQHFHVViULRWDQWRSDUDDLQVWDODomRLQLFLDOHRSHUDomRGRHPSUHHQGLPHQWRTXDQWR
SDUDDVVXDVDPSOLDo}HVHDOWHUDo}HVVHQGRTXHDVOLFHQoDVGHRSHUDomRHPLWLGDVSUHFLVDPVHU
UHQRYDGDV SHULRGLFDPHQWH SHUDQWH RV UHVSHFWLYRV yUJmRV DPELHQWDLV OLFHQFLDGRUHV VRE SHQD GH
SHUGD GH VXD YDOLGDGH 1HVVH VHQWLGR GHYLGR j QDWXUH]D GDV DWLYLGDGHV GHVHQYROYLGDV SHOD
&RPSDQKLDDVXDUHJXODURSHUDomRHVWiVXMHLWDDOLFHQFLDPHQWRDPELHQWDO

$FRPSHWrQFLDSDUDOLFHQFLDUpFRPXPDWRGRVRVHQWHVIHGHUDWLYRVVHQGRGHILQLGDGHDFRUGRFRP
RVFULWpULRVDGRWDGRVSHOD/HL&RPSOHPHQWDUQ1RTXHVHUHIHUHDRVHPSUHHQGLPHQWRV
GH LPSDFWR DPELHQWDO QDFLRQDO RX UHJLRQDO RX DTXHOHV HP TXH Ki SDWHQWH LQWHUHVVH GD 8QLmR
FRQIRUPHHOHQFDGRVQDOHJLVODomRFDEHDRLQVWLWXWR%UDVLOHLURGH0HLR$PELHQWHH5HFXUVRV1DWXUDLV
5HQRYiYHLV ³,%$0$´ ROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDO$FRPSHWrQFLDVHUiGRyUJmRPXQLFLSDOQRVFDVRV
GHLPSDFWRVDPELHQWDLVORFDLVHVHQGRHVWDGXDOFRPRIRUPDGHFRPSHWrQFLDVXEVLGLiULD

2 SURFHVVR GH OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO FRPSUHHQGH HP UHJUD D HPLVVmR GH WUrV OLFHQoDV
FRQVHFXWLYDV WRGDV FRP SUD]RV GHWHUPLQDGRV GH YDOLGDGH OLFHQoD SUpYLD DWHVWD D YLDELOLGDGH
DPELHQWDOHHVWDEHOHFHRVUHTXLVLWRVEiVLFRVSDUDDVSUy[LPDVIDVHVGHLPSOHPHQWDomR OLFHQoDGH
LQVWDODomR DXWRUL]DDLQVWDODomRGRHPSUHHQGLPHQWRHRXDWLYLGDGH HOLFHQoDGHRSHUDomR DXWRUL]D
DRSHUDomRGRHPSUHHQGLPHQWRHRXDWLYLGDGHV &DGDXPDGHVWDVOLFHQoDVpHPLWLGDFRQIRUPHD
IDVH HP TXH VH HQFRQWUD D LPSODQWDomR GR HPSUHHQGLPHQWR H D PDQXWHQomR GH VXD YDOLGDGH
GHSHQGH GR FXPSULPHQWR GDV FRQGLFLRQDQWHV WpFQLFDV HVWDEHOHFLGDV SHOR yUJmR DPELHQWDO
OLFHQFLDGRUQDUHVSHFWLYDOLFHQoDRTXHSRGHHYHQWXDOPHQWHLPSDFWDUDRSHUDomRGHDWLYLGDGHVGD
&RPSDQKLD &DVR D &RPSDQKLD YHQKD D FRPHWHU IDOKDV QR FXPSULPHQWR GDV UHIHULGDV
FRQGLFLRQDQWHV ILFDUi VXMHLWD D PXOWDV RX DWp PHVPR D UHYRJDomR HRX VXVSHQVmR GD OLFHQoD
DPELHQWDOREWLGDIDWRHVWHTXHSRGHLPSDFWDURUHJXODUH[HUFtFLRGHVXDVDWLYLGDGHVLQFOXVLYHFRP
ULVFRGHWRWDOSDUDOLVDomRJHUDQGRXPHIHLWRDGYHUVRUHOHYDQWHVREUHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
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$OHJLVODomRIHGHUDOHVWDEHOHFHTXHDUHQRYDomRGD/LFHQoDGH2SHUDomRGHYHVHUUHTXHULGDFRP
DQWHFHGrQFLDPtQLPDGHGLDVFRQWDGRVGDGDWDGHH[SLUDomRGHVHXSUD]RGHYDOLGDGHRTXDO
ILFDDXWRPDWLFDPHQWHSURUURJDGRDWpDPDQLIHVWDomRGHILQLWLYDGRyUJmRDPELHQWDOFRPSHWHQWH

$ DXVrQFLD GH OLFHQoD DPELHQWDO LQGHSHQGHQWHPHQWH GD RFRUUrQFLD GH GDQRV DPELHQWDLV
GHFRUUHQWHVGDDWLYLGDGHFDUDFWHUL]DDSUiWLFDGHFULPHDPELHQWDOSXQLGRFRPDSHQDGHGHWHQomR
GH XP D VHLV PHVHV PXOWD RX DPEDV DV SHQDV FXPXODWLYDPHQWH $OpP GLVVR R PHVPR IDWR
UHSUHVHQWDLQIUDomRDGPLQLVWUDWLYDHDFRQGXWDHVWiVXMHLWDjDSOLFDomRGHPXOWDVQRYDORUGHDWp
5PLOK}HV DSOLFiYHLVHPGREURRXQRVHXWULSORHPFDVRGHUHLQFLGrQFLD DOpPGDLQWHUGLomRGH
DWLYLGDGHV

$ OHJLVODomR DPELHQWDO WDPEpP LPS}H GLYHUVDV RXWUDV REULJDo}HV j &RPSDQKLD LQFOXLQGR SRU
H[HPSOR D GHVWLQDomR ILQDO DPELHQWDOPHQWH DGHTXDGD GH UHVtGXRV R FRQWUROH GDV HPLVV}HV
DWPRVIpULFDV R DWHQGLPHQWR D SDGU}HV GH QtYHLV GH UXtGRV D QHFHVVLGDGH GH SUpYLD DXWRUL]DomR
SDUDVXSUHVVmRGHYHJHWDomRQDWLYDHDREWHQomRGHDXWRUL]Do}HVSDUDDFDSWDomRGHiJXD SRoRV
DUWHVLDQRV HSDUDRODQoDPHQWRGHHIOXHQWHVHPFRUSRVKtGULFRVTXDQGRDSOLFiYHO

Resíduos Orgânicos

2V UHVtGXRV RUJkQLFRV OL[R GRV EDQKHLURV YHVWLiULRV H UHIHLWyULR  VmR UHFROKLGRV GLDULDPHQWH QDV
XQLGDGHVGH&RWLDHGH6mR3DXOR2UHFROKLPHQWRGHWDLVUHVtGXRVQDXQLGDGHGH&DXFDLDGR$OWR
pUHDOL]DGRWUrVYH]HVQDVHPDQD

Resíduos Industriais

1DV WUrV XQLGDGHV &DXFDLD 6mR 3DXOR H &RWLD GLDULDPHQWH p IHLWR R UHFROKLPHQWR GRV UHVtGXRV
JHUDGRVQDSURGXomRHQRFRQWUROHGHTXDOLGDGH

(VWHVUHVtGXRVWrPFRPRGHVWLQDomRILQDOHPSUHVDFHUWLILFDGDHHVSHFLDOL]DGDQDLQFLQHUDomR HP
IRUQRGHFLPHQWR GHVWHVUHVtGXRVVHQGRTXHDFDGDLQFLQHUDomRXPODXGRpHPLWLGRDUHVSHLWR

Resíduos Recicláveis

$ &RPSDQKLD HIHWXD D YHQGD GH WRGR R UHVtGXR UHFLFOiYHO SDSHO SDSHOmR SOiVWLFR VXFDWDV
PHWiOLFDVDOXPtQLRHYLGUR SURGX]LGRHPVXDVXQLGDGHV

Contaminação

$VFRQWDPLQDo}HVGHVRORHRXGHiJXDVVXEWHUUkQHDVUHSUHVHQWDPSDVVLYRVDPELHQWDLVTXHGHYHP
VHU DGPLQLVWUDGRV FRP FDXWHOD XPD YH] TXH D SUHWHQVmR UHSDUDWyULD GR GDQR DPELHQWDO p
LPSUHVFULWtYHOQmRVHH[WLQJXLQGRSRUGHFXUVRGHSUD]R

6mR FRQVLGHUDGDV iUHDV FRQWDPLQDGDV DTXHODV HP TXH FRPSURYDGDPHQWH KRXYH SROXLomR
RFDVLRQDGDSHODGLVSRVLomRSHORDF~PXORSHORDUPD]HQDPHQWRRXSHODLQILOWUDomRGHVXEVWkQFLDV
RXGHUHVtGXRVLPSOLFDQGRLPSDFWRVQHJDWLYRVVREUHRVEHQVDSURWHJHU

$ GHVFREHUWD GH FRQWDPLQDomR H[LJH SURYLGrQFLDV SRU SDUWH GRV DJHQWHV JRYHUQDPHQWDLV GDV
HQWLGDGHV FDXVDGRUDV GR GDQR DPELHQWDO H GRV SURSULHWiULRV HQYROYLGRV 'HYHUmR VHU DSOLFDGDV
PHGLGDVFRUUHWLYDVHHIHWLYDUHPHGLDomRYLVDQGRHVWDEHOHFHUQtYHLVGHTXDOLGDGHFRPSDWtYHLVFRP
XPGHWHUPLQDGRXVRIXWXURRTXHSRGHHQVHMDURGHVHPEROVRGHGHVSHVDVVLJQLILFDWLYDV

)HLWDDUHPHGLDomRVHJXHVHRPRQLWRUDPHQWRGRVUHVXOWDGRVREWLGRVSRUSHUtRGRGHWHPSRDVHU
GHILQLGRSHORyUJmRDPELHQWDO2VUHVXOWDGRVGRPRQLWRUDPHQWRLQGLFDUmRDHILFLrQFLDGDUHPHGLDomR
(YHQWXDLV UHVWULo}HV GH XVR GHFRUUHQWHV GH FRQWDPLQDomR DQWHULRUPHQWH H[LVWHQWH H TXH VHMDP
YHULILFDGDV DSyV D UHPHGLDomR GH iUHDV GHVDWLYDGDV GHYHP VHU WRUQDGDV S~EOLFDV SRU PHLR GD
DYHUEDomRQRUHJLVWURGHLPyYHLVFRPSHWHQWH


PÁGINA: 130 de 390

Formulário de Referência - 2021 - Blau Farmacêutica S.A.

Versão : 2

7.5 - Efeitos Relevantes da Regulação Estatal Nas Atividades

$&RPSDQKLDQmRWHPFRQKHFLPHQWRGHH[LVWrQFLDGHiUHDVFRQWDPLQDGDVQRVLPyYHLVRFXSDGRV
SRUVXDVRSHUDo}HVRXGHHUHJLVWURGHFRQWDPLQDomRGHVRORSRUIDWRGHFRUUHQWHGRH[HUFtFLRGH
VXDVDWLYLGDGHVQRHQWDQWRQXQFDUHDOL]RXTXDLVTXHUHVWXGRVLQYHVWLJDWLYRVDFHUFDGDTXDOLGDGHGR
VRORHiJXDVXEWHUUkQHDGRVLPyYHLVTXHRFXSD

Utilização racional de água e energia

$&RPSDQKLDHPVXDVWUrVXQLGDGHVIDEULVDRORQJRGRVGRLV~OWLPRVDQRVHIHWXRXDVXEVWLWXLomR
GHWRGDDLOXPLQDomRDUWLILFLDOSRUOkPSDGDVGH/('DVTXDLVJHUDPDPSODUHGXomRGDXWLOL]DomRGH
HQHUJLDHOpWULFD

$/HL)HGHUDOQ ³3ROtWLFD1DFLRQDOGH5HFXUVRV+tGULFRV´ HPWHUPRVJHUDLVGHWHUPLQD
DQHFHVVLGDGHGHREWHQomRGHRXWRUJDHGHDXWRUL]DomRSDUDRVVHJXLQWHVXVRVGHUHFXUVRVKtGULFRV
L GHULYDomRRXFDSWDomRGHSDUFHODGDiJXDH[LVWHQWHHPXPFRUSRGHiJXDSDUDFRQVXPRILQDORX
LQVXPRGHSURFHVVRSURGXWLYR LL H[WUDomRGHiJXDGHDTXtIHURVXEWHUUkQHRSDUDFRQVXPRILQDORX
LQVXPRGHSURFHVVRSURGXWLYR SRoRVWXEXODUHV H LLL ODQoDPHQWRGHHVJRWRVHRXHIOXHQWHVOtTXLGRV
RXJDVRVRVHPFRUSRGHiJXDGHQWUHRXWURV

1RFDVRGHXWLOL]DomRGDUHGHS~EOLFDGHHVJRWRSDUDRGHVSHMRGHHIOXHQWHVDQLWiULRHRXLQGXVWULDOD
FRQFHVVLRQiULD GR VHUYLoR p UHVSRQViYHO SHOD REWHQomR GD RXWRUJD H R LQWHUHVVDGR SRU H[HPSOR D
&RPSDQKLD GHYHVROLFLWDUjFRQFHVVLRQiULDDOLJDomRjUHGHS~EOLFD&RQVLGHUDVHLQIUDomRDGPLQLVWUDWLYD
DXWLOL]DomRGHUHFXUVRVKtGULFRVSDUDTXDOTXHUILQDOLGDGHVHPDUHVSHFWLYDRXWRUJDRXHPGHVDFRUGRFRP
DVFRQGLo}HVHVWDEHOHFLGDVEHPFRPRDSHUIXUDomRGHSRoRVWXEXODUHVVHPDGHYLGDDXWRUL]DomRRXR
ODQoDPHQWRGHHIOXHQWHVGHIRUPDLUUHJXODUVXMHLWRDPXOWDGHDWp5PLOK}HV

$OJXPDVXQLGDGHVGD&RPSDQKLDFDSWDPiJXDSRUSRoRVDUWHVLDQRVFRQVWUXtGRVQDVGHSHQGrQFLDV
GDVXQLGDGHVHRXWUDVVmRDEDVWHFLGDVSHORVLVWHPDS~EOLFRGHGLVWULEXLomRGHiJXDHHVJRWR

Controle de Efluentes

$ &RPSDQKLD WDPEpP SRVVXL FRQWUROH GH VHXV HIOXHQWHV 1DV 8QLGDGHV GH &RWLD 0DWUL]  H GH
&DXFDLD RV HIOXHQWHV LQGXVWULDLV VmR UHWLUDGRV WUrV YH]HV QD VHPDQD HQTXDQWR QD 8QLGDGH 6mR
3DXORH[LVWHVHUYLoRGHUHGHGHHVJRWR

(P DWHQGLPHQWR j OHJLVODomR DPELHQWDO p UHDOL]DGD D DQiOLVH ODERUDWRULDO GRV HIOXHQWHV GH FDGD
XQLGDGHXPDYH]DRDQR

Cadastro Técnico Federal do IBAMA

'HDFRUGRFRPD,QVWUXomR1RUPDWLYD,%$0$QDWXDOL]DGDSHOD,QVWUXomR1RUPDWLYD,%$0$
QDVVHJXLQWHVDWLYLGDGHVH[HFXWDGDVSHOD&RPSDQKLDHVXDV6XEVLGLiULDVVmRSDVVtYHLVGH
FDGDVWURQR&DGDVWUR7pFQLFR)HGHUDOGH$WLYLGDGHV3RWHQFLDOPHQWH3ROXLGRUDVHRX8WLOL]DGRUDVGH
5HFXUVRV$PELHQWDLV ³&7)$33´ GR,%$0$ L XWLOL]DomRGHVXEVWkQFLDVFRQWURODGDVSHOR3URWRFROR
GH0RQWUHDO   LL IDEULFDomRGHSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVHYHWHULQiULRV   LL GHSyVLWRVGH
SURGXWRVTXtPLFRVHSURGXWRVSHULJRVRV  H LLL WUDQVSRUWHGHFDUJDVSHULJRVDV  

$DXVrQFLDGHUHJLVWURSHUDQWHR&7)$33VXMHLWDRHPSUHHQGHGRUDSHQDOLGDGHGHPXOWDFXMRYDORU
SRGHYDULDUGH5D5SURSRUFLRQDOPHQWHDRSRUWHGRHPSUHHQGHGRU

$LQGDRQmRFXPSULPHQWRGDVREULJDo}HVDFHVVyULDVDWUHODGDVDRUHJLVWURGR&7)$33±HODERUDomR
GR5HODWyULR$QXDOGH$WLYLGDGHV3RWHQFLDOPHQWH3ROXLGRUDVH8WLOL]DGRUDVGH5HFXUVRV$PELHQWDLV
³5$33´ HRSDJDPHQWRGD7D[DGH&RQWUROHH)LVFDOL]DomR$PELHQWDO ³7&)$´ WDPEpPVXMHLWDD
&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVjLPSRVLomRGHVDQo}HVFRPRPXOWDVTXHYDULDPGH5D
5

Regulação acerca do uso de substâncias químicas controladas
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$ DTXLVLomR DUPD]HQDPHQWR FRPpUFLR WUDQVSRUWH H R XVR GH FHUWDV VXEVWkQFLDV TXtPLFDV p
FRQWURODGR SHOR ([pUFLWR %UDVLOHLUR SHOD 3ROtFLD )HGHUDO HRX SHOD 3ROtFLD &LYLO GH PRGR TXH DV
HPSUHVDVTXHH[HUFHPDWLYLGDGHVHQYROYHQGRVXEVWkQFLDVFRQWURODGDVGHYHPVHUOLFHQFLDGDVSRU
WDLVDXWRULGDGHV

&RP UHODomR DR ([pUFLWR R 'HFUHWR Q  GH  GH VHWHPEUR GH  TXH DSURYD R
5HJXODPHQWR GH 3URGXWRV &RQWURODGRV GLVS}H VREUH DV QRUPDV GH ILVFDOL]DomR GRV 3URGXWRV
&RQWURODGRVSHOR([pUFLWR ³3&(´ TXHVmRDTXHOHVTXHDSUHVHQWDPSRGHUGHVWUXWLYRSURSULHGDGHV
TXHSRVVDPFDXVDUGDQRVjVSHVVRDVRXDRSDWULP{QLRRXLQGLFDomRGHQHFHVVLGDGHGHUHVWULomR
GHXVRSRUPRWLYRGHLQFROXPLGDGHS~EOLFDEHPFRPRRVGHLQWHUHVVHPLOLWDUFDEHQGRDR&RPDQGR
GR([pUFLWRDHODERUDomRGDOLVWDGRV3&(HVXDVDOWHUDo}HV

'H DFRUGR FRP R DUWLJR  GR UHIHULGR GHFUHWR FRPSHWH DR &RPDQGR GR ([pUFLWR UHJXODPHQWDU
DXWRUL]DUHILVFDOL]DURH[HUFtFLRSRUSHVVRDVItVLFDVRXMXUtGLFDVGDVDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRP
3&( GH IDEULFDomR FRPpUFLR LPSRUWDomR H[SRUWDomR XWLOL]DomR SUHVWDomR GH VHUYLoRV
FROHFLRQDPHQWRWLURGHVSRUWLYRRXFDoD

&RQIRUPHGLVSRVWRQRDUWLJRGR5HJXODPHQWRGH3URGXWRV&RQWURODGRVRVyUJmRVHVWDGXDLVH
GLVWULWDLV FRP SRGHU GH SROtFLD MXGLFLiULD H DTXHOHV VXERUGLQDGRV RX YLQFXODGRV DR &RPDQGR GR
([pUFLWRFXLGDUmRGDVDo}HVGHILVFDOL]DomRGH3&(

$VHPSUHVDVTXHFRPHWHUDPLQIUDo}HVDGPLQLVWUDWLYDVHPIDFHjVGHWHUPLQDo}HVGR5HJXODPHQWR
GH3URGXWRV&RQWURODGRGR([pUFLWRVHPSUHMXt]RGDVVDQo}HVGHQDWXUH]DFLYLORXSHQDOHVWDUmR
VXMHLWDVj L DGYHUWrQFLD LL PXOWDVLPSOHV LLL PXOWDSUpLQWHUGLWyULD LY LQWHUGLomRRX Y FDVVDomR

&RPUHODomRj3ROtFLD)HGHUDOD/HLQGHGHGH]HPEURGH ³/HLQ´ 
HVWDEHOHFHDVQRUPDVGHFRQWUROHHILVFDOL]DomRVREUHSURGXWRVTXtPLFRVTXHGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWH
SRVVDP VHU GHVWLQDGRV j HODERUDomR LOtFLWD GH VXEVWkQFLDV HQWRUSHFHQWHV SVLFRWUySLFDV RX TXH
GHWHUPLQHPGHSHQGrQFLDVItVLFDRXSVtTXLFD$VVLPFRPSHWHDR'HSDUWDPHQWRGH3ROtFLD)HGHUDO
R FRQWUROH H D ILVFDOL]DomR GRV SURGXWRV TXtPLFRV GH PRGR TXH SDUD H[HUFHU DWLYLGDGHV GH
IDEULFDomR SURGXomR DUPD]HQDPHQWR WUDQVIRUPDomR HPEDODJHP FRPSUD YHQGD
FRPHUFLDOL]DomRDTXLVLomRSRVVHGRDomRHPSUpVWLPRSHUPXWDUHPHVVDWUDQVSRUWHGLVWULEXLomR
LPSRUWDomR H[SRUWDomR UHH[SRUWDomR FHVVmR UHDSURYHLWDPHQWR UHFLFODJHP WUDQVIHUrQFLD H
XWLOL]DomRDSHVVRDMXUtGLFDGHYHFDGDVWUDUHUHTXHUHUOLFHQoDGHIXQFLRQDPHQWRDR'HSDUWDPHQWR
GH 3ROtFLD )HGHUDO GH PRGR TXH TXH WRGDV DV SDUWHV HQYROYLGDV GHYHP SRVVXLU D OLFHQoD GH
IXQFLRQDPHQWRTXDQGRRVOLPLWHVGDVVXEVWkQFLDVIRUHPVXSHULRUHVDRVSHUPLWLGRV

1RPDLVD3RUWDULDQGHGHPDUoRGHHVWDEHOHFHRVSURFHGLPHQWRVSDUDRFRQWUROHHD
ILVFDOL]DomRGHSURGXWRVTXtPLFRVHGHILQHRVSURGXWRVTXtPLFRVVXMHLWRVDFRQWUROHSHOD3ROtFLD)HGHUDO
3DUDRUHJXODUH[HUFtFLRGDVDWLYLGDGHVFRPSURGXWRVTXtPLFRVFRQWURODGRVDVSHVVRDVMXUtGLFDVGHYHUmR
VHFDGDVWUDUQD3ROtFLD)HGHUDODILPGHREWHUR&HUWLILFDGRGH5HJLVWUR&DGDVWUDO ³&5&´ EHPFRPR
UHTXHUHUR&HUWLILFDGRGH/LFHQoDGH)XQFLRQDPHQWR ³&/)´ RXD$XWRUL]DomR(VSHFLDO ³$(´ 

2GHVFXPSULPHQWRGDVQRUPDLVHVWDEHOHFLGDVSHOD/HLQVHPSUHMXt]RGDUHVSRQVDELOLGDGH
SHQDODFDUUHWDUiQDVVHJXLQWHVPHGLGDVDGPLQLVWUDWLYDV L DGYHUWrQFLDIRUPDO LL DSUHHQVmRGRSURGXWRV
TXtPLFRHQFRQWUDGRHPVLWXDomRLUUHJXODU LLL VXVSHQVmRRXFDQFHODPHQWRGHOLFHQoDGHIXQFLRQDPHQWR
LY UHYRJDomRGDDXWRUL]DomRHVSHFLDO Y PXOWDGH5D5

3RUILPFRQIRUPHH[SRVWRDFLPDRVGHPDLVyUJmRVGDSROtFLDMXGLFLiULDHVWDGXDLVHGLVWULWDLV 3ROtFLD
&LYLO WrPFRPSHWrQFLDSDUDDX[LOLDUDILVFDOL]DomRGDVDWLYLGDGHVFRPSURGXWRVFRQWURODGRVVHQGR
UHDOL]DGDGHGLYHUVDVIRUPDVFRPRDHPLVVmRHILVFDOL]DomRGHOLFHQoDVSDUDHPSUHVDVGHYHQGR
VHUREVHUYDGDDOHJLVODomRHVWDGXDOSHUWLQHQWH

Colômbia

9iULDVOHLVGHFUHWRVHUHJXODPHQWRVIRUDPHPLWLGRVQD&RO{PELDSDUDFRQWURODUTXHVW}HVDPELHQWDLV
UHODFLRQDGDVjIDEULFDomRGHSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVLQFOXLQGRDHOLPLQDomRGHUHVtGXRVOtTXLGRV
VXESURGXWRVHPDWHULDLVGHULVFRELROyJLFRXVRGHiJXDHWUDQVSRUWHGHPDWHULDLVGHULVFRELROyJLFR
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'D PHVPD IRUPD Ki UHJXODPHQWRV UHODFLRQDGRV D SURGXWRV TXtPLFRV TXH VmR FRQVLGHUDGRV
VXEVWkQFLDVFRQWURODGDVQD&RO{PELDFRPRSULQFtSLRVDWLYRVSURGXWRVTXHSRGHPWRUQDUVHYLFLDQWHV
HDOJXQVVROYHQWHVFRPXPHQWHXWLOL]DGRVQDSURGXomRGHVXEVWkQFLDVLOHJDLV

9DOHUHVVDOWDUTXHDVXEVLGLiULDFRORPELDQDSRVVXLVXDRSHUDomRGHGLVWULEXLomRWHUFHLUL]DGDFRP
HPSUHVDGHORJtVWLFDVHQGRTXHHVWDSRVVXLWRGDVDVOLFHQoDVQHFHVViULDVDPDQWHUDVXDRSHUDomR
UHJXODU

2HVFULWyULRGDVXEVLGLiULDFRORPELDQDSRVVXLLOXPLQDomRDUWLILFLDOGH/('GHIRUPDDXWLOL]DUGHIRUPD
UDFLRQDODHQHUJLDHOpWULFDHDOpPGLVVRWRGDVDVSDUHGHVGH UHIHULGRHVFULWyULRVmRGHYLGURGH
IRUPDTXHDLOXPLQDomRDUWLILFLDOQmRSUHFLVHVHUWmRDPSODPHQWHXWLOL]DGD

Chile

2V UHTXLVLWRV DPELHQWDLV GH REULJDomR GD LQG~VWULD IDUPDFrXWLFD VmR UHJXODGRV SHOD 6HFUHWDULD
5HJLRQDO0LQLVWHULDOGH6D~GH 6(5(0, FRPHVFULWyULRVUHJLRQDLVSRUWRGRRSDtV

7RGDVHVWDVHPSUHVDVGHYHPWUDPLWDUVHX5HODWyULR6DQLWiULRDWUDYpVGR'HSDUWDPHQWRGH3DWHQWHV
0XQLFLSDLV HP VXD SUySULD PXQLFLSDOLGDGH SDUD REWHQomR GH 3DWHQWH GHILQLWLYD SRGHQGR DVVLP
GHVHPSHQKDUVXDDWLYLGDGH

Uruguai

$VSROtWLFDVHH[LJrQFLDVDPELHQWDLVQR8UXJXDLVmRUHJXODGDVSHOR0LQLVWpULRGD2UGHP7HUULWRULDOH
HPSDUWLFXODUSHOR',1$0$ 'LUHWyULR1DFLRQDOGH0HLR$PELHQWH 

$OpPGLVVRSHOD/HLQ/HLGH5HFLFODJHPGH(QYDVHVSXEOLFDGDHPGHGH]HPEURGH
 H UHJXODPHQWDGD SHOR 'HFUHWR 1  GH  GH MXOKR GH  RV ODERUDWyULRV
IDUPDFrXWLFRVTXHWHQKDPPHGLFDPHQWRVFRPYHQGDHPIDUPiFLDGHYHUmRFRQWDUFRPXPSODQRGH
JHVWmRRXVLVWHPDLQWHJUDGRGHJHVWmRGRVUHVtGXRVGHHQYDVHVHQYDVHVXVDGRVHHQYROWyULRVGH
SOiVWLFR

2HVFULWyULRGDVXEVLGLiULDXUXJXDLDSRVVXLLOXPLQDomRDUWLILFLDOGH/('GHIRUPDDXWLOL]DUGHIRUPD
UDFLRQDODHQHUJLDHOpWULFDHDOpPGLVVRWRGDVDVSDUHGHVH[WHUQDVGRHVFULWyULRVmRGHYLGURGH
IRUPDTXHDLOXPLQDomRDUWLILFLDOQmRSUHFLVHVHUWmRDPSODPHQWHXWLOL]DGD

Custos da Regulação Ambiental

2VFXVWRVFRPDUHJXODomRDPELHQWDOVmRRFRUULGRVQR%UDVLORQGHD&RPSDQKLDFRQFHQWUDVXDV
RSHUDo}HVIDEULV

$EDL[RTXDGURGRVFXVWRVLQFRUULGRV

'(6&5,d2
5HVtGXRV
(IOXHQWHV
3UDJDV
727$/

&86726
 5





 5 






7DLVFXVWRVVmRSDUFLDOPHQWHFRPSHQVDGRVSRUYHQGDGHUHVtGXRVUHFLFOiYHLV$EDL[RTXDQGRFRP
UHFHLWDVLQFRUULGDV

'(6&5,d2
5HFLFOiYHLV
727$/

5(&(,7$6
 5



 5 
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$VVLP FRQVLGHUDQGR R HIHLWR UHGXWRU GH GHVSHVDV TXH DV UHFHLWDV GH UHVtGXRV UHFLFOiYHLV
SURSRUFLRQDPj&RPSDQKLDVHJXHDEDL[RYDORUHVGRVWRWDLVGLVSHQGLGRVSHOD&RPSDQKLD

'(6&5,d2
'HVSHVDV
5HFHLWDV
727$/

727$/
 5




 5 





E  SROtWLFD DPELHQWDO GR HPLVVRU H FXVWRV LQFRUULGRV SDUD R FXPSULPHQWR GD UHJXODomR
DPELHQWDO H VH IRU R FDVR GH RXWUDV SUiWLFDV DPELHQWDLV LQFOXVLYH D DGHVmR D SDGU}HV
LQWHUQDFLRQDLVGHSURWHomRDPELHQWDO

$SHVDU GH DLQGD QmR SRVVXLU XPD SROtWLFD DPELHQWDO LPSOHPHQWDGD SDUD D FRQGXomR GH VHXV
QHJyFLRVD&RPSDQKLDDGRWDGHWHUPLQDGDVSUiWLFDVYROWDGDVDTXHVW}HVVRFLRDPELHQWDLVDVTXDLV
VmRGHVFULWDVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

$WpDGDWDGHIHFKDPHQWRGRSUHVHQWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmRKDYLDDGHULGRD
SDGU}HVLQWHUQDFLRQDLVGHSURWHomRDPELHQWDO

F GHSHQGrQFLDGHSDWHQWHVPDUFDVOLFHQoDVFRQFHVV}HVIUDQTXLDVFRQWUDWRVGHUR\DOWLHV
UHOHYDQWHVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDVDWLYLGDGHV

2VXFHVVRGRPRGHORGHQHJyFLRGD&RPSDQKLDGHSHQGHHPJUDQGHPHGLGDGDFDSDFLGDGHGH
FRPHUFLDOL]DUSURGXWRVSDWHQWHDGRVHQmRSDWHQWHDGRVEHPFRPRSHODUHSXWDomRGHVXDVPDUFDV

&RQIRUPH HVWDEHOHFLGR QR $FRUGR VREUH $VSHFWRV GRV 'LUHLWRV GH 3URSULHGDGH ,QWHOHFWXDO
5HODFLRQDGRV FRP R &RPpUFLR $FRUGR 75,36  D SURWHomR GH SDWHQWHV QRV PHUFDGRV HP TXH D
&RPSDQKLDRSHUDpJHUDOPHQWHFRQFHGLGDDRVDXWRUHVGXUDQWHXPSHUtRGRGHDQRVDFRQWDUGD
GDWDGRSHGLGR$LQGDVHJXQGRR75,36RVDXWRUHVTXHVROLFLWDPRUHJLVWRGRSURGXWRSDUDXPD
QRYDHQWLGDGHTXtPLFDSRGHPWDPEpPVROLFLWDUTXHRVGDGRVFOtQLFRVHIDUPDFROyJLFRVSDUDHVVH
SURGXWRSHUPDQHoDPFRQILGHQFLDLVSRUXPSHUtRGRGHWHUPLQDGRDSDUWLUGRDUTXLYDPHQWRGRGRVVLr
DGHSHQGHUGDOHJLVODomRHVSHFtILFDGHFDGDSDtVVREUHRWHPD(VWDH[FOXVLYLGDGHGHGDGRVLPSHGH
TXHRXWURVIDEULFDQWHVXVHPRVGDGRVFRQILGHQFLDLVSDUDREWHURUHJLVWURGRSURGXWRFRPEDVHQRV
GDGRV GD RULJLQDGRUD GXUDQWH R SHUtRGR GH SURWHomR 1R HQWDQWR QR %UDVLO QmR Ki OHJLVODomR
HVSHFtILFDTXHSURWHMDDFRQILGHQFLDOLGDGHHH[FOXVLYLGDGHGRV GDGRVGHPHGLFDPHQWRVKXPDQRV
VXEPHWLGRVjDXWRULGDGHVDQLWiULDSDUDUHJLVWUR

$&RPSDQKLDSRVVXLGLUHLWRVGHXVRGDVPDUFDVQHFHVViULDVSDUDIDEULFDUFRPHUFLDOL]DUGLVWULEXLUH
YHQGHUVHXVSURGXWRV(VVDVPDUFDVLQFOXHPQRPHVGHSURGXWRVEHPFRPRFDWHJRULDVHVORJDQV
GHSURGXWRVTXDQGRDSOLFiYHO

1R %UDVLO PDUFDV VmR VLQDLV GLVWLQWLYRV YLVXDOPHQWH SHUFHSWtYHLV TXH LGHQWLILFDP H GLVWLQJXHP
SURGXWRVHRXVHUYLoRVQmRDEDUFDQGRSRUWDQWRVLQDLVVRQRURVJXVWDWLYRVHRXROIDWLYRV(PDOJXQV
FDVRVPDUFDVWDPEpPSRVVXHPDIXQomRGHFHUWLILFDUDFRQIRUPLGDGHGHSURGXWRVHRXVHUYLoRV
FRPGHWHUPLQDGDVQRUPDVHRXHVSHFLILFDo}HVWpFQLFDV

$ /HL Q  ³/HL GH 3URSULHGDGH ,QGXVWULDO´  GLVS}H TXH D WLWXODULGDGH GH XPD PDUFD
VRPHQWHSRGHVHUDGTXLULGDSRUPHLRGRUHJLVWURFRQFHGLGRSHOR,QVWLWXWR1DFLRQDOGD3URSULHGDGH
,QGXVWULDO±,13,DXWDUTXLDIHGHUDOUHVSRQViYHOSHORUHJLVWURGHPDUFDVSDWHQWHVHRXWURVGLUHLWRVGH
SURSULHGDGHLQGXVWULDO

5HOHYDQWH PHQFLRQDU TXH GXUDQWH R SURFHVVR GH UHJLVWUR DTXHOH TXH UHTXHUHX R UHJLVWUR GH
GHWHUPLQDGD PDUFD GHQRPLQDGR ³GHSRVLWDQWH´  SRVVXL DSHQDV XPD H[SHFWDWLYD GH GLUHLWR GH
SURSULHGDGH GHVWD SDUD LGHQWLILFDomR GH VHXV SURGXWRV RX VHUYLoRV H R GLUHLWR GH ]HODU SHOD
LQWHJULGDGHPDWHULDOHRXUHSXWDomRGRVLQDOUHTXHULGR

$SyVDDSURYDomRGRUHJLVWURSHOR,13,RWLWXODUGDPDUFDSDVVDDGHWHUDSURSULHGDGHGHVWDHP
FRQMXQWR FRP R GLUHLWR H[FOXVLYR GH XVR QR %UDVLO SRU XP SHUtRGR GH  DQRV TXH SRGHUi VHU
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VXFHVVLYDPHQWHSURUURJDGRSRUSHUtRGRVLJXDLVPHGLDQWHRSDJDPHQWRGHWD[DVDGLFLRQDLVDR,13,
7DO UHTXLVLomR SUHFLVD VHU UHDOL]DGD QR ~OWLPR DQR GH YDOLGDGH GR UHJLVWUR RX QRV VHLV PHVHV
VXEVHTXHQWHVDRWpUPLQRGRSHUtRGRGHYLJrQFLDGRUHJLVWUR

$LQGD UHOHYDQWH GHVWDFDUTXH R UHJLVWUR GH GHWHUPLQDGD PDUFD VH H[WLQJXHSHOD L  H[SLUDomR GR
SUD]R GH YLJrQFLD TXDQGR GD QmR UHQRYDomR QR SUD]R DGHTXDGR  RX LL  UHQ~QFLD DEDQGRQR
YROXQWiULRGRWLWXODURXSHORUHSUHVHQWDQWHOHJDO RX LLL FDGXFLGDGH IDOWDGHXVRGDPDUFD RX LY 
LQREVHUYkQFLDGRGLVSRVWRQRDUWLJRGD/HLGH3URSULHGDGH,QGXVWULDO QHFHVVLGDGHGDSHVVRD
GRPLFLOLDGDQRH[WHULRUPDQWHUSURFXUDGRUQR%UDVLO VHQGRSRUWDQWRXPUHTXLVLWRGHPDQXWHQomR
GRUHJLVWURGHPDUFDDFRQWLQXLGDGHGHVHXXVRQRVWHUPRVGRSHGLGRGHUHJLVWURGHSRVLWDGRMXQWR
DR,13,

(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDSRVVXtDDVHJXLQWHTXDQWLGDGHGHPDUFDVUHJLVWUDGDV
QR%UDVLO

3DtVHV
%UDVLO

&RQFHGLGDV


$JXDUGDQGR


7RWDO



$OpPGLVVRD&RPSDQKLDWDPEpPSRVVXLDOJXPDVPDUFDVHSHGLGRVGHUHJLVWURQD&RO{PELD&KLOH
$UJHQWLQD8UXJXDLH3HUXDVTXDLVQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRVmRFRQVLGHUDGDV
UHOHYDQWHVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGHVXDVDWLYLGDGHV

8PQRPHGHGRPtQLRpXPDLGHQWLILFDomRGHDXWRQRPLDDXWRULGDGHRXFRQWUROHGHQWURGDLQWHUQHW
2V QRPHV GH GRPtQLRVHJXHP DV UHJUDV H SURFHGLPHQWRVGR'RPDLQ1DPH 6\VWHP ³'16´  GH
PRGRTXHTXDOTXHUQRPHUHJLVWUDGRQR'16pXPQRPHGHGRPtQLR1R%UDVLORUHVSRQViYHOSHOR
UHJLVWURGHQRPHVGHGRPtQLREHPFRPRSHODDGPLQLVWUDomRHSXEOLFDomRGR'16SDUDRGRPtQLR
³EU´DGLVWULEXLomRGHHQGHUHoRVGHVLWHVHVHUYLoRVGHPDQXWHQomRpR5HJLVWUREU

1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDSRVVXLGLYHUVRVQRPHVGHGRPtQLRUHJLVWUDGRV
QR %UDVLO H QR H[WHULRU DVVRFLDGRV DV VXDV PDUFDV GHVWDFDQGRVH ZZZEODXIDUPDFRPEU H
ZZZEODXIDUPDFHXWLFDFRPEU

3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVVREUHRVDWLYRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOUHOHYDQWHVGD&RPSDQKLDYLGH
LWHP E GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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±(PUHODomRDRVSDtVHVGRVTXDLVRHPLVVRUREWpPUHFHLWDVUHOHYDQWHVLGHQWLILFDU

DUHFHLWDSURYHQLHQWHGRVFOLHQWHVDWULEXtGRVDRSDtVVHGHGRHPLVVRUHVXDSDUWLFLSDomRQD
UHFHLWDOtTXLGDWRWDOGRHPLVVRU

$ PDLRU SDUWH GD UHFHLWD WRWDO GD &RPSDQKLD p SURYHQLHQWH GR %UDVLO 1RV ~OWLPRV WUrV H[HUFtFLRV
VRFLDLVDUHFHLWDWRWDOGD&RPSDQKLDSURYHQLHQWHGDVRSHUDo}HVQR%UDVLOWRWDOL]RX5PLO
QRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHP5PLOQRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPH5PLO
QRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPRTXHUHSUHVHQWRXGDUHFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGDWRWDOFRQVROLGDGD
QRVPHVPRVSHUtRGRVUHVSHFWLYDPHQWHH

EUHFHLWDSURYHQLHQWHGRVFOLHQWHVDWULEXtGRVDFDGDSDtVHVWUDQJHLURHVXDSDUWLFLSDomRQD
UHFHLWDOtTXLGDWRWDOGRHPLVVRU

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH HPERUD SRVVXD RSHUDomR QR H[WHULRU D PDLRULD GDV YHQGDV p
UHDOL]DGDSDUDVXEVLGLiULDVLQWHJUDLVTXHUHYHQGHSDUDGLYHUVRVFOLHQWHV

FUHFHLWDWRWDOSURYHQLHQWHGHSDtVHVHVWUDQJHLURVHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO
GRHPLVVRU

$ &RPSDQKLD QmR SRVVXL UHFHLWDV UHOHYDQWHV SURYHQLHQWHV GH SDtVHV HVWUDQJHLURV'HTXDOTXHU
PDQHLUD VHJXHRGHWDOKDPHQWRDEDL[R

Em milhares de
R$
%UDVLO
&RO{PELD
3HUX
8UXJXDL
&KLOH
2XWURV
7RWDO
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±(PUHODomRDRVSDtVHVHVWUDQJHLURVGLYXOJDGRVQRLWHPLQIRUPDUHPTXHPHGLGDR
(PLVVRUHVWiVXMHLWRjUHJXODomRGHVVHVSDtVHVHGHTXHPRGRWDOVXMHLomRDIHWDRVQHJyFLRV
GRHPLVVRU

$ &RPSDQKLD QmR SRVVXL UHFHLWDV UHOHYDQWHV RULXQGDV GH SDtVHV HVWUDQJHLURV 1R HQWDQWR FRP
UHODomRDRVSDtVHVFLWDGRVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDVHVXEPHWHj
UHJXODomR GRV SDtVHV HP TXH SRVVXL VXEVLGLiULDV LQVWDODGDV HP TXH SHVH HP DOJXQV GHOHV WDLV
VXEVLGLiULDV DLQGD HVWDUHP HP IDVH GH LPSODQWDomR GDV DWLYLGDGHV $ VHJXLU DSUHVHQWDPVH
UHVXPLGDPHQWH DV UHJUDV D TXH VH VXEPHWH FRP UHODomR j &RO{PELD DR &KLOH j $UJHQWLQD DR
8UXJXDLHDR3HUX

Colômbia

$ LQG~VWULD IDUPDFrXWLFD QD &RO{PELD p UHJXODGD SRU XP PDUFR OHJDO DPSOR FRQIRUPH R WLSR GH
SURGXWRHHVSHFtILFRFRQVLGHUDQGRDDWLYLGDGHUHDOL]DGD$YLJLOkQFLDHRFRQWUROHVmRH[HUFLGRVVREUH
DLQG~VWULDSHOR,QVWLWXWR1DFLRQDOGH9LJLOkQFLDGH0HGLFDPHQWRVH$OLPHQWRV ,QYLPD XPDHQWLGDGH
S~EOLFDGHFDUiWHUFLHQWtILFRHWHFQROyJLFRFRPSHUVRQDOLGDGHMXUtGLFDDXWRQRPLDDGPLQLVWUDWLYDH
SDWULP{QLRLQGHSHQGHQWHQRkPELWRGR0LQLVWpULRGD6D~GHH3URWHomR6RFLDOGD&RO{PELD

1R H[HUFtFLR GH VXDV IXQo}HV R ,19,0$ WHP FRPR REMHWLYR DWXDU FRPR LQVWLWXLomR GH UHIHUrQFLD
QDFLRQDOHPPDWpULDVDQLWiULDHH[HFXWDUDVSROtWLFDVIRUPXODGDVSHOR0LQLVWpULRGD6D~GHH3URWHomR
6RFLDO HP PDWpULD GH YLJLOkQFLD VDQLWiULD H FRQWUROH GH TXDOLGDGH GRV PHGLFDPHQWRV H SURGXWRV
VDQLWiULRVYLJLDQGRHFRQWURODQGRDVDWLYLGDGHVGHIDEULFDomRLPSRUWDomRH[SRUWDomRFRPpUFLRH
GLVWULEXLomRGHPHGLFDPHQWRVHSURGXWRVSDUDDVD~GHFRPIRFRQDSURWHomRGDVD~GHLQGLYLGXDOH
FROHWLYDGDSRSXODomR

3DUDRH[HUFtFLRGDVDWLYLGDGHVGHIDEULFDomRDVHPSUHVDVVmRLQVSHFLRQDGDVDFDGDWUrVDQRVH
HVWmRVXMHLWDVjVVHJXLQWHVPRGDOLGDGHVGHIXQFLRQDPHQWR


0RGDOLGDGHGH,PSRUWDUH9HQGHU

0RGDOLGDGHGH)DEULFDUH9HQGHU

0RGDOLGDGHGH)DEULFDUH([SRUWDU

0RGDOLGDGHGH,PSRUWDU6HPLHODERUDUH9HQGHURX

0RGDOLGDGHGH,PSRUWDU(PEDODUH9HQGHU

2SURFHGLPHQWRWHQGHQWHDRUHJLVWURVDQLWiULRGHPHGLFDPHQWRVSRGHOHYDUDWp YLQWHHTXDWUR 
PHVHVGHVGHVHXSHGLGRLQLFLDODWpDVXDFRQFHVVmR1RSURFHGLPHQWRGHUHJLVWURGHPHGLFDPHQWR
FRQWHPSODVHDQHFHVVLGDGHGHFRPSURYDomRGDVHJXUDQoDTXDOLGDGHHHILFiFLDGRPHGLFDPHQWR
SRU PHLR GD DYDOLDomR GD LQIRUPDomR WpFQLFD SURSRUFLRQDGD SHOR IDEULFDQWH HRX SHOR WLWXODU GR
UHJLVWURVDQLWiULR2VUHJLVWURVVDQLWiULRVWrPYLJrQFLDGHFLQFRDQRVDSDUWLUGHVXDSXEOLFDomRHD
UHQRYDomRGHYHUiVHUVROLFLWDGDWUrVPHVHVDQWHVGRYHQFLPHQWR

$SURWHomRGDVSDWHQWHVQD&RO{PELDIRLHVWHQGLGDDRVSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVHPGHIRUPD
TXH D DYDOLDomR SUHOLPLQDU GDV FRQGLo}HV GH UHJLVWUR SDUD QRYRV SOHLWRV GH UHJLVWUR VDQLWiULR GH
PHGLFDPHQWRV LQFOXtGRV QR UHVSHFWLYR WUDWDPHQWR ILFD FRQGLFLRQDGD DR WpUPLQR GD YDOLGDGH GD
SDWHQWH 'H DFRUGR FRP D OHJLVODomR YLJHQWH R ,QYLPD QmR SRGHUi FRQFHGHU QRYRV UHJLVWURV GH
SURGXWRVDVROLFLWDQWHVTXHEDVHLHPVHXVSHGLGRVGHUHJLVWURVDQLWiULRSDUDPHGLFDPHQWRVHPSURYDV
GHVHJXUDQoDHHILFiFLDUHDOL]DGDVSHORVROLFLWDQWHLQLFLDOGRUHJLVWURGRPHGLFDPHQWR

Chile HPIDVHGHLPSODQWDomRQmRKDYHQGRRSHUDomRQRPRPHQWR 

2,QVWLWXWRGH6D~GH3~EOLFDGR&KLOH ,63 KRMH$JrQFLD5HJXODWyULD1tYHO,9pXPHQWHS~EOLFRFRP
DXWRQRPLDGHJHVWmRGRWDGRGHSHUVRQDOLGDGHMXUtGLFDHGHSDWULP{QLRSUySULRGHSHQGHQWHGR0LQLVWpULR
GD 6D~GH SDUD DSURYDomR GH VXDV SROtWLFDV QRUPDV H SODQRV JHUDLV GH DWLYLGDGHV DVVLP FRPR QD
VXSHUYLVmRGHVXDVREULJDo}HVeRRUJDQLVPRGHUHIHUrQFLDGR(VWDGRTXHSURPRYHHSURWHJHDVD~GH
GD SRSXODomR IRUWDOHFHQGR R FRQWUROH VDQLWiULR SRU PHLR GD YLJLOkQFLD DXWRUL]DomR ILVFDOL]DomR
LQYHVWLJDomRHWUDQVIHUrQFLDGHWHFQRORJLDDWHQGHQGRDDOWRVSDGU}HVGHTXDOLGDGHHH[FHOrQFLD
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(P WHUPRV JHUDLV R ,63 UHDOL]D WUDEDOKRV HP GLYHUVDV iUHDV GD VD~GH FRPR D DYDOLDomR GD
TXDOLGDGH GH ODERUDWyULRV YLJLOkQFLD GH HQIHUPLGDGHV FRQWUROH H ILVFDOL]DomR GH PHGLFDPHQWRV
FRVPpWLFRVHGLVSRVLWLYRVGHXVRPpGLFRVD~GHDPELHQWDOVD~GHRFXSDFLRQDOSURGXomRHFRQWUROH
GHTXDOLGDGHGHYDFLQDVGHQWUHRXWURV

3RUPHLRGHVHX'HSDUWDPHQWR$1$0('UHJXODHILVFDOL]DDVDWLYLGDGHVGHUHJLVWURIDEULFDomR
LPSRUWDomR H[SRUWDomR FRPpUFLR H GLVWULEXLomR GH PHGLFDPHQWRV H FRVPpWLFRV WHQGR FRPR
SULQFLSDLV IXQo}HV GH UHJXODomR H ILVFDOL]DomR GRV PHGLFDPHQWRV DTXHODV TXH DEDUFDP GHVGH D
DXWRUL]DomRGRVHQVDLRVFOtQLFRVSUpYLRVDRUHJLVWURDRXWRUJDGRUHJLVWURVDQLWiULRGRVSURGXWRVHD
OLEHUDomRGHORWHVGHYDFLQDVHSURGXWRVELROyJLFRV

7RGRSURGXWRIDUPDFrXWLFRLPSRUWDGRRXIDEULFDGRQRSDtVDQWHVGHVHUGLVWULEXtGRRXXWLOL]DGRGH
TXDOTXHUIRUPDHPWHUULWyULRQDFLRQDOGHYHUiFRQWDUFRPUHJLVWURVDQLWiULR

2 UHJLVWUR VDQLWiULR GH XP SURGXWR IDUPDFrXWLFRFRQVLVWH HP XP SURFHVVRGH DYDOLDomRH HVWXGR
VLVWHPiWLFRGHVXDVSURSULHGDGHVIDUPDFrXWLFDVIDUPDFROyJLFDVWR[LFROyJLFDVHFOtQLFDVGHVWLQDGR
D YHULILFDU VXD TXDOLGDGH VHJXUDQoD H HILFiFLD SDUD SRVWHULRU LQVFULomR HP XP URO HVSHFLDO FRP
QXPHUDomRFRUUHVSRQGHQWHPDQWLGRSHOR,63TXHKDELOLWDHDXWRUL]DVXDGLVWULEXLomRHXVRQRSDtV

(PJHUDOH[LVWHPWUrVWLSRVGHUHJLVWURVDQLWiULRQR&KLOHDVDEHU L 5HJLVWUR2UGLQiULRTXHLQFOXLD
DYDOLDomR PDLV FRPSOH[D FRP LQIRUPDo}HV GH VHJXUDQoD H HILFiFLD DSOLFiYHO DRV IiUPDFRV
LQRYDGRUHV QRYDV DVVRFLDo}HV QRYDV IRUPDV IDUPDFrXWLFDV YLDV GH DGPLQLVWUDomR WLSR GH
OLEHUDomR HRX LQGLFDomR WHUDSrXWLFD DOpP GRV SURGXWRV ELROyJLFRV H ELRVLPLODUHV H LL  5HJLVWUR
6LPSOLILFDGRHVWHGHVWLQDGRjDYDOLDomRGHSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVVLQWpWLFRVFRPRPHVPRSULQFtSLR
DWLYRFRPPHVPDGRVDJHPPHVPDIRUPDIDUPDFrXWLFDHFRPDPHVPDYLDGHDGPLQLVWUDomRTXH
RXWURSURGXWRTXHWHQKDRXTXHMiWHYHXPUHJLVWURVDQLWiULRQRSDtVHTXHQmRWHQKDVLGRFDQFHODGR
GHQWUHHOHVRVSURGXWRVVLPLODUHVELRHTXLYDOHQWHVHPRGLILFDo}HVWHUDSrXWLFDVDRVUHJLVWURVH LLL 
5HJLVWUR$EUHYLDGRFRPSUD]REHPPHQRUTXHRVDQWHULRUHVHTXHVHDSOLFDSDUDRVFDVRVHPTXH
R0LQLVWpULRGD6D~GH 0,16$/ GHFODUHPHGLDQWHUHVROXomRDLPSRUWkQFLDGRSURGXWRHPVLWXDo}HV
GHHPHUJrQFLDRXTXDQGRVmRSDUWHGDOLVWDGHPHGLFDPHQWRVHVVHQFLDLV

'XUDQWH R H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  D UHJXODPHQWDomR VDQLWiULD VRIUHX
DOWHUDomRFRPD L LQFOXVmRGDFODVVLILFDomRGH³UHJLVWURDFHOHUDGR´DSOLFiYHOSDUDRVPHGLFDPHQWRV
VLQWpWLFRV TXH HVWHMDP UHJLVWUDGRV HP DJrQFLDV UHJXODGRUDV GH DOWD YLJLOkQFLD (VWH UHJLVWUR VHUi
RXWRUJDGR FRP D PHVPD LQGLFDomR WHUDSrXWLFD GR UHJLVWUR DSURYDGR QR SDtV GH UHIHUrQFLD H VXD
WUDPLWDomR H DSURYDomR QmR GHYHUi GHPRUDU PDLV GR TXH WUrV PHVHV LL  LQFRUSRUDomR GD
SRVVLELOLGDGH GH DOWHUDomRDPSOLDomR GR IDEULFDQWH GR SURGXWR IDUPDFrXWLFR HOLPLQDGD
DQWHULRUPHQWH VHQGR HPLWLGR QRYR Q~PHUR GH UHJLVWUR SDUD R VHJXQGR IDEULFDQWH FRP EDVH QD
WUDQVIHUrQFLD GH WHFQRORJLD GLVSHQVDGD D DSUHVHQWDomR GH WRGR R GRVVLHU GR SURGXWR H LLL  D
HTXLYDOrQFLDWHUDSrXWLFDVHUiHQWHQGLGDFRPRGHPRQVWUDGDSDUDDTXHOHVSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVMi
FHUWLILFDGRVSRUDOJXPDDJrQFLDUHJXODGRUDGHPHGLFDPHQWRVGHDOWDYLJLOkQFLDHRXSUpTXDOLILFDGRV
SHOD2UJDQL]DomR0XQGLDOGH6D~GHFRPRWDO

Argentina HPIDVHGHLPSODQWDomRQmRKDYHQGRRSHUDomRQRPRPHQWR 

2VLVWHPDVDQLWiULRQDFLRQDODUJHQWLQR 6LVWHPD1DFLRQDO pUHJXODGRSHOD/HL'HFUHWR
DOpPGDOHJLVODomRHVSDUVDQHVVHkPELWR /HLV)DUPDFrXWLFDV$UJHQWLQDV $DGPLQLVWUDomRGR6LVWHPD
1DFLRQDO p DWULEXtGD DR 0LQLVWpULR GD 6D~GH SRU PHLR GD $GPLQLVWUDFLyQ 1DFLRQDO GH 0HGLFDPHQWRV
$OLPHQWRV\ 7HFQRORJtD0pGLFD $10$7  H GR ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH0HGLFDPHQWRV &RPRUHVXOWDGR D
$10$7UHJXODHILVFDOL]DDIDEULFDomRLPSRUWDomRH[SRUWDomRFRPHUFLDOL]DomRSURPRomRHSXEOLFLGDGH
GHPHGLFDPHQWRVSURGXWRVSDUDDVD~GHHFRVPpWLFRVDVVLPFRPRVHXVUHVSHFWLYRVUHJLVWURVVDQLWiULRV

'HVGHDVDXWRULGDGHVYrPDGRWDQGRXPSDGUmRUHODWLYDPHQWHFRQVLVWHQWHGHFXPSULPHQWR
GDV H[LJrQFLDV GH SUHVFULomR HVSHFLDOPHQWH SRU PHLR GH IXQGRV GH VHJXULGDGH VRFLDO RV TXDLV
WUDGLFLRQDOPHQWHDSHQDVFREULDPRVJDVWRVFRPSURGXWRVYHQGLGRVVRESUHVFULomRHFRQWULEXLXSDUD
RGHVHQYROYLPHQWRGRPHUFDGRYDUHMLVWDDUJHQWLQRSUHGRPLQDQWHPHQWHFRPRPHUFDGRGHSURGXWR
GHPDUFDSUySULD
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$ $10$7 WDPEpP p UHVSRQViYHO SHOD UHYLVmR H UHJLVWUR GH SURGXWRV IDUPDFrXWLFRV $V /HLV
)DUPDFrXWLFDV$UJHQWLQDVH[LJHPTXHWRGRVRVSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVDFDEDGRVVHMDPIDEULFDGRV
QD$UJHQWLQDRXHPSDtVHVHVSHFLILFDPHQWHDSURYDGRVSHOR'HFUHWRQ(PFRQWUDVWHRV
SULQFtSLRVDWLYRVSRGHPVHULPSRUWDGRVVHPUHVWULo}HVGHTXDOTXHUSDtV2SURFHVVRGHUHJLVWURGR
SURGXWRQD$10$7QRUPDOPHQWHOHYDHQWUHDPHVHV

$ SURWHomR GH PDUFDV H SDWHQWHV p H[HUFLGD ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH OD 3URSLHGDG ,QGXVWULDO H DRV
SURGXWRV IDUPDFrXWLFRV IRL HVWHQGLGR R GLUHLWR D SURWHomR GH SURSULHGDGH LQWHOHFWXDO DWULEXtGR jV
SDWHQWHV

+iXPDUHJXODomRIRUPDODPELHQWDOTXHH[LJHDSUpYLDDYDOLDomRHDSURYDomRGHSURMHWRVLQGXVWULDLV
HVSHFLDOPHQWHDTXHOHVTXHSRVVDPGHDOJXPDIRUPDLQIOXHQFLDUDVFRQGLo}HVGHPHLRDPELHQWHH
RVHVWDEHOHFLPHQWRVLQGXVWULDLVGHYHPDGRWDUQRUPDVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVGHVWLQDGRVjJHVWmR
GHUHVtGXRVLQGXVWULDLVHGHVHUYLoRV'HDFRUGRFRPHVVDOHLRVJHUDGRUHVWUDQVSRUWDGRUHVHDV
LQVWDODo}HVGHGLVSRVLomRILQDOGHUHVtGXRVLQGXVWULDLVGHYHPVHUUHJLVWUDGRVMXQWRjVDXWRULGDGHV
ORFDLVUHOHYDQWHV

$ /HL Q  GHVWLQDGD DR LQFHQWLYR DR GHVHQYROYLPHQWR H SURGXomR GH ELRWHFQRORJLD
PRGHUQDHVWDEHOHFHXPDVpULHGHEHQHItFLRVSDUDDTXHOHVTXHGHVHQYROYDPSURMHWRVGHDSOLFDomR
GHWpFQLFDVELRWHFQROyJLFDV,QFOXLSURMHWRVGH,'DVVLPFRPRSURMHWRVGHSURGXomRGHEHQV

Uruguai

$UHJXODPHQWDomRVDQLWiULDQR8UXJXDLpUHJLGDGHDFRUGRFRPRGLVSRVWRQRDUWLJRQXPHUDO
GD&RQVWLWXLomRGR8UXJXDLQRDUWLJRQXPHUDOHQRDUWLJRGD/HLQGHGHMDQHLUR
GHHQDVGLVSRVLo}HVGR'HFUHWR/HLQGHGHDJRVWRGH

$/HL2UJkQLFDGH6D~GH3~EOLFD /HLQ RXWRUJDDR0LQLVWpULRGH6D~GH3~EOLFD 063 
D FRPSHWrQFLD SDUD D UHJXODomR H ILVFDOL]DomR GD IDEULFDomR LPSRUWDomR H[SRUWDomR FRPpUFLR
GLVWULEXLomRSURPRomRHSXEOLFLGDGHGHPHGLFDPHQWRVFRVPpWLFRVDOLPHQWRVHRXWURVSURGXWRVSDUD
DVD~GH

2063WDPEpPUHJXODDVSURILVV}HVGDPHGLFLQDGHIDUPiFLDHGHPDLVSURILVV}HVFRUUHODFLRQDGDV
DVVLP FRPR RV VHUYLoRV GH VD~GH S~EOLFD FRPR KRVSLWDLV H FOtQLFDV 'D PHVPD IRUPD H[HUFH D
FRPSHWrQFLDDGPLQLVWUDWLYDSDUDRVDOLPHQWRVHSDUDFRQWURODUVDQHDPHQWRHiJXDSRWiYHO

2UHJLVWURVDQLWiULRGHPHGLFDPHQWRVHSURGXWRVSDUDDVD~GHpXPUHTXLVLWRREULJDWyULRSDUDWRGRV
RVSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVTXHVmRYHQGLGRVVHQGRDWULEXtGDj'LYLVmRGH3URGXWRVGH6D~GHGR
063DFRPSHWrQFLDSDUDDYDOLDUDVHJXUDQoDTXDOLGDGHHHILFiFLDGRVSURGXWRV2'HFUHWR/HLQ
GHGLVFLSOLQDDWUDWDWLYDDVHUGDGDDWRGRVRVSURGXWRVSDUDDVD~GHVHQGRFHUWRTXH
KiXPDVpULHGHGHFUHWRVUHJXODPHQWDGRUHVTXHHVWDEHOHFHPQRUPDVSDUDDVGLIHUHQWHVDWLYLGDGHV
HSURGXWRVUHODFLRQDGRVjVD~GHKXPDQD

(PMXOKRGHIRLFULDGDD$JrQFLDGH$YDOLDomRGH7HFQRORJLDHP6D~GHSHVVRDMXUtGLFDGH
GLUHLWRS~EOLFRUHVSRQViYHOSHODDYDOLDomRUHJXODPHQWDomRHFRQWUROHGHPHGLFDPHQWRVGLVSRVLWLYRV
WHUDSrXWLFRVSURFHGLPHQWRVGLDJQyVWLFRVHWUDWDPHQWRVPpGLFRVHFLU~UJLFRVXWLOL]DGRV

$V SULQFLSDLV FDUDFWHUtVWLFDV GR UHJLVWUR H FRPHUFLDOL]DomR GH PHGLFDPHQWRV QR 8UXJXDLV VmR
FRQIRUPHVROLFLWDomR

7LSRGHPHGLFDPHQWR

3ULQFtSLRVDWLYRVIDUPRTXtPLFRVVLPLODUHVDRXWURVTXH
MiHVWmRQRPHUFDGR

5HTXLVLWRV
D *03H&33DSRVWLODGRVQRFDVRGHSURGXWRVLPSRUWDGRV
*03GHIDEULFDQWHVGHSURGXWRVDFDEDGRVDTXHOHVHPLWLGRV
SRU DXWRULGDGH GH VD~GH GH SDtVHV PHPEURV GD ,&+ RX
UHFRQKHFLGRV FRPR UHIHUrQFLD SHOD 206 VmR DFHLWRV 1DV
GHPDLVKLSyWHVHVDSODQWDGHYHUiVHULQVSHFLRQDGD
E $VROLFLWDomRGHUHJLVWURGHYHVHUUHDOL]DGDQDIRUPDGH
&7' &RPPRQ 7HFKLQLFDO 'RFXPHQW  FRQIRUPH GHILQLGR
SHORJXLD,&+0DSOLFDQGRVH DWRGRVRVPHGLFDPHQWRV
LQGHSHQGHQWHPHQWHGDIRUPXODomR
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F )DUPDFRSpLDVGHUHIHUrQFLDSDUDHIHLWRGHUHJLVWURVHUmR
UHFRQKHFLGRVRV~OWLPRVWUrVDQRVGD)DUPDFRSpLD(XURSHLD
HGRV(VWDGRV8QLGRV

1R FDVR GH SULQFtSLRV DWLYRV H PHGLFDPHQWRV TXH QmR
FRQVWDPQDVPRQRJUDILDVUHFRQKHFLGDVHVWDUmRGLVSRQtYHLV
LQIRUPDo}HVWpFQLFDVVDWLVIDWyULDV
3ULQFtSLRVDWLYRVIDUPRTXtPLFRVVHPVLPLODUHVQR
PHUFDGRPDVMiUHJLVWUDGRVHPSDtVHVGHUHIHUrQFLDH
FRPPRQRJUDILDGHDFRUGRFRP)DUPDFRSHLDGHVVHV
SDtVHV
$QWLELyWLFRV
3RXFRVRO~YHLVRXSRXFRSHUPHiYHLV OLVWDSRVLWLYD
0HGLFDPHQWRVGHPDUJHPWHUDSrXWLFDHVWUHLWD OLVWD
SRVLWLYD 
0HGLFDPHQWRV%LROyJLFRVFODVVHFVLPLODUDDOJXPMi
UHJLVWUDGR
0HGLFDPHQWR%LROyJLFRFODVVHFVLPLODUDDOJXPMi
UHJLVWUDGR ELRVVLPLODU 
0HGLFDPHQWR1RYR±QRYDPROpFXOD
0HGLFDPHQWR1RYR±QRYDDVVRFLDomRRXYLDGH
DGPLQLVWUDomRGHXPDGURJDMiH[LVWHQWHQRPHUFDGR

,GHP$QiOLVHIDUPDFROyJLFDFRPSOHWDHGDGRVGH
IDUPDFRFLQpWLFD
,GHP*03GRIDEULFDQWHGR$3,
*03GHIDEULFDQWHVGHPDWpULDVSULPDVDTXHOHVHPLWLGRVSRU
DXWRULGDGHV GH VD~GH GH SDtVHV PHPEURV GD ,&+ RX
UHFRQKHFLGRV FRPR UHIHUrQFLD SHOD 206 VmR DFHLWRV &DVR
FRQWUiULRGHYHUiVHUVROLFLWDGDLQVSHomRGDSODQWD
,GHP%LRHTXLYDOrQFLD
,GHP
,GHP
,GHPHTXLYDOrQFLDFRPSOHWDGHPRQVWUDQGRVLPLODULGDGH
LQFOXLQGRTXDOLGDGHVHJXUDQoDHILFiFLDHLPXQRJHQLFLGDGH
,PSOLFDHVWXGRVSUpFOtQLFRVHFOtQLFRVYVUHIHUrQFLD
3URWRFRORFRPSOHWRGHTXDOLGDGHVHJXUDQoDHHILFiFLD
,GHP
(PDOJXQVFDVRVHVWXGRVSUpFOtQLFRVHFOtQLFRVSRGHPVHU
VROLFLWDGRV


7RGDHPSUHVDFRPQHJyFLRVUHODFLRQDGRVDSURGXWRVGHVD~GHGHYHVHUOLFHQFLDGDDGPLWLQGRVHDV
VHJXLQWHVFDWHJRULDV

)DEULFDQWHVORFDLV

,PSRUWDGRUHVFRPRUHSUHVHQWDQWHV

)DEULFDQWHVSRUWHUFHLURV0HUFRVXO

(PSUHVD)DUPDFrXWLFDGD=RQD)UDQFD

jV HPSUHVDV TXH FRPSURYHP DV VXDV RSHUDo}HV H
FXPSUDPDVERDVSUiWLFDVGHIDEULFDomRHFRQWUROHSRU
OLQKDGHSURGXomRGHDFRUGRFRPRUHFRPHQGDGRHP
UHJXODPHQWRV H UHFRPHQGDo}HV HVWDEHOHFLGDV SHOD
2UJDQL]DomR0XQGLDOGH6D~GH±206
$ UHSUHVHQWDomR p H[FOXVLYD SDUD FDGD
PHGLFDPHQWR
QmR
SRGHQGR
KDYHU
GRLV
UHSUHVHQWDQWHV SDUD R PHVPR SURGXWR $
UHSUHVHQWDomR FRPSDUWLOKDGD GH XPD GHWHUPLQDGD
HPSUHVD p SHUPLWLGD PDV GHYH VHU XP SURGXWR
GLIHUHQWHSDUDFDGDHPSUHVD
2SURSULHWiULRGRUHJLVWURGHPHGLFDPHQWRVpDHPSUHVD
IDEULFDQWHQmRRUHSUHVHQWDQWH2IDEULFDQWHSRGHWLUDUD
UHSUHVHQWDomR GH XP GLVWULEXLGRU H FHGrOD D RXWUD
HPSUHVD SDVVDQGR SDUD R QRYR UHSUHVHQWDQWH RV
UHJLVWURVGRVSURGXWRVMiUHJLVWUDGRV
5HSUHVHQWDQWH GH UHSUHVHQWDQWH QmR p SHUPLWLGR $
UHSUHVHQWDomR GHYH VHU FRQFHGLGD GLUHWDPHQWH GR
IDEULFDQWHSDUDDHPSUHVDORFDO
8PD HPSUHVD IDUPDFrXWLFD ORFDO IDEULFDQWH RX
LPSRUWDGRUD  SRGH FHOHEUDU FRQWUDWR GH IDEULFDomR
FRP WHUFHLURV GH DFRUGR FRP D 5HVROXomR Q
GR*UXSR0HUFDGR&RPXPGR0(5&268/
3RGH UHJLVWUDU PHGLFDPHQWRV PDV GHYH WHU XP
FRQWUDWR GH WHUFHLUL]DomR DSURYDGR SHOD DXWRULGDGH
GH VD~GH H VHX SUySULR /DERUDWyULR GH &RQWUROH GH
4XDOLGDGH
(PSUHVD IDUPDFrXWLFD TXH GHYH VHU UHJLVWUDGD H
DXWRUL]DGD SHUDQWH D DXWRULGDGH VDQLWiULD HP
FRQIRUPLGDGHFRPDV%3)3RGHUHJLVWUDUPHGLFDPHQWRV
SDUDH[SRUWDomR3DUDDYHQGDQRPHUFDGRGR8UXJXDL
GHYHVHUIHLWDDWUDYpVGHXPUHSUHVHQWDQWHH[FOXVLYRQR
WHUULWyULRFRP'HSyVLWR3UySULR
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1R 8UXJXDL QmR H[LVWH XP VLVWHPD OHJDO H QRUPDWLYR TXH FRQWUROH RV SUHoRV GRV PHGLFDPHQWRV
YLJRUDQGRDOHLGDRIHUWDHGDSURFXUD

Peru HPIDVHGHLPSODQWDomRQmRKDYHQGRRSHUDomRQRPRPHQWR 

$ LQG~VWULD IDUPDFrXWLFD p UHJXODPHQWDGD QR 3HUX SHOD /HL GH 'LUHLWR *HUDO GH 6D~GH H D
FRPSHWrQFLDSDUDH[HUFHUDVDWULEXLo}HVGHYLJLOkQFLDVDQLWiULDIRLRXWRUJDGDj'LUHFFLyQ*HQHUDOGH
0HGLFDPHQWRV,QVXPRV\'URJDV ',*(0,' QRkPELWRGR0LQLVWpULRGD6D~GH

$ ',*(0,' WHP DPSORV SRGHUHV SDUD UHJXODPHQWDU D IDEULFDomR GLVWULEXLomR LPSRUWDomR
H[SRUWDomRFRPpUFLRHGLVWULEXLomRGHPHGLFDPHQWRVGLVSRVLWLYRVPpGLFRVHSURGXWRVSDUDDVD~GH

3RUVXDYH]R,QVWLWXWR1DFLRQDOGH'HIHVDGD&RQFRUUrQFLDH3URWHomRGD3URSULHGDGH,QWHOHFWXDO
,1'(&23, pDDXWRULGDGHUHVSRQViYHOSHODVXSHUYLVmRGDSURPRomRHSXEOLFLGDGHGRVSURGXWRV
IDUPDFrXWLFRV

$ FRQFHVVmR GR UHJLVWUR VDQLWiULR SHOD ',*(0,' EDVHLDVH SULQFLSDOPHQWH QD DYDOLDomR H QR
FXPSULPHQWRGRVUHTXLVLWRVGHTXDOLGDGHVHJXUDQoDHHILFiFLDGRVSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVFRQIRUPH
VXDFDWHJRULD(PERUDGHDFRUGRFRPRUHJXODPHQWRSDUDDPDLRULDGDVFDWHJRULDVRVUHJLVWRVGH
SURGXWRVVHMDPFRQFHGLGRVQRSUD]RGHWUrVPHVHVDFRQWDUGRGHSyVLWRGRSURFHVVRQDSUiWLFDRV
UHJLVWURVGHSURGXWRVVmRJHUDOPHQWHFRQFOXtGRVQRSUD]RGHGR]HSDUDRVPHGLFDPHQWRVGHVtQWHVH
TXtPLFDDWULQWDHVHLVPHVHVSDUDRVPHGLFDPHQWRVELROyJLFRV

2V UHJLVWURV VDQLWiULRV RXWRUJDGRV jV HPSUHVDV HVWmR VXMHLWRV jV VHJXLQWHV PRGDOLGDGHV GH
IXQFLRQDPHQWR

• $XWRUL]DomRSDUD)DEULFDomR/RFDO
• )DEULFDomRSRU(WDSDVH
• ,PSRUWDomRGH3URGXWR$FDEDGRRX6HPLDFDEDGR

$OpP GLVVR D /HL Q  H[LJH TXH D ',*(0,' YHULILTXH VH RV SURGXWRV LPSRUWDGRVVmR
IDEULFDGRV VRE DV ERDV SUiWLFDV GH IDEULFDomR GHQWUH RXWUDV QRUPDV $ SURWHomR GH SURSULHGDGH
LQWHOHFWXDODSOLFiYHOjVSDWHQWHVIRLHVWHQGLGDDRVSURGXWRVIDUPDFrXWLFRVQR3HUXHP

Impacto regulatório entre os países

3RUVHUHPPHPEURVGR0HUFRVXO8UXJXDLH$UJHQWLQDDGPLWHPFRPRFRPSURYDomRGHUHTXLVLWRV
SDUD OLFHQFLDPHQWR GH DWLYLGDGHV RX UHJLVWURV VDQLWiULRV R &HUWLILFDomR GH %RDV 3UiWLFDV GH
)DEULFDomRHPLWLGRSHOD$QYLVD

3RU VXD YH] DSHVDU GH VHU XP (VWDGR DVVRFLDGR DR 0HUFRVXO R &KLOH DGPLWH FRPR YiOLGR R
&HUWLILFDGRGH%RDV3UiWLFDVGH)DEULFDomRHPLWLGRSHOD$QYLVDVHPDQHFHVVLGDGHGDDXGLWRULDGDV
DXWRULGDGHVVDQLWiULDV

&RPRFRQVHTXrQFLDDVQRUPDVVDQLWiULDVGHVWHVSDtVHV 8UXJXDL$UJHQWLQDH&KLOH DIHWDPSRXFR
RVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDTXDQGRFRPSDUDGRVj&RO{PELDHDR3HUX

3RU ILP LPSRUWDQWH GHVWDFDU TXH HP UHODomR DRV GRVVLrV GHSURGXWRV HQYLDGRVDRV SDtVHV SDUD
DSURYDomRGRUHJLVWURGHSURGXWRRVUHJXODPHQWRVGHVWHVSDtVHVHPJHUDOVmRPHQRVH[LJHQWHV
GR TXH RV UHJXODPHQWRV EUDVLOHLURV DIHWDQGR PXLWR SRXFR DV DWLYLGDGHV IDEULV H WpFQLFDV GD
&RPSDQKLD

$VVLPXPGRVVLrSUHSDUDGRSDUDUHJLVWURQD$QYLVDpIDFLOPHQWHDFHLWRQHVWHVSDtVHV2VHVWXGRV
GHHVWDELOLGDGHSRUH[HPSORUHDOL]DGRVSDUDR%UDVLO =RQD,9E VmREHPDFHLWRVQRVRXWURVSDtVHV
SRUVHWUDWDUGHFRQGLomRPDLVUtJLGDGRTXHDTXHODH[LJLGDSHODUHJXODPHQWDomRGRVPHQFLRQDGRV
SDtVHV
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2PHVPRRFRUUHFRPRVHVWXGRVGHELRHTXLYDOrQFLDHVWXGRVGHHTXLYDOrQFLDIDUPDFrXWLFDHHVWXGRV
FOtQLFRVFRPSDUDWLYRV6RPHQWHHPDOJXQVFDVRVQRVTXDLVRPHGLFDPHQWRGHUHIHUrQFLDHOHLWRSHOD
DXWRULGDGHVDQLWiULDGRSDtVpGLIHUHQWHWRUQDVHQHFHVViULDDUHDOL]DomRGHXPQRYRHVWXGRQmRVH
WUDWDQGRGHXPDUHJUDPDVGHXPDH[FHomR

$OJXQVUHTXLVLWRVHVSHFtILFRVDOWHUDPDURWLQDGRFRQWUROHGHTXDOLGDGHHPHVSHFLDODTXHOHVH[LJLGRV
SHOR 8UXJXDL PHGLDQWH RV TXDLV VmR VROLFLWDGRV HVWXGRV GH GLOXLomR GR PHGLFDPHQWR HP
FRQFHQWUDo}HVHVROXo}HVHVSHFtILFDVTXHQmRVmRH[LJLGRVQR%UDVLO

&RQWXGRWUDWDVHGHHQVDLRVUiSLGRV GHDOJXQVGLDV HGHEDL[RFXVWRDIHWDQGRSRXFRRVQHJyFLRV
GD&RPSDQKLD*HUDOPHQWHDVH[LJrQFLDVUHFHELGDVVmRIDFLOPHQWHUHVSRQGLGDVSHODHTXLSHWpFQLFD
GD&RPSDQKLDTXHHVFODUHFHDGHTXDGDPHQWHRVTXHVWLRQDPHQWRVOHYDQGRjDSURYDomRGRUHJLVWUR
GHSURGXWRQHVVHVSDtVHV
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±(PUHODomRDSROtWLFDVVRFLRDPELHQWDLVLQGLFDU

D VHRHPLVVRUGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLDLVHDPELHQWDLV

$ &RPSDQKLD DLQGD QmR KDYLD SXEOLFDGR QD GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD LQIRUPDo}HV
VRFLRDPELHQWDLV

1R HQWDQWR D &RPSDQKLD EXVFD VHJXLU SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV GH VHJXUDQoD H PHLR DPELHQWH
DWHQWD j SUHVHUYDomR GRV UHFXUVRV QDWXUDLV H j GLPLQXLomR GR LPSDFWR DPELHQWDO HP VXDV
DWLYLGDGHV

$&RPSDQKLDDGRWDGHWHUPLQDGDVSUiWLFDVHSURFHVVRVOLJDGRVjVTXHVW}HVVRFLRDPELHQWDLVGHQWUH
RVTXDLVD&RPSDQKLDGHVWDFDRVVHJXLQWHV

Gestão de resíduos
$&RPSDQKLDUHDOL]DRJHUHQFLDPHQWRGRVUHVtGXRVJHUDGRVHPWRGRVRVSURFHVVRVGDFRPSDQKLD
LQGXVWULDLV H DGPLQLVWUDWLYRV $ WHFQRORJLD GH GHVFDUWH p GHILQLGD FRQVLGHUDQGR R PHQRU LPSDFWR
DPELHQWDOHDFDUDFWHUtVWLFDGRUHVtGXR7RGRVRVUHFHSWRUHVVmRGHILQLGRVEDVHDGRVQRVUHTXLVLWRV
OHJDLVDSOLFiYHLV
Licenciamento ambiental
7RGDV DV XQLGDGHV GD &RPSDQKLD SRVVXHP RV OLFHQFLDPHQWRV DPELHQWDLV SDUD RSHUDomR QRV
kPELWRVPXQLFLSDOHVWDGXDOHIHGHUDO
Logística reversa de medicamentos

$/RJtVWLFD5HYHUVDpTXHVWmRWUDWDGDSHOD/HLQGHGHDJRVWRGHTXHLQVWLWXLD
3ROtWLFD1DFLRQDOGH5HVtGXRV6yOLGRV 3156 HDGHVWLQDomRGHUHVtGXRVVyOLGRVHVXDORJtVWLFD
UHYHUVDVmRDJHQGDVGRVHWRUGDLQG~VWULDIDUPDFrXWLFDQR%UDVLO(PGHMXQKRGHIRLHPLWLGR
R 'HFUHWR Q  TXH LQVWLWXL R VLVWHPD GH ORJtVWLFD UHYHUVD GH PHGLFDPHQWRV GRPLFLOLDUHV
YHQFLGRVRXHPGHVXVRGHXVRKXPDQRLQGXVWULDOL]DGRVHPDQLSXODGRVHGHVXDVHPEDODJHQV
DSyVRGHVFDUWHSHORVFRQVXPLGRUHV

$ &RPSDQKLD SDUWLFLSD DWLYDPHQWH GR IyUXP GH GLVFXVV}HV VREUH R WHPD SHUDQWH  HQWLGDGHV
UHSUHVHQWDWLYDVGRVHWRULQFOXLQGRR6LQGLFDWRGD,QG~VWULDGH3URGXWRV)DUPDFrXWLFRVQR(VWDGR
GH 6mR 3DXOR 6,1'86)$50$  $ &RPSDQKLD FRQWULEXLX FRP D FRQVXOWD S~EOLFD TXH FRQWpP D
SURSRVWDGHUHGDomRGR'HFUHWRTXHUHJXODPHQWDUiD3156DSDUWLUGRTXDOVHSUHWHQGHFRQFHEHU
XPPRGHORDSOLFiYHOSDUDWRGRVHJPHQWRLQGXVWULDOIDUPDFrXWLFRQR%UDVLO

$o}HV6RFLDLV

Cuidar Bem

3HQVDQGRQREHPHVWDUGHVXDVJHVWDQWHVHQRVFRODERUDGRUHVTXHVHUmRSDLVD&RPSDQKLDFULRX
R3URJUDPD&XLGDU%HP

2SURJUDPDWHPFRPRREMHWLYRDPSOLDURWHPSRGHWRGRVRVFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDSDLVH
PmHVFRPVHXVILOKRVDQWHVGRQDVFLPHQWRHHQTXDQWRUHFpPQDVFLGRVRIHUHFHQGRDHOHVPXLWD
RULHQWDomR H DFRPSDQKDPHQWR GH QRVVRV SURILVVLRQDLV GD HTXLSH GH 6D~GH SDUD TXH HVVH
PRPHQWRVHMDRPHOKRUSRVVtYHO

&RQFHGHjVJHVWDQWHVSHODPDQKmHjWDUGHXPDUHIHLomROHYHDEDVHGHIUXWDVHVXFRVGHIRUPD
DJDUDQWLUXPDJHVWDomRVDXGiYHO

1R QDVFLPHQWR GH VHXV ILOKRV WRGRV RV QRYRV SDLV H PmHV FRODERUDGRUHV UHFHEHP XP 9DOH
3UHVHQWHSDUDTXHSRVVDPXVXIUXLUGDPDQHLUDFRPRGHVHMDUHP
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Licença Estendida

$WUHODGRDRSURJUDPD&XLGDU%HPD&RPSDQKLDDPSOLRXDOLFHQoDPDWHUQLGDGHSDUDGLDV VHLV
PHVHV HGDOLFHQoDSDWHUQLGDGHSDUDGLDVSDUDWRGRVRVFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLD

$&RPSDQKLDWDPEpPDSRLDSURMHWRVGHDOJXPDVHQWLGDGHVGHIRUPDDUHYHUWHUXPDSDUWHGHVXDV
FRQTXLVWDV HP EHQHItFLR GDTXHOHV TXH QHFHVVLWDP GH DVVLVWrQFLD ]HODQGR SHOD VXD
UHVSRQVDELOLGDGHVRFLDOHFRQWULEXLQGRSDUDPHOKRUHVFRQGLo}HVGDFRPXQLGDGHORFDO

$ VHJXLU VmR GHVFULWRV DOJXQV GHVVHV SURMHWRV VRFLDLV VXDV ILQDOLGDGHV H DV HQWLGDGHV TXH RV
RUJDQL]DP

Lar Escola Francisco Cândido Xavier

/RFDOL]DGD HP &DXFDLD GR $OWR HVWD HQWLGDGH QmRJRYHUQDPHQWDO VHP ILQV OXFUDWLYRV REMHWLYD
GHVHQYROYHUSURMHWRVGHUHVJDWHGDGLJQLGDGHGRFLGDGmRLGRVRSRVVLELOLWDQGRDHVVDVSHVVRDVXP
FRQYtYLRIDPLOLDUOLYUHFRPFDUDFWHUtVWLFDVLQHUHQWHVDXPYHUGDGHLURODUSURPRYHQGRLQFOXVLYHD
LQWHJUDomRGRVLGRVRVFRPDFRPXQLGDGH

Projeto Âncora

(OHLWRHPHQWUHRVPHOKRUHVGR%UDVLORREMHWLYRGRSURMHWRpWUDQVIRUPDUDHGXFDomRH
GHVHQYROYHU FLGDGmRV FRQVFLHQWHV GH VXDV FDSDFLGDGHV SDUD FRQVWUXLU FROHWLYDPHQWH XPD
VRFLHGDGHMXVWDHTXLOLEUDGDHVXVWHQWiYHO(PXPDSUiWLFDHGXFDFLRQDODFROKHGRUDHSDUWLFLSDWLYD
TXH SRVVLELOLWH D WRGDV DV SHVVRDV VHUHP IHOL]HV H ViELDV SRU PHLR GH &RPXQLGDGHV GH
$SUHQGL]DJHP

ADD - Associação Desportiva para Deficientes

)XQGDGDHPSHORSURIHVVRUGHHGXFDomRItVLFD6WHYHQ'XEQHUHSHODDGPLQLVWUDGRUD(OLDQH
0LDGDD$''DWHQGHXPLOKDUHVGHSHVVRDVFRPGHILFLrQFLDJUDWXLWDPHQWHHPVHXVDQRVGH
DWLYLGDGHFRQWULEXLQGRFRPRGHVHQYROYLPHQWRVRFLDOHGXFDFLRQDOFXOWXUDOHHVSRUWLYRGHFULDQoDV
MRYHQVHDWOHWDVFRPGHILFLrQFLD

Doutores da Alegria

'RXWRUHVGD$OHJULDpXPDRUJDQL]DomRGDVRFLHGDGHFLYLOVHPILQVOXFUDWLYRVTXHLQWURGX]LXDDUWHGR
SDOKDoRQRXQLYHUVRGDVD~GHLQWHUYLQGRMXQWRDFULDQoDVDGROHVFHQWHVHRXWURVS~EOLFRVHPVLWXDomR
GHYXOQHUDELOLGDGHHULVFRVRFLDOHPKRVSLWDLVS~EOLFRV

)XQGDGD SRU :HOOLQJWRQ 1RJXHLUD HP  Mi UHDOL]RX PDLV GH XP PLOKmR H PHLR GH YLVLWDV D
FULDQoDVKRVSLWDOL]DGDVVHXVDFRPSDQKDQWHVHSURILVVLRQDLVGHVD~GHHHPUHSRVLFLRQRX
VHDSDUWLUGHXPDQRYDJRYHUQDQoDHXPDQRYDWDUHIDLQVWLWXFLRQDOSURSRQGRDDUWHFRPRXPDGDV
QHFHVVLGDGHVEiVLFDVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGLJQRGRVHUKXPDQR

GRAACC

1DVFLGDHPR*5$$&&pXPDLQVWLWXLomRVRFLDOVHPILQVOXFUDWLYRVHPSHQKDGDHPJDUDQWLU
jVFULDQoDVHDGROHVFHQWHVFRPFkQFHUWRGDVDVFKDQFHVGHFXUD

(PSDUFHULDWpFQLFDFLHQWtILFDFRPD8QLYHUVLGDGH)HGHUDOGH6mR3DXOR 81,)(63 D*5$$&&
UHDOL]D HP VHX KRVSLWDO FULDGR HP  WUDWDPHQWRV jV SHVVRDV DFRPHWLGDV SHOR FkQFHU
SULQFLSDOPHQWHFDVRVGHDOWDFRPSOH[LGDGHVHQGRUHIHUrQFLDQRSDtVSHORVDOWRVtQGLFHVGHFXUD
FRPDWHQGLPHQWRDPDLVGHSHVVRDVSRUDQR
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ADEVIRP - Associação dos Deficientes Visuais de Ribeirão Preto e Região

$$VVRFLDomRVHPILQVOXFUDWLYRVIRLIXQGDGDHPFRPRDSRLRGD(VFROD(VWDGXDO3URI&LG
GH 2OLYHLUD /HLWH SRU PHLR GD 3URIHVVRUD 0DUOHQH 7DYHLUD &LQWUD H YROXQWiULRV GD FRPXQLGDGH
LGHQWLILFDUDPDQHFHVVLGDGHGHUHDOL]DUXPSURMHWRGHLQFOXVmRHGXFDFLRQDOHVRFLDOGDVSHVVRDV
FRP GHILFLrQFLD YLVXDO $WXDOPHQWH D $VVRFLDomR DWHQGH  GHILFLHQWHV YLVXDLV QD &LGDGH GH
5LEHLUmR3UHWRH5HJLmRH6XOGH0LQDV

Projeto “Voz que Transforma”

7HPFRPRREMHWLYRDPSOLDURDFHVVRGHSHVVRDVFRPGHILFLrQFLDYLVXDODREUDVOLWHUiULDVGHIRUPD
D DSHUIHLoRDU R SURFHVVR GH DSUHQGL]DJHP GH SHVVRDV FRP GHILFLrQFLD YLVXDO± DV TXDLV VmR
H[WUHPDPHQWH DXGLWLYDV QR kPELWR GDV SRWHQFLDOLGDGHV FRJQLWLYDV GH DSUHQGL]DJHP GR
FRQKHFLPHQWR

Hospital de Câncer de Barretos - Hospital do Amor

&HQWURGHUHIHUrQFLDQDFLRQDOQRWUDWDPHQWRGHFkQFHUFRPGHSDFLHQWHVGDUHGHS~EOLFD
686 2KRVSLWDOTXHUH~QHXPDHTXLSHGHPpGLFRVHPDLVGHPLOIXQFLRQiULRVGHVFREUH
PDLVGHPLOQRYRVFDVRVGHFkQFHUSRUDQRUHDOL]DQGRPDLVGHDWHQGLPHQWRVSRUGLD
FLUXUJLDVSRUPrVHPDLVGHPLOH[DPHVGHSUHYHQomR&RQWDFRPDORMDPHQWRVHP
%DUUHWRVSDUDDGXOWRVHHVSHFLDLVSDUDFULDQoDVFRPFDSDFLGDGHWRWDOSDUDSHVVRDV

$&RPSDQKLDDSRLDGLIHUHQWHVSURMHWRVGR+RVSLWDOHPGLIHUHQWHVIUHQWHVWDLVFRPR3URMHWR$PSDUR
DR ,GRVR 3URMHWR &XLGDU H DWUDYpV GR 352121  3URJUDPD 1DFLRQDO GH $SRLR j $WHQomR
2QFROyJLFD

Projeto Amparo ao Idoso

,QFHQWLYDGRSRUPHLRGD/HLGR,GRVRWHPSRUREMHWLYRFXVWHDUDVRSHUDo}HVUHJXODUHVGRKRVSLWDO
±SULQFLSDOPHQWHFRPSUDGHPHGLFDPHQWRVHIROKDGHSDJDPHQWR±XPDYH]TXHRILQDQFLDPHQWR
GR686QmRFREUHRVJDVWRVSDUDRDWHQGLPHQWRQDWRWDOLGDGHGDSRSXODomRFDUHQWH(P
IRUDPUHDOL]DGRVDWHQGLPHQWRVDSDFLHQWHVDFLPDGHDQRVSURFHGLPHQWRV
VHVV}HVGHTXLPLRWHUDSLDHLQVHUo}HVGHUDGLRWHUDSLD

Projeto Cuidar

,QFHQWLYDGRSRUPHLRGD/HLGRV'LUHLWRVGD&ULDQoDHGR$GROHVFHQWHWHPSRUREMHWLYRFXVWHDUH
PDQWHUDSUHYHQomRWUDWDPHQWRHSHVTXLVDGRFkQFHULQIDQWRMXYHQLOXPDYH]TXHRILQDQFLDPHQWR
GR686QmRFREUHRVJDVWRVSDUDRDWHQGLPHQWRQDWRWDOLGDGHGDSRSXODomRFDUHQWH

2 +RVSLWDO ,QIDQWRMXYHQLO LQDXJXUDGR HP  GH PDUoR GH  DWHQGH FULDQoDV H DGROHVFHQWHV
RULXQGRV GRV  (VWDGRV H 'LVWULWR )HGHUDO (P  IRUDP  DWHQGLPHQWRV 2 SUpGLR WHP
HVWUXWXUDVLQRYDGRUDVSDUDIDFLOLWDUGLQDPL]DUHWRUQDUPDLVDJUDGiYHORFRQYtYLRGDVFULDQoDVHVXDV
IDPtOLDVFRPRDPELHQWHKRVSLWDODU2+RVSLWDOFRQWDFRPDPEXODWyULRVDODVGHLQIXVmRVHSDUDGDV
SRU IDL[D HWiULD FHQWUR GH TXLPLRWHUDSLD ODERUDWyULR GH HPHUJrQFLD SURQWRDWHQGLPHQWR  KRUDV
FHQWURFLU~UJLFRH87,&ULDQoDVHDGROHVFHQWHVGmRFRQWLQXLGDGHDRVHVWXGRVQRSUySULRKRVSLWDO

Complexo Pequeno Príncipe

23HTXHQR3UtQFLSHpXPFRPSOH[RKRVSLWDODUSHGLiWULFRIRUPDGRSHOR+RVSLWDO3HTXHQR3UtQFLSH
HSHOR+RVSLWDOGH&ULDQoDV'U&pVDU3HUQHWWDTXHQDVFHXSHODVPmRVGDFRPXQLGDGHHFRQWLQXD
H[LVWLQGRSDUDVHUYLODeXPDRUJDQL]DomRQmRJRYHUQDPHQWDOPDQWLGDSHOD$VVRFLDomR+RVSLWDODU
GH3URWHomRj,QIkQFLD'U5DXO&DUQHLURHQWLGDGHVHPILQVOXFUDWLYRVTXHUHLQYHVWHQDVDWLYLGDGHV
GHVD~GHHQVLQRHSHVTXLVDWRGRRUHVXOWDGRREWLGR
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)XQGDGD HP  SRU XP JUXSR GH YROXQWiULRV D $VVRFLDomR YHP GHVGH HQWmR YLDELOL]DQGR D
H[LVWrQFLD H DPSOLDomR GRV VHUYLoRV GH VD~GH SRU PHLR GH XPD SHUPDQHQWH PRELOL]DomR GH
SHVVRDVHQWLGDGHVHUHFXUVRVSDUDHVVHILP2FRPSOH[RUHFHEHDSRLRGD&RPSDQKLDKiDOJXQV
DQRVHDFDGDWULPHVWUHHVWHDSRLRpGHVWLQDGRDXPQRYRSURMHWR

2V~OWLPRVSURMHWRVDSRLDGRVIRUDP

Vozes do Pequeno Príncipe II

2SURMHWRJDUDQWLUiDFRQWLQXLGDGHGDVDWLYLGDGHVGR&RUDOGR&RPSOH[R3HTXHQR3UtQFLSHTXHWHP
FRQWULEXtGRGHIRUPDLQRYDGRUDQDKXPDQL]DomRGRDPELHQWHKRVSLWDODUHQDLQFOXVmRVRFLDOSRU
PHLRGDP~VLFD

BrinCanto

8P FRUWHMR PXVLFDO FULDGR FROHWLYDPHQWH HP RILFLQDV FULDWLYDV YDL DOHJUDU H WRUQDU D LQWHUQDomR
KRVSLWDODU XP PRPHQWR GH LQFOXVmR 2 3URMHWR %ULQ&DQWR YDL UHXQLU DV FULDQoDV DGROHVFHQWHV
IDPLOLDUHV H FRODERUDGRUHV GR +RVSLWDO 3HTXHQR 3UtQFLSH SDUD YLYrQFLDV RQGH D LPDJLQDomR YDL
HQFRQWUDUDWUDGLomR2SURMHWRSURPRYHRILFLQDVFRPFRQWH~GRVUHODFLRQDGRVDRXQLYHUVRSRSXODU
GR%UDVLOFRPRRIDQGDQJRDFRQJDGDDVFLUDQGDVHRVEXPEDERLV

Projeto “Para mais 100 anos”

$SURYDGRSHOR&RQVHOKR0XQLFLSDOGRV'LUHLWRVGD&ULDQoDHGR$GROHVFHQWHGH&XULWLEDRSURMHWR
YLVD UHQRYDU D HVWUXWXUD SUHGLDO GR +RVSLWDO 3HTXHQR 3UtQFLSH FRQWULEXLQGR SDUD PHOKRUDU D
TXDOLGDGHGRDWHQGLPHQWRFLUFXODomRHVHJXUDQoDGRVSDFLHQWHVIDPtOLDVSURILVVLRQDLVHVWXGDQWHV
H YLVLWDQWHV $OpP GH DSULPRUDU DV FRQGLo}HV SDUD RV VHUYLoRV GH VD~GH QR SUHVHQWH R SURMHWR
SURSLFLDDORQJHYLGDGHGDLQVWLWXLomR

Vamos fazer juntos?

(VWLPXODQGRDFRQYLYrQFLDHDWURFDDIHWLYDDSDUWLUGHSUiWLFDVGRGLDDGLDHDWLYLGDGHVDUWtVWLFDV
RSURMHWRSURS}HDSXEOLFDomRGHXPOLYURSDUDGLVWULEXLomRJUDWXLWDDOpPGHRILFLQDVDUWtVWLFDV
YROWDGDDRVSDFLHQWHVGR+RVSLWDOVHQGRGHODVGHJUDILWHHPHVFRODVS~EOLFDVGH&XULWLED

A Pequena Abelha e a Árvore Alta

³$3HTXHQD$EHOKDHDÈUYRUH$OWD´pXPSURMHWRYLDELOL]DGRSRUPHLRGD/HLGD&XOWXUDUHDOL]DGR
SHOR0LQLVWpULRGD&XOWXUD$DomRSUHYrDUHDOL]DomRGHDWLYLGDGHVGHIRUPDomRWHDWUDOFRPDV
FULDQoDV DWHQGLGDV SHOD LQVWLWXLomR FRP R REMHWLYR GH DPSOLDU R FRQWDWR H R FRQKHFLPHQWR GDV
GLIHUHQWHViUHDVGHVWHVHJPHQWRDUWtVWLFRXWLOL]DQGRDWLYLGDGHVO~GLFDVHHGXFDWLYDV

Hospital do Câncer de Londrina

,GHDOL]DGRSHODLOXVWUH/XFLOOD3LQWR%DOODODLHFULDGRHPGHQRYHPEURGHR&HQWUR1RUWH
3DUDQDHQVHGH3HVTXLVDV0pGLFDVFRPRHUDFKDPDGRR+RVSLWDOGR&kQFHUGH/RQGULQDQDVXD
IXQGDomR HUD GHVWLQDGR LQLFLDOPHQWH j SUHYHQomR GH WXPRU GH FROR GH ~WHUR IHPLQLQR SDUD DV
PRUDGRUDVGH/RQGULQDHUHJLmR&RPDDGHVmRGHYROXQWiULRVHDSRLRGDFRPXQLGDGHDHQWLGDGH
VHH[SDQGLXUDSLGDPHQWHHHPLQLFLRXDFRQVWUXomRGHVXDVHGHQDUHJLmRFHQWUDOGDFLGDGH
SDVVDQGRDVHUGHQRPLQDGR,QVWLWXWRGR&kQFHUGH/RQGULQD

3DUDGDUFRQWLQXLGDGHDRVHUYLoRRIHUHFLGRjSRSXODomRD&RPSDQKLDDSRLRXRSURMHWR*HVWmRGH
3URFHVVRVH0HOKRULD&RQWtQXDHP2QFRORJLDTXHYLVDHTXLSDURVVHWRUHVHVWUDWpJLFRVGRKRVSLWDO
TXH HQYROYHP R GLDJQyVWLFR DPEXODWyULR FHQWUR FLU~UJLFR H 87, SDUD DWHQGHU R DXPHQWR GD
GHPDQGDRQFROyJLFDHPHOKRULDGR3DUTXHGH(TXLSDPHQWRV0pGLFRV
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APAE Cotia

$ $VVRFLDomR GH 3DLV H $PLJRV GRV ([FHSFLRQDLV GH &RWLD ± $3$( &RWLD p XPD LQVWLWXLomR
ILODQWUySLFDVHPILQVOXFUDWLYRVTXHGHVGHVXDIXQGDomRHPGHPDLRGHYHPOXWDQGRSDUD
TXHDVSHVVRDVFRPGHILFLrQFLDSRVVDPWHUXPHVSDoRGLJQRQDVRFLHGDGH

3DUDPDQWHUVXDVDWLYLGDGHVDLQVWLWXLomRFRQWDFRPRVUHFXUVRVDUUHFDGDGRVTXHVmRGHVWLQDGRV
SDUDRVVHUYLoRVGHDWHQGLPHQWRjSHVVRDFRPGHILFLrQFLDSULQFLSDOPHQWHGR0XQLFtSLRGH&RWLD

PEP Programa de Estimulação Precoce e Habilitação

$SURYDGRSHOR&RQVHOKR0XQLFLSDOGRV'LUHLWRVGD&ULDQoDHGR$GROHVFHQWHGH&RWLDR3(3WHPFRPR
REMHWLYRKDELOLWDUFULDQoDVGHDDQRVHPHVHVTXHSRVVXHPGLDJQyVWLFRGH'HILFLrQFLD,QWHOHFWXDO
!DQRV HRXDWUDVRQR'HVHQYROYLPHQWR1HXURSVLFRPRWRU DQRV IDYRUHFHQGRRGHVHQYROYLPHQWR
JOREDOGDFULDQoDFRP'HILFLrQFLD,QWHOHFWXDOYLVDQGRDXPHQWDUVXDDXWRQRPLDHLQGHSHQGrQFLDDWUDYpV
GHVXDVSRWHQFLDOLGDGHVHKDELOLGDGHV

Projeto Racing

2SURMHWRYLVDRSRUWXQL]DUSLORWRVSURPLVVRUHVTXHEXVFDPHVSDoRQRFHQiULRQDFLRQDOSDUWLFLSDQGR
GDSULQFLSDOFRPSHWLomRGH$XWRPRELOLVPR1DFLRQDOTXHpR&DPSHRQDWR%UDVLOHLURGH6WRFN&DU

Tetear Tech

8PSURMHWRTXHLQWHJUD$UWHH7HFQRORJLD&ULDQoDVHDGROHVFHQWHVHQWUHHDQRVWrPDFHVVRDFXUVRV
RIHUHFLGRVJUDWXLWDPHQWH$VDXODVSURS}HPYLYrQFLDVGHSURFHVVRVFULDWLYRVHH[SHULrQFLDVHVWpWLFDVTXH
SURPRYHP R FRQWDWR GRV HVWXGDQWHV FRP DV OLQJXDJHQV DUWtVWLFDV H WDPEpP FRP DOJXQV DYDQoRV GR
PXQGR GLJLWDO GD LQWHOLJrQFLD DUWLILFLDO LQVWLJDQGR UHIOH[}HV VREUH DV WUDQVIRUPDo}HV QR FDPSR GD
FRPXQLFDomRHGRDFHVVRjLQIRUPDomR
TUCCA

$ 78&&$ p XPD RUJDQL]DomR QmR JRYHUQDPHQWDO VHP ILQV OXFUDWLYRV TXH RIHUHFH WUDWDPHQWR
PXOWLGLVFLSOLQDU GH H[FHOrQFLD D FULDQoDV H DGROHVFHQWHV FDUHQWHV FRP FkQFHU VHP FXVWRV DR
SDFLHQWHRXjIDPtOLD

3DUD RWLPL]DU UHFXUVRV D 78&&$ PDQWpP SDUFHULD FRP R +RVSLWDO 6DQWD 0DUFHOLQD H DSOLFD RV
YDORUHVDUUHFDGDGRVGLUHWDHH[FOXVLYDPHQWHQRTXHID]DGLIHUHQoDSDUDRIHUHFHURWUDWDPHQWRPDLV
DGHTXDGRHDWLQJLURVPHOKRUHVUHVXOWDGRV

$OpPGRWUDWDPHQWRDWXDWDPEpPHPSHVTXLVDGLDJQyVWLFRSUHFRFHHFDSDFLWDomRGHSURILVVLRQDLV
DOpPGHFRQWDUFRPXPDHTXLSHPXOWLGLVFLSOLQDUTXHDVVLVWHRSDFLHQWHHVXDIDPtOLDDWpTXHILTXHP
FRPSOHWDPHQWHEHP

Artemisa

23URMHWR$UWHPLVDVXUJLXDILPGHSURPRYHUDSUHYHQomRHUDVWUHDPHQWRGRFkQFHUGHPDPD$
UHOXWkQFLDHPUHDOL]DUH[DPHVGHSUHYHQomRDRFkQFHUGHPDPDDLQGDpJUDQGHHQWUHDVPXOKHUHV
VHMDSRUPHGRRXIDOWDGHLQIRUPDo}HV

$OpP GRV SURMHWRV DSRLDGRV DWUDYpV GDV OHLV GH LQFHQWLYRV D &RPSDQKLD WDPEpP UHDOL]RX VXD
SULPHLUDDomRGHYROXQWDULDGR

$SURSRVWDIRLDMXGDUDRUJDQL]DURQRYRHVSDoRItVLFRGDFOtQLFDGD$3$(&RWLDRQGHDFRQWHFHR
SURMHWR3(3DSRLDGRSHOD&RPSDQKLD

&RPDPXGDQoDSDUDRQRYRORFDOHPHUDPQHFHVViULDVDOJXPDVUHIRUPDVFRPRSLQWXUD
LQVWDODomRGHHTXLSDPHQWRVHRXWURV$$3$(HVWDYDUHDOL]DQGRDWHQGLPHQWRDSHQDVRQOLQHGHYLGR
DRLVRODPHQWRVRFLDO3RUWDQWRIRLXPERPPRPHQWRSDUDD&RPSDQKLDUHDOL]DUDVUHIRUPDV
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Atividades e nossos voluntários

&RP XPD HTXLSH IRUPDGD SRU  YROXQWiULRV UHDOL]DPRV DV UHIRUPDV QR ORFDO SDUD DGHTXDU R
HVSDoRSDUDRVDVVLVWLGRVDVVLPTXHUHWRUQDUHPSDUDDVVXDVDWLYLGDGHVSUHVHQFLDLV

7RGRPDWHULDOXWLOL]DGRQDUHIRUPDFRPRWLQWDVSLQFpLVILRVHOpWULFRVDOpPGHPDWHULDLVGHOLPSH]D
IRUDPGRDGRVSHOD&RPSDQKLD
E DPHWRGRORJLDVHJXLGDQDHODERUDomRGHVVDVLQIRUPDo}HV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHDFRPSDQKLDQmRGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLDLVHDPELHQWDLV

F VHHVVDVLQIRUPDo}HVVmRDXGLWDGDVRXUHYLVDGDVSRUHQWLGDGHLQGHSHQGHQWH

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLDLVHDPELHQWDLV

G  D SiJLQD QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV RQGH SRGHP VHU HQFRQWUDGDV HVVDV
LQIRUPDo}HV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLDLVHDPELHQWDLV

H VHHVWHUHODWyULROHYDHPFRQWDRV2EMHWLYRVGH'HVHQYROYLPHQWR6XVWHQWiYHO 2'6 GD
218HTXDLVVmRRV2'6PDWHULDLVSDUDRQHJyFLRGDFRPSDQKLD

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLDLVHDPELHQWDLV

I  VH R HPLVVRU QmR GLYXOJD UHODWyULR DQXDO GH VXVWHQWDELOLGDGH RX LQWHJUDGR TXH OHYH HP
FRQWDRV2'6H[SOLFDURPRWLYR

$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHDOHJLVODomRDPELHQWDOQmRWUD]HVVDH[LJrQFLDSDUDVXDVDWLYLGDGHV
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±)RUQHFHURXWUDVLQIRUPDo}HVTXHRHPLVVRUMXOJXHUHOHYDQWHV

1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVTXHQmRDTXHODVMiGLYXOJDGDVQRVGHPDLVLWHQVGHVWDVHomR

PÁGINA: 149 de 390

Formulário de Referência - 2021 - Blau Farmacêutica S.A.

Versão : 2

8.1 - Negócios Extraordinários

±,QGLFDUDDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHTXDOTXHUDWLYRUHOHYDQWHTXHQmR VHHQTXDGUHFRPR
RSHUDomRQRUPDOQRVQHJyFLRVGRHPLVVRU

7RGRVRVHYHQWRVRFRUULGRVTXHLPSRUWHP DTXLVLomRRXDOLHQDomRGHTXDOTXHUDWLYR UHOHYDQWH VH
HQTXDGUDP GHQWUR GD RSHUDomR QRUPDO GRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD H Mi IRUDP GHYLGDPHQWH
GHVFULWRVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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±$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDIRUPDGHFRQGXomRGRVQHJyFLRVGRHPLVVRU

1mRKRXYHDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDIRUPDGHFRQGXomRGRVQHJyFLRVGRHPLVVRU QRV~OWLPRV
WUrV H[HUFtFLRVVRFLDLV
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Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
 ± &RQWUDWRV UHOHYDQWHV FHOHEUDGRV SHOR HPLVVRU H VXDV FRQWURODGDV QmR GLUHWDPHQWH
UHODFLRQDGRVFRPVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
$WpDGDWDGHDSUHVHQWDomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKiFRQWUDWRVUHOHYDQWHVFHOHEUDGRV
SHOD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVTXHQmR VHMDP GLUHWDPHQWH UHODFLRQDGRV FRP DV DWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD
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±2XWUDVLQI5HOHY±1HJyFLRVH[WUDRUG
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWHLWHP
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±2XWURVEHQVUHOHYDQWHVGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
7RGDVDVLQIRUPDo}HVDFHUFDGRVEHQVGRDWLYRQmRFLUFXODQWHUHOHYDQWHVHVWmRGHVFULWDV QDVOHWUDV
³D´³E´H³F´GHVWHLWHP
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Brasil

EQUIPAMENTO HPLC

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

GRUPO GERADOR STEMAC, LINHA DIESEL, MONTADO EM

ENVASADORA BAUSCH

FABRICAÇÃO CAIXA D'AGUA P110

NOBREAK CONCEPTION S1 - 120.00 KVA

TANQUE EM AÇO INOX 316 L CAPAC 3000L ARMAZENAGEM

Brasil

Brasil

CORTINA FLUXO LAMINAR

BATEDEIRA REATOR EM ACO INOX MARCA COMASA MODELO V

Brasil

G4557A(7697A HEADSPACE SAMPLER)

Brasil

Brasil

G4557A(7697A HEADSPACE SAMPLER)

Brasil

Brasil

TITULADOR POTENCIOMRICO TITRANDO 888 C/TOUCH CO

LAVADORA DE FRASCOS MARCA INOVA TIPO WM 1210 A

Brasil

TROCA DE TELHADO - BLAU SP

UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO COMPLETA ADIC PARA SELO ALU

Brasil

ENCARTUCHADEIRA AUTOMATICA BOSCH - MODELO: C.U.T 4

Brasil

Brasil

EASYCHECK PRO-EQUIPAMENTO DE TESTES EM COMPRIMIDOS

UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO COMPLETA ADIC P/SELO ALUM

Brasil

SISTEMA DE CROMATOGRAFIA GASOSA

Brasil

Brasil

EQUIPAMENTO CG-G3440B AGILENT 789OB - GASOSA

Brasil

Brasil

SISTEMA DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA

PROJETO CALDEIRA BLAU SP

Brasil

PROJETO CHILLER CAUCAIA

SISTEMA CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA EFIENCIA - H

Brasil

REVISORA DE FRASCOS SEMI-AUTOMATICA MOD BREV-3

Brasil

SISTEMA DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA MODELO 1260 INFIN
Brasil

Brasil

SISTEMA DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA MODELO 1260 INFIN

Brasil

Brasil

SISTEMA DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA MODELO 1260 INFIN

REVISORA DE FRASCOS SEMI-AUTOMATICA MOD BREV-3

Brasil

SISTEMA DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA MODELO 1260 INFIN

SISTEMA DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA MODELO 1260 INFIN

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado
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SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

UF de localização

São Paulo

São Paulo

Cotia

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

Cotia

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

Cotia

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

Cotia

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

Município de localização

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria
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Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

SISTEMA DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA

SISTEMA DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA

SISTEMA DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA AGILENT G4208A

TAQUE DE ESTOCAGEM EM AÇO INOX MARCA GENOVA MODELO

SISTEMA DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA AGILENT

Brasil
Brasil
Brasil

MAQ AUT INSPECAO PARTICULAS

EDIFICAÇÃO PRÉDIO P400

ELEVADOR DE CARGA VETCARGO ZENIT HIDRAULICO

SISTEMA DE CROMATOGRAFIA WATERS

Brasil

REATOR DE INOX 170 LITROS

Brasil

Brasil

UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO

Brasil

Brasil

RT LEITOR BIOTEK ELX808

SISTEMA DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA

Brasil

SISTEMA DE ELETROFORESE CAPILAR

RESERVATORIO ÁGUA 80.000 LB B

Brasil
Brasil

TROCADO TELHADO BLAU SP

Brasil

Brasil

ROTULADORA Automática LINEAR AUTOADESIVA

ROTULADAUTOMMODMASTER LINE

Brasil

ROTULADORA Automática LINEAR AUTOADESIVA

Brasil

Brasil

NO BREAK CM CONCEPTION S1 100.00KVA 3F 380V3F 380/

Brasil

Brasil

SISTEMA DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA

AMPLIAÇÃO VESTUARIO MASC/FEM - SP

Brasil

SISTEMA DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA

UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO /MANUAL DE ATUALIZAÇÃO

Brasil
Brasil

DESUMIDIFICADOR HCD2250-SA-BEKNR-TKLDF0C-ARM00

Brasil

ESTUFA SECAGEM PASS-THROUGH

ESTUFA SECAGEM PASS-THROUGH

Brasil
Brasil

EQUIPAMENTO HPLC

Brasil

DESUMIDIFICADOR HCD2250-SA-BEKNR-TKLDF0C-ARM00

GRUPO GERADOR STEMAC, LINHA DIESEL, MONTADO

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado
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SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

UF de localização

Cotia

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

Cotia

Cotia

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

Município de localização

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria
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Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

TERRENO CRUZADA BANDEIRANTES

SISTEMA DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA

PPROJETO ARE SEMI SOLIDOS BLAU SP

PROJETO MELHORIAS NÃO BETALACTÂMICOS - SP

SISTEMA DE OSMOSE REVERSA

IMOVEL CAUCAIA DO ALTO

AUTO CLAVE ESTERILIZADOR POR VAPOR DE ÁGUA VAP

AUTOCLAVE ESTERILIZADOR POR VAPOR DE ÁGUA VAP 5001

REFORMA DA EXP E ALMOX BLAU SP

BIOREATOR 150 LITROS NEW MBR

Brasil

SISTEMA DE GERAÇÃO DE ÁGUA TERMOCOMPRESSOR MODELO

ESTUFA SECAGEM/ESTERELIZ HOGNER MOD E/SP EX 8001

Brasil
Brasil

Brasil

SOFTWARE OPENLAB CDS AIC - HOLC 0 AGILENT

AUTOCLAVE VAP 5001 MODELO 669 E/DP

Brasil

CAMARAS E SALAS PROD.CITOTOXICOS

Brasil

MÁQUINA PARA RESFRIAMENTO DE LÍQUIDO MODELO ATS

Brasil

IMÓVEL NA RUA ADHERBAL STRESSER, 84

REDE HIDRANTE MATRIZ

Brasil

REATOR EM AÇO INOX 12 LITROS MARCA STARNOX

Brasil

Brasil

SIST DE MANIP DE AMOST AUTOPLUS/AUTOFILL

IMOVEL NA AVENIDA IVO MÁRIO ISAAC PIRES, 7.602

Brasil

SISTEMA DE CROMATOGRAFIA GASOSO 8890 AGILENT

Brasil

Brasil

GRUPO GERADOR MOTOR DIESEL 500KVA

Brasil

Brasil

SALA CLIMATIZADA 40ºC 75 UR

IMOVEL NA AVENIDA CRUZADA BANDEIRANTES, S/N

Brasil

GRUPO GERADOR MOTOR DIESEL 500KVA

IMOVEL NA RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 30,5

Brasil
Brasil

SALA CLIMATIZADA 30ºC 75 UR

Brasil

EDIFICAÇÃO EXPANSÃO EDIFICAÇÕES P200

EDIFICAÇÃO P110/200 LAB. DE DESENVOLVIMENTO

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado
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SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

UF de localização

São Paulo

Cotia

São Paulo

São Paulo

São Paulo

Cotia

Cotia

São Paulo

Cotia

São Paulo

São Paulo

São Paulo

Cotia

Cotia

São Paulo

Cotia

Cotia

Cotia

Cotia

São Paulo

Cotia

Cotia

Cotia

Cotia

Cotia

Cotia

Cotia

Cotia

Cotia

Município de localização

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

PÁGINA: 157 de 390

Tipo de propriedade

Versão : 2

Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil

ENVASADORA MARCA AMBICA MODELO AHPF40 SERIE 49

BACTERIAS E COLI RECOMBINANTE

GERADORES STEMAC LINHA DIESEL

GERADORES STEMAC LINHA DIESEL

COMPRESSORA LEGACY

BIOREATOR EM ACO INOX PROCESSO MARCA NEW MBR MODEL

PROJETO DOCA BLAU SÃO PAULO

Brasil

REVISORA AUTOMATICA DE AMPOLAS MOD SA12-K

CELULA ANIMAIS E BACTERIAS

Brasil

MÁQUINA ENVASADORA MARCA BAUSCHSTROBEL MODELO FFV6

Brasil

Brasil

SISTEMA DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA

AMPLIACAO ALMOXARIFADO-FILIAL SÃO PAULO

Brasil

ENVASADORA MARCA IMA MODELO MD150 TAG EVS007

Brasil

Brasil

UNIDADE RESFR.LÍQUIDO ATS 140.2 XE-XN 145.57 TR

Brasil

Brasil

REVISORA AUTOMÁTICA DE AMPOLAS

PROJETO CONSTRUÇÃO DO ELEVADOR

Brasil

UNIDADE RESFR.LÍQUIDO ATS 140.2 XE-XN 145.57 TR

SISTEMA DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA

Brasil
Brasil

MÁQUINA BLISTEIRA BLIPACK

CAMINHÃO ATEGO 3026 8X2 COM CABINE NO MOTOR

Brasil

ENVASADORA MARCA BAUSCH STROBEL MODELO AFV6015 S

FERMENTADOR EM ACO INOX PROCESSO MARCA NEW MBR MOD

Brasil
Brasil

PROJETO REDE TRATAMENTO DE ESGOTO O.I.700021

Brasil

AMPLIAÇÃO PREDIO 600

Brasil

MÁQUINA AUTOMATICA COMPOSTA PARA EMBALAGEM
Brasil

Brasil

MÁQUINA REVISADORA DE FRASCOS MARCA EISAI MODELO E

Brasil

Brasil

REFEITORIO - CAUCAIA

CALDEIRA A VAPOR INDUSTRIAL

Brasil

BASE DOS GERADORES DO P400 E P110

VESTIARIO CAUCAIA

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado
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SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

UF de localização

Cotia

São Paulo

São Paulo

Cotia

Cotia

Cotia

Cotia

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

São Paulo

Cotia

São Paulo

São Paulo

Cotia

Cotia

São Paulo

Cotia

São Paulo

Cotia

Cotia

Município de localização

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

Própria

PÁGINA: 158 de 390

Tipo de propriedade

Versão : 2

País de localização
Brasil
Brasil
Brasil

Descrição do bem do ativo imobilizado

BALANÇA SARTORIUS

ENVASADORA MARCA IMA MODELO MD150 TAG EVS002

SISTEMA DE CROMATOGRAFIA LIQUIDA MODELO 1260 INFIN
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SP

SP

SP

UF de localização

São Paulo

São Paulo

Município de localização

Própria

Própria

Própria

PÁGINA: 159 de 390

Tipo de propriedade

Versão : 2

Descrição do ativo

PRESERV EXTRA® Nº 822711346

ALBUMAX® - Nº
822711354

ARISTOPRAMIDA® Nº 822757028

CEFARISTON® - Nº
822818299

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

06/01/2029

03/10/2026

26/06/2027

26/06/2027

Duração

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

Descrição do ativo

BENZATRON® - Nº
822930951

FAZOLON® - Nº
822930960

CEFTON® - Nº
822930978

CEFTAZIDON® - Nº
822930986

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

21/07/2029

28/11/2026

28/11/2026

28/11/2026

Duração

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

Descrição do ativo

CLINDARIX® - Nº
822930994

CILINON® - Nº
822931001

ATROPION Nº
822931010

GENTARON® - Nº
822931036

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

28/11/2026

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

09/04/2029 Renováveis A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
10 anos
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

28/11/2026

02/01/2028

Duração
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

Descrição do ativo

OPRAZON® - Nº
822931052

DRENALIN® - Nº
822931060

MAGNOSTON® - Nº
822931079

PENKARON® - Nº
822931087

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

02/01/2028

28/11/2026

02/01/2028

29/11/2026

Duração

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

Descrição do ativo

VANCOSON® - Nº
822955156

LINATRON® - Nº
822978733

BEPLEXARON® - Nº
822978741

CIFLOXTRON® - Nº
822978750

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

02/02/2026

13/02/2027

13/02/2027

28/11/2026

Duração

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis

Formulário de Referência - 2021 - Blau Farmacêutica S.A.

PÁGINA: 164 de 390

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

Descrição do ativo

HIOARISTON® - Nº
823013111

ARI FENICOL® - Nº
823013120

MINOTON® - Nº
823013138

CEFAXON® - Nº
823013162

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

02/01/2028

29/01/2028

13/02/2027

13/02/2027

Duração

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

Descrição do ativo

VIKATRON® - Nº
823013189

TRIAXTON® - Nº
823013200

LIDOSTON® - Nº
823013227

ARICILINA® - Nº
823051080

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

29/01/2028

02/01/2028

26/12/2027

13/02/2027

Duração

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

Descrição do ativo

FUROSETRON® - Nº
823051102

AMICILON® - Nº
823051110

SUCCITRAT® - Nº
823051145

TROMIX® - Nº
823051161

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

02/01/2028

13/02/2027

02/01/2028

13/02/2027

Duração

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

Descrição do ativo

CINTON® - Nº
823098370

OXANON® - Nº
823098389

CORTISTON® - Nº
823098397

METAXON® - Nº
823098451

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

04/03/2028

13/02/2027

11/03/2028

13/02/2027

Duração

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

MTX® - Nº 823219917 29/05/2027

TEFLUT® - Nº
823476707

DOCLAXIN® - Nº
823532631

Marcas

Marcas

Marcas

13/03/2027

15/04/2024

29/05/2027

INJECTRAX® - Nº
823175910

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

Descrição do ativo

CITARAX® - Nº
824851129

FUNGNON® - Nº
825772214

VOFLOXTRON® - Nº
825772222

BLAUSIEGEL® - Nº
825932742

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

03/07/2027

14/02/2028

26/10/2030

10/03/2029

Duração

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis

Formulário de Referência - 2021 - Blau Farmacêutica S.A.

PÁGINA: 170 de 390

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

Descrição do ativo

BLAUSIEGEL® - Nº
825932750

ARISTON® - Nº
827409150

ARISTON® - Nº
827409168

ARISTON® - Nº
827409176

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

07/06/2021

04/12/2027

09/12/2028

03/07/2027

Duração

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

Descrição do ativo

ARISTON® - Nº
827409184

HEPAMAX-S® - Nº
827848170

BLAUKINASE® - Nº
827848188

B-PLATIN® - Nº
828103062

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

15/04/2028

01/09/2029

02/01/2028

07/06/2021

Duração

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

FUNGICIDEN® - Nº
829016805

DOBUTARISTON® - Nº 14/12/2030
829016813

TEICOSTON® - Nº
829016821

Marcas

Marcas

Marcas

24/08/2030

14/12/2030

29/04/2028

PRESERV
PROLONG® - Nº
828221227

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

Descrição do ativo

ARISCORTEN® - Nº
829016830

VITARISTON® - Nº
829016848

EPINEPHRIN® - Nº
829016856

BLAU® - Nº
829813101

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

25/07/2027

24/08/2030

24/08/2030

29/11/2026

Duração

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

TEICOSTON® - Nº
900239034

DOBUTARISTON® - Nº 14/12/2030
900239107

ARISCORTEN® - Nº
900239239

Marcas

Marcas

Marcas

29/11/2026

24/08/2030

26/07/2021

ENOXALOW® - Nº
830042059

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

Descrição do ativo

VITARISTON C® - Nº
900239301

EPINEPHRIN® - Nº
900239506

PRESERV EXTRA
SENSITIVITY® - Nº
901072249

PRESERV EXTRA
PREMIUM® - Nº
901820121

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

04/11/2024

10/04/2028

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

24/08/2030

25/01/2031

Duração
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

BLAU® - Nº
902224727

BLAU PHARMA® - Nº
902227017

BLAU ONCOLOGIA® - 03/10/2027
Nº 902227025

Marcas

Marcas

Marcas

03/10/2027

03/10/2027

04/12/2022

EFRINALIN® - Nº
902224310

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pegamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

Descrição do ativo

BLAU OTC® - Nº
902560271

BLAU OTC® - Nº
902560417

BLAU® - Nº
902683462

BLAU® - Nº
902792385

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

18/02/2024

30/06/2025

05/03/2023

17/10/2027

Duração

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

Descrição do ativo

BLAU® - Nº
902792474

BLAUTOX® - Nº
903975874

IMUNOGLOBULIM® Nº 903995778

ERITROMAX® - Nº
904198383

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

16/12/2024

18/11/2024

11/11/2024

22/09/2025

Duração

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

Descrição do ativo

BLAUBIO® - Nº
905076028

PRESERVATIVO
SAUDE TEEN® - Nº
905374649

SAUDE TEEN® - Nº
905374860

PRESERVATIVO
SAUDE TEEN® - Nº
905374967

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas
11/08/2025

11/08/2025

22/09/2025

23/06/2025

Duração

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

Descrição do ativo

BLAUTRIM® - Nº
905493869

HEPAMAX S® - Nº
909152942

ENOXALOW® - Nº
909153094

FERRROPURUM® Nº 910036063

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

19/12/2027

08/08/2027

24/04/2028

22/09/2025

Duração

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

Descrição do ativo

SAÚDE TEEN - Nº
910311943

O-PLATIN® - Nº
910753695

O-PLATIN® - Nº
910753482

BLAUPEN® - Nº
911595376

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

29/05/2028

20/02/2028

20/02/2028

06/11/2028

Duração

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

PRESERV EXTRA
ULTRA LUB - Nº
912536810

PRESERV EXTRA LUB 16/10/2028
- Nº 912536870

PRESERV REFRESH - 16/10/2028
Nº 912537647

Marcas

Marcas

Marcas

16/10/2028

29/05/2028

BLAUPEN® - Nº
911595449

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis

Formulário de Referência - 2021 - Blau Farmacêutica S.A.

PÁGINA: 183 de 390

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

Descrição do ativo

LIQUEMAX-S Nº
913806668

ATRANEXAMICO Nº
916210154

AZOLEDRONICO Nº
916210715

PLEUREXEDE Nº
916211347

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

27/08/2029

27/08/2029

27/08/2029

29/01/2029

Duração

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

Descrição do ativo

PREMEXEDE Nº
916211541

ATRANEXAMICO Nº
916212084

AZOLEDRONICO Nº
916214117

PLEUREXEDE Nº
916214427

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

23/08/2029

23/07/2029

27/08/2029

27/08/2029

Duração

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

Descrição do ativo

PREMEXEDE Nº
916214494

CETOLAKO Nº
916452085

MEDISOLONA Nº
916458768

MEDISOLONA –
Pedido de Registro Nº
916458954 Depositado em
18/12/2018

blau.com.uy

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

Nome de domínio na internet

13/08/2021

22/10/2029

22/10/2029

20/08/2029

23/08/2029

Duração
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Inadimplência ao serviço de registro de domínio. Não renovação Impossibilidade de uso do nome de domínio,
do prazo de registro. Perda do direito de uso decorrente de
diminuindo a disseminação da companhia no
decisão judicial.
mercado. Diminuição de credibilidade.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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blaufarmaceutica.com.
uy

blau.com.pe

blaufarma.com.pe

blaufarmaceutica.com.
pe

blau.com.ec

blaufarma.com.ec

blaufarmaceutica.com.
ec

blaufarmaceutica.cl

blaufarma.cl

blaufarma.com.ve

blaufarmaceutica.com.v 16/10/2021
e

blaufarma.com.co

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

12/09/2021

16/10/2021

01/10/2021

01/10/2021

12/09/2021

12/09/2021

12/09/2021

11/09/2021

11/09/2021

11/09/2021

13/08/2021

13/08/2021

blaufarma.com.uy

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Consequência da perda dos direitos

Inadimplência ao serviço de registro de domínio. Não renovação Impossibilidade de uso do nome de domínio,
do prazo de registro. Perda do direito de uso decorrente de
diminuindo a disseminação da companhia no
decisão judicial.
mercado. Diminuição de credibilidade.

Inadimplência ao serviço de registro de domínio. Não renovação Impossibilidade de uso do nome de domínio,
do prazo de registro. Perda do direito de uso decorrente de
diminuindo a disseminação da companhia no
decisão judicial.
mercado. Diminuição de credibilidade.

Inadimplência ao serviço de registro de domínio. Não renovação Impossibilidade de uso do nome de domínio,
do prazo de registro. Perda do direito de uso decorrente de
diminuindo a disseminação da companhia no
decisão judicial.
mercado. Diminuição de credibilidade.

Inadimplência ao serviço de registro de domínio. Não renovação Impossibilidade de uso do nome de domínio,
do prazo de registro. Perda do direito de uso decorrente de
diminuindo a disseminação da companhia no
decisão judicial.
mercado. Diminuição de credibilidade.

Inadimplência ao serviço de registro de domínio. Não renovação Impossibilidade de uso do nome de domínio,
do prazo de registro. Perda do direito de uso decorrente de
diminuindo a disseminação da companhia no
decisão judicial.
mercado. Diminuição de credibilidade.

Inadimplência ao serviço de registro de domínio. Não renovação Impossibilidade de uso do nome de domínio,
do prazo de registro. Perda do direito de uso decorrente de
diminuindo a disseminação da companhia no
decisão judicial.
mercado. Diminuição de credibilidade.

Inadimplência ao serviço de registro de domínio. Não renovação Impossibilidade de uso do nome de domínio,
diminuindo a disseminação da companhia no
do prazo de registro. Perda do direito de uso decorrente de
mercado. Diminuição de credibilidade.
decisão judicial.

Inadimplência ao serviço de registro de domínio. Não renovação Impossibilidade de uso do nome de domínio,
do prazo de registro. Perda do direito de uso decorrente de
diminuindo a disseminação da companhia no
mercado. Diminuição de credibilidade.
decisão judicial.

Inadimplência ao serviço de registro de domínio. Não renovação Impossibilidade de uso do nome de domínio,
do prazo de registro. Perda do direito de uso decorrente de
diminuindo a disseminação da companhia no
decisão judicial.
mercado. Diminuição de credibilidade.

Inadimplência ao serviço de registro de domínio. Não renovação Impossibilidade de uso do nome de domínio,
diminuindo a disseminação da companhia no
do prazo de registro. Perda do direito de uso decorrente de
mercado. Diminuição de credibilidade.
decisão judicial.

Inadimplência ao serviço de registro de domínio. Não renovação Impossibilidade de uso do nome de domínio,
do prazo de registro. Perda do direito de uso decorrente de
diminuindo a disseminação da companhia no
decisão judicial.
mercado. Diminuição de credibilidade.

Inadimplência ao serviço de registro de domínio. Não renovação Impossibilidade de uso do nome de domínio,
do prazo de registro. Perda do direito de uso decorrente de
diminuindo a disseminação da companhia no
decisão judicial.
mercado. Diminuição de credibilidade.

Inadimplência ao serviço de registro de domínio. Não renovação Impossibilidade de uso do nome de domínio,
do prazo de registro. Perda do direito de uso decorrente de
diminuindo a disseminação da companhia no
decisão judicial.
mercado. Diminuição de credibilidade.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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blaufarma.com.bo

blau.com.py

blaufarma.com.py

blaufarmaceutica.com.
py

blau.com.bo

blaufarmaceutica.com.
bo

blaufarma.com.ar

blaufarmaceutica.com.
ar

blau.com.ar

blaufarma.com.mx

blaufarmaceutica.com.
mx

blaufarmaceutica.com

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

09/09/2025

28/07/2021

28/07/2021

12/05/2021

08/10/2021

08/10/2021

26/09/2021

26/09/2021

25/09/2021

25/09/2021

25/09/2021

21/09/2021

blaufarmaceutica.com.c 12/09/2021
o

Nome de domínio na internet

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Consequência da perda dos direitos

Inadimplência ao serviço de registro de domínio. Não renovação Impossibilidade de uso do nome de domínio,
do prazo de registro. Perda do direito de uso decorrente de
diminuindo a disseminação da companhia no
decisão judicial.
mercado. Diminuição de credibilidade.

Inadimplência ao serviço de registro de domínio. Não renovação Impossibilidade de uso do nome de domínio,
do prazo de registro. Perda do direito de uso decorrente de
diminuindo a disseminação da companhia no
decisão judicial.
mercado. Diminuição de credibilidade.

Inadimplência ao serviço de registro de domínio. Não renovação Impossibilidade de uso do nome de domínio,
do prazo de registro. Perda do direito de uso decorrente de
diminuindo a disseminação da companhia no
mercado. Diminuição de credibilidade.
decisão judicial.

Inadimplência ao serviço de registro de domínio. Não renovação Impossibilidade de uso do nome de domínio,
do prazo de registro. Perda do direito de uso decorrente de
diminuindo a disseminação da companhia no
decisão judicial.
mercado. Diminuição de credibilidade.

Inadimplência ao serviço de registro de domínio. Não renovação Impossibilidade de uso do nome de domínio,
do prazo de registro. Perda do direito de uso decorrente de
diminuindo a disseminação da companhia no
decisão judicial.
mercado. Diminuição de credibilidade.

Inadimplência ao serviço de registro de domínio. Não renovação Impossibilidade de uso do nome de domínio,
do prazo de registro. Perda do direito de uso decorrente de
diminuindo a disseminação da companhia no
mercado. Diminuição de credibilidade.
decisão judicial.

Inadimplência ao serviço de registro de domínio. Não renovação Impossibilidade de uso do nome de domínio,
do prazo de registro. Perda do direito de uso decorrente de
diminuindo a disseminação da companhia no
decisão judicial.
mercado. Diminuição de credibilidade.

Inadimplência ao serviço de registro de domínio. Não renovação Impossibilidade de uso do nome de domínio,
diminuindo a disseminação da companhia no
do prazo de registro. Perda do direito de uso decorrente de
mercado. Diminuição de credibilidade.
decisão judicial.

Inadimplência ao serviço de registro de domínio. Não renovação Impossibilidade de uso do nome de domínio,
do prazo de registro. Perda do direito de uso decorrente de
diminuindo a disseminação da companhia no
decisão judicial.
mercado. Diminuição de credibilidade.

Inadimplência ao serviço de registro de domínio. Não renovação Impossibilidade de uso do nome de domínio,
do prazo de registro. Perda do direito de uso decorrente de
diminuindo a disseminação da companhia no
decisão judicial.
mercado. Diminuição de credibilidade.

Inadimplência ao serviço de registro de domínio. Não renovação Impossibilidade de uso do nome de domínio,
do prazo de registro. Perda do direito de uso decorrente de
diminuindo a disseminação da companhia no
decisão judicial.
mercado. Diminuição de credibilidade.

Inadimplência ao serviço de registro de domínio. Não renovação Impossibilidade de uso do nome de domínio,
do prazo de registro. Perda do direito de uso decorrente de
diminuindo a disseminação da companhia no
decisão judicial.
mercado. Diminuição de credibilidade.

Inadimplência ao serviço de registro de domínio. Não renovação Impossibilidade de uso do nome de domínio,
do prazo de registro. Perda do direito de uso decorrente de
diminuindo a disseminação da companhia no
decisão judicial.
mercado. Diminuição de credibilidade.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis

Formulário de Referência - 2021 - Blau Farmacêutica S.A.

PÁGINA: 188 de 390

Versão : 2

Descrição do ativo

blaufarma.com

blaupharmaceutical.co
m

blaupharm.com

blausiegel.net

blau.com

blau.com.br

blaufarma.com.br

blaufarmaceutica.com.
br

Tipo de ativo

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

22/02/2022

22/02/2022

14/07/2028

10/04/2022

06/04/2021

28/07/2026

28/07/2026

09/09/2025

Duração

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2
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A manutenção dos domínios é realizada por meio de pagamento Em tais casos, a companhia ficaria impossibilitada
periódico de retribuições ao Registro.br. A perda dos direitos
de utilizar o nome de domínio, que voltaria a ficar
relativos a tais ativos está relacionada a: (i) falta de pagamento disponível para terceiros.
da manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo
hábil, da apresentação de documentos solicitados; (iii) por
ordem judicial decorrente de disputa, como, por exemplo,
anterioridade de marca registrada semelhante a nome de
domínio registrado por outro titular; e (iv) expressa solicitação
do requerente do registro do domínio.

A manutenção dos domínios é realizada por meio de pagamento Em tais casos, a companhia ficaria impossibilitada
periódico de retribuições ao Registro.br. A perda dos direitos
de utilizar o nome de domínio, que voltaria a ficar
relativos a tais ativos está relacionada a: (i) falta de pagamento disponível para terceiros.
da manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo
hábil, da apresentação de documentos solicitados; (iii) por
ordem judicial decorrente de disputa, como, por exemplo,
anterioridade de marca registrada semelhante a nome de
domínio registrado por outro titular; e (iv) expressa solicitação
do requerente do registro do domínio.

A manutenção dos domínios é realizada por meio de pagamento Em tais casos, a companhia ficaria impossibilitada
periódico de retribuições ao Registro.br. A perda dos direitos
de utilizar o nome de domínio, que voltaria a ficar
relativos a tais ativos está relacionada a: (i) falta de pagamento disponível para terceiros.
da manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo
hábil, da apresentação de documentos solicitados; (iii) por
ordem judicial decorrente de disputa, como, por exemplo,
anterioridade de marca registrada semelhante a nome de
domínio registrado por outro titular; e (iv) expressa solicitação
do requerente do registro do domínio.

Inadimplência ao serviço de registro de domínio. Não renovação Impossibilidade de uso do nome de domínio,
do prazo de registro. Perda do direito de uso decorrente de
diminuindo a disseminação da companhia no
decisão judicial.
mercado. Diminuição de credibilidade.

Inadimplência ao serviço de registro de domínio. Não renovação Impossibilidade de uso do nome de domínio,
do prazo de registro. Perda do direito de uso decorrente de
diminuindo a disseminação da companhia no
decisão judicial.
mercado. Diminuição de credibilidade.

Inadimplência ao serviço de registro de domínio. Não renovação Impossibilidade de uso do nome de domínio,
do prazo de registro. Perda do direito de uso decorrente de
diminuindo a disseminação da companhia no
decisão judicial.
mercado. Diminuição de credibilidade.

Inadimplência ao serviço de registro de domínio. Não renovação Impossibilidade de uso do nome de domínio,
do prazo de registro. Perda do direito de uso decorrente de
diminuindo a disseminação da companhia no
decisão judicial.
mercado. Diminuição de credibilidade.

Inadimplência ao serviço de registro de domínio. Não renovação Impossibilidade de uso do nome de domínio,
do prazo de registro. Perda do direito de uso decorrente de
diminuindo a disseminação da companhia no
decisão judicial.
mercado. Diminuição de credibilidade.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
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Descrição do ativo

blausiegel.com.br

detectbaby.com.br

fertilityday.com.br

imunoglobulina.com.br

Tipo de ativo

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

22/04/2021

07/05/2021

07/05/2021

01/08/2021

Duração

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

PÁGINA: 190 de 390

A manutenção dos domínios é realizada por meio de pagamento Em tais casos, a companhia ficaria impossibilitada
periódico de retribuições ao Registro.br. A perda dos direitos
de utilizar o nome de domínio, que voltaria a ficar
relativos a tais ativos está relacionada a: (i) falta de pagamento disponível para terceiros.
da manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo
hábil, da apresentação de documentos solicitados; (iii) por
ordem judicial decorrente de disputa, como, por exemplo,
anterioridade de marca registrada semelhante a nome de
domínio registrado por outro titular; e (iv) expressa solicitação
do requerente do registro do domínio.

A manutenção dos domínios é realizada por meio de pagamento Em tais casos, a companhia ficaria impossibilitada
periódico de retribuições ao Registro.br. A perda dos direitos
de utilizar o nome de domínio, que voltaria a ficar
relativos a tais ativos está relacionada a: (i) falta de pagamento disponível para terceiros.
da manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo
hábil, da apresentação de documentos solicitados; (iii) por
ordem judicial decorrente de disputa, como, por exemplo,
anterioridade de marca registrada semelhante a nome de
domínio registrado por outro titular; e (iv) expressa solicitação
do requerente do registro do domínio.

A manutenção dos domínios é realizada por meio de pagamento Em tais casos, a companhia ficaria impossibilitada
periódico de retribuições ao Registro.br. A perda dos direitos
de utilizar o nome de domínio, que voltaria a ficar
relativos a tais ativos está relacionada a: (i) falta de pagamento disponível para terceiros.
da manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo
hábil, da apresentação de documentos solicitados; (iii) por
ordem judicial decorrente de disputa, como, por exemplo,
anterioridade de marca registrada semelhante a nome de
domínio registrado por outro titular; e (iv) expressa solicitação
do requerente do registro do domínio.

A manutenção dos domínios é realizada por meio de pagamento Em tais casos, a companhia ficaria impossibilitada
periódico de retribuições ao Registro.br. A perda dos direitos
de utilizar o nome de domínio, que voltaria a ficar
relativos a tais ativos está relacionada a: (i) falta de pagamento disponível para terceiros.
da manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo
hábil, da apresentação de documentos solicitados; (iii) por
ordem judicial decorrente de disputa, como, por exemplo,
anterioridade de marca registrada semelhante a nome de
domínio registrado por outro titular; e (iv) expressa solicitação
do requerente do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Descrição do ativo

metotrexato.com.br

preserv.com.br

preservgel.com.br

preservtestes.com.br

Tipo de ativo

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

27/02/2022

26/02/2022

29/03/2027

22/04/2021

Duração

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

PÁGINA: 191 de 390

A manutenção dos domínios é realizada por meio de pagamento Em tais casos, a companhia ficaria impossibilitada
periódico de retribuições ao Registro.br. A perda dos direitos
de utilizar o nome de domínio, que voltaria a ficar
relativos a tais ativos está relacionada a: (i) falta de pagamento disponível para terceiros.
da manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo
hábil, da apresentação de documentos solicitados; (iii) por
ordem judicial decorrente de disputa, como, por exemplo,
anterioridade de marca registrada semelhante a nome de
domínio registrado por outro titular; e (iv) expressa solicitação
do requerente do registro do domínio.

A manutenção dos domínios é realizada por meio de pagamento Em tais casos, a companhia ficaria impossibilitada
periódico de retribuições ao Registro.br. A perda dos direitos
de utilizar o nome de domínio, que voltaria a ficar
relativos a tais ativos está relacionada a: (i) falta de pagamento disponível para terceiros.
da manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo
hábil, da apresentação de documentos solicitados; (iii) por
ordem judicial decorrente de disputa, como, por exemplo,
anterioridade de marca registrada semelhante a nome de
domínio registrado por outro titular; e (iv) expressa solicitação
do requerente do registro do domínio.

A manutenção dos domínios é realizada por meio de pagamento Em tais casos, a companhia ficaria impossibilitada
periódico de retribuições ao Registro.br. A perda dos direitos
de utilizar o nome de domínio, que voltaria a ficar
relativos a tais ativos está relacionada a: (i) falta de pagamento disponível para terceiros.
da manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo
hábil, da apresentação de documentos solicitados; (iii) por
ordem judicial decorrente de disputa, como, por exemplo,
anterioridade de marca registrada semelhante a nome de
domínio registrado por outro titular; e (iv) expressa solicitação
do requerente do registro do domínio.

A manutenção dos domínios é realizada por meio de pagamento Em tais casos, a companhia ficaria impossibilitada
periódico de retribuições ao Registro.br. A perda dos direitos
de utilizar o nome de domínio, que voltaria a ficar
relativos a tais ativos está relacionada a: (i) falta de pagamento disponível para terceiros.
da manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo
hábil, da apresentação de documentos solicitados; (iii) por
ordem judicial decorrente de disputa, como, por exemplo,
anterioridade de marca registrada semelhante a nome de
domínio registrado por outro titular; e (iv) expressa solicitação
do requerente do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
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Descrição do ativo

recombinantes.com.br

securavaginal.com.br

vagiclean.com.br

SAP ECC 6.0

SAP Success Factors

SalesForce

Guepardo

Datasul

Solution

Tipo de ativo

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Nome de domínio na internet

Licenças

Licenças

Licenças

Licenças

Licenças

Licenças

Consequência da perda dos direitos

Não pagamento do suporte

Não pagamento da licença de uso (aluguel)

Não pagamento da licença de uso (aluguel)

Não pagamento do suporte/manutenção

Não tem consequência uma vez que a licença é
perene

Impossibilidade de acesso às ferramentas de
Gestão de Folha de Pagamento

Versão : 2

PÁGINA: 192 de 390

Impossibilidade de inserção de pedidos e gestão
de relacionamento com clientes

Impossibilidade de acesso às ferramentas de
Gestão de Colaboradores

Perda de suporte e capacidade de atualizações,
impossibilitando implementações de alterações
fiscais/contábeis realizadas pelo Governo.

A manutenção dos domínios é realizada por meio de pagamento Em tais casos, a companhia ficaria impossibilitada
periódico de retribuições ao Registro.br. A perda dos direitos
de utilizar o nome de domínio, que voltaria a ficar
relativos a tais ativos está relacionada a: (i) falta de pagamento disponível para terceiros.
da manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo
hábil, da apresentação de documentos solicitados; (iii) por
ordem judicial decorrente de disputa, como, por exemplo,
anterioridade de marca registrada semelhante a nome de
domínio registrado por outro titular; e (iv) expressa solicitação
do requerente do registro do domínio.

A manutenção dos domínios é realizada por meio de pagamento Em tais casos, a companhia ficaria impossibilitada
periódico de retribuições ao Registro.br. A perda dos direitos
de utilizar o nome de domínio, que voltaria a ficar
relativos a tais ativos está relacionada a: (i) falta de pagamento disponível para terceiros.
da manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo
hábil, da apresentação de documentos solicitados; (iii) por
ordem judicial decorrente de disputa, como, por exemplo,
anterioridade de marca registrada semelhante a nome de
domínio registrado por outro titular; e (iv) expressa solicitação
do requerente do registro do domínio.

A manutenção dos domínios é realizada por meio de pagamento Em tais casos, a companhia ficaria impossibilitada
periódico de retribuições ao Registro.br. A perda dos direitos
de utilizar o nome de domínio, que voltaria a ficar
relativos a tais ativos está relacionada a: (i) falta de pagamento disponível para terceiros.
da manutenção do domínio; (ii) não atendimento, em tempo
hábil, da apresentação de documentos solicitados; (iii) por
ordem judicial decorrente de disputa, como, por exemplo,
anterioridade de marca registrada semelhante a nome de
domínio registrado por outro titular; e (iv) expressa solicitação
do requerente do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Licença de uso Perene Não pagamento do suporte

Mensal

Anual – Fevereiro/2021

Trimestral Fevereiro/2021 Ma

Trimestral Janeiro/2021

Anual - 04/2021

05/05/2021

28/03/2021

22/04/2021

Duração

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
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Descrição do ativo

Entregou

Agilent Openlab

HELIFENICOL® - Nº
006600557

ARISTON® - Nº
750036214

DALIVIT® - Nº
810948168

Tipo de ativo

Licenças

Licenças

Marcas

Marcas

Marcas

28/02/2024

11/10/23 Renováveis
por 10anos

10/10/27 Renováveis
por 10anos

Anual – Agosto/2021

Mensal

Duração

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Não pagamento do suporte

Não pagamento do suporte

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Perda de suporte e capacidade de atualizações,
impactando no processo de liberação dos
produtos da Companhia.

Perda de suporte e atualização, impossibilitando o
acompanhamento dos caminhões rastreados pelo
sistema.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

PRESERV® - Nº
813254728

PRESERVE® - Nº
813507600

DESENHO DA MAÇÃ® 05/05/2022
- Nº 814092802

Marcas

Marcas

Marcas

03/11/2024

21/02/2025

12/07/2028

LETCIN® - Nº
812242254

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

PRESERV PLUS® - Nº 28/09/2029
815981163

PRESERV GEL® - Nº
815981171

PRESERV® - Nº
816592063

Marcas

Marcas

Marcas

14/08/2021

10/02/2024

24/03/2022

BLAUSIEGEL® - Nº
815307950

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

Descrição do ativo

PRESERV® - Nº
816683298

BLAUSIEGEL® - Nº
817734163

PRESERV® - Nº
817734171

PRESERV LITE® - Nº
818488450

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

01/10/2022

02/04/2026

26/03/2026

12/11/2026

Duração

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

Descrição do ativo

CLINICAL® - Nº
818669870

PRESERV SAÚDE® Nº 818699027

BROMUC® - Nº
820180262

DETECT BABY® - Nº
820318639

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

11/11/2023

07/08/2027

05/09/2026

21/10/2027

Duração

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

Descrição do ativo

FERTILITY DAY® - Nº
820318647

CLAFORDIL® - Nº
820453439

ERITROMAX® - Nº
820743801

LEUCOCITIM® - Nº
820743810

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

24/07/2021

29/05/2027

04/01/2025

24/10/2030

Duração

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

BLAUCOAGULATION® 15/08/2030
- Nº 820743844

BLAUGLOBULINA® Nº 820825476

MATURITY TEST® - Nº 22/05/2031
820889105

Siemens Simatic IT

Marcas

Marcas

Marcas

Licenças

Anual – Janeiro/2022

15/05/2030

15/08/2030

BLAUBUMIN® - Nº
820743836

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

VOLUMAX® - Nº
821282450

REVIRAX® - Nº
821285408

PACTAXEL® - Nº
821285440

Marcas

Marcas

Marcas

07/08/2027

29/11/2021

30/04/2022

BLAUINFUSION® - Nº 27/10/2029
820923877

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

Descrição do ativo

CITARABIN® - Nº
821285467

METREXATO® - Nº
821285483

C-PLATIN® - Nº
821285491

VUDIRAX® - Nº
821285505

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

30/04/2022

30/04/2022

30/04/2022

30/07/2022

Duração

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

Descrição do ativo

GANVIRAX® - Nº
821365797

TAXOFEN® - Nº
821365800

ANCLOMAX® - Nº
821427792

FANCLOMAX® - Nº
821427814

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

27/01/2029

07/08/2027

07/08/2027

06/08/2022

Duração

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

Descrição do ativo

EPÓSIDO® - Nº
821509845

ANFUGITARIN® - Nº
821567608

DUOZOL® - Nº
821665383

ANFUGINE® - Nº
821665391

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

23/09/2023

07/08/2027

15/10/2022

27/01/2029

Duração

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

Descrição do ativo

NOVASUTIN® - Nº
821665405

OXA-PLATIN® - Nº
821743627

FILGRASTINE® - Nº
821743660

RIBAVIRIN® - Nº
822164663

Tipo de ativo

Marcas

Marcas

Marcas

Marcas

27/01/2029

02/09/2023

27/01/2029

23/09/2023

Duração

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

BLAUIMUNO® - Nº
822322838

PROFOLEN® - Nº
822681234

PRESERV TEEN® - Nº 26/06/2027
822711338

Marcas

Marcas

Marcas

11/07/2026

14/12/2024

03/05/2025

BLAUBIMAX® - Nº
822322820

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

Descrição do ativo

FILGRASTINE® - Nº
909153035

Labware ELN/ELP

Opmon

AdSelfService

ADAudit

Password
Managenment
Professional (PMP)

SAP GRC AC

Tipo de ativo

Marcas

Licenças

Licenças

Licenças

Licenças

Licenças

Licenças

Anual – Abril/2021

Anual – Janeiro/2022

Anual – Janeiro/2022

Anual – Janeiro/2022

Anual – Janeiro/2022

Anual – Janeiro/2022

08/08/2027

Duração
A manutenção dos registros de marcas é realizada por meio de
pagamento periódico de retribuições ao INPI. A extinção da
marca pode ocorrer pela expiração do prazo de vigência, pela
renúncia do titular, pela caducidade do direito ou pela
inobservância de algum aspecto requerido pelo INPI, de acordo
com a Lei nº 9.279/86 e demais legislações correlatas. No
âmbito judicial, não é possível assegurar que terceiros não
venham a alegar violação de seus direitos de propriedade
intelectual e eventualmente obtenham algum êxito.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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PÁGINA: 206 de 390

A perda do direito sobre determinada marca
implica a perda do direito de exclusividade do
titular e poderá resultar em sua utilização por
terceiros, o que pode afetar a percepção e
reconhecimento da Companhia pelo mercado e a
reputação da marca. Ainda, a Companhia pode ser
obrigada a cessar a utilização da marca ou poderá
sofrer demandas judiciais nas esferas cível e
penal, por uso indevido de marca, em caso de
violação de direitos de terceiros.

Consequência da perda dos direitos

Versão : 2

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,00

0,00

0,00

Data

UF sede

Valor contábil 31/12/2020

Valor mercado

Argentina

País sede

A Blau Farmacêutica Argentina S.A. é responsável pela distribuição de produtos da Companhia na Argentina.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

31/12/2020

00.000.000/0000-00

Blau Farmacêutica
Argentina S.A.

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

14.039,50

Valor (Reais)

Município sede
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C.U.I.T. 30-71525519-3.A Sociedade tem
como objeto a realização de operações de
comércio, distribuição, importação,
exportação e comercialização de produtos
medicinais de origem nacional ou
estrangeiro, incluindo os medicamentos e
fármacos de uso humano, produtos
farmacêuticos, insumos para a produção
de medicamentos e matérias-primas;
comércio, distribuição, importação e
exportação de produtos de saúde,
incluindo as provas de diagnóstico,
preservativos, artigos médico-hospitalares
e odontológicos; e a participação em
outras empresas; Fabricação de
medicamentos alopáticos e biológicos
para uso humano, incluindo a fabricação
de especialidades farmacêuticas e
matérias-primas; fabricação de produtos
de saúde, materiais médico-hospitalares,
odontológicos, produtos de perfumaria e
cosméticos; fabricação e controle de
qualidade para terceiros; investigação,
desenvolvimento e inovações em
insumos, incluindo as matérias-primas e
medicamentos, alopáticos, homeopáticos,
biológicos e biofármacos.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 207 de 390

0,940000

Participação do emisor
(%)

Versão : 2

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,00

0,00

0,00

A Blau Farmacêutica Chile SpA. será responsável pela distribuição de produtos da Companhia no Chile.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

31/12/2020

00.000.000/0000-00

Blau Farmacêutica
Chile SpA

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social
Data

UF sede

Valor contábil 31/12/2020

Valor mercado

Chile

País sede

442,52

Valor (Reais)

Município sede
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RUT 76598564-1. A Sociedade terá por
objeto desenvolver atividades de
investigação na indústria biológica e
farmacêutica, assim como importar,
exportar, adquirir, distribuir e comercializar
produtos farmacêuticos ou medicamentos
de qualquer classe e todos os insumos,
matérias-primas, produtos, maquinários,
equipamentos e acessórios, que se
relacionam com a indústria biológica e
farmacêutica. Para o cumprimento de seu
objeto, a Sociedade poderá executar
todos os atos e celebrar todos os
contratos necessários à finalidade
indicada, ao desenvolvimento de seu
negócio ou ao investimento dos fundos
disponíveis da Sociedade e, em especial,
poderá constituir e participar em todos os
tipos de sociedades, civis, comerciais ou
minerais, qualquer que seja seu objeto,
sejam coletivas, anônimas, de
responsabilidade limitada, sociedades por
ações ou outras, joint ventures,
associações comerciais e profissionais, e
todo tipo de associações em geral.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 208 de 390

1,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 2

1,162101

7,100028

31/12/2019

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,00

0,00

0,00

Data

UF sede

Valor contábil 31/12/2020

Valor mercado

Colômbia

País sede

A Blau Farmacêutica Colombia S.A.S. é responsável pela distribuição de produtos da Companhia na Colômbia

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

27,088977

31/12/2020

00.000.000/0000-00

Blau Farmacêutica
Colombia S.A.S.

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

33.772.998,75

Valor (Reais)

Município sede
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NIT 830.072.817-1. O objeto social da
Sociedade consiste na distribuição de
droga genérica, de medicamentos de
marca e material médico cirúrgico; a
importação, exportação, comercialização
de todo o tipo de bens e serviços
relacionados com os fornecimentos
médicos; a promoção e facilitação do
crescimento e a consolidação no exterior
dos bens e serviços que oferecem as
companhias colombianas em matéria de
droga genérica, medicamentos de marca,
material médico cirúrgico e fornecimentos
médicos; a representação de iniciativas
privadas e governamentais em matéria de
droga genérica, medicamentos de marca,
material médico cirúrgico e fornecimentos
médicos; e a implementação de processos
de comercialização para produtos
voltados à distribuição de droga genérica,
medicamentos de marca e material
médico cirúrgico e demais fornecimentos
médicos. Além de seu objeto principal,
poderá realizar qualquer atividade lícita.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 209 de 390

100,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 2

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,00

0,00

0,00

A Blau Farmacêutica Perú S.A.C. será responsável pela distribuição de produtos da Companhia no Perú.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

31/12/2020

00.000.000/0000-00

Blau Farmacéutica
Perú S.A.C.

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social
Data

UF sede

Valor contábil 31/12/2020

Valor mercado

Peru

País sede

14.680,18

Valor (Reais)

Município sede
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RUC 20601283353.A Sociedade tem por
objeto a fabricação e distribuição de todos
os seus produtos, mercadorias e serviços
na área e anexos a: saúde, química,
biologia, biotecnologia, máquinas,
cosmética, veterinária; fabricação,
importação, exportação, comercialização
de todos os tipos de produtos e serviços
relacionados com produtos farmacêuticos,
suprimentos médicos e produtos
sanitários; promoção e facilitação do
crescimento e consolidação no exterior de
bens e serviços oferecidos por empresas
peruanas na área de medicamentos
genéricos, medicamentos de marca,
material médico-cirúrgico e suprimentos
médicos e de saúde em geral;
representação de iniciativas privadas e
governamentais em matéria de
medicamentos genéricos, medicamentos
de marca, material médico-cirúrgico e
suprimentos médicos; e implementação
de processos de comercialização de
produtos relacionados com a distribuição
de medicamentos genéricos,
medicamentos de marca e material
médico-cirúrgico e outros suprimentos
médicos.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 210 de 390

1,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 2

80,463630

31/12/2019

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

0,000000

31/12/2018

-

PLEX – Plasma Experts 00.000.000/0000-00
Corp.

Ampliação da capacidade produtiva da Companhia.
-

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

0,000000

31/12/2020

16.590.191/0001-29

31/12/2019

Pharma Limirio
Indústria Farmacêutica
Ltda. (atualmente Blau
Farmacêutica Goiás
Ltda.)

0,000000

0,000000

0,000000

Controlada

Controlada

A Blaufarma Uruguay S.A. é responsável pela distribuição de produtos da Companhia no Uruguai.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

9,989934

21,458500

31/12/2020

00.000.000/0000-00

Blaufarma Uruguay
S.A.

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Data

UF sede

GO

Valor mercado

Estados Unidos

Valor contábil 31/12/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 31/12/2020

Valor mercado

Uruguai

País sede

142.368.799,18

Goiás

7.986.695,35

Valor (Reais)

Município sede
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Holding de participações

A Sociedade tem por objeto a fabricação e
comercialização de produtos
farmacêuticos e humanos, veterinários,
inclusive para terceiros, importação,
exportação e comercialização de matérias
primas, produtos a granel, insumos,
produtos correlatos, produtos acabados

RUT 214737290016.Importar,
desenvolver, fracionar, fabricar,
representar, distribuir e exportar em todas
as suas formas mercadorias e serviços
nas áreas de química, biologia,
biotecnologia, máquinas, cosmética,
veterinária e saúde, excluindo-se as
atividades compreendidas nos artigos 17
e 18 do Decreto 455/01. Adicionalmente, a
Sociedade poderá adquirir a qualquer
título, alienar, arrendar, gravar e dar em
garantia de suas obrigações toda classe
de bens imóveis, bem como participar,
constituir ou adquirir empresas que
operem nas áreas pré-indicadas.

Descrição das atividades
desenvolvidas

PÁGINA: 211 de 390

100,000000

99,999995

100,000000

Participação do emisor
(%)

Versão : 2

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

0,000000

0,000000

0,000000

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

Consolidar novos investimentos nos Estados Unidos no seguimento de coleta de plasma.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,000000

31/12/2020

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

0,00

0,00

0,00

Data

UF sede

Valor contábil 31/12/2020

País sede

3.573,00

Valor (Reais)

Município sede
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Descrição das atividades
desenvolvidas
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Participação do emisor
(%)

Versão : 2
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9.2 - Outras Informações Relevantes
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10.1 - Condições Financeiras E Patrimoniais Gerais

10.1 - Os diretores devem comentar sobre:
a.

Condições financeiras e patrimoniais gerais

Em decorrência da evolução consistente nos resultados operacionais da Companhia ao longo dos
últimos anos, e da sua capacidade em honrar todos seus compromissos de curto e médio prazo, os
Diretores da Companhia acreditam que a Companhia possui sólidas condições patrimoniais
necessárias à condução de suas operações. A geração de caixa da Companhia, juntamente com as
linhas de crédito disponíveis são suficientes para atender ao financiamento de suas atividades, bem
como cobrir sua necessidade de recursos para a execução do seu plano de negócios.
Em 31 de dezembro de 2020, o índice de endividamento total (representado por passivo circulante
acrescido de passivo não circulante e dividido pelo patrimônio líquido) foi de 4,75. Na mesma data,
a posição de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras era de R$214.349 mil e a Dívida
Líquida totalizava R$475.664 mil, com um índice de Dívida Líquida sobre o EBITDA de 1,17x.
O aumento do índice de endividamento no exercício social findo em 31 de dezembro de 2020 frente
a 2019, ocorreu devido a captação de novas debêntures para suportar o plano de expansão da
Companhia.
Em 31 de dezembro de 2019, o índice de endividamento total (representado por passivo circulante
acrescido de passivo não circulante e dividido pelo patrimônio líquido) foi de 1,78. Na mesma data,
a posição de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras era de R$ 159.064 mil e a Dívida
Líquida totalizava R$ 119.857 mil, com um índice de Dívida Líquida sobre o EBITDA de 0,38x.
O aumento do endividamento de 2019 comparado a 2018 foi pelas debêntures conversíveis emitidas
em 2019 e seguiu com as diretrizes da Companhia, preservando a contínua busca por menores
custos financeiros e prazos alongados com suas projeções de investimentos e geração de caixa. Os
recursos levantados já estão sendo utilizados para diversas frentes de expansão, como capacidade
industrial, desenvolvimento de novos produtos, verticalização de insumos e expansão de presença
internacional.
Em 31 de dezembro de 2018, o índice de endividamento total (representado por passivo circulante
acrescido de passivo não circulante e dividido pelo patrimônio líquido) foi de 1,66. Na mesma data,
a posição de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras era de R$ 112.944 mil e a Dívida
Líquida totalizava R$ 112.187 mil, com um índice de Dívida Líquida sobre o EBITDA de 0,53x.
A Diretoria entende que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais suficientes
para implementar o seu plano de negócios e cumprir suas obrigações de curto, médio e longo prazo,
o que é confirmado por seus índices de liquidez corrente (índice que relaciona a liquidez de curto
prazo da Companhia, calculado por meio da divisão do ativo circulante pelo passivo circulante),
conforme tabela abaixo:
Em milhares de R$, exceto o índice
Ativo Circulante
Passivo Circulante
Índice de Liquidez Corrente

31/12/2020
800.495
363.829
2,20

31/12/2019
501.158
262.573
1,91

31/12/2018
429.686
173.520
2,48

O índice de liquidez corrente da Companhia passou de 1,91 no exercício social findo em 31 de
dezembro de 2019 para 2,20 no exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, decorrente do
aumento do ativo circulante. Houve um aumento do ativo circulante da Companhia, em função de
aumento de estoques para suportar novo patamar de vendas e aumento do contas a receber, que
reflete o crescimento das vendas.
Em 31 de dezembro de 2019, houve uma redução do índice de liquidez corrente da Companhia, em
função do aumento de outras contas a pagar e empréstimos para capital de giro.
Em 31 de dezembro de 2018, houve um aumento do índice de liquidez corrente da Companhia, em
função de aumento de caixa e equivalentes, além de aplicações financeiras decorrentes da geração
de resultados por meio do aumento das vendas.
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b.

Estrutura de capital

A tabela abaixo mostra a estrutura de capital da Companhia em 31 de dezembro de 2020, 2019 e
2018:
(Em R$ Milhares)
Capital de
Terceiros¹
Capital Próprio²
Total
(1)
(2)

2020

%

2019

%

2018

%

1.051.282
221.343
1.272.625

82,61%
17,39%
100,00%

472.688
265.756
738.444

64,0%
36,0%
100,0%

370.821
223.334
594.155

62,4%
37,6%
100,0%

Capital de Terceiros corresponde à soma do Passivo Circulante e Não Circulante.
Capital Próprio corresponde ao Patrimônio Líquido.

A Diretoria acredita que a atual estrutura de capital da Companhia é adequada para atender às
demandas de curto e longo prazo e às necessidades de suas operações. No entanto, se enfrentar
mudanças no seu plano de crescimento ou em sua capacidade de geração de caixa, a Companhia
poderá vir a utilizar novas linhas de financiamento.
c.
assumidos

Capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros

A Diretoria da Companhia entende que sua maior necessidade de recursos está atrelada ao(s):
(i)

pagamento pelo custo dos produtos vendidos;

(ii)

pagamento de empréstimos e financiamentos bancários;

(iii)

impostos indiretos e diretos relacionados às suas atividades operacionais, tais como ICMS,
Imposto sobre a Renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; e

(iv)

investimentos na expansão e manutenção de suas atividades operacionais.

Para tanto, a Companhia entende que apresenta condições financeiras suficientes para cumprir os
compromissos financeiros assumidos em razão do nível de geração de caixa operacional e
capacidade da Companhia de captar recursos no mercado. Essa conclusão tem como base os
seguintes fatores:
•

Liquidez: em 31 de dezembro de 2020, o ativo circulante da Companhia era de R$ 800 milhões,
superior em R$ 437 milhões ao passivo circulante, que era de R$ 364 milhões em 31 de
dezembro de 2020, representando um índice de liquidez corrente (índice que relaciona a
liquidez de curto prazo da Companhia, calculado por meio da divisão do ativo circulante pelo
passivo circulante) de 2,20. Em 31 de dezembro de 2019, o ativo circulante da Companhia era
de R$501 milhões, superior em R$239 milhões ao passivo circulante, que era de R$263 milhões,
representando um índice de liquidez corrente de 1,91.

•

Dívida líquida: em 31 de dezembro de 2020, em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de
2018, o índice de endividamento representado pela divisão da Dívida Líquida sobre o EBITDA
era de 1,17, 0,38 e 0,53, respectivamente.

•

Prazo de vencimento das obrigações financeiras: conforme apresentado no item 3.8, deste
Formulário de Referência de acordo com a natureza e prazo de vencimento, observa-se a
inexistência de concentração de vencimentos a curto prazo.

d.
Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos
não-circulantes utilizadas
A Diretoria da Companhia entende que, para manutenção do curso normal das atividades de seus
negócios, suas principais fontes de recursos são o caixa gerado por meio de suas atividades
operacionais e, quando necessário, linhas de capital de giro são solicitadas pontualmente às grandes
instituições financeiras do país.
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Em caso de investimentos de grande porte para suportar o plano de crescimento futuro da
Companhia, a Companhia poderá buscar fontes de financiamento alternativas, tais como (i)
financiamentos bancários de curto ou longo prazo para aumento da sua capacidade de produção; e
(ii) empréstimos, financiamentos e debêntures contraídos junto aos mercados financeiro e de
capitais.
Neste sentido, a Companhia realizou, no exercício social encerrado em 31 de dezembro 2020, 3
emissões de debêntures, sendo elas: (i) uma de emissão pública com esforços restritos de
colocação, nos termos da Instrução CVM 476, no valor de R$ 250 milhões (“Oferta Restrita”), cujos
recursos estão sendo destinados para o investimento de uma nova fábrica, que estará localizada na
região Sudeste ou Nordeste do Brasil; e (ii) duas emissões privadas, no valor total de R$ 260 milhões,
cujos recursos estão sendo destinados a investimentos em estudos, projetos de ampliação da
capacidade produtiva, lançamentos, pesquisa e desenvolvimento, além de usos gerais corporativos.
Por fim, com a oferta pública inicial de ações da Companhia, as emissões privadas de debêntures
da Companhia serão pagas.
Para mais informações acerca das emissões da Companhia, vide item 18.5 deste Formulário de
Referência.
e.
Fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos nãocirculantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
A Diretoria da Companhia não vislumbra necessidades de recursos que não possam ser suportadas
com os recursos atuais ou futuros dos quais a Companhia pode dispor.
Caso haja eventuais descasamentos das disponibilidades com os montantes necessários para
capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes, a Companhia conta com linhas de
crédito pré-aprovadas nos principais bancos do país, com os quais mantém relacionamento.
f.

Níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda:
i.

Contratos de empréstimo e financiamento relevantes

A seguir são apresentadas as informações detalhadas sobre o saldo de empréstimos,
financiamentos e debêntures em 31 de dezembro de 2020:
(em R$ milhares)
Modalidade

Taxa média

Arrend. mercantil
15,09% a.a
Capital Giro Itau
CDI + 1,70% a.a
Cheque Especial Uruguai USD + 8% a.a
Veículos
Total
Circulante
Não circulante
Total

Modalidade
Debêntures
Debêntures
Debêntures
Debêntures
Debêntures
Total debêntures
Circulante
Não circulante
Total

Taxa média
CDI + 1,05% a.a
CDI + 0,45% a.a
CDI +1,30% a.a
CDI + 0,45% a.a
CDI + 0,45% a.a

Banco
Safra e Bradesco
Itaú
Itaú
N/A

Banco
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Garantia
Aval do Diretor Presidente
Aval do Diretor Presidente
Sem garantia

Garantia
Aval do Diretor Presidente
Aval do Diretor Presidente
Aval do Diretor Presidente
Aval do Diretor Presidente
Aval do Diretor Presidente

Consolidado
31/12/2020
12
15.052
754
855
16.673
16.292
381
16.673
Consolidado
31/12/2020
112.593
76.759
251.671
117.671
114.645
673.340
47.010
626.330
673.340

No exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, houve a emissão das debêntures das 3ª, 4ª
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e 5ª emissões, com o objetivo de sustentar o plano de ampliação da Companhia que está em curso.
O detalhamento dos principais contratos celebrados entre a Companhia e determinadas instituições
financeiras encontra-se destacado abaixo.
BANCO BRADESCO
A-) Em 27 de junho de 2018, a Companhia celebrou junto ao Banco Bradesco S.A., a 1ª emissão de
Debêntures não conversíveis em ações, valor total de R$180.000 mil, a taxa contratada foi de 100%
do CDI (Certificado de Depósito Interfinanceiro) mais 1,05% ao ano, a ser liquidado em 5 anos com
1 ano de carência com juros mensais, vencimento da primeira parcela do principal será em
20/06/2019 e a última em 20/06/2023. Como garantia para este contrato foi dado aval do Acionista
Controlador. Em 31 de Dezembro de 2020 este contrato apresentava um saldo de R$ 112.592 mil.
Estes recursos geram à Companhia redução de custo de endividamento e maior capacidade de
realizar investimentos diversos, como ampliação da capacidade produtiva, lançamentos e PD&I
(Pesquisa, Desenvolvimento & Inovação).
C-) Em 14 de abril de 2020, a Companhia celebrou junto ao Banco Bradesco S.A. e Banco Itaú S/A,
a 3ª emissão de Debêntures não conversíveis em ações, valor total de R$250.000 mil sendo R$
166.667 mil pelo Banco Bradesco (66,67%), a taxa contratada foi de 100% do CDI (Certificado de
Depósito Interfinanceiro) mais 1,3% ao ano, a ser liquidado em 7 anos com 3 anos de carência com
juros semestrais vencimento da primeira parcela do principal será em 15/04/2023 e a última em
15/04/2027. Como garantia para este contrato foi dado aval do Acionista Controlador. Em 31 de
Dezembro de 2020 este contrato apresentava um saldo de R$ 167.788 mil.
Estes recursos geram à Companhia redução de custo de endividamento e maior capacidade de
realizar investimentos diversos, como ampliação da capacidade produtiva, lançamentos e PD&I.
BANCO ITAÚ S/A
A-) Em 27 de agosto de 2018, a Companhia celebrou junto ao Banco Itaú S/A a contratação de
capital de giro, no montante total de R$ 10.000 mil. A taxa 1,70% ao ano mais 100% do CDI. Este
Capital de Giro será liquidado em 12 parcelas trimestrais com vencimento da 1 parcela do principal
em 26/02/2020 e a última em 24/08/2021. Em 31 de Dezembro de 2020 este contrato apresentava
um saldo de R$ 4.300 mil. Como garantia para este contrato foi dado aval em nome da Companhia.
B-) Em 27 de agosto de 2018, a Companhia celebrou junto ao Banco Itaú S/A a contratação de
capital de giro, no montante total de R$ 20.000 mil. A taxa 1,70% ao ano mais 100% do CDI. Este
Capital de Giro será liquidado em 12 parcelas trimestrais com vencimento da 1 parcela do principal
em 26/02/2020 e a última em 24/08/2021. Em 31 de Dezembro de 2020 este contrato apresentava
um saldo de R$ 8.600 mil. Como garantia para este contrato foi dado aval em nome da Companhia.
C-) Em 27 de agosto de 2018, a Companhia celebrou junto ao Banco Itaú S/A a contratação de
capital de giro, no montante total de R$ 5.000 mil. A taxa 1,70% ao ano mais 100% do CDI. Este
Capital de Giro será liquidado em 12 parcelas trimestrais com vencimento da 1 parcela do principal
em 26/02/2020 e a última em 24/08/2021. Em 31 de Dezembro de 2020 este contrato apresentava
um saldo de R$ 2.150 mil. Como garantia para este contrato foi dado aval em nome da Companhia.
E-) Em 31 de Dezembro de 2020, a subsidiária Blau Uruguai Utilizou o Limite de cheque especial do
Banco Itaú, no montante de R$ 753 mil a taxa de 18% ao ano para giro do Caixa.
F-) Em 14 de abril de 2020, a Companhia celebrou junto ao Banco Bradesco S.A. e Banco Itaú S/A,
a 3ª emissão de Debêntures não conversíveis em ações, valor total de R$250.000 mil sendo R$
83.333 mil pelo Banco Itaú (33,%), a taxa contratada foi de 100% do CDI (Certificado de Depósito
Interfinanceiro) mais 1,3% ao ano, a ser liquidado em 7 anos com 3 anos de carência com juros
semestrais vencimento da primeira parcela do principal será em 15/04/2023 e a última em
15/04/2027. Como garantia para este contrato foi dado aval do Acionista Controlador. Em 31 de
Dezembro de 2020 este contrato apresentava um saldo de R$ 83.881 mil.
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Estes recursos geram à Companhia redução de custo de endividamento e maior capacidade de
realizar investimentos diversos, como ampliação da capacidade produtiva, lançamentos e PD&I
SYMBIOSIS
A-) Em 12 de Dezembro de 2019, a Companhia celebrou junto ao Fundo de Investimento Symbiosis
a 2ª (segunda) emissão de Debêntures conversíveis em ações, da Espécie Quirografária, em Série
única, valor total de R$80.000 mil, a taxa contratada foi de 100% do CDI (Certificado de Depósito
Interfinanceiro) mais 0,45% ao ano, a ser liquidado em 7 anos, em uma única parcela, com juros
trimestrais, vencimento da primeira parcela do principal e última será em 12/05/2027. Em 31 de
Dezembro de 2020 este contrato apresentava um saldo de juros R$ 76.759 mil. Como garantia para
este contrato foi dado aval do Acionista Controlador.
Estes recursos geram à Companhia redução de custo de endividamento e maior capacidade de
realizar investimentos diversos, como ampliação da capacidade produtiva, lançamentos e PD&I.
B-) Em 30 de Junho de 2020, a Companhia celebrou junto ao Fundo de Investimento Symbiosis a 4ª
(quarta) emissão de Debêntures conversíveis em ações, da Espécie Quirografária, em Série única,
valor total de R$135.000 mil, a taxa contratada foi de 100% do CDI (Certificado de Depósito
Interfinanceiro) mais 0,45% ao ano, a ser liquidado em 7 anos, em uma única parcela, com juros
trimestrais, vencimento da primeira parcela do principal e última será em 30/06/2027. Em 31 de
Dezembro de 2020 este contrato apresentava um saldo de juros R$ 135.012 mil. Como garantia para
este contrato foi dado aval do Acionista Controlador.
Estes recursos geram à Companhia redução de custo de endividamento e maior capacidade de
realizar investimentos diversos, como ampliação da capacidade produtiva, lançamentos e PD&I
C-) Em 22 de Dezembro de 2020, a Companhia celebrou junto ao Fundo de Investimento Symbiosis
a 5ª (quinta) emissão de Debêntures conversíveis em ações, da Espécie Quirografária, em Série
única, valor total de R$125.000 mil, sendo que a taxa contratada foi de 100% do CDI (Certificado de
Depósito Interfinanceiro) mais 0,45% ao ano, a ser liquidado em 7 anos, em uma única parcela, com
juros trimestrais, vencimento da primeira parcela do principal e última será em 22/12/2027. Em 31 de
dezembro de 2020 este contrato apresentava um saldo de dívida total de R$ 125.057 mil Como
garantia para este contrato foi dado aval do Acionista Controlador.
Estes recursos geram à Companhia redução de custo de endividamento e maior capacidade de
realizar investimentos diversos, como ampliação da capacidade produtiva, lançamentos e PD&I
ii.

Outras relações de longo prazo com instituições financeiras:

Nos últimos três exercícios sociais, a Companhia não possuía qualquer outra operação de longo
prazo com instituições financeiras, além daquelas mencionadas no item anterior.
iii.

Grau de subordinação entre as dívidas:

Não existe grau de subordinação contratual entre as dívidas financeiras quirografárias da
Companhia. As dívidas financeiras que possuem garantia real contam com as preferências e
prerrogativas previstas em lei.
iv.
Eventuais restrições impostas ao emissor, em especial, em relação a limites de
endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de
ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como
se o emissor vem cumprindo essas restrições:
Cláusulas contratuais restritivas (covenants):
A 1ª e a 3ª emissão de debêntures da Companhia possuem cláusulas determinando níveis máximos
de endividamento e alavancagem, níveis mínimos de cobertura, bem como outras restrições
usualmente utilizadas no mercado, conforme detalhadas abaixo.
A Companhia, por consequência da 1ª e 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em
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ações, deve observar que a razão entre (a) a dívida líquida da Companhia (dívida líquida entendese por Empréstimos e Financiamentos de curto e longo prazo e debêntures de curto e longo prazo,
subtraído o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa e aplicações financeiras) e (b) o “EBITDA” (lucro
ou prejuízo líquido da Emissora, impostos sobre o lucro corrente e diferido, resultados financeiros,
depreciação e amortização) deverá ser, durante todo o período de vigência da emissão, inferior ou
igual a 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) nas datas das suas respectivas demonstrações financeiras
anuais e consolidadas.
Outras cláusulas restritivas que podem acarretar o vencimento antecipado das obrigações
decorrentes dos contratos da Companhia caso não cumpridas são: (1) descumprimento de qualquer
obrigação não pecuniária; (2) sem prejuízo do disposto na Lei das Sociedades por Ações,
incorporação da Companhia por outra sociedade, cisão, fusão ou incorporação de ações da
Companhia, exceto nos casos em que não haja alteração do controle indireto da Companhia; (3)
inadimplemento de qualquer dívida financeira da qual a Companhia e/ou o fiador seja parte como
devedor(a) ou garantidor, cujo valor seja superior a R$ 8.000 mil; (4) se houver alteração do objeto
social de forma a alterar as atividades preponderantes; (5) não obtenção, não renovação,
cancelamento, revogação ou suspensão das autorizações, subvenções, alvarás ou licenças,
inclusive as ambientais e desde que implique na interrupção ou suspensão de 15% mais da receita
da Companhia, tomando como base a demonstração financeira do exercício corrente; (6) protesto
de títulos contra a Companhia ou contra o fiador cujo valor não pago ultrapasse R$8.000 mil, ou seu
equivalente em outras moedas, salvo se, no prazo de até 10 dias úteis contados do recebimento da
notificação do protesto, for validamente comprovado pela Companhia ao Agente Fiduciário, que (a)
o protesto foi cancelado ou sustado ou objeto de medida judicial que o tenha suspendido; (b) tenha
sido apresentada garantia em juízo, aceita pelo Poder Judiciário; ou (c) o protesto foi pago.
31/12/2020
Dívida bancária Líquida/EBITDA

Índice requerido
inferior ou igual 2,5

Índice obtido
1,17

31/12/2019
Dívida bancária Líquida/EBITDA

Índice requerido
inferior ou igual 2,5

Índice obtido
0,38

31/12/2018
Dívida bancária Líquida/EBITDA

Índice requerido
inferior ou igual 2,5

Índice obtido
0,53

Ressaltamos ainda que algumas cédulas de crédito bancário celebradas entre a Companhia e o Itaú
Unibanco S.A. possuem restrição à alteração da composição do capital social da Companhia,
conforme redação abaixo:
Instituição Financeira

Itaú Unibanco S.A.

Instrumentos
Cédulas de Crédito
Bancário

Descrição
Alteração ou modificação da composição do capital
social da Companhia, ou se ocorrer qualquer mudança,
transferência ou a cessão, direta ou indireta, do controle
societário/acionário, ou ainda a incorporação, fusão ou
cisão da Companhia, sem a prévia e expressa anuência
do Credor.

Até o momento, a Companhia não descumpriu qualquer de suas obrigações referentes a cláusulas
restritivas e, desta forma, os pagamentos das dívidas financeiras da Companhia correm
regularmente.
g.

Limites dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

A geração de caixa da Companhia, juntamente com as linhas de crédito disponíveis são suficientes
para atender ao financiamento de suas atividades, bem como cobrir sua necessidade de recursos
para a execução do seu plano de negócios.
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h.

Alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO
COMPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO RELATIVAS AO EXERCÍCIO
SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 COMPARADAS ÀS DEMONSTRAÇÕES DE
RESULTADO RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Consolidado
(R$ Milhares)
2020
1.181.804
-625.839

AV%
100,00%
-52,96%

2019
977.501
-547.435

AV%
100,00%
-56,00%

AH%
20,90%
14,32%

Lucro bruto
Despesas comerciais
Despesas administrativas
Provisão para perda esperada de contas a receber de clientes
Outras receitas operacionais, Líquidas

555.965
-82.506
-78.850
-545
-4.933

47,04%
-6,98%
-6,67%
-0,05%
-0,42%

430.066
-64.677
-62.512
189
-1.590

44,00%
-6,62%
-6,40%
0,02%
-0,16%

29,27%
27,57%
26,14%
-388,27%
210,25%

Total das despesas operacionais, Líquidas
Resultado antes do resultado financeiro, participação em
investidas e impostos
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro

-166.834

-14,12%

-128.590

-13,15%

29,74%

389.131

32,93%

301.476

30,84%

29,08%

8.184
-43.674
-35.490

0,69%
-3,70%
-3,00%

7.741
-22.854
-15.113

0,79%
-2,34%
-1,55%

5,72%
91,10%
134,83%

Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos

353.641
-106.308
6.996

29,92%
-9,00%
0,59%

286.363
-88.756
2.631

29,30%
-9,08%
0,27%

23,49%
19,78%
165,91%

Receita operacional Líquida
Custo das mercadorias e produtos vendidos

Imposto de renda e contribuição social

-99.312

-8,40%

-86.125

-8,81%

15,31%

Lucro líquido do exercício

254.330

21,52%

200.238

20,48%

27,01%

Receita Operacional Líquida
A receita operacional Líquida da Companhia no exercício social findo em 31 de dezembro de 2020
aumentou 20,9%, em relação ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. Esse
crescimento deve-se especialmente ao aumento de vendas na linha de especialidades, com produtos
anestésicos, cefalosporínicos e de gastroenterologia.
Quadro resumo das receitas Líquidas, segregadas por linhas de medicamentos:
2020
Biológicos
Especialidades
Oncológicos
Outros
Total

642.543
408.861
59.127
71.273
1.181.804

2019
54,4%
34,6%
5,0%
6,0%
100,0%

647.391
205.525
46.877
77.709
977.501

2018
66,2%
21,0%
4,8%
7,9%
100,0%

522.687
164.629
39.396
55.453
782.165

66,8%
21,0%
5,0%
7,1%
100,0%

(R$ milhares)

Cumpre ressaltar ainda que 73,4% da receita operacional Líquida da Companhia no exercício social findo
em 31 de dezembro de 2020 é oriunda de clientes privados, comparado com 55,2% em 2019. O aumento
na receita líquida de clientes privados se deve, principalmente, ao fato de ter maior capacidade produtiva
(considerando, dentre outras questões, a aquisição da Pharma Limirio, atualmente a Blau Farmacêutica
Goiás), o que resultou em mais produtos disponíveis da linha de especialidades, que são destinados
principalmente ao mercado privado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2020.
Quadro resumo das receitas Líquidas por privada e público:
Privado
Público
Total

2020
867.796
314.008
1.181.804

2019
73,4%
26,6%
100,0%

539.225
438.276
977.501

2018
55,2%
44,8%
100,0%

422.073
360.092
782.165

54,0%
46,0%
100,0%

(R$ milhares)
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Custo das mercadorias e produtos vendidos
O custo das mercadorias e produtos vendidos da Companhia cresceu 14,3%, passando de
R$547.435 mil, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, para R$ 625.839 mil no
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. Tal variação é justificada especialmente pelo
crescimento das vendas e pressão cambial, já que a maioria dos insumos são importados e a
depreciação do real impacta diretamente o custo da Companhia.
2020
Matérias-primas e embalagens
Mão de obra
Depreciação
Outros gastos
Custo total

(533.383)
(20.876)
(5.511)
(66.068)
(625.839)

AV%

2019

AV%

2018

AV%

85,2%
3,3%
0,9%
10,6%
100,0%

(470.125)
(16.942)
(4.828)
(55.540)
(547.435)

85,9%
3,1%
0,9%
10,1%
100,0%

(362.789)
(17.956)
(5.418)
(57.744)
(443.907)

81,7%
4,0%
1,2%
13,0%
100,0%

AH% VS
2019
13,5%
23,2%
14,1%
19,0%
14,3%

(R$ milhares)

Despesas operacionais Líquidas
As despesas operacionais Líquidas da Companhia aumentaram R$38.244 mil, ou 29,7%, passando
de R$128.590 mil, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, para R$166.834 mil no
exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. Esse aumento ocorreu principalmente por
maiores gastos com PD&I (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação), aumento da estrutura
administrativa, consultorias para novos projetos e despesas regulatórias.
Resultado Financeiro Líquido
O resultado financeiro líquido da Companhia diminuiu R$20.377 mil, ou 134,8%, passando de uma
despesa financeira líquida de R$15.133 mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019
para uma despesa financeira líquida de R$35.490 mil, no exercício social findo em 31 de dezembro
de 2020. As principais variações nessa rubrica são demonstradas abaixo:
(i)

Despesas financeiras: as despesas financeiras da Companhia aumentaram R$20.820 mil,
passando de uma despesa de R$22.854 mil no exercício social findo em 31 de dezembro de
2019 para uma despesa de R$43.674 mil no exercício social findo em 31 de dezembro de
2020. Esse aumento ocorreu principalmente devido a variação cambial do período.

Imposto sobre a renda e da contribuição social
Os impostos sobre a renda e contribuição social aumentaram 15,3%, passando de R$86.125 mil no
exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 para R$99.312 mil no exercício social findo em
31 de dezembro de 2020. Este aumento decorreu principalmente pelo aumento da base de apuração
dos impostos, decorrente de melhor resultado operacional. A taxa efetiva teve queda frente ao
mesmo período do ano anterior de 2 pontos percentuais, saindo de 30,1% de 2019 para 28,1% em
2020. Essa queda ocorreu devido ao aumento dos gastos com PD&I, que impactam diretamente o
benefício da Lei do Bem, a qual reduz a base de cálculo do imposto de renda e contribuição social.
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Lucro líquido do período
O lucro líquido da Companhia aumentou R$54.092 mil, ou 27,0%, passando de R$200.238 mil no
exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 para R$254.330 mil no exercício social findo em
31 de dezembro de 2020, em razão dos fatores acima expostos.
COMPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO RELATIVAS AO EXERCÍCIO
SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 COMPARADAS ÀS DEMONSTRAÇÕES DE
RESULTADO RELATIVAS AO EXERCÍCIO SOCIAL FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Consolidado
(R$ Milhares)
Receita operacional Líquida
Custo das mercadorias e produtos vendidos
Lucro bruto
Despesas comerciais
Despesas administrativas
Provisão para perda esperada de contas a receber de clientes
Outras receitas operacionais, Líquidas
Total das despesas operacionais, Líquidas
Resultado antes do resultado financeiro, participação em
investidas e impostos
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro
Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Imposto de renda e contribuição social
Lucro líquido do exercício

2019
977.501
-547.435
430.066
-64.677
-62.512
189
-1.590
-128.590

AV%
100,00%
-56,00%
44,00%
-6,62%
-6,40%
0,02%
-0,16%
-13,15%

2018
782.165
-443.907
338.258
-63.735
-75.872
-2.812
7.179
-135.240

AV%
100,00%
-56,75%
43,25%
-8,15%
-9,70%
-0,36%
0,92%
-17,29%

AH%
24,97%
23,32%
27,14%
1,48%
-17,61%
-106,72%
-122,15%
-4,92%

301.476

30,84%

203.018

25,96%

48,50%

7.741
-22.854
-15.113
286.363
-88.756
2.631
-86.125
200.238

0,79%
-2,34%
-1,55%
29,30%
-9,08%
0,27%
-8,81%
20,48%

3.678
-28.295
-24.617
178.401
-59.917
4.769
-55.148
123.253

0,47%
-3,62%
-3,15%
22,81%
-7,66%
0,61%
-7,05%
15,76%

110,47%
-19,23%
-38,61%
60,52%
48,13%
-44,83%
56,17%
62,46%

Receita operacional líquida
A receita operacional Líquida da Companhia aumentou R$195.336 mil, ou 25,0%, passando de R$782.165
mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 para R$977.501 mil no exercício social findo em
31 de dezembro de 2019. Tal aumento pode ser justificado pela mudança no mix de vendas dos
medicamentos a saber: (a) medicamentos biológicos, que representaram 65,6% de sua receita operacional
Líquida no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, que representou um aumento de R$118.487
mil, ou 22,7%, em comparação ao mesmo período de 2018, impactado principalmente pela venda de
produtos hemoderivados e anticoagulantes; (b) especialidades, que representaram 21,2% de sua receita
operacional Líquida no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, um aumento de R$42.516 mil,
ou 25,8%, em comparação ao exercício de 2018, devido principalmente a um aumento nas vendas no mix
de produtos; (c) medicamentos oncológicos, que representaram 5,3% de sua receita operacional Líquida
no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, um aumento de R$12.254 mil, ou 31,1%, em
comparação ao mesmo período de 2018, devido à maior demanda dos produtos; (d) outros, que
representaram 7,9% de sua receita operacional Líquida no exercício social findo em 31 de dezembro de
2019, um aumento de R$22.079 mil, ou 39,8%, em comparação ao mesmo período de 2018, devido à maior
demanda de produtos da linha de dermocosméticos.
Quadro resumo das receitas Líquidas, segregadas por linhas de medicamento:
2019
Biológicos
Especialidades
Oncológicos
Outros
Total

647.391
205.524
46.877
77.709
977.501

2018
66,2%
21,0%
4,8%
7,9%
100,0%

522.687
164.629
39.396
55.453
782.165

66,8%
21,0%
5,0%
7,1%
100,0%

(R$ milhares)
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A receita operacional líquida com clientes privados representou 55,2% do total da receita operacional
líquida da Companhia no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, comparado com 54,0% da
receita operacional líquida no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. A receita operacional
líquida com clientes públicos (por meio de licitações) representou 44,8% do total da receita operacional
líquida da Companhia no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, em comparação com 46,0%
da receita operacional líquida no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.
Em termos nominais, o aumento nas receitas líquidas com clientes públicos, de R$ 360.092 mil no
exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 para R$ 438.276 mil no exercício social findo em
31 de dezembro de 2019, deve-se, principalmente, ao fato de a Companhia ter ganho um número
maior de licitações para o Ministério da Saúde no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019.
A Companhia adota como posicionamento estratégico a concentração de boa parte de suas vendas
com clientes privados como garantia na diversificação de clientes, distribuidores e hospitais.
Quadro resumo das receitas líquidas por privada e público:
2019
Privado
Público
Total

539.225
438.276
977.501

2018
55,2%
44,8%
100,0%

422.073
360.092
782.165

54,0%
46,0%
100,0%

(R$ milhares)

Custo das mercadorias e produtos vendidos
O custo das mercadorias e produtos vendidos da Companhia cresceu 23,3% ou R$103.528 mil,
passando de R$ 443.907 mil, no exercício social findo 31 de dezembro de 2018, para R$ 547.435
mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. Tal variação é justificada especialmente
pelo aumento dos custos com insumos devido ao crescimento do volume de vendas e produção.
Insumos
Mão de obra
Depreciação
Outros gastos
Custo total

2019
(470.125)
(16.942)
(4.828)
(55.540)
(547.435)

AV%
85,9%
3,1%
0,9%
10,1%
100,0%

2018
(362.789)
(17.956)
(5.418)
(57.744)
(443.907)

AV%
81,7%
4,0%
1,2%
13,0%
100,0%

(R$ milhares)

Despesas operacionais Líquidas
As despesas operacionais Líquidas da Companhia reduziram R$6.650 mil, ou 4,9%, passando de
R$ 135.240 mil, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 para R$128.590 mil, no
exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. Essa redução ocorreu principalmente pelos
gastos com projetos especiais, como a tentativa de abertura de capital da Companhia em 2018.
Resultado Financeiro Líquido
O resultado financeiro líquido da Companhia diminuiu R$9.504 mil, ou 38,6%, passando de uma
despesa financeira líquida de R$24.617 mil no exercício social findo de 31 de dezembro de 2018
para uma despesa financeira líquida de R$15.113 mil, no exercício social findo em 31 de dezembro
2019. As principais variações nessa rubrica são demonstradas abaixo:
(i)

Receitas financeiras: as receitas financeiras da Companhia aumentaram R$4.063 mil,
passando de R$3.678 mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 para R$7.741
mil no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019. Este aumento ocorreu devido,
principalmente, ao aumento de receita financeira de aplicações.

(ii)

Despesas financeiras: as despesas financeiras da Companhia reduziram R$5.441 mil,
passando de uma despesa de R$28.295 mil no exercício social findo em 31 de dezembro de
2018 para uma despesa de R$ 22.854 mil no exercício social findo em 31 de dezembro de
2019. Essa redução ocorreu principalmente devido menor impacto da variação de cambial em
2019 no período.
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Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido)
Os impostos sobre a renda e contribuição social aumentaram 56,2%, passando de R$55.148 mil no
exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 para R$86.125 mil no exercício social findo em
31 de dezembro de 2019. Este aumento decorreu principalmente do aumento do lucro tributável e,
por conseguinte, do aumento da despesa com impostos.
Lucro líquido do exercício
O lucro líquido da Companhia aumentou R$76.985 mil, ou 62,5%, passando de R$123.253 mil no
exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 para R$ 200.238 mil no exercício social findo em
31 de dezembro de 2019, em razão dos fatores acima expostos.
Balanço
COMPARAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL DA COMPANHIA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
E 31 DE DEZEMBRO DE 2019
A tabela a seguir apresenta os componentes do balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro
de 2020 e em 31 de dezembro de 2019.
ATIVO
(R$ milhares)
Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Outros créditos
Total do ativo circulante
Depósitos judiciais
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Outros créditos
Total do realizável a longo prazo
Investimentos
Ativo biológico
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo

2020

AV%

2019

AV%

AH%

70.197
144.152
247.552
327.494
4.260
6.840
800.495
6.016
13.763
15.866
9.379
45.024
29
306
256.740
170.031
427.106
472.130
1.272.625

5,52%
11,33%
19,45%
25,73%
0,33%
0,54%
62,90%
0,47%
1,08%
1,25%
0,74%
3,54%
0,00%
0,02%
20,17%
13,36%
33,56%
37,10%
100,00%

6.417
152.647
140.816
187.572
7.930
5.776
501.158
6.150
663
9.479
5.237
21.529
29
306
194.035
21.387
215.757
237.286
738.444

0,87%
20,67%
19,07%
25,40%
1,07%
0,78%
67,87%
0,83%
0,09%
1,28%
0,71%
2,92%
0,00%
0,04%
26,28%
2,90%
29,22%
32,13%
100,00%

993,92%
-5,57%
75,80%
74,60%
-46,28%
18,42%
59,73%
-2,18%
1.975,87%
67,38%
79,09%
109,13%
0,00%
0,00%
32,32%
695,02%
97,96%
98,97%
72,34%

Em 31 de dezembro de 2020, o total do ativo da Companhia apresentou um crescimento de 72,34%,
ou R$ 534.181 mil, em relação a 31 de dezembro de 2019.
Ativo Circulante
O ativo circulante da Companhia teve um aumento de R$299.337 mil, passando de R$501.158 mil
em 31 de dezembro de 2019 para R$800.495 mil em 31 de dezembro de 2020.
Esse aumento ocorreu principalmente devido ao abaixo exposto:
(i)

Caixa e equivalentes de caixa: aumento de R$63.780 mil, ou 993,92%, passando de R$6.417
mil em 31 de dezembro de 2019 para R$70.197 mil em 31 de dezembro de 2020, devido à
captação da 5ª emissão de debêntures em 23 de dezembro de 2020.

(ii)

Contas a receber de clientes: aumento de R$106.736 mil, ou 75,8%, passando de R$140.816
mil em 31 de dezembro de 2019 para R$247.552 mil em 31 de dezembro de 2020, devido
ao aumento de faturamento e aumento do mix clientes privados, que tem um prazo médio
maior no total das vendas.

(iii)

Estoque: aumento de R$139.922 mil, ou 74,6%, passando de R$187.572 mil em 31 de
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dezembro de 2019 para R$327.494 mil em 31 de dezembro de 2020, devido ao aumento da
cobertura de estoques por maior lead time (maior prazo de entrega) dos fornecedores devido
ao período da pandemia da COVID-19. Além, do aumento de estoques de materiais de
desenvolvimento de produto, por conta de novos desenvolvimentos.
Ativo Não Circulante
O ativo não circulante da Companhia aumentou R$234.844 mil, ou 99,0%, passando de R$237.286
mil em 31 de dezembro de 2019 para R$472.130 mil em 31 de dezembro de 2020, devido ao aumento
do imposto de renda diferido e também do crédito de ICMS relativo à aquisição de ativo imobilizado.
O intangível aumentou R$148.644 mil, ou 695,02%, passando de R$21.387 mil em 31 de dezembro
de 2019 para R$170.031 mil em 31 de dezembro de 2020, devido aos projetos de pesquisa e
desenvolvimento e o ágio da aquisição da Pharma Limirio (atualmente Blau Farmacêutica Goiás
Ltda.).
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivos
(R$ milhares)
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Obrigações fiscais
Impostos de renda e contribuição social a recolher
Obrigações trabalhistas
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Outras contas a pagar
Total do passivo não circulante
Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de lucros
Reserva de capital
Ajustes de avaliação patrimonial
Total do Patrimônio Líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

2020

AV%

2019

AV%

AH%

133.000
16.292
47.010
10.756
36.228
19.686
57.206
43.651
363.829
381
626.330
5.062
55.680
687.453
1.051.282

10,45%
1,28%
3,69%
0,85%
2,85%
1,55%
4,50%
3,43%
28,59%
0,03%
49,22%
0,40%
4,38%
54,02%
82,61%

85.240
29.145
45.681
2.277
21.010
15.992
51.386
11.842
262.573
15.012
189.083
5.001
1.019
210.115
472.688

11,54%
3,95%
6,19%
0,31%
2,85%
2,17%
6,96%
1,60%
35,56%
2,03%
25,61%
0, 68%
0,14%
28,45%
64,01%

56,03%
-44,10%
2,91%
372,38%
72,43%
23,10%
11,33%
268,61%
38,56%
-97,46%
231,25%
1,22%
5.364,18%
227,18%
122,41%

100.640
84.635
34.562
1506
221.343
1.272.625

7,91%
6,65%
2,72%
0,12%
17,39%
100,00%

100.640
163.336
3.418
-1.638
265.756
738.444

13,63%
22,12%
0,46%
-0,22%
35,99%
100,00%

0,00%
-48,18%
911,18%
-191,94%
-16,71%
72,34%

Em 31 de dezembro de 2020 o total do passivo da Companhia apresentou um crescimento de
122,4% ou R$578.594 mil, em relação a 31 de dezembro de 2019.
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Passivo Circulante
O passivo circulante da Companhia aumentou 38,6%, ou R$101.256 mil, passando de R$262.573
mil em 31 de dezembro de 2019 para R$ 363.829 mil em 31 de dezembro de 2020. Essa variação
deu-se em decorrência dos fatores descritos abaixo:
(i)

Fornecedores: a conta de fornecedores da Companhia aumentou 56,03%, passando de
R$85.240 mil em 31 de dezembro de 2019 para R$133.000 mil em 31 de dezembro de 2020,
devido a estratégia de aumento dos estoques para melhorar a cobertura e suprir a demanda
sem ruptura.

(ii)

Empréstimos e financiamentos: os empréstimos e financiamentos circulantes da Companhia
reduziram R$ 12.853 mil, ou 44,1%, passando de R$29.145 mil em 31 de dezembro de 2019
para R$16.292 mil em 31 de dezembro de 2020. Tal variação é decorrente de antecipações
de ACC, dada a redução na taxa de câmbio (do Real em relação ao Dólar Norte-Americano)
em dezembro de 2020.

(iii)

Outras contas a Pagar: Em 31 de dezembro de 2020, o saldo de “outras contas a pagar”
totalizava R$43.651 mil, correspondendo a um aumento de 268,6% em relação ao saldo de
31 de dezembro de 2019, de R$ 11.842 mil, principalmente em decorrência do saldo a pagar
pela compra da Pharma Limirio (atualmente Blau Farmacêutica Goiás Ltda.), correspondente
a parcela de curto prazo no montante de R$20.000 mil.

Passivo Não Circulante
O passivo não circulante da Companhia aumentou R$477.338 mil ou 227,2%, passando de
R$210.115 mil em 31 de dezembro de 2019 para R$687.453 mil em 31 de dezembro de 2020. Essa
variação deu-se, principalmente, em decorrência de novas captações tanto empréstimos quanto
debêntures.
Patrimônio Líquido
O patrimônio líquido da Companhia reduziu 16,71%, passando de R$265.756 mil em 31 de dezembro
de 2019 para R$221.343 mil em 31 de dezembro de 2020, representando uma redução de R$44.413
mil, principalmente pela distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio.
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COMPARAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL DA COMPANHIA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
E 31 DE DEZEMBRO DE 2018
A tabela a seguir apresenta os componentes do balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro
de 2019 e 31 de dezembro de 2018.
ATIVO
(R$ milhares)
Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Outros créditos
Total do ativo circulante
Depósitos judiciais
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Outros créditos
Investimentos
Ativo biológico
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo

2019
6.417
152.647
140.816
187.572
7.930
5.776
501.158
6.150
663
9.479
5.237
29
306
194.035
21.387
237.286
738.444

AV%
0,9%
20,7%
19,1%
25,4%
1,1%
0,8%
67,9%
0,8%
0,1%
1,3%
0,7%
0,0%
0,0%
26,3%
2,9%
32,1%
100,0%

2018
11.079
101.865
162.774
145.163
5.547
3.258
429.686
5.231
771
6.546
6.968
15
306
135.706
8.926
164.469
594.155

AV%
1,9%
17,1%
27,4%
24,4%
0,9%
0,5%
72,3%
0,9%
0,1%
1,1%
1,2%
0,0%
0,1%
22,8%
1,5%
27,7%
100,0%

AH%
-42,1%
49,9%
-13,5%
29,2%
43,0%
77,3%
16,6%
17,6%
-14,0%
44,8%
-24,8%
93,3%
0,0%
43,0%
139,6%
44,3%
24,3%

(R$ milhares)

Em 31 de dezembro de 2019, o total do ativo da Companhia apresentou um crescimento de 24,3%,
ou R$144.289 mil, em relação a 31 de dezembro de 2018.
Ativo Circulante
O ativo circulante da Companhia teve aumento de R$71.742 mil, passando de R$429.868 mil em 31
de dezembro de 2018 para R$501.158 mil em 31 de dezembro de 2019.
Esse aumento ocorreu principalmente devido ao abaixo exposto:
Aplicações Financeiras: aumento de R$50.782 mil, ou 49,9%, passando de R$101.865 no exercício
findo em dezembro de 2018 para R$152.647 mil para o final do exercício de 2019. Isto ocorreu pela
melhor gestão do caixa da Companhia que suporta o atual plano de expansão.
Estoque: aumento de R$42.409 mil, ou 29,2%, passando de R$145.163 mil em 31 de dezembro de
2018 para R$187.572 mil em 31 de dezembro de 2019, refletindo uma melhor estrutura de estoque
para suportar maior demanda.
Ativo Não Circulante
O ativo não circulante da Companhia aumentou R$72.817 mil, ou 44,3%, passando de R$164.469
mil em 31 de dezembro de 2018 para R$ 237.286 mil em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento
ocorreu principalmente devido ao aumento de ativo imobilizado. O ativo imobilizado da Companhia
aumentou R$58.329 mil em 31 de dezembro de 2019, passando de R$135.706 mil em 31 de
dezembro de 2018 para R$194.035 mil em 31 de dezembro de 2019. As adições ao ativo imobilizado
estão relacionadas basicamente a investimentos no plano de expansão de capacidade produtiva. Os
adiantamentos de bens para entrega futura, cujas adições foram de R$32.222 mil e referem-se a
aquisições de máquinas importadas recebidas ao longo do exercício de 2020.
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PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivos
(R$ milhares)
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Obrigações fiscais
Impostos de renda e contribuição social a recolher
Obrigações trabalhistas
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Outras contas a pagar
Total do passivo não circulante
Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de lucros
Debêntures conversíveis em ações
Ajustes de avaliação patrimonial
Total do passivo e patrimônio líquido

2019

AV%

85.240
29.145
45.681
2.277
21.010
15.992
51.386
11.842
262.573
15.012
189.083
5.001
1.019
210.115
472.688

11,5%
3,9%
6,2%
0,3%
2,8%
2,2%
7,0%
1,6%
35,6%
2,0%
25,6%

100.640
163.336
3.418
(1.638)
738.444

2018

AV%

AH%

14,5%
1,6%
3,9%
0,3%
2,7%
2,3%
2,3%
1,6%
29,2%
5,9%
26,5%
0,8%
0,0%
33,2%
62,4%

-0,8%
209,0%
98,7%
15,5%
31,3%
16,6%
273,5%
21,7%
51,3%
-57,4%
20,1%
8,9%

0,1%
28,5%
64,0%

85.926
9.433
22.990
1.972
16.002
13.712
13.758
9.727
173.520
35.208
157.500
4.593
197.301
370.821

13,6%
22,1%
0,5%
-0,2%
100,0%

100.640
123.790
0
(1.096)
594.155

16,9%
20,8%
0,0%
-0,2%
100,0%

0,0%
31,9%
-100,0%
24,3%

6,5%
27,5%

(R$ milhares)

Em 31 de dezembro de 2019 o total do passivo da companhia apresentou um crescimento de 27,5%
ou R$101.867 mil, em relação a 31 de dezembro de 2018.
Passivo Circulante
O passivo circulante da Companhia aumentou 51,3%, ou R$ 89.053 mil, passando de R$173.520 mil
em 31 de dezembro de 2018 para R$ 262.573 mil em 31 de dezembro de 2019. Essa variação deuse em decorrência dos fatores descritos abaixo:
(i)

Empréstimos e financiamentos: os empréstimos e financiamentos circulantes da Companhia
aumentaram R$19.712 mil, ou 209,0%, passando de R$9.433 mil em 31 de dezembro de
2018 para R$29.145 mil em 31 de dezembro de 2019. Tal variação é decorrente da emissão
das debêntures conversíveis emitidas no final de 2019.

(ii)

Dividendos e juros sobre capital próprio: aumentaram R$ 37.328 mil, passando de R$13.758 mil
em 31 de dezembro de 2018 para R$ 51.386 mil em 31 de dezembro de 2019, pela melhora no
resultado da companhia e aumento da base de cálculo dos juros sobre capital próprio.

Passivo Não Circulante
O passivo não circulante da Companhia aumentou 12.814 mil ou 6,5%, passando de R$ 197.301 mil
em 31 de dezembro de 2018 para R$210.115 mil em 31 de dezembro de 2019. Essa variação deuse, principalmente, em decorrência do fim do prazo de carência das amortizações das debêntures
não conversíveis e do empréstimo de capital de giro.
Patrimônio Líquido
O patrimônio líquido da Companhia aumentou 19,0%, passando de R$223.334 mil em 31 de
dezembro de 2018 para R$265.756 mil em 31 de dezembro de 2019, representando um aumento de
R$ 42.422 mil, principalmente devido ao aumento no lucro líquido do exercício de 2019.
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±2VGLUHWRUHVGHYHPFRPHQWDU
D  5HVXOWDGRVGDVRSHUDo}HVGRHPLVVRUHPHVSHFLDO

i.
'HVFULomRGHTXDLVTXHUFRPSRQHQWHVLPSRUWDQWHVGDUHFHLWD

$ UHFHLWD RSHUDFLRQDO OtTXLGD GD &RPSDQKLD p HVVHQFLDOPHQWH SURYHQLHQWH GD YHQGD GH
PHGLFDPHQWRV SRU PHLR GRV VHJPHQWRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD GLYXOJDGRV HP VXDV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV L  LQVWLWXFLRQDO TXH FRQVLVWH QD GLYLVmR GH QHJyFLRV FRPSRVWD GH
PHGLFDPHQWRVDSOLFDGRVHPWUDWDPHQWRVHVSHFtILFRVHPKRVSLWDLVHFOtQLFDVS~EOLFRVRXSULYDGRV
³,QVWLWXFLRQDO´  H LL  YDUHMR QmRKRVSLWDODU  TXH FRQVLVWH QD GLYLVmR GH QHJyFLRV TXH DWHQGH DR
FDQDOYDUHMRIDUPDFrXWLFRHGHSURFHGLPHQWRV ³9DUHMR´ 

2VPHGLFDPHQWRVGHPDUFDVSUySULDVGD&RPSDQKLDGLYLGHPVHHPXQLGDGHVGHQHJyFLR ³OLQKDV
GHPHGLFDPHQWRV´ 

%LROyJLFRV2VSURGXWRVELROyJLFRVVmRPHGLFDPHQWRVSURGX]LGRVSRUELRVVtQWHVHHPFpOXODVYLYDVDR
FRQWUiULRGRVVLQWpWLFRVTXHVmRSURGX]LGRVSRUVtQWHVHTXtPLFD2VELROyJLFRVVmRXPDFODVVHGLYHUVD
H KHWHURJrQHD GH SURGXWRV TXH SRGHP VHU HODERUDGRV XWLOL]DQGR PDWpULDVSULPDV GH GXDV RULJHQV
GLIHUHQWHVD PHGLFDPHQWRVREWLGRVDSDUWLUGHPDWHULDOELROyJLFRTXHVmRH[WUDtGRVGHPLFURUJDQLVPRV
YLYRDWHQXDGRRXPRUWR yUJmRVHWHFLGRVGHRULJHPYHJHWDORXDQLPDOFpOXODVRXIOXLGRVGHRULJHP
KXPDQDRXDQLPDOE PHGLFDPHQWRVREWLGRVSRUSURFHGLPHQWRVELRWHFQROyJLFRVTXHVmRSURWHtQDV
UHFRPELQDQWHVREWLGDVDSDUWLUGHFpOXODVJHQHWLFDPHQWHPRGLILFDGDVDQWLFRUSRVPRQRFORQDLV

2QFROyJLFRV$OLQKDGHRQFRORJLDHVWiFRPSRVWDSRUPHGLFDPHQWRVGHDGPLQLVWUDomRRUDOHLQMHWiYHO
GHRULJHPGLYHUVDGHVWLQDGRVDRWUDWDPHQWRGRFkQFHUTXHHQJOREDPGLYHUVDVFODVVHVWHUDSrXWLFDV
HWLSRVGHWUDWDPHQWR

(VSHFLDOLGDGHV$OLQKDGHHVSHFLDOLGDGHVHVWiFRPSRVWDSRUSURGXWRVTXHVmRXWLOL]DGRVQRGLDD
GLD GR KRVSLWDO QD PDLRULD GRV WUDWDPHQWRV HVSHFLDOL]DGRV GH GRHQoDV LQIHFFLRVDV WUDWDPHQWRV
HVSHFLDLVGHQWUHRXWURV(QJOREDDQWLELyWLFRVUHOD[DQWHVPXVFXODUHVFRPDSOLFDo}HVWHUDSrXWLFDV
PHGLFDPHQWRVLQMHWiYHLVDQHVWpVLFRVHQWUHRXWURV

2XWURV $ OLQKD GH RXWURV p FRPSRVWD SRU PHGLFDPHQWRV VRE SUHVFULomR PpGLFD LVHQWRV GH
SUHVFULomR 0,3  IRFDGRV QR PHUFDGR YDUHMR UHWDLO  H QmR YDUHMR LQFOXLQGR DLQGD GHUPR
PHGLFDPHQWRVSUHVHUYDWLYRVHDILQV


4XDGURUHVXPRGDVUHFHLWDVOtTXLGDVVHJUHJDGDVSRUOLQKDVGHPHGLFDPHQWRV
GHGH]HPEURGH







%LROyJLFRV













(VSHFLDOLGDGHV













2QFROyJLFRV













2XWURV

























7RWDO


2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHQWHQGHPTXHDUHFHLWDRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDpGLUHWDPHQWHDIHWDGD
SRULQ~PHURVIDWRUHVLQFOXLQGRDVSHFWRVPDFURHFRQ{PLFRVFRPRDDWLYLGDGHHFRQ{PLFDGRSDtVHD
WD[DGHGHVHPSUHJRGDSRSXODomR$OpPGLVVRGLYHUVRVRXWURVIDWRUHVSRGHPDIHWDURVUHVXOWDGRV
GD&RPSDQKLDFRPRRDXPHQWRGDFRQFRUUrQFLDHPVHXVPHUFDGRVHRFXVWRGRVLQVXPRVXWLOL]DGRV
SDUDDHODERUDomRGRVPHGLFDPHQWRVRTXDOpGLUHWDPHQWHLPSDFWDGRSHODWD[DGHFkPELR$GHPDLV
D UHFHLWD RSHUDFLRQDO RULXQGD GD YHQGD GH PHGLFDPHQWRV SDUD RV FOLHQWHV S~EOLFRV WHP VLGR XP
LPSRUWDQWHFRPSRQHQWHQDUHFHLWDRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDQRV~OWLPRVDQRV
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$GLFLRQDOPHQWHRVHWRUIDUPDFrXWLFRQR%UDVLOpEDVWDQWHUHJXODGRDOWDPHQWHFRPSHWLWLYRHFDPLQKDSDUD
XPD FRQVROLGDomR GH VHXV SULQFLSDLV players 7DLV IDWRUHV LQFOXLQGR RV Mi GHVFULWRV QR LWHP  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDSRGHPLPSDFWDURGHVHPSHQKRGDUHFHLWDGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD

$ WDEHOD DEDL[R DSUHVHQWD D UHFHLWD RSHUDFLRQDO OtTXLGD GD &RPSDQKLDSRUVHJPHQWR SDUDRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH

([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHP

HP5PLOKDUHVH[FHWR

5HFHLWDRSHUDFLRQDO
OtTXLGD

GHGH]HPEURGH



7RWDO



7RWDO



7RWDO













9DUHMR













7RWDO













,QVWLWXFLRQDO


$FRPSDQKLDPDQWHYHVHXFUHVFLPHQWRQRVHJPHQWR,QVWLWXFLRQDOTXHVHPRVWURXPDLVUHVLOLHQWHDR
VHJPHQWR9DUHMRQRFHQiULRGDSDQGHPLDGH&29,'HP

4XDGURUHVXPRGDVUHFHLWDVOtTXLGDVSRUSULYDGDHS~EOLFR

(R$ milhares)









3ULYDGR













3~EOLFR













7RWDO














ii.
)DWRUHVTXHDIHWDPPDWHULDOPHQWHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLV

$VRSHUDo}HVHFOLHQWHVGD&RPSDQKLDHVWmRVXEVWDQFLDOPHQWHORFDOL]DGRVQR%UDVLO H HP PHQRU
SURSRUomRHPSDtVHVGD$PpULFD/DWLQD$VFRQGLo}HV PDFURHFRQ{PLFDV GR %UDVLO H GRV SDtVHV
RQGH DWXD SRGHP DIHWDU DV UHFHLWDV GD &RPSDQKLD $OpP GLVVR DOWHUDo}HV HP UHJXODPHQWRV
DRVTXDLVD&RPSDQKLDHVWi H[SRVWDSRGHPDIHWDUVXDVUHFHLWDV

'HYLGRDRJUDQGHYROXPHGHLPSRUWDo}HVGHPDWpULDVSULPDVYDULDo}HVQRFkPELRSRGHPDIHWDUR
UHVXOWDGRRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDYLVWRTXHHPWRUQRGHGRVLQVXPRVHVVHQFLDLVjSURGXomR
GHPHGLFDPHQWRVpDGTXLULGDQRPHUFDGRLQWHUQDFLRQDOHD&RPSDQKLDQmRUHDOL]DDFRQWUDWDomRGH
KHGJHFDPELDOSDUDVXDVFRPSUDVGHPDWpULDSULPDUHDOL]DGDVHPPRHGDVHVWUDQJHLUDV

E  9DULDo}HV GDV UHFHLWDV DWULEXtYHLV D PRGLILFDo}HV GH SUHoRV WD[DV GHFkPELRLQIODomR
DOWHUDomR GH YROXPHV H LQWURGXomR GH QRYRV SURGXWRV H VHUYLoRV

2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHQWHQGHPTXHDYRODWLOLGDGHGDVPRHGDVHVWUDQJHLUDVHRGHVFRQWUROH
GRV tQGLFHV LQIODomR SRGHP DIHWDU R UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO GD &RPSDQKLD $OpP GHVVHV IDWRUHV
H[WHUQRVVREUHRVTXDLVD&RPSDQKLDQmRWHPFRQWUROHHTXHSRGHPYLUDDIHWDUDGHPDQGDGH
YHQGDVGRSURGXWRILQDODIDOWDGHLQYHVWLPHQWRVSDUDODQoDPHQWRVGHQRYRVSURGXWRVWDPEpPSRGH
LPSDFWDUVLJQLILFDWLYDPHQWHRVUHVXOWDGRVRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLD

9DOH UHVVDOWDU TXH R DXPHQWR GH SUHoR GH PHGLFDPHQWRV SUHoR IiEULFD H SUHoR Pi[LPR DR
FRQVXPLGRU  p FRQFHGLGR DQXDOPHQWH SHOR &RQVHOKR GH 0LQLVWURV GD &kPDUD GH 5HJXODomR GR
0HUFDGRGH0HGLFDPHQWRV³&0('´HQWUDQGRWLSLFDPHQWHHPYLJRUQRGLDGHDEULOGHFDGDDQR
2SHUFHQWXDOGHUHDMXVWHFRQFHGLGRTXHHVWiYLJHQWHGHGHDEULOGHDGHPDUoRGH
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p GH  SDUD PHGLFDPHQWRV GR QtYHO   SDUD PHGLFDPHQWRV GR QtYHO  H  SDUD
PHGLFDPHQWRVGRQtYHO1RDQRGHRUHSDVVHIRLHPGHMXQKRFRPRVSHUFHQWXDLVGH
 SDUD PHGLFDPHQWRV GR QtYHO   SDUD PHGLFDPHQWRV GR QtYHO  H  SDUD
PHGLFDPHQWRVGRQtYHO

2DXPHQWRSRUSHUFHQWXDLVHPQtYHLVpGHILQLGRGHDFRUGRFRPRQtYHOGH FRQFHQWUDomR IDWRU= H
SHORQtYHOGHSURGXWLYLGDGH IDWRU; GHPHUFDGRSRUPHLR GRVLVWHPDAnatomical Classification nível
4 $&  GD European Pharmaceutical Market Research Association (3K05$  H tQGLFHV GR
+HUILQGDKO+LUVFKPDQ ,++ 
&RPLVVRRVQtYHLVGHILQLGRVSHOD&0('SHUPDQHFHPDVVLPGLVSRVWRV

D  1tYHO±6HPHYLGrQFLDVGHFRQFHQWUDomRFODVVHVWHUDSrXWLFDVFRP,++DEDL[RGHRQGH
RIDWRU=DVVXPHRYDORULQWHJUDOGRIDWRU;

E  1tYHO  ± 0RGHUDGDPHQWH FRQFHQWUDGR ,++ HQWUH  H  RQGH R IDWRU = DVVXPHD
PHWDGHGRYDORUGRIDWRU;

F  1tYHO±)RUWHPHQWHFRQFHQWUDGR,++DFLPDGHRQGHRIDWRU=DVVXPHR YDORULJXDOD
]HUR 

F ,PSDFWR GD LQIODomR GD YDULDomR GH SUHoRV GRV SULQFLSDLV LQVXPRV H SURGXWRV GR
FkPELR H GD WD[D GH MXURV QR UHVXOWDGR RSHUDFLRQDO H QRUHVXOWDGRILQDQFHLURGRHPLVVRU
TXDQGRUHOHYDQWH

2GHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLDSRGHVHUDIHWDGRSHODLQIODomRXPDYH]TXHXPDSDUFHOD
H[SUHVVLYDGRVVHXVFXVWRVHGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVpLQFRUULGDHPUHDLVHpUHDMXVWDGDSHODLQIODomR
$ UHFHLWD GH YHQGDV WDPEpP p DIHWDGD SHOD LQIODomR XPD YH] TXH GH PRGR JHUDO D &RPSDQKLD
UHSDVVDSDUWHGRVDXPHQWRVQRVFXVWRVSDUDVHXVFOLHQWHVSRUPHLRGHDXPHQWRVGHSUHoRVOLPLWDGRV
DRV SHUFHQWXDLV SHUPLWLGRV SHOD &0(' 1mR p SRVVtYHO SUHYHU QR HQWDQWR VH D &RPSDQKLD VHUi
FDSD]GHUHSDVVDULQWHJUDOPHQWHRDXPHQWRGRVFXVWRVSDUDRVFOLHQWHVQRIXWXUR

$ LQG~VWULD IDUPDFrXWLFD QR %UDVLO VRIUH FRP D YRODWLOLGDGH GR GyODU QRUWHDPHULFDQR SRU VHU
FRQVXPLGRUDGHLQVXPRVHVVHQFLDLVjSURGXomRGHPHGLFDPHQWRVGRVTXDLV RSDtVpFDUHQWH$OpP
GLVWRPXLWDVYH]HV RSUHoRSUDWLFDGRLQWHUQDPHQWHpVXSHULRU DRSUDWLFDGRQRH[WHULRURXDVXD
TXDOLGDGHQmRDWHQGHDRVUHTXHULPHQWRVHSDGU}HV GHTXDOLGDGHREULJDQGRDVLQG~VWULDVDLPSRUWDU
WDLVLQVXPRV

$ &RPSDQKLD HVWi VXMHLWD D UHJXODo}HV IHGHUDLV TXH LPS}HP FRQWUROH GH SUHoRV j PDLRULDGRV
SURGXWRV IDUPDFrXWLFRV 2V SUHoRV TXH D &RPSDQKLD SRGH FREUDU VREUH HVVHV SURGXWRV HVWmR
VXMHLWRVDROLPLWHUHDMXVWDGRDQXDOPHQWHGHDFRUGRFRPDOHL IHGHUDO DXPHQWR GD &0('  R TXDO
UHIOHWH EDVLFDPHQWH DV PXGDQoDV GD LQIODomR PHGLGD SHOR ,3&$ H IDWRUHV TXH SRVVDP RQHUDUD
HVWUXWXUDGHFXVWRVGDLQG~VWULDIDUPDFrXWLFDFRPRGHVYDORUL]Do}HVFDPELDLVDFHQWXDGDVDXPHQWRV
VLJQLILFDWLYRVGH FXVWRGHHQHUJLDHOpWULFDHQWUHRXWURV

1RV~OWLPRVDQRVRVUHDMXVWHVGHSUHoRVSHUPLWLGRVSHOD&0('IRUDPRVVHJXLQWHV


,3&$
1tYHO
1tYHO
1tYHO
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±(YHQWRVFRPHIHLWRVUHOHYDQWHVRFRUULGRVHHVSHUDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
$VLQIRUPDo}HVDVHJXLUDSUHVHQWDGDVIRUDPDYDOLDGDVHFRPHQWDGDVSHORV'LUHWRUHVGD&RPSDQKLD

a) ,QWURGXomRRXDOLHQDomRGHVHJPHQWRRSHUDFLRQDO

1mRDSOLFiYHO XPD YH] TXH QmR KRXYH D LQWURGXomR RX DOLHQDomR GH VHJPHQWR RSHUDFLRQDO QRV
~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLV

b) &RQVWLWXLomRDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD

(P  GH QRYHPEUR GH  D &RPSDQKLD UHDOL]RX D DTXLVLomR GD HPSUHVD GH 3UHVHUYDWLYRV
35(6(59SHORPRQWDQWHGH5PLO(VWDHPSUHVDIRLLQFRUSRUDGD SHOD&RPSDQKLDHP
GHMDQHLURGH3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHDLQFRUSRUDomRGD35(6(59YLGHLWHPGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

(P  GH PDLR GH  D &RPSDQKLD UHDOL]RX D DTXLVLomR GD HPSUHVD 3KDUPD/LPLUR,QG~VWULD
)DUPDFrXWLFD/WGD DWXDOPHQWH%ODX)DUPDFrXWLFD*RLiV/WGD SHORPRQWDQWHGH5PLO
VHQGR5PLOGHVLQDO5PLOSDJRVYLDWUDQVIHUrQFLDEDQFiULDHPGHPDLRGH
GDWDGDDVVLQDWXUDGRWHUPRGHILQLWLYRGHFRPSUDHYHQGD closing HRUHVWDQWHGH5PLOD
VHUSDJRHPSDUFHODVWULPHVWUDLVLJXDLVHFRQVHFXWLYDVGH5PLOFDGDDFRQWDUGRWHUFHLUR
PrV VHJXLQWH DSyV D GDWD GH IHFKDPHQWR 5HVWDQGR 5 PLO D WtWXOR GH FRQWUDSUHVWDomR
FRQWLQJHQWH 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH D DTXLVLomR GD 3KDUPD /LPLULR YLGH LWHP  GHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

(PGHVHWHPEURGHIRLFRQVWLWXtGDD3/(;±3ODVPD([SHUWV&RUSHPSUHVDFRPFDSLWDO
VXEVFULWR H D LQWHJUDOL]DU GH 86 PLO GLYLGLGRV HP  Do}HV FRP YDORU QRPLQDO GH
86FDGDFRPRholdingGHSDUWLFLSDo}HV(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDUHDOL]RX
DSULPHLUDUHPHVVDGHUHFXUVRVSDUDFXVWHDUJDVWRVLQLFLDLVGHLQVWDODomRQRYDORUGH5PLO
HTXLYDOHQWHVD86'PLO 

$3/(;DGTXLULXGHSDUWLFLSDomRQRFDSLWDOVRFLDOGD+HPDUXV3ODVPD/DXGHUKLOO//&XPD
HQWLGDGHGHUHVSRQVDELOLGDGHOLPLWDGDGHYLGDPHQWHFRQVWLWXtGDH[LVWHQWHVREDVOHLVGRHVWDGRGD
)OyULGDQRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFDIRUPDGDSDUDGHVHQYROYHURSHUDUHJHUHQFLDUFHQWURVGH
FROHWDGHSODVPD3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVYHULWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

c) (YHQWRVRXRSHUDo}HVQmRXVXDLV

1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHQmRIRUDPSUDWLFDGDVRSHUDo}HVRXHYHQWRVQmRXVXDLVQRV~OWLPRVWUrV
H[HUFtFLRVVRFLDLV
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10.4 - Mudanças Significativas Nas Práticas Contábeis - Ressalvas e Ênfases no Parecer
do Auditor
10.4 – Os diretores devem comentar:
a. mudanças significativas nas práticas contábeis
CPC 47 / IFRS 15 – Receita de contrato com cliente
O CPC 47 / IFRS 15 estabelece um novo conceito para o reconhecimento de receita, substituindo a
IAS 18 Receita, a IAS 11 Contratos de Construção e as interpretações relacionadas.
O CPC 48 / IFRS 9 - Instrumentos Financeiros
O CPC 48 / IFRS 9 apresenta novos requisitos de divulgação para classificação e mensuração,
perdas ao valor recuperável e contabilidade de hedge.
CPC 06(R2) / IFRS 16 – Arrendamento
O CPC 06 (R2) / IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço
patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa
o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua
obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções opcionais estão disponíveis para
arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece
semelhante à antiga norma, isto é, os arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em
financeiros ou operacionais.
A nova norma é aplicável a partir 1º de janeiro de 2019, o CPC 06(R2) / IFRS 16 substitui as normas
de arrendamento existentes, incluindo o CPC 06 (IAS 17) Operações de Arrendamento Mercantil e
o ICPC 03 (IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27) Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento
Mercantil.
Com a implementação do novo conceito da referida norma, a Companhia avaliou se os contratos
ativos de arrendamento transferem o direito de controlar o uso dos ativos identificados por um
período de tempo ou durante todo o período de seu uso. Para tanto, avaliou se:

•

possui o direito de obter substancialmente todos os benefícios econômicos pelo uso dos
ativos identificados;

•
•

possui o direito de direcionar o uso dos ativos identificados; e
seus contratos de arrendamento permanecem aplicáveis dentro do novo conceito.

a. Prazo de arrendamento
O CPC 06(R2) / IFRS 16 exige a avaliação não somente do prazo não cancelável do arrendamento,
mas pede para que sejam considerados conjuntamente os pontos destacados abaixo:
•
•

períodos cobertos por opção de prorrogar o arrendamento se o arrendatário estiver
razoavelmente certo de exercer essa opção; e
períodos cobertos por opção de rescindir o arrendamento se o arrendatário estiver
razoavelmente certo de não exercer essa opção.
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Desde sua vigência, a Companhia e suas controladas realizaram análises com base em seus
contratos vigentes, bem como os novos contratos assinados durante esse período (contratos de
prestação de serviços e contratos de arrendamento) e não identificaram a necessidade de ajuste
decorrente da aplicação da nova norma.
b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis
Não aplicável, uma vez que mudanças adotadas nos últimos três exercícios sociais não produziram
efeito significativo nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia dos
últimos três exercícios sociais.
c. ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor
Não aplicável, tendo em vista que não houve qualquer ênfase ou ressalva nos relatórios dos
auditores referentes às demonstrações financeiras da Companhia para os últimos três exercícios
sociais.
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10.5 – Políticas contábeis críticas
Os Diretores entendem que os princípios contábeis abaixo são relevantes para descrever os
resultados operacionais e a condição financeira da Companhia e por exigirem julgamentos subjetivos
ou complexos para estimar os efeitos cujas incertezas são intrínsecas.
A Companhia e suas controladas aplicaram as políticas contábeis descritas a seguir de maneira
consistente a todos os exercícios apresentados as em suas demonstrações financeiras.
Abaixo apresentamos um índice das principais políticas contábeis, cujos detalhes estão disponíveis
nas páginas correspondentes:
a) Reconhecimento de receita
A receita é reconhecida quando os produtos são entregues e aceitos pelos clientes em suas
instalações.
Para contratos que permitem ao cliente devolver as mercadorias, a receita é reconhecida na medida
em que seja altamente provável que uma reversão significativa no valor da receita acumulada
reconhecida não ocorrerá.
A Companhia reavalia sua expectativa de devoluções na data do balanço, atualizando os valores do
ativo e do passivo.
Devido à relevância dos montantes envolvidos e à necessidade de controles para determinar se a
receita foi reconhecida no período contábil correto, ou seja, quando ocorre a transferência de controle
sobre o produto para o seu cliente, consideramos este assunto como significativo.
b) Instrumentos Financeiros
(i)

Reconhecimento e mensuração inicial

O contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na data
em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos
inicialmente quando a Companhia se tornar parte das disposições contratuais do instrumento.
Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de
financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado pelo valor justo,
acrescido, para um item não mensurado ao VJR, os custos de transação que são diretamente
atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente
significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação.
(ii)

Classificação e mensuração subsequente

Ativos financeiros
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo amortizado;
ao VJORA (valor justo por meio de outros resultados abrangentes) - instrumento de dívida; ao VJORA
-instrumento patrimonial; ou ao VJR (valor justo por meio do resultado).
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não
ser que a Companhia mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e neste caso
todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período de apresentação
posterior à mudança no modelo de negócios.
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e
não for designado como mensurado ao VJR:
- é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para
receber fluxos de caixa contratuais; e
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- seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente
ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto.
Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA se atender ambas as condições a seguir e não
for designado como mensurado ao VJR
- é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de
fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e
- seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos
de principal e juros sobre o valor principal em aberto.
No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja mantido
para negociação, a Companhia pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações
subsequentes no valor justo do investimento em ORA. Essa escolha é feita investimento por
investimento.
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJORA,
conforme descrito acima, são classificados como ao VJR. No reconhecimento inicial, a Companhia
pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda aos requisitos
para ser mensurado ao custo amortizado ou ao VJORA como ao VJR se isso eliminar ou reduzir
significativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria.
Ativos financeiros - Avaliação do modelo de negócio
A Companhia realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro
é mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as
informações são fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem:
– as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas.
Eles incluem a questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a obtenção de
receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a
correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos relacionados ou
saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da venda de ativos;
– como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração da Companhia;
– os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido naquele
modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados;
– como os gerentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é baseada no
valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e
– a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos anteriores, os
motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras.
As transferências de ativos financeiros para terceiros em transações que não se qualificam para o
desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente com o reconhecimento
contínuo dos ativos da Companhia.
Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado com
base no valor justo são mensurados ao valor justo por meio do resultado.
Ativos financeiros – avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos de
principal e de juros
Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo financeiro no
reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contraprestação pelo valor do dinheiro no
tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante um determinado período
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de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e
custos administrativos), assim como uma margem de lucro.
A Companhia considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa
contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo
financeiro contém um termo contratual que poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos de caixa
contratuais de forma que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, a Companhia
considera:
- eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de caixa;
- termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis;
- o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e
- os termos que limitam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo,
baseados na performance de um ativo).
O pagamento antecipado é consistente com o critério de pagamentos do principal e juros caso o
valor do pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não pagos do principal e de juros
sobre o valor do principal pendente - o que pode incluir uma compensação razoável pela rescisão
antecipada do contrato. Além disso, com relação a um ativo financeiro adquirido por um valor menor
ou maior do que o valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência de pré pagamento por um
valor que represente o valor nominal do contrato mais os juros contratuais (que também pode incluir
compensação razoável pela rescisão antecipada do contrato) acumulados (mas não pagos) são
tratadas como consistentes com esse critério se o valor justo do pré-pagamento for insignificante no
reconhecimento inicial.
Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas
Ativos financeiros a VJR - Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O
resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado.
Ativos financeiros a custo amortizado
Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros
efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e
perdas cambiais e o impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no
desreconhecimento é reconhecido no resultado.
Instrumentos de dívida a VJORA
Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A receita de juros calculada
utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no
resultado. Outros resultados líquidos são reconhecidos em ORA. No desreconhecimento, o resultado
acumulado em ORA é reclassificado para o resultado.
Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas
Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. Um
passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for
classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no
reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e o
resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são
subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A
despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou
perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado.
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(iii)

Desreconhecimento

Ativos financeiros
A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa
do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos
de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual a Companhia nem
transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo
financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro.
A Companhia realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas
mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses
casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos.
Passivos financeiros
A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada,
cancelada ou expira. A Companhia também desreconhece um passivo financeiro quando os termos
são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso
em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor justo.
No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a
contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos
assumidos) é reconhecida no resultado.
(iv)

Compensação

Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço
patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um direito legalmente
executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
(v)

Instrumentos Financeiros Derivativos

A Companhia mantém instrumentos financeiros derivativos para proteger suas exposições aos riscos
de variação de moeda estrangeira e taxa de juros. Derivativos embutidos são separados de seus
contratos principais e registrados separadamente caso o contrato principal não seja um ativo
financeiro e certos critérios sejam atingidos.
Os derivativos são mensurados inicialmente pelo valor justo. Após o reconhecimento inicial, os
derivativos são mensurados pelo valor justo e as variações no valor justo são normalmente
registradas no resultado.
A Companhia designa certos derivativos como instrumentos de hedge para proteção da variabilidade
dos fluxos de caixa associada a transações previstas altamente prováveis, resultantes de mudanças
nas taxas de câmbio e de juros, além de determinados passivos financeiros derivativos e não
derivativos como instrumentos de hedge de riscos cambiais de um investimento líquido em uma
operação estrangeira.
No início das relações de hedge designadas, a Companhia documenta o objetivo do gerenciamento
de risco e a estratégia de aquisição do instrumento de hedge. A Companhia também documenta a
relação econômica entre o instrumento de hedge e o item objeto de hedge, incluindo se há a
expectativa de que mudanças nos fluxos de caixa do item objeto de hedge e do instrumento de hedge
compensem-se mutuamente.
(vi) Combinação de negócio
Combinações de negócios são contabilizadas usando o método de aquisição. Os custos de aquisição
incorridos são tratados como despesa e incluídos nas despesas administrativas.
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Quando a Companhia adquire um negócio, ela avalia os ativos e os passivos assumidos para a
apropriada classificação e designação segundo os termos contratuais, as circunstâncias econômicas
e as condições pertinentes na data da aquisição.
Qualquer contraprestação contingente a pagar é mensurada pelo seu valor justo na data de
aquisição. Se a contraprestação contingente é classificada como instrumento patrimonial, então ela
não é mensurada e a liquidação é registrada dentro do patrimônio líquido. As demais
contraprestações contingentes são mensuradas ao valor justo em cada data de relatório e as
alterações subsequentes ao valor justo são registradas no resultado após o período de mensuração.
O ágio é mensurado pela diferença entre a contraprestação transferida ou a transferir e o somatório
do valor justo dos ativos e passivos adquiridos e de eventual contraprestação contingente.
Após o reconhecimento inicial, o ágio é mensurado ao custo, deduzidas eventuais perdas por não
recuperação. Para fins de teste de perdas do valor recuperável, o ágio adquirido em uma combinação
de negócios é, desde a data da aquisição, alocado a cada uma das unidades geradoras de caixa
que devem beneficiar-se da combinação de negócio realizada, independentemente, se outros ativos
ou passivos da adquirida serão atribuídos a essas unidades.
Em casos nos quais o ágio faz parte de uma unidade geradora de caixa e parte da operação dentro
dessa unidade é vendida, o ágio associado à operação vendida é incluído no montante contábil da
operação na determinação do lucro ou prejuízo auferido com a venda da operação. O ágio assim
disposto é mensurado com base nos valores relativos da operação vendida e da parte da unidade
geradora de caixa que foi mantida.
c) Receitas Financeiras e despesas financeiras
As receitas e despesas financeiras da Companhia e suas controladas compreendem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Receita de juros;
Receita de dividendos;
Descontos obtidos;
Despesa de juros;
Despesas com IOF;
Comissões e despesas bancárias;
Ganhos/perdas líquidos de ativos mensurados pelo valor justo por meio do resultado;
Ganhos/perdas líquidos de instrumentos financeiros e derivativos mensurados pelo valor justo por
meio do resultado; e
Ganhos/perdas líquidos de variação cambial sobre ativos e passivos financeiros.

A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo método dos juros efetivos. A
receita de dividendos é reconhecida no resultado na data em que o direito da Companhia em receber
o pagamento é estabelecido. A Companhia classifica juros recebidos e dividendos e juros sobre
capital próprio recebidos como fluxo de caixa das atividades de investimento.
A taxa de juros efetiva é a taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos em caixa
futuros estimados ao longo da vida útil esperada do instrumento financeiro ao:
•
•

valor contábil bruto do ativo financeiro; ou
ao custo amortizado do passivo financeiro.

No cálculo da receita ou da despesa de juros, a taxa de juros efetiva incide sobre o valor contábil
bruto do ativo (quando o ativo não estiver com problemas de recuperação) ou ao custo amortizado
do passivo. No entanto, a receita de juros é calculada por meio da aplicação da taxa de juros efetiva
ao custo amortizado do ativo financeiro que apresenta problemas de recuperação depois do
reconhecimento inicial. Caso o ativo não esteja mais com problema de recuperação, o cálculo da
receita de juros volta a ser feito com base no valor bruto.
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d. Intangíveis e ágio
(i)

Reconhecimento e mensuração

Ágio
O ágio é mensurado pela diferença entre o valor justo da contraprestação paga e o valor justo de
ativos líquidos adquiridos. Com relação às controladas registradas pelo método de equivalência
patrimonial, o valor contábil do ágio é incluído no valor contábil do investimento, e qualquer perda
por redução ao valor recuperável é alocada para o valor contábil do investimento como um todo.
Após o reconhecimento inicial o ágio é testado anualmente com o objetivo de assegurar que está
registrado por um valor igual ou inferior ao seu valor de realização, caso não esteja, uma provisão
para redução ao valor recuperável é reconhecida.
O ágio não é amortizado contabilmente.
(ii)

Pesquisa e Desenvolvimento

Gastos com atividades de pesquisa são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Os gastos
com desenvolvimento são capitalizados somente se os custos de desenvolvimento puderem ser
mensurados de maneira confiável, se o produto ou processo for tecnicamente e comercialmente
viáveis, se os benefícios econômicos futuros foram prováveis, e se a Companhia tiver a intenção e
recursos suficientes para concluir o desenvolvimento e usar ou vender o ativo. Os demais gastos
com desenvolvimento são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Após o reconhecimento
inicial, os gastos com desenvolvimento capitalizados são mensurados pelo custo, deduzido da
amortização acumulada, a partir da entrada na linha de produção, linear por 60 meses, e qualquer
perda por redução ao valor recuperável.
(iii)

Registros sanitários

Os gastos com registros sanitários são capitalizados somente se os custos incorridos para os
registros puderem ser mensurados de maneira confiável e se a Companhia tiver a intenção e
recursos suficientes para concluir o registro, passar a fabricar e comercializar o produto. Os demais
gastos com registro sanitário são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Após o
reconhecimento inicial, os gastos com registro sanitário capitalizados são mensurados pelo custo,
deduzido da amortização acumulada, a partir da aprovação do registro e entrada na linha de
produção, e qualquer perda por redução ao valor recuperável.
(iv)

Outros ativos intangíveis

Outros ativos intangíveis que são adquiridos pela Companhia e suas controladas e que têm vidas
úteis finitas são mensurados pelo custo, deduzidos das amortizações acumuladas e quaisquer
perdas acumuladas por redução aos valores recuperáveis.
(v)

Gastos subsequentes

Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os benefícios
econômicos futuros incorporados ao ativo específico aos quais se relacionam. Todos os outros
gastos, são reconhecidos no resultado conforme incorridos.
(vi)

Amortização

Exceto pelo ágio, os ativos intangíveis são amortizados com base no método linear e a amortização
é reconhecida no resultado pela vida útil estimada dos ativos, a partir da data em que estes estão
disponíveis para uso. As vidas úteis estimadas são as seguintes:
Software
Desenvolvimento de Novos Produtos
Registros sanitários

5 anos
5 anos
4 anos
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v.
FRQWUDWRVGHUHFHELPHQWRVIXWXURVGHILQDQFLDPHQWRV

$&RPSDQKLDQmRSRVVXtDFRQWUDWRVGHUHFHELPHQWRVIXWXURVGHILQDQFLDPHQWRVHPGHGH]HPEUR
GH

b.
RXWURVLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

$ &RPSDQKLD QmR GHWpP RXWURV LWHQV TXH QmR WHQKDP VLGR GHYLGDPHQWH HYLGHQFLDGRVHPVXDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
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±&RPHQWiULRVVREUHLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
(PUHODomRDFDGDXPGRVLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLFDGRV
QRLWHPRVGLUHWRUHVGHYHPFRPHQWDU

a. FRPRWDLVLWHQVDOWHUDPRXSRGHUmRYLUDDOWHUDUDVUHFHLWDVDVGHVSHVDV R UHVXOWDGR
RSHUDFLRQDO DV GHVSHVDV ILQDQFHLUDV RX RXWURV LWHQV GDV GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGR
HPLVVRU

2VFRQWUDWRVGHFRQVWUXomRQmRWHUPLQDGRVID]HPSDUWHGRLQYHVWLPHQWRGD&RPSDQKLDYLVDQGRD
DPSOLDomRGDVFDSDFLGDGHVSURGXWLYDVGDVXQLGDGHVIDEULVGR3H&DXFDLDGR$OWREHPFRPR
DPSOLDomRGDFDSDFLGDGHGHSURGXomRGHLQVXPRVELRWHFQROyJLFRVGR3HLQYHVWLPHQWRVQDiUHD
GH3HVTXLVDH'HVHQYROYLPHQWRSDUDLPSULPLUYHORFLGDGHQRVSURMHWRVGHDPSOLDomRHPDQXWHQomR
GRSRUWIyOLR

b. QDWXUH]DHSURSyVLWRGDRSHUDomR

,QYHVWLPHQWR QD DPSOLDomR GD FDSDFLGDGH SURGXomR GD &RPSDQKLD 

c. QDWXUH]D H PRQWDQWH GDV REULJDo}HV DVVXPLGDV H GRV GLUHLWRV JHUDGRV HPIDYRUGR
HPLVVRUHPGHFRUUrQFLDGDRSHUDomR

&2175$7$'2 &13-&2175$7$'$
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OLPSDV
/DQoDPHQWRVH
VXEVWLWXLomRGHFDERV
GDUHGHGR&4
$GHTXDomRGR
VLVWHPDGH
KRPRJHQHL]DGRU
([HFXomRGHQRYD
UHGHLQWHUQDGHJiV
QDWXUDO
3URMHWRWpFQLFRH
DVVHVVRULDSDUD
GRFXPHQWDomRGR
ERPEHLUR
0RQWDJHPGDFDOGHLUD
HUHGHGHYDSRU
&RQVWUXomRFLYLOSDUD
DQRYDVDODGHiJXDV
0RQWDJHPGDUHGHGH
*DVHV(VSHFLDLVH$U
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3DLQpLVGH$XWRPDomR
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DXWRFODYHV
9DOLGDomRGHVLVWHPDV
GHDXWRPDomR%06
0RQWDJHPGHOLQKDGH
JDVHV
0RQWDJHPHVWUXWXUD
SUpPROGDGRVSDUD
HGLILFDomRGR3UpGLR
([SHGLomR
(ODERUDomRGH
SURMHWRV
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±2VGLUHWRUHVGHYHPLQGLFDUHFRPHQWDURVSULQFLSDLVHOHPHQWRVGRSODQRGHQHJyFLRGR
HPLVVRUH[SORUDQGRHVSHFLILFDPHQWHRVVHJXLQWHVWySLFRV
a) ,QYHVWLPHQWRVLQFOXLQGR

L GHVFULomRTXDQWLWDWLYDHTXDOLWDWLYDGRVLQYHVWLPHQWRVHPDQGDPHQWRH GRV
LQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV

$ &RPSDQKLD SRVVXL DWXDOPHQWH XP SODQR GH H[SDQVmR GH VXDV XQLGDGHV LQGXVWULDLVTXHVH
GLYLGHEDVLFDPHQWHHPTXDWUREORFRV L DPSOLDomRGDXQLGDGH LQGXVWULDO3ORFDOL]DGD
QD PDWUL] HP &RWLD63 LL  DPSOLDomR GD XQLGDGH IDEULOGH6mR3DXOR63H LLL DPSOLDomRGDV
GHSHQGrQFLDVGDXQLGDGHGH&DXFDLDGR $OWRORFDOL]DGDHP&RWLD63

7DLV SURFHGLPHQWRV HQYROYHP D UHDOL]DomR L  GH REUDV GH LQIUDHVWUXWXUD GH DEDVWHFLPHQWR
H[HPSOLILFDWLYDPHQWHDPSOLDomRGDVUHGHVHOpWULFDGHiJXDVGH JDVHVLQGXVWULDLVGHJHUDGRUHV
HGHKLGUDQWHV  LL GHPHOKRULDVQDFDSDFLGDGHGHDOLPHQWDUVXDVXQLGDGHVGHSURGXomRLQFOXLQGR
DPHOKRULDHFRQVWUXomRGHQRYRVDPELHQWHVLQGXVWULDLVHLQVWDODomRGHHTXLSDPHQWRVIDEULVH LLL 
GHPHOKRULDVQD FDSDFLGDGHGHDUPD]HQDPHQWRSDUDDWHQGLPHQWRDRPHUFDGRnon-retail e retail

1HVVHVHQWLGRD&RPSDQKLDYHPLQYHVWLQGRHPGLYHUVDVREUDVQDVWUrVXQLGDGHV HPTXHSRVVXL
iUHDVIDEULVDVTXDLVHQFRQWUDPVHHPDQGDPHQWRHWRWDOL]DUDPQR H[HUFtFLRVRFLDOILQGRHP
GHGH]HPEURGHRPRQWDQWHGH5PLOFRQIRUPH GHPRQVWUDGRDEDL[R

5HVXPR 50LO 
'HVFULomR

9DORU

0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRVHPLQVWDODomR



$PSOLDomRLQGXVWULDO



$PSOLDomRSUHGLDO



7RWDO*HUDO




$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDSUHWHQGHXWLOL]DURVUHFXUVRVOtTXLGRVTXHHVWLPDUHFHEHUFRPDVXD
RIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGDVHJXLQWHIRUPD L DSUR[LPDGDPHQWH5PLOSDUDH[SDQVmR
GDFDSDFLGDGHSURGXWLYDHYHUWLFDOL]DomRGHLQVXPRVHVWUDWpJLFRV LL DSUR[LPDGDPHQWH5
PLOSDUDLQYHVWLPHQWRVHPFHQWURVGHFROHWDGHSODVPDQRV(VWDGRV8QLGRV LLL DSUR[LPDGDPHQWH
5PLOSDUDUHVHUYDGHFDSLWDOSDUDSRVVtYHLVDTXLVLo}HV LY DSUR[LPDGDPHQWH5PLO
SDUD SDJDPHQWR UHVWDQWH GD DTXLVLomR GD 3KDUPD /LPLULR DWXDOPHQWH %ODX )DUPDFrXWLFD *RLiV
/WGD H Y DSUR[LPDGDPHQWH5PLOSDUDDPRUWL]DomRGDWRWDOLGDGHGDVGHErQWXUHVGDVXD
HHPLVV}HV3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYLGHVHomR³'HVWLQDomRGH5HFXUVRV´GRSURVSHFWRGD
2IHUWDEHPFRPRRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

LLIRQWHVGHILQDQFLDPHQWRGRVLQYHVWLPHQWRV

$WXDOPHQWH GH IRUPD D UHDOL]DU VHXV LQYHVWLPHQWRV D SULQFLSDO IRQWH GH ILQDQFLDPHQWRpD
JHUDomRGHFDL[DGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDFRPSOHPHQWDGDV FRPDHPLVVmRGHGHErQWXUHVH
OLQKDVGHFUpGLWRGHFDSLWDOGHJLUR

LLLGHVLQYHVWLPHQWRVUHOHYDQWHVHPDQGDPHQWRHGHVLQYHVWLPHQWRV SUHYLVWRV

$ &RPSDQKLD QmR SRVVXL GHVLQYHVWLPHQWRV UHOHYDQWHV RX GHVLQYHVWLPHQWRV SUHYLVWRV
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b)
GHVGHTXH Mi GLYXOJDGD LQGLFDU D DTXLVLomR GH SODQWDV HTXLSDPHQWRV SDWHQWHV RX
RXWURV DWLYRV TXH GHYDP LQIOXHQFLDU PDWHULDOPHQWHD FDSDFLGDGHSURGXWLYDGRHPLVVRU

$ &RPSDQKLD QmR SRVVXL SODQRV GLYXOJDGRV SDUD DTXLVLomR GH SODQWDV HTXLSDPHQWRV RX RXWURV
DWLYRVTXHGHYDPDIHWDUPDWHULDOPHQWHDVXDFDSDFLGDGH SURGXWLYD

c)QRYRVSURGXWRVHVHUYLoRVLQGLFDQGR

i.
GHVFULomRGDVSHVTXLVDVHPDQGDPHQWRMiGLYXOJDGDV

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLSHVTXLVDVHHVWXGRVHPDQGDPHQWRMiGLYXOJDGRV

ii.
PRQWDQWHVWRWDLVJDVWRVSHORHPLVVRUHPSHVTXLVDVSDUD GHVHQYROYLPHQWR
GHQRYRVSURGXWRVRXVHUYLoRV

$&RPSDQKLDQmRVHJUHJDSHVTXLVDVSDUDGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRVHRGHVHQYROYLPHQWR
GRVPHVPRV3RUWDQWRRYDORUGHPRQVWUDGRDEDL[RHQJOREDDPEDVFODVVLILFDo}HV±3' , 3HVTXLVD
'HVHQYROYLPHQWRH,QRYDomR 

$ &RPSDQKLD QR H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  LQFRUUHX HP JDVWRV GH
SHVTXLVDVGHVHQYROYLPHQWRHLQRYDomRHPQRYRVSURGXWRVQRPRQWDQWHWRWDOGH5PLOVHQGR
TXH5PLOVmRFODVVLILFDGRVFRPRGHVSHVDVGH3' ,H5PLOVmRFODVVLILFDGRVFRPR
DGLomRQRLQWDQJtYHOFRPGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRV

iii.
SURMHWRVHPGHVHQYROYLPHQWRMiGLYXOJDGRV

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLSURMHWRVHPGHVHQYROYLPHQWRMiGLYXOJDGRV

iv.
PRQWDQWHV WRWDLV JDVWRV SHOR HPLVVRU QR GHVHQYROYLPHQWR GH QRYRV
SURGXWRVRXVHUYLoRV

1RH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDLQFRUUHXHPJDVWRVQRPRQWDQWH
WRWDOGH5PLOHPSHVTXLVDVHGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRVLQFOXLQGR5PLO
FRPRGHVSHVDVGH3' ,H5PLOGHDGLomRQRLQWDQJtYHOFRPGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRV
SURGXWRV
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±2XWURVIDWRUHVFRPLQIOXrQFLDUHOHYDQWH

,PSDFWRVGDSDQGHPLDGH&29,'SDUDDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD

'HDFRUGRFRPR0LQLVWpULRGD6D~GHGR%UDVLOHPGHPDUoRGHD2UJDQL]DomR0XQGLDO
GD6D~GH 206 GHFODURXSDQGHPLDJOREDOGHFRUUHQWHGRVHIHLWRV GRQRYR&RURQDYLUXV ³&29,'
´ (PGHPDUoRGHR6HQDGR)HGHUDOSURPXOJRXR'HFUHWR/HJLVODWLYRTXHUHFRQKHFHR
HVWDGRGHFDODPLGDGHS~EOLFDQR%UDVLO

$&RPSDQKLDWHPRFRPSURPLVVRGHMXQWRFRPFRODERUDGRUHVSDUFHLURVHFOLHQWHVHQIUHQWDURVGHVDILRV
GDSDQGHPLDGR&29,'$&RPSDQKLDWUDEDOKDSDUDVHUSDUWHGDVROXomRHJDUDQWLUDSUHSDUDomR
IUHQWHDHVWHGHVDILRFRPIRFRHPPDQWHUDVRSHUDo}HVFRPRPtQLPRGHLPSDFWRQRVFOLHQWHVSURPRYHU
REHPHVWDUGRVFRODERUDGRUHVHFRQWULEXLUSDUDPLQLPL]DURVULVFRVSDUDDFRPXQLGDGH

$ &RPSDQKLD DGRWRX PHGLGDV REVHUYDQGR DV UHFRPHQGDo}HV GR 0LQLVWpULR GD 6D~GH FRP R
REMHWLYR GH SURWHJHU VHXV FRODERUDGRUHV H HYLWDU GHVDEDVWHFLPHQWR QR %UDVLO GH PHGLFDPHQWRV
KRVSLWDODUHVGHVHXSRUWIyOLRGHYLGRDRVLPSDFWRVGDSDQGHPLDGR&29,'

)RLFULDGRXPFRPLWrWpFQLFRGHFULVHLQWHUGLVFLSOLQDUFRPUHXQL}HVSHULyGLFDVSDUDPRQLWRUDPHQWR
GDHYROXomRGDSDQGHPLDHTXHLQFOXLGLIHUHQWHVSURILVVLRQDLVGDVD~GH

$VXDDWLYLGDGHpFRQVLGHUDGDHVVHQFLDOSHODVDXWRULGDGHVGHVD~GHHGHVGHRLQtFLRGDSDQGHPLD
D&RPSDQKLDFRQWLQXDRSHUDQGRUHJXODUPHQWHFRPSOHQRIXQFLRQDPHQWRGHVXDSURGXomRORJtVWLFD
FDGHLD GH VXSULPHQWRV H HVFULWyULRV DLQGD TXH WHPSRUDULDPHQWH H SDUFLDOPHQWH HP UHJLPH GH
WUDEDOKRUHPRWR$WpRSUHVHQWHPRPHQWRQmRKRXYHQHQKXPDDOWHUDomRHPVXDSURJUDPDomRGH
SURGXomRRSHUDomRHFRPHUFLDOL]DomRQRHQWDQWRD$GPLQLVWUDomRHQWHQGHTXHD&RPSDQKLDHVWi
H[SRVWD DRV ULVFRV RSHUDFLRQDLV H GH PHUFDGR UHODFLRQDGRV j SDQGHPLD SULQFLSDOPHQWH L 
YDULDo}HV FDPELDLV VREUH DWLYRV H SDVVLYRV H[SRVWRV LL  HYHQWXDLV LPSDFWRV HP VXD FDGHLD GH
VXSULPHQWRVH LLL SRVVtYHLVSUREOHPDVGHFUpGLWRMXQWRDFOLHQWHV

$&RPSDQKLDQmRHVSHUDXPDXPHQWRVLJQLILFDWLYRQDVHVWLPDWLYDVGHSHUGDGDVXDFDUWHLUDGHUHFHEtYHLV
GHFRUUHQWHVGRVHIHLWRVGD&29,'GDGRDVFDUDFWHUtVWLFDVGRVHXQHJyFLRHSHUILOGRVVHXVFOLHQWHV

1mRKRXYHLPSDFWRVVLJQLILFDWLYRVQDFDGHLDGHVXSULPHQWRV

1R FDVR GD YDULDomR FDPELDO D &RPSDQKLD DQDOLVD SHULRGLFDPHQWH IRUPDV GH SURWHomR D QRYDV
RVFLODo}HVGRFkPELRDVHUHPLPSOHPHQWDGDVFDVRQHFHVViULR9HUGHWDOKHVVREUHDH[SRVLomRD
ULVFRV FDPELDLV QD 1RWD H[SOLFDWLYD Q  GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV UHIHUHQWHV DR H[HUFtFLR
VRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGH

$ &RPSDQKLD SRVVXL GLVSRQLELOLGDGH HP FDL[D HP  GH GH]HPEUR GH  GH 5 PLO H
QDTXHODGDWDDWLYRVFLUFXODQWHVVXSHUDPSDVVLYRVFLUFXODQWHVHP5PLORTXHGHPRQVWUD
VLJQLILFDWLYDVROLGH]ILQDQFHLUDHUHVHUYDGHUHFXUVRVSDUDPHVPRHPFHQiULRGHVDILDGRUVXSRUWDU
VXDVREULJDo}HVOHJDLVHRSHUDFLRQDLV

$%ODXUHIRUoDVHXFRPSURPLVVRFRPDVHJXUDQoDHVD~GHGHVHXVFRODERUDGRUHVDRPHVPRWHPSR
HPTXHPDQWpPVHXVHVIRUoRVSDUDDSURGXomRUHJXODUGHPHGLFDPHQWRVKRVSLWDODUHVHVVHQFLDLVj
PDQXWHQomRGDYLGD
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±3URMHo}HVGLYXOJDGDVHSUHPLVVDV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDSURMHo}HVHRX HVWLPDWLYDVFRQIRUPH
IDFXOGDGHSUHYLVWDQRDUWLJRGD,QVWUXomR&90Q
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±$FRPSDQKDPHQWRHDOWHUDo}HVGDVSURMHo}HVGLYXOJDGDV

&RQIRUPH LQIRUPDGR QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD QmR GLYXOJRX
SURMHo}HVHRXHVWLPDWLYDVQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLV FRQIRUPHIDFXOGDGHSUHYLVWDQRDUWLJR
GD,QVWUXomR&90Q
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 ± 'HVFULomR GD HVWUXWXUD DGPLQLVWUDWLYD GR HPLVVRU FRQIRUPH HVWDEHOHFLGR QR VHX
HVWDWXWRVRFLDOHUHJLPHQWRLQWHUQRLGHQWLILFDQGR

$$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDpFRPSRVWDSRUXP&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHSRUXPD'LUHWRULD
FRQMXQWDPHQWHUHJLGRVSHOD/HLGDV6RFLHGDGHV$Q{QLPDVSHOR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDH
SHORVUHJLPHQWRVLQWHUQRVHVSHFtILFRVGHFDGDyUJmR

$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSRVVXLDWXDOPHQWHLQVWLWXtGRVR&RPLWrGH$XGLWRULDHeWLFDR&RPLWrGH
5HFXUVRV+XPDQRV5HPXQHUDomRH*RYHUQDQoDHR&RPLWrGH(VWUDWpJLD2VFRPLWrVQmRVmR
HVWDWXWiULRVHGmRDSRLRHVXSRUWHQHFHVViULRVDRGHVHQYROYLPHQWRGDVDWLYLGDGHVGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

a.
DWULEXLo}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRVyUJmRVHFRPLWrVSHUPDQHQWHVTXHVH
UHSRUWDPDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRLQGLFDQGR

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

'HDFRUGRFRPR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHYHVHUFRPSRVWR
SRUQRPtQLPRFLQFRHQRPi[LPRVHWHPHPEURVDFLRQLVWDVRXQmRUHVLGHQWHVRXQmRQRSDtV
WRGRV HOHLWRV H GHVWLWXtYHLV SHOD $VVHPEOHLD *HUDO FRP PDQGDWR XQLILFDGR GH GRLV DQRV VHQGR
SHUPLWLGDDUHHOHLomR

7RGRV RV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD GHYHP VHU SURILVVLRQDLV
TXDOLILFDGRVHPWHUPRVGHHVSHFLDOL]DomRSDUDDUHVSHFWLYDiUHDGHH[SHUWLVHOHYDQGRVHHPFRQWD
SULQFLSDOPHQWH D DWXDOL]DomR FRQVWDQWH GR SURILVVLRQDO FRP UHODomR j VXD UHVSHFWLYD iUHD FRP
LQGLVFXWtYHOUHSXWDomRLOLEDGDQmRWHQGRVLGRFRQGHQDGRVHPSURFHVVRVTXHWHQKDPWUD]LGRHIHLWRV
DGYHUVRVUHOHYDQWHVSDUDTXDOTXHUGHVHXVHPSUHJDGRUHVDQWHULRUHVHGHFDUiWHUFULWpULRHVVHTXH
VHUi PHGLGR SRU UHODWyULRV GH DYDOLDomR FRPSRUWDPHQWDO HPLWLGRV SRU SURILVVLRQDLV GD iUHD GD
SVLFRORJLDHUHFXUVRVKXPDQRV

2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GHYH WHU XP 3UHVLGHQWH H XP 9LFH3UHVLGHQWH HVFROKLGRV SHOD
$VVHPEOHLD*HUDOTXHRVHOHJHU'RVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRPtQLPRGRLVRX
 YLQWHSRUFHQWR RTXHIRUPDLRUGHYHUmRVHU&RQVHOKHLURV,QGHSHQGHQWHVFRQIRUPHGHILQLomR
GR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR GHYHQGR D FDUDFWHUL]DomR GRV LQGLFDGRV DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR FRPR &RQVHOKHLURV ,QGHSHQGHQWHV VHU GHOLEHUDGD QD $VVHPEOHLD *HUDO TXH RV
HOHJHU4XDQGRHPGHFRUUrQFLDGRFiOFXORGRSHUFHQWXDOUHIHULGROLQKDVDFLPDRUHVXOWDGRJHUDU
XP Q~PHUR IUDFLRQiULR D &RPSDQKLD GHYH SURFHGHU DR DUUHGRQGDPHQWR SDUD R Q~PHUR LQWHLUR
LPHGLDWDPHQWHVXSHULRU

&RPSHWHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRQIRUPHGLVSRVWRHPVHXUHJLPHQWRLQWHUQRHQR(VWDWXWR
6RFLDOGD&RPSDQKLDDOpPGDVGHPDLVDWULEXLo}HVSUHYLVWDVHPOHL


IL[DUDRULHQWDomRJHUDOGRVQHJyFLRVHDSURYDURSODQRDQXDOGHQHJyFLRVHRVRUoDPHQWRV
DQXDLVHVXDVUHVSHFWLYDVDOWHUDo}HV


HOHJHU H GHVWLWXLU RV 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD IL[DQGR DV DWULEXLo}HV H HVWDEHOHFHQGR R
PRQWDQWHGRVUHVSHFWLYRVKRQRUiULRVHEHQHItFLRVGHQWURGRVOLPLWHVJOREDLVHDQXDLVIL[DGRV
SHOD$VVHPEOHLD*HUDODVVLPFRPRUHDOL]DUUHFRPHQGDo}HVTXDQWRjHOHLomRGHVWLWXLomRRX
VXEVWLWXLomRGRVPHPEURVGD'LUHWRULDGDVVXEVLGLiULDVGD&RPSDQKLD


GHFLGLU VREUH D FULDomR QRPHDomR GH PHPEURV IXQFLRQDPHQWR H H[WLQomR GH FRPLWrV GH
DVVHVVRUDPHQWR QmR HVWDWXWiULRV QR kPELWR GR SUySULR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR EHP
FRPRDSURYDUVHXVUHVSHFWLYRV5HJLPHQWRV,QWHUQRV


ILVFDOL]DUDJHVWmRGRV'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHGRV'LUHWRUHVGDV6XEVLGLiULDVH[DPLQDQGR
DTXDOTXHUWHPSRRVOLYURVHGRFXPHQWRVGD&RPSDQKLDHVROLFLWDQGRLQIRUPDo}HVVREUHDWRV
GD$GPLQLVWUDomR
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PDQLIHVWDUVH VREUH R UHODWyULR DQXDO GD $GPLQLVWUDomR H FRQWDV GD 'LUHWRULD H VREUH D
SURSRVWDGHGHVWLQDomRGRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
FRQYRFDUSRUVHX3UHVLGHQWHDV$VVHPEOHLD*HUDLVGHDFLRQLVWDV
HVFROKHUHGHVWLWXLURVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVDSyVPDQLIHVWDomRGR&RPLWrGH$XGLWRULDH
eWLFDREVHUYDQGRVHQHVVDHVFROKDRGLVSRVWRQDOHJLVODomRDSOLFiYHOVHQGRTXHDDXGLWRUD
H[WHUQDGHYHUiUHSRUWDUVHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
GHWHUPLQDUDDXGLWRULDDQXDOGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLD
GHWHUPLQDU D UHDOL]DomR GH LQVSHo}HV DXGLWRULD RX WRPDGD GH FRQWDV QDV VXEVLGLiULDV
FRQWURODGDVRXFROLJDGDVGD&RPSDQKLD
GHOLEHUDUVREUHDDTXLVLomRSHOD&RPSDQKLDGHDo}HVGHVXDSUySULDHPLVVmRRXVREUHR
ODQoDPHQWR GH RSo}HV GH YHQGD H FRPSUD UHIHUHQFLDGDV HP Do}HV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLDSDUDPDQXWHQomRHPWHVRXUDULDHRXSRVWHULRUFDQFHODPHQWRRXDOLHQDomR
GHOLEHUDUHIL[DUDVUHJUDVSDUDUHVJDWHGHDo}HVGD&RPSDQKLDGHVXDSUySULDHPLVVmRRX
GHVXDVVXEVLGLiULDV
GHOLEHUDU VREUH D DTXLVLomR HQWUDGD RX WpUPLQR GH TXDOTXHU SDUFHULD MRLQW YHQWXUH RX
TXDOTXHU RXWUD WUDQVDomR TXH UHVXOWH QD WUDQVIHUrQFLD GH DWLYRV RX Do}HV TXH HQYROYD
PRQWDQWHLJXDORXVXSHULRUD5 WULQWDPLOK}HVGHUHDLV LQGLYLGXDOPHQWHRX
GHIRUPDFRQVROLGDGDGHQWURGRPHVPRH[HUFtFLRVRFLDO
DXWRUL]DUDWRPDGDGHHPSUpVWLPRVHPPRQWDQWHVXSHULRUD5 WULQWDPLOK}HV
GHUHDLV LQGLYLGXDOPHQWHRXGHIRUPDFRQVROLGDGDGHQWURGRPHVPRH[HUFtFLRVRFLDOTXH
H[FHGDP RV YDORUHV SUHYLVWRV QR IOX[R GH FDL[D TXH LQWHJUDU RV RUoDPHQWRV DQXDLV GD
&RPSDQKLDDSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
DSURYDUSURSRVWDVGHDOoDGDVGHSDJDPHQWRVHOLPLWHVILQDQFHLURVDVHUHPVHJXLGRVSHOD
'LUHWRULD
DSURYDUSURSRVWDGHPXGDQoDVQDUD]mRVRFLDOGD&RPSDQKLDHGHWHUPLQDomRGHPXGDQoDV
QRORJRWLSRGD&RPSDQKLDHQRQRPHHRXORJRWLSRGDVVXDVVXEVLGLiULDV
DSURYDUDVSROtWLFDVGHSUHoRVGRVSURGXWRVGD&RPSDQKLD
GHWHUPLQDUDVSROtWLFDVGHFUpGLWRSDUDRVFOLHQWHV
GHWHUPLQDUDVSROtWLFDVHSDGU}HVFRQWiEHLVHILVFDLVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLV
DSOLFiYHLV
HVWDEHOHFHUDSROtWLFDJHUDOGHVDOiULRVHGHPDLVSROtWLFDVJHUDLVGHSHVVRDOLQFOXLQGRPDV
QmRVHOLPLWDQGRDTXDLVTXHUEHQHItFLRVE{QXVTXDOTXHURXWURFRPSRQHQWHGHUHPXQHUDomR
HSDUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
DXWRUL]DUD&RPSDQKLDDSUHVWDUJDUDQWLDVDREULJDo}HVGHWHUFHLURV
DXWRUL]DUDFHOHEUDomRGHDFRUGRVRXWUDQVDo}HVHQWUH&RPSDQKLDHRXVXDVVXEVLGLiULDVH
VHXVUHVSHFWLYRVDFLRQLVWDVRXXPDDILOLDGDGHWDLVHPSUHVDVH
DFLRQLVWDVHTXDLVTXHUDOWHUDo}HVH[WLQo}HVUHQRYDo}HVGHWDLVDFRUGRVEHPFRPRTXDOTXHU
RXWUDWUDQVDomRHQYROYHQGR3DUWHV5HODFLRQDGDVQRVWHUPRVGD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP
3DUWHV5HODFLRQDGDVGD&RPSDQKLD
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GHOLEHUDU VREUH D H[SDQVmR GRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD SDUD SDtVHV RQGH QmR RSHUD RX
DXWRUL]DURLQtFLRGHTXDLVTXHURXWURVQRYRVQHJyFLRVTXHQmRVHMDPDWXDOPHQWHSUDWLFDGRV
SHOD &RPSDQKLD HRX VXDV VXEVLGLiULDV LQFOXLQGR D VDtGD GH PHUFDGRV QR %UDVLO HRX QR
H[WHULRUQRVTXDLV&RPSDQKLDHRXVXDVVXEVLGLiULDVWHQKDPRSHUDo}HV
GHOLEHUDUVREUHDHPLVVmRGHGHErQWXUHVVLPSOHVQmRFRQYHUVtYHLVHPDo}HVHVHPJDUDQWLD
UHDO EHP FRPR VREUH D HPLVVmR GH QRWDV SURPLVVyULDV FRPHUFLDLV ERQGV QRWHV H GH
TXDLVTXHU RXWURV LQVWUXPHQWRV GH FUpGLWR SDUD FDSWDomR GH UHFXUVRV GH XVR FRPXP QR
PHUFDGRH
HODERUDU H GLYXOJDU SDUHFHU IXQGDPHQWDGR VREUH TXDOTXHU RIHUWD S~EOLFD GH DTXLVLomR GH
Do}HVTXHWHQKDSRUREMHWRDVDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDQRVWHUPRVGR5HJXODPHQWR
GR1RYR0HUFDGR


2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHXQLUVHi RUGLQDULDPHQWH WULPHVWUDOPHQWH FRQIRUPH DJHQGD GH
UHXQL}HV D VHU GHILQLGD DR LQtFLR GH FDGD H[HUFtFLR VRFLDO H H[WUDRUGLQDULDPHQWH VHPSUH TXH
FRQYRFDGR SRU TXDOTXHU PHPEUR $ FRQYRFDomR GHYHUi VHU IHLWD SHVVRDOPHQWH D FDGD XP GRV
&RQVHOKHLURVSRUTXDOTXHUPHLRTXHSHUPLWDDFRPSURYDomRGRVHXUHFHELPHQWRHGHODGHYHUi
FRQVWDUDRUGHPGRGLDGRVWUDEDOKRVRKRUiULRHRORFDOGDUHXQLmR

$LQGD FRQIRUPH SUHYLVWR QR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLD LQFOXLUi QD SURSRVWD GD DGPLQLVWUDomR UHIHUHQWH j DVVHPEOHLD JHUDO SDUD HOHLomR GH
DGPLQLVWUDGRUHV VXD PDQLIHVWDomR FRQWHPSODQGR L  D DGHUrQFLD GH FDGD FDQGLGDWR DR FDUJR GH
PHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRjSROtWLFDGHLQGLFDomRDSURYDGDHPGHVHWHPEURGH
H LL DVUD]}HVjOX]GRGLVSRVWRQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRHQDGHFODUDomRHQFDPLQKDGDSHOR
LQGLFDGRDFRQVHOKHLURLQGHSHQGHQWHDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRDWHVWDQGRVHXHQTXDGUDPHQWRHP
UHODomRDRVFULWpULRVGHLQGHSHQGrQFLDHVWDEHOHFLGRVQR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRSHODVTXDLVVH
YHULILFDRHQTXDGUDPHQWRGHFDGDFDQGLGDWRFRPRFRQVHOKHLURLQGHSHQGHQWH

&RPLWrV

&RPLWrGH$XGLWRULDHeWLFD

2&RPLWrGH$XGLWRULDHeWLFDGD&RPSDQKLDpXPyUJmRQmRHVWDWXWiULRGHDVVHVVRUDPHQWRDR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHDHOHYLQFXODGRHpFRPSRVWRSRUQRPtQLPRWUrVHQRPi[LPRVHWH
PHPEURVHVFROKLGRVSRUPDLRULDVLPSOHVHQWUHRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHQGR
YHGDGDDSDUWLFLSDomRFRPRPHPEURVGHUHIHULGRFRPLWrGHGLUHWRUHVGD&RPSDQKLDEHPFRPR
GLUHWRUHVGHVXDVFRQWURODGDVGHVHXVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVGHFROLJDGDVRXGHVRFLHGDGHVVRE
FRQWUROHFRPXP3HORPHQRVXPPHPEURGR&RPLWrGH$XGLWRULDHeWLFDGHYHUiWHUUHFRQKHFLGD
H[SHULrQFLDHPDVVXQWRVGHFRQWDELOLGDGHVRFLHWiULDQRVWHUPRVGDUHJXODPHQWDomRHGLWDGDSHOD
&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRVTXHGLVS}HVREUHRUHJLVWURHRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGHGHDXGLWRULD
LQGHSHQGHQWH QR kPELWR GR PHUFDGR GH YDORUHV PRELOLiULRV H GHILQH RV GHYHUHV H DV
UHVSRQVDELOLGDGHV GRV DGPLQLVWUDGRUHV GDV HQWLGDGHV DXGLWDGDV QR UHODFLRQDPHQWR FRP RV
DXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHV3HORPHQRVXPGRVPHPEURVGR&RPLWrGH$XGLWRULDHeWLFDGHYHVHU
FRQVHOKHLURLQGHSHQGHQWHGD&RPSDQKLDFRQIRUPHGHILQLomRFRQVWDQWHGR5HJXODPHQWRGR1RYR
0HUFDGR H WHU UHFRQKHFLGD H[SHULrQFLD HP DVVXQWRV GH FRQWDELOLGDGH VRFLHWiULD QRV WHUPRV GD
UHJXODPHQWDomR HGLWDGD SHOD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV TXH GLVS}H VREUH R UHJLVWUR H R
H[HUFtFLRGDDWLYLGDGHGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWHQRkPELWRGRPHUFDGRGHYDORUHVPRELOLiULRVH
GHILQH RV GHYHUHV H DV UHVSRQVDELOLGDGHV GRV DGPLQLVWUDGRUHV GDV HQWLGDGHV DXGLWDGDV QR
UHODFLRQDPHQWRFRPRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVVHQGRFHUWRTXHRVUHTXLVLWRVHVWDEHOHFLGRVDFLPD
SRGHUmRVHUFXPXODGRVSRUXPPHVPRPHPEUR

2UHJLPHQWRLQWHUQRGR&RPLWrGH$XGLWRULDHeWLFDSUHYrTXHWDOyUJmRGHYHUiVHUHXQLUDRPHQRV
WULPHVWUDOPHQWHVHQGRFHUWRTXHUHXQL}HVDGLFLRQDLVSRGHPVHUUHDOL]DGDVTXDQGRQHFHVViULRRX
DSURSULDGR1mRREVWDQWHDRPHQRVXPDYH]DRDQRR&RPLWrGH$XGLWRULDHeWLFDGHYHUiVHUHXQLU
FRPRVDXGLWRUHVLQWHUQRVHH[WHUQRVGD&RPSDQKLDHPFRQMXQWRRXVHSDUDGDPHQWH
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([FHWRHPFDVRVGHXUJrQFLDDVUHXQL}HVGR&RPLWrGH$XGLWRULDHeWLFDVHUmRFRQYRFDGDVFRP
FLQFRGLDVGHDQWHFHGrQFLDGHYHQGRDFRQYRFDomRLQFOXLUDDJHQGDGDUHXQLmRHRVGRFXPHQWRV
GHDSRLR1HQKXPDPDWpULDTXHQmRFRQVWHHVSHFLILFDPHQWHGDQRWLILFDomRSRGHUiVHUGLVFXWLGD
QDVUHXQL}HVH[FHWRVHWRGRVRVPHPEURVGRFRPLWrHVWLYHUHPSUHVHQWHVHFRQFRUGDUHPFRPD
GLVFXVVmRGHWDOPDWpULD

3DUDDVUHXQL}HVUHDOL]DGDVHPKRUiULRVHORFDLVGHVFULWRVHPFURQRJUDPDSUHYLDPHQWHDSURYDGR
SHOR&RPLWrGH$XGLWRULDHeWLFDQmRVHUiQHFHVViULDDFRQYRFDomRPHQFLRQDGDDFLPD

&RQIRUPHHVWDEHOHFLGRQRUHJLPHQWRLQWHUQRGR&RPLWrGH$XGLWRULDHeWLFDFRPSHWHDUHIHULGRyUJmR


H[DPLQDUDQRPHDomRUHFRQGXomRRXVXEVWLWXLomRGRDXGLWRUH[WHUQRHID]HUUHFRPHQGDo}HV
DR&RQVHOKRUHODFLRQDGDVDHVWHDVVXQWRVHQGRTXHDFRQWUDWDomRGHDXGLWRUH[WHUQRpGH
FRPSHWrQFLDGR&RQVHOKRFRQIRUPHSUHYLVWRQRDUWLJRLQFLVR,;GD/HLGDV6RFLHGDGHV
$Q{QLPDV


RSLQDUSHODFRQWUDWDomRHGHVWLWXLomRGRVVHUYLoRVGHDXGLWRULDLQGHSHQGHQWHHUHFRPHQGDU
DR &RQVHOKRRV SDUkPHWURV SDUD FRQWUDWDomR GRV DXGLWRUHV H[WHUQRV SDUD RXWURV VHUYLoRV
SHUPLVVtYHLVDOpPGHDXGLWRULDHUHFHEHUSHORPHQRVXPDYH]SRUDQRUHODWyULRVUHIHUHQWHV
DRVYDORUHVSDJRVDRDXGLWRUSRUWDLVVHUYLoRV


UHFRPHQGDUDFULDomRHPRGLILFDomRGDVSROtWLFDVSDUDDFRQWUDWDomRGHFRODERUDGRUHVRX
H[FRODERUDGRUHV GDV HPSUHVDV GH DXGLWRULD H[WHUQDV TXH SDUWLFLSDUDP GD DXGLWRULD GD
&RPSDQKLDHPFRQIRUPLGDGHFRPDOHJLVODomRHUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHLV


DQDOLVDU H DSUHVHQWDU XP UHODWyULR DR &RQVHOKR SHOR PHQRV DQXDOPHQWH D UHVSHLWR GDV
TXDOLILFDo}HV GHVHPSHQKR H LQGHSHQGrQFLD GRV DXGLWRUHV H[WHUQRV FRQVLGHUDQGR VH R
FRQWUROH GH TXDOLGDGH GR DXGLWRU H[WHUQR p DGHTXDGR H VH D SUHVWDomR GH VHUYLoRV
DXWRUL]DGRV TXH QmR VHMDP GH DXGLWRULD p FRPSDWtYHO FRP D LQGHSHQGrQFLD GH DXGLWRUHV
H[WHUQRVWHQGRHPYLVWDRSLQL}HVGD$GPLQLVWUDomRHGRDXGLWRULQWHUQR


H[DPLQDU R HVFRSR GH WUDEDOKR GR DXGLWRU H[WHUQR FRP UHODomR D DXGLWRULD GDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVDQXDLVHjVUHYLV}HVGHUHODWyULRVILQDQFHLURVLQWHUPHGLiULRV'HYHUiDLQGDDYDOLDUDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQIRUPDo}HVWULPHVWUDLVHGHPDLVGHPRQVWUDo}HVLQWHUPHGLiULDV


DFRPSDQKDUDVDWLYLGDGHVGDDXGLWRULDLQWHUQDGHILQLQGRFRPHODRSODQRDQXDOGHDXGLWRULD
H R HVFRSR GLVFXWLQGR H DSURYDQGR RV UHODWyULRV GH DXGLWRULD DQWHV GH VXD GLYXOJDomR H
HPLVVmRHSRGHUiUHFRPHQGDUDR&RQVHOKRDQRPHDomRHVXEVWLWXLomRGRDXGLWRULQWHUQR
MXVWLILFDQGRGHWDOKDGDPHQWHRVPRWLYRVGHVWDUHFRPHQGDomR


UHFRPHQGDUDR&RQVHOKRRSODQRDQXDOGHDXGLWRULDLQWHUQDHUHFHEHUSHULRGLFDPHQWHUHODWyULRV
SUHSDUDGRVSHORDXGLWRULQWHUQRVREUHRVUHVXOWDGRVGRVWUDEDOKRVGHDXGLWRULDUHDOL]DGRV


H[DPLQDU DQXDOPHQWH H UHFRPHQGDU DR &RQVHOKR TXDLVTXHU DOWHUDo}HV QDV UHJUDV GH
DXGLWRULDLQWHUQDGD&RPSDQKLDHQDLQGHSHQGrQFLDGRSURFHVVRGHDXGLWRULD


DQXDOPHQWHUHYHUDHILFiFLDGDDXGLWRULDLQWHUQDHID]HUUHFRPHQGDo}HVDR&RQVHOKRVHIRU
R FDVR HP UHODomR jV UHVSRQVDELOLGDGHV GR GHSDUWDPHQWR RUoDPHQWR H SHVVRDO H DV
DOWHUDo}HVQRHVFRSRSUHYLVWRGDDXGLWRULDLQWHUQD

 DQDOLVDUHGLVFXWLUDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDQXDLVFRPDDOWDDGPLQLVWUDomRHRDXGLWRU
H[WHUQREHPFRPRDVGLYXOJDo}HVIHLWDVQR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRRXRXWUDVVHo}HV
VHPHOKDQWHVHDVFRQFOXV}HVGDDXGLWRULD

 DQDOLVDUHGLVFXWLUFRPDDOWDDGPLQLVWUDomRHRDXGLWRUH[WHUQRDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GD &RPSDQKLD H TXDLVTXHU RXWUDV LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV D VHUHP SXEOLFDGDV DQWHV GD
OLEHUDomR SDUD WDO SXEOLFDomR LQFOXLQGR TXDOTXHU UHYLVmR IHLWD SHOR DXGLWRU H[WHUQR GDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVRXGHRXWUDVLQIRUPDo}HV
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GLVFXWLUFRPDDOWDDGPLQLVWUDomRHRVDXGLWRUHVH[WHUQRVLPSRUWDQWHVTXHVW}HVGRVUHODWyULRV
ILQDQFHLURVHGHFLV}HVWRPDGDVQRkPELWRGDSUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD
&RPSDQKLDLQFOXLQGRDTXDOLGDGHGRVUHVXOWDGRVHFRQ{PLFRVGHVYLRVVLJQLILFDWLYRVHQWUHR
GHVHPSHQKRSUHYLVWRHUHDOL]DGRTXDOTXHUDOWHUDomRVLJQLILFDWLYDQDVHOHomRRXDSOLFDomRGH
SULQFtSLRV GH FRQWDELOLGDGH SHOD &RPSDQKLD TXDLVTXHU TXHVW}HV VLJQLILFDWLYDV TXDQWR j
TXDOLGDGHGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDHDVPHGLGDVHVSHFLDLVDVHUHPDGRWDGDV
HPIXQomRGDVGHILFLrQFLDVPDWHULDLVGRVFRQWUROHV
UHYHUHGLVFXWLURVUHODWyULRVGRVDXGLWRUHVH[WHUQRVVREUH
WRGDV DV SROtWLFDV H SUiWLFDV FRQWiEHLV LPSRUWDQWHV YLVDQGR YHULILFDU VH HODV VmR
FRQVLVWHQWHV FRP XPD DSUHVHQWDomR DSURSULDGD GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD
&RPSDQKLDHPFRQIRUPLGDGHFRPRVSULQFtSLRVFRQWiEHLVJHUDOPHQWHDFHLWRV
WRGRV RV WUDWDPHQWRV DOWHUQDWLYRV GH LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV GHQWUR GRV SULQFtSLRV GH
FRQWDELOLGDGHJHUDOPHQWHDFHLWRVTXHWHQKDPVLGRGLVFXWLGRVFRPDDOWDDGPLQLVWUDomR
DV FRQVHTXrQFLDV GD XWLOL]DomR GH WDLV DOWHUQDWLYDV GH GLYXOJDomR H WUDWDPHQWR H R
WUDWDPHQWRVXJHULGRSHORVDXGLWRUHVH[WHUQRVH
TXDOTXHU PDWHULDO HVFULWR GH FRPXQLFDomR HQWUH RV DXGLWRUHV H[WHUQRV H D DOWD
DGPLQLVWUDomRWDOFRPRTXDLVTXHUFDUWDVjJHUrQFLD
GLVFXWLU FRP D DOWD DGPLQLVWUDomR H FRP D DXGLWRULD H[WHUQD RV HIHLWRV FDXVDGRV QDV
GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV SHODV PXGDQoDV VLJQLILFDWLYDV RX DOWHUDo}HV Mi SUHYLVWDV QRV
UHJXODPHQWRVDSOLFiYHLVDRVLQIRUPHVILQDQFHLURVHQRVSULQFtSLRVGHFRQWDELOLGDGH
UHYHU FRP RV DXGLWRUHV H[WHUQRV TXDLVTXHU SUREOHPDV RX GLILFXOGDGHV QR SURFHVVR GH
DXGLWRULDHDVPHGLGDVWRPDGDVSHOD$GPLQLVWUDomRLQFOXLQGRPDVQmRVHOLPLWDQGRD
TXDOTXHUUHVWULomRDRHVFRSRGDDWLYLGDGHGRVDXGLWRUHVH[WHUQRV
TXDOTXHUUHVWULomRDRDFHVVRGRVDXGLWRUHVH[WHUQRVDRVPDWHULDLVRXSHVVRDOVROLFLWDGRV
TXDLVTXHUGLYHUJrQFLDVLPSRUWDQWHVFRPDDOWDDGPLQLVWUDomR
TXDOTXHUSUREOHPDGHFRQWUROHLQWHUQRWUD]LGRSHORVDXGLWRUHVH[WHUQRVH
TXDLVTXHU DMXVWHV GH DXGLWRULD TXH IRUDP SURSRVWRV SHORV DXGLWRUHV H[WHUQRV TXH QmR
IRUDP HIHWXDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD VHMD SRU PRWLYR GH
PDWHULDOLGDGHRXRXWUR 
UHFRPHQGDUDR&RQVHOKRUHVROXo}HVUHODWLYDVjVGLVFRUGkQFLDVHQWUHRVDXGLWRUHVH[WHUQRV
HDDOWDDGPLQLVWUDomR
DYDOLDUHPRQLWRUDUDVH[SRVLo}HVGHULVFRGD&RPSDQKLDDFRPSDQKDUDVDWLYLGDGHVGDiUHD
GHFRQWUROHVLQWHUQRVHUHYLVDURIXQFLRQDPHQWRGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHVLVWHPDGH
FRQWUROHV LQWHUQRV H UHYHU DQXDOPHQWH R UHODWyULR GD DGPLQLVWUDomR VREUH D DGHTXDomR H
HILFiFLDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHVLVWHPDGHFRQWUROHVLQWHUQRV
REWHU GD DGPLQLVWUDomR SHOR PHQRV DQXDOPHQWH D FRQILUPDomR GH TXH R VLVWHPD GH
FRQWUROHVLQWHUQRVpRPDLVDGHTXDGRHHILFD]
UHTXLVLWDUHREWHUUHODWyULRVGDDOWDDGPLQLVWUDomRDWHVWDQGRDFRQIRUPLGDGHFRPRVUHTXLVLWRV
OHJDLV DSOLFiYHLV H FRP R &yGLJR GH eWLFD H &RQGXWD H GHPDLV QRUPDV LQWHUQDV GD
&RPSDQKLD2&RPLWrGHYHUiFRRUGHQDUFRPRVGHPDLV&RPLWrVGD&RPSDQKLDSDUDJDUDQWLU
RWUDWDPHQWRDGHTXDGRGHVVDVTXHVW}HV
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DYDOLDU D VXILFLrQFLD GR &yGLJR GH eWLFD H &RQGXWD H SROtWLFDV LQWHUQDV GD &RPSDQKLD
UHFRPHQGDQGRDR&RQVHOKRRUHVSHFWLYRDSULPRUDPHQWRVHPSUHTXHHQWHQGHUQHFHVViULR
EHPFRPRHVWLPXODUDDPSODGLYXOJDomRDRS~EOLFRLQWHUQRHH[WHUQRGHPRGRDVXEVLGLDU
VHXFXPSULPHQWRHHIHWLYLGDGH
GLVFXWLUFRPDDOWDDGPLQLVWUDomRHRVDXGLWRUHVH[WHUQRVTXDQGRVROLFLWDGRSHOR&RQVHOKR
TXDOTXHUFRUUHVSRQGrQFLDFRPDVDXWRULGDGHVUHJXODGRUDVRXDJrQFLDVJRYHUQDPHQWDLVH
TXDLVTXHUUHODWRVSXEOLFDGRVTXHOHYDQWHPTXHVW}HVSRWHQFLDOPHQWHVLJQLILFDWLYDVVREUHDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVRXSROtWLFDVFRQWiEHLVGD&RPSDQKLD
H[DPLQDUFRPRSULQFLSDODVVHVVRUMXUtGLFRGD&RPSDQKLDSHORPHQRVDQXDOPHQWH
WRGRV RV DVVXQWRV MXUtGLFRV LPSRUWDQWHV TXH SRGHP WHU XP LPSDFWR PDWHULDO QDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDH
DVSROtWLFDVGHFRQIRUPLGDGHGD&RPSDQKLD
DQXDOPHQWHUHYLVDURUHODWyULRGDDOWDDGPLQLVWUDomRVREUHRVULVFRVGDiUHDLQGXVWULDOHGH
VHJXUDQoD IDUPDFROyJLFD WHFQRORJLD GH LQIRUPDomR H FRPXQLFDomR GD &RPSDQKLD H RV
UHVSHFWLYRVSODQRVGHGHVHQYROYLPHQWRH
DFRPSDQKDULQYHVWLJDo}HVLQWHUQDVFRQGX]LGDVSHOR'HSDUWDPHQWRGH&RPSOLDQFHHFDQDO
GHGHQ~QFLDH[WHUQR TXDQGRIRURFDVR HGHFLGLUVREUHDVPHGLGDVGLVFLSOLQDUHVHGHPDLV
VDQo}HV FDEtYHLV JDUDQWLGD D DGHTXDGD SURWHomR DR GHQXQFLDQWH H FRQILGHQFLDOLGDGH GD
LQIRUPDomRFRQIRUPHSUHYLVWRQD3ROtWLFDGR'HQXQFLDQWH


&RQIRUPHRGLVSRVWRQDFOiXVXODGRUHJLPHQWRLQWHUQRGR&RPLWrGH$XGLWRULDHeWLFDFRPR
SDUWHGHVHXSDSHOGHVXSHUYLVmRR&RPLWrGH$XGLWRULDHeWLFDSRGHUiLQYHVWLJDUTXDOTXHUDVVXQWR
WUD]LGR j VXD DWHQomR H SRGHUi FRQWUDWDU DGYRJDGRV RX RXWURV HVSHFLDOLVWDV SDUD HVVH ILP
&RQVHTXHQWHPHQWHR&RPLWrGH$XGLWRULDHeWLFDSRGHUiLQVSHFLRQDUWRGRVRVOLYURVGDHPSUHVD
UHJLVWURVHLQVWDODo}HVHRXYLUTXDOTXHUFRODERUDGRUDGYRJDGRH[WHUQRGD&RPSDQKLDDXGLWRUHV
H[WHUQRVRXFRQVXOWRUHVjPHGLGDTXHR&RPLWrGH$XGLWRULDHeWLFDMXOJXHQHFHVViULRSDUDFXPSULU
FRPDVVXDVUHVSRQVDELOLGDGHV

$OpPGLVVRR&RPLWrGH$XGLWRULDHeWLFD


H[DPLQDUiDVWUDQVDo}HVPDWHULDLVQDVTXDLVGLUHWRUHVH[HFXWLYRVPHPEURVGR&RQVHOKR
RX RXWUDV SDUWHV UHODFLRQDGDV WHQKDP LQWHUHVVH RX TXH HQYROYDP DV SDUWHV FXMR
UHODFLRQDPHQWRFRPD&RPSDQKLDSHUPLWDQHJRFLDUHPHPFRQGLo}HVPDLVIDYRUiYHLVGR
TXH DTXHODV GLVSRQtYHLV SDUD SDUWHV FODUDPHQWH LQGHSHQGHQWHV GD &RPSDQKLD ³arm´s
lenght basis´ 2&RPLWrGH$XGLWRULDHeWLFDVXEPHWHUiUHFRPHQGDo}HVDR&RQVHOKRVH
DVWUDQVDo}HVFRPDVSDUWHVUHODFLRQDGDVHVWmRQRPHOKRULQWHUHVVHGD&RPSDQKLDHVH
IRUDPGHYLGDPHQWHGLYXOJDGDVGHDFRUGRFRPRVVHJXLQWHVWHPDV


RSURSyVLWRQHJRFLDOGDVWUDQVDo}HVSURSRVWDVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV


DLGHQWLGDGHGDVSDUWHVHQYROYLGDVLQFOXLQGRRVEHQHILFLiULRV


RVSUHoRVHRVWHUPRVGDWUDQVDomRIRUDPGHWHUPLQDGRVSHODVSDUWHV


VHDVRSHUDo}HVIRUDPDYDOLDGDVFRPRMXVWDVHDGHVFULomRGDIRUPDFRPRWDODYDOLDomR
IRLIHLWDH


R HVFRSR H WHUPR FRQWUDWXDO RX RXWURV FRPSURPLVVRV TXH UHVXOWDULDP GD RSHUDomR
SURSRVWD


DQDOLVDUiHPRQLWRUDUiDVGLUHWUL]HVGD&RPSDQKLDSDUDRIHUHFHUHPSUpVWLPRVHJDUDQWLDV
HSDUDHQWUDUHPRSHUDo}HVFRPGHULYDWLYRV

PÁGINA: 254 de 390

Formulário de Referência - 2021 - Blau Farmacêutica S.A.

Versão : 2

12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa








DFRPSDQKDUi RV SRQWRV HP DEHUWR OHYDQWDGRV SHORV DXGLWRUHV H RV SUD]RV SDUD VXD
VROXomRDSRLDQGRRVDXGLWRUHVLQWHUQRVHH[WHUQRVQDGHWHUPLQDomRGDVVROXo}HVSDUD
RVSRQWRVGHDXGLWRULDDSURYDGRV
DQDOLVDUi R FXVWR GH VROXomR GH XP SRQWR GH DXGLWRULD H SURSRUi DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRTXHHPUD]mRGHWDOFXVWRVHMDFRQVLGHUDGRFRPRXPULVFRDVVXPLGRSHOD
&RPSDQKLDILFDQGRDH[FOXVLYRFULWpULRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRWDOGHFLVmRH
DFRPSDQKDUiDH[SRVLomRGHULVFRVGD&RPSDQKLDFRPUHODomRDRVSRQWRVHODERUDGRV
SHOD DXGLWRULD H LQIRUPDUi DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR D WRWDOLGDGH GRV ULVFRV
JUDGXDGRVFRPRJUDYHV


2 &RPLWr GH $XGLWRULD H eWLFD WHUi WDPEpP D DXWRULGDGH SDUD jV H[SHQVDV GD &RPSDQKLD
FRQWUDWDU DVVHVVRUHV LQGHSHQGHQWHV OHJDLV FRQWiEHLV RX FRP RXWUDV HVSHFLDOLGDGHV FRQIRUPH
QHFHVViULRSDUDDX[LOLDUR&RPLWrGH$XGLWRULDHeWLFDQDVVXDVUHVSRQVDELOLGDGHVQDPHGLGDHP
TXHMXOJXHWDOFRQWUDWDomRQHFHVViULDRXDSURSULDGD

&RPLWrGH5HFXUVRV+XPDQRV5HPXQHUDomRH*RYHUQDQoD

2 &RPLWr GH 5HFXUVRV +XPDQRV 5HPXQHUDomR H *RYHUQDQoD &RUSRUDWLYD p XP yUJmR GH
DVVHVVRUDPHQWRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHQGRFRPSRVWRSRUQRPtQLPRWUrVHQRPi[LPR
VHWH PHPEURV HVFROKLGRV SRU PDLRULD VLPSOHV HQWUH RV SUySULRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR 3HOR PHQRV XP GRV PHPEURV GH UHIHULGR &RPLWr GHYHUi WHU H[SHULrQFLD H
FRQKHFLPHQWRDWXDOL]DGRQDSUiWLFDHPUHFXUVRVKXPDQRVGHJUDQGHVHQWLGDGHVHPSUHVDULDLV

2&RPLWrWHPFRPRREMHWLYRV D TXDQGRVROLFLWDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDFRPSDQKDU
HVXSHUYLVLRQDURSODQRGHGHVHQYROYLPHQWRGHSHVVRDVGD&RPSDQKLDSROtWLFDVGHWUHLQDPHQWR
EHQHItFLRV H VXSHUYLVmR GR EDQFR GH WDOHQWRV GD &RPSDQKLD YLVDQGR DVSHFWRV UHODFLRQDGRV j
VXFHVVmR GRV FDUJRV FKDYH E  FRQIRUPH VROLFLWDGR H LQVWUXtGR SHOR &RQVHOKR DFRPSDQKDU H
VXSHUYLVLRQDURGHVHPSHQKRHUHPXQHUDomRGD'LUHWRULDHGDDOWDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDH
DYDOLDUi D DGHTXDomR H HILFiFLD GD 3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR GD&RPSDQKLD 2 &RPLWr WDPEpP
VXSHUYLVLRQDUiDJHVWmRGRGHVHQYROYLPHQWRGHFDUUHLUDHSODQHMDPHQWRVXFHVVyULR F JDUDQWLGDD
DXWRQRPLDHLQGHSHQGrQFLDGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPVXDVFRPSHWrQFLDVDSUHVHQWDUDV
SURSRVWDVGHUHVROXo}HVGHFRQIOLWRVQRVDVVXQWRVHPTXHYLHUDVHUSURYRFDGRRXFRQYRFDGRH
G PDQWHUR&RQVHOKRDWXDOL]DGRVREUHVLWXDo}HVHQYROYHQGRRVUHFXUVRVKXPDQRVGD&RPSDQKLD
TXH SRVVDP WUD]HU GDQRV RX SUHMXt]RV j LPDJHP HRX DR SDWULP{QLR GD &RPSDQKLD H GHILQLU
SURSRVWDV GH SROtWLFDV D VHUHP DSURYDGDV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SDUD UHJXODU WDLV
VLWXDo}HVRXVHSRVVtYHOHYLWiODV

2 UHJLPHQWR LQWHUQR GR &RPLWr GLUHFLRQD jV DWLYLGDGHV H jV PHOKRUHV SUiWLFDV GD JRYHUQDQoD
FRUSRUDWLYDDGRWDGDVQR%UDVLOFRPRXPyUJmRDX[LOLDUGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRQIRUPH
SUHYLVWR QD OHJLVODomR VRFLHWiULD 7DLV UHJUDV WDPEpP IRUDP HQFRUSDGDV SHODV UHJUDV GR 1RYR
0HUFDGR 3RUWDQWR R &RPLWr VXSHUYLVLRQDUi R FXPSULPHQWR SHOD &RPSDQKLD GDV UHJUDV GH
JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD H TXDQGR QHFHVViULR IRUPXODUi SURSRVLo}HV DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRYLVDQGRDHIHWLYDREVHUYDomRGHWDLVUHJUDV

&RPSHWHDLQGDDR&RPLWr5HFXUVRV+XPDQRV5HPXQHUDomRH*RYHUQDQoD


TXDQGR VROLFLWDGR SHOR &RQVHOKR HVWDEHOHFHU D ILORVRILD JHUDO GD &RPSDQKLD H
VXSHUYLVLRQDURSURJUDPDGHGHVHQYROYLPHQWRDGPLQLVWUDWLYRSDUDR'LUHWRU3UHVLGHQWHH
SDUDDDOWDDGPLQLVWUDomR


DVVHVVRUDUR&RQVHOKRHPUHODomRjVHOHomRHFULWpULRVGHQRPHDomRSDUDDDOWDDGPLQLVWUDomR


VXSHUYLVLRQDUHDFRQVHOKDUR'LUHWRU3UHVLGHQWHQDIRUPDHTXDQGRVROLFLWDGRSHOR&RQVHOKR
VREUHDQRPHDomRHGHVWLWXLomRGRV'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHGHPDLVJHUHQWHV
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UHYHUSHULRGLFDPHQWHDSROtWLFDJHUDOGHUHPXQHUDomRGD&RPSDQKLDFRQIRUPHLQVWUXtGR
SHOR &RQVHOKR HP XPD EDVH UHJXODU H SUHSDUDU SURSRVWD SDUD R &RQVHOKR VREUH D
UHPXQHUDomR GD 'LUHWRULD H GD DOWD DGPLQLVWUDomR LQFOXLQGR VHP OLPLWDomR VDOiULRV
E{QXVHUHPXQHUDomRDORQJRSUD]R




DVVHVVRUDU R &RQVHOKR QR TXH GL] UHVSHLWR DRV SODQRV UHPXQHUDomR SRU LQFHQWLYRV GD
&RPSDQKLDLQFOXLQGRRVSODQRVGHDTXLVLomRGHDo}HV VWRFNRSWLRQVHWF 









TXDQGRVROLFLWDGRDVVHVVRUDUR&RQVHOKRHPRXWUDVTXHVW}HVLPSRUWDQWHVGHUHFXUVRV
KXPDQRVFRQIRUPHDSURSULDGRHPHVSHFLDOSDUDLQFOXLUDJHVWmRGRGHVHQYROYLPHQWRGH
FDUUHLUDHSODQHMDPHQWRVXFHVVyULRH
PDQWHU R &RQVHOKR DWXDOL]DGR VREUH VLWXDo}HV HQYROYHQGR RV UHFXUVRV KXPDQRV GD
&RPSDQKLD TXH SRVVDP WUD]HU GDQRV RX SUHMXt]RV j LPDJHP HRX DR SDWULP{QLR GD
&RPSDQKLD H GHILQLU SURSRVWDV GH SROtWLFDV D VHUHP DSURYDGDV SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRSDUDUHJXODUWDLVVLWXDo}HVRXVHSRVVtYHOHYLWDODVH
FRQIRUPH RULHQWDomR GR &RQVHOKR VXSHUYLVLRQDU R FXPSULPHQWR GDV UHJUDV GH
JRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDSHOD&RPSDQKLDHGDVQRUPDVHUHJXODPHQWRVDSOLFiYHLV


&RPLWrGH(VWUDWpJLDH0 $

7UDWDVHGHyUJmRGHDVVHVVRUDPHQWRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPSRVWRSRUQRPtQLPRWUrVH
QR Pi[LPR VHWH PHPEURV HVFROKLGRV SRU PDLRULD VLPSOHV SHORV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRVHQGRTXHSHORPHQRVXPGRVPHPEURVGHUHIHULGRFRPLWrGHYHUiWHUFRQKHFLPHQWRH
H[SHULrQFLD HP SODQHMDPHQWR HVWUDWpJLFR HVWUDWpJLD H SRVLFLRQDPHQWR GH PDUNHWLQJ DYDOLDomR GH
QHJyFLRVHQHJRFLDo}HVHPRSHUDo}HVGHIXV}HVHDTXLVLo}HVHPJUDQGHVHQWLGDGHVFRUSRUDWLYDV

2&RPLWrGH(VWUDWpJLDH0 $WHPRVVHJXLQWHVREMHWLYRVTXDQGRDVVLPVROLFLWDGRHLQVWUXtGRSHOR
&RQVHOKR D  DX[LOLDU R &RQVHOKR SDUD VXSHUYLVLRQDU H UHYLVDU DV SULQFLSDLV DWLYLGDGHV GD
&RPSDQKLDHPRSHUDo}HVGHIXV}HVHDTXLVLo}HVDOLHQDo}HVLQFRUSRUDo}HVFLV}HVHDLQGDQR
SODQHMDPHQWR HVWUDWpJLFR GD &RPSDQKLD H VXD LPSOHPHQWDomR E  UHYLVDU D HVWUDWpJLD GD
&RPSDQKLD UHFRPHQGDU D DORFDomR GH UHFXUVRV UHYLVDU H IRUQHFHU DR &RQVHOKR SDUHFHUHV H
UHFRPHQGDo}HV HP UHODomR DR SODQHMDPHQWR HVWUDWpJLFRV GD &RPSDQKLD VXDV PHWDV H
LPSOHPHQWDomR F  UHYLVDU SURSRVWDV GH RSHUDo}HV GH IXV}HV H DTXLVLo}HV DOLHQDo}HV
LQFRUSRUDo}HVFLV}HVHUHFRPHQGDUDSULRUL]DomRGRQHJyFLRDDORFDomRGHUHFXUVRVUHYLVDUH
IRUQHFHUDR&RQVHOKRSDUHFHUHVHUHFRPHQGDo}HV G UHYLVDUDHVWUDWpJLDGHH[SDQVmRGHSRUWIyOLR
GHSURGXWRVGHOLQKDVDWXDLVGHSURGXWRVHQRYRVWHUULWyULRVDVHUHPH[SORUDGRVSHOD&RPSDQKLD
IRUQHFHUDR&RQVHOKRSDUHFHUHVHUHFRPHQGDo}HVFRPUHODomRDDOWHUDo}HVUHODWLYDVDRSRUWIyOLR
GHSURGXWRVHUHFRPHQGDo}HVGHODQoDPHQWRVGHQRYDVOLQKDVGHSURGXWRVGD&RPSDQKLDHGH
HQWUDGD HP QRYRV WHUULWyULRV H H  UHYLVDU D HVWUDWpJLD GH PDUNHWLQJ FRUSRUDWLYR GD &RPSDQKLD
IRUQHFHUDR&RQVHOKRSDUHFHUHVHUHFRPHQGDo}HVFRPUHODomRDRSRVLFLRQDPHQWRHVWUDWpJLFRHP
PDUNHWLQJHDVVXQWRVUHODWLYRVjVPDUFDVGD&RPSDQKLD

&RQIRUPHRUHJLPHQWRLQWHUQRGR&RPLWrGH(VWUDWpJLDH0 $VmRUHVSRQVDELOLGDGHVGHUHIHULGR
FRPLWr D DSUHVHQWDUSDUHFHUHVHSURSRVLo}HVYLVDQGRRDSULPRUDPHQWRHRGHVHQYROYLPHQWRGD
&RPSDQKLDQDFRQVROLGDomRHQDDPSOLDomRGHVXDVDWLYLGDGHVSDUDFRQVLGHUDomRGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRH E FRQWUDWDUSRUGHFLVmRXQkQLPHGRVVHXVPHPEURVQDPHGLGDHPTXHMXOJDUHP
QHFHVViULR RX FRQYHQLHQWH H RXYLGR R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR D H[SHQVDV GD &RPSDQKLD
FRQVXOWRUHVOHJDLVFRQWiEHLVRXGHRXWUDVHVSHFLDOLGDGHVHVSHFtILFDVSDUDDX[LOLiORQRH[HUFtFLR
GHVXDVUHVSRQVDELOLGDGHV


PÁGINA: 256 de 390

Formulário de Referência - 2021 - Blau Farmacêutica S.A.

Versão : 2

12.1 - Descrição da Estrutura Administrativa

i.
VH SRVVXHP UHJLPHQWR LQWHUQR SUySULR LQIRUPDQGR HP FDVR SRVLWLYR yUJmR
UHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHHVVHVUHJLPHQWRV
ORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHHVVHVGRFXPHQWRVSRGHPVHUFRQVXOWDGRV

2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRDSURYDGRSHORSUySULR&RQVHOKRHP
UHXQL}HVUHDOL]DGDVHPGHRXWXEURGHGHMDQHLURGHHHPGHRXWXEURGHH
HVWDEHOHFHDVUHJUDVJHUDLVUHODWLYDVDRVHXIXQFLRQDPHQWRHVWUXWXUDRUJDQL]DomRDWULEXLo}HVH
UHVSRQVDELOLGDGHV

2V&RPLWrVGH$XGLWRULDHeWLFD(VWUDWpJLDH0 $5HFXUVRV+XPDQRV5HPXQHUDomRH*RYHUQDQoD
GHFDUiWHUQmRHVWDWXWiULRVmRUHJLGRVUHJLPHQWRVLQWHUQRVSUySULRVFXMD~OWLPDDWXDOL]DomRIRLDSURYDGD
HPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHIHYHUHLURGH

2V UHJLPHQWRV LQWHUQRV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GRV &RPLWrV H GD 'LUHWRULD SRGHP VHU
DFHVVDGRVQRVVHJXLQWHVHQGHUHoRV L VHGHGD&RPSDQKLD5RGRYLD5DSRVR7DYDUHV.P
Q8QLGDGH,3UpGLRV%DUUR%UDQFR&(3FLGDGHGH&RWLD(VWDGRGH
6mR3DXORH LL SHODLQWHUQHWQDSiJLQDGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGRZHEVLWHGD&RPSDQKLD
ZZZEODXFRPEUUL HQRZHEVLWHGD&90 ZZZFYPJRYEU 

ii.
VHRHPLVVRUSRVVXL&RPLWrGH$XGLWRULDHVWDWXWiULRLQIRUPDQGRFDVRSRVLWLYRVXDV
SULQFLSDLVDWULEXLo}HVIRUPDGHIXQFLRQDPHQWRHVHDWHQGHDRVUHTXLVLWRVGDUHJXODPHQWDomR
HPLWLGDSHOD&90DUHVSHLWRGRDVVXQWR

1mRDSOLFiYHOSRLVR&RPLWrGH$XGLWRULDHeWLFDGD&RPSDQKLDpQmRHVWDWXWiULR

iii.
GHTXHIRUPDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRDYDOLDRWUDEDOKRGDDXGLWRULDLQGHSHQGHQWH
LQGLFDQGRVHRHPLVVRUSRVVXLXPDSROtWLFDGHFRQWUDWDomRGHVHUYLoRVGHH[WUDDXGLWRULDFRP
RDXGLWRULQGHSHQGHQWHHLQIRUPDQGRRyUJmRUHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDSROtWLFDGDWDGD
DSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHDSROtWLFDORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGH
RGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR

$&RPSDQKLDSRVVXLD3ROtWLFDGH&RQWUDWDomRGH6HUYLoRV([WUD$XGLWRULDDSURYDGDHPUHXQLmR
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDHPGHVHWHPEURGHFXMRREMHWLYRp


*DUDQWLUTXHQmRVHMDPFRQWUDWDGRVVHUYLoRVH[WUDDXGLWRULDTXHSRVVDPFRPSURPHWHUD
LQGHSHQGrQFLDGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVGD&RPSDQKLDH


(VWDEHOHFHU SDGU}HV PtQLPRV H[LJLGRV SHOD &RPSDQKLD REVHUYDGD D OHJLVODomR YLJHQWH
DSOLFiYHOSDUDDFRQWUDWDomRGHWDLVVHUYLoRV

$ 3ROtWLFD GLVS}H TXH DV SURSRVWDV GH FRQWUDWDo}HV GH DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV GHYHP VHU
VXEPHWLGDVDR&RPLWrGH$XGLWRULDHeWLFDGD&RPSDQKLDSDUDDQiOLVHHUHFRPHQGDomRDUHVSHLWR
GDFRQWUDWDomRHHOHQFDRVDVSHFWRVDVHUHPDYDOLDGRVSHOR&RPLWrHPUHODomRjILUPDGHDXGLWRULD
$V SURSRVWDV GH FRQWUDWDomR GHYHP VHU VXEPHWLGDV SHOR &RPLWr GH $XGLWRULD H eWLFD SDUD
DSURYDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPDDQiOLVHGHFRPSURPHWLPHQWRGDLQGHSHQGrQFLD
GDFRQWUDWDomRIHLWDSHODSUySULDDXGLWRULDLQGHSHQGHQWHHFRPRRUoDPHQWRGRVYDORUHVHQYROYLGRV
(PKLSyWHVHDOJXPDSRGHUmRVHUFRQWUDWDGRVVHUYLoRVH[WUDDXGLWRULD FRPRFRQVXOWRULDVHPLVVmR
GHSDUHFHUHVVHUYLoRVDWXDULDLV TXHSRVVDPFRPSURPHWHUDLQGHSHQGrQFLDGRVDWXDLVDXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHV&DEHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDHVFROKDGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVTXH
GHYHPVHUFRQWUDWDGRVSHORSHUtRGRGHXPDQR

'XUDQWHDYLJrQFLDGRFRQWUDWRR&RPLWrGH$XGLWRULDHeWLFDGHYHUHDOL]DUUHXQL}HVSHULRGLFDPHQWH
FRP RV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV D ILP GH HQWHQGHU R SODQR GH WUDEDOKR H PRQLWRUDU R
GHVHQYROYLPHQWRGRSODQRDRORQJRGRH[HUFtFLRILVFDO
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b.
HP UHODomR DRV PHPEURV GD GLUHWRULD HVWDWXWiULD VXDV DWULEXLo}HV H SRGHUHV
LQGLYLGXDLVLQGLFDQGRVHDGLUHWRULDSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRHLQIRUPDQGRHPFDVR
SRVLWLYRyUJmRUHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXHR
UHJLPHQWRORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR

$'LUHWRULDpFRPSRVWDSRUQRPtQLPRGRLVHQRPi[LPRDWpGH]PHPEURVDFLRQLVWDVRXQmR
UHVLGHQWHVQRSDtVWRGRVHOHLWRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPPDQGDWRXQLILFDGRGHGRLV
DQRVVHQGRSHUPLWLGDDUHHOHLomRGHVLJQDGRV'LUHWRU3UHVLGHQWH'LUHWRU$GPLQLVWUDWLYR)LQDQFHLUR
HGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV'LUHWRU-XUtGLFRGH&RPSOLDQFHGH*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYDHGH
3URWHomR GH 'DGRV 'LUHWRU GD 4XDOLGDGH H RV GHPDLV VHP GHVLJQDomR HVSHFtILFD SHUPLWLGD D
FXPXODomRGHFDUJRVSRUXPDPHVPDSHVVRD
$OpP GRV TXH IRUHP QHFHVViULRV j FRQVHFXomR GR REMHWR VRFLDO H DR UHJXODU IXQFLRQDPHQWR GD
&RPSDQKLD RV 'LUHWRUHV ILFDP LQYHVWLGRV GH SRGHUHV SDUD REVHUYDGDV VXDV UHVSHFWLYDV
FRPSHWrQFLDVHQRkPELWRGHVXDVUHVSRQVDELOLGDGHVLQGLYLGXDLVSUHYLVWDVQR(VWDWXWR6RFLDOGD
&RPSDQKLD UHSUHVHQWDU D &RPSDQKLD DWLYD RX SDVVLYDPHQWH HP MXt]R RX IRUD GHOH WUDQVLJLU
UHQXQFLDU GHVLVWLU ILUPDU FRPSURPLVVRV FRQWUDLU REULJDo}HV FRQIHVVDU GtYLGDV H ID]HU DFRUGRV
DGTXLULUDOLHQDUHRQHUDUEHQVPyYHLVHLPyYHLV

6HPSUHMXt]RGDVDWULEXLo}HVHVSHFtILFDVGHVFULWDVDVHJXLUFRPSHWHHVSHFLDOPHQWHj'LUHWRULD


FXPSULUHID]HUFXPSULUR(VWDWXWR6RFLDOHDVGHOLEHUDo}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
HGD$VVHPEOHLD*HUDOGH$FLRQLVWDV


HODERUDU H DSUHVHQWDU DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRP D DQWHFHGrQFLD TXH YLHU D VHU
HVWDEHOHFLGDSRUHVWH~OWLPRRSODQRDQXDOGHQHJyFLRVHRVRUoDPHQWRVDQXDLVGD&RPSDQKLD


DSUHVHQWDURUHODWyULRGD$GPLQLVWUDomRDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHDSURSRVWDGHGHVWLQDomR
GRV OXFURV GR H[HUFtFLR SUHYLVWDV HP OHL SDUD DSUHFLDomR GD $VVHPEOHLD *HUDO GHSRLV GH
VXEPHWLGDVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHDR&RQVHOKR)LVFDOVHHPIXQFLRQDPHQWR


DSUHVHQWDU WULPHVWUDOPHQWH DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR R EDODQFHWH HFRQ{PLFR
ILQDQFHLURHSDWULPRQLDOGHWDOKDGRGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDV


UHSUHVHQWDUD&RPSDQKLDDWLYDHSDVVLYDPHQWHMXGLFLDOHH[WUDMXGLFLDOPHQWHUHVSHLWDGDV
DVFRQGLo}HVSUHYLVWDVQR$UWLJRLQIUD


DSURYDUDVPDWpULDVSUHYLVWDVQR$UWLJRLWHQV [Y H [YL FXMRVPRQWDQWHVGHDOoDGD
IRUHPLJXDLVRXLQIHULRUHVD5 WULQWDPLOK}HVGHUHDLV LQGLYLGXDOPHQWHRX
GH IRUPD FRQVROLGDGD QR PHVPR H[HUFtFLR VRFLDO H[FHWXDGDV DV KLSyWHVHV HP TXH D
PDWpULDVHUHILUDjUHQRYDomRGHOLPLWHSUpDXWRUL]DGRHVHPDXPHQWRGRHQGLYLGDPHQWR
GD&RPSDQKLDTXHVHUiFRPSHWrQFLDGR'LUHWRU3UHVLGHQWH

&RPSHWHDR'LUHWRU3UHVLGHQWH

1.
FRQGX]LUDVGLUHWUL]HVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGD&RPSDQKLDDSRLDQGRR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRHPVXDFRQVHFXomRHDSHUIHLoRDPHQWR

2.
HODERUDU VXMHLWR j DSURYDomR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR R SODQHMDPHQWR
HVWUDWpJLFRGD&RPSDQKLDHUHYLViORMXQWDPHQWHFRPRVGHPDLVPHPEURVGD'LUHWRULD

3.
HVWDEHOHFHU HP FRQMXQWR FRP RV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H ID]HU
FXPSULURVSODQRVGHPHWDVGD&RPSDQKLD

4.
DSURYDUHVXEPHWHUDRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRVRUoDPHQWRVDQXDLV
DEUDQJHQGRSRUpPQmRVHOLPLWDQGRDRRUoDPHQWRGHYHQGDVGHSURGXomRGHFDSLWDOH
GHUHVXOWDGRVHUHYLViORVMXQWDPHQWHFRPRVGHPDLVPHPEURVGD'LUHWRULD
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5.

6.

7.

8.

FRQWURODURDQGDPHQWRGRSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRHGRVRUoDPHQWRVDQXDLVSDUDTXH
RV 'LUHWRUHV WHQKDP FDSDFLGDGH GH LGHQWLILFDU IDOKDV HP VXDV H[HFXo}HV H FRUULJLODV
DQWHVGRILPGDJHVWmR
FRRUGHQDUHDFRPSDQKDURVWUDEDOKRVGHWRGRVRV'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDUHDOL]DQGRH
SUHVLGLQGRUHXQL}HVVHPDQDLVFRPWRGRVRVPHPEURVGD'LUHWRULDHDFRPSDQKDQGRDV
DWLYLGDGHVFRUUHQWHVGHFDGDGHSDUWDPHQWR
PRQWDU D SDXWD MXQWDPHQWH FRP RV GHPDLV PHPEURV GD 'LUHWRULD H SUHVLGLU UHXQL}HV
VHPDQDLVGD&RPSDQKLDGHIRUPDDSHUPLWLUTXHDSDXWDVHMDFXPSULGDHWRGRVWHQKDP
WHPSRGHWUDQVPLWLUDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVH
SUHVWDUWRGRVRVHVFODUHFLPHQWRVQHFHVViULRVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPUHODomR
jRSHUDomRGD&RPSDQKLDVXDVSHUVSHFWLYDVHUHVXOWDGRV


&RPSHWHDR'LUHWRU$GPLQLVWUDWLYR)LQDQFHLURHGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV


SODQHMDURUJDQL]DUHGLULJLUDVDWLYLGDGHVGRVGHSDUWDPHQWRVGH)LQDQoDV&RQWURODGRULD
5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV5HFXUVRV+XPDQRVREVHUYDQGRRVSULQFtSLRVOHJDLVSROtWLFDV
HGLUHWUL]HVDGRWDGDV


HODERUDU H DSURYDU MXQWR DR 'LUHWRU 3UHVLGHQWH H RV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR RV RUoDPHQWRV DQXDLV GD &RPSDQKLD FRRUGHQDQGR D HODERUDomR GRV
RUoDPHQWRV GH YHQGDV SURGXomR GH FDSLWDLV H GH UHVXOWDGRV HP FRQMXQWR FRP DV
UHVSHFWLYDV'LUHWRULDVHQYROYLGDV


GHILQLURVSURFHGLPHQWRVGHFRQWUROHHJHVWmRGRVRUoDPHQWRVDQXDLVGD&RPSDQKLDGH
IRUPDDGHTXDGDjVHVWUDWpJLDVGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD


IL[DUHPFRQMXQWRFRPR'LUHWRU3UHVLGHQWHDVSROtWLFDVGHJHVWmRGRVUHFXUVRVILQDQFHLURV
GLVSRQtYHLVHVWUXWXUDomRUDFLRQDOL]DomRHDGHTXDomRGRVSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVWHQGR
HPYLVWDRVREMHWLYRVGDRUJDQL]DomR


HODERUDU RV 'HPRQVWUDWLYRV )LQDQFHLURV GD &RPSDQKLD DVVLP FRPSUHHQGLGRV PDV QmR
OLPLWDGRV DR %DODQoR 3DWULPRQLDO 'HPRQVWUDWLYR GH 5HVXOWDGRV 2ULJHP H $SOLFDomR GH
5HFXUVRV0XWDo}HV3DWULPRQLDLVGHQWURGDVQRUPDVFRQWiEHLVHILVFDLV


HODERUDURVUHODWyULRVJHUHQFLDLVGD&RPSDQKLDDVVLPFRPSUHHQGLGRVPDVQmROLPLWDGRV
DR5HODWyULRGH5HVXOWDGRV2SHUDFLRQDLV2ULJHPH$SOLFDomRGH5HFXUVRV)LQDQFHLURVH
)OX[RGH&DL[D2SHUDFLRQDOFRPSHULRGLFLGDGHPHQVDO


UHSUHVHQWDU D &RPSDQKLD SHUDQWH D &90 DFLRQLVWDV LQYHVWLGRUHV EROVDV GH YDORUHV H
GHPDLVyUJmRVUHODFLRQDGRVjVDWLYLGDGHVGHVHQYROYLGDVQRPHUFDGRGHFDSLWDLV


SODQHMDUFRRUGHQDUHRULHQWDURUHODFLRQDPHQWRHFRPXQLFDomRHQWUHD&RPSDQKLDHVHXV
LQYHVWLGRUHVD&90HGHPDLVyUJmRVQRVTXDLVRVYDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLDVHMDP
DGPLWLGRVjQHJRFLDomR


SURSRURULHQWDo}HVHQRUPDVSDUDDVUHODo}HVFRPRVLQYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD


REVHUYDUDVH[LJrQFLDVHVWDEHOHFLGDVSHODOHJLVODomRGRPHUFDGRGHFDSLWDLVHPYLJRUH
GLYXOJDUDRPHUFDGRLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVUHODWLYDVj&RPSDQKLDHVHXVQHJyFLRVQD
IRUPDH[LJLGDQDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO


SUHVWDULQIRUPDo}HVDRVLQYHVWLGRUHVj&90Hj%H


PDQWHUDWXDOL]DGRRUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWDGD&RPSDQKLD
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&RPSHWHDR'LUHWRU-XUtGLFRGH&RPSOLDQFHGH*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYDHGH3URWHomRGH'DGRV


RUJDQL]DU FRQWURODU FRRUGHQDU H VXSHUYLVLRQDU RV DVVXQWRV H DV DWLYLGDGHV GH FDUiWHU
MXUtGLFRGD&RPSDQKLDHPVHXVDVSHFWRVWpFQLFRVRSHUDFLRQDLVHHVWUDWpJLFRV


DFRQVHOKDUD&RPSDQKLDQDWRPDGDGHGHFLV}HVTXHHQYROYDPULVFRVGHQDWXUH]DMXUtGLFD
HQRLPSOHPHQWRGHWDLVGHFLV}HVHPFXPSULPHQWRjVGHWHUPLQDo}HVOHJDLVYLJHQWHV


FRQWUDWDUHVXSHUYLVLRQDURVVHUYLoRVMXUtGLFRVSUHVWDGRVSRUSURILVVLRQDLVH[WHUQRV


HODERUDU UHODWyULRV GH QDWXUH]D MXUtGLFD H SUHVWDU LQIRUPDo}HV UHODWLYDV j VXD iUHD GH
FRPSHWrQFLDDRVyUJmRVGD&RPSDQKLD


SODQHMDUHH[HFXWDUSROtWLFDVGHJHVWmRHPVXDiUHDGHFRPSHWrQFLD


RULHQWDU H ]HODU SHOD DSOLFDomR GDV QRUPDV H GLUHWUL]HV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD H GH
FRQIRUPLGDGH


GDU VXSRUWH j JHVWmR GD FRQIRUPLGDGH H GRV FRQWUROHV LQWHUQRV LQFOXLQGR RV DVSHFWRV
UHODWLYRVDFRPEDWHGHIUDXGHVHFRUUXSomR


DFRPSDQKDU RV GHVGREUDPHQWRV UHODWLYRV jV GHQ~QFLDV DSXUDGDV SHOR SUySULR
GHSDUWDPHQWRGHCompliance HRXSHOR&RPLWrGH$XGLWRULDHeWLFDHDVVHJXUDURUHSRUWH
GDV YLRODo}HV LGHQWLILFDGDV H VHXV UHVXOWDGRV j 'LUHWRULD ([HFXWLYD H DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR


DGPLQLVWUDU DV PDUFDV H XVR GH SURSULHGDGHV LQWHOHFWXDLV PDUFDV SDWHQWHV H GLUHLWRV
DXWRUDLV  SHUWHQFHQWHV j &RPSDQKLD HRX VXDV VXEVLGLiULDV RX VHX OLFHQFLDPHQWR D
WHUFHLURV VHQGR FHUWR TXH DV DWLYLGDGHV UHODFLRQDGDV jV SDWHQWHV H j WUDQVIHUrQFLD GH
WHFQRORJLD GHYHUmR VHU VXEPHWLGDV j DSURYDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDH


]HODU SHOR DSRLR GLUHWR D WRGRV RV DVSHFWRV UHODFLRQDGRV DR VLVWHPD GH JRYHUQDQoD
FRUSRUDWLYD


]HODUSHODPDQXWHQomRGDHVWUXWXUDGHSULYDFLGDGHHSURWHomRHGDGRVSHVVRDLVH


H[HUFHURXWUDVDWULEXLo}HVTXHOKHIRUHPFRQIHULGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

&RPSHWHDR'LUHWRUGD4XDOLGDGH


LPSOHPHQWDU H PDQWHU XP VLVWHPD GH JHVWmR GD TXDOLGDGH TXH JDUDQWD DGHUrQFLD DRV
SDUkPHWURV GDV QRUPDV QDFLRQDLV H LQWHUQDFLRQDLV H H[LJrQFLDV GR PHUFDGR GHQWUR GDV
SROtWLFDVGHILQLGDVSHOD&RPSDQKLD


DWXDUFRPR'LUHWRU5HVSRQViYHO 7pFQLFR VH DVVLP YLHU DVHU GHILQLGR SHOR&RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDQRDWRGHVXDQRPHDomRDRH[HUFtFLRGRFDUJRSHUDQWHR
&RQVHOKR5HJLRQDOGH)DUPiFLDGR(VWDGRGH6mR3DXOR&5)63SHUDQWHR0LQLVWpULRGD
6D~GH H ÏUJmRV 5HJXODWyULRV )HGHUDLV (VWDGXDLV HRX 0XQLFLSDLV HP UHODomR DR
HVWDEHOHFLPHQWRGD&RPSDQKLDDVHULQGLFDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR


HODERUDURSODQRDQXDOGDVDWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRPRVLVWHPDGHJHVWmRGHTXDOLGDGH


IRPHQWDUDFULDomRHODERUDomRHRVHJXLPHQWRGRVSURFHGLPHQWRVRSHUDFLRQDLV


DFRPSDQKDUDVYLVLWDVGRVLQVSHWRUHVGD9LJLOkQFLD6DQLWiULDHGRVILVFDLVGR&RQVHOKR5HJLRQDO
GH)DUPiFLDEHPFRPRGHPDLVyUJmRVOLJDGRVj6D~GH3~EOLFDHPVXDVDXGLWRULDVHLQVSHo}HV
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GHWHUPLQDU recalls UHFROKLPHQWR GH SURGXWRV  FDVR QHFHVViULR EHP FRPR DFRPSDQKDU
WRGRRSURFHVVRVXSUDFLWDGR
DSURYDURPDQXDOGHTXDOLGDGHHRSODQRPHVWUHGHYDOLGDomR
VXSHUYLVLRQDUSURMHWRVGHSHVTXLVDHGHVHQYROYLPHQWRHPELRWHFQRORJLDSDUDDREWHQomRH
SURGXomRGHELRIiUPDFRV
HVWUXWXUDUHVXSHUYLVLRQDURIXQFLRQDPHQWRGRVODERUDWyULRVGHELRORJLDPROHFXODUHFXOWLYR
FHOXODU LQFOXVLYH UHJXODPHQWiOR H FUHGHQFLiOR QR yUJmR FRPSHWHQWH SDUD D REWHQomR H
PDQXWHQomRGR&HUWLILFDGRGH4XDOLGDGHHP%LRVVHJXUDQoD &4% 
HVWUXWXUDUHVXSHUYLVLRQDURIXQFLRQDPHQWRGRVODERUDWyULRVGH&RQWUROHGH4XDOLGDGHSDUD
UHDOL]DomR GDV DQiOLVHV GH ItVLFRTXtPLFR TXtPLFR PLFURELROyJLFR ELRORJLD PROHFXODU
ELRWHFQROyJLFRGHPDWpULDVSULPDVVHPLDFDEDGRVRXLQWHUPHGLiULRVHSURGXWRVWHUPLQDGRV
IDUPDFrXWLFRVHPDQWHUDVVXDVPRQRJUDILDVDWXDOL]DGDV
UHJXODPHQWDU H FUHGHQFLDU RV ODERUDWyULRV GH &RQWUROH GH 4XDOLGDGH QRV yUJmRV
FRPSHWHQWHV SDUD REWHQomR H PDQXWHQomR GDV %RDV 3UiWLFDV GH )DEULFDomR %3)  H
&RQWUROHGH4XDOLGDGHH&HUWLILFDGRGH4XDOLGDGHHP%LRVVHJXUDQoDH
DVVHJXUDU TXH DV 4XDOLILFDo}HV H 9DOLGDo}HV VHMDP UHDOL]DGDV SDUD R FXPSULPHQWR GDV
%3)


2V 'LUHWRUHV VHP GHVLJQDomR HVSHFtILFD WHUmR DV DWULEXLo}HV TXH IRUHP GHWHUPLQDGDV SHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$&RPSDQKLDFRQVLGHUDUVHiREULJDGDTXDQGRUHSUHVHQWDGD L LVRODGDPHQWHSHOR'LUHWRU3UHVLGHQWH
RXSRUHVVHHPFRQMXQWRFRPRXWUR'LUHWRUFRQIRUPHGHILQLGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHP
TXDLVTXHUDWRVVHPUHVWULomR LL LVRODGDPHQWHSRUTXDOTXHU'LUHWRUTXHQmRVHMDR'LUHWRU3UHVLGHQWH
RXHPFRQMXQWR FRP RXWUR'LUHWRUFRQIRUPH GHILQLGR SHOR&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR REVHUYDGRR
GLVSRVWRDEDL[RRX LLL SRUSURFXUDGRUGHDFRUGRFRPRVSRGHUHVFRQIHULGRVQRUHVSHFWLYRLQVWUXPHQWR
GHPDQGDWRHUHVSHLWDGRRGLVSRVWRQR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD

$UHSUHVHQWDomRGD&RPSDQKLDLVRODGDPHQWHSRUTXDOTXHU'LUHWRUTXHQmRVHMDR'LUHWRU3UHVLGHQWH
QRVWHUPRVGRVHX(VWDWXWR6RFLDOHVWiOLPLWDGDDRVDWRVTXHHVWHMDPLQVHULGRVHPVXDVUHVSHFWLYDV
FRPSHWrQFLDV H QRV RUoDPHQWRV DQXDLV DSURYDGDV QRV WHUPRV GR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD
FRQIRUPHGHVFULWRVQRDUWLJRHSDUiJUDIRVGR(VWDWXWR6RFLDOREVHUYDGDVDVDOoDGDVHIRUPDVGH
UHSUHVHQWDomRGD&RPSDQKLDDVHUHPGHILQLGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$'LUHWRULDSRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRDSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQDUHXQLmRUHDOL]DGD
HPGHVHWHPEURGH

c.
GDWD GH LQVWDODomR GR FRQVHOKR ILVFDO VH HVWH QmR IRU SHUPDQHQWH LQIRUPDQGR VH
SRVVXLUHJLPHQWRLQWHUQRSUySULRHLQGLFDQGRHPFDVRSRVLWLYRGDWDGDVXDDSURYDomRSHOR
FRQVHOKR ILVFDO H FDVR R HPLVVRU GLYXOJXH R UHJLPHQWR ORFDLV QD UHGH PXQGLDO GH
FRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR

$SHVDUGHR&RQVHOKR)LVFDOGD&RPSDQKLDQmRWHUVLGRLQVWDODGRQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQR
H[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHRUHVSHFWLYRUHJLPHQWRLQWHUQRIRLDSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHP
UHXQLmRQRGLDGHVHWHPEURGHHHVWiGLVSRQtYHOQDSiJLQDGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGR
ZHEVLWHGD&RPSDQKLD ZZZEODXFRPEUUL HQRZHEVLWHGD&90 ZZZFYPJRYEU 

d.
VHKiPHFDQLVPRVGHDYDOLDomRGHGHVHPSHQKRGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGHFDGD
yUJmRRXFRPLWrTXHVHUHSRUWDDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRLQIRUPDQGRHPFDVRSRVLWLYR
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i.
D SHULRGLFLGDGH GD DYDOLDomR H VXD DEUDQJrQFLD LQGLFDQGR VH D DYDOLDomR p IHLWD
VRPHQWHHPUHODomRDRyUJmRRXVHLQFOXLWDPEpPDDYDOLDomRLQGLYLGXDOGHVHXVPHPEURV

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH'LUHWRULD

$QXDOPHQWH R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHDOL]D D DYDOLDomR GH GHVHPSHQKR GR yUJmR FRPR
FROHJLDGRFXMRUHVXOWDGRVHUiGLYXOJDGRDWRGRVRV&RQVHOKHLURVEHPFRPRDDYDOLDomRLQGLYLGXDO
GH FDGD XP GH VHXV PHPEURV FXMR UHVXOWDGR VHUi GLYXOJDGR H HVWHV LUmR SURSRU Do}HV TXH
FRQWULEXDPSDUDRDSHUIHLoRDPHQWRGDSHUIRUPDQFHLQGLYLGXDOGHFDGDXPSHUDQWHDVDWULEXLo}HV
TXHOKHVmRFRQIHULGDV$OpPGLVVRR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpUHVSRQViYHOSHODDYDOLDomRGRV
GLUHWRUHVHPHPEURVGRVFRPLWrVFRPEDVHQRDWLQJLPHQWRGRVUHVXOWDGRVSURSRVWRVHPUHODomRjV
UHVSHFWLYDVIXQo}HV1RFDVRGRVGLUHWRUHVHVVHVFULWpULRVOHYDUmRHPFRQVLGHUDomRSULQFLSDOPHQWH
IDWXUDPHQWR(%,7'$GtYLGDOtTXLGDGD&RPSDQKLDPHOKRULDGHtQGLFHVGHOLTXLGH]HGRVSURFHVVRV
LQWHUQRVGD&RPSDQKLD'DPHVPDIRUPDVHUmRDYDOLDGRVTXDQWRDRDWLQJLPHQWRGHPHWDVYLVDQGR
D PHOKRULD GD HILFLrQFLD RSHUDFLRQDO GRV GHSDUWDPHQWRV TXH HVWHMDP VRE VXDV UHVSHFWLYDV
UHVSRQVDELOLGDGHV

&DEHUiDR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDFRQGXomRHFRRUGHQDomRGRSURFHVVRGH
DYDOLDomRDQXDOGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRWDQWRGRyUJmRFRPRGHFDGDFRQVHOKHLUREHPFRPR
SHODDYDOLDomRLQGLYLGXDOGRVPHPEURVGD'LUHWRULDGD&RPSDQKLD2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
SRGHUiDVHXH[FOXVLYRFULWpULRFRQWDUFRPRDSRLRGHFRQVXOWRULDH[WHUQDQRSURFHVVRGHDYDOLDomR

ii.
PHWRGRORJLDDGRWDGDHRVSULQFLSDLVFULWpULRVXWLOL]DGRVQDDYDOLDomR

(P OLQKD FRP R LWHP L  DFLPD D PHWRGRORJLD DGRWDGD SHOD &RPSDQKLD SDUD DYDOLDomR GH VXD
DGPLQLVWUDomROHYDQGRHPFRQVLGHUDomRDVFDUDFWHUtVWLFDVHUHVSRQVDELOLGDGHVHVSHFtILFDVGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRGRVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRHGRV'LUHWRUHVEXVFDQGRDOFDQoDUXPDOWRQtYHOGH
HVSHFLDOL]DomRGXUDQWHDDYDOLDomR

*HVWmRH$YDOLDomRGH'HVHPSHQKR*HVWmRGRSURFHVVRGHGHVGREUDPHQWRHGHILQLomRGDVPHWDV
RUJDQL]DFLRQDLVHLQGLYLGXDLVGHVGHRPRPHQWRGDFRQWUDWDomRDWpRPRPHQWRGDDYDOLDomRILQDO
TXHYDLVXSRUWDURSURFHVVRGHGHVHPSHQKRHUHPXQHUDomR

2SURFHVVRpGLYLGLGRHP

x
$YDOLDomR4XDQWLWDWLYD 0HWDV DYDOLDomRFRPUHODomRDRDWLQJLPHQWRGDVPHWDVDQXDLV
HVWDEHOHFLGDVSDUD&RPSDQKLDiUHDVHLQGLYLGXDLV

x
$YDOLDomR4XDOLWDWLYD &RPSHWrQFLDV DYDOLDomRTXDQWRjVKDELOLGDGHVEiVLFDVTXHRV
FRODERUDGRUHVQHFHVVLWDPWHUHPVHXFDUJRSDUDGHVHPSHQKDUVHXSDSHOQDRUJDQL]DomR
FRPVXFHVVR

2VUHVXOWDGRVFRQVROLGDGRVGDVDYDOLDo}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULDHGRV
FRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRVHUmRGLYXOJDGRVDWRGRVRVPHPEURVGR&RQVHOKR-iRVUHVXOWDGRV
LQGLYLGXDLVGHFDGDXPGRVFRQVHOKHLURVVHUmRGLVSRQLELOL]DGRVjSHVVRDHPTXHVWmRHDR
3UHVLGHQWHGR&RQVHOKR3RUVXDYH]RVUHVXOWDGRVGR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
GRV'LUHWRUHVHGRVPHPEURVGRVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRVHUmRGLVSRQLELOL]DGRVDWRGRVRV
FRQVHOKHLURV

iii.
FRPR RV UHVXOWDGRV GD DYDOLDomR VmR XWLOL]DGRV SHOR HPLVVRU SDUD DSULPRUDU R
IXQFLRQDPHQWRGHVWHyUJmRH

2VUHVXOWDGRVGDVDYDOLDo}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRHGRV
'LUHWRUHVVmRXWLOL]DGRVSHOD&RPSDQKLDSDUDLGHQWLILFDURVSRQWRVIRUWHVHRVSRQWRVTXHGHYHP
VHUPHOKRUDGRVSHOD$GPLQLVWUDomRFRPRXPWRGRRTXHSRVVLELOLWDRPDSHDPHQWRHGHILQLomRGH
HVWUDWpJLDVSDUDDSULPRUDPHQWRGRIXQFLRQDPHQWRGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD$SDUWLUGRV
UHVXOWDGRVREWLGRVD&RPSDQKLDGHVHQYROYHHLPSOHPHQWDSODQRVGHDo}HVFRPRUHXQL}HVH
WUHLQDPHQWRVSDUDDSULPRUDURIXQFLRQDPHQWRGRVyUJmRV
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iv.
VHIRUDPFRQWUDWDGRVVHUYLoRVGHFRQVXOWRULDRXDVVHVVRULDH[WHUQRV

(P  D &RPSDQKLD UHDOL]RX D FRQWUDWDomR GH FRQVXOWRULD H[WHUQD HVSHFLDOL]DGD SDUD D
FRQFHSomRGRPRGHORGHDYDOLDomRGHGHVHPSHQKRFRQIRUPHGHVFULWRQRLWHPFLLHDSOLFiYHO
j'LUHWRULDHVWDWXWiULDHQmRHVWDWXWiULDMiUHSUHVHQWDQGRHVWHXPDIHUUDPHQWDGHJHVWmR
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±5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVjVDVVHPEOHLDVJHUDLV

a.
SUD]RVGHFRQYRFDomR

$&RPSDQKLDQmRDGRWDSUiWLFDVGLIHUHQFLDGDVGHFRQYRFDomRGH$VVHPEOHLDV*HUDLVHPUHODomR
jVSUHYLVWDVQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVSRUDFUHGLWDUTXHRVSDUkPHWURVOHJDLVVmRVXILFLHQWHV
SDUDDWLQJLURVREMHWLYRVGDFRQYRFDomRWHQGRHPYLVWDRSHUILOGHQRVVRVDFLRQLVWDVHDGLVWULEXLomR
GHQRVVRFDSLWDOVRFLDO

'HVVH PRGR DV FRQYRFDo}HV jV $VVHPEOHLDV *HULDV GD &RPSDQKLD REVHUYDP RV VHJXLQWHV
UHTXLVLWRVOHJDLVPtQLPRV

•
DQ~QFLRSRUWUrVYH]HVHPyUJmRRILFLDOGD8QLmRRXGRV(VWDGRVH'LVWULWR)HGHUDOHHP
RXWURJUDQGHMRUQDOGHFLUFXODomR

•
SULPHLUD FRQYRFDomR FRP R SUD]R GH DQWHFHGrQFLD GH TXLQ]H GLDV j UHDOL]DomR GD
$VVHPEOHLD*HUDOHDVHJXQGDFRQYRFDomRFRPRSUD]RGHDQWHFHGrQFLDGHRLWRGLDVj
UHDOL]DomRGDUHIHULGD$VVHPEOHLD*HUDO

•
DSRVVLEOLGDGHGHD&90DVHXH[FOXVLYRFULWpULRPHGLDQWHGHFLVmRIXQGDPHQWDGDGHVHX
FROHJLDGRDSHGLGRGHTXDOTXHUDFLRQLVWDHRXYLGDD&RPSDQKLDDXPHQWDUSDUDDWp
WULQWD  GLDV D FRQWDU GD GDWD HP TXH RV GRFXPHQWRV UHODWLYRV jV PDWpULDV D VHUHP
GHOLEHUDGDV IRUHP FRORFDGRV j GLVSRVLomR GRV DFLRQLVWDV R SUD]R GH DQWHFHGrQFLD GH
SXEOLFDomRGRSULPHLURDQ~QFLRGHFRQYRFDomRGD$VVHPEOHLD*HUDOTXDQGRHVVDWLYHUSRU
REMHWR RSHUDo}HV TXH SRU VXD FRPSOH[LGDGH H[LMDP PDLRU SUD]R SDUD TXH SRVVDP VHU
FRQKHFLGDVHDQDOLVDGDVSHORVDFLRQLVWDVH

•
D SRVVLEOLGDGH GH FRQYRFDomR SRU DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD QRV WHUPRV GR DUWLJR 
SDUiJUDIR~QLFRDOtQHDV³E´³F´H³G´HGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV

b.
FRPSHWrQFLDV

7HPFRPSHWrQFLDSDUDLQVWDODUHSUHVLGLUD$VVHPEOHLD*HUDOGD&RPSDQKLDTXDOTXHUGRVSUHVHQWHV
GHVGHTXHLQGLFDGRSRUDFLRQLVWD V TXHUHSUHVHQWH P DPDLRULDGRFDSLWDOVRFLDO1RPRPHQWRGD
LQVWDODomRRSUHVLGHQWHHVFROKHUiTXDOTXHUSHVVRDGHQWUHRVSUHVHQWHVSDUDVHFUHWDULDURVWUDEDOKRV
GD$VVHPEOHLD*HUDO

&RPSHWH H[FOXVLYDPHQWH DRV DFLRQLVWDV HP VHGH GH $VVHPEOHLD *HUDO GHOLEHUDU VREUH DTXHODV
PDWpULDVGHWHUPLQDGDVQDOHJLVODomRTXHUHVVDOYDGDVDVH[FHo}HVSUHYLVWDVHPOHLRXQR(VWDWXWR
6RFLDOGD&RPSDQKLDVHUmRWRPDGDVSRUPDLRULDDEVROXWDGHYRWRVQmRVHFRPSXWDQGRRVYRWRV
HPEUDQFRHQXORV6mRHODV

•
UHIRUPDUR(VWDWXWR6RFLDO

•
HOHJHU RX GHVWLWXLU D TXDOTXHU WHPSR RV DGPLQLVWUDGRUHV H ILVFDLV GD &RPSDQKLD
UHVVDOYDGRRGLVSRVWRQRLQFLVR,,GRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV

•
WRPDU DQXDOPHQWH DV FRQWDV GRV DGPLQLVWUDGRUHV H GHOLEHUDU VREUH DV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVSRUHOHVDSUHVHQWDGDV

•
DXWRUL]DUDHPLVVmRGHGHErQWXUHVUHVVDOYDGRRGLVSRVWRQRVHGRDUWLJR
GD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV

•
VXVSHQGHU R H[HUFtFLR GRV GLUHLWRV GR DFLRQLVWD DUWLJR  GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU
$o}HV 

•
GHOLEHUDU VREUH D DYDOLDomR GH EHQV FRP TXH R DFLRQLVWD FRQFRUUHU SDUD D IRUPDomR GR
FDSLWDOVRFLDO
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DXWRUL]DUDHPLVVmRGHSDUWHVEHQHILFLiULDV
GHOLEHUDUVREUHWUDQVIRUPDomRIXVmRLQFRUSRUDomRHFLVmRGD&RPSDQKLDVXDGLVVROXomR
HOLTXLGDomRHOHJHUHGHVWLWXLUOLTXLGDQWHVHMXOJDUOKHVDVFRQWDVH


•
DXWRUL]DURVDGPLQLVWUDGRUHVDFRQIHVVDUIDOrQFLDHSHGLUFRQFRUGDWD

3RUILPR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDGHWHUPLQDDLQGDTXHVySRGHUmRH[HUFHURGLUHLWRGHYRWR
QD $VVHPEOHLD *HUDO GLUHWDPHQWH RX SRU PHLR GH SURFXUDGRUHV RV DFLRQLVWDV WLWXODUHV GH Do}HV
RUGLQiULDV TXH DSUHVHQWHP FRPSURYDQWH GH WLWXODULGDGH GH Do}HV H[SHGLGR SHOD LQVWLWXLomR
SUHVWDGRUDGRVVHUYLoRVGHDo}HVHVFULWXUDLVRXGDLQVWLWXLomRGHSRVLWiULDGDVDo}HVHPFXVWyGLD

c.
HQGHUHoRV ItVLFR RX HOHWU{QLFR  QRV TXDLV RV GRFXPHQWRV UHODWLYRV j $VVHPEOHLD
*HUDOHVWDUmRjGLVSRVLomRGRVDFLRQLVWDVSDUDDQiOLVH

7RGRV RV GRFXPHQWRV FRPSXOVyULRV H DGLFLRQDLV QHFHVViULRV SDUD UHVSDOGDU R HQWHQGLPHQWR H D
WRPDGDGDVGHFLV}HVREMHWRGDV$VVHPEOHLDV*HUDLVVmRGLVSRQLELOL]DGRVQDVHGHGD&RPSDQKLD
ORFDOL]DGD QD 5RGRYLD 5DSRVR 7DYDUHV .P  Q  8QLGDGH , 3UpGLRV  %DUUR
%UDQFR &(3  0XQLFtSLR GH &RWLD (VWDGR GH 6mR 3DXOR QD SiJLQD GH 5HODo}HV FRP
,QYHVWLGRUHVGRZHEVLWHGD&RPSDQKLD ZZZEODXFRPEUUL HQRZHEVLWHGD&90 ZZZFYPJRYEU 

d.
LGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

$&RPSDQKLDSRVVXLUHJUDVHVSHFtILFDVGHILQLGDVSDUDLGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGH
LQWHUHVVHQRkPELWRGDVDVVHPEOHLDVJHUDLVGHDFLRQLVWDVVHJXLQGRDVRULHQWDo}HVGHILQLGDVSHOD
/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVSHOR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRHSHOD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HV
FRP3DUWHV5HODFLRQDGDV

3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVVREUHD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVGD&RPSDQKLD
YLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

e.
VROLFLWDomRGHSURFXUDo}HVSHODDGPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWR

$ &RPSDQKLD QmR SRVVXL UHJUDV SROtWLFDV RX SUiWLFDV SDUD VROLFLWDomR GH SURFXUDo}HV SHOD
DGPLQLVWUDomR SDUD R H[HUFtFLR GR GLUHLWR GH YRWR QDV $VVHPEOHLDV *HUDLV 3RU HVVD UD]mR D
&RPSDQKLDREVHUYDRGLVSRVWRQRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVHQD,QVWUXomR&90
QGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGD ³,QVWUXomR&90Q´ 

f.
IRUPDOLGDGHVQHFHVViULDVSDUDDFHLWDomRGHLQVWUXPHQWRVGHSURFXUDomRRXWRUJDGRV
SRUDFLRQLVWDVLQGLFDQGRVHRHPLVVRUVHRHPLVVRUH[LJHRXGLVSHQVDUHFRQKHFLPHQWRGH
ILUPDQRWDUL]DomRFRQVXODUL]DomRHWUDGXomRMXUDPHQWDGDHVHRHPLVVRUDGPLWHSURFXUDo}HV
RXWRUJDGDVSRUDFLRQLVWDVSRUPHLRHOHWU{QLFR

1RVWHUPRVGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVRDFLRQLVWDSRGHVHUUHSUHVHQWDGRQD$VVHPEOHLD
*HUDO SRU SURFXUDGRU FRQVWLWXtGR Ki PHQRV GH XP DQR TXH VHMD DFLRQLVWD DGPLQLVWUDGRU GD
&RPSDQKLDRXDGYRJDGR

2 DFLRQLVWD RX VHX UHSUHVHQWDQWH OHJDO GHYHUi FRPSDUHFHU j $VVHPEOHLD *HUDO PXQLGR GH
GRFXPHQWRVTXHFRPSURYHPVXDLGHQWLGDGHHDUHVSHFWLYDSDUWLFLSDomRDFLRQiULD

$ &RPSDQKLD GLVSHQVD R UHFRQKHFLPHQWR GH ILUPD QRWDUL]DomR FRQVXODUL]DomR H WUDGXomR
MXUDPHQWDGD

$&RPSDQKLDQmRDGPLWHSURFXUDo}HVRXWRUJDGDVSRUPHLRHOHWU{QLFR

g.
IRUPDOLGDGHV QHFHVViULDV SDUD DFHLWDomR GR EROHWLP GH YRWR D GLVWkQFLD TXDQGR
HQYLDGRV GLUHWDPHQWH j FRPSDQKLD LQGLFDQGR VH R HPLVVRU H[LJH RX GLVSHQVD
UHFRQKHFLPHQWRGHILUPDQRWDUL]DomRHFRQVXODUL]DomR
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&DVRD&RPSDQKLDYHQKDDWHUDFLRQLVWDVPLQRULWiULRVHODSRVVLELOLWDUiDRVHXDFLRQLVWDH[HUFHUR
GLUHLWRGHYRWRDGLVWkQFLDQDV$VVHPEOHLDV*HUDLV2UGLQiULDVH([WUDRUGLQiULDVFRQIRUPHRFDVR
GHDFRUGRFRPRTXDQWRUH]DD,QVWUXomR&90QHQRVWHUPRVGRDUWLJR$HVHJXLQWHVGD
,QVWUXomR&90Q

2VDFLRQLVWDVSRGHUmRHQFDPLQKDUSDUDILQVGDVDVVHPEOHLDVHPTXHIRUDGRWDGDDXWLOL]DomRGR
%ROHWLPGH9RWRD'LVWkQFLD ³%ROHWLP´ VXDVLQVWUXo}HVGHYRWRHPUHODomRjVPDWpULDVREMHWRGD
$VVHPEOHLD2DFLRQLVWDTXHRSWDUSRUH[HUFHXVHXGLUHLWRGHYRWRSRUPHLRGR%ROHWLPGHYHUiID]r
ORSRUXPDGDVVHJXLQWHVRSo}HV

•
SRULQVWUXo}HVGHSUHHQFKLPHQWRWUDQVPLWLGDVDRHVFULWXUDGRUGD&RPSDQKLD

•
SRULQVWUXo}HVGHSUHHQFKLPHQWRWUDQVPLWLGDVDRVVHXVUHVSHFWLYRVDJHQWHVGHFXVWyGLD
QRFDVRGHDFLRQLVWDVWLWXODUHVGHDo}HVGHSRVLWDGDVHPGHSRVLWiULRFHQWUDORX

•
PHGLDQWHHQFDPLQKDPHQWRGR%ROHWLPGLUHWDPHQWHj&RPSDQKLD

2%ROHWLPWmRORJRGLVSRQtYHOQRVWHUPRVGDUHJXODPHQWDomRSRGHUiVHUDFHVVDGRSDUDLPSUHVVmR
H SUHHQFKLPHQWR SUpYLR QD SiJLQD GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GR ZHEVLWH GD &RPSDQKLD
ZZZEODXFRPEUUL EHPFRPRQRZHEVLWHGD&90 ZZZFYPJRYEU 

1RTXHVHUHIHUHjVIRUPDOLGDGHVQHFHVViULDVSDUDDFHLWDomRGRUHIHULGR%ROHWLPTXDQGRHQYLDGR
GLUHWDPHQWHj&RPSDQKLDVHUmRH[LJLGRV

•
YLDRULJLQDOGR%ROHWLPGHYLGDPHQWHSUHHQFKLGRUXEULFDGRHDVVLQDGRREVHUYDGRTXHQmR
VHUi H[LJLGR R UHFRQKHFLPHQWR GDV ILUPDV DSRVWDV QR %ROHWLP WDPSRXFR VXD
FRQVXODUL]DomR

•
FySLDDXWHQWLFDGDGRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRVD GRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHYiOLGRFRPIRWR
GR DFLRQLVWD QR FDVR GH DFLRQLVWD SHVVRD ItVLFD E  FySLD GRV HVWDWXWRV VRFLDLV RX GR
FRQWUDWRVRFLDODWXDOL]DGRHGRDWRTXHLQYHVWHRUHSUHVHQWDQWHGHSRGHUHVEDVWDQWHVQR
FDVR GH SHVVRD MXUtGLFD H GRFXPHQWR GH LGHQWLGDGH FRP IRWR GR UHSUHVHQWDQWH OHJDO F 
FySLDGR~OWLPRUHJXODPHQWRFRQVROLGDGRGRIXQGRHGRHVWDWXWRRXFRQWUDWRVRFLDOGRVHX
DGPLQLVWUDGRUHGRFXPHQWRVVRFLHWiULRVTXHFRPSURYHPRVSRGHUHVGHUHSUHVHQWDomRQR
FDVRGHIXQGRVHGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHFRPIRWRGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOG FySLDGH
H[WUDWR HPLWLGR FRP QR Pi[LPR GH] GLDV GH DQWHFHGrQFLD GD GDWD GH UHDOL]DomR GD
$VVHPEOHLDFRQWHQGRDUHVSHFWLYDSDUWLFLSDomRDFLRQiULDHPLWLGRSHODLQVWLWXLomRILQDQFHLUD
GHSRVLWiULDH HPVHWUDWDQGRGHDFLRQLVWDVSDUWLFLSDQWHVGD&XVWyGLD)XQJtYHOGH$o}HV
1RPLQDWLYDVH[WUDWRFRQWHQGRDVXDUHVSHFWLYDSRVLomRDFLRQiULDHPLWLGRHPDWpGRLVGLDV
~WHLVDQWHFHGHQWHVjGDWDGD$VVHPEOHLD

•
GHDFRUGRFRPRDUWLJR%GD,QVWUXomR&90QR%ROHWLPVHUiUHFHELGRDWpVHWH
GLDV DQWHV GD $VVHPEOHLD 2V EROHWLQV UHFHELGRV DSyV D GDWD HVWDEHOHFLGD VHUmR
GHVFRQVLGHUDGRVSHOD&RPSDQKLD

•
QRVWHUPRVGRDUWLJR8GD,QVWUXomR&90QD&RPSDQKLDFRPXQLFDUiDRDFLRQLVWD
HPDWpWUrVGLDVGRUHFHELPHQWRGR%ROHWLPVHRVGRFXPHQWRVUHFHELGRVVmRVXILFLHQWHV
RXQmRSDUDTXHRYRWRVHMDFRQVLGHUDGRYiOLGR1mRVHUmRH[LJLGRVUHFRQKHFLPHQWRGH
ILUPDQRWDUL]DomRRXFRQVXODUL]DomR

•
RDFLRQLVWDSRGHWDPEpPVHSUHIHULUHQYLDUDVYLDVGLJLWDOL]DGDVGRVGRFXPHQWRVUHIHULGRV
QRVLWHQV L H LL DFLPDSDUDRHQGHUHoRHOHWU{QLFRUL#EODXFRPEUVHQGRTXHQHVVHFDVR
WDPEpP VHUi QHFHVViULR R HQYLR GD YLD RULJLQDO GR %ROHWLP H GD FySLD GRV GHPDLV
GRFXPHQWRVUHTXHULGRV HP DWp VHWH GLDV DQWHV GDGDWD GD $VVHPEOHLD SDUDD 5RGRYLD
5DSRVR7DYDUHV.PQ8QLGDGH,SUpGLRV%DUUR%UDQFR&RWLD63
%UDVLO&(3
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XPDYH]UHFHELGRVRVGRFXPHQWRVUHIHULGRVQRVLWHQV L H LL DFLPDD&RPSDQKLDDYLVDUi
DR DFLRQLVWD SRU PHLR GR HQGHUHoR HOHWU{QLFR LQGLFDGR QR %ROHWLP DFHUFD GH VHX
UHFHELPHQWRHGHVXDDFHLWDomRRXQmRQRVWHUPRVGD,QVWUXomR&90QFRQIRUPH
DOWHUDGD
FDVRR%ROHWLPVHMDHYHQWXDOPHQWHHQFDPLQKDGRGLUHWDPHQWHj&RPSDQKLDHQmRHVWHMD
LQWHJUDOPHQWH SUHHQFKLGR RX QmR YHQKD DFRPSDQKDGR GRV GRFXPHQWRV FRPSUREDWyULRV
GHVFULWRV QR LWHP LL  DFLPD HVWH VHUi GHVFRQVLGHUDGR H WDO LQIRUPDomR VHUi HQYLDGD DR
DFLRQLVWDSRUPHLRGRHQGHUHoRHOHWU{QLFRLQGLFDGRQR%ROHWLPTXHLQGLFDUiDQHFHVVLGDGH
GH UHHQYLR GR %ROHWLP RX GRV GRFXPHQWRV TXH R DFRPSDQKDP GHVGH TXH KDMD WHPSR
KiELO  GHVFUHYHQGR RV SURFHGLPHQWRV H SUD]RV QHFHVViULRV j UHJXODUL]DomR GR YRWR D
GLVWkQFLD
GXUDQWHRSUD]RGHYRWDomRRDFLRQLVWDSRGHUiHQYLDUQRYDLQVWUXomRGHYRWRj&RPSDQKLD
FDVR HQWHQGD QHFHVViULR GH PRGR TXH VHUi FRQVLGHUDGD QR PDSD GH YRWDomR GD
&RPSDQKLD D ~OWLPD LQVWUXomR GH YRWR DSUHVHQWDGD (QWUHWDQWR FDVR KDMD GLYHUJrQFLDV
HQWUHR%ROHWLPUHFHELGRGLUHWDPHQWHSHOD&RPSDQKLDHDLQVWUXomRGHYRWRFRQWLGDQRPDSD
GH YRWDomR SURYHQLHQWH GR HVFULWXUDGRU SDUD XP PHVPR Q~PHUR GH &3) RX &13- D
LQVWUXomRGHYRWRGRHVFULWXUDGRUSUHYDOHFHUiGHDFRUGRFRPDVGLVSRVLo}HVGRDUWLJR
:GD,QVWUXomR&90Q


h.
6LVWHPDHOHWU{QLFRGHUHFHELPHQWRGREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDRXGHSDUWLFLSDomR
DGLVWkQFLD

$ &RPSDQKLD QmR GLVSRQLELOL]D VLVWHPD HOHWU{QLFR GH UHFHELPHQWR GH YRWR D GLVWkQFLD RX GH
SDUWLFLSDomRDGLVWkQFLDREVHUYDGRSRUpPTXHXWLOL]DUiDVSUHUURJDWLYDVGD,QVWUXomR&90Q
GH  GH DEULO GH  ³,QVWUXomR &90 Q ´  SDUD YLDELOL]DU R SURFHVVR GH YRWR D GLVWkQFLD
FRQIRUPHLWHPJ DFLPD

i.
LQVWUXo}HV SDUD TXH R DFLRQLVWD RX JUXSR GH DFLRQLVWDV LQFOXD SURSRVWDV GH
GHOLEHUDomRFKDSDVRXFDQGLGDWRVDPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRFRQVHOKR
ILVFDOQREROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLD

3DUDTXHRDFLRQLVWDRXJUXSRGHDFLRQLVWDVLQFOXDSURSRVWDVGHGHOLEHUDomRFKDSDVRXFDQGLGDWRV
DPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGR&RQVHOKR)LVFDOQR%ROHWLPUHODWLYRjV$VVHPEOHLDV
*HUDLV2UGLQiULDVHQDV$VVHPEOHLDV*HUDLV([WUDRUGLQiULDVGD&RPSDQKLDQDVTXDLVDDGRomRGR
%ROHWLP IRU DSOLFiYHO VHUi QHFHVViULR DSUHVHQWDU WDLV SURSRVWDV SRU PHLR GH FRUUHVSRQGrQFLD
HQYLDGDDRHQGHUHoR5RGRYLD5DSRVR7DYDUHV.PQ8QLGDGH,3UpGLRV%DUUR
%UDQFR 0XQLFtSLR GH &RWLD (VWDGR GH 6mR 3DXOR %UDVLO &(3  MXQWDPHQWH FRP RV
GRFXPHQWRV SHUWLQHQWHV j SURSRVWD RX SRU PHLR GR HQGHUHoR HOHWU{QLFR UL#EODXFRPEU  QRV
SUD]RVHWHUPRVHVWDEHOHFLGRVSHODUHJXODPHQWDomRYLJHQWHHPHVSHFLDOD,QVWUXomR&90Q
FRQIRUPHDOWHUDGD

j.
PDQXWHQomR GH IyUXQV H SiJLQDV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV GHVWLQDGRV D
UHFHEHUHFRPSDUWLOKDUFRPHQWiULRVGRVDFLRQLVWDVVREUHDVSDXWDVGDVDVVHPEOHLDV

$ &RPSDQKLD QmR GLVSRQLELOL]D IyUXQV H SiJLQDV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV GHVWLQDGRV D
UHFHEHUHFRPSDUWLOKDUFRPHQWiULRVGRVDFLRQLVWDVVREUHDVSDXWDVGDVDVVHPEOHLDV

k.
RXWUDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVjSDUWLFLSDomRDGLVWkQFLDHDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGH
YRWRDGLVWkQFLD

6HJXHPDEDL[RLQIRUPDo}HVHSURFHGLPHQWRVDVHUHPREVHUYDGRVSDUDILQVGRH[HUFtFLRGRGLUHLWR
GRYRWRDGLVWkQFLDSRUPHLRGHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRV

(i)
Exercício mediante envio de instruções de preenchimento transmitidas ao escriturador da
Companhia.
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(VVD RSomRGHVWLQDVH H[FOXVLYDPHQWH DRV DFLRQLVWDV GHWHQWRUHV GH Do}HV HVFULWXUDGDV SHOD ,WD~
&RUUHWRUDGH9DORUHV6$TXHQmRHVWHMDPGHSRVLWDGDVHPGHSRVLWiULRFHQWUDO

2DFLRQLVWDWLWXODUGHDo}HVTXHQmRHVWHMDPGHSRVLWDGDVHPGHSRVLWiULRFHQWUDO±FRPRSRUH[HPSOR
MXQWRj%±HTXHRSWDUSRUH[HUFHURVHXGLUHLWRGHYRWRDGLVWkQFLDSRULQWHUPpGLRGHSUHVWDGRUHV
GH VHUYLoRV SRGHUi WUDQVPLWLU DV VXDV LQVWUXo}HV GH YRWR DR DJHQWH HVFULWXUDGRU GDV Do}HV GH
HPLVVmRGD&RPSDQKLDREVHUYDGDVDVUHJUDVSRUHOHGHWHUPLQDGDV

&DVR R DFLRQLVWD SRVVXD Do}HV FXVWRGLDGDV HP PDLV GH XPD LQVWLWXLomR D FLWDU SRU H[HPSOR
VLWXDo}HVHPTXHSDUWHGDSRVLomRHVWiFXVWRGLDGDQRVOLYURVGRHVFULWXUDGRUHRXWUDSDUWHFRPXP
FXVWRGLDQWHRXDo}HVFXVWRGLDGDVHPPDLVGHXPDLQVWLWXLomRFXVWRGLDQWH EDVWDHQYLDUDLQVWUXomR
GHYRWRSDUDDSHQDVXPDLQVWLWXLomR2YRWRVHUiVHPSUHFRQVLGHUDGRSHODTXDQWLGDGHWRWDOGHDo}HV
GRDFLRQLVWD(PFDVRGHG~YLGDFRPUHODomRDRVSURFHGLPHQWRVDFLPDIDYRUFRQWDWDURHVFULWXUDGRU

1RVWHUPRVGRDUWLJR%GD,QVWUXomR&90QRDFLRQLVWDGHYHUiWUDQVPLWLUDVLQVWUXo}HVGH
SUHHQFKLPHQWRGR%ROHWLPDRDJHQWHHVFULWXUDGRUHPDWpVHWHGLDVDQWHVGDGDWDGHUHDOL]DomRGD
$VVHPEOHLD

(ii)
Exercício mediante envio de instruções de preenchimento transmitidas aos agentes de
custódia.

(VVD RSomR GHVWLQDVH H[FOXVLYDPHQWH DRV DFLRQLVWDV GHWHQWRUHV GH Do}HV FXVWRGLDGDV QR
GHSRVLWiULRFHQWUDO±FRPRSRUH[HPSORQD&HQWUDO'HSRVLWiULDGD%1HVVHFDVRRYRWRDGLVWkQFLD
VHUi H[HUFLGR SHORV DFLRQLVWDV GH DFRUGR FRP RV SURFHGLPHQWRV DGRWDGRV SRU VHXV UHVSHFWLYRV
DJHQWHVGHFXVWyGLD

2DFLRQLVWDWLWXODUGHDo}HVGHSRVLWDGDVQD&HQWUDO'HSRVLWiULDGD%TXHRSWDUSRUH[HUFHUVHXGLUHLWR
GHYRWRDGLVWkQFLDSRULQWHUPpGLRGHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVGHYHUiWUDQVPLWLUVXDVLQVWUXo}HVGHYRWR
DVHXVUHVSHFWLYRVDJHQWHVGHFXVWyGLDREVHUYDGDVDVUHJUDVSRUHOHVGHWHUPLQDGDVTXHSRUVXD
YH]HQFDPLQKDUmRWDLVPDQLIHVWDo}HVGHYRWRj&HQWUDO'HSRVLWiULDGD%

3DUDWDQWRRVDFLRQLVWDVGHYHUmRHQWUDUHPFRQWDWRFRPVHXVUHVSHFWLYRVDJHQWHVGHFXVWyGLDH
YHULILFDURVSURFHGLPHQWRVSRUHOHVHVWDEHOHFLGRVSDUDHPLVVmRGDVLQVWUXo}HVGHYRWRYLD%ROHWLP
EHPFRPRRVGRFXPHQWRVHLQIRUPDo}HVSRUHOHVH[LJLGRVSDUDRH[HUFtFLRGHWDOIDFXOGDGH

1RVWHUPRVGRDUWLJR%GD,QVWUXomR&90QRDFLRQLVWDGHYHUiWUDQVPLWLUDVLQVWUXo}HV
GH SUHHQFKLPHQWR GR %ROHWLP SDUD VHXV DJHQWHV GH FXVWyGLD HP DWp VHWH GLDV DQWHV GD GDWD GH
UHDOL]DomRGD$VVHPEOHLDVDOYRVHSUD]RGLYHUVRVHPSUHDQWHULRUDHVVDGDWDIRUHVWDEHOHFLGRSRU
VHXVDJHQWHVGHFXVWyGLD

9DOH QRWDU TXH FRQIRUPH GHWHUPLQDGR SHOR DUWLJR 6 GD ,QVWUXomR &90 Q  D &HQWUDO
'HSRVLWiULDGD%DRUHFHEHUDVLQVWUXo}HVGHYRWRGRVDFLRQLVWDVSRUPHLRGHVHXVUHVSHFWLYRV
DJHQWHV GH FXVWyGLD GHVFRQVLGHUDUi HYHQWXDLV LQVWUXo}HV GLYHUJHQWHV HP UHODomR D XPD PHVPD
GHOLEHUDomRTXHWHQKDPVLGRHPLWLGDVSHORPHVPRQ~PHURGHLQVFULomRQR&3)RX&13-

Esclarecimentos Adicionais

1mR Ki RXWUDV LQIRUPDo}HV UHOHYDQWHV DOpP GDV LQIRUPDo}HV DFLPD GHVWDFDGDV H GHPDLV
LQIRUPDo}HV FRQVWDQWHV GD UHJXODPHQWDomR YLJHQWH QHFHVViULDV j SDUWLFLSDomR D GLVWkQFLD H DR
H[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRDGLVWkQFLDQDV$VVHPEOHLDV*HUDLVGD&RPSDQKLD QDVTXDLVDDGRomR
GHWDLVSURFHGLPHQWRVIRUDSOLFiYHO 2'HSDUWDPHQWRGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD
pGHGLFDGRDRHVFODUHFLPHQWRGHG~YLGDVGHVHXVDFLRQLVWDVHGRPHUFDGRHPJHUDOLQFOXVLYHGH
TXHVW}HVUHODFLRQDGDVjVDVVHPEOHLDV2FRQWDWRSRGHVHUUHDOL]DGRSRUPHLRGRWHOHIRQH  
 HPDLO UL#EODXFRPEU RX SUHHQFKHQGR R IRUPXOiULR GLVSRQLELOL]DGR QD SiJLQD GH
5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGRZHEVLWHGD&RPSDQKLD ZZZEODXFRPEUUL HQRZHEVLWHGD&90
ZZZFYPJRYEU 
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±5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR
D
1~PHUR GH UHXQL}HV GR ~OWLPR H[HUFtFLR VRFLDO GLVFULPLQDQGR HQWUH Q~PHUR GH
UHXQL}HVRUGLQiULDVHH[WUDRUGLQiULDV
1RH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
UHDOL]RXXPWRWDOGHUHXQL}HVVHQGRUHXQL}HVRUGLQiULDVHUHXQL}HVH[WUDRUGLQiULDV
E
6H H[LVWLUHP DV GLVSRVLo}HV GR DFRUGR GH DFLRQLVWDV TXH HVWDEHOHoDP UHVWULomR
RX YLQFXODomR DR H[HUFtFLR GR GLUHLWR GH YRWR GH PHPEURVGRFRQVHOKR
1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHQmRKiDFRUGRVGHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRVQDVHGHGD&RPSDQKLD
F

5HJUDVGHLGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVH

$ &RPSDQKLD FXPSUH DV UHJUDV HVSHFtILFDV GHILQLGDV SHOD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV
5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGR5HJLPHQWR,QWHUQR3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV
SDUDLGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHQRkPELWRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVVREUHDSROtWLFDGHWUDQVDo}HVHQWUHSDUWHVUHODFLRQDGDVGD&RPSDQKLD
YHULWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
G
6HRHPLVVRUSRVVXLSROtWLFDGHLQGLFDomRHGHSUHHQFKLPHQWRGHFDUJRV GRFRQVHOKR
GHDGPLQLVWUDomRIRUPDOPHQWHDSURYDGDLQIRUPDQGRHPFDVR SRVLWLYR
i.
yUJmRUHVSRQViYHOSHODDSURYDomRGDSROtWLFDGDWDGDDSURYDomRHFDVRRHPLVVRUGLYXOJXH
DSROtWLFDORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGHVHUFRQVXOWDGR
ii.
SULQFLSDLV FDUDFWHUtVWLFDV GD SROtWLFD LQFOXLQGR UHJUDV UHODWLYDV DR SURFHVVR GH
LQGLFDomRGRVPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRj FRPSRVLomRGRyUJmRHjVHOHomR
GHVHXVPHPEURV
$ &RPSDQKLD DSURYRX HP  GH RXWXEUR GH  VXD 3ROtWLFD GH ,QGLFDomR GH $GPLQLVWUDGRUHV
³3ROtWLFD GH ,QGLFDomR´  DSOLFiYHO j LQGLFDomR GH PHPEURV SDUD FRPSRU R &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR D 'LUHWRULD HVWDWXWiULD GD &RPSDQKLD R &RQVHOKR )LVFDO TXDQGR LQVWDODGR  H RV
FRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR ³,QGLFDGRV´ 
$tQWHJUDGD3ROtWLFDGH,QGLFDomRSRGHVHUFRQVXOWDGDHPKWWSULEODXFRPEUQRLWHP³*RYHUQDQoD
&RUSRUDWLYD´HP³(VWDWXWRV&yGLJRVH3ROtWLFDV´
'H DFRUGR FRP D 3ROtWLFD GH ,QGLFDomR VmR UHTXLVLWRV JHUDLV SDUD D LQGLFDomR H HOHLomR GRV
,QGLFDGRV L VHUSURILVVLRQDODOWDPHQWHTXDOLILFDGRFRPQRWiYHOH[SHULrQFLD SURILVVLRQDOWpFQLFDH
DFDGrPLFD  SUHHQFKHU RV UHTXLVLWRV JHUDLV H HVSHFtILFRV LQGLFDGRV QHVWD 3ROtWLFD H QmR VHU
HQTXDGUDGR QDV YHGDo}HV GLVSRVWDV QHVWD 3ROtWLFD LL  SRVVXLU LQFRQWHVWiYHO UHSXWDomR LOLEDGD
LGRQHLGDGH PRUDO H HVWDU DOLQKDGRV DR &yGLJR GH eWLFD H &RQGXWD YDORUHV H SULQFtSLRV GD
&RPSDQKLDH LLL SRVVXLUKDELOLGDGHVGHFRPXQLFDomRFDSDFLGDGHDQDOtWLFDFRPSHWrQFLDWpFQLFD
UREXVWDFRPSDWtYHODRFDUJRHFRQKHFLPHQWRHPPHOKRUHVSUiWLFDVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVHGH
JRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD
$OpP GRV UHTXLVLWRV JHUDLV DFLPD RV ,QGLFDGRV SDUD RV FDUJRV GH &RQVHOKHLUR GH $GPLQLVWUDomR
GHYHP L VHURXQmRUHVLGHQWHQRSDtVVHQGRFHUWRTXHSDUDRVFDVRVGH,QGLFDGRVQmRUHVLGHQWHV
GHYHUiKDYHULQGLFDomRGHSURFXUDGRUFRPRVSRGHUHVHVSHFtILFRVHVWDEHOHFLGRVQRDUWLJR
GD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV LL QmRRFXSDUFDUJRQDGLUHWRULDGD&RPSDQKLDUHVVDOYDGDD
H[FHomRSUHYLVWDGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVTXHSHUPLWHTXHDWp XPWHUoR GRVPHPEURV
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUiVHUHOHLWRSDUDFDUJRGHGLUHWRUHV LLL QmRHVWDULPSHGLGRSRU
OHL HVSHFLDO RX FRQGHQDGR SRU FULPH IDOLPHQWDU GH SUHYDULFDomR SHLWD RX VXERUQR FRQFXVVmR
SHFXODWRFRQWUDDHFRQRPLDSRSXODUDIpS~EOLFDRXDSURSULHGDGHRXDSHQDFULPLQDOTXHYHGH
DLQGDTXHWHPSRUDULDPHQWHRDFHVVRDFDUJRVS~EOLFRVFRPRSUHYLVWRQRGRDUWLJRGD/HL
GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV LY  QmR WHU VLGR FRQGHQDGR j SHQD GH VXVSHQVmR RX LQDELOLWDomR
WHPSRUiULD DSOLFDGD SHOD&RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV TXH R WRUQH LQHOHJtYHO SDUD FDUJRV GH
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DGPLQLVWUDomR FRPR HVWDEHOHFLGR QR  GR DUWLJR  GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV Y 
DWHQGHUDRUHTXLVLWRGHUHSXWDomRLOLEDGDHVWDEHOHFLGRSHORGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHV
SRU $o}HV YL  QmR RFXSDU FDUJR HP VRFLHGDGH TXH SRVVD VHU FRQVLGHUDGD FRQFRUUHQWH GD
&RPSDQKLDHQmRWHPQHPUHSUHVHQWDLQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRGD&RPSDQKLDQDIRUPDGRV
LQFLVRV,H,,GRGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVH YLL QmRWHUFRQWUDVLDMXL]DGD
DomRGHUHVSRQVDELOLGDGHFRQIRUPHSUHYLVWDQRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV3DUD
PDLRUHV LQIRUPDo}HV VREUH R SURFHVVR GH LQGLFDomR GRV PHPEURV GD 'LUHWRULD HVWDWXWiULD GD
&RPSDQKLDGR&RQVHOKR)LVFDO TXDQGRLQVWDODGR HGRVFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRDR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRYLGH3ROtWLFDGH,QGLFDomR
$DSOLFDomRGD3ROtWLFDGH,QGLFDomRGHYHVHUDFRPSDQKDGDSHOR&RPLWrGH5HFXUVRV+XPDQRV
5HPXQHUDomRH*RYHUQDQoDGD&RPSDQKLD
'XUDQWHRPDQGDWRRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDGHYHPPDQWHUDHOHJLELOLGDGHQHFHVViULDDR
GHVHPSHQKR GR FDUJR FRQIRUPH D 3ROtWLFD GH ,QGLFDomR H D OHJLVODomR DSOLFiYHO &DVR R
DGPLQLVWUDGRUWHQKDVXDHOHJLELOLGDGHDOWHUDGDHOHGHYHLQIRUPDUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHP
DWp FLQFR GLDV~WHLVGDGDWDGRHYHQWRTXHUHVXOWRXWDOFRQGLomR
&DEHD$VVHPEOHLD*HUDOGHOLEHUDUDFHUFDGDSURSRVWDGHHOHLomRGRV,QGLFDGRVFRPRPHPEURVGR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GR &RQVHOKR )LVFDO FDVR LQVWDODGR H HP IXQFLRQDPHQWR DSyV
DYDOLDomRGR&RPLWrGH5HFXUVRV+XPDQRV5HPXQHUDomRH*RYHUQDQoD
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Arbitragem
 ± 'HVFULomR GD FOiXVXOD FRPSURPLVVyULD SDUD UHVROXomR GH FRQIOLWRV SRU PHLR GH
DUELWUDJHP 6H H[LVWLU GHVFUHYHU D FOiXVXOD FRPSURPLVVyULD LQVHULGD QR HVWDWXWR SDUD D
UHVROXomRGRVFRQIOLWRVHQWUHDFLRQLVWDVHHQWUHHVWHVHRHPLVVRUSRUPHLRGHDUELWUDJHP

1RVWHUPRVGRVHX(VWDWXWR6RFLDOD&RPSDQKLDVHXVDFLRQLVWDVDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGR
&RQVHOKR )LVFDO HIHWLYRV H VXSOHQWHV REULJDPVH D UHVROYHU SRU PHLR GH DUELWUDJHP SHUDQWH D
&kPDUDGH$UELWUDJHPGR0HUFDGRQDIRUPDGHVHXUHJXODPHQWRTXDOTXHUFRQWURYpUVLDTXHSRVVD
VXUJLUHQWUHHOHVUHODFLRQDGDFRPRXRULXQGDGDVXDFRQGLomRGHHPLVVRUDFLRQLVWDDGPLQLVWUDGRU
HRX PHPEUR GR &RQVHOKR )LVFDO HP HVSHFLDO GHFRUUHQWHV GDV GLVSRVLo}HV FRQWLGDV QD /HL Q
QD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVQR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDQDVQRUPDVHGLWDGDV
SHOR &RQVHOKR 0RQHWiULR 1DFLRQDO SHOR %DQFR &HQWUDO GR %UDVLO H SHOD &RPLVVmR GH 9DORUHV
0RELOLiULRVEHPFRPRQDVGHPDLVQRUPDVDSOLFiYHLVDRIXQFLRQDPHQWRGRPHUFDGRGHFDSLWDLVHP
JHUDODOpPGDTXHODVFRQVWDQWHVGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGRVGHPDLVUHJXODPHQWRVGD
%HGR&RQWUDWRGH3DUWLFLSDomRQR1RYR0HUFDGR
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12/03/1975

Contador

Douglas Leandro Rodrigues

160.906.478-02

16/05/1968

Empresário

15/06/1958

Médico

04/06/1963

Advogado

24/12/1940

Economista

094.057.508-60

Antonio Carlos Buzaid

013.815.468-62

José Antonio Miguel Neto

052.393.918-31

Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn

019.602.968-68

143.058.118-20

Marcelo Rodolfo Hahn

10/04/1970

Advogado

Roberto Altieri

Diretor administrativo financeiro e de
relação com investidores.

Pertence apenas à Diretoria

Farmacêutica

056.908.688-41

20 - Presidente do Conselho de
Administração

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

27 - Conselho de Adm. Independente
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Vice Pres. C.A. e Diretor

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

Diretor Jurídico, de Compliance, de
Governança Corporativa e de
Proteção de Dados

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

12 - Diretor de Relações com
Investidores

Pertence apenas à Diretoria

Diretora de Qualidade

19 - Outros Diretores

Descrição de outro cargo / função

13/04/1963

Cargo eletivo ocupado

Eliza Yukie Saito

Profissão

CPF

Orgão administração

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

24/04/2019

24/04/2019

24/04/2019

24/04/2019

24/04/2019

24/04/2019

24/04/2019

24/04/2019

24/04/2019

24/04/2019

24/04/2019

24/04/2019

24/04/2019

24/04/2019

Data de posse

Data da eleição
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Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

Sim

2 anos

100.00%

3

100.00%

0

100.00%

0

0.00%

2

0.00%

2

0.00%

0

0.00%

2
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Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Versão : 2

Profissão

CPF

Engenheiro

089.327.768-14
Diretor de Operações e Membro
Efetivo do Conselho de Administração

39 - Outros Conselheiros / Diretores

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

Descrição de outro cargo / função

Cargo eletivo ocupado

Orgão administração

24/04/2019

24/04/2019

Data de posse

Data da eleição

Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

2 anos

100.00%

1

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Versão : 2

Marcelo Rodolfo Hahn - 094.057.508-60

PÁGINA: 273 de 390

O Sr. Roberto Altieri se formou em direito pela Universidade de São Paulo e se especializou em Direito Público e em Direito Privado, além de contar com Certificação para os curso de Compliance e Governança: da
conformidade legal à integridade corporativa e Desenvolvimento em Governança Corporativa para Executivos pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. O Sr. Roberto é assessor jurídico da Companhia
desde 1995 e passou a compor a diretoria em 2014 e atualmente é Diretor Jurídico, de Compliance, de Governança Corporativa e de Proteção de Dados. Além da Companhia, empresas como a Agropec Comercial
Exportadora S.A. (1994 a 1998), a Ariston Indústrias Químicas e Farmacêuticas Ltda. (1999 e 2000) e a Arese Pharma (2008), dentre outras, já contaram com os serviços jurídicos do Sr. Roberto. Atua também como
Diretor Regulatório Farmo da ABIFINA – Associação Brasileira da Indústria de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades, desde 12 de julho de 2018.
O Sr. Roberto Altieri declara não ter sofrido, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que a
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Da mesma forma, declara não ser pessoa politicamente exposta.

Roberto Altieri - 143.058.118-20

O Sr. Douglas é contador desde 1998, quando se formou pela Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas de Osasco - FEAO, se especializou em finanças e controladoria pela Faculdade Armando Álvares
Penteado – FAAP e possui MBA em finanças pela IBEMEC, tendo trabalhado como gestor de diferentes processos relacionados às áreas financeira, de controladoria, de custos, de recursos humanos, de tecnologia
da informação e de compliance em diversas empresas do ramo da saúde, como a Drogasil S.A., SIKA S.A. e no período entre 2002 e 2018 atuou Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda. e no Laboratório Teuto S.A., em
diversos cargos, até assumir o cargo de Diretor Administrativo Financeiro, sendo certo que essas duas últimas empresas são controladas pelos Laboratórios Pfizer Ltda. Desde 2018, o Sr. Douglas é Diretor
Administrativo Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.
O Sr. Douglas Leandro Rodrigues declara não ter sofrido, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Da mesma forma, declara não ser pessoa politicamente exposta.

Douglas Leandro Rodrigues - 160.906.478-02

A Sra. Eliza Yukie Saito declara não ter sofrido, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que
a tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Da mesma forma, declara não ser pessoa politicamente exposta.

A Sra. Eliza Yukie Saito é formada em farmácia bioquímica pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas e Bioquímica “Oswaldo Cruz” e pós-graduada em Biotecnologia pela Universidade Mogi das Cruzes. Desde
2011 é membro da diretoria da Companhia, tendo atuado anteriormente em cargos de gerenciamento de qualidade da própria Companhia (entre 2001 e 2011), da Bunker Indústria Farmacêutica Ltda. (entre 1999 e
2001), do Instituto Terapêutico Delta Ltda. (entre 1999 e 2001), da Brasmédica S.A. (em 1998) e dos Laboratórios Biosintética Ltda (em 1986).

Eliza Yukie Saito - 056.908.688-41

Experiência profissional / Critérios de Independência

05/08/1966

Roberto Carlos de Campos Morais

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome
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N/A

Douglas Leandro Rodrigues - 160.906.478-02

N/A

Eliza Yukie Saito - 056.908.688-41

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação
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O Sr. Roberto é Engenheiro Mecânico formado pela Escola Politécnica da USP desde 1988, com MBA em Marketing pela FIA/FEA também pela Universidade de São Paulo, tendo completado, ainda, o curso para
conselheiros de administração do IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa em 2016 e conquistado o Certificado de Conselheiro de Administração em 2017. Foi Conselheiro de Administração da 3
Corações Alimentos S.A. entre 2009 e 2017, e desde setembro de 2017 é Conselheiro de Administração da Companhia. O Sr. Roberto atuou em cargos de diretoria em empresas dos mais variados ramos, como na
USS – Tempo – Unidade de Serviços de Seguros Ltda (entre 1998 e 1999), na GE Capital (entre 1999 e 2000), no Unibanco AIG Warranty (entre 2000 e 2002), na MHAG Mineração e Serviços S.A. (entre 2003 e
2005), na Barrera Pharma Representações Ltda (entre 2005 e 2008) e ocupou o cargo de CEO na São Miguel Holding e Investimentos S.A. – Holding da 3 Corações Alimentos S.A. (entre 2008 e 2017). Em 18 de
setembro de 2017, o Sr. Roberto Carlos de Campos Morais foi eleito para o cargo de membro efetivo do Conselho de Administração, tendo tomado posse em 20 de setembro de 2017, com prazo de mandato de 2
anos.
O Sr. Roberto Carlos de Campos Morais declara não ter sofrido, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Da mesma forma, declara não ser pessoa politicamente exposta.

Roberto Carlos de Campos Morais - 089.327.768-14

O Sr. Rodolfo é formado em Ciências Econômicas pela Faculdade de Ciências Econômicas de Buenos Aires – Argentina desde 1965. Em 1966 fundou o Laboratório Terápica Paulista Ltda. posteriormente
denominado Ariston Indústrias Químicas e Farmacêuticas Ltda., onde atuou como Diretor Presidente até 2007. O Sr. Rodolfo faz parte do Conselho de Administração da Companhia desde 2011 e atualmente é
presidente de referido órgão.
O Sr. Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn declara não ter sofrido, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Da mesma forma, declara não ser pessoa politicamente exposta.

Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn - 019.602.968-68

O Sr. José Antônio Miguel Neto se formou em Direito em 1985 pela Universidade de São Paulo, tendo atuado como advogado no escritório de advocacia Stroeter, Trench e Veirano Advogados (entre 1989 e 1990) e
na Johnson and Johnson S.A. (entre 1985 e 1989). Desde 1990 o Sr. José Antônio é sócio do escritório de advocacia Miguel Neto Advogados. Além disso, o Sr. José Antônio atuou como Juiz do Tribunal de Impostos
e Taxas (entre 2004 e 2007), além de ter sido membro dos conselhos de administração da Companhia de Concessões Rodoviárias – CCR, do Salomão e Zoppi Laboratórios de Diagnósticos S.A., do Banco Fibra
S.A., da Chímica Baruel S.A. e da FLC – Lâmpadas, dentre outros. Por fim, entre 2010 e 2012 o Sr. José Antônio atuou como presidente do Interlegal – Organização Mundial de Advogados com sede em Londres.
O Sr. José Antônio Miguel Neto não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O mesmo não é pessoa politicamente exposta.

José Antonio Miguel Neto - 052.393.918-31

O Dr. Antonio Carlos Buzaid graduou-se pela Universidade de São Paulo, onde recebeu o prêmio Fundação Rockfeller de Melhor Aluno de Cadeiras Básicas. Realizou um Fellowship em Hematologia e Oncologia na
Universidade do Arizona, onde foi laureado com o prêmio Eleanor B Connel de melhor fellow. Logo após, foi Professor Assistente da Universidade de Yale e Diretor Médico do Centro de Melanoma e Co-Diretor do
Centro de Câncer de Pulmão desta Universidade por 4 anos. A seguir, foi Professor Associado do Hospital MD Anderson Cancer Center e Diretor Médico do Centro Multidisciplinar de Melanoma e Câncer de Pele por
5 anos. No MDACC, foi laureado com o prêmio de Teacher of the Year. Em 1998 criou, conjuntamente com o Dr Raul Cutait e Frederico Costa, o Centro de Oncologia do Hospital Sírio Libanês. De 1998 a 2010 foi
Diretor do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês. Em 2011, tornou-se Chefe Geral do Centro Oncológico Antonio Ermírio de Moraes da Beneficência Portuguesa de São Paulo e em novembro de 2015
tornou-se Membro do Comitê Gestor do Centro de Oncologia Dayan-Daycoval do Hospital Israelita Albert Einstein.
O Sr. Antônio Carlos Buzaid não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O mesmo não é pessoa politicamente exposta.

Antonio Carlos Buzaid - 013.815.468-62

O Sr. Marcelo é empresário e sócio fundador da Blau Farmacêutica S.A., além de ser um dos principais membros de sua administração desde então, atualmente é Diretor da Companhia Presidente da Companhia e
Vice-Presidente do Conselho de Administração. Como executivo, o Sr. Marcelo tem em seu currículo diversos cursos de atualização em instituições reconhecidas pelo mercado, como IBGC (“Conselho Fiscal –
Teoria e Prática” e “Melhores Práticas de Governança Corporativa”), além de participar de variados fóruns, como o JP Morgan Annual Healthcare Conference, em São Francisco-EUA (Janeiro/2017), o 3º Fórum “A
Saúde do Brasil”, organizado pela Folha Eventos – São Paulo (Junho/2016), o Biotechnology Entrepreneurship BootCamp 2007, organizado pela Burrill & Company, Fundação Biominas e McLaughlin- Rotman
Centre – São Paulo, (2007), o CPhI Worldwide (participou de todas as edições da feira desde 2005), dentre outros.
O Sr. Marcelo Rodolfo Hahn declara não ter sofrido, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Da mesma forma, declara não ser pessoa politicamente exposta.
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N/A

Roberto Carlos de Campos Morais - 089.327.768-14

N/A

Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn - 019.602.968-68

N/A

José Antonio Miguel Neto - 052.393.918-31

N/A

Antonio Carlos Buzaid - 013.815.468-62

N/A

Marcelo Rodolfo Hahn - 094.057.508-60

N/A

Roberto Altieri - 143.058.118-20
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Descrição outros comitês

CPF

Comitê de Auditoria
Economista

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Profissão

Tipo de Auditoria

Membro do Comitê (Efetivo)

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

Renato Cil da Silva Akaishi - 007.671.518-36

Experiência profissional / Critérios de Independência

N/A

Outros Comitês

Comitê de Recursos Humanos,
Remuneração e Governança

Marcos Roberto Morales

068.618.238-30

Membro independente do Conselho de Administração

Outros Comitês

Membro do Comitê de Estratégia e
M&A

Antonio Carlos Buzaid

013.815.468-62

Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente

Outros Comitês

Membro do Comitê de Estratégia e
M&A

Marcelo Rodolfo Hahn

094.057.508-60

Membro independente do Conselho de Administração

Administrador de empresas

Médico

Empresário

Coordenador do Comitê de Auditoria Advogado
e Ética, e de Recursos Humanos,
Remuneração e Governança

052.393.918-31

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Advogado

Comitê de Auditoria Não
estatutário

Outros Comitês

Comitê de Auditoria

José Antonio Miguel Neto

N/A

215.938.088-10

Bruno Sá Barbosa

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Presidente do Comitê

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê (Efetivo)

Membro do Comitê de Recursos Humanos, Remuneração e Governança e Membro do Comitê de Auditoria e Ética.

007.671.518-36

Renato Cil da Silva Akaishi

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome

12.7/8 - Composição Dos Comitês
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07/02/2020

18/10/1966

07/02/2020

15/06/1958

07/02/2020

16/05/1968

07/02/2020

04/06/1963

07/02/2020

03/08/1982

07/02/2020

12/11/1959

Data eleição

Data de
nascimento

0

07/02/2020

0

07/02/2020

0

07/02/2020

0

07/02/2020

0

07/02/2020

0

07/02/2020

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

100.00%

AGO 2021

100.00%

AGO 2021

100.00%

AGO 2021

100.00%

AGO 2021

100.00%

AGO 2021

100.00%

AGO 2021

PÁGINA: 276 de 390

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato
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O Sr. Marcos Roberto Morales se formou em Administração de Empresas com vários cursos de especialização na área de Recursos Humanos. É líder da prática de Rewards da Willis Towers Watson, com 30 anos
de experiência em gestão de Recursos Humanos. Atuou no desenvolvimento de projetos para empresas multinacionais e nacionais de grande porte. Marcos foi membro do Comitê de Gestão de Pessoas da VRG
(Gol Linhas Aéreas) no período entre 2004 e 2008, membro do Comitê de Remuneração da AEGEA S.A. no período de 2014 a 2016, membro do Comitê de Remuneração da CIP – Câmara Interbancária de
Pagamentos desde 2016 e membro associado ao IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Marcos Roberto Morales também é palestrante em temas ligados à Gestão Estratégica de RH em diversos
eventos no Brasil e no exterior.
O Sr. Marcos Roberto Morales não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O mesmo não é pessoa politicamente exposta.

Marcos Roberto Morales - 068.618.238-30

O Dr. Antonio Carlos Buzaid graduou-se pela Universidade de São Paulo, onde recebeu o prêmio Fundação Rockfeller de Melhor Aluno de Cadeiras Básicas. Realizou um Fellowship em Hematologia e Oncologia
na Universidade do Arizona, onde foi laureado com o prêmio Eleanor B Connel de melhor fellow. Logo após, foi Professor Assistente da Universidade de Yale e Diretor Médico do Centro de Melanoma e Co-Diretor
do Centro de Câncer de Pulmão desta Universidade por 4 anos. A seguir, foi Professor Associado do Hospital MD Anderson Cancer Center e Diretor Médico do Centro Multidisciplinar de Melanoma e Câncer de Pele
por 5 anos. No MDACC, foi laureado com o prêmio de Teacher of the Year. Em 1998 criou, conjuntamente com o Dr Raul Cutait e Frederico Costa, o Centro de Oncologia do Hospital Sírio Libanês. De 1998 a 2010
foi Diretor do Centro de Oncologia do Hospital Sírio-Libanês. Em 2011, tornou-se Chefe Geral do Centro Oncológico Antonio Ermírio de Moraes da Beneficência Portuguesa de São Paulo e em novembro de 2015
tornou-se Membro do Comitê Gestor do Centro de Oncologia Dayan-Daycoval do Hospital Israelita Albert Einstein.
O Sr. Antônio Carlos Buzaid não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O mesmo não é pessoa politicamente exposta.

Antonio Carlos Buzaid - 013.815.468-62

O Sr. Marcelo é empresário e sócio fundador da Blau Farmacêutica S.A., além de ser um dos principais membros de sua administração desde então, atualmente é Diretor da Companhia Presidente da Companhia e
Vice-Presidente do Conselho de Administração. Como executivo, o Sr. Marcelo tem em seu currículo diversos cursos de atualização em instituições reconhecidas pelo mercado, como IBGC (“Conselho Fiscal –
Teoria e Prática” e “Melhores Práticas de Governança Corporativa”), além de participar de variados fóruns, como o JP Morgan Annual Healthcare Conference, em São Francisco-EUA (Janeiro/2017), o 3º Fórum “A
Saúde do Brasil”, organizado pela Folha Eventos – São Paulo (Junho/2016), o Biotechnology Entrepreneurship BootCamp 2007, organizado pela Burrill & Company, Fundação Biominas e McLaughlin- Rotman
Centre – São Paulo, (2007), o CPhI Worldwide (participou de todas as edições da feira desde 2005), dentre outros.
O Sr. Marcelo Rodolfo Hahn declara não ter sofrido, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. Da mesma forma, declara não ser pessoa politicamente exposta.

Marcelo Rodolfo Hahn - 094.057.508-60

O Sr. José Antônio Miguel Neto se formou em Direito em 1985 pela Universidade de São Paulo, tendo atuado como advogado no escritório de advocacia Stroeter, Trench e Veirano Advogados (entre 1989 e 1990) e
na Johnson and Johnson S.A. (entre 1985 e 1989). Desde 1990 o Sr. José Antônio é sócio do escritório de advocacia Miguel Neto Advogados. Além disso, o Sr. José Antônio atuou como Juiz do Tribunal de
Impostos e Taxas (entre 2004 e 2007), além de ter sido membro dos conselhos de administração da Companhia de Concessões Rodoviárias – CCR, do Salomão e Zoppi Laboratórios de Diagnósticos S.A., do
Banco Fibra S.A., da Chímica Baruel S.A. e da FLC – Lâmpadas, dentre outros. Por fim, entre 2010 e 2012 o Sr. José Antônio atuou como presidente do Interlegal – Organização Mundial de Advogados com sede
em Londres.
O Sr. José Antônio Miguel Neto não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O mesmo não é pessoa politicamente exposta.

José Antonio Miguel Neto - 052.393.918-31

O Sr. Bruno Sá Barbosa é formado em Direito pelo Centro Universitário Fieo - UNIFIEO, desde 2004. Em 1999 realizou o Curso de Formação Técnica em Contabilidade pelo Curso e Colégio Haya e, em 2007,
cursou pós-graduação em Direito Empresarial – Planejamento Tributário pelo Centro Universitário Fieo – UNIFIEO. Com mais de 25 anos de experiência profissional na área contábil, atuou em empresas de grande
porte e de médio porte em IFRS e BR GAAP. Realizou também diversos cursos de especialização, como Cursos de Planejamento Tributário: Lucro Real, Lucro Presumido, Lucro Arbitrado e Simples Nacional –
realizados junto a Devout Auditoria / RP Consultoria e Treinamento e UNISESCON; Tributos Federais: PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, apuração, base de cálculos, porcentagem e contabilização – RP Consultoria e
Treinamento e UNISESCON; e Curso complementar SPED Contábil – ECD e ECF – Devout Auditoria.
O Sr. Bruno Sá Barbosa não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que a tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer.

Bruno Sá Barbosa - 215.938.088-10

O Sr. Renato Cil da Silva Akaishi é economista desde 1984, quando se formou pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Possui, ainda, bacharelado em Direito pela Faculdade de Direito de Osasco desde
1995. Se especializou na área tributária pelo Centro de Extensão Universitária. O Sr. Renato foi, ainda, gerente de impostos na GTE do Brasil S.A. Indústria e Comércio entre 1979 e 1987, posteriormente
incorporada pela Multitel S.A., pertencente ao grupo Cataguases Leopoldina e foi, ainda, coordenador da área tributária da Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A. de 1987 a 1988. Assumiu, posteriormente
a função de fiscal direto de tributos na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, onde atuou de 1988 até 2015. Atualmente é consultor tributário empresarial e de direito imobiliário.
O Sr Renato Cil da Silva Akaishi não sofreu, nos últimos cinco anos, qualquer condenação (i) criminal, (ii) em processo administrativo da CVM ou (iii) transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de uma atividade profissional ou comercial qualquer. O mesmo não é pessoa politicamente exposta.
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N/A

Marcos Roberto Morales - 068.618.238-30

N/A

Antonio Carlos Buzaid - 013.815.468-62

N/A

Marcelo Rodolfo Hahn - 094.057.508-60

N/A

José Antonio Miguel Neto - 052.393.918-31

N/A

Bruno Sá Barbosa - 215.938.088-10

N/A

Renato Cil da Silva Akaishi - 007.671.518-36
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094.057.508-60 Blau Farmacêutica S.A.

Observação

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 2

58.430.828/0001-60
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58.430.828/0001-60 Filho ou Filha (1º grau por consangüinidade)

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

019.602.968-68 Blau Farmacêutica S.A.

CPF

Controlador, Vice Presidente do Conselho de Administração e Diretor Presidente.

Marcelo Rodolfo Hahn

Pessoa relacionada

Presidente do Conselho de Administração.

Rodolfo Alfredo Gerardo Hahn

Administrador do emissor ou controlada

Cargo

Nome

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
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Administrador do Emissor

Observação

Membro do Conselho de Administração

Blau Farmacêutica Colômbia S.A.S.

Pessoa Relacionada

Diretor de Operações

Roberto Carlos de Campos Morais

Administrador do Emissor

Observação

Sócio Administrador

F11 Segurança Privada Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Marcelo Rodolfo Hahn

Administrador do Emissor

Observação

Titular Administrador

Hahn Participações EIRELI

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Marcelo Rodolfo Hahn

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2019

Cargo/Função

Identificação

089.327.768-14

22.072.690/0001-27

094.057.508-60

18.288.246/0001-76

094.057.508-60

CPF/CNPJ

Subordinação

Controle

Controle

Controlada Direta

Fornecedor

Fornecedor

Versão : 2
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros
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Marcelo Rodolfo Hahn

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2018

Observação

Membro do Conselho de Administração

Blau Farmacêutica Colombia S.A.S.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Marcelo Rodolfo Hahn

Administrador do Emissor

Observação

Membro do Conselho de Administração

Blau Farmacêutica Colômbia S.A.S.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico, de Compliance, de Governança Corporativa e de Proteção de Dados

Roberto Altieri

Administrador do Emissor

Observação

F11 Facilities EIRELI

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Marcelo Rodolfo Hahn

Cargo/Função

Identificação

094.057.508-60

094.057.508-60

143.058.118-20

07.698.781/0001-89

094.057.508-60

CPF/CNPJ

Controle

Subordinação

Subordinação

Controle

Fornecedor

Controlada Direta

Controlada Direta

Fornecedor
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros
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Blau Farmacêutica Colômbia S.A.S.

Pessoa Relacionada

Diretor Jurídico, de Compliance, de Governança Corporativa e de Proteção de Dados

Roberto Altieri

Administrador do Emissor

Observação

Sócio Administrador

The Package Store Importação, Comércio e Distribuição de Embalagens Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Marcelo Rodolfo Hahn

Administrador do Emissor

Observação

Titular Administrador

Hahn Participações EIRELI

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Marcelo Rodolfo Hahn

Administrador do Emissor

Observação

Membro do Conselho de Administração

Blau Farmacêutica Colômbia S.A.S.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Cargo/Função

Identificação

143.058.118-20

08.685.630/0001-59

094.057.508-60

18.288.246/0001-76

094.057.508-60

CPF/CNPJ

Subordinação

Controle

Controle

Controlada Direta

Fornecedor

Fornecedor
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros
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Observação

Sócio Administrador

F11 Segurança Privada Ltda.

Pessoa Relacionada

Diretor Presidente

Marcelo Rodolfo Hahn

Administrador do Emissor

Observação

Membro do Conselho de Administração

Blau Farmacêutica Colômbia S.A.S.

Pessoa Relacionada

Diretor de Operações

Roberto Carlos de Campos Morais

Administrador do Emissor

Observação

Membro do Conselho de Administração

Cargo/Função

Identificação

22.072.690/0001-27

094.057.508-60

089.327.768-14

CPF/CNPJ

Controle

Subordinação

Fornecedor

Controlada Direta

Versão : 2
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Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros
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12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
 ± 'HVFUHYHU DV GLVSRVLo}HV GH TXDLVTXHU DFRUGRV LQFOXVLYH DSyOLFHV GH VHJXURTXH
SUHYHMDP R SDJDPHQWR RX R UHHPEROVR GH GHVSHVDV VXSRUWDGDV SHORV DGPLQLVWUDGRUHV
GHFRUUHQWHV GD UHSDUDomR GH GDQRV FDXVDGRV D WHUFHLURVRXDRHPLVVRUGHSHQDOLGDGHV
LPSRVWDV SRU DJHQWHV HVWDWDLV RX GH DFRUGRV FRP R REMHWLYR GH HQFHUUDU SURFHVVRV
DGPLQLVWUDWLYRVRX MXGLFLDLVHPYLUWXGHGRH[HUFtFLRGHVXDVIXQo}HV

$&RPSDQKLDGHWpPDSyOLFHGH6HJXURGH5HVSRQVDELOLGDGH&LYLOGH$GPLQLVWUDGRUHV ' 2 TXH
DOFDQoD TXDOTXHU SHVVRD ItVLFD TXH VHMD WHQKD VLGR RX VH WRUQH XP PHPEUR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRPHPEURGD'LUHWRULDRXHPSUHJDGRGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRPDVQmRVHOLPLWDQGR
DJHVWRUGHULVFR ULVNPDQDJHU DGYRJDGRFRQWDGRUDXGLWRULQWHUQRGHVGHTXHDWXDQGRHPVXD
UHVSHFWLYD IXQomR QD &RPSDQKLD H GH VXDV VXEVLGLiULDV ³6HJXUDGRV´  HPLWLGD SHOD ;/ 6HJXURV
%UDVLO 6$ FRP DEUDQJrQFLD PXQGLDO H LPSRUWkQFLD Pi[LPD GH FREHUWXUD GH 5 
YiOLGDDWpGHMXQKRGHFXMRSUrPLRWRWDOGHPRQWDHP5

3ULQFLSDLVFREHUWXUDV

5HFODPDo}HV7UDEDOKLVWDV&XVWRVGH'HIHVDH,QGHQL]Do}HVH[FHWR%HQHItFLRV7UDEDOKLVWDV
GD,PSRUWkQFLD6HJXUDGD

%ORTXHLRGH%HQV3HQKRUD2Q/LQH9HUEDGLVSRQLELOL]DGDHPFDVRVGHSHQKRUDRQOLQHRXEORTXHLR
GH EHQV GRV DGPLQLVWUDGRUHV DSyV  GLDV GR UHFHELPHQWR GRV 'RFXPHQWRV &RPSUREDWyULRV GR
%ORTXHLRGD,PSRUWkQFLD6HJXUDGD 3UD]RDQR 

'HVSHVDV GH 3XEOLFLGDGH 9HUED SDUD FRQWUDWDomR GH HPSUHVD GH $VVHVVRULD GH
,PDJHP3XEOLFLGDGHQRVFDVRVGHGDQRVFRPSURYDGRVjLPDJHPGRVVHJXUDGRV 3HVVRDV)tVLFDV 
GD,PSRUWkQFLD6HJXUDGD

0XOWDVH3HQDOLGDGHV

&REHUWXUD SDUD PXOWDV FtYHLV H DGPLQLVWUDWLYDV LPSRVWDV DR 6HJXUDGR 2 WHUPR PXOWDV RX
SHQDOLGDGHV QmR LQFOXL L  PXOWDV FRQWUDWXDLV LL  PXOWDV LPSRVWDV FRPR FRQVHTXrQFLD GH XPD
UHFODPDomRQRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFDHVHXVWHUULWyULRVH LLL PXOWDVFULPLQDLV6XEOLPLWHGH
5$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHRSDJDPHQWRSHODVHJXUDGRUDGHPXOWDVGHFRUUHQWHVGH
FRQGHQDomR HP SURFHVVR DGPLQLVWUDWLYR RX REULJDo}HV SHFXQLiULDV SUHYLVWDV HP DFRUGRV SDUD
HQFHUUDPHQWRGHSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVVXSRUWDGDVSRUDGPLQLVWUDGRUHVHVWDULDQRVHXPHOKRU
LQWHUHVVHDILPGHJDUDQWLUDVHJXUDQoDHVWDELOLGDGHXQLGDGHHLQGLYLVLELOLGDGHGDDGPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLD YLVDQGR D GHYLGD FRQWLQXLGDGH GH VXDV DWLYLGDGHV VHP SUHMXt]R GRV SURFHGLPHQWRV
LQWHUQRVYLVDQGRDUHVSRQVDELOL]DomRHLQGHQL]DomRSHORVVHXVDJHQWHVVHDSOLFiYHLV

*HUHQFLDPHQWR GH &ULVH FREHUWXUD SDUD SHVVRD ItVLFD  &XVWRV FRP FRQVXOWRUHV HP SXEOLFLGDGH
DGYRJDGRV RX HPSUHVDV GH JHUHQFLDPHQWR GH FULVH SDUD PLQLPL]DU SRWHQFLDO GDQR DR VHJXUDGR
GDLPSRUWkQFLDVHJXUDGD

$WRVGRORVRVQmRHVWmRLQFOXVRVQDFREHUWXUDGRVHJXUR' 2

$WXDOPHQWHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLFRQWUDWRGHLQGHQLGDGHDVVLQDGRFRPVHXVDGPLQLVWUDGRUHV

PÁGINA: 284 de 390

Formulário de Referência - 2021 - Blau Farmacêutica S.A.

Versão : 2

12.12 - Outras informações relevantes

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

Procedimentos Internos

$OpP GDV SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD VHJXQGR GLUHWUL]HV GR ,%*& H[LJLGDV SHOR
5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRHSHODOHJLVODomRVRFLHWiULDHUHJXODPHQWDomRGD&90D&RPSDQKLD
DGRWD DOJXQV RXWURV SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV SDUD HYLWDU TXDLVTXHU GHVYLRV GH VXDV GLUHWUL]HV
FRQIRUPHH[HPSOLILFDGRDEDL[R

x
&RQWUDWDomRDSHQDVGHDXGLWRULDVTXHFRPSRQKDPR³%LJ)RXU´JUXSRGDV TXDWURPDLRUHV
HPSUHVDVFRQWiEHLVHVSHFLDOL]DGDVHPDXGLWRULDH FRQVXOWRULD

x
$WHQGLPHQWR j UHJXODPHQWDomR GD &0(' QDV YHQGDV GH PHGLFDPHQWRV DFRPSDQKDGR
GLUHWDPHQWH SHOR 'HSDUWDPHQWR &RPHUFLDO H GH/LFLWDo}HVSHOR'HSDUWDPHQWR)LVFDOH
SHOD&RQWURODGRULDGD&RPSDQKLD HPPRPHQWRVGLIHUHQWHVGDVRSHUDo}HV

x
(VWULWRFXPSULPHQWRGDVUHJXODPHQWDo}HVGD&0(' FRQIRUPHGHVFULWDVQRLWHPGHVWH
)RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD  QRV SUHoRV SUDWLFDGRV QDV YHQGDV GH PHGLFDPHQWRV QRV
kPELWRV S~EOLFR H SULYDGR 2 VLVWHPD 6$3 XWLOL]DGR SHOD &RPSDQKLD p SDUDPHWUL]DGR
SRU VXD HTXLSH GH 7, LPSRVVLELOLWDQGR D HPLVVmR GH QRWD ILVFDO HP GHVDFRUGR FRP D
WDEHOD GD &0(' $ HPSUHVD HIHWXDWDPEpPRPRQLWRUDPHQWRHFRQWUROHSRULQWHUPpGLR
GDV iUHDV &RPHUFLDOGH/LFLWDo}HV)LVFDOH&RQWURODGRULD(PDWHQGLPHQWRDOHJLVODomR
TXH UHJXOD R FRQWUROH GRV SUHoRV D &RPSDQKLD HPLWH H HQYLD j &0('
VHPHVWUDOPHQWH R UHODWyULR GH FRPHUFLDOL]DomR QmR H[LVWLQGR DWp D SUHVHQWHGDWD
UHJLVWURGHGHVFXPSULPHQWRGHUHIHULGDVQRUPDV

x
(QYLRV SHULyGLFRV j &0(' GRV LQIRUPHV GH FRPHUFLDOL]DomR GD &RPSDQKLD FRP R
REMHWLYR GH FRPSURYDU D UHJXODULGDGH GH VXD SUiWLFD GH SUHoRV LQFOXVLYH H
HVSHFLDOPHQWH HP YHQGDV SDUD yUJmRV S~EOLFRV SDUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV DFHUFD GD
UHJXODomR QRV SUHoRV GH PHGLFDPHQWRV RIHUWDGRV SHOD &RPSDQKLD YHU LWHP  GHVWH
)RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD  UHDOL]DGRV FRPEDVHQDVLQIRUPDo}HVGRVLVWHPD6$3

x
$FRPSDQKDPHQWR GDV PXGDQoDV QD OHJLVODomR WULEXWiULD EUDVLOHLUD YLD VLVWHPD
0DVWHU6$)VRIWZDUHHVSHFLDOL]DGRQDJHVWmRWULEXWiULD

x
(ODERUDomRGD3ROtWLFDGH6HJXUDQoDGD,QIRUPDomRHDSOLFDomRGDVSROtWLFDVDQWLFRUUXSomR
H3ROtWLFDGR'HQXQFLDQWH

x
,PSOHPHQWDomRGHFDQDOGHGHQ~QFLDVGHQRPLQDGR³OLQKDpWLFD´SDUDUHFHEHUFKDPDGRV
HPUHODomRD TXHEUDGHGLUHWUL]HVGR&yGLJRGH&RQGXWDHeWLFDj3ROtWLFD$QWLFRUUXSomR
Hj3ROtWLFD GH'HQXQFLDQWHSRUPHLRGHWUrVGLIHUHQWHVYLDVGHFRPXQLFDomR

x
$GRomR GH PDLV GH  SURFHGLPHQWRV RSHUDFLRQDLV SDGURQL]DGRV (VWHV
SURFHGLPHQWRV UHJXODP DV PDLV YDULDGDV DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD GHVGH DTXHODV
OLJDGDVjVDWLYLGDGHVSURGXWLYDVFRPRDVDWLYLGDGHVGHSURGXomR FRQWUROHGHSURFHVVRV
FRQWUROH GH TXDOLGDGH JDUDQWLD OLEHUDomR GH PHGLFDPHQWRV H SURGXWRV SDUD D VD~GH
SDUD FRQVXPR SHVTXLVD FOtQLFD GHQWUH RXWUDV DWp DV DWLYLGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV GRV
GHSDUWDPHQWRV GH FRQWURODGRULD ILVFDO FRQWiELO FRPHUFLDO OLFLWDo}HV WHFQRORJLD GD
LQIRUPDomR ORJtVWLFDGHQWUHRXWURV (VWHV323YLVDPD SDGURQL]DomRGDVDWLYLGDGHVGD
&RPSDQKLDHDFRQILDELOLGDGHGHVHXVSURFHVVRV

x
$V FRPSUDV JRYHUQDPHQWDLV VmR UHJLGDV SHOD /HL  TXH WUDWD GH OLFLWDo}HVH
SHOD /HL  DOpP GH VHU UHJXODPHQWDGD SHOR 'HFUHWR Q  $
SDUWLFLSDomR QDV FRPSUDV JRYHUQDPHQWDLV SHOD &RPSDQKLD p UHDOL]DGD YLD OLFLWDo}HV
S~EOLFDV DWUDYpV GH SUHJ}HV HOHWU{QLFRV 2 DFHVVR DRV SURFHVVRV H WRGDV DV VXDV
HWDSDV VmR UHDOL]DGRV HOHWURQLFDPHQWH QRV VLWHV HVSHFLILFDGRV SHORV yUJmRV 2
FXPSULPHQWRGHWRGDVDV HWDSDV GHVGH VXD SXEOLFDomR UHJLVWUR GDV SURSRVWDV ODQFHV
HOHWU{QLFRV UHVXOWDGR HQYLR GH GRFXPHQWRV KRPRORJDomR FRQWUDWDomR HQYLR GH
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HPSHQKR H DFRPSDQKDPHQWR GRV SURFHVVRV GH SDJDPHQWRV RFRUUHP SRU PHLR
HOHWU{QLFR H ILFDP UHJLVWUDGRV QR VLVWHPD FXMR DFHVVR p OLEHUDGR D WRGR FLGDGmR H
HPSUHVD FRQIHULQGR LVRQRPLD H WUDQVSDUrQFLD jV WUDQVDo}HV $OpPGLVWRDVOLFLWDo}HV
S~EOLFDV VmR ILVFDOL]DGDV SHORV yUJmRV GH FRQWUROH JRYHUQDPHQWDLV

x


x
x


x

x

2'HSDUWDPHQWRGH/LFLWDo}HVGD&RPSDQKLDHVWiVREDUHVSRQVDELOLGDGHGH XPDJHUHQWH
UHVSRQGHQGR GLUHWDPHQWH SDUD D 'LUHWRULD &RPHUFLDO 2V SURFHGLPHQWRV OLFLWDWyULRV GRV
TXDLVD&RPSDQKLDSDUWLFLSDVmRSURPRYLGRV HPJHUDOSRUPHLRGDPRGDOLGDGHSUHJmR
OHLOmRUHYHUVR±RQGHRYHQFHGRU p D HPSUHVD TXH RIHUHFH XP GHVFRQWR PDLRU IUHQWH
DR SUHoR Pi[LPR GLYXOJDGR QR HGLWDO ± YHQFH R SUHoR PDLV EDL[R  H VRE D IRUPD
HOHWU{QLFD HP SURFHVVRV S~EOLFRV GH WRWDO WUDQVSDUrQFLD 4XDQGR LGHQWLILFDGD XPD
RSRUWXQLGDGH GH OLFLWDomR RFRUUH XPD UHXQLmR LQWHUQD FRP D SUHVHQoD GDV iUHDV GH
OLFLWDo}HV FRPHUFLDO SURGXomR ORJtVWLFD H FRQWURODGRULD RQGH VH DYDOLDDRSRUWXQLGDGH
FRPUHODomRjGLVSRQLELOLGDGHGHHVWRTXHVFDSDFLGDGHSURGXWLYDGHHQWUHJDHPDUJHQVGH
UHPXQHUDomR1HVWDRSRUWXQLGDGH GHILQHVH WDPEpP TXDO R SUHoR PtQLPR GH LQWHUHVVH
GD &RPSDQKLD TXH JDUDQWHD OXFUDWLYLGDGHPtQLPDGHVWDOLFLWDomR$EDL[RGHVWHSUHoR
PtQLPR D &RPSDQKLD QmR RIHUWDUi PDLV VHXV SURGXWRV QHVWH SURFHVVR OLFLWDWyULR
HVSHFtILFR$&RPSDQKLDSRVVXLXPDHVWUXWXUDKLHUiUTXLFDGHVLVWHPDVSDUD FRQWURODUHVWH
SURFHVVROLFLWDWyULR
6LVWHPD ,%,= TXH UHJLVWUD H FRQWUROD D FDSWDomR GH OLFLWDo}HV H VHPDQDOPHQWH UHSRUWD
D 'LUHWRULD SDUD GHILQLomR GH LQWHUHVVH HP SDUWLFLSDomR

6LVWHPD 62/87,21 VHOHFLRQD H FDGDVWUD DV OLFLWDo}HV H JHUD DV DJHQGDV GH
SDUWLFLSDo}HV UHJLVWUDRVUHVXOWDGRVGRVFHUWDPHV OLFLWDWyULRVHGRVUHVSHFWLYRVFRQWUDWRV
SRU PHLR GR EDQFR GH GDGRV EHP FRPR PRQLWRUD R YHQFLPHQWR GRV GRFXPHQWRV
FDGDVWUDLV GD FRPSDQKLDSDUDILQVGHTXDOLILFDomR
6LVWHPD 6$3 ± UHJLVWUD WRGRV RV SHGLGRV GHFRUUHQWHV GDV OLFLWDo}HV YHQFLGDV SHOD
&RPSDQKLDFRQWURODIDWXUDPHQWRHSUHoRVLPSHGLQGR TXDOTXHU IDWXUDPHQWR FRP SUHoRV
HP GHVDFRUGR FRP D WDEHOD GD &0('
7UH]H3URFHGLPHQWRV2SHUDFLRQDLV3DGUmR 323V HPYLJRUQD&RPSDQKLDTXHGHILQHPRV
SURFHGLPHQWRVHDWLYLGDGHVGRGHSDUWDPHQWRGHOLFLWDo}HV


Assembleias de Acionistas

'DWD

7LSR

&RQYRFDomR

4XyUXPGH
LQVWDODomR



$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD
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$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD

3ULPHLUD





$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD

3ULPHLUD





$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULD

3ULPHLUD





$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD

3ULPHLUD





$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD

3ULPHLUD
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$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD

3ULPHLUD





$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD

3ULPHLUD





$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULD

3ULPHLUD





$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD

3ULPHLUD





$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD

3ULPHLUD





$VVHPEOHLD*HUDO2UGLQiULD

3ULPHLUD





$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD

3ULPHLUD





$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD

3ULPHLUD





$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD

3ULPHLUD





$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD

3ULPHLUD




'HSDUWDPHQWRGH5,

$ &RPSDQKLD LQLFLRX SURJUDPD GH UHODo}HV FRP RV LQYHVWLGRUHV HP  VXSRUWDGR SHORV VHXV
GHPDLVGHSDUWDPHQWRV

1RFXUVRUHJXODUGRVQHJyFLRVVmRUHDOL]DGRVDWHQGLPHQWRVDPHUFDGRDOpPGHDSUHVHQWDo}HVGH
FDUiWHU UHWURVSHFWLYR EXVFDQGR DPSOLDU R FRQKHFLPHQWR GR PHUFDGR IDUPDFrXWLFR QR %UDVLO
$WHQGHQGR D FRQYLWHV GH GLYHUVDV LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV R GHSDUWDPHQWR SRGH SDUWLFLSDU HP
FRQIHUrQFLDVGHLQYHVWLGRUHV

PÁGINA: 287 de 390

Formulário de Referência - 2021 - Blau Farmacêutica S.A.

Versão : 2

13.1 - Descrição da Política ou Prática de Remuneração, Inclusive da Diretoria Não
Estatutária
 ± 'HVFUHYHU D SROtWLFD RX SUiWLFD GH UHPXQHUDomR GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GD
GLUHWRULD HVWDWXWiULD H QmR HVWDWXWiULD GR FRQVHOKR ILVFDO GRV FRPLWrV HVWDWXWiULRV H GRV
FRPLWrVGHDXGLWRULDGHULVFR ILQDQFHLURHGHUHPXQHUDomRDERUGDQGRRVVHJXLQWHVDVSHFWRV

a.
2EMHWLYRV GD SROtWLFD RX SUiWLFD GH UHPXQHUDomR LQIRUPDQGR VH D SROtWLFD GH
UHPXQHUDomR IRL IRUPDOPHQWH DSURYDGD yUJmR UHVSRQViYHO SRU VXD DSURYDomR GDWD GD
DSURYDomR H FDVR R HPLVVRU GLYXOJXH D SROtWLFD ORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHV
RQGH RGRFXPHQWRSRGHVHU FRQVXOWDGR

(P  GH MDQHLUR GH  R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD DSURYRX D 3ROtWLFD GH
5HPXQHUDomRSDUDR3HVVRDO&KDYHGD$GPLQLVWUDomR FRQIRUPHQHODGHILQLGR DOWHUDGDHPGH
MDQHLUR GH  ³3ROtWLFD´  TXH WHP FRPR LQWXLWR HVWDEHOHFHU SULQFtSLRV EiVLFRV GH UHPXQHUDomR
GHVVHJUXSR

1RVWHUPRVGD3ROtWLFDIRLFULDGRXP&RPLWrGH5HFXUVRV+XPDQRV5HPXQHUDomRH*RYHUQDQoD
TXH WHP GHQWUH RXWUDV DWULEXLo}HV D GH SURSRU SDUD DR 3HVVRDO&KDYH GD $GPLQLVWUDomR
UHPXQHUDomR FRPSDWtYHO FRP DV PHOKRUHV SUiWLFDV REVHUYDGDV SHOR VHJPHQWR GR 0HUFDGR
)DUPDFrXWLFRGHDWXDomRGD&RPSDQKLDDTXDOGHYHUiFRQWULEXLUSDUDRHVWtPXORHDUHWHQomRGH
SURILVVLRQDLVGHYLGDPHQWHTXDOLILFDGRVSDUDRGHVHPSHQKRGHVXDVIXQo}HVDVVLPFRPRRGHDWUDLU
QRYRVUHFXUVRVVHPSUHTXHQHFHVViULRV

2LQWHLURWHRUGD3ROtWLFDSRGHVHUFRQVXOWDGRQRVLWHGHUHODo}HVFRPLQYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLD
KWWSVULEODXFRPEU 

b.
&RPSRVLomRGD5HPXQHUDomRLQGLFDQGR

i.
GHVFULomRGRVHOHPHQWRVGDUHPXQHUDomRHRVREMHWLYRVGHFDGDXP GHOHV

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

$ UHPXQHUDomR WRWDO GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR p FRPSRVWD SHORV VHJXLQWHV HOHPHQWRV

5HPXQHUDomR)L[DFRPSRVWDSHORSDJDPHQWRGHXPYDORUIL[RPHQVDODWtWXORGHSUyODERUHGHILQLGR
FRP EDVH QD HVSHFLDOLGDGH GH FDGD PHPEUR H FRP EDVH QD FRQWULEXLomR TXH FDGD PHPEUR SRGH
RIHUHFHU7DOUHPXQHUDomRWHPFRPRREMHWLYRUHPXQHUDUDVDWLYLGDGHVGHVHQYROYLGDVSHORVPHPEURV
GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GH IRUPD DOLQKDGD FRP DV SUiWLFDV GH PHUFDGR EXVFDQGR GDU
VHJXUDQoDHUHFHEHUFRPSURPHWLPHQWRGHVHXVPHPEURV

5HPXQHUDomR 9DULiYHO YLVDQGRSURPRYHURPHOKRULQWHUHVVHHDOLQKDPHQWRGHVHXVREMHWLYRVFRP
RVGD&RPSDQKLDDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGD&RPSDQKLDSUHYrDSRVVLELOLGDGHGHYLQFXODomRGRV
PHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR L DXPSURJUDPDDQXDOGHE{QXVTXHGHYHUHVXOWDUGHXP
SURFHVVR GH DYDOLDomR REMHWLYD EDVHDGR HP FXPSULPHQWR GH PHWDV DQXDLV DOLQKDGDV DR SODQR
HVWUDWpJLFRGD&RPSDQKLD H LL ID]HUMXVjSDUWLFLSDomRGROXFURGD&RPSDQKLDGHVGHTXHKDMD
GHOLEHUDomRGD$VVHPEOHLD*HUDOHVHMDREVHUYDGRR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD1RV~OWLPRVWUrV
DQRVQmRIRLLQVWLWXtGRTXDOTXHUSURJUDPDDQXDOGHE{QXVDRVVHXVFRQVHOKHLURV

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

$ UHPXQHUDomR WRWDO GD 'LUHWRULD (VWDWXWiULD p FRPSRVWD SHORV VHJXLQWHV HOHPHQWRV

5HPXQHUDomR)L[DDUHPXQHUDomRIL[DSDJDj'LUHWRULD(VWDWXWiULDGD&RPSDQKLDpFRPSRVWDSHOR
SDJDPHQWR GH L  XP YDORU IL[R PHQVDO D WtWXOR GH SUy ODERUHV GHILQLGR FRP EDVH QRV YDORUHV
SDJRV QR PHUFDGR SDUD H[HFXWLYRV TXH DSUHVHQWDP DV PHVPDV FRPSHWrQFLDV KDELOLGDGHV H
DWLWXGHVHPHPSUHVDVGRPHVPRSRUWHHVHJPHQWRGD&RPSDQKLDH LL XPSDFRWH GHEHQHItFLRV
GLUHWRV H LQGLUHWRV TXH DEUDQJH GHQWUH RXWURV WLSRV GH DX[tOLR SODQR PpGLFR H RGRQWROyJLFR 7DO
UHPXQHUDomRHVWDEHOHFLGDDRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRVWHPFRPRREMHWLYRUHPXQHUDU DVDWLYLGDGHVSRU
HOHV GHVHQYROYLGDV GH IRUPD DOLQKDGD FRP DV SUiWLFDV GH PHUFDGREXVFDQGRGDUVHJXUDQoDH
UHFHEHUFRPSURPHWLPHQWR
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5HPXQHUDomR9DULiYHOYLVDQGRSUHPLDUDFRPSHWrQFLDHRFRPSURPHWLPHQWRGRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRV
QRDOFDQFHGRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDHPFDGDH[HUFtFLRVRFLDORVPHPEURVGD'LUHWRULD(VWDWXWiULD
GD &RPSDQKLD L  SDUWLFLSDP GH XP SURJUDPD DQXDO GH E{QXV TXH GHYH UHVXOWDU GH XP SURFHVVR GH
DYDOLDomR REMHWLYD EDVHDGR QR FXPSULPHQWR GH PHWDV DQXDLV TXH VmR RV SULQFLSDLV LQGLFDGRUHV GH
SHUIRUPDQFH GD &RPSDQKLD H SURMHWRV HVSHFLDLV GH DFRUGR FRP FDGD GHSDUWDPHQWR  VRPDGD D XPD
DYDOLDomRGHFRPSHWrQFLDVLQGLYLGXDLV  HGRSDUWLFLSDQWHH LL ID]HPMXVjSDUWLFLSDomRGROXFURGD
&RPSDQKLD GHVGH TXH KDMD GHOLEHUDomR GD $VVHPEOHLD *HUDO H VHMD REVHUYDGR R (VWDWXWR 6RFLDO GD
&RPSDQKLD

'LUHWRULD1mR(VWDWXWiULD

$ UHPXQHUDomRWRWDOGD 'LUHWRULD 1mR(VWDWXWiULD p FRPSRVWDSHORVVHJXLQWHV HOHPHQWRV

5HPXQHUDomR)L[DDUHPXQHUDomRIL[DSDJDj'LUHWRULD1mR(VWDWXWiULDGD &RPSDQKLDpFRPSRVWD
SHOR SDJDPHQWR GH L  VDOiULR HP UHJLPH GH &/7 GHILQLGR FRP EDVH QRV YDORUHV SDJRV QR
PHUFDGR SDUD H[HFXWLYRV TXH DSUHVHQWHP DV PHVPDV FRPSHWrQFLDV KDELOLGDGHV H DWLWXGHV
HP HPSUHVDV GR PHVPR SRUWH H VHJPHQWRGD&RPSDQKLDH LL XPSDFRWHGHEHQHItFLRVGLUHWRV
H LQGLUHWRV TXH DEUDQJH GHQWUH RXWURV WLSRV GH DX[tOLR SODQR PpGLFR H RGRQWROyJLFR 7DO
UHPXQHUDomR WHP FRPR REMHWLYR UHPXQHUDU DV DWLYLGDGHV GHVHQYROYLGDV SHORV GLUHWRUHV QmR
HVWDWXWiULRV GH IRUPD DOLQKDGD FRP DV SUiWLFDV GH PHUFDGR EXVFDQGR GDUVHJXUDQoD HUHFHEHU
FRPSURPHWLPHQWRGHVHXVPHPEURV

5HPXQHUDomR9DULiYHOYLVDQGRDSUHPLDUDFRPSHWrQFLDHRFRPSURPHWLPHQWRGRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRV
QR DOFDQFH GRV UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD HP FDGD H[HUFtFLR VRFLDO RV PHPEURV GD 'LUHWRULD 1mR
(VWDWXWiULDGD&RPSDQKLD L SDUWLFLSDPGHXPSURJUDPDDQXDOGHE{QXVTXHGHYHUHVXOWDUGHXPSURFHVVR
GHDYDOLDomRREMHWLYD EDVHDGRQRFXPSULPHQWRGHPHWDVDQXDLVTXHVmRRVSULQFLSDLVLQGLFDGRUHVGD
&RPSDQKLDHSURMHWRVHVSHFLDLVGHDFRUGRFDGDGHSDUWDPHQWR VRPDGDDXPDDYDOLDomRGHFRPSHWrQFLDV
LQGLYLGXDLV  GRSDUWLFLSDQWHH LL ID]HPMXVjSDUWLFLSDomRGROXFURGD&RPSDQKLDGHVGHTXHKDMD
GHOLEHUDomRGD$VVHPEOHLD*HUDOHVHMDREVHUYDGRR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD

&RQVHOKR)LVFDO

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDXP&RQVHOKR )LVFDOLQVWDODGR
1RHQWDQWRR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDGHILQHTXHFDVRVHMD LQVWDODGR XP &RQVHOKR )LVFDO
QD &RPSDQKLD VHXV PHPEURV WHUmR GLUHLWR D XPD UHPXQHUDomR D VHU GHWHUPLQDGD SHOD
DVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDTXHRVHOHJHUREVHUYDGRROLPLWHPtQLPRHVWDEHOHFLGR
SHORDUWLJRGD/HL GDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV

&RPLWrV(VWDWXWiULRVH1mR(VWDWXWiULRV

$Wp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD RV &RPLWrV GD &RPSDQKLD HUDP FRPSRVWRV SRU
PHPEURV TXH Mi H[HUFLDP RXWURV FDUJRV QD DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD H PHPEURV WHUFHLURV
TXH QmR LQWHJUDYDP R FRUSR RUJkQLFR GD &RPSDQKLD 'HVVD IRUPDDTXHOHVTXHMiH[HUFLDP
RXWURVFDUJRVQDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDQmRUHFHEHUDPUHPXQHUDomRDGLFLRQDOSHODVIXQo}HV
H[HUFLGDV QRV &RPLWrV H DTXHOHV PHPEURV GRV &RPLWrV TXH QmR H[HUFLDP RXWUR FDUJR QD
DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLDIL]HUDPMXVDXPDUHPXQHUDomRPHQVDOIL[DDWtWXORGHSUyODERUH

3RUILPD3ROtWLFDWDPEpPSUHYrFRPRSRVVtYHOFRPSRQHQWHGDUHPXQHUDomR*OREDOGR3HVVRDO
&KDYH GD $GPLQLVWUDomR D UHPXQHUDomR EDVHDGD RX DWUHODGD HP Do}HV TXH GHSHQGHUi GD
DSURYDomR HP $VVHPEOHLD *HUDO 1R HQWDQWR WHQWR HP YLVWD TXH DWp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLDQmRKRXYHGHOLEHUDomRHP$VVHPEOHLD*HUDOQHVVHVHQWLGRDUHPXQHUDomREDVHDGDRX
DWUHODGDHPDo}HVQmRpDSOLFiYHO
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ii.
TXDODSURSRUomRGHFDGDHOHPHQWRQDUHPXQHUDomRWRWDOHPUHODomRDRV~OWLPRV
H[HUFtFLRVVRFLDLV

$SURSRUomRGHFDGDHOHPHQWRQDUHPXQHUDomRWRWDOHPUHODomRDRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
pDSUHVHQWDGDQDVWDEHODVDEDL[R

5HPXQHUDomR

IL[D
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

'LUHWRULD&/7


5HPXQHUDomR
YDULiYHO





%HQHItFLRV
PRWLYDGRV SHOD
FHVVDomR
GR 5HPXQHUDomR
%HQHItFLRVSyV H[HUFtFLR
GR EDVHDGD
HP
HPSUHJR
FDUJR
Do}HV















5HPXQHUDomR

IL[D
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

'LUHWRULD&/7


5HPXQHUDomR

IL[D
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

'LUHWRULD&/7


5HPXQHUDomR
YDULiYHO





%HQHItFLRV
PRWLYDGRV SHOD
FHVVDomR GR 5HPXQHUDomR
%HQHItFLRVSyV H[HUFtFLR
GR EDVHDGD
HP
HPSUHJR
FDUJR
Do}HV













5HPXQHUDomR
YDULiYHO





%HQHItFLRV
PRWLYDGRV SHOD
FHVVDomR GR 5HPXQHUDomR
%HQHItFLRVSyV H[HUFtFLR
GR EDVHDGD
HP
HPSUHJR
FDUJR
Do}HV















iii.
0HWRGRORJLDGH&iOFXORHGHUHDMXVWHGHFDGDXPGRVHOHPHQWRVGDUHPXQHUDomR

5HPXQHUDomR)L[D

$&RPSDQKLDYHPVHXWLOL]DQGRGR,3&$ ËQGLFHGH3UHoRVDR&RQVXPLGRU$PSOR FRPRtQGLFHGH
UHDMXVWH GRV SUyODERUHV QR FDVR GH GLUHWRUHV HVWDWXWiULRV H GH PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRFRPDGDWDEDVHGRPrVGHDEULOSDUDUHDMXVWHDQXDO$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHHVWH
tQGLFHUHIOHWHDPHOKRUIRUPDGHJDUDQWLUTXHVHXV'LUHWRUHVHPHPEURVGR&RQVHOKRPDQWHQKDPVHX
SRGHUGHFRPSUDIUHQWHjLQIODomRDQXDO

2V'LUHWRUHVQmRHVWDWXWiULRVHVWmRQRUHJLPHFHOHWLVWDHVHJXHPDSROtWLFDGHUHDMXVWHVDODULDODQXDO
GHILQLGDSHODFRQYHQomRFROHWLYDGDFDWHJRULDHPTXHHVWmRLQVHULGRV

$OpPGLVVRR'HSDUWDPHQWRGH5HFXUVRV+XPDQRViUHDVRED*HVWmRGD'LUHWRULD$GPLQLVWUDWLYDH
)LQDQFHLUD FRQVXOWD GH IRUPD VLVWHPiWLFD RV VDOiULRV SDJRV SHODV RXWUDV FRPSDQKLDV GH PHVPR
SRUWH GHQWUR GH VHX VHJPHQWR PHGLDQWH SHVTXLVDV UHDOL]DGDV SRU HPSUHVDV HVSHFLDOL]DGDV QD
DWUDomRGHWDOHQWRV
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iv.
UD]}HVTXHMXVWLILFDPDFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomR

2VREMHWLYRVGDFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomRSDJDDRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDVmRPDQWHU
D FRPSHWLWLYLGDGH FRP R PHUFDGR SHUPLWLQGR DWUDLU H UHWHU SURILVVLRQDLV TXDOLILFDGRV H HTXLOLEUDU
LQFHQWLYRVHPEXVFDGHUHVXOWDGRVGHFXUWRPpGLRHORQJRSUD]R

v.
PHPEURVQmRUHPXQHUDGRVSHOR(PLVVRU

(P  GH GH]HPEUR GH  WRGRV RV PHPEURV GD DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD HUDP
UHPXQHUDGRV$&RPSDQKLDUHVVDOWDQRHQWDQWRTXHRVPHPEURVGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
TXH FXPXODP FDUJRV QD 'LUHWRULD RX QR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRP FDUJRV QRV &RPLWrV GH
DVVHVVRUDPHQWRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQmRUHFHEHPUHPXQHUDomRDGLFLRQDOSHODIXQomRTXH
H[HUFHPHPWDLV&RPLWrV

c.
SULQFLSDLV LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR TXH VmR OHYDGRV HP FRQVLGHUDomR QD
GHWHUPLQDomRGHFDGDHOHPHQWRGDUHPXQHUDomR

2VLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKRFRQVLGHUDGRVSDUDGHWHUPLQDomRGRYDORUGDUHPXQHUDomRDWULEXtGD
DRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDVmRVXEGLYLGLGRVHPGRLVJUXSRV

L
,QGLFDGRUHVFRUSRUDWLYRVUHFHLWDOtTXLGD(%,7'$(%7OXFUROtTXLGRDODYDQFDJHPHPHWDV
HVSHFtILFDV GHWHUPLQDGDV SDUD FDGD XP GRV GHSDUWDPHQWRV SURSRVWDV SHOR &RPLWr GH
5HPXQHUDomRTXHVmRGHILQLGRVSHULRGLFDPHQWHSHORVJHVWRUHVGHFDGDGHSDUWDPHQWRH

LL 
,QGLFDGRUHVLQGLYLGXDLVUHVSRQVDELOLGDGHVGHFDGDFDUJRGHVHPSHQKRLQGLYLGXDODSXUDGRV
QDVDYDOLDo}HVGHFRPSHWrQFLD  

d.
FRPR D UHPXQHUDomR p HVWUXWXUDGD SDUD UHIOHWLU D HYROXomR GRV LQGLFDGRUHVGH
GHVHPSHQKR

$UHPXQHUDomRYDULiYHODTXHRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDVmRHOHJtYHLVSDUWLFXODUPHQWHFRP
UHODomRDRSURJUDPDDQXDOGHE{QXVSRGHVHUDWUHODGDDRDWLQJLPHQWRHRXDVXSHUDomRGHFULWpULRV
HPHWDVLQGLYLGXDLVHJOREDLVGD&RPSDQKLDRVTXDLVVHUmRSURSRVWRVSHOR&RPLWrGH5HPXQHUDomR
HDSURYDGRVSHOD$VVHPEOHLD*HUDOHRXSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRQIRUPHRFDVR

$UHPXQHUDomRIL[DGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomREHPFRPRGRVDGPLQLVWUDGRUHV
QmRHVWiYLQFXODGDRXFRQGLFLRQDGDGLUHWDPHQWHDLQGLFDGRUHVGHGHVHPSHQKR

e.
FRPR D SROtWLFD RX SUiWLFD GH UHPXQHUDomR VH DOLQKD DRV LQWHUHVVHV GRHPLVVRUGH
FXUWRPpGLRHORQJRSUD]R

$ 3ROtWLFD GH 5HPXQHUDomR GRV H[HFXWLYRV GD &RPSDQKLD HVWi HVWUXWXUDGD SDUD HVWLPXODU RV
DGPLQLVWUDGRUHVDVHPDQWHUHPDOLQKDGRVDRVREMHWLYRVGD&RPSDQKLDHDEXVFDUHPRFXPSULPHQWR
GHPHWDVHVWDEHOHFLGDVSHODDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD

$ UHPXQHUDomR IL[D EXVFD UHFRQKHFHU R YDORU GRV FDUJRV H R QtYHO GH UHVSRQVDELOLGDGH D HOHV
DWUHODGR FRQWULEXLQGR SDUD D UHWHQomR GRV DGPLQLVWUDGRUHV -i D UHPXQHUDomR YDULiYHO TXDQGR
DSOLFiYHOSURSRUFLRQDFRPSHQVDomRILQDQFHLUDDRVDGPLQLVWUDGRUHVFRQIRUPHIDWRUHVHDYDOLDomRGH
GHVHPSHQKRGHQWUHHOHVR(%,7'$H/XFUR/tTXLGRDSXUDGRVGXUDQWHRH[HUFtFLRVRFLDOYLVDQGRD
DOLQKDU RV REMHWLYRV GD &RPSDQKLD H GH VHXV DGPLQLVWUDGRUHV QD EXVFD SRU PDLRU HILFLrQFLD H
UHQWDELOLGDGH

&RQVLGHUDQGRDVLQIRUPDo}HVDFLPDDFXUWRSUD]RDSUiWLFDGHUHPXQHUDomRGD&RPSDQKLDYLVDD
SURPRYHUDFXOWXUDGHUHPXQHUDomRSRUGHVHPSHQKRVHDOLQKDQGRDRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLD
DREXVFDUDUHGXomRGRVFXVWRVIL[RVHUHIRUoDUDGLIHUHQFLDomRHQWUHDOWRHEDL[RGHVHPSHQKR$
ORQJRSUD]RD&RPSDQKLDEXVFDUHWHURVWDOHQWRVDWUDYpVGHUHPXQHUDo}HVHSODQRVGHLQFHQWLYR
FRPSDWtYHLVFRPDVPHOKRUHVSUiWLFDVGR0HUFDGR)DUPDFrXWLFRTXHSRGHPVHUFRQVWLWXtGDVSRU L 
UHPXQHUDomRIL[D LL UHPXQHUDomRYDULiYHO LLL EHQHItFLRVSyVHPSUHJR LY EHQHItFLRVPRWLYDGRV
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SHOD FHVVDomR GR H[HUFtFLR GR FDUJR H YL  RXWURV FRPSRQHQWHV HYHQWXDOPHQWH GHOLEHUDGRV SHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRX&RPLWrGH5HPXQHUDomRQRVOLPLWHVLPSRVWRVSHODGHOHJDomR

f.
H[LVWrQFLDGHUHPXQHUDomRVXSRUWDGDSRUVXEVLGLiULDVFRQWURODGDV RXFRQWURODGRUHV
GLUHWRVRXLQGLUHWRV

1mR H[LVWHP SDUFHODV GH UHPXQHUDomR SDJDV DRV DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD TXH VHMDP
VXSRUWDGDVSRUVXDVVXEVLGLDULDVFRQWURODGDVRXFRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRV

g.
H[LVWrQFLD GH TXDOTXHU UHPXQHUDomR RX EHQHItFLR YLQFXODGR j RFRUUrQFLD GH
GHWHUPLQDGRHYHQWRVRFLHWiULR WDO FRPRDDOLHQDomRGR FRQWUROHVRFLHWiULRGRHPLVVRU

1mRSRVVXtPRVTXDOTXHUUHPXQHUDomRRXEHQHItFLRYLQFXODGRjRFRUUrQFLDGHGHWHUPLQDGRHYHQWR
VRFLHWiULRWDOFRPRDDOLHQDomRGRFRQWUROHVRFLHWiULRGD&RPSDQKLD

h.
SUiWLFDV H SURFHGLPHQWRV DGRWDGRV SHOR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR SDUD GHILQLU D
UHPXQHUDomR LQGLYLGXDO GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GD GLUHWRULDLQGLFDQGR

L
RVyUJmRVHFRPLWrVGRHPLVVRUTXHSDUWLFLSDPGRSURFHVVRGHFLVyULRLGHQWLILFDQGR
GHTXHIRUPDSDUWLFLSDP

1RVWHUPRVGD3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRFRPSHWHj$VVHPEOHLD*HUDOGHOLEHUDUVREUHDUHPXQHUDomR
GRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGDV'LUHWRULDV(VWDWXWiULDH1mR(VWDWXWiULDHFRPSHWH
DR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDVVHVVRUDGRSHORV&RPLWrVGH5HFXUVRV+XPDQRVGH5HPXQHUDomR
H GH *RYHUQDQoD &RUSRUDWLYD IL[DU RV KRQRUiULRV PHQVDLV GRV VHXV UHVSHFWLYRV PHPEURV H GRV
PHPEURVGDV'LUHWRULDV(VWDWXWiULDH1mR(VWDWXWiULD

4XDQGRLQVWDODGRVRXWURVyUJmRVD$VVHPEOHLD*HUDOTXHHOHJHUVHXVUHVSHFWLYRVPHPEURVGHYHUi
IL[DUDUHVSHFWLYDUHPXQHUDomRGHDFRUGRFRPRVYDORUHVPtQLPRVHVWDEHOHFLGRVSRUOHL

2VPHPEURVGRV&RPLWrVGH$VVHVVRUDPHQWRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDVHUmR
UHPXQHUDGRVGHDFRUGRFRPRTXHGHWHUPLQDUR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHQWURGRVOLPLWHVGRV
YDORUHVJOREDLVDQXDLVIL[DGRVSDUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSHOD$VVHPEOHLD*HUDO

LL
FULWpULRV H PHWRGRORJLD XWLOL]DGD SDUD D IL[DomR GD UHPXQHUDomR LQGLYLGXDO
LQGLFDQGR VH Ki D XWLOL]DomR GH HVWXGRV SDUD D YHULILFDomR GDV SUiWLFDV GH PHUFDGR H HP
FDVR SRVLWLYR RV FULWpULRV GH FRPSDUDomR H D DEUDQJrQFLDGHVVHVHVWXGRV

$UHPXQHUDomRpHVWDEHOHFLGDFRPEDVHHPSHVTXLVDVGHPHUFDGRTXHDEUDQJHPFRPSDQKLDVGR
PHVPRVHWRUHWHPSRUREMHWLYRSURPRYHUHQJDMDUHUHWHURVH[HFXWLYRVQRORQJRSUD]R

LLL
FRPTXHIUHTXrQFLDHGHTXHIRUPDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRDYDOLD DDGHTXDomR
GDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRHPLVVRU

$UHPXQHUDomRIL[DSRGHUiVHUUHYLVDGDDQXDOPHQWHGHIRUPDDJDUDQWLURUHSDVVHGDLQIODomRHD
PDQXWHQomR GR SRGHU DTXLVLWLYR SRGHQGR DLQGD SURSRU D UHYLVmR GH IRUPD D JDUDQWLU D SOHQD
DGHTXDomRjVSUiWLFDVGR0HUFDGR)DUPDFrXWLFRGHFDGDXPGRVSDtVHVHPTXHD&RPSDQKLDDWXD
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Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2021 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

5,00

0,00

10,00

Nº de membros remunerados

4,00

5,00

0,00

9,00

2.000.000,00

5.000.000,00

0,00

7.000.000,00

Benefícios direto e indireto

0,00

0,00

0,00

0,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Em conformidade com o item 10.2.13
(b) do OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/Nº 01/2021, o
número de membros total de cada
órgão corresponde à média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente.

Em conformidade com o item
10.2.13(b) do OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/Nº
01/2021, o número de membros
total de cada órgão corresponde
à média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente.

Em conformidade com o item
10.2.13(b) do OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/Nº
01/2021, o número de membros
total de cada órgão corresponde
à média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente.

2.000.000,00

7.500.000,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

9.500.000,00

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

5,00

0,00

10,00

Nº de membros remunerados

4,00

5,00

0,00

9,00

1.390.695,00

4.399.468,71

0,00

5.790.163,71

Benefícios direto e indireto

0,00

411.514,21

0,00

411.514,21

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
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0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

1.720.945,61

0,00

1.720.945,61

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Em conformidade com o item 10.2.13
(b) do OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/Nº 01/2021, o
número de membros total de cada
órgão corresponde à média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente.

EEm conformidade com o item
10.2.13(b) do OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/Nº
01/2021, o número de membros
total de cada órgão corresponde
à média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente.

Em conformidade com o item
10.2.13(b) do OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/Nº
01/2021, o número de membros
total de cada órgão corresponde
à média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente.

1.390.695,00

6.531.928,53

0,00

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

7.922.623,53

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

5,00

0,00

10,00

Nº de membros remunerados

4,00

5,00

0,00

9,00

1.250.651,00

4.147.409,64

0,00

5.398.060,64

Benefícios direto e indireto

0,00

144.340,21

0,00

144.340,21

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

1.699.887,62

0,00

1.699.887,62

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável
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Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Em conformidade com o item 10.2.13
(b) do OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/Nº 01/2021, o
número de membros total de cada
órgão corresponde à média anual do
número de membros de cada órgão
apurado mensalmente.

Em conformidade com o item
10.2.13(b) do OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/Nº
01/2021, o número de membros
total de cada órgão corresponde
à média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente.

Em conformidade com o item
10.2.13(b) do OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SEP/Nº
01/2021, o número de membros
total de cada órgão corresponde
à média anual do número de
membros de cada órgão
apurado mensalmente.

1.250.651,00

5.991.637,47

0,00

Observação

Total da remuneração

7.242.288,47

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

5,00

5,00

0,00

10,00

Nº de membros remunerados

5,00

5,00

0,00

10,00

940.000,00

5.762.318,53

0,00

6.702.318,53

Benefícios direto e indireto

0,00

194.330,01

0,00

194.330,01

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Bônus

0,00

619.112,47

0,00

619.112,47

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis
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Observação

Total da remuneração

O cálculo do número de membros do
Conselho de Administração
corresponde à média anual do
número de membros apurado
mensalmente dividido por 12 meses,
com duas casas decimais.
940.000,00

Versão : 2

O cálculo do número de
membros da Diretoria
corresponde à média anual do
número de membros apurado
mensalmente dividido por 12
meses, com duas casas
decimais.
6.575.761,01

0,00

7.515.761,01
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
 ±  5HPXQHUDomR YDULiYHO GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GLUHWRULD HVWDWXWiULD H
FRQVHOKRILVFDOHPUHODomRDRH[HUFtFLRDWXDOHDRV~OWLPRV H[HUFtFLRVVRFLDLV

&RQVHOKRGH
'LUHWRULD
35(9,6723$5$2$12
&RQVHOKR)LVFDO
7RWDO
HP5PLO 
$GPLQLVWUDomR
(VWDWXWiULD
1~PHURWRWDOGHPHPEURV




1~PHUR GH PHPEURV




UHPXQHUDGRV
(PUHODomRDRE{QXV


L9DORUPtQLPRSUHYLVWRQR




SODQRGHUHPXQHUDomR
LL9DORUPi[LPRSUHYLVWRQR




SODQRGHUHPXQHUDomR
LLL9DORUSUHYLVWRQRSODQR




GH UHPXQHUDomR FDVR DV
PHWDV HVWDEHOHFLGDV VHMDP
DWLQJLGDV
(PUHODomRjSDUWLFLSDomR




QRUHVXOWDGR
L9DORUPtQLPRSUHYLVWRQR




SODQRGHUHPXQHUDomR
LL9DORUPi[LPRSUHYLVWRQR




SODQRGHUHPXQHUDomR
LLL9DORUSUHYLVWRQRSODQR




GH UHPXQHUDomR FDVR DV
PHWDV HVWDEHOHFLGDV VHMDP
DWLQJLGDV

&RQVHOKRGH
&RQVHOKR
'LUHWRULD
$12
7RWDO
HP5PLO 
$GPLQLVWUDomR
(VWDWXWiULD
)LVFDO
1~PHURWRWDOGHPHPEURV




1~PHUR GH PHPEURV




UHPXQHUDGRV
(PUHODomRDRE{QXV


L9DORUPtQLPRSUHYLVWRQR




SODQRGHUHPXQHUDomR
LL9DORUPi[LPRSUHYLVWRQR




SODQRGHUHPXQHUDomR
LLL  9DORU SUHYLVWR QR SODQR




GH UHPXQHUDomR FDVR DV
PHWDV HVWDEHOHFLGDV VHMDP
DWLQJLGDV
(PUHODomRjSDUWLFLSDomR 



QRUHVXOWDGR
L9DORUPtQLPRSUHYLVWRQR




SODQRGHUHPXQHUDomR
LL9DORUPi[LPRSUHYLVWRQR




SODQRGHUHPXQHUDomR
LLL  9DORU SUHYLVWR QR SODQR




GH UHPXQHUDomR FDVR DV
PHWDV HVWDEHOHFLGDV VHMDP
DWLQJLGDV
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

$12 HP
5PLO 
1~PHUR WRWDO GH
PHPEURV
1~PHUR
GH
PHPEURV
UHPXQHUDGRV
(P UHODomR DR
E{QXV
L  9DORU PtQLPR
SUHYLVWR QR SODQRGH
UHPXQHUDomR

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR )LVFDO


7RWDO

































































L  9DORU PtQLPR
SUHYLVWR QR SODQRGH
UHPXQHUDomR









LL  9DORU Pi[LPR
SUHYLVWR QR SODQRGH
UHPXQHUDomR

























LL  9DORU Pi[LPR
SUHYLVWR QR SODQRGH
UHPXQHUDomR

LLL  9DORU SUHYLVWR QR
SODQR GH
UHPXQHUDomRFDVRDV
PHWDV HVWDEHOHFLGDV
VHMDPDWLQJLGDV

LY
±
9DORU
HIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGR
QR
UHVXOWDGR
(P
UHODomR
j
SDUWLFLSDomR
QR
UHVXOWDGR

LLL  9DORU SUHYLVWR QR
SODQR
GH
UHPXQHUDomRFDVRDV
PHWDV HVWDEHOHFLGDV
VHMDPDWLQJLGDV
LY
±
HIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGR
UHVXOWDGR





9DORU
QR
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
$12 HP
5PLO 
1~PHUR WRWDO
PHPEURV

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR
GH

'LUHWRULD
(VWDWXWiULD

&RQVHOKR
)LVFDO


7RWDO

































































L  9DORU PtQLPR
SUHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR









LL  9DORU Pi[LPR
SUHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR

























1~PHUR GH PHPEURV
UHPXQHUDGRV
(P
UHODomR
E{QXV

DR

L  9DORU PtQLPR
SUHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR
LL  9DORU Pi[LPR
SUHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR

LLL  9DORU SUHYLVWR QR
SODQRGHUHPXQHUDomR
FDVR
DV
PHWDV
HVWDEHOHFLGDV VHMDP
DWLQJLGDV
LY±9DORUHIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGR
QR
UHVXOWDGR
(P
UHODomR
SDUWLFLSDomR
UHVXOWDGR

j
QR

LLL  9DORU SUHYLVWR QR
SODQRGHUHPXQHUDomR
FDVR
DV
PHWDV
HVWDEHOHFLGDV VHMDP
DWLQJLGDV
LY±9DORUHIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGR
QR
UHVXOWDGR
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
 ± 3ODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP Do}HV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GLUHWRULD
HVWDWXWiULD

1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLSODQRGHUHPXQHUDomR EDVHDGRHPDo}HV
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13.5 - Remuneração Baseada em Ações

±5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDHVWDWXWiULD

1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV
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13.6 - Opções em Aberto

±2So}HVHPDEHUWRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGD'LUHWRULD(VWDWXWiULDDRILQDOGR
~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO

1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

±2So}HVH[HUFLGDVHDo}HVHQWUHJXHVUHODWLYDVjUHPXQHUDomREDVHDGDHP Do}HV GR
FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GD GLUHWRULD HVWDWXWiULD QRV ~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV

1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLSODQRGHUHPXQHUDomR EDVHDGRHPDo}HV
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

±,QIRUPDo}HVQHFHVViULDVSDUDDFRPSUHHQVmRGRVGDGRVGLYXOJDGRVQRVLWHQVD
±0pWRGRGHSUHFLILFDomRGRYDORUGDVDo}HVHGDVRSo}HV

1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

± $o}HV RX TXRWDV GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH GHWLGDV QR %UDVLO RX QRH[WHULRU H RXWURV
YDORUHV PRELOLiULRV FRQYHUVtYHLV HP Do}HV RX TXRWDV HPLWLGRV SHOD &RPSDQKLD VHXV
FRQWURODGRUHV GLUHWRV RX LQGLUHWRV VRFLHGDGHV FRQWURODGDV RX VRE FRQWUROH FRPXP SRU
PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GD GLUHWRULD HVWDWXWiULD RX GR FRQVHOKR ILVFDO
DJUXSDGRV SRUyUJmR






6RFLHGDGH
(PLVVRUDGR
9DORU 0RELOLiULR


&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

%ODX
)DUPDFrXWLFD
6$

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

%ODX
)DUPDFrXWLFD
6$

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR

9DORU
0RELOLiULR

4XDQWLGDGH

GR
FDSLWDO
VRFLDO



  

'HErQWXUHVGD
(PLVVmR





%ODX
)DUPDFrXWLFD
6$

'HErQWXUHVGD
(PLVVmR





%ODX
)DUPDFrXWLFD
6$

'HErQWXUHVGD
(PLVVmR





$o}HV

7HQGRHPYLVWDRPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR6U0DUFHOR5RGROIR+DKQVHUGHWHQWRUGHGR
FDSLWDOGD+DKQ3DUWLFLSDo}HV(,5(/,
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários
±,QIRUPDo}HVVREUHSODQRVGHSUHYLGrQFLDFRQIHULGRVDRVPHPEURVGRFRQVHOKRGH
DGPLQLVWUDomRHDRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRV

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH DWp  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD QmR SRVVXtD
FRQWUDWDGRQHQKXPSODQRGHSUHYLGrQFLDSDUDRVPHPEURVGDVXDDGPLQLVWUDomR
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5,00
2.162.822,50
634.670,84
1.198.327,49

5,00

2.185.663,95

682.859,26

1.224.082,86

Nº de membros
remunerados

Valor da maior
remuneração(Reais)

Valor da menor
remuneração(Reais)

Valor médio da
remuneração(Reais)

Observação

5,00

31/12/2019

5,00

31/12/2020

Diretoria Estatutária

Nº de membros

Valores anuais

5,00

5,00

1.315.152,20

425.000,00

1.081.919,00

31/12/2018
4,00

5,00

312.662,75

237.296,00

Conselho de Administração
Conselho Fiscal

4,00

5,00

462.500,00

31/12/2019

Diretoria Estatutária

347.673,75

265.944,00

562.500,00

31/12/2020
4,00

5,00

188.000,00

165.000,00

350.000,00

31/12/2018

Conselho de Administração
31/12/2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Conselho Fiscal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Versão : 2
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13.11 - Remuneração Individual Máxima, Mínima E Média do Conselho de Administração, da Diretoria Estatutária E do Conselho
Fiscal

Formulário de Referência - 2021 - Blau Farmacêutica S.A.

Formulário de Referência - 2021 - Blau Farmacêutica S.A.

Versão : 2

13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
 ±0HFDQLVPRV GH UHPXQHUDomR RX LQGHQL]DomR SDUD RV DGPLQLVWUDGRUHV HP FDVR GH
GHVWLWXLomRGRFDUJRRXGHDSRVHQWDGRULD
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRH[LVWHPDUUDQMRVFRQWUDWXDLVDSyOLFHVGHVHJXURRXRXWURV
LQVWUXPHQWRVTXHHVWUXWXUHPPHFDQLVPRVGHUHPXQHUDomRRXLQGHQL]DomRSDUDRVDGPLQLVWUDGRUHV
HPFDVRGHGHVWLWXLomRGRFDUJRRXGHDSRVHQWDGRULD3RUWDQWRD&RPSDQKLDHVFODUHFHTXHUDWLILFRX
R LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD GH IRUPD D H[FOXLU HYHQWXDO PHQomR D PHFDQLVPRV GH
UHPXQHUDomRRXLQGHQL]DomRHPFDVRGHGHVWLWXLomRRXDSRVHQWDGRULD
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
±3HUFHQWXDOQDUHPXQHUDomRWRWDOGHWLGRSRUDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGRFRQVHOKR
ILVFDOTXHVHMDPSDUWHVUHODFLRQDGDVDRV FRQWURODGRUHV

([HUFtFLRÏUJmR




&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR




&RQVHOKR)LVFDO




'LUHWRULD
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam
 ± 5HPXQHUDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO DJUXSDGRV SRU
yUJmR UHFHELGD SRU TXDOTXHU UD]mR TXH QmR D IXQomR TXH RFXSDP


1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHRVPHPEURVGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDVmRUHPXQHUDGRV
DSHQDVSHODIXQomRTXHQHODRFXSDP
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13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

 ± 5HPXQHUDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO UHFRQKHFLGD QR
UHVXOWDGR GH FRQWURODGRUHV GLUHWRV RX LQGLUHWRV GH VRFLHGDGHV VRE FRQWUROH FRPXP H GH
FRQWURODGDVGRHPLVVRU

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QHQKXP DGPLQLVWUDGRU GD &RPSDQKLD UHFHEH UHPXQHUDomR GH
FRQWURODGRUHVRXFRQWURODGDVSHODVIXQo}HVH[HUFLGDVQD&RPSDQKLD

PÁGINA: 311 de 390

Formulário de Referência - 2021 - Blau Farmacêutica S.A.

Versão : 2

13.16 - Outras Informações Relevantes

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVUHODFLRQDGDVDRLWHPGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

±'HVFULomRGRVUHFXUVRVKXPDQRV

D Q~PHUR GH HPSUHJDGRV WRWDO SRU JUXSRV FRP EDVH QD DWLYLGDGH GHVHPSHQKDGD H SRU
ORFDOL]DomRJHRJUiILFD 

0DWUL]
$GPLQLVWUDomR
ComplianceH&RQWUROHV
,QWHUQRV
5LVFRV&RUSRUDWLYRV
&RPHUFLDO
7RWDO

'H]

'H]

'H]

























8QLGDGH6mR3DXOR
$GPLQLVWUDomR
)DEULFDomR
7RWDO

'H]




'H]




'H]




&DXFDLD
$GPLQLVWUDomR
)DEULFDomR
7RWDO

'H]




'H]




'H]




3
3URGXomR
7RWDO

'H]



'H]



'H]



3
3URGXomR
7RWDO

'H]



'H]



'H]



'H]

'H]

'H]













'H]


'H]


'H]












3KDUPD/LPLULR
DWXDOPHQWH%ODX
)DUPDFrXWLFD*RLiV
/WGD 
$GPLQLVWUDomR
&RPHUFLDO
7RWDO



7RWDO


E Q~PHUR GH WHUFHLUL]DGRV WRWDO SRU JUXSRV FRP EDVH QD DWLYLGDGH GHVHPSHQKDGDHSRU
ORFDOL]DomRJHRJUiILFD 

6HUYLoRGH$OLPHQWDomRHP5HIHLWyULR

$&RPSDQKLDWHUFHLUL]DRVHUYLoRGHIRUQHFLPHQWRGHDOLPHQWDomRFRQWUDWDQGRRVVHUYLoRVGDHPSUHVD
&XFLQDUH3UR$OLPHQWDomR/WGD &13- DWHQGHQGRDVH[LJrQFLDVGR³3URJUDPDGH
$OLPHQWDomRGR7UDEDOKDGRU3$7´DGPLQLVWUDQGRFR]LQKDHUHIHLWyULRGDVVHJXLQWHVXQLGDGHV



0DWUL]
3
8QLGDGHGH6mR3DXOR
7RWDO

'H]





'H]





'H]





'H]






'H]






'H]







6HJXUDQoD(PSUHVDULDO



0DWUL]
3
8QLGDGHGH6mR3DXOR
&DXFDLD
7RWDO
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos


FËQGLFHGHURWDWLYLGDGH

'H]


'H]


'H]
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14.2 - Alterações Relevantes - Recursos Humanos

±$OWHUDo}HVUHOHYDQWHV±5HFXUVRV+XPDQRV

1mR KRXYH DOWHUDo}HV UHOHYDQWHV HQWUH R Q~PHUR GH HPSUHJDGRV WHUFHLUL]DGRV H tQGLFH GH
URWDWLYLGDGHHPFDGDXPGRVH[HUFtFLRV
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14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

±'HVFULomRGDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRVHPSUHJDGRV

a) SROtWLFDGHVDOiULRVHUHPXQHUDomRYDULiYHO

$ SROtWLFD GH UHPXQHUDomR VDODULDO GD &RPSDQKLD SRVVXL FRPR SULQFtSLRV REMHWLYRV H GLUHWUL]HV
SULQFLSDLV L  D DSOLFDomR GH FULWpULRV XQLIRUPHV H SULQFtSLRV pWLFRV H WpFQLFRV GH YDORUL]DomR H
DGPLQLVWUDomRGDVGLIHUHQWHVHVWUXWXUDVIXQFLRQDLVGDHPSUHVDH LL DVVHJXUDUDPDQXWHQomRGH
SDGU}HV GH HTXLOtEULR LQWHUQR H H[WHUQR FRPSDWtYHLV FRP DV UHVSRQVDELOLGDGHV GH FDGD FDUJR H
FRPSHWLWLYRV DR PHUFDGR GH WUDEDOKR UHJXODPHQWDQGR FULWpULRV H HVWDEHOHFHQGR FRQWUROHV
DGPLQLVWUDWLYRVFDSD]HVGHUHVSRQGHUjVGLYHUVDVQHFHVVLGDGHVGD&RPSDQKLD

6mRXWLOL]DGDVSHVTXLVDVGHUHPXQHUDomR HVSHFtILFDVGRVHWRUIDUPDFrXWLFRHPHUFDGRJHUDO SDUD
D LGHQWLILFDomR GH SUiWLFDV H WHQGrQFLDV GH PHUFDGR H FRPR UHIHUrQFLD SDUD D FRQVWUXomR GRV
FRPSRQHQWHVIL[RVHLQGLUHWRVGRSDFRWHGHEHQHItFLRV$FRPSDUDomRIRFDVHPSUHQDVDWLYLGDGHV
DWULEXtGDVHQRUHSRUWHGHXPGHWHUPLQDGRFDUJRHQmRVHEDVHLDDSHQDVHPQRPHQFODWXUDV

3DUDRVFDUJRVRSHUDFLRQDLVD&RPSDQKLDXWLOL]DRFRQFHLWRGHVDOiULRUHIHUrQFLDRXVHMDWRGRV
RVRFXSDQWHVGHFDUJRVTXHHVWmRQRPHVPRQtYHOVmRDGPLQLVWUDGRVFRPRPHVPRSDWDPDUGH
VDOiULREDVH2VDOiULRHYROXLHPIXQomRGRVDXPHQWRVGHOHLRXGHILQLGRVHP&RQYHQomR&ROHWLYD
GH7UDEDOKR3DUDFDUJRVGHOLGHUDQoDRVDOiULRpEDVHDGRHPUHIHUrQFLDVLQWHUQDVSHVTXLVDVGH
PHUFDGRHH[SHULrQFLD

4XDQWR j UHPXQHUDomR YDULiYHO D &RPSDQKLD REWHYH DSURYDomR H LPSOHPHQWRX RV 3ODQRV GH
3DUWLFLSDomRQRV/XFURVH5HVXOWDGRVUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGH
FRPSUHYLVmRGHSDJDPHQWRDWpGHPDLRGHHDRH[HUFtFLRVRFLDODILQGDUHPGHGH]HPEUR
GHFRPSUHYLVmRGHSDJDPHQWRDWpGHPDLRGH

b) SROtWLFDGHEHQHItFLRV

I
± 6mR FRQFHGLGRV D WRGRV RV FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD RV VHJXLQWHV
EHQHItFLRV
(i) 3ODQR0pGLFR
(ii) 3ODQR2GRQWROyJLFR
(iii) 6HJXURGHYLGD
(iv) $X[tOLR)XQHUDO
(v) $X[tOLR)DUPiFLD
(vi) $X[tOLRÏWLFD
(vii) &HVWD%iVLFD
(viii) 3UHYLGrQFLD3ULYDGD
(ix) 5HIHLWyULRQDV8QLGDGHV0DWUL]H8QLGDGH6mR3DXOR±QD8QLGDGH &DXFDLD
RUHIHLWyULRHVWiHPIDVHILQDOGHFRQVWUXomR
(x) /LFHQoDPDWHUQLGDGHGHPHVHVH
(xi) /LFHQoDSDWHUQLGDGHGHGLDV

II
± 6mR FRQFHGLGRV DOpP GDTXHOHV GHVFULWRV QR LWHP , DFLPD H[FOXVLYDPHQWH j IRUoDGH
YHQGDVGD&RPSDQKLDRVVHJXLQWHVEHQHItFLRV
(i) 9DOHUHIHLomR
(ii) 9DOHFRPEXVWtYHO
LLL  9HtFXORSDUDRGHVHPSHQKRGDIXQomR

III ±6mRFRQFHGLGRVDOpPGDTXHOHVGHVFULWRVQRLWHP,DFLPDH[FOXVLYDPHQWHDRV *HVWRUHVGD
&RPSDQKLDYHtFXORGD&RPSDQKLD

IV ± e FRQFHGLGR DRV 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD DOpP GRV EHQHItFLRV GHVFULWRV QR LWHP ,
DFLPD YHtFXOR FRUSRUDWLYR FRP GHVSHVDV GH PDQXWHQomR H FRPEXVWtYHO SDJDVSHOD&RPSDQKLD
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c) FDUDFWHUtVWLFDV GRV SODQRV GH UHPXQHUDomR EDVHDGRV HP Do}HV GRV HPSUHJDGRV QmR
DGPLQLVWUDGRUHVLGHQWLILFDQGR L JUXSRVGHEHQHILFLiULRV LL FRQGLo}HVSDUDH[HUFtFLR LLL SUHoRV
GHH[HUFtFLR LY SUD]RVGHH[HUFtFLRH Y TXDQWLGDGHGHDo}HVFRPSURPHWLGDVSHORSODQR

1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLSODQRGHUHPXQHUDomR EDVHDGRHPDo}HV
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±'HVFULomRGDVUHODo}HVHQWUHRHPLVVRUHVLQGLFDWRVLQGLFDQGRVHKRXYHSDUDOLVDo}HV
HJUHYHVQRV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV

$UHODomRHQWUHD&RPSDQKLDHRVVLQGLFDWRVGRVWUDEDOKDGRUHVpSRVLWLYDHSDFtILFDVHQGRFHUWR
TXHQRV~OWLPRV WUrV H[HUFtFLRVVRFLDLVQmRKRXYHJUHYHVHWDPSRXFRSDUDOL]Do}HVSRUSDUWHGRV
FRODERUDGRUHV

2VVLQGLFDWRVWrPDFHVVRj&RPSDQKLDHVmRUHFHELGRVVHPSUHTXHVROLFLWDGRSHORV'LUHWRUHV

$GLFLRQDOPHQWHRVVLQGLFDWRVHOHQFDGRVDEDL[RUHSUHVHQWDPRVHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLDHDV
VXDVUHVSHFWLYDVFDWHJRULDV

• 6LQGLFDWRGRV(PSUHJDGRVQR&RPpUFLRGH&RWLDH5HJLmR PDWUL] 

• 6LQGLFDWR GRV 7UDEDOKDGRUHV QDV ,QG~VWULDV 4XtPLFDV )DUPDFrXWLFDV 3OiVWLFRV GH
([SORVLYRV $EUDVLYRV )HUWLOL]DQWHV H /XEULILFDQWHV GH 2VDVFR H 5HJLmR ILOLDLV &DXFDLD H
3 H

• 6LQGLFDWRGRV7UDEDOKDGRUHVQDV,QG~VWULDV4XtPLFDV)DUPDFrXWLFDV3OiVWLFDVH6LPLODUHV
GH6mR3DXOR(PEX(PEX*XDoX&DLHLUDVH7DERmRGD6HUUD ILOLDO63 
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1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVUHODFLRQDGDVDRLWHPGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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0

1

147.999.999

Brasileira-SP

Brasileira-SP

TOTAL

148.000.000

0

100,000%

0,000%

0,000%

0,001%

99,999%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

OUTROS

Não

18.288.246/0001-76

Hahn Participações EIRELI

Não

094.057.508-60

Marcelo Rodolfo Hahn

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Não

Não

Ações %

0

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista
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Não

Sim

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

28/02/2018

28/02/2018

148.000.000

0

0

1

147.999.999

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF
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Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Acionista controlador

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

11/03/2021

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

1

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

1

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

0

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria
Quantidade ordinárias (Unidades)

0

0,000%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

0

0,000%
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico

±,QVHULURUJDQRJUDPDGRVDFLRQLVWDVGRHPLVVRUHGRJUXSRHFRQ{PLFRHPTXHVHLQVHUH
LQGLFDQGR D WRGRVRVFRQWURODGRUHVGLUHWRVHLQGLUHWRVHFDVRRHPLVVRUGHVHMHRVDFLRQLVWDV
FRP SDUWLFLSDomR LJXDO RX VXSHULRU D  GH XPD FODVVH RX HVSpFLH GH Do}HV E  SULQFLSDLV
FRQWURODGDV H FROLJDGDV GR HPLVVRU F  SDUWLFLSDo}HV GR HPLVVRU HP VRFLHGDGHV GR JUXSR G 
SDUWLFLSDo}HVGHVRFLHGDGHVGRJUXSRQRHPLVVRU H SULQFLSDLVVRFLHGDGHVVREFRQWUROHFRPXP

3RVLomRHPGHGH]HPEURGH

DĂƌĐĞůŽ
,ĂŚŶ



ůĂƵ&ĂƌŵĂĐġƵƚŝĐĂ
^͘͘

ϭϬϬй



ϴϵй
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ϵϵ͕ϵϵй
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WĂƌƚŝĐŝƉĂĕƁĞƐ

&Ͳϭϭ^ĞŐ͘
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ůĂƵ&ĂƌŵĂĐġƵƚŝĐĂ'ŽŝĄƐ
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
±$FRUGRGHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRQDVHGHGRHPLVVRURXGRTXDORFRQWURODGRUVHMDSDUWH

1mRH[LVWHPDFRUGRVGHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRVQDVHGHGD&RPSDQKLDRXGRVTXDLVRFRQWURODGRUGR
HPLVVRUVHMDSDUWH
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15.6 - Alterações Relevantes Nas Participações Dos Membros do Grupo de Controle E
Administradores do Emissor
 ± $OWHUDo}HV UHOHYDQWHV QDV SDUWLFLSDo}HV GRV PHPEURV GR JUXSR GH FRQWUROH H
DGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDRFRUULGDVQRV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV

1mRKRXYHTXDOTXHUDOWHUDomRQRJUXSRGHFRQWUROHHGHDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDQRV~OWLPRV
WUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH
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15.7 - Principais Operações Societárias

 ± 'HVFUHYHU DV SULQFLSDLV RSHUDo}HV VRFLHWiULDV RFRUULGDV QR JUXSR TXHWHQKDP WLGR
HIHLWR UHOHYDQWH SDUD R HPLVVRU WDLV FRPR LQFRUSRUDo}HV IXV}HVFLV}HVLQFRUSRUDo}HV
GHDo}HVDOLHQDo}HVHDTXLVLo}HVGHFRQWUROH VRFLHWiULR DTXLVLo}HV H DOLHQDo}HV GH DWLYRV
LPSRUWDQWHV LQGLFDQGR TXDQGR HQYROYHU R HPLVVRU RX GH TXDOTXHU GH VXDV FRQWURODGDV
RX FROLJDGDV

,±$48,6,d23+$50$/,0,5,2,1'Ò675,$)$50$&Ç87,&$/7'$
D (YHQWR

$TXLVLomR

E 3ULQFLSDLVFRQGLo}HV GRQHJyFLR

$TXLVLomR GH  GDV TXRWDV TXH FRQIRUPDP R FDSLWDO VRFLDO GD
3KDUPD/LPLULR,QG~VWULD)DUPDFrXWLFD/WGDFRQIRUPHR,QVWUXPHQWR
3DUWLFXODU GD  $OWHUDomR H &RQVROLGDomR GR &RQWUDWR 6RFLDO GD
3KDUPD/LPLULR,QG~VWULD)DUPDFrXWLFD/WGDGHGHPDLRGH
%ODX)DUPDFrXWLFD6$ FRPSUDGRUD 
0DUFR$XUpOLR/LPLULR*RQoDOYHV YHQGHGRU 
/LOLDQ%DWLVWD/LPLULR*RQoDOYHV YHQGHGRUD 
0DUFR$XUpOLR/LPLULR*RQoDOYHV)LOKR YHQGHGRU 
/HDQWKR
/LPLULR
*RQoDOYHV
G G
$&RPSDQKLDSDVVRXDGHWHUGRFDSLWDOVRFLDOGD3KDUPD

F 3DUWHVHQYROYLGDV

G (IHLWRVUHVXOWDQWHVQR TXDGURDFLRQiULR

/LPLULR,QG~VWULD)DUPDFrXWLFD/WGD

H 4XDGURVRFLHWiULR DQWHVGD
RSHUDomR



$FLRQLVWDV

1GH$o}HV

0DUFR$XUpOLR/LPLULR*RQoDOYHV



/LOLDQ%DWLVWD/LPLULR*RQoDOYHV



0DUFR$XUpOLR/LPLULR*RQoDOYHV)LOKR



/HDQWKR/LPLULR*RQoDOYHV



7RWDO

H 4XDGURVRFLHWiULR GHSRLVGD
RSHUDomR

I 0HFDQLVPRVXWLOL]DGRV SDUDJDUDQWLUR
WUDWDPHQWRHTXLWDWLYR HQWUHRVDFLRQLVWDV



$FLRQLVWDV


1GH$o}HV

%ODX)DUPDFrXWLFD6$



7RWDO



(VVD RSHUDomR QmR DSUHVHQWRX TXDOTXHU LPSDFWR TXH MXVWLILFDVVH D
DSOLFDomR H PHFDQLVPRV QHFHVViULRV SDUD JDUDQWLU R WUDWDPHQWR
HTXLWDWLYRHQWUHRVDFLRQLVWDV
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±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

1mRH[LVWHPRXWUDVLQIRUPDo}HVFRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVDOpPGDTXHODVGLYXOJDGDVQRVLWHQVDQWHULRUHV
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16.1 - Descrição Das Regras, Políticas E Práticas do Emissor Quanto À Realização de
Transações Com Partes Relacionadas
±'HVFULomRGDVUHJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVGRHPLVVRUTXDQWRjUHDOL]DomRGHWUDQVDo}HV
FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV FRQIRUPH GHILQLGDV SHODV UHJUDV FRQWiEHLV TXH WUDWDP GHVVH
DVVXQWRLQGLFDQGRTXDQGRKRXYHUXPDSROtWLFDIRUPDODGRWDGDSHORHPLVVRURVORFDLVHP
TXHHODSRGHVHUFRQVXOWDGD

$ 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV GD &RPSDQKLD IRL DSURYDGD QD 5HXQLmR GR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD HP  GH QRYHPEUR GH  H WHP SRU REMHWLYR
HVWDEHOHFHU DV UHJUDV H SURFHGLPHQWRV TXH YLVDP DVVHJXUDU TXH WRGDV DV GHFLV}HV HQYROYHQGR
7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV FRQIRUPH GHILQLGR QD 3ROtWLFD  H RXWUDV WUDQVDo}HV FRP
3RWHQFLDO&RQIOLWRGH,QWHUHVVHV FRQIRUPHGHILQLGRQD3ROtWLFD VHMDPWRPDGDVWHQGRHPYLVWDRV
LQWHUHVVHVGD&RPSDQKLDHGHVHXVDFLRQLVWDV

1RVWHUPRVGD3ROtWLFDTXDOTXHUWUDQVDomRFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVHTXDOTXHUWUDQVDomRFRPSRWHQFLDO
FRQIOLWR GH LQWHUHVVH GHYHUi VHU IRUPDOL]DGD FRQWUDWXDOPHQWH REVHUYDQGR RV VHJXLQWHV FULWpULRV D  D
WUDQVDomRGHYHUiHVWDUHP&RQGLo}HVGH0HUFDGR FRQIRUPHGHILQLGRQD3ROtWLFD GHYHQGRVHUREVHUYDGRV
RV PHVPRV SULQFtSLRV H SURFHGLPHQWRV TXH QRUWHLDP QHJRFLDo}HV IHLWDV SHOD &RPSDQKLD FRP SDUWHV
LQGHSHQGHQWHV E  R FRQWUDWR GHYHUi GHVFUHYHU RV WHUPRV GD WUDQVDomR H F  DSHQDV QRV FDVRV GH
WUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVRFRQWUDWRGHYHUiGHVFUHYHURVHYHQWXDLVLPSDFWRVWUD]LGRVSDUDD
&RPSDQKLDHSDUDDSDUWHUHODFLRQDGDHQWUHRXWURVDVVXQWRVUHOHYDQWHV

6mR H[SUHVVDPHQWH YHGDGDV WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV RX FRP SRWHQFLDO FRQIOLWR GH
LQWHUHVVHV QDV VHJXLQWHV KLSyWHVHV H[FHWR HP FDVR GH GHOLEHUDomR HP FRQWUiULR GRV yUJmRV
FRPSHWHQWHVFRPDDEVWHQomRGHHYHQWXDLVSDUWHVTXHVHHQTXDGUHPFRPRSDUWHVUHODFLRQDGDVRX
FRP SRWHQFLDO FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV D  FRQFHVVmR GH HPSUpVWLPRV D SHVVRDV FKDYH FRQIRUPH
GHILQLGR QD 3ROtWLFD  UHVVDOYDGRV DGLDQWDPHQWRV GH YHUEDV UHPXQHUDWyULDV GH TXDOTXHU HVSpFLH
DSURYDGRVSHORVyUJmRVFRPSHWHQWHVGD&RPSDQKLDWDLVFRPRE{QXVSURJUDPDVGHUHPXQHUDomR
EDVHDGRVHPDo}HVRXRXWUDV E WUDQVDo}HVHQWUHSHVVRDVMXUtGLFDVTXHVHMDPSDUWHVUHODFLRQDGDV
RXFRPSRWHQFLDOFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVTXHQmRFRPSUHHQGDPDWLYLGDGHVUHJXODUHVHFRPXPHQWH
H[HUFLGDVSRUWDLVSHVVRDVMXUtGLFDVQRFXUVRQRUPDOGRVVHXVQHJyFLRV

7RGDVDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVRXFRPSRWHQFLDOFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVGHYHPVHU
DSURYDGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRTXHGHYHUiID]rORSRUPHLRGHYRWRIDYRUiYHOGDPDLRULD
DEVROXWD GH VHXV PHPEURV H[FOXtGRV RV YRWRV GDV HYHQWXDLV SHVVRDV FKDYH TXH SRVVDP VHU
FDUDFWHUL]DGRV FRPR SDUWH UHODFLRQDGD RX TXH HVWHMDP HP VLWXDomR GH SRWHQFLDO FRQIOLWR GH
LQWHUHVVHVREVHUYDGRRGLVSRVWRQD3ROtWLFD

$VSHVVRDVFKDYHDRLGHQWLILFDUHPDSRVVLELOLGDGHGHSDUWLFLSDUGHXPSURFHVVRGHFLVyULRUHODWLYRj
PDWpULDHPTXHSRVVDVHUFDUDFWHUL]DGDFRPRSDUWHUHODFLRQDGDRXHVWHMDHPVLWXDomRGHSRWHQFLDO
FRQIOLWRGHLQWHUHVVHVGHYHPPDQLIHVWDUVREUHWDOVLWXDomR$GLFLRQDOPHQWHGHYHPDXVHQWDUVHGDV
GLVFXVV}HVVREUHRWHPDEHPFRPRDEVWHUVHGHYRWDUQRUHVSHFWLYRSURFHVVRGHFLVyULR

1mR REVWDQWH D 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV HVWDEHOHFH DV VHJXLQWHV
UHVSRQVDELOLGDGHV

*HUrQFLDGH5HFXUVRV+XPDQRV
5HVSRQViYHO SRU PDQWHU DWXDOL]DGD H GLVSRQLELOL]DU
EDVH GH GDGRV GH SHVVRDV FKDYH GD&RPSDQKLDH
UHVSHFWLYRVPHPEURVSUy[LPRV GDIDPtOLDSDUDXVRGD
'LUHWRULD$GPLQLVWUDWLYD)LQDQFHLUDHGH5HODo}HVFRP
,QYHVWLGRUHVQD LGHQWLILFDomRGHHYHQWXDLVIRUQHFHGRUHV
FRPSDUWHVUHODFLRQDGDVHPVHXVTXDGURV
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'LUHWRULD$GPLQLVWUDWLYDH
)LQDQFHLUD

'LUHWRULDGH5HODo}HV
,QYHVWLGRUHV



5HVSRQViYHO SRU
D  HVWDEHOHFHU URWLQD GH
LGHQWLILFDomR H UHSRUWH GH IRUQHFHGRUHV TXH SRVVXDP
HP VHX TXDGUR GH DGPLQLVWUDomR SHVVRDV TXH VHMDP
SHVVRDVFKDYH RX UHVSHFWLYRV PHPEURV SUy[LPRV GD
IDPtOLD GH DFRUGR FRP EDVH GLVSRQLELOL]DGD SHOD
*HUrQFLD GH 5+ H E  HODERUDU DV QRWDV H[SOLFDWLYDV
HP FRQIRUPLGDGH FRP RV SURQXQFLDPHQWRV FRQWiEHLV
DSOLFiYHLV VREUH DV WUDQVDo}HV HQWUH D&RPSDQKLDH
SDUWHVUHODFLRQDGDVSDUDRS~EOLFRH[WHUQR

FRP

5HVSRQViYHO SRU GLYXOJDU QRV WHUPRV HVWDEHOHFLGRV
SHODUHJXODPHQWDomRHPYLJRUDWUDQVDomRRXFRQMXQWR
GH WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV j &90 H DR
PHUFDGR

3HVVRDVFKDYH

5HVSRQViYHLV SRU PDQWHU DWXDOL]DGD D EDVH GH GDGRV
GH VXDV LQIRUPDo}HV MXQWR j *HUrQFLD GH 5+
GHFODUDQGR HVSRQWDQHDPHQWH TXDOTXHU DOWHUDomR QRV
PHPEURV SUy[LPRV GD VXD IDPtOLD RX HPSUHVDV QDV
TXDLVSRVVXDSDUWLFLSDomR

&RPLWrGH$XGLWRULDHeWLFD

5HVSRQViYHO SRU L  DYDOLDU D DGHTXDomR GDV
WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV RX FRP SRWHQFLDO
FRQIOLWR GH LQWHUHVVHV H LL  DYDOLDU PRQLWRUDU H
UHFRPHQGDU j $GPLQLVWUDomR D FRUUHomR RX
DSULPRUDPHQWRGDSUHVHQWH3ROtWLFD


4XDOTXHUYLRODomRDRGLVSRVWRQD3ROtWLFDTXHFKHJXHDRFRQKHFLPHQWRGD$GPLQLVWUDomRGHYHUi
UHVXOWDU QD DGRomR GDV SURYLGrQFLDV DGHTXDGDV D UHVSHLWR JDUDQWLQGR D HIHWLYLGDGH GD 3ROtWLFD
GHYHQGRDLQGDVHULQIRUPDGDDR&RPLWrGH$XGLWRULDHeWLFD

$3ROtWLFDSRGHVHUFRQVXOWDGDQDSiJLQDGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGRZHEVLWHGD&RPSDQKLD
ZZZEODXFRPEUUL HQRZHEVLWHGD&90 ZZZFYPJRYEU 
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Data
transação

Easy Farma Comércio de Medicamentos e
Materiais Médicos Especiais Ltda.

0,00

11.846.626,29

Finalizado

NÃO

PÁGINA: 330 de 390

0,000000

Devedor

Posição contratual do emissor

11.846.626,29

Emissão privada de 135.000 debêntures da Companhia subscritas e integralizadas pelo Fundo. As Debêntures são conversíveis, na data de
vencimento, ou seja, em 30/06/2027, em 25 ações ordinárias, nominativas, representativas de 2,28% do capital social da Emissora.

Natureza e razão para a operação

26/03/2008

vide item 18.5 deste Formulário de Referência.

Rescisão ou extinção

Especificar

Não há.

Garantia e seguros

0,000000

Valor mobiliário de emissão da Companhia.

SIM

Objeto contrato

30/06/2027

Marcelo Rodolfo Hahn, sócio majoritário da Companhia, detém 100% das quotas do Symbiosis Fundo de Investimento Multimercado de Crédito
Privado no Exterior (“Fundo”), o qual é detentor das debêntures da 2ª, 4ª e 5ª Emissões de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária, em Série Única com Pagamento Subordinado, para Colocação Privada, da Companhia.

135.000.000,00

Relação com o emissor

Symbiosis Fundo de Investimento Multimercado 30/06/2020
de Crédito Privado no Exterior

135.000.000,00

Devedor

Posição contratual do emissor

135.000.000,00

Emissão privada de 80.000 debêntures da Companhia subscritas e integralizadas pelo Fundo. As Debêntures são conversíveis, na data de
vencimento, ou seja, em 12/05/2027, em 37 ações ordinárias, nominativas, representativas de 2,50% do capital social da Emissora.

Natureza e razão para a operação

Especificar

vide item 18.5 deste Formulário de Referência.

Rescisão ou extinção

0,000000

Não há.

SIM

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

12/05/2027

Duração

Valor mobiliário de emissão da Companhia.

80.000.000,00

Montante (Reais)

Objeto contrato

76.581.578,55

Saldo existente

Marcelo Rodolfo Hahn, sócio majoritário da Companhia, detém 100% das quotas do Symbiosis Fundo de Investimento Multimercado de Crédito
Privado no Exterior (“Fundo”), o qual é detentor das debêntures da 2ª, 4ª e 5ª Emissões de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária, em Série Única com Pagamento Subordinado, para Colocação Privada, da Companhia.

80.000.000,00

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 2

Relação com o emissor

Symbiosis Fundo de Investimento Multimercado 12/12/2019
de Crédito Privado no Exterior

Parte relacionada

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
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Prestação de Serviços de Segurança Privada para a Matriz e unidades fabris de Caucaia do Alto, Cotia e São Paulo.
Não há.
Não há previsão.

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

PÁGINA: 331 de 390

Marcelo Rodolfo Hahn, sócio majoritário da Companhia e Roberto Altieri, Diretor Jurídico, de Compliance, de Governança Corporativa e de Proteção
de Dados, são sócios da F11 Segurança Privada Ltda.

Relação com o emissor

0,000000

01/07/2016

F11 Segurança Privada Ltda.

NÃO

Credor

Posição contratual do emissor

Indeterminada

Comercialização de Insumos Farmacêuticos Inativos (frascos, rolhas e demais insumos inativos destinados a fabricação).

Natureza e razão para a operação

5.509.375,43

Não há previsão.

Rescisão ou extinção

361.208,60

Não há.

Garantia e seguros

5.509.375,43

Comercialização de Insumos Farmacêuticos Inativos (frascos, rolhas e demais insumos inativos destinados a fabricação) produtos estes
comercializados e distribuídos pela referida parte relacionada

Objeto contrato

Especificar

Marcelo Rodolfo Hahn, sócio majoritário da Companhia.

0,000000

Relação com o emissor

NÃO

27/08/2010

The Package Store Importação, Comércio e
Distribuição de Embalagens Ltda

Indeterminado

Credor

Posição contratual do emissor

2.180.734,83

Contrato para distribuição de medicamentos.

Natureza e razão para a operação

524.745,31

01 de julho de 2019

Rescisão ou extinção

2.180.734,83

Não há

Garantia e seguros

Especificar

Comercialização de medicamentos de uso humano para fins de distribuição, sem exclusividade, em todo território nacional, pela Easy Farma
Comércio de Medicamentos e Materiais Médicos Especiais Ltda. (atual denominação de Kollimed Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda.)

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Duração

Até 30 de junho de 2019 Marcelo Rodolfo Hahn foi sócio majoritário da Companhia, retirou-se da sociedade em 01 de julho de 2019.

Montante (Reais)

Relação com o emissor

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 2

Parte relacionada
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Devedor

Posição contratual do emissor

Symbiosis Fundo de Investimento Multimercado 22/12/2020
de Crédito Privado no Exterior

SIM

PÁGINA: 332 de 390

0,000000

Devedor

Posição contratual do emissor

22/12/2027

Esta operação foi paga e, na data deste Formulário de Referência, não possui saldo devedor. Desta forma, a Companhia na sua próxima
demonstração financeira irá atualizar a nota explicativa de forma a excluir a previsão deste contrato, e atualizar este item 16.2.

Natureza e razão para a operação

125.000.000,00

Não há previsão.

Rescisão ou extinção

125.000.000,00

Não há.

Garantia e seguros

125.000.000,00

Reembolsos de despesas de uso de aeronave para viagens a negócios estratégicos da Companhia.

Objeto contrato

Especificar

Hahn Participações EIRELI é acionista da Companhia e Marcelo Rodolfo Hahn, sócio majoritário da Companhia, é titular da Hahn Participações
EIRELI.

Relação com o emissor

0,000000

0,000000

01/02/2019

NÃO

NÃO

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Versão : 2

Hahn Participações EIRELI

Indeterminada

Serviços de mão de obra terceirizada à Companhia, como serviços de limpeza e portaria.

Natureza e razão para a operação

0

Não há previsão.

Rescisão ou extinção

0

Não há.

Garantia e seguros

0,00

Prestação de Serviços de mão de obra terceirizada à Companhia, como serviços de limpeza e portaria.

Objeto contrato

Especificar

Marcelo Rodolfo Hahn, sócio majoritário da Companhia é casado com a titular da F11 Facilities EIRELI.

Indeterminada

Relação com o emissor

7.131.879,47

Duração

01/10/2018

501.693,99

Montante (Reais)

F11 Facilities EIRELI

7.131.879,47

Devedor

Posição contratual do emissor

Especificar

Prestação de Serviços de Segurança Privada.

Saldo existente

Natureza e razão para a operação

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas
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vide item 18.5 deste Formulário de Referência.
Emissão privada de 125.000 debêntures da Companhia subscritas e integralizadas pelo Fundo. As Debêntures são conversíveis, na data de
vencimento, ou seja, em 22/12/2027, em 26 ações ordinárias, nominativas, representativas de 2,20% do capital social da Emissora.
Devedor

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

PÁGINA: 333 de 390

Não há.

Garantia e seguros

Especificar

valor mobiliário de emissão da Companhia.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

Duração

Marcelo Rodolfo Hahn, sócio majoritário da Companhia, detém 100% das quotas do Symbiosis Fundo de Investimento Multimercado de Crédito
Privado no Exterior ("Fundo"), o qual é detentor das debêntures da 2ª, 4ª e 5ª Emissões de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária, em Série Única com Pagamento Subordinado, para Colocação Privada, da Companhia.

Montante (Reais)

Relação com o emissor

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 2

Parte relacionada
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16.3 - Identificação Das Medidas Tomadas Para Tratar de Conflitos de Interesses E Demonstração do Caráter
Estritamente Comutativo Das Condições Pactuadas ou do Pagamento Compensatório Adequado

 ± ,GHQWLILFDomR GDV PHGLGDV WRPDGDV SDUD WUDWDU GH FRQIOLWRV GH LQWHUHVVHV H
GHPRQVWUDomRGRFDUiWHUHVWULWDPHQWHFRPXWDWLYRGDVFRQGLo}HVSDFWXDGDVRXGRSDJDPHQWR
FRPSHQVDWyULRDGHTXDGR

a)
LGHQWLILFDUDVPHGLGDVWRPDGDVSDUDWUDWDUGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

(PGHVHWHPEURGHDOpPGHSRVVXLUD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVH
DGRWDUSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDH[LJLGDVSHODOHJLVODomRHPYLJRUD&RPSDQKLDSDVVRX
WDPEpPDVHJXLURHVWDEHOHFLGRSHOR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGD%6$±%UDVLO%ROVD
%DOFmR$&RPSDQKLDDSURYRXHPGHRXWXEURGH FRQIRUPHDOWHUDGRHPGHMDQHLURGH
GHMDQHLURGHHGHVHWHPEURGH R&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDHD3ROtWLFD
$QWLFRUUXSomR TXH GHWHUPLQDP ERDV SUiWLFDV D VHUHP DGRWDGDV SHORV DGPLQLVWUDGRUHV
FRODERUDGRUHV H WHUFHLURV GD &RPSDQKLD H HVWi VHQGR DWXDOPHQWH FRORFDGR HP SUiWLFD DSyV D
UHDOL]DomRGHWUHLQDPHQWRVGLUHFLRQDGRVDRVFRODERUDGRUHVFXMDDGHVmRDOFDQoRXRSHUFHQWXDOGH
$&RPSDQKLDWDPEpPGLVS}HGD/LQKDeWLFDWUDWDQGRVHGHXPFDQDOGHGHQ~QFLDVGHVWLQDGR
D UHFHEHU UHODWRV GH LUUHJXODULGDGHV 7RGDV DV RSHUDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV GHYHP VHU
VXEPHWLGDVjDSURYDomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

2EMHWLYDPHQWHFXPSUHUHVVDOWDUTXHPHVPRDQWHVGDDSURYDomRGD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP
3DUWHV 5HODFLRQDGDV D &RPSDQKLD Mi DGRWDYD XPD VpULH GH SURFHGLPHQWRV YLVDQGR j HIHWLYD
DSOLFDomR GH SUHoRV GH PHUFDGR HP VXDV WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV 3DUD WDQWR D
&RPSDQKLD DGRWD PHFDQLVPRV FRPR D WRPDGD GH RUoDPHQWRV FRPSDUDWLYRV FRP HPSUHVDV
SUHVWDGRUDVGHVHUYLoRVVHPHOKDQWHVSRUH[HPSOREHPFRPRQHJRFLDLQGLYLGXDOPHQWHRVFRQWUDWRV
FHOHEUDGRV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV DQDOLVDQGR VHXV WHUPRV H FRQGLo}HV j OX] GRV WHUPRV H
FRQGLo}HV XVXDOPHQWH SUDWLFDGRV SHOR PHUFDGR EHP FRPR GLDQWH GDV SDUWLFXODULGDGHV GH FDGD
RSHUDomRLQFOXLQGRSUD]RVYDORUHVHDWHQGLPHQWRGHSDGU}HVGHTXDOLGDGHGHQWUHRXWURV

$OpPGLVVRR5HJLPHQWR,QWHUQRGR&RPLWrGH$XGLWRULDHeWLFDGD&RPSDQKLDSUHYrTXHUHIHULGR
FRPLWr GHYHUi H[DPLQDU DV WUDQVDo}HV PDWHULDLV QDV TXDLV GLUHWRUHV H[HFXWLYRV PHPEURV GR
&RQVHOKR RX RXWUDV SDUWHV UHODFLRQDGDV WHQKDP LQWHUHVVH RX TXH HQYROYDP DV SDUWHV FXMR
UHODFLRQDPHQWR FRP D &RPSDQKLD SHUPLWD QHJRFLDUHP HP FRQGLo}HV PDLV IDYRUiYHLV GR TXH
DTXHODVGLVSRQtYHLVSDUDSDUWHVFODUDPHQWHLQGHSHQGHQWHVGD&RPSDQKLD arm¶s lenght basis 

2 &RPLWr GH $XGLWRULD H eWLFD p UHVSRQViYHO SRU UHDOL]DU UHFRPHQGDo}HV DR &RQVHOKR D ILP GH
YHULILFDUVHDVWUDQVDo}HVFRPDVSDUWHVUHODFLRQDGDVHVWmRDWHQGHQGRDRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLD
HVHHVWmRVHQGRGHYLGDPHQWHGLYXOJDGDVGHDFRUGRFRPRVVHJXLQWHVWHPDV

i.
SURSyVLWRQHJRFLDOGDVWUDQVDo}HVSURSRVWDVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
ii.
LGHQWLGDGHGDVSDUWHVHQYROYLGDVLQFOXLQGRRVEHQHILFLiULRV
iii.
GHWHUPLQDomRGRVSUHoRVHGRVWHUPRVGDWUDQVDomRSHODVSDUWHV
iv.
DYDOLDomRGDVRSHUDo}HVQRWRFDQWHDRFXPSULPHQWRGRMXVWRHTXLOtEULR
HQWUHDVSDUWHVHPGLUHLWRVHREULJDo}HVHDGHVFULomRGRVSDUkPHWURV
XWLOL]DGRVSDUDDHODERUDomRGHVWDDYDOLDomRH
v.
HVFRSR H WHUPR FRQWUDWXDO RX RXWURV FRPSURPLVVRV TXH UHVXOWDULDP GD
RSHUDomRSURSRVWD

$SROtWLFDGLVS}HTXHTXDOTXHUYLRODomRjVVXDVUHJUDVGHYHUiUHVXOWDUQDDGRomRGDVSURYLGrQFLDV
DGHTXDGDVHDSOLFiYHLVDRFDVRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

b)
GHPRQVWUDU R FDUiWHU HVWULWDPHQWH FRPXWDWLYR GDV FRQGLo}HV SDFWXDGDV RX R
SDJDPHQWRFRPSHQVDWyULRDGHTXDGR

2 SURFHVVR DWLQHQWH jV 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV YLVD SULPRUGLDOPHQWH L  SUHYHQLU
VLWXDo}HVGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHVJDUDQWLQGRDSURWHomRGD&RPSDQKLDHGHVXDVFRQWURODGDV LL 
HYLWDUSUHMXt]RGD&RPSDQKLDRXGHVXDVFRQWURODGDVRXGHVHXVS~EOLFRVGHLQWHUHVVHHPEHQHItFLR
GHSDUWHUHODFLRQDGDH LLL DVVHJXUDUTXHWRGRVRVFRQWUDWRVFHOHEUDGRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
UHVSHLWHPFRQGLo}HVGHPHUFDGRVHPEHQHItFLRVDGLFLRQDLVRXGLIHUHQFLDGRVHPUHODomRDRVTXH
VHULDPYHULILFDGRVHPWUDQVDo}HVHTXLYDOHQWHVVHFRQWUDWDGDVFRPGHPDLVFRQWUDSDUWHV
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1HVWHVHQWLGRYLVDQGRDGDUFXPSULPHQWRDHVWHVREMHWLYRVDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
UHDOL]DGDV IRUD GR FXUVR RUGLQiULR GRV QHJyFLRV VmR DYDOLDGDV SUHYLDPHQWH SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSDUDGHOLEHUDomR

$ FRPXWDWLYLGDGH GRV FRQWUDWRV FHOHEUDGRV HQWUH D &RPSDQKLD H DV VXDV FRQWURODGDV H SDUWHV
UHODFLRQDGDVVHUiDSXUDGDPHGLDQWHDYHULILFDomRGDFRPSDWLELOLGDGHGDVFOiXVXODVHFRQ{PLFDVH
ILQDQFHLUDVHVWDEHOHFLGDVQRUHVSHFWLYRFRQWUDWRHQWUHDVSDUWHVUHODFLRQDGDVSHUDQWHRXWURVDWRVH
QHJyFLRVVLPLODUHVSUDWLFDGRVQRPHUFDGR(PUHJUDDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVOHYDP
HPFRQVLGHUDomRFULWpULRVGHPHOKRUSUHoRSUD]RVLQHUJLDPHOKRUFDSDFLWDomRWpFQLFDHHQFDUJRV
ILQDQFHLURVFRPSDWtYHLVFRPDVSUiWLFDVXVXDLVGHPHUFDGR

&RQWUDWRVGH3UHVWDomRGH6HUYLoRV$&RPSDQKLDpDWXDOPHQWHSDUWHGHFRQWUDWRVGHSUHVWDomR
GH VHUYLoRV GH VHJXUDQoD SULYDGD H GH PmRGHREUD WHUFHLUL]DGD FRPR SRU H[HPSOR VHUYLoRV GH
OLPSH]DHSRUWDULDFRPD)6HJXUDQoD3ULYDGD/WGDHFRPD))DFLOLWLHV(,5(/,2YDORUSDJR
SHOD&RPSDQKLDSHODSUHVWDomRGHVWHVVHUYLoRVIRLIL[DGRGHDFRUGRFRPRYDORUGHPHUFDGRSDUD
VHUYLoRVGHVWDQDWXUH]DQDUHJLmRRVTXDLVFRQVLGHUDPRSDJDPHQWRGHIpULDVPXOWDVUHVFLVyULDV
VDOiULRVGRVWHUFHLURVFRQWUDWDGRV,QFOXVLYHRYDORUGHSDJDPHQWRGRVFRQWUDWRVVRIUHUiUHDMXVWHGH
DFRUGRFRPRHVWLSXODGRHP&RQYHQomR&ROHWLYDGH7UDEDOKR±6((69,663)(75$9(633RUHVVDV
UD]}HVDVSDUWHVHQWHQGHPTXHDVGLVSRVLo}HVDFRUGDGDVQRV&RQWUDWRVGH3UHVWDomRGH6HUYLoRV
IRUDPFHOHEUDGDVHPFRQGLo}HVFRPXWDWLYDVDWHQGHQGRSRUWDQWRDRVVHXVPHOKRUHVLQWHUHVVHV


(PLVV}HVGH'HErQWXUHV3ULYDGDV$VGHErQWXUHVGDHHPLVVmRSULYDGDGD&RPSDQKLD
VXEVFULWDVHLQWHJUDOL]DGDVSHOR6\PELRVLV)XQGRGH,QYHVWLPHQWR0XOWLPHUFDGRGH&UpGLWR3ULYDGR
QR ([WHULRU SRVVXHP WD[DV UHPXQHUDWyULRV HTXLYDOHQWH D YDULDomR DFXPXODGD GDV WD[DV PpGLDV
GLiULDV GR ', ± 'HSyVLWRV ,QWHUILQDQFHLURV DFUHVFLGDV GH VSUHDG HTXLYDOHQWH D  H SUD]RV
PpGLRVGHDQRVGHGXUDomR(VVDVWD[DVGHUHPXQHUDomRHSUD]RVVmRVLPLODUHVjSHUFHELGDSHOD
&RPSDQKLDHPVXDHPLVVmRGHGHErQWXUHVS~EOLFDVFRPHVIRUoRVUHVWULWRVGHFRORFDomRUHDOL]DGD
MXQWRDLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVTXHQmRpSDUWHUHODFLRQDGD3RUHVVDVUD]}HVDVSDUWHVHQWHQGHP
TXH DV GLVSRVLo}HV DFRUGDGDV QDV (VFULWXUDV GH (PLVVmR GD   H  HPLVVmR GH 'HErQWXUHV
IRUDPFHOHEUDGDVHPFRQGLo}HVFRPXWDWLYDVDWHQGHQGRSRUWDQWRDRVVHXVPHOKRUHVLQWHUHVVHV


&RQWUDWRVGH&RPHUFLDOL]DomRH3UHVWDomRGH6HUYLoRV$&RPSDQKLDpSDUWHGHFRQWUDWRVGH
FRPHUFLDOL]DomRGHPHGLFDPHQWRVHFRPHUFLDOL]DomRGHLQVXPRVIDUPDFrXWLFRVFRPD(DV\)DUPD
&RPpUFLR GH 0HGLFDPHQWRV H 0DWHULDLV 0pGLFRV (VSHFLDLV /WGD H FRP D 7KH 3DFNDJH 6WRUH
,PSRUWDomR&RPpUFLRH'LVWULEXLomRGH(PEDODJHQV/WGDUHVSHFWLYDPHQWHEHPFRPRFRQWUDWRGH
SUHVWDomR GH VHUYLoRV FRUSRUDWLYRV FHOHEUDGR FRP D +DKQ 3DUWLFLSDo}HV (,5(/, TXH REVHUYDP
YDORUHVGHFRQWUDWDomRSDFWXDGRVFRPEDVHHPYDORUHVGHPHUFDGR$OpPGLVVRHVWHVFRQWUDWRV
IRUDPDSURYDGRVHP5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHDOL]DGDVHPGHIHYHUHLURGH
HHPGHIHYHUHLURGHGHIRUPDDJDUDQWLUDREVHUYDomRGHFRQGLo}HVFRPXWDWLYDVHSRUWDQWR
DWHQGHUDRVPHOKRUHVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLD$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDHVFODUHFHTXHQD
GDWDGHGLYXOJDomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRFRQWUDWRFHOHEUDGRFRPD+DKQ3DUWLFLSDo}HV
(,5(/,IRLLQWHJUDOPHQWHTXLWDGRVHQGRTXHHVWHQmRFRQVWDUiQDVSUy[LPDVLQIRUPDo}HVWULPHVWUDLV
GD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRSHUtRGRGHWUrVPHVHVILQGRHPGHPDUoRGH'HVWDIRUPD
TXDQGRGDDWXDOL]DomRGDVQRWDVH[SOLFDWLYDVD&RPSDQKLDDWXDOL]DUiHVWHLWHP
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16.4 - Outras Informações Relevantes - Transações Com Partes Relacionadas

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVUHODFLRQDGDVDRLWHPGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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16/01/2018

Tipo de capital

11/06/2018

Tipo de capital

11/06/2018

Tipo de capital

11/06/2018

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

100.640.000,00

Capital Autorizado
0,00

100.640.000,00

Capital Integralizado

100.640.000,00

Capital Subscrito

Capital Emitido

Valor do capital (Reais)

17.1 - Informações Sobre O Capital Social

Formulário de Referência - 2021 - Blau Farmacêutica S.A.

Prazo de integralização

50.000.000

148.000.000

148.000.000

148.000.000

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)
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50.000.000

148.000.000

148.000.000

148.000.000

Quantidade total de ações
(Unidades)

Versão : 2

AGE

30/04/2018

Forma de integralização

Critério para determinação do
preço de emissão

Orgão que
deliberou o
aumento

Data de
deliberação

11/06/2018

Data emissão

17.2 - Aumentos do Capital Social

44.140.000,00

Valor total emissão
(Reais)
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Ordinárias
(Unidades)
0

Tipo de
aumento
Sem emissão
de ações
0

Preferênciais
(Unidades)
0

0,00000000

0,00

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão
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R$ por Unidade

Fator cotação
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17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, uma vez que a Companhia não realizou desdobramentos, grupamentos ou bonificações de ações nos
últimos 3 exercícios sociais.
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não houve redução de capital nos três últimos exercícios sociais e no exercício social corrente.
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17.5 - Outras Informações Relevantes

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVUHODFLRQDGDVDRLWHPGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

PÁGINA: 341 de 390

Formulário de Referência - 2021 - Blau Farmacêutica S.A.

Versão : 2

18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

O estatuto social da Companhia determina que 25% do lucro líquido remanescente após as
destinações da reserva legal é assegurado o pagamento de dividendo mínimo obrigatório, podendo
ainda ser imputado ao valor dos dividendos, sem prejuízo do disposto no parágrafo 2º do artigo 202
da Lei n.º 6.404/76, o valor dos juros pagos ou creditados aos acionistas a título de remuneração do
capital próprio.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

No caso de liquidação da Companhia, após pagar todas as suas obrigações, os acionistas
receberão os pagamentos relativos ao reembolso do capital investido na proporção de suas
respectivas participações no capital social. Qualquer acionista dissidente de certas deliberações
tomadas em assembleia geral poderá retirar-se do quadro acionário, mediante o reembolso do valor
de suas ações, com base no valor patrimonial, nos termos do artigo 45 da Lei das Sociedades por
Ações, desde que ocorra qualquer uma das hipóteses expressamente previstas nos incisos I a VI e
IX do artigo 136 na Lei das Sociedades por Ações. O direito de retirada deverá ser exercido no
prazo de 30 dias, contados da publicação da ata da assembleia geral que tiver aprovado o ato que
deu origem ao recesso, nos termos do artigo 137, IV da Lei das Sociedades por Ações.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, nem o estatuto social da Companhia, nem as
deliberações adotadas pelos acionistas em Assembleia Geral da Companhia podem privar seus
acionistas dos seguintes direitos: (i) direito a participar da distribuição dos lucros; (ii) direito a
participar, na proporção da sua participação no capital social, da distribuição de quaisquer ativos
remanescentes na hipótese de liquidação da Companhia; (iii) direito de preferência na subscrição
de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto em determinadas
circunstâncias previstas na Lei das Sociedades por Ações; (iv) direito de fiscalizar, na forma prevista
ne Lei das Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais; (v) o direito de votar nas
assembleias gerais e (vi) direito a retirar-se da Companhia, nos casos previstos na Lei das
Sociedades por Ações.

Outras características
relevantes

Não há outras informações relevantes sobre os direitos referentes às ações, que não tenham sido
divulgadas ao longo deste Formulário de Referência.
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
±'HVFULomRGHHYHQWXDLVUHJUDVHVWDWXWiULDVTXHOLPLWHPRGLUHLWRGHYRWRGHDFLRQLVWDV
VLJQLILFDWLYRVRXTXHRVREULJXHPDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFD

$&RPSDQKLDQmRSRVVXLHPVHX(VWDWXWR6RFLDOFOiXVXODVTXHOLPLWHPRQ~PHURGHYRWRVGHFDGD
DFLRQLVWD

2(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDSUHYrDOJXPDVKLSyWHVHVTXHLPSXWDPDRVDFLRQLVWDVDREULJDomR
GHUHDOL]DUHPRIHUWDVS~EOLFDVTXDLVVHMDP

(a)
2IHUWD S~EOLFD GH DTXLVLomR GH Do}HV HP GHFRUUrQFLD GD DOLHQDomR GH
FRQWUROHGD&RPSDQKLD

(b)
2IHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVQRFDVRGHDTXLVLomRRXREWHQomR
GD WLWXODULGDGHGHDo}HVGD&RPSDQKLDHPTXDQWLGDGHLJXDORXVXSHULRU
DGRWRWDOGHDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDH[FOXtGDV
DVDo}HV HPWHVRXUDULD

&RP UHODomR j KLSyWHVH E  DFLPD R DUWLJR  GR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD GHWHUPLQD TXH
TXDOTXHUSHVVRDDFLRQLVWDRXJUXSRGHDFLRQLVWDVTXHDGTXLUDRXVHWRUQHWLWXODUGHDo}HVRUGLQiULDV
GHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHPTXDQWLGDGHLJXDORXVXSHULRUD TXLQ]HSRUFHQWR GRWRWDOGDV
Do}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDH[FOXtGDVDVDo}HVHPWHVRXUDULDGHYHUiQRSUD]R
Pi[LPRGH WULQWD GLDVDFRQWDUGDGDWDGDDTXLVLomRRXGRHYHQWRTXHUHVXOWRXQDWLWXODULGDGH
GHDo}HVRUGLQiULDVHPTXDQWLGDGHLJXDORXVXSHULRUDROLPLWHDFLPDUHDOL]DURXVROLFLWDURUHJLVWUR
FRQIRUPHRFDVRGHRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD
&RPSDQKLDREVHUYDGRRGLVSRVWRQDUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHOGD&90RVUHJXODPHQWRVGD%H
RGLVSRVWRQRVSDUiJUDIRVVXEVHTXHQWHVGRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD

1RTXHVHUHIHUHjRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHTXHWUDWDRFDSXWGRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDO
GD&RPSDQKLDUHIHULGRGRFXPHQWRHVWDEHOHFHDLQGDTXH  GHYHUiVHU L GLULJLGDLQGLVWLQWDPHQWH
DWRGRVRVDFLRQLVWDVWLWXODUHVGHDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD LL HIHWLYDGDHPOHLOmR
QD% LLL ODQoDGDSHORSUHoRGHWHUPLQDGRGHDFRUGRFRPRGLVSRVWRQRGRDUWLJRGR(VWDWXWR
6RFLDOGD&RPSDQKLDH LY SDJDjYLVWDHPPRHGDFRUUHQWHQDFLRQDOFRQWUDDDTXLVLomRGDVDo}HV
RUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD  RSUHoRPtQLPRGHDTXLVLomRGHFDGDDomRRUGLQiULDGH
HPLVVmRGD&RPSDQKLDGHYHUiVHULJXDODRPDLRUYDORUHQWUH L GDFRWDomRXQLWiULDPpGLD
SRQGHUDGD GDV Do}HV RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD QRV  VHVVHQWD  SUHJ}HV TXH
DQWHFHGHUHP R OHLOmR GD 23$ H LL   GR PDLRU SUHoR SDJR SHOR DFLRQLVWD DGTXLUHQWHQRV 
GR]H PHVHVTXHDQWHFHGHUHPRDWLQJLPHQWRGDSDUWLFLSDomRDFLRQiULDUHOHYDQWH  DUHDOL]DomR
GDRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRPHQFLRQDGDQRFDSXWGRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD
QmR H[FOXLUi D SRVVLELOLGDGH GH RIHUWD S~EOLFD GH DTXLVLomR FRQFRUUHQWH QRV WHUPRV GD
UHJXODPHQWDomR DSOLFiYHO   D REULJDomR SUHYLVWD QR FDSXW GR DUWLJR  GR (VWDWXWR 6RFLDO GD
&RPSDQKLDVHDSOLFDWDPEpPDTXDOTXHUSHVVRDDFLRQLVWDRXJUXSRGHDFLRQLVWDVTXHDGTXLUDRX
VHWRUQHWLWXODUGHRXWURVGLUHLWRVLQFOXVLYHXVXIUXWRRXILGHLFRPLVVRVREUHDVDo}HVRUGLQiULDVGH
HPLVVmRGD&RPSDQKLDHPTXDQWLGDGHLJXDORXVXSHULRUD TXLQ]HSRUFHQWR GRWRWDOGHDo}HV
RUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDH[FOXtGDVDVDo}HVHPWHVRXUDULD  DVREULJDo}HVSUHYLVWDV
QRDUWLJR$GD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVHQRDUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD
QmRH[LPHPDSHVVRDDFLRQLVWDRXJUXSRGHDFLRQLVWDVGDVREULJDo}HVSUHYLVWDVQRDUWLJR  R
GLVSRVWRQRDUWLJRQmRVHDSOLFDUi D jDTXLVLomRGHDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
SHOR DFLRQLVWD FRQWURODGRU HRX SHODV VRFLHGDGHV SRU HOH FRQWURODGDV H E  QD KLSyWHVH GH XPD
SHVVRDDFLRQLVWDRXJUXSRGHDFLRQLVWDVWRUQDUVHWLWXODUGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHP
TXDQWLGDGH VXSHULRU D  TXLQ]H SRU FHQWR  GR WRWDO GDV Do}HV RUGLQiULDV GH VXD HPLVVmR
H[FOXtGDV DV Do}HV HP WHVRXUDULD HP GHFRUUrQFLD D  GD LQFRUSRUDomR GH VRFLHGDGH SHOD
&RPSDQKLD E GDLQFRUSRUDomRGHDo}HVGHVRFLHGDGHSHOD&RPSDQKLDRX F GDVXEVFULomR GH
Do}HV RUGLQiULDV GHHPLVVmR GD &RPSDQKLDSRU WHUFHLUR HP UD]mR GH RSHUDomR GH DTXLVLomR GH
SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD SHOD &RPSDQKLD   SDUD ILQV GR FiOFXOR GHVFULWRQRcaput GRDUWLJR
QmR VHUmR FRPSXWDGRV RV DFUpVFLPRV LQYROXQWiULRV GH SDUWLFLSDomR DFLRQiULD UHVXOWDQWHV GH
FDQFHODPHQWR GH Do}HV HP WHVRXUDULD GH UHFRPSUDGHDo}HVRXGHUHGXomRGRFDSLWDOVRFLDOGD
&RPSDQKLDH  QDKLSyWHVH GH TXDOTXHU SHVVRD DFLRQLVWD RX JUXSR GH DFLRQLVWDV QmR FXPSULU
FRPDREULJDomR GH UHDOL]DU RIHUWD S~EOLFD GH DTXLVLomR GH Do}HV GH DFRUGR FRP DV UHJUDV
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
RV SURFHGLPHQWRV H DV GLVSRVLo}HV HVWDEHOHFLGDV QR DUWLJR  GR (VWDWXWR 6RFLDO GD &RPSDQKLD
³$FLRQLVWD,QDGLPSOHQWH´ LQFOXVLYHQRTXH FRQFHUQHDR DWHQGLPHQWR GRVSUD]RVPi[LPRVSDUDD
UHDOL]DomRRXVROLFLWDomRGRUHJLVWURGDRIHUWDRXSDUD DWHQGLPHQWR GDV HYHQWXDLV H[LJrQFLDV GD
&90 RX GD % R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD FRQYRFDUi $VVHPEOHLD *HUDO
([WUDRUGLQiULDQDTXDOR $FLRQLVWD ,QDGLPSOHQWHQmRSRGHUi YRWDUSDUD GHOLEHUDU D VXVSHQVmR GR
H[HUFtFLR GRV GLUHLWRV GR $FLRQLVWD ,QDGLPSOHQWH FRQIRUPH GLVSRVWR QR DUWLJR  GD /HL GDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HV
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto
 ± 'HVFULomR GH H[FHo}HV H FOiXVXODV VXVSHQVLYDV UHODWLYDV D GLUHLWRV SDWULPRQLDLV RX
SROtWLFRVSUHYLVWRVQRHVWDWXWR

2DUWLJRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLDSUHYrDSRVVLELOLGDGHGHVXVSHQVmRGRVGLUHLWRV
GHTXDOTXHUSHVVRDDFLRQLVWDRXJUXSRGHDFLRQLVWDVTXHQmRFXPSULUFRPDREULJDomRGHUHDOL]DU
XPD RIHUWD S~EOLFD GH DTXLVLomR GH Do}HV DR WRUQDUVH WLWXODU GHDo}HV RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLDHPTXDQWLGDGHLJXDORXVXSHULRUD TXLQ]HSRUFHQWR GRWRWDOGHDo}HVRUGLQiULDV
GHHPLVVmRGD&RPSDQKLDH[FOXtGDVDVDo}HVHPWHVRXUDULDFRQIRUPHDVFRQGLo}HVHVWDEHOHFLGDV
QR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVVREUHUHIHULGDRIHUWDS~EOLFDYLGHLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

1mRKiTXDOTXHURXWUDH[FHomRRXFOiXVXODVXVSHQVLYDUHODWLYDDGLUHLWRVSDWULPRQLDLVRXSROtWLFRV
SUHYLVWDVQR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários
Negociados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, uma vez que a Companhia ainda não está listada em qualquer segmento da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão
e não tem seus valores mobiliários negociados em bolsa de valores na data deste Formulário de Referência.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

Blau Farmacêutica S.A. - 1ª emissão - Série única

Data de emissão

13/06/2018

Data de vencimento

20/06/2023

Quantidade
(Unidades)

180.000.000

Valor total
(Reais)

180.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

157.835.120,69

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Os 90 (noventa) dias de subscrição ou aquisição pelos Investidores Profissionais.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

Sim, a exclusivo critério da Companhia, a partir da Data de Emissão.

Características dos valores
mobiliários de dívida

Vide item 18.12 deste Formulário de Referência.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Os Debenturistas poderão, a qualquer tempo, convocar assembleia geral de
debenturistas com antecedência mínima de 15 dias, a fim de promover alterações dos
direitos assegurados. Todas as deliberações a serem tomadas em Assembleia Geral de
Debenturistas dependerão de aprovação de Debenturistas representando, no mínimo,
75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação mais uma Debênture
em Circulação. No caso de deliberações a serem tomadas em Assembleia Geral de
Debenturistas em segunda convocação, os quóruns serão de, no mínimo, 75% (setenta
e cinco por cento) das Debêntures em Circulação mais uma Debênture em Circulação
presentes na Assembleia Geral de Debenturistas. Alterações relativas às seguintes
características das Debêntures, conforme venham a ser propostas pela Emissora: (a) a
redução da Remuneração, (b) a Data de Pagamento da Remuneração, (c) o prazo de
vencimento das Debêntures, (d) os valores e data de amortização do principal das
Debêntures; (e) os Eventos de Vencimento Antecipado; (f) a alteração dos quóruns de
deliberação previstos na Cláusula Décima; e (g) alteração de cláusulas sobre a Fiança,
amortização extraordinária e/ou resgate antecipado, dependerão da aprovação de
Debenturistas que representem, no mínimo, 90% (noventa por cento) das Debêntures
em Circulação; e (h) os pedidos de renúncia (waiver) ou perdão temporário referentes
aos Eventos de Vencimento Antecipado dependerão da aprovação de 75% (setenta e
cinco por cento) das Debêntures em Circulação mais uma Debênture em Circulação
reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Outras características
relevantes

Nos termos da escritura de emissão, são hipóteses de vencimento antecipado, dentre
outras: (i) alteração no controle acionário direto ou indireto da Emissora, conforme
definido nos termos do artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações, exceto se o
controle indireto final for mantido pelo Fiador; (ii) alteração do tipo societário da
Emissora, mas não limitado à transformação da Emissora em sociedade limitada, nos
termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) redução do capital
social da Emissora sem observância do disposto no parágrafo 3º do artigo 174 da Lei
das Sociedades por Ações; (iv) distribuição e/ou pagamento, pela Emissora, de
dividendos, juros sobre o capital próprio ou quaisquer outras distribuições de lucros aos
acionistas da Emissora, exceto pelos dividendos obrigatórios de 25% (vinte e cinco por
cento) do lucro do exercício anterior, conforme previstos no artigo202 da Lei das
Sociedades por Ações, nos termos do estatuto social da Emissora vigente na Data de
Emissão; (v) cessão, venda e/ou qualquer forma de alienação (“Alienação”) pela
Emissora por qualquer meio, de forma gratuita ou onerosa, de bens do ativo nãocirculante da Emissora cujo valor individual ou agregado seja superior a 20% (vinte por
cento) do ativo total da Emissora (conforme apurado com base na demonstração
financeira da Emissora mais recente, divulgada anteriormente à respectiva Alienação); e
(vi) caso a Emissora, antes da liquidação integral das obrigações objeto da Escritura,
efetue o pagamento de quaisquer instrumentos representativos de dívida firmados pela
Emissora em benefício de seus acionistas, ou qualquer outro veículo, cujos acionistas
utilizem para o referido fim, inclusive fundos de investimento, incluindo, mas não se
limitando à: emissão privada de debêntures, emissão de debêntures conversíveis em
ações privada ou por oferta pública restrita ou mútuo, conforme melhor aprouver para a
Emissora (“Instrumentos de Dívida”), sendo certo que os termos e condições de
referidos Instrumentos de Dívida sempre deverão estar subordinados à liquidação
integral das Debêntures. Para mais informações veja o item 10.1(f) deste Formulário de
Referência.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

Blau Farmacêutica S.A. – 2ª Emissão – Série Única

Data de emissão

12/12/2019

Data de vencimento

12/12/2026

Quantidade
(Unidades)

80.000

Valor total
(Reais)

80.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

76.581.578,55

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Emissão privada

Conversibilidade

Sim

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

Sim, a partir do 49º mês da data de emissão, desde que as obrigações da Companhia
com relação à Primeira Emissão estejam integralmente cumpridas.

Características dos valores
mobiliários de dívida

Vide item 18.12 deste Formulário de Referência.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Os Debenturistas poderão, a qualquer tempo, convocar assembleia geral de
debenturistas com antecedência mínima de 15 dias, a fim de promover alterações dos
direitos assegurados. Todas as deliberações a serem tomadas em Assembleia Geral de
Debenturistas dependerão de aprovação de Debenturistas representando, no mínimo,
75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação mais uma Debênture
em Circulação. No caso de deliberações a serem tomadas em Assembleia Geral de
Debenturistas em segunda convocação, os quóruns serão de, no mínimo, 75% (setenta
e cinco por cento) das Debêntures em Circulação mais uma Debênture em Circulação
presentes na Assembleia Geral de Debenturistas. Alterações relativas às seguintes
características das Debêntures, conforme venham a ser propostas pela Emissora: (a) a
redução da Remuneração, (b) a Data de Pagamento da Remuneração, (c) o prazo de
vencimento das Debêntures, (d) os valores e data de amortização do principal das
Debêntures; (e) os Eventos de Vencimento Antecipado; (f) a alteração dos quóruns de
deliberação previstos na Cláusula Décima; e (g) alteração de cláusulas sobre a Fiança,
amortização extraordinária e/ou resgate antecipado, dependerão da aprovação de
Debenturistas que representem, no mínimo, 90% (noventa por cento) das Debêntures
em Circulação; e (h) os pedidos de renúncia (waiver) ou perdão temporário referentes
aos Eventos de Vencimento Antecipado dependerão da aprovação de 75% (setenta e
cinco por cento) das Debêntures em Circulação mais uma Debênture em Circulação
reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

Blau Farmacêutica S.A. – 3ª Emissão – Série Única

Data de emissão

15/04/2020

Data de vencimento

15/04/2027

Quantidade
(Unidades)

250.000.000

Valor total
(Reais)

250.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

250.000.000,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Os 90 (noventa) dias de subscrição ou aquisição pelos Investidores Profissionais.

Conversibilidade

Não

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A exclusivo critério da Companhia, a partir da Data de Emissão.

Características dos valores
mobiliários de dívida

Vide item 18.12 deste Formulário de Referência.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Os Debenturistas poderão, a qualquer tempo, convocar assembleia geral de
debenturistas com antecedência mínima de 15 dias, a fim de promover alterações dos
direitos assegurados. Todas as deliberações a serem tomadas em Assembleia Geral de
Debenturistas dependerão de aprovação de Debenturistas representando, no mínimo,
75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação mais uma Debênture
em Circulação. No caso de deliberações a serem tomadas em Assembleia Geral de
Debenturistas em segunda convocação, os quóruns serão de, no mínimo, 75% (setenta
e cinco por cento) das Debêntures em Circulação mais uma Debênture em Circulação
presentes na Assembleia Geral de Debenturistas. Alterações relativas às seguintes
características das Debêntures, conforme venham a ser propostas pela Emissora: (a) a
redução da Remuneração, (b) a Data de Pagamento da Remuneração, (c) o prazo de
vencimento das Debêntures, (d) os valores e data de amortização do principal das
Debêntures; (e) os Eventos de Vencimento Antecipado; (f) a alteração dos quóruns de
deliberação previstos na Cláusula Décima; e (g) alteração de cláusulas sobre a Fiança,
amortização extraordinária e/ou resgate antecipado, dependerão da aprovação de
Debenturistas que representem, no mínimo, 90% (noventa por cento) das Debêntures
em Circulação; e (h) os pedidos de renúncia (waiver) ou perdão temporário referentes
aos Eventos de Vencimento Antecipado dependerão da aprovação de 90% (noventa por
cento) das Debêntures em Circulação mais uma Debênture em Circulação reunidos em
Assembleia Geral de Debenturistas.

Outras características
relevantes

Nos termos da escritura de emissão, são hipóteses de vencimento antecipado, dentre
outras: (i) alteração no controle acionário direto ou indireto da Emissora, conforme
definido nos termos do artigo 116 da Lei das Sociedades por Ações, exceto se o
controle indireto final for mantido pelo Fiador; (ii) alteração do tipo societário da
Emissora, mas não limitado à transformação da Emissora em sociedade limitada, nos
termos dos artigos 220 a 222 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) redução do capital
social da Emissora sem observância do disposto no parágrafo 3º do artigo 174 da Lei
das Sociedades por Ações; (iv) distribuição e/ou pagamento, pela Emissora, de
dividendos, juros sobre o capital próprio ou quaisquer outras distribuições de lucros aos
acionistas da Emissora, exceto pelos dividendos obrigatórios de25% (vinte e cinco por
cento) do lucro do exercício anterior, conforme previstos no artigo 202 da Lei das
Sociedades por Ações, nos termos do estatuto social da Emissora vigente na Data de
Emissão; (v) cessão, venda e/ou qualquer forma de alienação (“Alienação”) pela
Emissora por qualquer meio, de forma gratuita ou onerosa, de bens do ativo nãocirculante da Emissora cujo valor individual ou agregado seja superior a 20% (vinte por
cento) do ativo total da Emissora (conforme apurado com base na demonstração
financeira da Emissora mais recente, divulgada anteriormente à respectiva Alienação); e
(vi) a Emissora, antes da liquidação integral das obrigações objeto da Escritura de
Emissão, efetue o pagamento de quaisquer instrumentos representativos de dívida
firmados pela Emissora em benefício de seus acionistas ou qualquer outro veículo,
cujos acionistas utilizem para o referido fim, inclusive fundos de investimentos,
incluindo, mas não se limitando à: emissão privada de debêntures, emissão de
debêntures conversíveis em ações privada, por oferta pública restrita ou mútuo,
conforme melhor aprouver para a Emissora (“Instrumentos de Dívida”), sendo certo que
os termos e condições de referidos Instrumentos de Dívida sempre deverão estar
subordinados à liquidação integral das Debêntures. Para mais informações veja o item
10.1(f) deste Formulário de Referência.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

Blau Farmacêutica S.A. – 4ª Emissão – Série Única

Data de emissão

30/06/2020

Data de vencimento

30/06/2027

Quantidade
(Unidades)

1.350.000

Valor total
(Reais)

135.000.000,00
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Saldo Devedor em Aberto

135.000.000,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Emissão privada.

Conversibilidade

Sim

Possibilidade resgate

Sim

Hipótese e cálculo do valor de
resgate

Sim, a partir do 81º mês da data de emissão, desde que as obrigações da Companhia
com relação à Primeira Emissão estejam integralmente cumpridas.

Características dos valores
mobiliários de dívida

Vide item 18.12 deste Formulário de Referência.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Os Debenturistas poderão, a qualquer tempo, convocar assembleia geral de
debenturistas com antecedência mínima de 15 dias, a fim de promover alterações dos
direitos assegurados. Todas as deliberações a serem tomadas em Assembleia Geral de
Debenturistas dependerão de aprovação de Debenturistas representando, no mínimo,
75% (setenta e cinco por cento) das Debêntures em Circulação mais uma Debênture
em Circulação. No caso de deliberações a serem tomadas em Assembleia Geral de
Debenturistas em segunda convocação, os quóruns serão de, no mínimo, 75% (setenta
e cinco por cento) das Debêntures em Circulação mais uma Debênture em Circulação
presentes na Assembleia Geral de Debenturistas. Alterações relativas às seguintes
características das Debêntures, conforme venham a ser propostas pela Emissora: (a) a
redução da Remuneração, (b) a Data de Pagamento da Remuneração, (c) o prazo de
vencimento das Debêntures, (d) os valores e data de amortização do principal das
Debêntures; (e) os Eventos de Vencimento Antecipado; (f) a alteração dos quóruns de
deliberação previstos na Cláusula Décima; e (g) alteração de cláusulas sobre a Fiança,
amortização extraordinária e/ou resgate antecipado, dependerão da aprovação de
Debenturistas que representem, no mínimo, 90% (noventa por cento) das Debêntures
em Circulação; e (h) os pedidos de renúncia (waiver) ou perdão temporário referentes
aos Eventos de Vencimento Antecipado dependerão da aprovação de 75% (setenta e
cinco por cento) das Debêntures em Circulação mais uma Debênture em Circulação
reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas.

Valor mobiliário

Debêntures

Identificação do valor
mobiliário

Blau Farmacêutica S.A. – 5ª Emissão – Série Única

Data de emissão

22/12/2020

Data de vencimento

22/12/2027

Quantidade
(Unidades)

125.000

Valor total
(Reais)

125.000.000,00

Saldo Devedor em Aberto

125.000.000,00

Restrição a circulação

Sim

Descrição da restrição

Emissão privada.

Conversibilidade

Sim

Condição da conversibilidade e As Debêntures serão conversíveis em ações de emissão da Emissora. Cada Debênture
efeitos sobre o capital-social
poderá ser convertida em 26 ações ordinárias, nominativas, representativas do capital
social da Emissora, na Data de Vencimento, ou, ainda, na Data de Vencimento
Estendida, conforme o caso, a exclusivo critério da Emissora, observada a relação de
troca aqui prevista, não sendo permutáveis em ações de outras sociedades ou por
outros valores mobiliários de qualquer natureza.
Possibilidade resgate

Sim
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Hipótese e cálculo do valor de
resgate

A Emissora poderá, a seu exclusivo critério, resgatar antecipadamente a totalidade das
Debêntures a partir do 76º mês contado da Data de Emissão, desde que todas e
quaisquer obrigações da Emissora para com a Primeira Emissão de Debêntures e para
com a Terceira Emissão de Debêntures estejam integralmente cumpridas. Não será
aplicável às Debêntures qualquer tipo de repactuação ou prêmio.
O valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures objeto do Resgate
Antecipado Facultativo será o saldo do Valor Nominal Unitário, acrescido da
Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão ou a data de
pagamento de Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do
efetivo pagamento, sem acréscimo de prêmio, incidente sobre o Valor Nominal Unitário
ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures.

Características dos valores
mobiliários de dívida

Vide item 18.12 deste Formulário de Referência.

Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Os Debenturistas poderão, a qualquer tempo, reunir-se em Assembleia Geral, de acordo
com o disposto no artigo 71 da Lei das Sociedades por Ações, a fim de deliberar sobre
matéria de interesse da comunhão dos Debenturistas.
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Debêntures

Pessoas Físicas

Debêntures Conversíveis

Valor Mobiliário

18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

±0HUFDGRVEUDVLOHLURVHPTXHYDORUHVPRELOLiULRVVmRDGPLWLGRVjQHJRFLDomR

2SURFHVVRGHOLVWDJHPGD&RPSDQKLDQRVHJPHQWRHVSHFLDOGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYD1RYR0HUFDGR
UHTXHULGR SHUDQWH D % EHP FRPR R GH UHJLVWUR GD RIHUWD S~EOLFD LQLFLDO GH Do}HV GH HPLVVmR GD
&RPSDQKLDUHTXHULGRSHUDQWHD&90HD%HVWmRHPWUkPLWHQDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

8PDYH]FRQFHGLGRVWDLVUHJLVWURVDVDo}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDVHUmRDGPLWLGDV
jQHJRFLDomRQRVHJPHQWR1RYR0HUFDGRGD%
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, uma vez que a Companhia não possui valores mobiliários negociados em mercados estrangeiros até o
momento.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, uma vez que a Companhia não possui títulos emitidos no exterior nos últimos três exercícios sociais e no
exercício social corrente.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

 ± 2IHUWDV S~EOLFDV GH GLVWULEXLomR HIHWXDGDV SHOR HPLVVRU RX SRU WHUFHLURV LQFOXLQGR
FRQWURODGRUHVHVRFLHGDGHVFROLJDGDVHFRQWURODGDVUHODWLYDVDYDORUHVPRELOLiULRVGRHPLVVRU

$Wp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD UHDOL]RX GXDV RIHUWDV S~EOLFDV GH
GLVWULEXLomRGHGHErQWXUHV (PLVVmRGH'HErQWXUHVGD&RPSDQKLDH(PLVVmRGH'HErQWXUHV
GD&RPSDQKLD 3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVDFHUFDGDVGHErQWXUHVGD(PLVVmRHGD(PLVVmR
GD&RPSDQKLDYHULWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

±'HVWLQDomRGHUHFXUVRVGHRIHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRHHYHQWXDLVGHVYLRV

&DVRRHPLVVRUWHQKDIHLWRRIHUWDS~EOLFDGHGLVWULEXLomRGHYDORUHVPRELOLiULRVLQGLFDU

D FRPRRV5HFXUVRVUHVXOWDQWHVGDRIHUWDIRUDPXWLOL]DGRV

2VUHFXUVRVREWLGRVSHOD&RPSDQKLDSRUPHLRGDHPLVVmRGHGHErQWXUHVIRUDPLQWHJUDOPHQWH
GHVWLQDGRV SDUD L  UHSHUILODPHQWR GH SDVVLYRV LL  LQYHVWLPHQWRV HP SURMHWRV GH DPSOLDomR GD
FDSDFLGDGH SURGXWLYD LLL  ODQoDPHQWRV LY  SHVTXLVD H GHVHQYROYLPHQWR Y  LQYHVWLPHQWRV HP
HVWXGRVH YL XVRVJHUDLVFRUSRUDWLYRV

2VUHFXUVRVREWLGRVSHOD&RPSDQKLDSRUPHLRGDHPLVVmRGHGHErQWXUHVIRUDPLQWHJUDOPHQWH
GHVWLQDGRVSDUDLQYHVWLPHQWRHPXPDQRYDIiEULFDGD&RPSDQKLDDVHUORFDOL]DGDQDUHJLmR6XGHVWH
RX1RUGHVWHGR%UDVLO

E VHKRXYHGHVYLRVUHOHYDQWHVHQWUHDDSOLFDomRHIHWLYDGRVUHFXUVRVHDVSURSRVWDVGH
DSOLFDomRGLYXOJDGDVQRVSURVSHFWRVGDUHVSHFWLYDGLVWULEXLomR

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKRXYHGHVYLRV

F FFDVRWHQKDKDYLGRGHVYLRVDVUD]}HVSDUDWDLVGHVYLRV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKRXYHGHVYLRV
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

±'HVFULomRGDVRIHUWDVS~EOLFDVGHDTXLVLomRIHLWDVSHORHPLVVRUUHODWLYDVDDo}HVGH
HPLVVmRGHWHUFHLURV

1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHD&RPSDQKLDQmRUHDOL]RXRIHUWDVS~EOLFDVGHDTXLVLomRGHDo}HVGH
HPLVVmRGHWHUFHLURV
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&DUDFWHUtVWLFDVGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHGtYLGD
9HQFLPHQWRLQFOXVLYHDVFRQGLo}HVGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGR
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2YHQFLPHQWRGDV'HErQWXUHVRFRUUHUiQDGDWDGHYHQFLPHQWRFRQIRUPH
DFLPD LQGLFDGD UHVVDOYDGDV DV KLSyWHVHV GH YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR H
UHVJDWHDQWHFLSDGRFRQIRUPHGHVFULWDVQD(VFULWXUDGH(PLVVmR

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

,QIRUPDo}HVDGLFLRQDLVDR,WHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

(P DGLomR jV LQIRUPDo}HV SUHVWDGDV QR ,WHP  GHVWH IRUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD VHJXHP DEDL[R DV GHVFULo}HV GDV FDUDFWHUtVWLFDV UHOHYDQWHV GDV
HPLVV}HV GH YDORUHV PRELOLiULRV UHDOL]DGDV SHOD &RPSDQKLD 2V WHUPRV LQGLFDGRV HP OHWUD PDL~VFXOD TXH QmR WLYHUHP D GHILQLomR H[SUHVVD QHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDWHUmRRVVLJQLILFDGRVDHOHVDWULEXtGRVQDVUHVSHFWLYDVHVFULWXUDVGHHPLVVmR

9DORU0RELOLiULR
'HErQWXUHV
,GHQWLILFDomRGR9DORU0RELOLiULR
 3ULPHLUD  (PLVVmR 'H 'HErQWXUHV 6LPSOHV 1mR &RQYHUVtYHLV (P
$o}HV'D(VSpFLH4XLURJUDIiULD&RP*DUDQWLD$GLFLRQDO)LGHMXVVyULD(P
6pULHÒQLFD3DUD'LVWULEXLomR3~EOLFD&RP(VIRUoRV5HVWULWRV
4XDQWLGDGH

9DORU 7RWDOGD(PLVVmR
5
'DWDGH(PLVVmR

'DWDGH9HQFLPHQWR

6LP
3RVVLELOLGDGHGHUHVJDWH
+LSyWHVHHFiOFXORGRYDORUGHUHVJDWH
$&RPSDQKLDSRGHUiDVHXH[FOXVLYRFULWpULRDSDUWLUGD'DWDGH(PLVVmR
UHDOL]DU UHVJDWH DQWHFLSDGR GD WRWDOLGDGH GDV 'HErQWXUHV ³5HVJDWH
$QWHFLSDGR)DFXOWDWLYR´ 

2YDORUDVHUSDJRDRV'HEHQWXULVWDVQRkPELWRGR5HVJDWH$QWHFLSDGR
)DFXOWDWLYRVHUiHTXLYDOHQWHDR9DORU1RPLQD8QLWiULRRXVDOGRGR9DORU
1RPLQDO8QLWiULRFRQIRUPHRFDVRDFUHVFLGRGD5HPXQHUDomRFDOFXODGD
pro rata temporisDSDUWLUGDSULPHLUD'DWDGH,QWHJUDOL]DomRRXGD'DWDGH
3DJDPHQWRGD5HPXQHUDomRLPHGLDWDPHQWHDQWHULRUFRQIRUPHRFDVRH
GHPDLVHQFDUJRVGHYLGRVHQmRSDJRVDWpDGDWDGR5HVJDWH$QWHFLSDGR
)DFXOWDWLYRDFUHVFLGRGHXPSUrPLRflatFRQIRUPHGHILQLGRQD(VFULWXUDGH
(PLVVmR ³3UrPLR 5HVJDWH´  2 3UrPLR 5HVJDWH LQFLGLUi VREUH R 9DORU
1RPLQDO 8QLWiULR RX VDOGR GR YDORU 1RPLQDO 8QLWiULR FRQIRUPH R FDVR
DFUHVFLGRGD5HPXQHUDomRHGHHYHQWXDLVHQFDUJRVQmRSDJRV
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6mRKLSyWHVHVGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRDXWRPiWLFRVHQmRDXWRPiWLFRV
QRVWHUPRVGDHVFULWXUDGHHPLVVmR

, ± (YHQWRV GH YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR TXH DFDUUHWDP R YHQFLPHQWR
DXWRPiWLFR

L GHVFXPSULPHQWRSHOD(PLVVRUDRXSHOR)LDGRUGHTXDOTXHUREULJDomR
SHFXQLiULDDRV'HEHQWXULVWDVQDUHVSHFWLYDGDWDGHSDJDPHQWRSUHYLVWD
QHVWD(VFULWXUDGH(PLVVmRQmRVDQDGRQRSUD]RPi[LPRGH XP 'LD
ÒWLOFRQWDGRGDGDWDGRUHVSHFWLYRLQDGLPSOHPHQWR LL FDVRRFRUUD D D
GLVVROXomRRXDOLTXLGDomRGD(PLVVRUD E DGHFUHWDomRGHIDOrQFLDGD
(PLVVRUD F  R SHGLGR GH DXWRIDOrQFLD IRUPXODGR SHOD (PLVVRUD G  R
SHGLGR GH IDOrQFLD IRUPXODGR SRU WHUFHLURV HP IDFH GD (PLVVRUD H QmR
GHYLGDPHQWHVROXFLRQDGRSRUPHLRGHSDJDPHQWRRXGHSyVLWRUHMHLomRGR
SHGLGR VXVSHQVmR GRV HIHLWRV GD GHFODUDomR GH IDOrQFLD RX SRU RXWUR
PHLRQRVSUD]RVDSOLFiYHLV H DDSUHVHQWDomRGHSHGLGRSRUSDUWHGD
(PLVVRUD GH SODQR GH  UHFXSHUDomR H[WUDMXGLFLDO RX TXDOTXHU RXWUD
PRGDOLGDGHGHFRQFXUVRGHFUHGRUHVSUHYLVWDHPOHLHVSHFtILFDDTXDOTXHU
FUHGRURXFODVVHGHFUHGRUHVLQGHSHQGHQWHPHQWHGHWHUVLGRUHTXHULGDRX
REWLGDKRPRORJDomRMXGLFLDOGRUHIHULGRSODQR I RLQJUHVVRSHOD(PLVVRUD
HP MXt]R FRP UHTXHULPHQWR GH UHFXSHUDomR MXGLFLDO LQGHSHQGHQWHPHQWH
GHGHIHULPHQWRGRSURFHVVDPHQWRGDUHFXSHUDomRRXGHVXDFRQFHVVmR
SHOR MXL] FRPSHWHQWH RX J  TXDOTXHU HYHQWR DQiORJR TXH FDUDFWHUL]H
HVWDGR GH LQVROYrQFLD GD (PLVVRUD LQFOXLQGR DFRUGR GH FUHGRUHV QRV
WHUPRVGDOHJLVODomRDSOLFiYHO LLL GHVFXPSULPHQWRGHTXDOTXHURUGHPGH
SDJDPHQWR GH TXDQWLD FHUWD RULXQGD GH GHFLVmR MXGLFLDO WUDQVLWDGD HP
MXOJDGRRXDUELWUDOGHILQLWLYDGHQDWXUH]DFRQGHQDWyULDFRQWUDD(PLVVRUD
RXFRQWUDR)LDGRUHPYDORULQGLYLGXDORXDJUHJDGRLJXDORXVXSHULRUD
5 RLWR PLOK}HV GH UHDLV  RX VHX HTXLYDOHQWH HP RXWUD
PRHGD LY YHQFLPHQWRDQWHFLSDGRGHREULJDo}HVGHQDWXUH]DILQDQFHLUDD
TXH HVWHMD VXMHLWD D (PLVVRUD RX R )LDGRU DVVLP HQWHQGLGDV DV GtYLGDV
FRQWUDtGDV SHOD (PLVVRUD RX SHOR )LDGRU SRU PHLR GH RSHUDo}HV QR
PHUFDGR ILQDQFHLUR RX GH FDSLWDLV ORFDO RX LQWHUQDFLRQDO FRP YDORU
LQGLYLGXDORXDJUHJDGRLJXDORXVXSHULRUD5 RLWRPLOK}HV
GHUHDLV RXVHXHTXLYDOHQWHHPRXWUDVPRHGDV Y QmRXWLOL]DomRSHOD
(PLVVRUDGRVUHFXUVRVOtTXLGRVREWLGRVFRPD(PLVVmRHVWULWDPHQWHQRV
WHUPRV GHVWD (VFULWXUD GH (PLVVmR YL  TXHVWLRQDPHQWR MXGLFLDO SHOD
(PLVVRUD SHOR )LDGRU SRU TXDOTXHU VRFLHGDGH FRQWURODGD FRQIRUPH
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GHILQLomR GH FRQWUROH SUHYLVWD QR DUWLJR  GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU
$o}HV  HRX SRU TXDOTXHU FROLJDGD GD (PLVVRUD GHVWD (VFULWXUD GH
(PLVVmR YLL UHDOL]DomRSRUTXDOTXHUDXWRULGDGHJRYHUQDPHQWDOGHDWR
FRPRREMHWLYRGHVHTXHVWUDUH[SURSULDUQDFLRQDOL]DUGHVDSURSULDURXGH
TXDOTXHU PRGR DGTXLULU FRPSXOVRULDPHQWH D WRWDOLGDGH RX SDUWH
VXEVWDQFLDOGRVDWLYRVGD(PLVVRUDRXGR)LDGRURXDVDo}HVGRFDSLWDO
VRFLDOGD(PLVVRUD YLLL DOWHUDomRQRFRQWUROHDFLRQiULRGLUHWRRXLQGLUHWR
GD (PLVVRUD FRQIRUPH GHILQLGR QRV WHUPRV GR DUWLJR  GD /HL GDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HVH[FHWRVHRFRQWUROHLQGLUHWRILQDOIRUPDQWLGRSHOR
)LDGRU L[ DOWHUDomRGRWLSRVRFLHWiULRGD(PLVVRUDPDVQmROLPLWDGRj
WUDQVIRUPDomRGD(PLVVRUDHPVRFLHGDGHOLPLWDGDQRVWHUPRVGRVDUWLJRV
DGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV [ WUDQVIHUrQFLDSURPHVVD
GHWUDQVIHUrQFLDRXTXDOTXHUIRUPDGHFHVVmRRXSURPHVVDGHFHVVmRD
WHUFHLURV SHOD (PLVVRUD GDV REULJDo}HV DVVXPLGDV QD (VFULWXUD GH
(PLVVmR [L  VH IRU YHULILFDGD D LQYDOLGDGH QXOLGDGH RX LQH[HTXLELOLGDGH
GHVWD (VFULWXUD GH (PLVVmR SRU PHLR GH OHL GHFUHWR DWR QRUPDWLYR RX
TXDOTXHU RXWUR H[SHGLHQWH OHJDO UHJXODPHQWDU RX DGPLQLVWUDWLYR EHP
FRPRHPGHFRUUrQFLDGHTXDOTXHUGHFLVmRMXGLFLDOWUDQVLWDGDHPMXOJDGR
RXDUELWUDOILQDO [LL GHFUHWDomRGHLQVROYrQFLDGD(PLVVRUDRXPRUWHGR
)LDGRU [LLL FRPSURYDomRGHTXHTXDOTXHUGDVGHFODUDo}HVSUHVWDGDV
SHOD(PLVVRUDHRXSHOR)LDGRUFRQIRUPHRFDVRQD(VFULWXUDGH(PLVVmR
pIDOVDLQFRQVLVWHQWHRPLVVDRXLQFRUUHWDQDGDWDGHVXDSUHVWDomR [LY 
UHGXomR GR FDSLWDO VRFLDO GD (PLVVRUD VHP REVHUYkQFLD GR GLVSRVWR QR
SDUiJUDIR  GR DUWLJR  GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV [Y 
GLVWULEXLomRHRXSDJDPHQWRSHOD(PLVVRUDGHGLYLGHQGRVMXURVVREUHR
FDSLWDOSUySULRRXTXDLVTXHURXWUDVGLVWULEXLo}HVGHOXFURVDRVDFLRQLVWDV
GD(PLVVRUDH[FHWRSHORVGLYLGHQGRVREULJDWyULRVGH YLQWHHFLQFR
SRUFHQWR GROXFURGRH[HUFtFLRDQWHULRUFRQIRUPHSUHYLVWRVQRDUWLJR
GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV QRV WHUPRV GR HVWDWXWR VRFLDO GD
(PLVVRUDYLJHQWHQD'DWDGH(PLVVmR [YL FHVVmRYHQGDHRXTXDOTXHU
IRUPD GH DOLHQDomR ³$OLHQDomR´  SHOD (PLVVRUD SRU TXDOTXHU PHLR GH
IRUPD JUDWXLWD RX RQHURVD GH EHQV GR DWLYR QmRFLUFXODQWH GD (PLVVRUD
FXMRYDORULQGLYLGXDORXDJUHJDGRVHMDVXSHULRUD YLQWHSRUFHQWR GR
DWLYR WRWDO GD (PLVVRUD FRQIRUPH DSXUDGR FRP EDVH QD GHPRQVWUDomR
ILQDQFHLUDGD(PLVVRUDPDLVUHFHQWHGLYXOJDGDDQWHULRUPHQWHjUHVSHFWLYD
$OLHQDomR H [YLL FDVRD)LDQoDSRUTXDOTXHUPRWLYRYHQKDDGHL[DUGH
VHUYiOLGDRXGHL[HGHVHURSRQtYHOHPUHODomRDR)LDGRURXDLQGDFDVRD
(PLVVRUDR)LDGRURXTXDLVTXHUWHUFHLURVWHQWHPSUDWLFDURXLQWHUSRURX
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SUDWLTXHP RX LQWHUSRQKDP TXDLVTXHU DWRV RX PHGLGDV MXGLFLDLV RX
H[WUDMXGLFLDLVTXHREMHWLYHPDQXODUTXHVWLRQDUUHYLVDUFDQFHODUUHSXGLDU
VXVSHQGHURXLQYDOLGDUD)LDQoDHRXTXDLVTXHUGDVREULJDo}HVGR)LDGRU
QRV WHUPRV GD SUHVHQWH (VFULWXUD GH (PLVVmR FRQIRUPH R FDVR QmR
VDQDGR HP DWp  VHWH  'LDV ÒWHLV [YLLL  FDVR D (PLVVRUD DQWHV GD
OLTXLGDomR LQWHJUDO GDV REULJDo}HV REMHWR GHVWD (VFULWXUD HIHWXH R
SDJDPHQWRGHTXDLVTXHULQVWUXPHQWRVUHSUHVHQWDWLYRVGHGtYLGDILUPDGRV
SHOD(PLVVRUDHPEHQHItFLRGHVHXVDFLRQLVWDVRXTXDOTXHURXWURYHtFXOR
FXMRV DFLRQLVWDV XWLOL]HP SDUD R UHIHULGR ILP LQFOXVLYH IXQGRV GH
LQYHVWLPHQWRV LQFOXLQGR PDV QmR VH OLPLWDQGR j HPLVVmR SULYDGD GH
GHErQWXUHVHPLVVmRGHGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVSULYDGDRXSRU
RIHUWD S~EOLFD UHVWULWD RX P~WXR FRQIRUPH PHOKRU DSURXYHU SDUD D
(PLVVRUD ³,QVWUXPHQWRV GH 'tYLGD´  VHQGR FHUWR TXH RV WHUPRV H
FRQGLo}HV GH UHIHULGRV ,QVWUXPHQWRV GH 'tYLGD VHPSUH GHYHUmR HVWDU
VXERUGLQDGRVjOLTXLGDomRLQWHJUDOGDV'HErQWXUHV

,,±(YHQWRVGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRTXHDFDUUHWDPRYHQFLPHQWRQmR
DXWRPiWLFR

L GHVFXPSULPHQWRSHOD(PLVVRUDRXSHOR)LDGRUGHTXDOTXHUREULJDomR
QmR SHFXQLiULD SUHYLVWD QD (VFULWXUD GH (PLVVmR QmR VDQDGD HP DWp 
FLQFR  'LDV ÒWHLV FRQWDGRV GD GDWD HP TXH D (PLVVRUD WRPDU
FRQKHFLPHQWR GR GHVFXPSULPHQWR H[FHWR VH RXWUR SUD]R KRXYHU VLGR
HVWDEHOHFLGRQRVWHUPRVGHVWD(VFULWXUDGH(PLVVmR LL VHPSUHMXt]RGR
GLVSRVWRQRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVLQFRUSRUDomRGD
(PLVVRUDSRURXWUDVRFLHGDGHFLVmRIXVmRRXLQFRUSRUDomRGHDo}HVGD
(PLVVRUDH[FHWRQRVFDVRVHPTXHQmRKDMDDOWHUDomRGRFRQWUROHLQGLUHWR
GD (PLVVRUD  LLL  LQDGLPSOHPHQWR GH TXDOTXHU GtYLGD ILQDQFHLUD RX
TXDOTXHU REULJDomR SHFXQLiULD HP TXDOTXHU DFRUGR GR TXDO D (PLVVRUD
HRX R )LDGRU VHMD SDUWH FRPR GHYHGRU D  RX JDUDQWLGRU D  FXMR YDORU
LQGLYLGXDO RXDJUHJDGR VHMD VXSHULRU D5 RLWR PLOK}HV GH
UHDLV RXVHXHTXLYDOHQWHHPRXWUDPRHGDH[FHWRVHVDQDGRGHQWURGH
HYHQWXDO SUD]R GH FXUD H[LVWHQWH QR FRQWUDWR GD UHVSHFWLYD GtYLGD RX
REULJDomR LY VHKRXYHUDOWHUDomRGRREMHWRVRFLDOGD(PLVVRUDGHIRUPD
D DOWHUDU DV VXDV DWLYLGDGHV SUHSRQGHUDQWHV Y  GHVFXPSULPHQWR SHOD
(PLVVRUD GD PDQXWHQomR GR VHJXLQWH tQGLFH ILQDQFHLUR QR OLPLWH DEDL[R
HVWDEHOHFLGRQDVGDWDVGDVVXDVUHVSHFWLYDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV
DQXDLV H FRQVROLGDGDV VHQGR TXH D SULPHLUD YHULILFDomR SDUD ILQV GHVWH

-XURV

18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

PÁGINA: 364 de 390

$V 'HErQWXUHV QmR WHUmR R VHX 9DORU 1RPLQDO 8QLWiULR DWXDOL]DGR
PRQHWDULDPHQWH

6REUHR9DORU1RPLQDO8QLWiULRGDV'HErQWXUHVRXVDOGRGR9DORU1RPLQDO
8QLWiULRGDV'HErQWXUHVLQFLGLUmRMXURVUHPXQHUDWyULRVFRUUHVSRQGHQWHVD
 FHP SRU FHQWR  GD YDULDomR DFXPXODGD GDV WD[DV PpGLDV GLiULDV
GRV ', ± 'HSyVLWRV ,QWHUILQDQFHLURV GH XP GLD ³RYHU H[WUDJUXSR´
H[SUHVVDVQDIRUPDSHUFHQWXDODRDQREDVH GX]HQWRVHFLQTXHQWDH
GRLV  'LDV ÒWHLV FDOFXODGDV H GLYXOJDGDV GLDULDPHQWH SHOD % QR
LQIRUPDWLYR GLiULR GLVSRQtYHO HP VXD SiJLQD QD ,QWHUQHW
KWWSZZZEFRPEU  ³7D[D',´ DFUHVFLGDH[SRQHQFLDOPHQWHGH

VXELWHPRFRUUHUiFRPUHODomRDRH[HUFtFLRDILQGDUVHHPGHGH]HPEUR
GH ³ËQGLFH)LQDQFHLUR´ 2tQGLFHREWLGRGDGLYLVmRGD'tYLGD/LTXLGD
FRQIRUPHGHILQLGRDEDL[R SHOR(%,7'$ FRQIRUPHGHILQLGRDEDL[R GHYHUi
VHUPHQRUTXH GRLVLQWHLURVHFLQTXHQWDFHQWpVLPRV 2QGH³'tYLGD
/tTXLGD´ VLJQLILFD D VXEWUDomR GD 'tYLGD %UXWD SHOR 'LVSRQtYHO ³'tYLGD
%UXWD´VLJQLILFDDVRPDGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGHFXUWRHORQJR
SUD]R³'LVSRQtYHO´VLJQLILFDDVRPDGRFDL[DHGRVHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
H ³(%,7'$´ VLJQLILFD R OXFUR RX SUHMXt]R OtTXLGR GD (PLVVRUD LPSRVWRV
VREUH R OXFUR FRUUHQWH H GLIHULGR UHVXOWDGRV ILQDQFHLURV GHSUHFLDomR H
DPRUWL]DomR &DVR VHMD HGLWDGD QRYD OHL RX DWR QRUPDWLYR TXH DOWHUH D
PHWRGRORJLDGHDSXUDomRFRQWiELOQR%UDVLODSDUWLUGDSUHVHQWHGDWDWDLV
DOWHUDo}HVVHUmRREULJDWRULDPHQWHGHVFRQVLGHUDGDVSDUDILQVGHFiOFXORGR
(%,7'$SUHYDOHFHQGRDUHJUDFRQWiELOHPYLJRUQDGDWDGD(VFULWXUDGH
(PLVVmR YL QmRREWHQomRQmRUHQRYDomRFDQFHODPHQWRUHYRJDomRRX
VXVSHQVmRGDVDXWRUL]Do}HVVXEYHQo}HVDOYDUiVRXOLFHQoDVLQFOXVLYHDV
DPELHQWDLV SHOD (PLVVRUD H GHVGH TXH LPSOLTXH QD LQWHUUXSomR RX
VXVSHQVmR GH  TXLQ]H SRU FHQWR  RX PDLV GD UHFHLWD GD (PLVVRUD
WRPDQGR FRPR EDVH D GHPRQVWUDomR ILQDQFHLUD GR H[HUFtFLR FRUUHQWH H
YLL SURWHVWRGHWtWXORVFRQWUDD(PLVVRUDRXFRQWUDR)LDGRUFXMRYDORUQmR
SDJRLQGLYLGXDORXDJUHJDGRXOWUDSDVVH5 RLWRPLOK}HVGH
UHDLV RXVHXHTXLYDOHQWHHPRXWUDVPRHGDVVDOYRVHQRSUD]RGHDWp
GH] 'LDVÒWHLVFRQWDGRVGRUHFHELPHQWRGDQRWLILFDomRGRSURWHVWRIRU
YDOLGDPHQWH FRPSURYDGR SHOD (PLVVRUD DR $JHQWH )LGXFLiULR TXH D  R
SURWHVWRIRLFDQFHODGRRXVXVWDGRRXREMHWRGHPHGLGDMXGLFLDOTXHRWHQKD
VXVSHQGLGR E  WHQKD VLGR DSUHVHQWDGD JDUDQWLD HP MXt]R DFHLWD SHOR
3RGHU-XGLFLiULRRX F RSURWHVWRIRLSDJR

&RQGLo}HVSDUDDOWHUDomRGRVGLUHLWRVDVVHJXUDGRVSRUWDLVYDORUHV
PRELOLiULRV

$JHQWH)LGXFLiULR

(VSpFLH
HYHQWXDLVUHVWULo}HVLPSRVWDVDRHPLVVRU

18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários

PÁGINA: 365 de 390

4XLURJUDIiULDFRPJDUDQWLDDGLFLRQDOILGHMXVVyULD
$V UHVWULo}HV LPSRVWDV j &RPSDQKLD HVWmR OLJDGDV DR FXPSULPHQWR GH
VXDV REULJDo}HV DVVXPLGDV QR kPELWR GD (PLVVmR H HQFRQWUDPVH
GHVFULWDVQD(VFULWXUDGH(PLVVmR
2 $JHQWH )LGXFLiULR GD  (PLVVmR GH 'HErQWXUHV GD &RPSDQKLD p D
3/$11(5 758'7(( '790 /7'$ LQVWLWXLomR ILQDQFHLUD FRP VHGH QD
&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORQD$YHQLGD%ULJDGHLUR)DULD
/LPD±DQGDULQVFULWDQR&13-VRERQ$V
FRQGLo}HVGHVXDUHPXQHUDomRHVWmRGHVFULWDVQD(VFULWXUDGH(PLVVmR
FRQIRUPHUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO
2V'HEHQWXULVWDVSRGHUmRDTXDOTXHUWHPSRFRQYRFDUDVVHPEOHLDJHUDO
GHGHEHQWXULVWDVFRPDQWHFHGrQFLDPtQLPDGHGLDVDILPGHSURPRYHU
DOWHUDo}HV GRV GLUHLWRV DVVHJXUDGRV 7RGDV DV GHOLEHUDo}HV D VHUHP
WRPDGDV HP $VVHPEOHLD *HUDO GH 'HEHQWXULVWDV GHSHQGHUmR GH
DSURYDomR GH 'HEHQWXULVWDV UHSUHVHQWDQGR QR PtQLPR  VHWHQWD H
FLQFRSRUFHQWR GDV'HErQWXUHVHP&LUFXODomRPDLVXPD'HErQWXUHHP
&LUFXODomR

1R FDVR GH GHOLEHUDo}HV D VHUHP WRPDGDV HP $VVHPEOHLD *HUDO GH
'HEHQWXULVWDVHPVHJXQGDFRQYRFDomRRVTXyUXQVVHUmRGHQRPtQLPR
 VHWHQWDHFLQFRSRUFHQWR GDV'HErQWXUHVHP&LUFXODomRPDLVXPD
'HErQWXUH HP &LUFXODomR SUHVHQWHV QD $VVHPEOHLD *HUDO GH
'HEHQWXULVWDV $OWHUDo}HV UHODWLYDV jV VHJXLQWHV FDUDFWHUtVWLFDV GDV
'HErQWXUHV FRQIRUPH YHQKDP D VHU SURSRVWDV SHOD (PLVVRUD D  D
UHGXomRGD5HPXQHUDomR E D'DWDGH3DJDPHQWRGD5HPXQHUDomR F 
R SUD]R GH YHQFLPHQWR GDV 'HErQWXUHV G  RV YDORUHV H GDWD GH
DPRUWL]DomRGRSULQFLSDOGDV'HErQWXUHV H RV(YHQWRVGH9HQFLPHQWR
$QWHFLSDGR I  D DOWHUDomR GRV TXyUXQV GH GHOLEHUDomR SUHYLVWRV QD

XPLQWHLURHFLQFRFHQWpVLPRVSRUFHQWR DRDQREDVH GX]HQWRVH
FLQTXHQWDHGRLV 'LDVÒWHLV ³6REUHWD[D´HHPFRQMXQWRFRPD7D[D',
³5HPXQHUDomR´ $UHPXQHUDomRVHUiFDOFXODGDGHIRUPDH[SRQHQFLDOH
FXPXODWLYDpro ratatemporis, SRUGLDV~WHLVGHFRUULGRVLQFLGHQWHVREUHR
9DORU 1RPLQDO 8QLWiULR RX VDOGR GR 9DORU 1RPLQDO 8QLWiULR FRQIRUPH R
FDVR GHVGH D SULPHLUD 'DWD GH ,QWHJUDOL]DomR FRQIRUPH GHILQLGR QD
(VFULWXUD GH (PLVVmR  RX D GDWD GH SDJDPHQWR GD 5HPXQHUDomR
LPHGLDWDPHQWH VXEVHTXHQWH GH DFRUGR FRP D IyUPXOD FRQVWDQWH GD
(VFULWXUDGH(PLVVmR



&DUDFWHUtVWLFDVGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHGtYLGD
9HQFLPHQWRLQFOXVLYHDVFRQGLo}HVGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGR

+LSyWHVHHFiOFXORGRYDORUGHUHVJDWH

4XDQWLGDGH
9DORU7RWDOGD(PLVVmR
'DWDGH(PLVVmR
'DWDGH9HQFLPHQWR
3RVVLELOLGDGHGHUHVJDWH

9DORU0RELOLiULR
,GHQWLILFDomRGR9DORU0RELOLiULR

2XWUDVFDUDFWHUtVWLFDVUHOHYDQWHV
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2YHQFLPHQWRGDV'HErQWXUHVRFRUUHUiQDUHVSHFWLYDGDWDGHYHQFLPHQWR
FRQIRUPH DFLPD LQGLFDGD UHVVDOYDGDV DV KLSyWHVHV GH YHQFLPHQWR
DQWHFLSDGRRXDVXDFRQYHUVLELOLGDGHFRQIRUPHGHVFULWDVQD(VFULWXUDGH
(PLVVmR

6mR KLSyWHVHV GH YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR QRV WHUPRV GD (VFULWXUD GH
(PLVVmR D DGLVVROXomRRXDOLTXLGDomRGD(PLVVRUD E DGHFUHWDomR
GH IDOrQFLD GD (PLVVRUD F  R SHGLGR GH DXWRIDOrQFLD IRUPXODGR SHOD

'HErQWXUHV
 6HJXQGD (PLVVmRGH'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVHP$o}HVGD(VSpFLH
4XLURJUDIiULD HP VpULH ÒQLFD FRP 3DJDPHQWR 6XERUGLQDGR SDUD
&RORFDomR3ULYDGD
 RLWHQWDPLO 
5


6LPDSDUWLUGRPrVGDGDWDGHHPLVVmRGHVGHTXHDVREULJDo}HVGD
&RPSDQKLD FRP UHODomR j 3ULPHLUD (PLVVmR HVWHMDP LQWHJUDOPHQWH
FXPSULGDV
2 YDORU D VHU SDJR HP UHODomR D FDGD XPD GDV 'HErQWXUHV REMHWR GR
5HVJDWH $QWHFLSDGR )DFXOWDWLYR VHUi R VDOGR GR 9DORU 1RPLQDO 8QLWiULR
DFUHVFLGRGD5HPXQHUDomRFDOFXODGDpro rata temporis GHVGHDGDWDGH
LQWHJUDOL]DomRRXDGDWDGHSDJDPHQWRGH5HPXQHUDomRLPHGLDWDPHQWH
DQWHULRUFRQIRUPHRFDVRDWpDGDWDGRHIHWLYRSDJDPHQWRVHPDFUpVFLPR
GH SUrPLR LQFLGHQWH VREUH R VDOGR GR 9DORU 1RPLQDO 8QLWiULR GDV
'HErQWXUHV

&OiXVXOD'pFLPDH J DOWHUDomRGHFOiXVXODVVREUHD)LDQoDDPRUWL]DomR
H[WUDRUGLQiULD HRX UHVJDWH DQWHFLSDGR GHSHQGHUmR GD DSURYDomR GH
'HEHQWXULVWDVTXHUHSUHVHQWHPQRPtQLPR QRYHQWDSRUFHQWR GDV
'HErQWXUHV HP &LUFXODomR H K  RV SHGLGRV GH UHQ~QFLD waiver  RX
SHUGmR WHPSRUiULR UHIHUHQWHV DRV (YHQWRV GH 9HQFLPHQWR $QWHFLSDGR
GHSHQGHUmR GD DSURYDomR GH  VHWHQWD H FLQFR SRU FHQWR  GDV
'HErQWXUHVHP&LUFXODomRPDLVXPD'HErQWXUHHP&LUFXODomRUHXQLGRV
HP$VVHPEOHLD*HUDOGH'HEHQWXULVWDV
2XWUDVFDUDFWHUtVWLFDVGDV'HErQWXUHVSRGHPVHUFRQVXOWDGDVQD(VFULWXUD
GH(PLVVmR

&RQGLo}HVSDUDDOWHUDomRGRVGLUHLWRVDVVHJXUDGRVSRUWDLVYDORUHV
PRELOLiULRV
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$V 'HErQWXUHV VHUmR GD HVSpFLH TXLURJUDIiULD QRV WHUPRV GR DUWLJR 
FDSXWGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
$V UHVWULo}HV LPSRVWDV j &RPSDQKLD HVWmR OLJDGDV DR FXPSULPHQWR GH
VXDV REULJDo}HV DVVXPLGDV QR kPELWR GD (PLVVmR H HQFRQWUDPVH
GHVFULWDVQD(VFULWXUDGH(PLVVmR
2V'HEHQWXULVWDVSRGHUmRDTXDOTXHUWHPSRFRQYRFDUDVVHPEOHLDJHUDOGH
GHEHQWXULVWDVFRPDQWHFHGrQFLDPtQLPDGH TXLQ]H GLDVDILPGHSURPRYHU
DOWHUDo}HVGRVGLUHLWRVDVVHJXUDGRV7RGDVDVGHOLEHUDo}HVDVHUHPWRPDGDV
HP $VVHPEOHLD *HUDO GH 'HEHQWXULVWDV GHSHQGHUmR GH DSURYDomR GH
'HEHQWXULVWDVUHSUHVHQWDQGRQRPtQLPR VHWHQWDHFLQFRSRUFHQWR GDV
'HErQWXUHVHP&LUFXODomRPDLVXPD'HErQWXUHHP&LUFXODomR

(VSpFLH

(YHQWXDLVUHVWULo}HVLPSRVWDVDRHPLVVRU

2 9DORU 1RPLQDO 8QLWiULR GDV 'HErQWXUHV QmR VHUi DWXDOL]DGR
PRQHWDULDPHQWH

6REUHR9DORU1RPLQDO8QLWiULRGDV'HErQWXUHVRXVDOGRGR9DORU1RPLQDO
8QLWiULRGDV'HErQWXUHVLQFLGLUmRMXURVUHPXQHUDWyULRVFRUUHVSRQGHQWHVD
 FHP SRU FHQWR  GD YDULDomR DFXPXODGD GDV WD[DV PpGLDV GLiULDV
GRV ', ± 'HSyVLWRV ,QWHUILQDQFHLURV GH XP GLD ³RYHU H[WUDJUXSR´
H[SUHVVDVQDIRUPDSHUFHQWXDODRDQREDVH GX]HQWRVHFLQTXHQWDH
GRLV  'LDV ÒWHLV FDOFXODGDV H GLYXOJDGDV GLDULDPHQWH SHOD % QR
LQIRUPDWLYR GLiULR GLVSRQtYHO HP VXD SiJLQD QD ,QWHUQHW
KWWSZZZEFRPEU 
³7D[D ',´  DFUHVFLGD H[SRQHQFLDO H
FXPXODWLYDPHQWHGH TXDUHQWDHFLQFRGpFLPRVSRUFHQWR DRDQR
EDVH  GX]HQWRV H FLQTXHQWD H GRLV  'LDV ÒWHLV ³6REUHWD[D ±
'HErQWXUHV3ULPHLUD6pULH´HHPFRQMXQWRFRPD7D[D',³5HPXQHUDomR
$UHPXQHUDomRVHUiFDOFXODGDGHIRUPDH[SRQHQFLDOHFXPXODWLYDGHVGH
D'DWDGD(PLVVmRDWpDGDWDGRHIHWLYRSDJDPHQWRGD5HPXQHUDomR$
5HPXQHUDomR VHUi FDOFXODGD GH DFRUGR FRP D IyUPXOD FRQVWDQWH GD
(VFULWXUDGH(PLVVmR

(PLVVRUD G  R SHGLGR GH IDOrQFLD IRUPXODGR SRU WHUFHLURV HP IDFH GD
(PLVVRUDHQmRGHYLGDPHQWHVROXFLRQDGRSRUTXDOTXHUPHLRQRVSUD]RV
DSOLFiYHLV RX H  TXDOTXHU HYHQWR DQiORJR TXH FDUDFWHUL]H HVWDGR GH
LQVROYrQFLD GD (PLVVRUD LQFOXLQGR DFRUGR GH FUHGRUHV QRV WHUPRV GD
OHJLVODomRDSOLFiYHO


-XURV
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'HErQWXUHV
 7HUFHLUD  (PLVVmR 'H 'HErQWXUHV 6LPSOHV 1mR &RQYHUVtYHLV (P
$o}HV'D(VSpFLH4XLURJUDIiULD&RP*DUDQWLD$GLFLRQDO)LGHMXVVyULD(P
6pULHÒQLFD3DUD'LVWULEXLomR3~EOLFD&RP(VIRUoRV5HVWULWRV

5


6LP
$&RPSDQKLDSRGHUiDVHXH[FOXVLYRFULWpULRDSDUWLUGD'DWDGH(PLVVmR
UHDOL]DU UHVJDWH DQWHFLSDGR GD WRWDOLGDGH GDV 'HErQWXUHV ³5HVJDWH
$QWHFLSDGR)DFXOWDWLYR´ 

2YDORUDVHUSDJRDRV'HEHQWXULVWDVQRkPELWRGR5HVJDWH$QWHFLSDGR
)DFXOWDWLYRVHUiHTXLYDOHQWHDR9DORU1RPLQD8QLWiULRRXVDOGRGR9DORU
1RPLQDO8QLWiULRFRQIRUPHRFDVRDFUHVFLGRGD5HPXQHUDomRFDOFXODGD
pro rata temporisDSDUWLUGDSULPHLUD'DWD GH,QWHJUDOL]DomRRXGD'DWDGH

1R FDVR GH GHOLEHUDo}HV D VHUHP WRPDGDV HP $VVHPEOHLD *HUDO GH
'HEHQWXULVWDVHPVHJXQGDFRQYRFDomRRVTXyUXQVVHUmRGHQRPtQLPR
 VHWHQWDHFLQFRSRUFHQWR GDV'HErQWXUHVHP&LUFXODomRPDLVXPD
'HErQWXUH HP &LUFXODomR SUHVHQWHV QD $VVHPEOHLD *HUDO GH
'HEHQWXULVWDV $OWHUDo}HV UHODWLYDV jV VHJXLQWHV FDUDFWHUtVWLFDV GDV
'HErQWXUHV FRQIRUPH YHQKDP D VHU SURSRVWDV SHOD (PLVVRUD D  D
UHGXomRGD5HPXQHUDomR E D'DWDGH3DJDPHQWRGD5HPXQHUDomR F 
R SUD]R GH YHQFLPHQWR GDV 'HErQWXUHV G  RV YDORUHV H GDWD GH
DPRUWL]DomRGRSULQFLSDOGDV'HErQWXUHV H RV(YHQWRVGH9HQFLPHQWR
$QWHFLSDGR I  D DOWHUDomR GRV TXyUXQV GH GHOLEHUDomR SUHYLVWRV QD
&OiXVXOD'pFLPDH J DOWHUDomRGHFOiXVXODVVREUHD)LDQoDDPRUWL]DomR
H[WUDRUGLQiULD HRX UHVJDWH DQWHFLSDGR GHSHQGHUmR GD DSURYDomR GH
'HEHQWXULVWDVTXHUHSUHVHQWHPQRPtQLPR QRYHQWDSRUFHQWR GDV
'HErQWXUHV HP &LUFXODomR H K  RV SHGLGRV GH UHQ~QFLD ZDLYHU  RX
SHUGmR WHPSRUiULR UHIHUHQWHV DRV (YHQWRV GH 9HQFLPHQWR $QWHFLSDGR
GHSHQGHUmR GD DSURYDomR GH  VHWHQWD H FLQFR SRU FHQWR  GDV
'HErQWXUHVHP&LUFXODomRPDLVXPD'HErQWXUHHP&LUFXODomRUHXQLGRV
HP$VVHPEOHLD*HUDOGH'HEHQWXULVWDV
2XWUDVFDUDFWHUtVWLFDVGDV'HErQWXUHVSRGHPVHUFRQVXOWDGDVQD(VFULWXUD
GH(PLVVmR

&DUDFWHUtVWLFDVGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHGtYLGD
9HQFLPHQWRLQFOXVLYHDVFRQGLo}HVGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGR
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2YHQFLPHQWRGDV'HErQWXUHVRFRUUHUiQDGDWDGHYHQFLPHQWRFRQIRUPH
DFLPD LQGLFDGD UHVVDOYDGDV DV KLSyWHVHV GH YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR H
UHVJDWHDQWHFLSDGRFRQIRUPHGHVFULWDVQD(VFULWXUDGH(PLVVmR

6mRKLSyWHVHVGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRDXWRPiWLFRVHQmRDXWRPiWLFRV
QRVWHUPRVGDHVFULWXUDGHHPLVVmR

, ± (YHQWRV GH YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR TXH DFDUUHWDP R YHQFLPHQWR
DXWRPiWLFR

L GHVFXPSULPHQWRSHOD(PLVVRUDRXSHOR)LDGRUGHTXDOTXHUREULJDomR
SHFXQLiULDDRV'HEHQWXULVWDVQDUHVSHFWLYDGDWDGHSDJDPHQWRSUHYLVWD
QD(VFULWXUDGH(PLVVmRQmRVDQDGRQRSUD]RPi[LPRGH XP 'LDÒWLO
FRQWDGR GD GDWD GR UHVSHFWLYR LQDGLPSOHPHQWR LL  FDVR RFRUUD D  D
GLVVROXomR RX D OLTXLGDomR GD (PLVVRUD HRX GH VXDV ³&RQWURODGDV
5HOHYDQWHV´ DVVLP HQWHQGLGDV FRPR DTXHODV TXH SRVVXDP (%,7'$
FRQIRUPHGHILQLGRDEDL[R HPPRQWDQWHLJXDORXVXSHULRUD YLQWHSRU
FHQWR  GR (%,7'$ FRQIRUPH GHILQLGR DEDL[R  FRQVROLGDGR GD (PLVVRUD
E  D GHFUHWDomR GH IDOrQFLD GD (PLVVRUD HRX GH VXDV &RQWURODGDV
5HOHYDQWHVHRXFRQWURODGRUDV F RSHGLGRGHDXWRIDOrQFLDIRUPXODGRSHOD
(PLVVRUDHRXSRUVXDV&RQWURODGDV5HOHYDQWHVHRXFRQWURODGRUDV G R
SHGLGRGHIDOrQFLDIRUPXODGRSRUWHUFHLURVHPIDFHGD(PLVVRUDHRXGH
VXDV &RQWURODGDV 5HOHYDQWHV HRX FRQWURODGRUDV H QmR GHYLGDPHQWH
VROXFLRQDGR SRU PHLR GH SDJDPHQWR RX GHSyVLWR UHMHLomR GR SHGLGR
VXVSHQVmRGRVHIHLWRVGDGHFODUDomRGHIDOrQFLDRXSRURXWURPHLRQRV
SUD]RV DSOLFiYHLV H  D DSUHVHQWDomR GH SHGLGR SRU SDUWH GD (PLVVRUD
HRX GH VXDV &RQWURODGDV 5HOHYDQWHV HRX FRQWURODGRUDV GH SODQR GH
UHFXSHUDomR H[WUDMXGLFLDO RX TXDOTXHU RXWUD PRGDOLGDGH GH FRQFXUVR GH
FUHGRUHV SUHYLVWD HP OHL HVSHFtILFD D TXDOTXHU FUHGRU RX FODVVH GH
FUHGRUHVLQGHSHQGHQWHPHQWHGHWHUVLGRUHTXHULGDRXREWLGDKRPRORJDomR
MXGLFLDO GR UHIHULGR SODQR I R LQJUHVVR SHOD (PLVVRUD HRX SRU VXDV

3DJDPHQWRGD5HPXQHUDomRLPHGLDWDPHQWHDQWHULRUFRQIRUPHRFDVRH
GHPDLVHQFDUJRVGHYLGRVHQmRSDJRVDWpDGDWDGR5HVJDWH$QWHFLSDGR
)DFXOWDWLYR³9DORUGR5HVJDWH$QWHFLSDGR´ DFUHVFLGRGHXPSUrPLRflat
FRQIRUPHGHILQLGRQD(VFULWXUDGH(PLVVmR ³3UrPLR5HVJDWH´ 23UrPLR
5HVJDWHLQFLGLUiVREUHR9DORUGR5HVJDWH$QWHFLSDGR
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&RQWURODGDV5HOHYDQWHVHRXFRQWURODGRUDVHPMXt]RFRPUHTXHULPHQWRGH
UHFXSHUDomR MXGLFLDO LQGHSHQGHQWHPHQWH GH GHIHULPHQWR GR
SURFHVVDPHQWR GD UHFXSHUDomR RX GH VXD FRQFHVVmR SHOR MXL]
FRPSHWHQWH RX J  TXDOTXHU HYHQWR DQiORJR TXH FDUDFWHUL]H HVWDGR GH
LQVROYrQFLD GD (PLVVRUD HRX GH VXDV &RQWURODGDV 5HOHYDQWHV HRX
FRQWURODGRUDV LQFOXLQGR DFRUGR GH FUHGRUHV QRV WHUPRV GD OHJLVODomR
DSOLFiYHO LLL  GHVFXPSULPHQWR GH TXDOTXHU RUGHP GH SDJDPHQWR GH
TXDQWLDFHUWDRULXQGDGHGHFLVmRMXGLFLDOGHQDWXUH]DFRQGHQDWyULDFRQWUD
D(PLVVRUDRXFRQWUDR)LDGRUHPYDORULQGLYLGXDORXDJUHJDGRLJXDORX
VXSHULRUD5 RLWRPLOK}HVGHUHDLV RXVHXHTXLYDOHQWHHP
RXWUD PRHGD LY  YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR GH REULJDo}HV GH QDWXUH]D
ILQDQFHLUDDTXHHVWHMDVXMHLWDD(PLVVRUDRXR)LDGRUDVVLPHQWHQGLGDV
DVGtYLGDVFRQWUDtGDVSHOD(PLVVRUDRXSHOR)LDGRUSRUPHLRGHRSHUDo}HV
QR PHUFDGR ILQDQFHLUR RX GH FDSLWDLV ORFDO RX LQWHUQDFLRQDO FRP YDORU
LQGLYLGXDORXDJUHJDGRLJXDORXVXSHULRUD5 RLWRPLOK}HV
GHUHDLV RXVHXHTXLYDOHQWHHPRXWUDVPRHGDV Y QmRXWLOL]DomRSHOD
(PLVVRUDGRVUHFXUVRVOtTXLGRVREWLGRVFRPD(PLVVmRHVWULWDPHQWHQRV
WHUPRV GHVWD (VFULWXUD GH (PLVVmR YL  TXHVWLRQDPHQWR MXGLFLDO SHOD
(PLVVRUDSHOR)LDGRUUHVSHFWLYRVFRQWURODGRUHVSRUTXDOTXHUVRFLHGDGH
FRQWURODGD FRQIRUPHGHILQLomRGHFRQWUROHSUHYLVWDQRDUWLJRGD/HL
GDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV HRXSRUTXDOTXHUFROLJDGDGD(PLVVRUDGHVWD
(VFULWXUD GH (PLVVmR YLL  UHDOL]DomR SRU TXDOTXHU DXWRULGDGH
JRYHUQDPHQWDO GH DWR FRP R REMHWLYR GH VHTXHVWUDU H[SURSULDU
QDFLRQDOL]DU GHVDSURSULDU RX GH TXDOTXHU PRGR DGTXLULU
FRPSXOVRULDPHQWH D WRWDOLGDGH RX SDUWH VXEVWDQFLDO GRV DWLYRV GD
(PLVVRUDRXGR)LDGRURXDVDo}HVGRFDSLWDOVRFLDOGD(PLVVRUD YLLL 
DOWHUDomRQRFRQWUROHDFLRQiULRGLUHWRRXLQGLUHWRGD(PLVVRUDFRQIRUPH
GHILQLGRQRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVH[FHWR
VH R FRQWUROH LQGLUHWR ILQDO IRU PDQWLGR SHOR )LDGRU L[  DOWHUDomRGR WLSR
VRFLHWiULRGD(PLVVRUDPDVQmROLPLWDGRjWUDQVIRUPDomRGD(PLVVRUDHP
VRFLHGDGH OLPLWDGD QRV WHUPRV GRV DUWLJRV  D  GD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV [  WUDQVIHUrQFLD SURPHVVD GH WUDQVIHUrQFLD RX
TXDOTXHU IRUPD GH FHVVmR RX SURPHVVD GH FHVVmR D WHUFHLURV SHOD
(PLVVRUDGDVREULJDo}HVDVVXPLGDVQD(VFULWXUDGH(PLVVmR [L VHIRU
YHULILFDGD D LQYDOLGDGH QXOLGDGH RX LQH[HTXLELOLGDGH GHVWD (VFULWXUD GH
(PLVVmR SRU PHLR GH OHL GHFUHWR DWR QRUPDWLYR RX TXDOTXHU RXWUR
H[SHGLHQWH OHJDO UHJXODPHQWDU RX DGPLQLVWUDWLYR EHP FRPR HP
GHFRUUrQFLD GH TXDOTXHU GHFLVmR MXGLFLDO GHILQLWLYD RX DUELWUDO ILQDO [LL 
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FRPSURYDomRGHTXHTXDOTXHUGDVGHFODUDo}HVSUHVWDGDVSHOD(PLVVRUD
HRX SHOR )LDGRU FRQIRUPH R FDVR QD (VFULWXUD GH (PLVVmR p IDOVD
HQJDQRVD LQFRQVLVWHQWH RPLVVD RX LQFRUUHWD QD GDWD GH VXD SUHVWDomR
[LLL UHGXomRGRFDSLWDOVRFLDOGD(PLVVRUDVHPREVHUYkQFLDGRGLVSRVWR
QR SDUiJUDIR  GR DUWLJR  GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV [LY 
GLVWULEXLomRHRXSDJDPHQWRSHOD(PLVVRUDGHGLYLGHQGRVMXURVVREUHR
FDSLWDOSUySULRRXTXDLVTXHURXWUDVGLVWULEXLo}HVGHOXFURVDRVDFLRQLVWDV
GD(PLVVRUDH[FHWRSHORVGLYLGHQGRVREULJDWyULRVGH YLQWHHFLQFR
SRUFHQWR GROXFURGRH[HUFtFLRDQWHULRUFRQIRUPHSUHYLVWRVQRDUWLJR
GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU $o}HV QRV WHUPRV GR HVWDWXWR VRFLDO GD
(PLVVRUDYLJHQWHQD'DWDGH(PLVVmR [Y FHVVmRYHQGDHRXTXDOTXHU
IRUPD GH DOLHQDomR ³$OLHQDomR´  SHOD (PLVVRUD SRU TXDOTXHU PHLR GH
IRUPD JUDWXLWD RX RQHURVD GH EHQV GR DWLYR QmRFLUFXODQWH GD (PLVVRUD
FXMRYDORULQGLYLGXDORXDJUHJDGRVHMDVXSHULRUD YLQWHSRUFHQWR GR
DWLYR WRWDO GD (PLVVRUD FRQIRUPH DSXUDGR FRP EDVH QD GHPRQVWUDomR
ILQDQFHLUDGD(PLVVRUDPDLVUHFHQWHGLYXOJDGDDQWHULRUPHQWHjUHVSHFWLYD
$OLHQDomR  [YL  FRQVWLWXLomR GH TXDOTXHU ÐQXV DVVLP GHILQLGR FRPR
KLSRWHFD SHQKRU DOLHQDomR ILGXFLiULD FHVVmR ILGXFLiULD XVXIUXWR
ILGHLFRPLVVRSURPHVVDGHYHQGDRSomRGHFRPSUDGLUHLWRGHSUHIHUrQFLD
HQFDUJR JUDYDPH RX {QXV DUUHVWR VHTXHVWUR RX SHQKRUD MXGLFLDO RX
H[WUDMXGLFLDO YROXQWiULR RX LQYROXQWiULR RX RXWUR DWR TXH WHQKD R HIHLWR
SUiWLFRVLPLODUDTXDOTXHUGDVH[SUHVV}HVDFLPD ÐQXV VREUHDWLYR V 
GD(PLVVRUDH[FHWR D SRUÐQXVH[LVWHQWHVQD'DWDGH(PLVVmRRX E 
SRUÐQXVFRQVWLWXtGRVHPGHFRUUrQFLDGHUHQRYDo}HVRXVXEVWLWXLo}HVRX
UHSDFWXDo}HVWRWDLVRXSDUFLDLVGHGtYLGDVH[LVWHQWHVQD'DWDGH(PLVVmR
GHVGH TXH R ÐQXV VHMD FRQVWLWXtGR H[FOXVLYDPHQWH VREUH R DWLYR TXH Mi
JDUDQWLDDGtYLGDUHQRYDGDVXEVWLWXtGDRXUHSDFWXDGDQD'DWDGH(PLVVmR
[YLL FDVRD)LDQoDSRUTXDOTXHUPRWLYRYHQKDDGHL[DUGHVHUYiOLGDRX
GHVHURSRQtYHOHPUHODomRDR)LDGRURXDLQGDFDVRD(PLVVRUDR)LDGRU
RX TXDLVTXHU WHUFHLURV WHQWHP SUDWLFDU RX LQWHUSRU RX SUDWLTXHP RX
LQWHUSRQKDP TXDLVTXHU DWRV RX PHGLGDV MXGLFLDLV RX H[WUDMXGLFLDLV TXH
REMHWLYHP DQXODU TXHVWLRQDU UHYLVDU FDQFHODU UHSXGLDU VXVSHQGHU RX
LQYDOLGDUD)LDQoDHRXTXDLVTXHUGDVREULJDo}HVGR)LDGRUQRVWHUPRVGD
SUHVHQWH(VFULWXUDGH(PLVVmRUHVVDOYDGRVQRFDVRGHDWRVSUDWLFDGRV
RX LQWHUSRVWRV SRU WHUFHLURV DTXHOHV FXMRV HIHLWRV QmR WHQKDP VLGR
VXVSHQVRVRXVDQDGRVHPDWp VHWH 'LDVÒWHLVSHOD(PLVVRUDHRXSHOR
)LDGRU H [YLLL  &DVR D (PLVVRUD DQWHV GD OLTXLGDomR LQWHJUDO GDV
REULJDo}HV REMHWR GHVWD (VFULWXUD GH (PLVVmR HIHWXH R SDJDPHQWR GH
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TXDLVTXHULQVWUXPHQWRVUHSUHVHQWDWLYRVGHGtYLGDILUPDGRVSHOD(PLVVRUD
HPEHQHItFLRGHVHXVDFLRQLVWDVRXTXDOTXHURXWURYHtFXORFXMRVDFLRQLVWDV
XWLOL]HPSDUDRUHIHULGRILPLQFOXVLYHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRVLQFOXLQGR
PDV QmR VH OLPLWDQGR j HPLVVmR SULYDGD GH GHErQWXUHV HPLVVmR GH
GHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVSULYDGDSRURIHUWDS~EOLFDUHVWULWDRX
P~WXR FRQIRUPH PHOKRU DSURXYHU SDUD D (PLVVRUD ³,QVWUXPHQWRV GH
'tYLGD´ VHQGRFHUWRTXHRVWHUPRVHFRQGLo}HVGHUHIHULGRV,QVWUXPHQWRV
GH 'tYLGD VHPSUH GHYHUmR HVWDU VXERUGLQDGRV j OLTXLGDojR LQWHJUDO GDV
'HErQWXUHV

,,±(YHQWRVGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGRTXHDFDUUHWDPRYHQFLPHQWRQmR
DXWRPiWLFR

L GHVFXPSULPHQWRSHOD(PLVVRUDRXSHOR)LDGRUGHTXDOTXHUREULJDomR
QmR SHFXQLiULD SUHYLVWD QD (VFULWXUD GH (PLVVmR QmR VDQDGD HP DWp 
FLQFR  'LDV ÒWHLV FRQWDGRV GD GDWD HP TXH D (PLVVRUD WRPDU
FRQKHFLPHQWR GR GHVFXPSULPHQWR H[FHWR VH RXWUR SUD]R KRXYHU VLGR
HVWDEHOHFLGRQRVWHUPRVGHVWD(VFULWXUDGH(PLVVmR LL VHPSUHMXt]RGR
GLVSRVWRQRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVLQFRUSRUDomRGD
(PLVVRUDSRURXWUDVRFLHGDGHFLVmRIXVmRRXLQFRUSRUDomRGHDo}HVGD
(PLVVRUDH[FHWRQRVFDVRVHPTXHQmRKDMDDOWHUDomRGRFRQWUROHLQGLUHWR
GD(PLVVRUD LLL LQDGLPSOHPHQWRGHTXDOTXHUGtYLGDILQDQFHLUDRXTXDOTXHU
REULJDomRSHFXQLiULDHPTXDOTXHUDFRUGRGRTXDOD(PLVVRUDHRXR)LDGRU
VHMD SDUWH FRPR GHYHGRU D  RX JDUDQWLGRU D  FXMR YDORU LQGLYLGXDO RX
DJUHJDGRVHMDVXSHULRUD5 RLWRPLOK}HVGHUHDLV RXVHX
HTXLYDOHQWHHPRXWUDPRHGDH[FHWRVHVDQDGRGHQWURGHHYHQWXDOSUD]R
GH FXUD H[LVWHQWH QR FRQWUDWR GD UHVSHFWLYD GtYLGD RX REULJDomR LY  VH
KRXYHUDOWHUDomRGRREMHWRVRFLDOGD(PLVVRUDGHIRUPDDDOWHUDUDVVXDV
DWLYLGDGHV SUHSRQGHUDQWHV Y  LQVROYrQFLD RX PRUWH GR )LDGRU YL 
GHVFXPSULPHQWRGDV/HLV$QWLFRUUXSomR FRQIRUPHGHILQLGRDEDL[R HRX
GDV/HLV$PELHQWDLVH7UDEDOKLVWDV FRQIRUPHGHILQLGRDEDL[R GHVGHTXH
FRPSURYDGR SRU PHLR GH GHFLVVmR MXGLFLDO DLQGD TXH HP SULPHLUD
LQVWkQFLD HP UHODomR DV TXDLV QmR WHQKD VLGR REWLGR HIHLWR VXVSHQVLYR
SURIHULGD HP IDFH GD (PLVVRUD SHOR MXL]R FRPSHWHQWH H[FHWR SDUD
GHVFXPSULPHQWRVHQYROYHQGRPDWpULDVUHODWLYDVDWUDEDOKRHVFUDYRPmR
GHREUDLQIDQWLOHLQFHQWLYRjSURVWLWXLomRVLWXDo}HVQDVTXDLVRYHQFLPHQWR
DQWHFLSDGR VHUi FDUDFWHUL]DGR D SDUWLU GD LQVWDXUDomR GH SURFHGLPHQWR
DGPLQLVWUDWLYR SDUD DSXUDomR GRV IDWRV YLL  GHVFXPSULPHQWR SHOD

-XURV
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$V 'HErQWXUHV QmR WHUmR R VHX 9DORU 1RPLQDO 8QLWiULR DWXDOL]DGR
PRQHWDULDPHQWH

6REUHR9DORU1RPLQDO8QLWiULRGDV'HErQWXUHVRXVDOGRGR9DORU1RPLQDO
8QLWiULRGDV'HErQWXUHVLQFLGLUmRMXURVUHPXQHUDWyULRVFRUUHVSRQGHQWHVD
 FHP SRU FHQWR  GD YDULDomR DFXPXODGD GDV WD[DV PpGLDV GLiULDV
GRV ', ± 'HSyVLWRV ,QWHUILQDQFHLURV GH XP GLD ³RYHU H[WUDJUXSR´
H[SUHVVDVQDIRUPDSHUFHQWXDODRDQREDVH GX]HQWRVHFLQTXHQWDH

(PLVVRUD GD PDQXWHQomR GR VHJXLQWH tQGLFH ILQDQFHLUR QR OLPLWH DEDL[R
HVWDEHOHFLGRQDVGDWDVGDVVXDVUHVSHFWLYDV'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV
DQXDLV H FRQVROLGDGDV VHQGR TXH D SULPHLUD YHULILFDomR SDUD ILQV GHVWH
VXELWHPRFRUUHUiFRPUHODomRDRH[HUFtFLRDILQGDUVHHPGHGH]HPEUR
GH ³ËQGLFH)LQDQFHLUR´ 2tQGLFHREWLGRGDGLYLVmRGD'tYLGD/LTXLGD
FRQIRUPHGHILQLGRDEDL[R SHOR(%,7'$ FRQIRUPHGHILQLGRDEDL[R GHYHUi
VHUPHQRUTXH GRLVLQWHLURVHFLQTXHQWDFHQWpVLPRV 2QGH³'tYLGD
/tTXLGD´ VLJQLILFD D VXEWUDomR GD 'tYLGD %UXWD SHOR 'LVSRQtYHO ³'tYLGD
%UXWD´VLJQLILFDDVRPDGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGHFXUWRHORQJR
SUD]R³'LVSRQtYHO´VLJQLILFDDVRPDGRFDL[DHGRVHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
H ³(%,7'$´ VLJQLILFD R OXFUR RX SUHMXt]R OtTXLGR GD (PLVVRUD LPSRVWRV
VREUH R OXFUR FRUUHQWH H GLIHULGR UHVXOWDGRV ILQDQFHLURV GHSUHFLDomR H
DPRUWL]DomR &DVR VHMD HGLWDGD QRYD OHL RX DWR QRUPDWLYR TXH DOWHUH D
PHWRGRORJLDGHDSXUDomRFRQWiELOQR%UDVLODSDUWLUGDSUHVHQWHGDWDWDLV
DOWHUDo}HVVHUmRREULJDWRULDPHQWHGHVFRQVLGHUDGDVSDUDILQVGHFiOFXORGR
(%,7'$SUHYDOHFHQGRDUHJUDFRQWiELOHPYLJRUQDGDWDGD(VFULWXUDGH
(PLVVmR YLLL QmRREWHQomRQmRUHQRYDomRFDQFHODPHQWRUHYRJDomRRX
VXVSHQVmRGDVDXWRUL]Do}HVVXEYHQo}HVDOYDUiVRXOLFHQoDVLQFOXVLYHDV
DPELHQWDLV SHOD (PLVVRUD H GHVGH TXH LPSOLTXH QD LQWHUUXSomR RX
VXVSHQVmR GH  TXLQ]H SRU FHQWR  RX PDLV GD UHFHLWD GD (PLVVRUD
WRPDQGR FRPR EDVH D GHPRQVWUDomR ILQDQFHLUD GR H[HUFtFLR FRUUHQWH H
L[ SURWHVWRGHWtWXORVFRQWUDD(PLVVRUDRXFRQWUDR)LDGRUFXMRYDORUQmR
SDJRLQGLYLGXDORXDJUHJDGRXOWUDSDVVH5 RLWRPLOK}HVGH
UHDLV RXVHXHTXLYDOHQWHHPRXWUDVPRHGDVVDOYRVHQRSUD]RGHDWp
GH] 'LDVÒWHLVFRQWDGRVGRUHFHELPHQWRGDQRWLILFDomRGRSURWHVWRIRU
YDOLGDPHQWH FRPSURYDGR SHOD (PLVVRUD DR $JHQWH )LGXFLiULR TXH D R
SURWHVWRIRLFDQFHODGRRXVXVWDGRRXREMHWRGHPHGLGDMXGLFLDOTXHRWHQKD
VXVSHQGLGR E WHQKD VLGR DSUHVHQWDGD JDUDQWLD HP MXt]R DFHLWD SHOR
3RGHU-XGLFLiULRRX F RSURWHVWRIRLSDJR

$JHQWH)LGXFLiULR

(VSpFLH
HYHQWXDLVUHVWULo}HVLPSRVWDVDRHPLVVRU
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4XLURJUDIiULDFRPJDUDQWLDDGLFLRQDOILGHMXVVyULD
$V UHVWULo}HV LPSRVWDV j &RPSDQKLD HVWmR OLJDGDV DR FXPSULPHQWR GH
VXDV REULJDo}HV DVVXPLGDV QR kPELWR GD (PLVVmR H HQFRQWUDPVH
GHVFULWDVQD(VFULWXUDGH(PLVVmR
2 $JHQWH )LGXFLiULR GD  (PLVVmR GH 'HErQWXUHV GD &RPSDQKLD p D
3/$11(5 758'7(( '790 /7'$ LQVWLWXLomR ILQDQFHLUD FRP VHGH QD
&LGDGHGH6mR3DXOR(VWDGRGH6mR3DXORQD$YHQLGD%ULJDGHLUR)DULD

GRLV  'LDV ÒWHLV FDOFXODGDV H GLYXOJDGDV GLDULDPHQWH SHOD % QR
LQIRUPDWLYR GLiULR GLVSRQtYHO HP VXD SiJLQD QD ,QWHUQHW
KWWSZZZEFRPEU  ³7D[D',´ DFUHVFLGDH[SRQHQFLDOPHQWHGH
XPLQWHLURHWULQWDFHQWpVLPRVSRUFHQWR DRDQREDVH GX]HQWRVH
FLQTXHQWDHGRLV 'LDVÒWHLV ³6REUHWD[D´HHPFRQMXQWRFRPD7D[D',
³5HPXQHUDomR´ VHQGRTXHFDVRD&RPSDQKLDUHDOL]HXPDRIHUWDS~EOLFD
LQLFLDOGHDo}HVGHVXDHPLVVmR ³,32´ QRVWHUPRVGD,QVWUXomRGD&90
QGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGD ³,QVWUXomR&90
´ FRPYROXPHPtQLPRHTXLYDOHQWHD5 XPELOKmR
GHUHDLV FRPXPFRQVHTXHQWHDXPHQWRGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD
GHFRUUHQWH GR ,32 QR PHVPR YDORU H UHVSHFWLYD LQWHJUDOL]DomR D
5HPXQHUDomRDSDUWLULQFOXVLYHGD'DWDGH3DJDPHQWRGD5HPXQHUDomR
LPHGLDWDPHQWHSRVWHULRUjGDWDGHGLYXOJDomRGRDQ~QFLRGHHQFHUUDPHQWR
GR ,32 SDVVDUi D FRUUHVSRQGHU D  FHP SRU FHQWR  GD YDULDomR
DFXPXODGDGD7D[D',DFUHVFLGDH[SRQHQFLDOPHQWHGHXPD6REUHWD[DGH
 XPLQWHLURHGH]FHQWpVLPRVSRUFHQWR DRDQREDVH GX]HQWRV
H FLQTXHQWD H GRLV  'LDV ÒWHLV ³6WHS 'RZQ´  FRPSURPHWHQGRVH D
&RPSDQKLDDFRPXQLFDUD%FRPFySLDDR$JHQWH)LGXFLiULRFRPQR
PtQLPR  WUrV  'LDV ÒWHLV GH DQWHFHGrQFLD GD 'DWD GH 3DJDPHQWR GD
5HPXQHUDomR D SDUWLU GD TXDO HVWDUi YLJHQWH D QRYD 5HPXQHUDomR D
DOWHUDomRGRSHUFHQWXDOGD5HPXQHUDomRRFRUUHUiLQGHSHQGHQWHPHQWHGH
$VVHPEOHLD*HUDOGH'HEHQWXULVWDVRXDOWHUDomRGD(VFULWXUDGH(PLVVmR
$5HPXQHUDomRVHUiFDOFXODGDGHIRUPDH[SRQHQFLDOHFXPXODWLYDSURUDWD
WHPSRULV SRU 'LDV ÒWHLV GHFRUULGRV LQFLGHQWH VREUH R 9DORU 1RPLQDO
8QLWiULR RX VDOGR GR 9DORU 1RPLQDO 8QLWiULR FRQIRUPH R FDVR GHVGH D
SULPHLUD 'DWD GH ,QWHJUDOL]DomR FRQIRUPH GHILQLGD QD (VFULWXUD GH
(PLVVmR RX D 'DWD GH 3DJDPHQWR GD 5HPXQHUDomR LPHGLDWDPHQWH
DQWHULRU FRQIRUPH R FDVR LQFOXVLYH DWp D 'DWD GH 3DJDPHQWR GD
5HPXQHUDomR LPHGLDWDPHQWH VXEVHTXHQWH H[FOXVLYH GH DFRUGR FRP D
IyUPXODTXHFRQVWDQD(VFULWXUDGH(PLVVmR



4XDQWLGDGH
9DORU7RWDOGD(PLVVmR
'DWDGH(PLVVmR
'DWDGH9HQFLPHQWR
3RVVLELOLGDGHGHUHVJDWH

9DORU0RELOLiULR
,GHQWLILFDomRGR9DORU0RELOLiULR

2XWUDVFDUDFWHUtVWLFDVUHOHYDQWHV

&RQGLo}HVSDUDDOWHUDomRGRVGLUHLWRVDVVHJXUDGRVSRUWDLVYDORUHV
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'HErQWXUHV
 4XDUWD (PLVVmRGH'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVHP$o}HVGD(VSpFLH
4XLURJUDIiULD HP VpULH ÒQLFD FRP 3DJDPHQWR 6XERUGLQDGR SDUD
&RORFDomR3ULYDGD
 FHQWRHWULQWDHFLQFRPLO 
5


6LP D SDUWLU GR  PrV GD GDWD GH HPLVVmR GHVGH TXH DV REULJDo}HV GD
&RPSDQKLDFRPUHODomRj3ULPHLUD(PLVVmRHVWHMDPLQWHJUDOPHQWHFXPSULGDV

/LPD±DQGDULQVFULWDQR&13-VRERQ$V
FRQGLo}HVGHVXDUHPXQHUDomRHVWmRGHVFULWDVQD(VFULWXUDGH(PLVVmR
FRQIRUPHUHJXODPHQWDomRDSOLFiYHO
2V'HEHQWXULVWDVSRGHUmRDTXDOTXHUWHPSRFRQYRFDUDVVHPEOHLDJHUDO
GHGHEHQWXULVWDVFRPDQWHFHGrQFLDPtQLPDGHGLDVDILPGHSURPRYHU
DOWHUDo}HV GRV GLUHLWRV DVVHJXUDGRV 7RGDV DV GHOLEHUDo}HV D VHUHP
WRPDGDV HP $VVHPEOHLD *HUDO GH 'HEHQWXULVWDV GHSHQGHUmR GH
DSURYDomR GH 'HEHQWXULVWDV UHSUHVHQWDQGR QR PtQLPR  VHWHQWD H
FLQFRSRUFHQWR GDV'HErQWXUHVHP&LUFXODomR

1R FDVR GH GHOLEHUDo}HV D VHUHP WRPDGDV HP $VVHPEOHLD *HUDO GH
'HEHQWXULVWDVHPVHJXQGDFRQYRFDomRRVTXyUXQVVHUmRGHQRPtQLPR
 VHWHQWDHFLQFRSRUFHQWR GDV'HErQWXUHVHP&LUFXODomR$OWHUDo}HV
UHODWLYDVjVVHJXLQWHVFDUDFWHUtVWLFDVGDV'HErQWXUHVFRQIRUPHYHQKDPD
VHUSURSRVWDVSHOD(PLVVRUD D DUHGXomRGD5HPXQHUDomR E D'DWD
GH 3DJDPHQWR GD 5HPXQHUDomR F  R SUD]R GH YHQFLPHQWR GDV
'HErQWXUHV G  RV YDORUHV H GDWD GH DPRUWL]DomR GR SULQFLSDO GDV
'HErQWXUHV H RV(YHQWRVGH9HQFLPHQWR$QWHFLSDGR I DDOWHUDomRGRV
TXyUXQVGHGHOLEHUDomRSUHYLVWRVQD&OiXVXOD'pFLPDH J DOWHUDomRGH
FOiXVXODV VREUH D )LDQoD DPRUWL]DomR H[WUDRUGLQiULD HRX UHVJDWH
DQWHFLSDGRGHSHQGHUmRGDDSURYDomRGH'HEHQWXULVWDVTXHUHSUHVHQWHP
QRPtQLPR QRYHQWDSRUFHQWR GDV'HErQWXUHVHP&LUFXODomRH K 
RV SHGLGRV GH UHQ~QFLD waiver  RX SHUGmR WHPSRUiULR UHIHUHQWHV DRV
(YHQWRV GH 9HQFLPHQWR $QWHFLSDGR GHSHQGHUmR GD DSURYDomR GH 
QRYHQWDSRUFHQWR GDV'HErQWXUHVHP&LUFXODomR
2XWUDVFDUDFWHUtVWLFDVGDV'HErQWXUHVSRGHPVHUFRQVXOWDGDVQD(VFULWXUD
GH(PLVVmR

-XURV

&DUDFWHUtVWLFDVGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHGtYLGD
9HQFLPHQWRLQFOXVLYHDVFRQGLo}HVGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGR

+LSyWHVHHFiOFXORGRYDORUGHUHVJDWH
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2YHQFLPHQWRGDV'HErQWXUHVRFRUUHUiQDUHVSHFWLYDGDWDGHYHQFLPHQWR
FRQIRUPH DFLPD LQGLFDGD UHVVDOYDGDV DV KLSyWHVHV GH YHQFLPHQWR
DQWHFLSDGRRXDVXDFRQYHUVLELOLGDGHFRQIRUPHGHVFULWDVQD(VFULWXUDGH
(PLVVmR
6mR KLSyWHVHV GH YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR QRV WHUPRV GD (VFULWXUD GH
(PLVVmR D DGLVVROXomRRXDOLTXLGDomRGD(PLVVRUD E DGHFUHWDomR
GH IDOrQFLD GD (PLVVRUD F  R SHGLGR GH DXWRIDOrQFLD IRUPXODGR SHOD
(PLVVRUD G  R SHGLGR GH IDOrQFLD IRUPXODGR SRU WHUFHLURV HP IDFH GD
(PLVVRUDHQmRGHYLGDPHQWHVROXFLRQDGRSRUTXDOTXHUPHLRQRVSUD]RV
DSOLFiYHLV RX H  TXDOTXHU HYHQWR DQiORJR TXH FDUDFWHUL]H HVWDGR GH
LQVROYrQFLD GD (PLVVRUD LQFOXLQGR DFRUGR GH FUHGRUHV QRV WHUPRV GD
OHJLVODomRDSOLFiYHO
2 9DORU 1RPLQDO 8QLWiULR GDV 'HErQWXUHV QmR VHUi DWXDOL]DGR
PRQHWDULDPHQWH

6REUHR9DORU1RPLQDO8QLWiULRGDV'HErQWXUHVRXVDOGRGR9DORU1RPLQDO
8QLWiULRGDV'HErQWXUHVLQFLGLUmRMXURVUHPXQHUDWyULRVFRUUHVSRQGHQWHVD
 FHP SRU FHQWR  GD YDULDomR DFXPXODGD GDV WD[DV PpGLDV GLiULDV
GRV ', ± 'HSyVLWRV ,QWHUILQDQFHLURV GH XP GLD ³RYHU H[WUDJUXSR´
H[SUHVVDVQDIRUPDSHUFHQWXDODRDQREDVH GX]HQWRVHFLQTXHQWDH
GRLV  'LDV ÒWHLV FDOFXODGDV H GLYXOJDGDV GLDULDPHQWH SHOD % QR
LQIRUPDWLYR GLiULR GLVSRQtYHO HP VXD SiJLQD QD ,QWHUQHW
KWWSZZZEFRPEU 
³7D[D ',´  DFUHVFLGD H[SRQHQFLDO H
FXPXODWLYDPHQWHGH TXDUHQWDHFLQFRGpFLPRVSRUFHQWR DRDQR
EDVH  GX]HQWRV H FLQTXHQWD H GRLV  'LDV ÒWHLV ³6REUHWD[D ±
'HErQWXUHV3ULPHLUD6pULH´HHPFRQMXQWRFRPD7D[D',³5HPXQHUDomR
$UHPXQHUDomRVHUiFDOFXODGDGHIRUPDH[SRQHQFLDOHFXPXODWLYDGHVGH
D'DWDGD(PLVVmRDWpDGDWDGRHIHWLYRSDJDPHQWRGD5HPXQHUDomR$
5HPXQHUDomR VHUi FDOFXODGD GH DFRUGR FRP D IyUPXOD FRQVWDQWH GD
(VFULWXUDGH(PLVVmR

2 YDORU D VHU SDJR HP UHODomR D FDGD XPD GDV 'HErQWXUHV REMHWR GR
5HVJDWH $QWHFLSDGR )DFXOWDWLYR VHUi R VDOGR GR 9DORU 1RPLQDO 8QLWiULR
DFUHVFLGRGD5HPXQHUDomRFDOFXODGDpro rata temporis GHVGHDGDWDGH
LQWHJUDOL]DomRRXD GDWDGHSDJDPHQWRGH5HPXQHUDomR LPHGLDWDPHQWH
DQWHULRUFRQIRUPHRFDVRDWpDGDWDGRHIHWLYRSDJDPHQWRVHPDFUpVFLPR
GH SUrPLR LQFLGHQWH VREUH R VDOGR GR 9DORU 1RPLQDO 8QLWiULR GDV
'HErQWXUHV




2XWUDVFDUDFWHUtVWLFDVUHOHYDQWHV

&RQGLo}HVSDUDDOWHUDomRGRVGLUHLWRVDVVHJXUDGRVSRUWDLVYDORUHV
PRELOLiULRV

(YHQWXDLVUHVWULo}HVLPSRVWDVDRHPLVVRU
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$V 'HErQWXUHV VHUmR GD HVSpFLH TXLURJUDIiULD QRV WHUPRV GR DUWLJR 
FDSXWGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
$V UHVWULo}HV LPSRVWDV j &RPSDQKLD HVWmR OLJDGDV DR FXPSULPHQWR GH
VXDV REULJDo}HV DVVXPLGDV QR kPELWR GD (PLVVmR H HQFRQWUDPVH
GHVFULWDVQD(VFULWXUDGH(PLVVmR
2V'HEHQWXULVWDVSRGHUmRDTXDOTXHUWHPSRFRQYRFDUDVVHPEOHLDJHUDO
GHGHEHQWXULVWDVFRPDQWHFHGrQFLDPtQLPDGH TXLQ]H GLDVDILPGH
SURPRYHU DOWHUDo}HV GRV GLUHLWRV DVVHJXUDGRV 7RGDV DV GHOLEHUDo}HV D
VHUHP WRPDGDV HP $VVHPEOHLD *HUDO GH 'HEHQWXULVWDV GHSHQGHUmR GH
DSURYDomR GH 'HEHQWXULVWDV UHSUHVHQWDQGR QR PtQLPR  VHWHQWD H
FLQFRSRUFHQWR GDV'HErQWXUHVHP&LUFXODomRPDLVXPD'HErQWXUHHP
&LUFXODomR

1R FDVR GH GHOLEHUDo}HV D VHUHP WRPDGDV HP $VVHPEOHLD *HUDO GH
'HEHQWXULVWDVHPVHJXQGDFRQYRFDomRRVTXyUXQVVHUmRGHQRPtQLPR
 VHWHQWDHFLQFRSRUFHQWR GDV'HErQWXUHVHP&LUFXODomRPDLVXPD
'HErQWXUH HP &LUFXODomR SUHVHQWHV QD $VVHPEOHLD *HUDO GH
'HEHQWXULVWDV $OWHUDo}HV UHODWLYDV jV VHJXLQWHV FDUDFWHUtVWLFDV GDV
'HErQWXUHV FRQIRUPH YHQKDP D VHU SURSRVWDV SHOD (PLVVRUD D  D
UHGXomRGD5HPXQHUDomR E D'DWDGH3DJDPHQWRGD5HPXQHUDomR F 
R SUD]R GH YHQFLPHQWR GDV 'HErQWXUHV G  RV YDORUHV H GDWD GH
DPRUWL]DomRGRSULQFLSDOGDV'HErQWXUHV H RV(YHQWRVGH9HQFLPHQWR
$QWHFLSDGR I  D DOWHUDomR GRV TXyUXQV GH GHOLEHUDomR SUHYLVWRV QD
&OiXVXOD'pFLPDH J DOWHUDomRGHFOiXVXODVVREUHD)LDQoDDPRUWL]DomR
H[WUDRUGLQiULD HRX UHVJDWH DQWHFLSDGR GHSHQGHUmR GD DSURYDomR GH
'HEHQWXULVWDVTXHUHSUHVHQWHPQRPtQLPR QRYHQWDSRUFHQWR GDV
'HErQWXUHV HP &LUFXODomR H K  RV SHGLGRV GH UHQ~QFLD ZDLYHU  RX
SHUGmR WHPSRUiULR UHIHUHQWHV DRV (YHQWRV GH 9HQFLPHQWR $QWHFLSDGR
GHSHQGHUmR GD DSURYDomR GH  VHWHQWD H FLQFR SRU FHQWR  GDV
'HErQWXUHVHP&LUFXODomRPDLVXPD'HErQWXUHHP&LUFXODomRUHXQLGRV
HP$VVHPEOHLD*HUDOGH'HEHQWXULVWDV
2XWUDVFDUDFWHUtVWLFDVGDV'HErQWXUHVSRGHPVHUFRQVXOWDGDVQD(VFULWXUD
GH(PLVVmR

 FHQWRHYLQWHHFLQFRPLO 
5 FHQWRHYLQWHHFLQFRPLOK}HVGHUHDLV 


6LPDSDUWLUGRPrVGDGDWDGHHPLVVmRGHVGHTXHDVREULJDo}HVGD
&RPSDQKLDFRPUHODomRj3ULPHLUD(PLVVmRHj7HUFHLUD(PLVVmRHVWHMDP
LQWHJUDOPHQWHFXPSULGDV
2YDORUDVHUSDJRHPUHODomRDFDGDXPDGDV'HErQWXUHVREMHWRGR5HVJDWH
$QWHFLSDGR )DFXOWDWLYRVHUi R VDOGR GR 9DORU1RPLQDO8QLWiULR DFUHVFLGRGD
5HPXQHUDomRFDOFXODGDpro rata temporis GHVGHD'DWDGH(PLVVmRRXDGDWD
GHSDJDPHQWRGH5HPXQHUDomRLPHGLDWDPHQWHDQWHULRUFRQIRUPHRFDVRDWp
DGDWDGRHIHWLYRSDJDPHQWRVHPDFUpVFLPRGHSUrPLRLQFLGHQWHVREUHR9DORU
1RPLQDO8QLWiULRRXVDOGRGR9DORU1RPLQDO8QLWiULRGDV'HErQWXUHV

4XDQWLGDGH
9DORU7RWDOGD(PLVVmR

'DWDGH(PLVVmR

'DWDGH9HQFLPHQWR

3RVVLELOLGDGHGHUHVJDWH
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2 YHQFLPHQWR GDV 'HErQWXUHV RFRUUHUi QD UHVSHFWLYD GDWD GH YHQFLPHQWR
FRQIRUPHDFLPDLQGLFDGDUHVVDOYDGDVDVKLSyWHVHVGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGR
RXDVXDFRQYHUVLELOLGDGHFRQIRUPHGHVFULWDVQD(VFULWXUDGH(PLVVmR

6mR KLSyWHVHV GH YHQFLPHQWR DQWHFLSDGR QRV WHUPRV GD (VFULWXUD GH
(PLVVmR D DGLVVROXomRRXDOLTXLGDomRGD(PLVVRUD E DGHFUHWDomR
GH IDOrQFLD GD (PLVVRUD F  R SHGLGR GH DXWRIDOrQFLD IRUPXODGR SHOD
(PLVVRUD G  R SHGLGR GH IDOrQFLD IRUPXODGR SRU WHUFHLURV HP IDFH GD
(PLVVRUDHQmRGHYLGDPHQWHVROXFLRQDGRSRUTXDOTXHUPHLRQRVSUD]RV
DSOLFiYHLV RX H  TXDOTXHU HYHQWR DQiORJR TXH FDUDFWHUL]H HVWDGR GH
LQVROYrQFLD GD (PLVVRUD LQFOXLQGR DFRUGR GH FUHGRUHV QRV WHUPRV GD
OHJLVODomRDSOLFiYHO

 4XLQWD (PLVVmRGH'HErQWXUHV&RQYHUVtYHLVHP$o}HVGD(VSpFLH
4XLURJUDIiULD HP 6pULH ÒQLFD FRP 3DJDPHQWR 6XERUGLQDGR SDUD
&RORFDomR3ULYDGD

,GHQWLILFDomRGR9DORU0RELOLiULR

&DUDFWHUtVWLFDVGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHGtYLGD

9HQFLPHQWRLQFOXVLYHDVFRQGLo}HVGHYHQFLPHQWRDQWHFLSDGR

'HErQWXUHV

9DORU0RELOLiULR
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$V 'HErQWXUHV VHUmR GD HVSpFLH TXLURJUDIiULD QRV WHUPRV GR DUWLJR 
FDSXWGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
$V UHVWULo}HV LPSRVWDV j &RPSDQKLD HVWmR OLJDGDV DR FXPSULPHQWR GH
VXDV REULJDo}HV DVVXPLGDV QR kPELWR GD (PLVVmR H HQFRQWUDPVH
GHVFULWDVQD(VFULWXUDGH(PLVVmR
2V'HEHQWXULVWDVSRGHUmRDTXDOTXHUWHPSRFRQYRFDUDVVHPEOHLDJHUDO
GHGHEHQWXULVWDVFRPDQWHFHGrQFLDPtQLPDGH TXLQ]H GLDVDILPGH
SURPRYHU DOWHUDo}HV GRV GLUHLWRV DVVHJXUDGRV 7RGDV DV GHOLEHUDo}HV D
VHUHP WRPDGDV HP $VVHPEOHLD *HUDO GH 'HEHQWXULVWDV GHSHQGHUmR GH
DSURYDomR GH 'HEHQWXULVWDV UHSUHVHQWDQGR QR PtQLPR  VHWHQWD H
FLQFRSRUFHQWR GDV'HErQWXUHVHP&LUFXODomRPDLVXPD'HErQWXUHHP
&LUFXODomR

$ $VVHPEOHLD *HUDO GH 'HEHQWXULVWDV VH LQVWDODUi HP SULPHLUD
FRQYRFDomRFRPDSUHVHQoDGH'HEHQWXULVWDVTXHUHSUHVHQWHPDPHWDGH
QR PtQLPR GDV 'HErQWXUHV HP FLUFXODomR H HP VHJXQGD FRQYRFDomR
FRP TXDOTXHU Q~PHUR GH 'HEHQWXULVWDV $ $VVHPEOHLD *HUDO GH

(VSpFLH

(YHQWXDLVUHVWULo}HVLPSRVWDVDRHPLVVRU

&RQGLo}HVSDUDDOWHUDomRGRVGLUHLWRVDVVHJXUDGRVSRUWDLVYDORUHV
PRELOLiULRV
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1mR KDYHUi DWXDOL]DomR PRQHWiULD GR 9DORU 1RPLQDO 8QLWiULR GDV
'HErQWXUHV

6REUH R 9DORU 1RPLQDO 8QLWiULR RX VDOGR GR 9DORU 1RPLQDO 8QLWiULR
FRQIRUPHRFDVRLQFLGLUmRMXURVUHPXQHUDWyULRVFRUUHVSRQGHQWHVD
FHPSRUFHQWR GDYDULDomRDFXPXODGDGDVWD[DVPpGLDVGLiULDVGRV',±
'HSyVLWRV ,QWHUILQDQFHLURV GH XP GLD ³RYHU H[WUD JUXSR´ H[SUHVVDV QD
IRUPD SHUFHQWXDO DR DQR EDVH  GX]HQWRV H FLQTXHQWD H GRLV  'LDV
ÒWHLV FDOFXODGDV H GLYXOJDGDV GLDULDPHQWH SHOD % 6$ ±%UDVLO %ROVD
%DOFmR QR LQIRUPDWLYR GLiULR GLVSRQtYHO  HP VXD SiJLQD GD LQWHUQHW
ZZZEFRPEU  ³7D[D  ',´  DFUHVFLGD H[SRQHQFLDO H FXPXODWLYDPHQWH
GH  TXDUHQWD H FLQFR FHQWpVLPRV SRU FHQWR DR DQR EDVH 
GX]HQWRVHFLQTXHQWDHGRLV 'LDVÒWHLV ³6REUHWD[D´HHPFRQMXQWRFRP
D 7D[D ', ³5HPXQHUDomR´  $ 5HPXQHUDomR VHUi FDOFXODGD GH IRUPD
H[SRQHQFLDOHFXPXODWLYDGHVGHD'DWDGD(PLVVmRDWpDGDWDGRHIHWLYR
SDJDPHQWRGD5HPXQHUDomR$5HPXQHUDomRVHUiFDOFXODGDGHDFRUGR
FRPDIyUPXODFRQVWDQWHGD(VFULWXUDGH(PLVVmR

-XURV
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2XWUDVFDUDFWHUtVWLFDVGDV'HErQWXUHVSRGHPVHUFRQVXOWDGDVQD(VFULWXUD
GH(PLVVmR

'HEHQWXULVWDV VHUi UHDOL]DGD HP VHJXQGD FRQYRFDomR FRP TXDOTXHU
Q~PHUR HP QR PtQLPR  RLWR  GLDV DSyV D GDWD PDUFDGD SDUD D
LQVWDODomRGD$VVHPEOHLD*HUDOGH'HEHQWXULVWDVHPSULPHLUDFRQYRFDomR

$V GHOLEHUDo}HV TXH GLJDP UHVSHLWR DRV 'HEHQWXULVWDV FRPR SRU
H[HPSOR L DOWHUDomRGDVREULJDo}HVDGLFLRQDLVGD(PLVVRUDGHYHUmRVHU
WRPDGDVSRU'HEHQWXULVWDVTXHUHSUHVHQWHPSHORPHQRV VHWHQWDH
FLQFRSRUFHQWR GDV'HErQWXUHVHPFLUFXODomR$VGHOLEHUDo}HVWRPDGDV
SHORV'HEHQWXULVWDVQRkPELWRGHVXDFRPSHWrQFLDOHJDOREVHUYDGRVRV
TXyUXQVHVWDEHOHFLGRVQD(VFULWXUDGH(PLVVmRVHUmRH[LVWHQWHVYiOLGDV
H HILFD]HV SHUDQWH D (PLVVRUD H REULJDUmR D WRGRV RV WLWXODUHV GDV
'HErQWXUHV LQGHSHQGHQWHPHQWH GH WHUHP FRPSDUHFLGR j $VVHPEOHLD
*HUDOGH'HEHQWXULVWDVRXGRYRWRQHODSURIHULGR
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2XWUDVFDUDFWHUtVWLFDVUHOHYDQWHV

18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não se aplica, uma vez que a Companhia não possui planos de recompra de ações no período corrente e nos últimos três
exercícios sociais.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não se aplica, uma vez que a Companhia não possui valores mobiliários em tesouraria no período corrente e nos últimos
três exercícios sociais.
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVUHODFLRQDGDVDRLWHPGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

23/10/2017

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

- os acionistas controladores, diretor ou indiretos, da Companhia; os diretores da Companhia; os
membros do Conselho de Administração; os membros do conselho fiscal da Companhia; os
membros dos comitês ou de quaisquer órgãos da Companhia com funções técnicas e consultivas,
criados por disposição estatutária; e quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição
na Companhia, nos seus acionistas controladores, nas sociedades controladas e nas sociedades
coligadas, tenha aderido à Política de Negociação e tenha acesso ou conhecimento de
Informações Relevantes (conforme definidas na Política de Negociação).

Principais características e locais de consulta
A Política de Negociação tem por objetivo definir os procedimentos e critérios a serem adotados pelas Pessoas Vinculadas (conforme
definidas no quadro “cargo e/ou função” acima), no que se refere à negociação de valores mobiliários de emissão da Companhia a fim
de evitar que estes sejam negociados, dentre outros, com a utilização de informação relevante ainda não divulgada ao mercado e ao
público investidor. A Política de Negociação da Companhia também se aplica integralmente às operações de empréstimos com ações de
emissão da Companhia.
Os diretores, membros do conselho de administração, membros do conselho fiscal e os membros de órgãos com funções técnicas ou
consultivas da Companhia, de sociedades coligadas e de sociedades controladas deverão informar, à Companhia, a titularidade de
valores mobiliários de emissão da Companhia, seja em nome próprio, seja em nome de pessoas ligadas (assim entendidas como
cônjuge do qual não estejam separados judicialmente, companheiro(a), qualquer dependente incluído na declaração de imposto sobre a
renda e sociedades controladas direta ou indiretamente), bem como as alterações nessas posições.
A comunicação à Companhia deverá ser efetuada (i) no prazo de 5 dias após a realização de cada negócio; e (ii) no primeiro dia útil
após a investidura no cargo. O Diretor de Relações com Investidores, por sua vez, deverá informar à CVM e às Bolsas de Valores no
prazo de 10 dias, após o término do mês em que se verificarem as alterações das posições detidas, ou do mês que ocorrer a investidura
no cargo das pessoas mencionadas acima, de forma individual e consolidada por órgão da Companhia. Essa informação deverá
abranger também as negociações com valores mobiliários de emissão da Companhia feitas pela própria Companhia e suas sociedades
controladas e sociedades coligadas.
A Política de Negociação da Companhia pode ser consultada nos seguintes endereços (i) sede da Companhia: Rodovia Raposo Tavares,
Km 30.5, nº 2.833, Unidade I, Prédio 100, Barro Branco, Cotia – SP, CEP 06705-030; e (ii) internet: na página de Relações com
Investidores do website da Companhia (www.blau.com.br/ri) e no website da CVM (www.cvm.gov.br).
Períodos de vedação e descrição
Nos termos da Política de Negociação, é vedada a negociação de valores mobiliários de emissão
dos procedimentos de fiscalização da Companhia pelas Pessoas Vinculadas (conforme definidas no quadro “cargo e/ou função”
acima): (a) durante o período em que tiverem conhecimento de informação relevante ainda não
divulgada ao mercado até o momento em que tal divulgação for efetivada; (b) durante o período
em que houver intenção de promover fusão, incorporação, cisão total ou parcial, transformação
ou reorganização societária envolvendo a Companhia; (c) em relação aos acionistas
controladores diretos ou indiretos, diretores e membros do conselho de administração da
Companhia, sempre que estiver em curso aquisição ou alienação de valores mobiliários de
emissão da Companhia pela própria Companhia, sociedades controladas, sociedades coligadas
ou outra sociedade sob controle comum, ou se houver sido outorgada opção ou mandato para
este fim; (d) no período de 15 (quinze) dias anterior à divulgação das informações financeiras
trimestrais – ITR e das demonstrações financeiras padronizadas (DFP); e (e) durante os períodos
especiais de vedação à negociação a serem declarados pelo Diretor de Relações com
Investidores.
Adicionalmente, não poderão negociar valores mobiliários de emissão da Companhia os diretores
e membros do conselho de administração da Companhia que se afastarem da administração da
Companhia antes da divulgação pública de ato ou fato relevante relativo a negócio ou fato iniciado
durante seu período de gestão (a) pelo prazo de 6 (seis) meses após o seu afastamento ou (b)
até a divulgação de tal ato ou fato relevante ao mercado.
Para informações relativas aos procedimentos adotados para fiscalizar a negociação nos
períodos de vedação, ver item 20.2.
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20.2 - Outras Informações Relevantes

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV

'HVFULomRGRVSURFHGLPHQWRVDGRWDGRVSDUDILVFDOL]DUDQHJRFLDomRHPWDLVSHUtRGRV

&RQIRUPH SUHYLVWR QD SUySULD 3ROtWLFD GH 1HJRFLDomR GD &RPSDQKLD R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP
,QYHVWLGRUHV GHYHUi DFRPSDQKDU H H[HFXWDU UHIHULGD SROtWLFD R TXDO WHP R GHYHU GH LQIRUPDU DRV
yUJmRV S~EOLFRV FRPSHWHQWHV H jV SHVVRDV YLQFXODGDV R SHUtRGR GH YHGDomR GH QHJRFLDomR GH
YDORUHVPRELOLiULRVGD&RPSDQKLD

$FHUFD GRV SURFHGLPHQWRV GH ILVFDOL]DomR D 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR QmR HVSHFLILFD QHQKXP ULWR
HVSHFLDOQRHQWDQWRHVWDEHOHFHREULJDo}HVGHFRPXQLFDomRj&RPSDQKLDQRVWHUPRVGRDUWLJR
HGD,QVWUXomR&90 L SRUSDUWHGRVDGPLQLVWUDGRUHVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOHVHXV
VXSOHQWHV H PHPEURV GH TXDLVTXHU yUJmRV FRP IXQo}HV WpFQLFDV RX FRQVXOWLYDV QD KLSyWHVH GH
WLWXODULGDGH HRX QHJRFLDo}HV SUySULDV RX GH SHVVRDV D HOHV OLJDGDV UHDOL]DGDV FRP YDORUHV
PRELOLiULRVHPLWLGRVSHOD&RPSDQKLDRXSRUFRQWURODGDVTXHVHMDPFRPSDQKLDVDEHUWDVH LL SRU
SDUWHGRDFLRQLVWDFRQWURODGRUHDFLRQLVWDVTXHHOHJHUHPPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
RXGR&RQVHOKR)LVFDOEHPFRPRTXDOTXHUSHVVRDQDWXUDORXMXUtGLFDRXJUXSRGHSHVVRDVDJLQGR
HP FRQMXQWR RX UHSUHVHQWDQGR XP PHVPR LQWHUHVVH TXH UHDOL]DUHP 1HJRFLDo}HV 5HOHYDQWHV
FRQIRUPHGHILQLGRQD3ROtWLFDGH1HJRFLDomR&DVRQmRVHMDPREVHUYDGDVDVGLVSRVLo}HVFRQVWDQWHV
GD3ROtWLFDGH1HJRFLDomRVHUmRDSOLFiYHLVVDQo}HVGLVFLSOLQDUHVGHILQLGDVSHODSUySULD&RPSDQKLD
VHP SUHMXt]R GDV SHQDOLGDGHV LPSRVWDV SHOD &90 DRV LQIUDWRUHV QRV WHUPRV GD /HL Q 
FRQIRUPHRFDVR
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações
 ± 1RUPDV UHJLPHQWRV RX SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV DGRWDGRV SHOD &RPSDQKLD SDUD
DVVHJXUDU TXH DV LQIRUPDo}HV D VHUHP GLYXOJDGDV SXEOLFDPHQWH VHMDP UHFROKLGDV
SURFHVVDGDVHUHODWDGDVGHPDQHLUDSUHFLVDHWHPSHVWLYD

$&RPSDQKLDDGRWDD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH$WRVRX)DWRV5HOHYDQWHVGHYLGDPHQWHDSURYDGDSHOR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPUHXQLmRUHDOL]DGDHPGHRXWXEURGHHDWXDOPHQWHHPUHYLVmR

(VWD SROtWLFD IRL HODERUDGD QRV WHUPRV GD OHJLVODomR DSOLFiYHO H WHP SRU REMHWLYR GHILQLU RV
SURFHGLPHQWRV H FULWpULRV D VHUHP DGRWDGRV SHOD &RPSDQKLD QD GLYXOJDomR GH DWRV RX IDWRV
UHOHYDQWHV FRQIRUPH HVWDEHOHFH R DUWLJR  GD ,QVWUXomR &90  DVVLP FRPR DV H[FHo}HV j
LPHGLDWDGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVHRVSURFHGLPHQWRVUHIHUHQWHVjPDQXWHQomRGHVLJLORDFHUFD
GHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVQmRGLYXOJDGDVDRPHUFDGR

'HDFRUGRFRPRGRFXPHQWRFDEHDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGLYXOJDUHFRPXQLFDU
SRU HVFULWR j &90 H j %ROVD GH 9DORU LPHGLDWDPHQWH DSyV D VXD FLrQFLD TXDOTXHU $WR RX )DWR
5HOHYDQWHRFRUULGRRXUHODFLRQDGRDRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDDVVLPFRPR]HODUSHODVXDDPSODH
LPHGLDWDGLVVHPLQDomRGR$WRRX)DWR5HOHYDQWHVLPXOWDQHDPHQWHQD&90HQDV%ROVDVGH9DORUHV
DVVLPFRPRDRS~EOLFRLQYHVWLGRUHPJHUDO

&RQIRUPHHVWDEHOHFLGRDGLYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHGHYHUiRFRUUHULPHGLDWDPHQWHDSyV
D GHOLEHUDomR RFRUUrQFLD RX FRQKHFLPHQWR GH PRGR FODUR SUHFLVR H QD IRUPD H[LJLGD SHOD
UHJXODPHQWDomRj&90HjV%ROVDVGH9DORUHV
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
 ± 'HVFUHYHU D SROtWLFD GH GLYXOJDomR GH DWR RX IDWR UHOHYDQWH DGRWDGD SHOR HPLVVRU
LQGLFDQGRRFDQDORXFDQDLVGHFRPXQLFDomRXWLOL]DGR V SDUDGLVVHPLQDULQIRUPDo}HVVREUH
DWRV H IDWRV UHOHYDQWHV H RV SURFHGLPHQWRV UHODWLYRV j PDQXWHQomR GH VLJLOR DFHUFD GH
LQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVQmRGLYXOJDGDVHRVORFDLVRQGHDSROtWLFDSRGHVHUFRQVXOWDGD

$3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH$WRVRX)DWRV5HOHYDQWHVGD&RPSDQKLD ³3ROtWLFDGH'LYXOJDomR´ TXH
IRLDSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHPUHXQLmRUHDOL]DGDHPGHRXWXEUR
GHYLVDGHILQLURVSURFHGLPHQWRVHFULWpULRVDVHUHPDGRWDGRVSHOD&RPSDQKLDQDGLYXOJDomR
GHDWRVRXIDWRVUHOHYDQWHVDVVLPFRPRDVH[FHo}HVjLPHGLDWDGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVHRV
SURFHGLPHQWRVUHIHUHQWHVjPDQXWHQomRGHVLJLOR

$3ROtWLFDGH'LYXOJDomRpDSOLFiYHOjVVHJXLQWHVSHVVRDV ³3HVVRDV9LQFXODGDV´  L PHPEURVGD
GLUHWRULDGD&RPSDQKLD LL PHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD LLL PHPEURV
GR&RQVHOKR)LVFDOGD&RPSDQKLD TXDQGRLQVWDODGR  LY PHPEURVGRVFRPLWrVRXGHTXDLVTXHU
yUJmRVFRPIXQo}HVWpFQLFDVHFRQVXOWLYDVFULDGRVSRUGLVSRVLomRHVWDWXWiULD Y TXHPTXHUTXH
HP YLUWXGH GH VHX FDUJR IXQomR RX SRVLomR QD &RPSDQKLD QRV DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV QDV
VRFLHGDGHVFRQWURODGDVHQDVVRFLHGDGHVFROLJDGDVWHQKDDFHVVRRXFRQKHFLPHQWRGH,QIRUPDo}HV
5HOHYDQWHV FRQIRUPHGHILQLGRQD3ROtWLFDGH'LYXOJDomR H YL SUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVHTXDOTXHU
SHVVRDTXHWHQKDDGHULGRH[SUHVVDPHQWHj3ROtWLFDGH'LYXOJDomR

6HPSUHTXHXPD3HVVRD9LQFXODGDHVWLYHUGLDQWHGHDWRRXIDWRTXHSRVVDVHUFRQVLGHUDGRUHOHYDQWH
SDUDD&RPSDQKLDRXIRULPLQHQWHDVXDRFRUUrQFLDGHYHUiFRPXQLFiORLPHGLDWDPHQWHSRUHVFULWR
DR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVSDUDTXHHOHGHFLGDVREUHVXDFDUDFWHUL]DomRFRPRDWRRX
IDWRUHOHYDQWHHFRQVHTXHQWHPHQWHVREUHDQHFHVVLGDGHGHVXDGLYXOJDomR

&DEHDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGLYXOJDUHFRPXQLFDUSRUHVFULWRj&90HjV%ROVDV
GH9DORUHVLPHGLDWDPHQWHDSyVDVXDFLrQFLDTXDOTXHUDWRRXIDWRUHOHYDQWHRFRUULGRRXUHODFLRQDGR
DRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDDVVLPFRPR]HODUSHODVXDDPSODHLPHGLDWDGLVVHPLQDomRGRDWRRX
IDWRUHOHYDQWHVLPXOWDQHDPHQWHQD&90HQDV%ROVDVGH9DORUHVDVVLPFRPRDRS~EOLFRLQYHVWLGRU
HP JHUDO &DEHUi DR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV HP FDVR GH G~YLGD GHFLGLU VREUH D
FDUDFWHUL]DomR GH GHWHUPLQDGR DWR RX IDWR FRPR UHOHYDQWH GHYHQGR FRQVXOWDU R &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRSDUDHVWHILP

(PFDVRGHRPLVVmRGR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVHPVHXGHYHUGHFRPXQLFDUHGLYXOJDU
LPHGLDWDPHQWH$WRRX)DWR5HOHYDQWHFDEHUiDRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVPHPEURVGR&RQVHOKR
GH $GPLQLVWUDomR PHPEURV GD GLUHWRULD PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO TXDQGR LQVWDODGR  H GH
TXDLVTXHUyUJmRVFRPIXQo}HVWpFQLFDVRXFRQVXOWLYDVFULDGRVSRUGLVSRVLomRHVWDWXWiULDFRPXQLFDU
LPHGLDWDPHQWHWDODWRRXIDWRUHOHYDQWHj&90

2DWRRXIDWRUHOHYDQWHGHYHVHUGLYXOJDGRDRS~EOLFRSRUPHLR L GDSiJLQDQDUHGHPXQGLDOGH
FRPSXWDGRUHVGHSHORPHQRVXPSRUWDOGHQRWtFLDVTXHGLVSRQLELOL]DUiDRPHUFDGRFRPDFHVVR
JUDWXLWRDLQWHJUDOLGDGHGDLQIRUPDomR LL QDSiJLQDGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGRZHEVLWHGD
&RPSDQKLD ZZZEODXFRPEUUL HQRZHEVLWHGD&90 ZZZFYPJRYEU HjV%ROVDVGH9DORUHVH
LLL GRVLVWHPDGHHQYLRGHLQIRUPDo}HVSHULyGLFDVHHYHQWXDLVGD&90 6LVWHPD,3( 

1RVWHUPRVGD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRH[FHSFLRQDOPHQWHDWRVRXIDWRVUHOHYDQWHVSRGHUmRGHL[DUGH
VHU GLYXOJDGRV PHGLDQWH GHOLEHUDomR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H D GHYLGD FRPXQLFDomR DR
'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVTXDQGRRVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVRXRVDGPLQLVWUDGRUHVGD
&RPSDQKLDHQWHQGHUHPTXHVXDGLYXOJDomRSRGHUiFRORFDUHPULVFRLQWHUHVVHOHJtWLPRGD&RPSDQKLD
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
$GLFLRQDOPHQWHDV3HVVRDV9LQFXODGDVGHYHPJXDUGDUDEVROXWRVLJLORGDVLQIRUPDo}HVUHODWLYDVD
DWRRXIDWRUHOHYDQWHDWpVXDGHYLGDGLYXOJDomRDRPHUFDGREHPFRPR]HODUSDUDTXHVXERUGLQDGRV
HWHUFHLURVGHVXDFRQILDQoDWDPEpPRIDoDPUHVSRQGHQGRVROLGDULDPHQWHFRPHVWHVQDKLSyWHVH
GHGHVFXPSULPHQWR&DVRTXDOTXHU3HVVRD9LQFXODGDYHULILTXHTXHXPDWRRXIDWRUHOHYDQWHDLQGD
QmR GLYXOJDGR DR S~EOLFR WRUQRXVH GR FRQKHFLPHQWR GH SHVVRDV GLYHUVDV GDV TXH L  WLYHUDP
RULJLQDOPHQWHFRQKHFLPHQWRHRX LL GHFLGLUDPPDQWHUVLJLORVDRDWRRXIDWRUHOHYDQWHRXDLQGD
TXHRFRUUHXRVFLODomRDWtSLFDQDFRWDomRSUHoRRXTXDQWLGDGHQHJRFLDGDGRVYDORUHVPRELOLiULRVGH
HPLVVmRGD&RPSDQKLDWDLVIDWRVGHYHUmRVHULPHGLDWDPHQWHFRPXQLFDGRVDR'LUHWRUGH5HODomR
FRP,QYHVWLGRUHV$GLFLRQDOPHQWHTXDLVTXHUYLRODo}HVGD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRYHULILFDGDVSHODV
3HVVRDV9LQFXODGDVGHYHUmRVHUFRPXQLFDGDVDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV

$ 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR SRGH VHU FRQVXOWDGD QRV VHJXLQWHV HQGHUHoRV L  VHGH GD &RPSDQKLD
5RGRYLD5DSRVR7DYDUHV.PQ8QLGDGH,3UpGLR%DUUR%UDQFR&RWLD±63&(3
 H LL  QD SiJLQD GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GR ZHEVLWH GD &RPSDQKLD
ZZZEODXFRPEUUL HQRZHEVLWHGD&90 ZZZFYPJRYEU 
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações
±$GPLQLVWUDGRUHVUHVSRQViYHLVSHODLPSODQWDomRPDQXWHQomRDYDOLDomRHILVFDOL]DomR
GDSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HV
6HJXQGRD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRRVUHVSRQViYHLVSHODLPSOHPHQWDomRPDQXWHQomRDYDOLDomRH
ILVFDOL]DomRGHUHIHULGD3ROtWLFDVmRR*HUHQWH([HFXWLYRGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVHR'LUHWRU
$GPLQLVWUDWLYR)LQDQFHLURHGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
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21.4 - Outras Informações Relevantes

±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
7RGDV DV LQIRUPDo}HV UHOHYDQWHV UHODWLYDV j GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV Mi IRUDP LQIRUPDGDV QRV
LWHQVDFLPD
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