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Preço por Ação R$15,00 
Columbus Holdings S.A. (“Columbus”), BB Banco de Investimento S.A. (“BB Investimentos”), Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”), Santander Investimentos em Participações S.A. (“SIP”), Visa 
International Service Association (“Visa International”), massa falida do Banco Santos S.A. (“Banco Santos”), HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo (“HSBC”), Panamericano Administradora de Cartões de 
Crédito Ltda. (“Panamericano”), Banco Fininvest S.A. (“Fininvest”), Bemge Administradora de Cartões de Crédito Ltda. (“Bemge”), Banestado Administradora de Cartões de Crédito Ltda. (“Banestado”), 
Banco Itaubank S.A. (“Itaubank”), Unicard Banco Múltiplo S.A. (“Unicard”), Cartão BRB S.A. (“BRB”), Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimento (“Alfa”) e Banco Rural S.A. (“Rural” e, em 
conjunto, os “Acionistas Vendedores”) estão ofertando 477.674.330 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia Brasileira de Meios de Pagamento 
(“Companhia”), livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), por meio de uma distribuição pública secundária, em mercado de balcão não organizado, a ser realizada no Brasil, sob a 
coordenação do Banco Bradesco BBI S.A. (“BBI” ou “Coordenador Líder”), do BB Investimentos, do Santander, do Banco J.P. Morgan S.A. (“J.P. Morgan”), do Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. 
(“Goldman Sachs”) e do Banco UBS Pactual S.A. (“UBS Pactual” e, em conjunto com o Coordenador Líder, o BB Investimentos, o Santander, o J.P. Morgan e o Goldman Sachs, “Coordenadores da Oferta”) 
e Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A. (“Merrill Lynch”), Banco Votorantim S.A. (“Votorantim”), BES Investimento do Brasil S.A. – Banco de Investimento (“BES”) e HSBC Corretora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A. (“HSBC Corretora”, em conjunto com Merrill Lynch, Votorantim e BES, “Coordenadores Contratados”), com a possibilidade de participação de determinadas instituições financeiras por eles 
contratadas, sujeita a registro na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e conforme os procedimentos previstos na Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução 
CVM 400”), e com esforços de colocação no exterior, a serem realizados por intermédio do Bradesco Securities Inc., BB Securities Limited, Banco do Brasil Securities LLC, Santander Investment Securities Inc., 
J.P. Morgan Securities Inc., Goldman, Sachs & Co., UBS Securities LLC, E.S. Financial Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc., e Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (em conjunto, os “Agentes 
de Colocação Internacional”), sendo, nos Estados Unidos da América, para investidores institucionais qualificados, conforme definidos na Rule 144A editada pela Securities and Exchange Commission dos 
Estados Unidos da América (“Regra 144A” e “SEC”, respectivamente), em operações isentas de registro em conformidade com o disposto no Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”), e, 
nos demais países, exceto os Estados Unidos da América e o Brasil para non-U.S. persons, em conformidade com os procedimentos previstos na Regulation S (“Regulamento S”) editada pela SEC, respeitada 
a legislação vigente em cada país (“Oferta”). 

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade total de Ações objeto da Oferta poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 71.651.149 Ações de titularidade dos Acionistas 
Vendedores, equivalentes a até 15,0% das Ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta, conforme opção outorgada pelos Acionistas Vendedores, ao Coordenador Líder (“Opção de Ações 
Suplementares”). A Opção de Ações Suplementares poderá ser exercida pelo Coordenador Líder, mediante decisão conjunta dos Coordenadores da Oferta, total ou parcialmente, em até 30 dias 
contados da data de início da negociação das Ações na BM&FBOVESPA, inclusive nas mesmas condições e no mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, e será destinada a atender a um eventual 
excesso de demanda que vier a ser constatado no decorrer da Oferta. Sem prejuízo do exercício da Opção de Ações Suplementares, a critério dos Acionistas Vendedores, e com a concordância dos 
Coordenadores da Oferta, a Oferta foi aumentada em 10.488.449 Ações de titularidade do Santander, equivalentes a 2,2% das Ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta, nos termos do artigo 
14, parágrafo 2º da Instrução CVM 400 (“Ações Adicionais”). 

O preço de venda por Ação (“Preço por Ação”) foi fixado após a finalização do procedimento de coleta de intenções de investimento com Investidores Institucionais (“Procedimento 
de Bookbuilding”), conduzido no Brasil pelos Coordenadores da Oferta e, no exterior, pelos Agentes de Colocação Internacional.  

 Preço (R$) Comissões (R$)(1) Recursos Líquidos (R$)(1)(2) 

Por Ação(1) ................................................ 15,00 0,56 14,44 
Oferta Secundária .................................... 7.322.441.685,00 274.591.563,00 7.047.850.122,00 
Total ....................................................... 7.322.441.685,00 274.591.563,00 7.047.850.122,00 
 

(1) Sem considerar a distribuição de Ações Suplementares. 
(2) Sem dedução das despesas da Oferta. 
 

A realização da Oferta e a venda das Ações foi aprovada pelos órgãos competentes dos Acionistas Vendedores, quando aplicável, a saber: (i) pela Columbus, em reunião do conselho de 
administração do Banco Bradesco S.A. realizada em 4 de junho de 2009, cuja ata foi publicada no “Diário do Comércio” e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 18 de junho de 2009; (ii) pelo 
BB Investimentos, em reunião da diretoria realizada em 8 de junho de 2009, cuja ata foi publicada no “Jornal do Comércio” e no “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro”, em 19 de junho de 
2009; (iii) pelo Santander, em reunião do conselho de administração realizada em 05 de junho de 2009, cuja ata foi publicada no “Diário do Comércio e Indústria” e no “Diário Oficial do Estado de 
São Paulo”, em 24 de junho de 2009; (iv) pela SIP, em reunião da diretoria realizada em 05 de junho de 2009, cuja ata foi publicada no “Diário do Comércio e Indústria” e no “Diário Oficial do 
Estado de São Paulo”, em 24 de junho de 2009; (v) pela Visa International em 9 de junho de 2009; (vi) pela Alfa, em reunião do conselho de administração realizada em 20 de maio de 2009, cuja 
ata foi publicada no “Diário do Comércio” e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, em 23 de junho de 2009; (vii) pela Cartão BRB, em reunião do conselho de administração realizada em 22 
de junho de 2009; e (viii) pelo Banco Rural, em reunião do conselho de administração realizada em 22 de maio de 2009, cuja ata foi publicada no “Estado de Minas” e no “Diário Oficial do Estado 
de Minas Gerais”, em 18 de junho de 2009. O Banco Santos obteve autorização judicial para a venda das Ações em 28 de maio de 2009. 
 

Registro da Oferta na CVM: CVM/SRE/SEC/2009/003, em 26 de junho de 2009. 
 

A Oferta não foi e nem será registrada na SEC ou em qualquer outra agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer país, exceto no Brasil. 
 

O registro da presente distribuição não implica, por parte da CVM, garantia da veracidade das informações prestadas ou em julgamento sobre a qualidade da 
Companhia emissora, bem como sobre as ações a serem distribuídas.  
 

Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de compra das Ações. Ao decidir adquirir as 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 A SEÇÃO “FATORES DE RISCO” NAS PÁGINAS 74 A 81 DESTE PROSPECTO, PARA CIÊNCIA DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM 
SER CONSIDERADOS EM RELAÇÃO À AQUISIÇÃO DAS AÇÕES.  
 

 

“A(O) presente oferta pública (programa) foi elaborada(o) de acordo com as normas de Regulação e Melhores Práticas da ANBID para as Ofertas Públicas de Distribuição e
Aquisição de Valores Mobiliários, atendendo, assim, a(o) presente oferta pública (programa), aos padrões mínimos de informação exigidos pela ANBID, não cabendo à ANBID 
qualquer responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade da emissora e/ou ofertantes, das Instituições Participantes e dos valores mobiliários objeto da(o) oferta 
pública (programa). Este selo não implica recomendação de investimento. O registro ou análise prévia da presente distribuição não implica, por parte da ANBID, garantia da
veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade da companhia emissora, bem como sobre os valores mobiliários a serem distribuídos. 

 

Global Coordinators e Joint Bookrunners 

  
COORDENADOR LÍDER    

 

Coordenadores da Oferta (Joint Bookrunners) 

  
Coordenadores Contratados 

 
 

  

 

A data deste Prospecto Definitivo é 25 de junho de 2009. 
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GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS E DEFINIÇÕES 
 

Neste Prospecto, os termos “Companhia” ou “Visanet” referem-se, a menos que o contexto determine de 
forma diversa, à Companhia Brasileira de Meios de Pagamento. Abaixo, seguem outras definições relevantes:  
 

ABECS Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços. 
  
Acionistas  Columbus; BB Investimentos; Santander; SIP; Unicard; Fininvest; 

Banestado; Itaubank; Bemge; Visa International; Caixa Econômica 
Federal S.A.; BRB; Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.; 
Panamericano; HSBC; Rural; Banestes S.A. - Banco do Estado do 
Espírito Santo; Banco Santos; Banco Safra S.A.; e Alfa. 

  
Acionistas Controladores Columbus, BB Investimentos, Santander e SIP. 
  
Acionistas Minoritários 
Vendedores 

Banco Santos, HSBC, Panamericano, Fininvest, Bemge, Banestado, 
Itaubank, Unicard, BRB, Alfa, e Rural. 

  
Acionistas Vendedores Columbus, BB Investimentos, Santander, SIP, Visa International, 

Banco Santos, HSBC, Panamericano, Fininvest, Bemge, 
Banestado, Itaubank, Unicard, BRB, Alfa, e Rural. 

  
Ações 477.674.330 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor 

nominal, de emissão da Companhia, livres e desembaraçadas de 
quaisquer ônus ou gravames e de titularidade dos Acionistas 
Vendedores, as quais serão objeto da Oferta. 

  
Ações Adicionais 10.488.449 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor 

nominal, de emissão da Companhia, livres e desembaraçadas de 
quaisquer ônus ou gravames e de titularidade do Santander, 
equivalentes a 2,2% das Ações inicialmente ofertadas no âmbito 
da Oferta, nos termos do artigo 14, parágrafo 2º da Instrução 
CVM 400. 

  
Ações em Circulação Ações emitidas pela Companhia, excetuadas as detidas pelos 

Acionistas Controladores, por pessoas a eles vinculadas, por 
administradores da Companhia e aquelas em tesouraria. 

  
Ações Suplementares Até 71.651.149 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem 

valor nominal, de emissão da Companhia, livres e desembaraçadas 
de quaisquer ônus ou gravames e de titularidade dos Acionistas 
Vendedores, equivalentes a até 15,0% das Ações inicialmente 
ofertadas, conforme opção outorgada pelos Acionistas Vendedores 
ao Coordenador Líder, nas mesmas condições e preço inicialmente 
ofertados, as quais serão destinadas a atender a um eventual 
excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da 
Oferta, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400. 

  
Acordo de Acionistas 
Controladores 

Acordo de Acionistas datado de 4 de junho de 2009, celebrado 
entre Columbus, BB Investimentos, SIP e Santander. 

  
Adquirentes Sociedades responsáveis pela captura, transmissão, 

processamento e liquidação financeira de Transações, pela 
implementação e gestão da rede de aceitação e pelo 
credenciamento de Estabelecimentos. 
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Administradoras Sociedades não financeiras que emitem e administram cartões 
próprios ou de terceiros, mas não concedem crédito direto a seus 
clientes. As administradoras de cartões representam os Portadores 
perante as instituições financeiras responsáveis pela concessão de 
crédito aos Portadores. 

  
Administradores  Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria, 

considerados conjuntamente. 
  
Agentes de Colocação 
Internacional 

Bradesco Securities Inc., BB Securities Limited, Banco do Brasil 
Securities LLC, Santander Investment Securities Inc., J.P. Morgan 
Securities Inc., Goldman, Sachs & Co.; UBS Securities LLC.; Merrill 
Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, E. S. Financial Services, 
Inc. e HSBC Securities (USA) Inc. 

  
Alfa Financeira Alfa S.A. Crédito, Financiamento e Investimento; 

Acionista Vendedora. 
  
ANBID Associação Nacional dos Bancos de Investimento. 
  
Anúncio de Encerramento Anúncio informando acerca do resultado da Oferta. 
  
Anúncio de Início Anúncio informando acerca do início da Oferta. 
  
Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. 
  
Aviso ao Mercado  Comunicado publicado em 09 de junho de 2009 e republicado em 

17 de junho de 2009, informando acerca de determinados termos 
e condições da Oferta, incluindo os relacionados ao recebimento 
de Pedidos de Reserva, em conformidade com o artigo 53 da 
Instrução CVM 400. 

  
Banco Central ou BACEN Banco Central do Brasil. 
  
Banco do Brasil Banco do Brasil S.A. 
  
Banco de Domicílio Instituição financeira selecionada pelo Estabelecimento como banco 

que recebe os valores referentes às vendas com cartões Visa. 
  
Banco Santos Massa falida do Banco Santos S.A.; Acionista Vendedor. 
  
Bandeira Empresa, geralmente internacional, detentora dos direitos de 

propriedade e franqueadora de suas marcas e seus logotipos para uso 
de Adquirentes e Emissores, entre outros, mediante a especificação de 
regras gerais de organização e funcionamento do sistema de cartões de 
crédito e débito e outros meios de pagamento. 

  
Bandeira Visa Bandeira Visa para cartões de crédito e débito. 
  
Banestado Banestado Administradora de Cartões de Crédito Ltda.; Acionista 

Vendedor. 
  
BB Investimentos BB Banco de Investimento S.A. 
  
BEA Bureau of Economic Analysis. 
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Bemge Bemge Administradora de Cartões de Crédito Ltda.; Acionista 
Vendedor. 

  
BES BES Investimento do Brasil S.A. – Banco de Investimento. 
  
BIS Bank for International Settlements. 
  
BM&FBOVESPA BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros. 
  
BMVRL Brazilian Merchant Voucher Receivables Limited, sociedade de 

propósito específico constituída para emissão no mercado externo 
de títulos lastreados em recebíveis. A Companhia não detém 
participação societária direta ou indireta na BMVRL. 

  
BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 
  
Bradesco Banco Bradesco S.A. 
  
BRB Cartão BRB S.A.; Acionista Vendedor. 
  
CAGR Compound Annual Growth Rate, consiste na taxa anual de 

crescimento composta da Companhia relativamente aos períodos 
indicados neste Prospecto. 

  
Câmara de Arbitragem Câmara de Arbitragem do Mercado, instituída pela 

BM&FBOVESPA. 
  
Cartão Instrumento de identificação e de pagamentos físicos ou virtuais, 

emitidos e concedidos pelos Emissores, para uso pessoal e 
intransferível dos Portadores, com funções múltiplas ou não, de débito, 
crédito e crédito direto ao consumidor (CDC), dentre outras. 

  
CBGS Companhia Brasileira de Gestão de Serviços, sociedade em que a 

Companhia possui participação societária indireta, e que detém 
participação societária na Orizon, Prevsaúde e Precisa. 

  
CBGS Ltda. CBGS – Gestão e Processamento de Informações de Saúde Ltda., 

sociedade controlada diretamente pela Companhia. 
  
CBSS Companhia Brasileira de Soluções e Serviços, sociedade de 

prestação de serviços voltada à área de gestão de vale-benefícios, 
e cujos acionistas são os Acionistas Controladores da Companhia. 

  
CDI Certificado de Depósito Interbancário. 
  
Cetip Cetip S.A. Balcão Organizado de Ativos e Derivativos. 
  
CFC Conselho Federal de Contabilidade. 
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CMN Conselho Monetário Nacional. 
  
COFINS Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. 
  
Columbus Columbus Holdings S.A., pertencente ao mesmo conglomerado 

econômico que o Bradesco e Acionista Vendedora. 
  
Companhia ou Visanet Companhia Brasileira de Meios de Pagamento. 
  
Conselheiro Independente  Conforme o regulamento do Novo Mercado, o Conselheiro 

Independente caracteriza-se por: (i) não ter qualquer vínculo com 
a Companhia, exceto participação de capital; (ii) não ser acionista 
controlador, cônjuge ou parente até segundo grau daquele, ou não 
ser ou não ter sido, nos últimos três anos, vinculado a sociedade 
ou entidade relacionada ao acionista controlador (pessoas 
vinculadas a instituições públicas de ensino e/ou pesquisa estão 
excluídas desta restrição); (iii) não ter sido, nos últimos três anos, 
empregado ou diretor da Companhia, do acionista controlador ou 
de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não ser fornecedor 
ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da 
Companhia, em magnitude que implique perda de independência; 
(v) não ser colaborador ou administrador de sociedade ou 
entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços e/ou 
produtos à Companhia; (vi) não ser cônjuge ou parente até 
segundo grau de algum administrador da Companhia; e (vii) não 
receber outra remuneração da Companhia além da de conselheiro 
(proventos em dinheiro oriundos de participação de capital estão 
excluídos desta restrição). 
 
São ainda considerados “Conselheiros Independentes” aqueles 
eleitos mediante as faculdades previstas no artigo 141 parágrafos 
4º e 5º ou no artigo 239 da Lei das Sociedades por Ações, os 
quais contemplam quoruns e formas para eleição de membros do 
conselho pelos acionistas minoritários. 

   
Conselho de Administração O conselho de administração da Companhia. 
  
Constituição Federal Constituição da República Federativa do Brasil. 
  
Contrato de Distribuição Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Garantia 

Firme ou Melhores Esforços de Liquidação e Distribuição de 
Ações Ordinárias de Emissão da Companhia Brasileira de Meios 
de Pagamento, celebrado entre os Coordenadores da Oferta, os 
Acionistas Vendedores, a Companhia e a BM&FBOVESPA, na 
qualidade de interveniente anuente, a fim de regular a Oferta. 

  
Contrato de Estabilização Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de 

Estabilização de Preço de Ações Ordinárias de Emissão da 
Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, celebrado entre os 
Acionistas Vendedores, o BBI e a Bradesco S.A. Corretora de 
Títulos e Valores Mobiliários. 
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Contrato de Participação no 
Novo Mercado 

Contrato celebrado entre a Companhia, os Administradores, os 
Acionistas Controladores e a BM&FBOVESPA em 8 de junho de 
2009, contendo obrigações relativas à listagem da Companhia no Novo 
Mercado, que entrará em vigor na data de publicação do Anúncio de 
Início, quando as ações da Companhia estarão registradas no segmento 
do Novo Mercado da BM&FBOVESPA e passarão a ser negociadas 
sob o código “VNET3” no dia útil seguinte à publicação do Anúncio 
de Início. 

  
Controle Difuso  É o Poder de Controle exercido por acionista detentor de menos de 

50% (cinquenta por cento) do capital social da Companhia, ou 
quando exercido por acionistas, que em conjunto, sejam detentores 
de percentual superior a 50% (cinquenta por cento) do capital social, 
detendo cada um deles, individualmente, menos de 50% (cinquenta 
por cento) do mesmo capital, e desde que (i) não sejam signatários de 
acordo de votos, (ii) não estejam sob controle comum e (iii) nem 
atuem representando interesse comum. 

  
Coordenador Líder ou BBI Banco Bradesco BBI S.A. 
  
Coordenadores Contratados Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A., BancoVotorantim 

S.A., BES Investimento do Brasil S.A. – Banco de Investimento e 
HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 

  
Coordenadores da Oferta  Coordenador Líder, BB Investimentos, Santander, J.P. Morgan, 

Goldman Sachs e UBS Pactual. 
  
COPOM Comitê de Política Monetária. 
  
CSLL  Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido. 
   
CVM Comissão de Valores Mobiliários. 
  
Dativa Dativa Conectividade em Saúde Ltda., sociedade incorporada em 

29 de maio de 2008 pela Orizon. 
  
Diretoria Os diretores da Companhia, considerados conjuntamente. 
  
Dólar, USD ou US$ Dólar dos Estados Unidos da América. 
  
EBITDA O EBITDA corresponde ao lucro líquido antes do imposto de renda 

e contribuição social, do resultado financeiro e das despesas de 
depreciação e amortização. O EBITDA não é medida de 
desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas no 
Brasil, IFRS ou US GAAP, tampouco deve ser considerado 
isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro líquido, como 
medida de desempenho operacional, ou alternativa aos fluxos de 
caixa operacionais, ou como medida de liquidez. Outras empresas 
podem calcular o EBITDA de maneira diferente da Companhia. O 
EBITDA, no entanto, apresenta limitações que prejudicam a sua 
utilização como medida da lucratividade da Companhia, em razão 
de não considerar determinados custos decorrentes dos negócios da 
Companhia, que poderiam afetar, de maneira significativa, os 
lucros da Companhia, tais como despesas financeiras, tributos, 
depreciação, despesas de capital e outros encargos relacionados. O 
EBITDA é utilizado pela Companhia como medida adicional de 
desempenho de suas operações. 
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EBITDA Ajustado  O EBITDA Ajustado corresponde ao lucro líquido antes (1) do 
imposto de renda e contribuição social, (2) das despesas de 
depreciação e amortização,(3) do resultado financeiro, sem 
considerar a exclusão da receita financeira líquida dos custos 
financeiros relacionados aos negócios de antecipação de 
recebíveis aos Estabelecimentos, (4) do ganho de capital gerado 
no resgate de ações pela Visa Inc. para o trimestre findo em 31 de 
março de 2008 e exercício findo em 31 de dezembro de 2008, (5) 
da perda com a descontinuidade de projetos anteriormente 
classificados no ativo diferido da Companhia para o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2008 e (6) da baixa de ágio da 
controlada direta CBGS Ltda. e da provisão para perda com ágio 
da controlada em conjunto CBGS para o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2008. O EBITDA Ajustado não é medida de 
desempenho financeiro segundo as Práticas Contábeis Adotadas 
no Brasil, IFRS ou US GAAP, tampouco deve ser considerado 
isoladamente, ou como uma alternativa ao lucro líquido, como 
medida de desempenho operacional, ou alternativa aos fluxos de 
caixa operacionais, ou como medida de liquidez. Outras empresas 
podem calcular o EBITDA Ajustado de maneira diferente da 
Companhia. O EBITDA Ajustado, no entanto, apresenta 
limitações que prejudicam a sua utilização como medida da 
lucratividade da Companhia, em razão de não considerar 
determinados custos decorrentes dos negócios da Companhia, que 
poderiam afetar, de maneira significativa, os lucros da 
Companhia, tais como despesas financeiras, tributos, depreciação, 
despesas de capital e outros encargos relacionados. O EBITDA 
Ajustado é utilizado pela Companhia como medida adicional de 
desempenho de suas operações. 

  
Emissor Empresa nacional ou estrangeira, instituição financeira ou não, 

que concede crédito aos Portadores, autorizada pelas Bandeiras a 
emitir os cartões e/ou a disponibilizar Produtos para uso dos 
Portadores no Brasil e/ou no exterior, bem como a executar a 
cobrança dos gastos efetuados com cartões pelos Portadores. 

  
Empregado Empregado da Companhia que integre a folha de pagamento da 

Companhia ou de qualquer uma de suas Subsidiárias na data da 
efetivação do Pedido de Reserva e assim expressamente o 
declarar ao preencher o Pedido de Reserva, assinalando sua 
participação, no campo específico, à Oferta aos Empregados. O 
Empregado que não indicou sua condição de “Empregado 
Participante da Oferta aos Empregados” no Pedido de Reserva 
será considerado como um Investidor Não-Institucional comum e 
não será considerado para a Oferta aos Empregados. 

  
Equipamento de Captura POS e Pin Pad. 
  
Estabelecimentos, 
Estabelecimentos  
Comerciais ou EC 

Fornecedores de bens e/ou prestadores de serviços aos Portadores, 
credenciados pelos Adquirentes. 
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Estabelecimentos Ativos  
ou Estabelecimentos  
Comerciais Ativos 

Estabelecimentos que realizaram pelo menos uma Transação nos 
180 (cento e oitenta) dias que antecederam a uma determinada 
verificação. 

  
Estatuto Social Estatuto Social da Companhia. 
  
EUA ou Estados Unidos Estados Unidos da América. 
  
Exchange Act Securities Exchange Act de 1934, dos Estados Unidos da 

América, conforme alterado. 
  
FED Federal Reserve Bank, o Banco Central dos Estados Unidos. 
  
FGV Fundação Getulio Vargas. 
  
Fininvest Banco Fininvest S.A.; Acionista Vendedor. 
  
FMI Fundo Monetário Internacional. 
  
Febraban Federação Brasileira de Bancos. 
  
Fundo Fundos de Investimento em Ações de emissão da Companhia, 

constituídos pelo Bradesco e Banco do Brasil. Os Investidores 
Não-Institucionais que não sejam Pessoas Vinculadas poderão 
realizar seus investimentos indiretamente, por meio de aplicações em 
cotas de um único Fundo, que, nos termos dos respectivos 
regulamentos e prospectos anexos a este Prospecto, têm sua carteira 
de investimento composta por, no mínimo, 95% e, no máximo, 100% 
de ações ordinárias de emissão da Companhia, observados os limites 
de aplicação em cotas dos Fundos de, no mínimo, R$300,00 
(trezentos reais) e, no máximo, R$300.000,00 (trezentos mil reais). 

  
Goldman Sachs Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. 
  
Governo Federal Governo Federal do Brasil. 
  
Grupo Itaú-Unibanco O Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A., suas subsidiárias, 

coligadas e controladas. 
  
Grupo Santander Brasil O Santander, suas subsidiárias, coligadas e controladas. 
  
Grupo de Acionistas Conjunto de dois ou mais acionistas de uma sociedade: (i) que 

sejam partes de acordo de voto; (ii) se um for, direta ou 
indiretamente, acionista controlador ou sociedade controladora do 
outro, ou dos demais; (iii) que sejam sociedades direta ou 
indiretamente controladas pela mesma pessoa, ou conjunto de 
pessoas, acionistas ou não; ou (iv) que sejam sociedades, 
associações, fundações, cooperativas e trusts, fundos ou carteiras 
de investimentos, universalidades de direitos ou quaisquer outras 
formas de organização ou empreendimento com os mesmos 
administradores ou gestores, ou, ainda, cujos administradores ou 
gestores sejam sociedades direta ou indiretamente controladas 
pela mesma pessoa, ou conjunto de pessoas, acionistas ou não. No 
caso de fundos de investimentos com administrador comum, 
somente serão considerados como um Grupo de Acionistas 
aqueles cuja política de investimentos e de exercício de votos em 
Assembleias Gerais, nos termos dos respectivos regulamentos, for 
de responsabilidade do gestor, em caráter discricionário. 
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HSBC HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo; Acionista Vendedor. 
  
HSBC Corretora HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
  
IBGC Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. 
  
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
  
IBRACON Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. 
  
IGP–M Índice Geral de Preços ao Mercado, divulgado pela FGV. 
  
IFRS International Financial Reporting Standards ou Normas 

Internacionais de Contabilidade. 
  
INPI Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 
  
Instituições Participantes da 
Oferta 

Em conjunto, os Coordenadores da Oferta, os Coordenadores 
Contratados e os Participantes Consorciados. 

  
Instrução CVM 325 Instrução CVM n.º 325, de 27 de janeiro de 2000, conforme alterada. 
  
Instrução CVM 358 Instrução CVM n.º 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada. 
  
Instrução CVM 400 Instrução CVM n.º 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme 

alterada. 
  
IOF Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros. 
  
Investidores Estrangeiros Investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos 

Estados Unidos, em conformidade com o disposto na Regra 144A, e 
non-U.S. persons nos demais países (exceto nos Estados Unidos e no 
Brasil), com base no Regulamento S, que invistam no Brasil em 
conformidade com os mecanismos de investimento da Resolução 
CMN 2.689, da Instrução CVM 325 e da Lei n.º 4.131. 

  
Investidores Institucionais Investidores pessoas físicas, pessoas jurídicas residentes e 

domiciliados no Brasil e clubes de investimento registrados na 
BM&FBOVESPA, com relação a ordens específicas de 
investimento referentes a valores que excedam R$300,0 mil, 
fundos de investimento, fundos de pensão, entidades 
administradoras de recursos de terceiros registradas na CVM, 
entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central, 
condomínios destinados à aplicação em carteira de títulos e 
valores mobiliários registrados na CVM e/ou na 
BM&FBOVESPA, seguradoras, entidades de previdência 
complementar e de capitalização, carteiras de valores mobiliários, 
pessoas jurídicas não financeiras com patrimônio líquido superior 
a R$5,0 milhões e determinados Investidores Estrangeiros. 
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Investidores Não-Institucionais  Investidores pessoas físicas e jurídicas residentes e domiciliados no 
Brasil que não sejam considerados Investidores Institucionais, bem 
como os Empregados, Fundos e clubes de investimento registrados na 
BM&FBOVESPA que decidam participar da Oferta de Varejo, 
observado o valor mínimo de investimento de R$3.000,00 (três mil 
reais) e o valor máximo de investimento de R$300.000,00 (trezentos 
mil reais) por Investidor Não-Institucional. Os Fundos, quando da 
realização dos seus respectivos Pedidos de Reserva, não estarão 
sujeitos ao limite máximo de investimento da Oferta de Varejo. 

   
IPCA Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. 
  
IR Imposto de Renda. 
  
IRPJ Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. 
  
ISS Imposto sobre Serviços. 
  
Itaubank Banco Itaubank S.A.; Acionista Vendedor. 
  
J.P. Morgan Banco J.P. Morgan S.A. 
  
Lei das Sociedades por Ações Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada. 
  
Lei do Mercado de Valores 
Mobiliários 

Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada. 

  
Lei n.º 4.131 Lei n.º 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada. 
  
Lei n.º 11.638 Lei n.º 11.638, de 28 de dezembro de 2008, que alterou, revogou 

e introduziu novos dispositivos à Lei das Sociedades por Ações. 
  
Margem EBITDA Ajustado O EBITDA Ajustado em um determinado período dividido pela 

soma entre a receita operacional líquida e o resultado financeiro 
líquido com os negócios de antecipação de recebíveis aos 
Estabelecimentos ao longo do mesmo período. 

  
Merrill Lynch Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A. 
  
MP 449/08 Medida Provisória n.º 449, de 3 de dezembro de 2008, a qual foi 

convertida na Lei nº 11.491, de 27 de maio de 2009, que alterou a 
legislação tributária federal relativa ao parcelamento ordinário de 
débitos tributários, concedeu remissão nos casos em que especifica, 
instituiu regime tributário de transição, e deu outras providências. 

  
Oferta Oferta pública que compreende a distribuição secundária de, 

inicialmente, 477.674.330 Ações de titularidade dos Acionistas 
Vendedores, a ser realizada no Brasil em mercado de balcão não-
organizado, nos termos da Instrução CVM 400. Adicionalmente, 
os Agentes de Colocação Internacional realizarão esforços de 
colocação das Ações no exterior, sendo nos Estados Unidos para 
investidores institucionais qualificados, conforme definidos na 
Regra 144A editada pela SEC, em operações isentas de registro 
em conformidade com o disposto no Securities Act, e nos demais 
países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos, em conformidade 
com os procedimentos previstos no Regulamento S editado pela 
SEC, respeitada a legislação vigente em cada país. 
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Oferta aos Empregados O montante de 5% das Ações objeto da Oferta de Varejo que serão 
destinadas prioritariamente à colocação pública junto aos Empregados. 

  

Oferta de Varejo Oferta realizada junto aos Investidores Não-Institucionais, 
incluindo a Oferta aos Empregados e aos Fundos. 

  

Oferta Institucional Oferta direcionada a Investidores Institucionais. 
  

OPA Oferta pública de aquisição de ações. 
  

Opção de Ações Suplementares Opção outorgada pelos Acionistas Vendedores ao Coordenador 
Líder para a venda das Ações Suplementares, as quais serão 
destinadas exclusivamente a atender eventual excesso de 
demanda que venha a ser constatado no decorrer da Oferta. 

  

Orizon Orizon Brasil Processamento de Informações de Saúde Ltda., 
sociedade em que a Companhia possui participação societária 
indireta, por meio da CBGS. 

  

País República Federativa do Brasil. 
  

Panamericano Panamericano Administradora de Cartões de Crédito Ltda.; 
Acionista Vendedor. 

  

Participantes Consorciados Sociedades corretoras autorizadas a operar na BM&FBOVESPA, 
subcontratadas pelos Coordenadores da Oferta em nome dos 
Acionistas Vendedores, para fazer parte do esforço de colocação 
das Ações exclusivamente aos Investidores Não-Institucionais. 

  

PDV Equipamentos do próprio Estabelecimento, denominados Ponto-
de-Venda. 

  

Pedido de Reserva Formulário específico para a realização de reservas de Ações pelos 
Empregados e demais Investidores Não-Institucionais interessados em 
participar da Oferta investindo diretamente nas Ações. 

  

Pedido de Reserva do Fundo Cada Fundo realizou um único pedido de reserva no último dia do 
Período de Reserva, correspondente ao montante de aplicações feitas 
no Fundo pelos Investidores Não-Institucionais que não sejam 
considerados Pessoas Vinculadas. Os Fundos, quando da realização 
dos seus respectivos Pedidos de Reserva, não estavam sujeitos ao 
limite máximo de investimento da Oferta de Varejo e não estipularam 
preço máximo por Ação como condição de eficácia de seus respectivos 
Pedidos de Reserva. 

  

Período de Reserva O período de 17 de junho de 2009 a 24 de junho de 2009, 
inclusive, no qual os Empregados e demais Investidores Não-
Institucionais efetuaram seus Pedidos de Reserva. Conforme 
Comunicado ao Mercado publicado em 25 de junho de 2009, o 
Período de Reserva foi prorrogado até as 16 horas do dia 25 de 
junho de 2009. 

  

Pessoas Vinculadas Investidores Institucionais e Investidores Não-Institucionais que 
sejam (a) administradores ou controladores da Companhia e/ou 
dos Acionistas Vendedores, (b) controladores ou administradores 
das Instituições Participantes da Oferta, (c) outras pessoas 
vinculadas à Oferta, e (d) cônjuges ou companheiros, 
ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º grau de cada uma 
das pessoas referidas nos itens (a), (b) ou (c). 
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GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS E DEFINIÇÕES 
 

 

 

PIB Produto Interno Bruto. 
  
Pin Pad Equipamentos para a leitura e criptografia dos dados das 

Transações e dos cartões de crédito e de débito originados nos 
equipamentos PDV. 

  
PIS Programa de Integração Social. 
  
Placement Facilitation Agreement Contrato celebrado entre os Agentes de Colocação Internacional, 

os Acionistas Vendedores e a Companhia, regulando esforços de 
colocação das Ações no exterior no âmbito da Oferta pelos 
Agentes de Colocação Internacional. 

  
Plano Real Plano econômico do Governo Federal que introduziu o Real como 

moeda de curso legal obrigatório no Brasil, em julho de 1994. 
  
Poder de Controle e termos 
correlatos, como Controle, 
Controlador, Controlada e sob 
Controle comum 

O poder efetivamente utilizado de dirigir as atividades sociais e 
orientar o funcionamento dos órgãos da Companhia, de forma 
direta ou indireta, de fato ou de direito. Há presunção relativa de 
titularidade do controle em relação à pessoa ou ao grupo de 
pessoas vinculado por acordo de acionistas ou sob controle 
comum (grupo de controle) que seja titular de ações que lhe 
tenham assegurado a maioria absoluta dos votos dos acionistas 
presentes nas três últimas assembleias gerais da Companhia, 
ainda que não seja titular das ações que lhe assegurem a maioria 
absoluta do capital votante. 

  
Portadores Pessoas físicas ou prepostos de pessoas jurídicas detentoras dos cartões 

e usuários de produtos, bens e serviços concedidos pelos Emissores. 
  
POS Point-of-Sale. É a sigla utilizada para se referir aos equipamentos 

para captura eletrônica de Transações. 
  
Práticas Contábeis Adotadas no 
Brasil 

Práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme previstas na Lei 
das Sociedades por Ações, e alterações, nas normas e instruções 
emitidas pela CVM e pelo IBRACON e nas resoluções do 
Conselho Federal de Contabilidade. 

  
Precisa Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda., sociedade em que a 

Companhia possui participação societária indireta, por meio da CBGS. 
  
Preço por Ação R$15,00. 
  
Prevsaúde Prevsaúde Comercial de Produtos e de Benefícios de Farmácia 

Ltda., sociedade em que a Companhia possui participação 
societária indireta, por meio da CBGS. 

  
Private Label Cartões de crédito emitidos por grandes varejistas com o objetivo 

de fidelizar seus clientes, sem Bandeira. 
  
Private Label Híbrido Modalidade de cartões de crédito emitidos por grandes varejistas 

com o objetivo de fidelizar seus clientes, tendo como vantagem a 
associação a uma Bandeira. 
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GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS E DEFINIÇÕES 
 

 

 

Procedimento de Bookbuilding Processo de fixação do Preço por Ação realizado pelos 
Coordenadores da Oferta, conforme previsto nos artigos 23, 
parágrafo 1º e 44 da Instrução CVM 400. 

  
Produtos Produtos com a Bandeira Visa, os quais a Companhia presta 

serviços de captura, roteamento e transmissão de dados das 
Transações no Brasil. 

  
Prospecto ou Prospecto 
Definitivo 

Este Prospecto Definitivo de Distribuição Pública Secundária de 
Ações Ordinárias de emissão da Companhia. 

  
Prospecto Preliminar O Prospecto Preliminar de Distribuição Pública Secundária de 

Ações Ordinárias de emissão da Companhia. 
  
Real, Reais ou R$ Moeda corrente do Brasil. 
  
Regra 144A Rule 144A editada pela SEC ao amparo do Securities Act, 

conforme alterada. 
  
Regulamento de Arbitragem Regulamento da Câmara de Arbitragem, inclusive suas 

posteriores modificações, que disciplina o procedimento de 
arbitragem ao qual serão submetidos todos os conflitos 
estabelecidos na Cláusula Compromissória inserida no Estatuto 
Social da Companhia e constante dos termos de anuência dos 
administradores e dos controladores. 

  
Regulamento do Novo Mercado Regulamento de Listagem do Novo Mercado que prevê as 

práticas diferenciadas de governança corporativa a serem 
adotadas pelas companhias com ações listadas no Novo Mercado. 

  
Regulamento S Regulation S editado pela SEC ao amparo do Securities Act, 

conforme alterado. 
  
Relatório sobre a Indústria de 
Cartões de Pagamentos 

Relatório sobre a Indústria de Cartões de Pagamentos elaborado 
pelo Banco Central do Brasil, pela Secretaria de Direito 
Econômico e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico, 
divulgado em 31 de março de 2009. 

  
Resolução CMN 2.689 Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 2.689, de 26 de 

janeiro de 2000, conforme alterada. 
  
Rural Banco Rural S.A.; Acionista Vendedor. 
  
Santander Banco Santander (Brasil) S.A.  
  
SEC Securities and Exchange Commission, a comissão de valores 

mobiliários dos EUA. 
  
Securities Act Securities Act de 1933, dos Estados Unidos da América, 

conforme alterado. 
  
SELIC Sistema Especial de Liquidação e de Custódia. 
  
Servinet Servinet Serviços Ltda., sociedade controlada pela Companhia. 
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GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS E DEFINIÇÕES 
 

 

 

Servrede Servrede Serviços S.A., sociedade não operacional controlada 
pela Companhia. 

  
SIP Santander Investimentos em Participações S.A., sociedade 

pertencente ao Grupo Santander Brasil e Acionista Vendedora. 
  
SRF ou Receita Federal Secretaria da Receita Federal. 
  
Taxa de Administração Percentual sobre a Transação cobrado pela Companhia dos 

Estabelecimentos pela prestação dos serviços de captura, 
transmissão, processamento e liquidação financeira das 
Transações realizadas. 

  
Taxa de Administração Líquida A Taxa de Administração menos a Taxa de Intercâmbio, que 

constitui a receita de comissões auferida pela Companhia. 
  
Taxa de Intercâmbio É uma taxa paga pelo Adquirente ao Emissor. Esta taxa é 

determinada pela Visa International. 
  
Taxa DI Taxa média diária do Depósito Interfinanceiro de um dia, “over 

extra-grupo”, expressa na forma percentual ao ano, base 252 
(duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada 
pela CETIP. 

  
TEF Transferências eletrônicas de recursos financeiros. 
  
The Nilson Report The Nilson Report, publicação norte-americana sobre mercado de 

meios eletrônicos de pagamento. 
  
TI Tecnologia da Informação. 
  
TJLP Taxa de Juros de Longo Prazo. 
  
Transação Toda e qualquer aquisição de bens e serviços por meio de cartões 

de pagamento realizada por Portadores em Estabelecimentos 
credenciados no País. No caso das vendas parceladas, a 
Companhia considera cada parcela como sendo uma nova 
Transação realizada. 

  
Trava de Domicílio Bancário Um Estabelecimento, para receber o pagamento relativo a suas 

vendas com cartões e também realizar operações de antecipação 
de recebíveis com cartões, requer que um Emissor atue como seu 
banco de domicílio. Para tanto, o Estabelecimento, via de regra, 
concorda em não mudar seu banco de domicílio por um 
determinado período, ou seja, o Estabelecimento passa a ter uma 
Trava de Domicílio Bancário com um determinado Emissor. 

  
Troco-Fácil Produto que permite aos Portadores dos cartões Visa Electron 

realizar saques associados a compras em Estabelecimentos 
afiliados à Companhia. 
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GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS E DEFINIÇÕES 
 

 

 

UBS Pactual  Banco UBS Pactual S.A. 
   
Unicard  Unicard Banco Múltiplo S.A.; Acionista Vendedor. 
  
US GAAP Generally Accepted Accounting Principles in the Unites States 

ou Princípios contábeis geralmente aceitos nos Estados Unidos 
da América. 

  
Visa International Visa International Service Association, subsidiária integral da 

Visa Inc. e Acionista Vendedora. 
  
Visa do Brasil Visa do Brasil Empreendimentos Ltda. 
  
Visa Vale Produto da Bandeira Visa no Brasil associado a benefícios de 

refeição e alimentação. 
  
Volume Financeiro de 
Transações 

Volume financeiro das Transações capturadas, transmitidas, 
processadas e liquidadas financeiramente por Adquirentes ou 
qualquer outra sociedade que realize a liquidação financeira de 
Transações. 

  
Votorantim Banco Votorantim S.A. 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES 
 

Este Prospecto contém estimativas e perspectivas para o futuro, principalmente nas seções “Sumário da 
Companhia”, “Fatores de Risco”, “Discussão e Análise da Administração sobre a Situação Financeira e o 
Resultado das Operações”, “Visão Geral do Setor” e “Atividades da Companhia” nas páginas 19, 74, 95, 137 
e 147, respectivamente, deste Prospecto. 
 

As estimativas e perspectivas para o futuro têm por embasamento, em grande parte, expectativas atuais e 
projeções sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam ou podem afetar os negócios e operações 
da Companhia. Embora a Companhia acredite que essas considerações sobre estimativas e perspectivas 
futuras sejam baseadas em assunções razoáveis, elas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e são 
elaboradas levando em consideração as informações atualmente disponíveis. Muitos fatores importantes, além 
dos fatores discutidos neste Prospecto, podem impactar adversamente os resultados tais como previstos nas 
estimativas e perspectivas sobre o futuro. Tais fatores incluem, entre outros, os seguintes: 
 

• os efeitos da crise financeira e econômica internacional no Brasil; 
 

• mudanças na conjuntura econômica, política, social e de negócios do Brasil; 
 

• inflação, variação cambial e flutuações das taxas de juros, controle de câmbio, liquidez nos 
mercados financeiro e de capitais; 

 

• não-ocorrência do sucesso contínuo dos esforços de credenciamento de Estabelecimentos e de 
implementação de parcerias com Emissores para a emissão de cartões da Bandeira Visa; 

 

• incapacidade da Companhia de implementar com êxito sua estratégia de crescimento; 
 

• alteração nas relações comerciais com a Bandeira Visa; 
 

• existência de crédito para os Portadores; 
 

• mudanças no cenário competitivo do setor de cartões de pagamento; 
 

• interesses dos Acionistas Controladores; 
 

• aumento de custos e aumento da Taxa de Intercâmbio, bem como redução da Taxa de Administração; 
 

• perda da licença para: (i) atuar na afiliação de Estabelecimentos Comerciais para a aceitação de 
produtos Visa no Brasil; (ii) adquirir e processar as Transações de cartões da Bandeira Visa no 
Brasil; bem como alterações nas políticas e regras da Bandeira Visa; 

 

• alterações nas leis e nos regulamentos aplicáveis às atividades e práticas da Companhia; 
 

• incapacidade de desenvolver o negócio de antecipação de recebíveis; e 
 

• outros fatores discutidos na seção “Fatores de Risco”.  
 
As palavras “acredita”, “pode”, “poderá”, “deverá”, “visa”, “estima”, “continua”, “antecipa”, “pretende”, 

“espera” e outras palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e perspectivas para o futuro. As 
considerações sobre estimativas e perspectivas para o futuro incluem informações atinentes a resultados e projeções, 
estratégia, planos de financiamentos, posição concorrencial, ambiente do setor, oportunidades de crescimento 
potenciais, os efeitos de regulamentação futura e os efeitos da concorrência. Tais estimativas e perspectivas para o 
futuro referem-se apenas à data em que foram expressas, sendo que nem a Companhia, nem os Coordenadores, nem os 
Agentes de Colocação Internacional assumem a obrigação de atualizar publicamente ou revisar quaisquer dessas 
estimativas em razão da ocorrência de nova informação, eventos futuros ou de quaisquer outros fatores. Em vista dos 
riscos e incertezas aqui descritos, as estimativas e perspectivas para o futuro constantes neste Prospecto podem não vir 
a se concretizar, muitas das quais estão além da capacidade de controle ou previsão da Companhia. Tendo em vista 
estas limitações, os investidores não devem tomar suas decisões de investimento exclusivamente com base nas 
estimativas e perspectivas para o futuro contidas neste Prospecto. 
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APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS 
 
Introdução 
 

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia e controladas são elaboradas de 
acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, que incluem a Lei das Sociedades por Ações, as 
normas e instruções emitidas pela CVM e IBRACON e as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. 
No presente Prospecto, os termos “Real”, “Reais” e o símbolo “R$” referem-se à moeda oficial do Brasil. Os 
termos “Dólar” e “Dólares”, assim como o símbolo “US$”, referem-se à moeda oficial dos Estados Unidos. 
 

Para maiores informações sobre as alterações à Lei das Sociedades por Ações, vide a seção “Discussão e 
Análise da Administração Sobre a Situação Financeira e o Resultado das Operações – Alterações na Lei das 
Sociedades por Ações – Lei n.º 11.638 e MP 449/08”, na página 101 deste Prospecto. 
 

As informações financeiras incluídas neste Prospecto derivam das: 
 

• Demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas aos exercícios 
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2006, 2007 e 2008, elaboradas pela Companhia de 
acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, e auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu 
Auditores Independentes, de acordo com as normas brasileiras de auditoria, cujo parecer de auditoria 
inclui parágrafo de ênfase sobre o fato de que, conforme mencionado na nota explicativa n.º 2 às 
demonstrações financeiras, em decorrência das mudanças nas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil 
durante o ano de 2008, as demonstrações financeiras relativas aos exercícios encerrados em 31 de 
dezembro de 2007 e de 2006, apresentadas para fins de comparação, foram reclassificadas e estão 
sendo reapresentadas conforme previsto nas Normas e Procedimentos de Contabilidade – NPC n.º 12 
– “Práticas Contábeis, Mudanças de Estimativas Contábeis e Correção de Erros”, e 

 
• Demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas aos períodos de três 

meses encerrados em 31 de março de 2008 e de 2009, elaboradas pela Companhia de acordo com 
as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, sendo as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas da Companhia relativas ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2009 
auditadas de acordo com as normas brasileiras de auditoria e as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas da Companhia relativas ao período de três meses encerrado em 31 de 
março de 2008 submetidas a revisão limitada efetuada de acordo com as normas específicas 
estabelecidas pelo IBRACON - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, em conjunto com o 
Conselho Federal de Contabilidade – CFC, pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, 
cujo parecer de auditoria inclui parágrafo de ênfase sobre o fato de que, conforme mencionado na 
nota explicativa n.º 2 às demonstrações financeiras, em decorrência das mudanças nas Práticas 
Contábeis Adotadas no Brasil durante o ano de 2008, as demonstrações financeiras referentes ao 
trimestre encerrado em 31 de março de 2008, apresentadas para fins de comparação, foram ajustadas 
e estão sendo reapresentadas como previsto nas Normas e Procedimentos de Contabilidade – NPC n.º 
12 – “Práticas Contábeis, Mudanças nas Estimativas Contábeis e Correção de Erros”. 

 
As demonstrações financeiras comentadas neste Prospecto requerem, em sua elaboração, a adoção de 

estimativas e julgamentos que afetam os valores de determinados ativos e passivos e receitas e despesas nos 
exercícios e períodos demonstrados, e que estão sujeitos a riscos e incertezas. Os resultados reais poderão 
diferir substancialmente daqueles indicados nessas previsões em decorrência de diversos fatores que afetam 
os negócios da Companhia, inclusive, entre outros, aqueles constantes nas seções “Considerações sobre 
Estimativas e Projeções” e “Fatores de Risco”, e outros fatores discutidos neste Prospecto. 
 

Os resultados refletidos nas demonstrações financeiras da Companhia para os exercícios encerrados em 
31 de dezembro de 2006, 2007 e 2008 e para os períodos de três meses encerrados em 31 de março de 2008 e 
de 2009 não são indicativos dos resultados que podem ser esperados para períodos e exercícios futuros, 
incluindo o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2009. 
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APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS 
 

 

As demonstrações financeiras consolidadas apresentadas neste Prospecto incorporam os saldos das 
contas da Companhia e das controladas diretas: (i) Servinet Serviços Ltda.; (ii) Servrede Serviços S.A.; (iii) 
CBGS Ltda., e das controladas indiretas em conjunto: (i) CBGS; (ii) Orizon; (iii) Dativa; (iv) Prevsaúde; e (v) 
Precisa. Conforme protocolo de incorporação de 29 de maio de 2008, a Dativa foi incorporada pela Orizon. O 
objetivo da incorporação é a maior integração e unidade administrativa, comercial e financeira, com a 
consequente redução de custos operacionais, administrativos e financeiros dessas sociedades. 
 

Na elaboração das demonstrações financeiras consolidadas foram eliminados os saldos e as transações 
entre as empresas do grupo. As demonstrações financeiras da filial da Companhia em Grand Cayman, Ilhas 
Britânicas Ocidentais, preparadas originalmente em Dólar, foram convertidas para Reais com base nas taxas 
correntes do câmbio de fechamento nas datas dos balanços patrimoniais e preparadas de acordo com as 
Práticas Contábeis Adotadas no Brasil. 
 
Aditamento ao Contrato de Afiliação e Licença para Uso de Marca Registrada 
 

Em 11 de maio de 2009, a Companhia, a Visa International e a Visa do Brasil celebraram o Amendment 
to Membership and Trademark License Agreement (“Aditamento ao Contrato de Afiliação e Licença para Uso 
de Marca Registrada”), aditando o Contrato de Afiliação e Licença para Uso de Marca Registrada e o 
Trademark License Agreement, que garantem o direito de utilizar as marcas licenciadas com relação ao nome 
comercial e à prestação de serviços de Adquirência dos cartões da Bandeira Visa pela Companhia e a licença 
da marca nominativa de serviço de Adquirência e de produto “Visanet”, respectivamente, estabelecendo 
novas taxas de serviço e utilização das marcas licenciadas, bem como dispõe sobre a possibilidade da 
concessão de licença de Adquirência da Bandeira Visa para terceiros e sobre a Adquirência de outras 
bandeiras pela Companhia, ambas a partir de 30 de junho de 2010. O aditamento está condicionado à 
ocorrência da Oferta, e entrará em vigor na data em que as ações da Companhia começarem a ser negociadas 
na BM&FBOVESPA, desde que certas condições sejam alcançadas. 

 
Dessa forma, após a realização da Oferta, as taxas e comissões devidas à Visa International serão 

cobradas sob novos termos e condições, calculadas com base no Volume Financeiro de Transações, assim 
como, após o transcurso do prazo acordado, a Bandeira Visa poderá ceder a terceiros os serviços de 
Adquirência da Bandeira Visa, e a Companhia poderá prestar serviços de Adquirência de outras Bandeiras. 
Embora as novas condições aplicáveis às taxas e comissões já estejam definidas, a Companhia não pode 
garantir que seus resultados operacionais não serão impactados negativamente com a entrada em vigor dessas 
novas condições comerciais após a realização da Oferta. Para mais informações a respeito do Aditamento ao 
Contrato de Afiliação e Licença para Uso de Marca Registrada, vide “Discussão e Análise da Administração 
sobre a Situação Financeira e o Resultado das Operações – Eventos Subsequentes” e “Contratos Relevantes – 
Contratos Visa. 
 
Outras Informações Financeiras 
 
EBITDA e EBITDA Ajustado 
 

O EBITDA corresponde ao lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social, do resultado 
financeiro e das despesas de depreciação e amortização. O EBITDA Ajustado corresponde ao lucro líquido 
antes (1) do imposto de renda e contribuição social, (2) das despesas de depreciação e amortização,(3) do 
resultado financeiro, sem considerar a exclusão da receita financeira líquida dos custos financeiros 
relacionados aos negócios de antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos, (4) do ganho de capital gerado 
no resgate de ações pela Visa Inc. para o trimestre findo em 31 de março de 2008 e exercício findo em 31 de 
dezembro de 2008, (5) da perda com a descontinuidade de projetos anteriormente classificados no ativo 
diferido da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2008 e (6) da baixa de ágio da 
controlada direta CBGS Ltda. e da provisão para perda com ágio da controlada em conjunto CBGS para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2008. 
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APRESENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E OPERACIONAIS 
 

 

O EBITDA e o EBITDA Ajustado não são medidas de desempenho financeiro segundo as Práticas 
Contábeis Adotadas no Brasil, IFRS ou US GAAP, tampouco devem ser considerados isoladamente, ou como 
uma alternativa ao lucro líquido, como medida de desempenho operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa 
operacionais, ou como medida de liquidez. Outras empresas podem calcular o EBITDA ou EBITDA Ajustado 
de maneira diferente da Companhia. O EBITDA e o EBITDA Ajustado, no entanto, apresentam limitações 
que prejudicam a sua utilização como medida da lucratividade da Companhia, em razão de não considerar 
determinados custos decorrentes dos negócios da Companhia, que poderiam afetar, de maneira significativa, 
os lucros da Companhia, tais como despesas financeiras, tributos, depreciação, despesas de capital e outros 
encargos relacionados. O EBITDA e o EBITDA Ajustado são utilizados pela Companhia como medidas 
adicionais de desempenho de suas operações. 
 
Demais Informações Financeiras e Operacionais 
 

Determinados valores e porcentagens incluídos neste Prospecto foram arredondados, sendo que os 
totais apresentados em algumas tabelas podem não corresponder à soma aritmética dos números que os 
precedem. 
 

As informações incluídas neste Prospecto relativas ao setor de atividade da Companhia, bem como as 
estimativas a respeito de participações de mercado, foram obtidas por meio de levantamentos internos da 
Companhia, informações públicas e publicações sobre o setor. Foram incluídas informações de relatórios 
elaborados por fontes públicas oficiais, como o BACEN e o IBGE, entre outras. As informações que constam 
dessas publicações foram extraídas de fontes consideradas confiáveis, mas a exatidão e a integridade dessas 
informações não podem ser garantidas pela Companhia. Os referidos levantamentos internos e estimativas não 
foram objeto de comprovação independente. A Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da 
Oferta não podem garantir a exatidão dessas informações. 
 

As informações constantes do website da Companhia ou que podem ser acessadas por meio dele não 
integram este Prospecto e não são a ele incorporadas por referência. 
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SUMÁRIO DA COMPANHIA 
 

Este sumário contém um resumo das atividades e informações financeiras e operacionais da Companhia 
e não apresenta todas as informações que o investidor deve considerar antes de investir nas Ações. O 
investidor deve ler este Prospecto integralmente, incluindo as informações contidas nas seções “Fatores de 
Risco” e “Discussão e Análise da Administração Sobre a Situação Financeira e o Resultado das Operações”, 
assim como nas demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas incluídas neste Prospecto, antes 
de tomar uma decisão de investimento nas Ações. 
 
Visão Geral 
 

A Companhia é a Adquirente líder do setor de cartões de pagamento no mercado brasileiro, em termos 
de Volume Financeiro de Transações, detendo participação de 46,8% no mercado que movimentou R$375,4 
bilhões em 2008, de acordo com dados divulgados pela ABECS. A Companhia acredita que sua liderança se 
reflete também em um maior Volume Financeiro de Transações por POS, volume este que foi de R$36,4 mil 
nos primeiros três meses de 2009 e de R$128,9 mil em 2008. Ainda, a Companhia possui a maior cobertura 
no território nacional, segundo o Relatório sobre a Indústria de Cartões de Pagamentos, contando com 
aproximadamente 1,5 milhão de Estabelecimentos credenciados, com base em dados de 31 de março de 2009, 
estando presente em mais de 96,0% dos municípios brasileiros. 
 

A Companhia atualmente é a única Adquirente no Brasil da Bandeira Visa, a marca líder de cartões de 
pagamento e de maior aceitação no País, de acordo com o Relatório sobre a Indústria de Cartões de 
Pagamentos, e no mundo, em 2007, em termos de cartões de crédito e débito emitidos, de acordo com 
pesquisa publicada em maio de 2008 pelo The Nilson Report, sendo responsável pelo credenciamento de 
Estabelecimentos e gestão de rede para aceitação de cartões de pagamento da Bandeira Visa no Brasil, bem 
como pela captura, transmissão, processamento e liquidação financeira das Transações realizadas com cartões 
de crédito e débito da Bandeira Visa. A Companhia também realiza a instalação e manutenção dos 
Equipamentos de Captura que aluga para os Estabelecimentos credenciados. 
 

Entre seus principais acionistas estão sociedades dos conglomerados financeiros do Banco do Brasil, 
Bradesco e Grupo Santander Brasil, que estão entre os maiores Emissores de cartões da Bandeira Visa no 
Brasil em termos de Volume Financeiro de Transações, e estão classificados entre os maiores bancos de 
varejo do Brasil em termos de número de agências, segundo dados do Banco Central referentes a dezembro de 
2008. A Companhia acredita que a presença de seus principais acionistas em mais de 70% de todo o território 
nacional lhe conferiu condição privilegiada na aceitação de seus serviços, o que contribuiu para a posição de 
liderança que ocupa atualmente. 
 

A Companhia tem apresentado crescimento contínuo ao longo da sua história, sendo que no período 
compreendido entre 2006 e 2008, apresentou uma taxa anual de crescimento composta de 25,9% em Volume 
Financeiro de Transações, passando de R$110,7 bilhões em 2006 para R$175,6 bilhões em 2008. No período 
de três meses encerrado em 31 de março de 2009, o Volume Financeiro de Transações da Companhia 
totalizou R$47,7 bilhões, o que representou um acréscimo de 22,4% quando comparado aos R$39,0 bilhões 
em Volume Financeiro de Transações no mesmo período em 2008. Adicionalmente, no período 
compreendido entre 2006 a 2008, a Companhia apresentou um ganho na Margem de EBITDA Ajustado de 
8,9 pontos percentuais, passando de 53,4% em 2006 para 62,3% em 2008. 
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 Exercício encerrado em 31 de dezembro de 
Período de três meses 

encerrado em 31 de março de 

 2006 2007 2008 
% Variação 
2006-2008 

CAGR 
(2006-
2008) 2008 2009 

%Variação 
2008-2009 

 (em milhões de R$, exceto onde indicado) 
  

Receita Líquida.................  1.945,1 2.402,2 2.875,5 47,8% 21,6% 663,2 791,3 19,3% 
Lucro Bruto ..................  1.254,9 1.631,2 2.024,3 61,3% 27,0% 478,0 579,1 21,2% 
Lucro Líquido....................  657,9 883,9 1.393,8 111,9% 45,6% 604,2 333,2 -44,9% 

Outras Informações:         
Margem Líquida ...............  33,8% 36,8% 48,5% 14,7 p.p. – 91,1% 42,1% -49,0 p.p.  
EBITDA Ajustado(1).....  1.038,8 1.409,5 1,802,9 73,6% 31,8% 447,2 535,8 19,8% 
Margem EBITDA 

Ajustado(2).................  53,4% 58,7% 62,3% 8,9 p.p. – 67,4% 65,9% -1,5 p.p. 
Endividamento de 

Longo Prazo(3)...........  623,4 367,5 277,0 -55,6% -33,3% 324,8 221,1 -31,9% 
Endividamento de 

Curto Prazo(3) ............  182,5 156,5 214,7 17,6% 8,5% 156,1 214,9 37,6% 
    

Outras Informações 
         

Cartões de Crédito:    
Volume Financeiro de 

Transações(4) .............  71.197 87.966 110.897 55,8% 24,8% 25.195 30.498 21,0% 
Quantidade de 

Transações  
(em milhões)(5) ..........  1.142,1 1.402,5 1.719,7 50,6% 22,7% 398,4 460,9 15,7% 

Cartões de Débito:         
Volume Financeiro de 

Transações(4) .............  39.552 48.534 64.655 63,4% 27,9% 13.796 17.209 24,7% 
Quantidade de 

Transações  
(em milhões)(5) ..........  836,0 986,5 1.232,4 47,4% 21,4% 273,1 327,6 20,0% 

Estabelecimentos 
Credenciados (em mil) ... 996,6 1.180,1 1.407,9 41,3% 18,9% 1.209,0 1.466,2 21,3% 

Estabelecimentos  
Ativos (em mil) ............... 716,2 872,2  1.055,4 47,3% 21,4% 892,9 1.074,5 20,3% 

 
 

(1) O EBITDA Ajustado corresponde ao lucro líquido antes (1) do imposto de renda e contribuição social, (2) das despesas 
de depreciação e amortização,(3) do resultado financeiro, sem considerar a exclusão da receita financeira líquida dos 
custos financeiros relacionados aos negócios de antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos, (4) do ganho de capital 
gerado no resgate de ações pela Visa Inc. para o trimestre findo em 31 de março de 2008 e exercício findo em 31 de 
dezembro de 2008, (5) da perda com a descontinuidade de projetos anteriormente classificados no ativo diferido da 
Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2008 e (6) da baixa de ágio da controlada direta CBGS Ltda. e 
da provisão para perda com ágio da controlada em conjunto CBGS para o exercício findo em 31 de dezembro de 2008. 
Para a reconciliação do lucro liquido com o EBITDA e EBITDA Ajustado, ver “Discussão e Análise da Administração 
sobre a Situação Financeira e o Resultado das Operações – EBITDA e EBITDA Ajustado”, na página 129 deste 
Prospecto.  

(2) Margem EBITDA Ajustado é o EBITDA Ajustado em um determinado período dividido pela soma entre a receita 
operacional líquida e o resultado financeiro líquido com os negócios de antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos 
ao longo do mesmo período. 

(3) O Endividamento de Curto e Longo Prazo incluem as obrigações a pagar relativas à securitização no exterior, que 
compreendem os recebíveis gerados e a serem gerados pela Companhia contra a Visa International, decorrentes das 
Transações com cartões da Bandeira Visa em Estabelecimentos brasileiros realizadas por Portadores de cartão de crédito 
e/ou débito emitidos no exterior, que, por sua vez, foram objeto de cessão para a BMVRL, a qual emitiu títulos no 
mercado internacional lastreados neste fluxo de recebíveis cedidos pela Companhia. Para maiores informações, ver 
“Atividades da Companhia – Securitização”, na página 133 deste Prospecto. 

(4) Volume Financeiro de Transações capturadas, processadas e liquidadas pela Companhia. 
(5) Transação é toda e qualquer aquisição de bens e serviços por meio de cartões de pagamento realizada por Portadores em 

Estabelecimentos Credenciados no País. No caso das vendas parceladas, a Companhia considera cada parcela como 
sendo uma nova Transação realizada.  
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Além dos produtos e serviços tradicionalmente oferecidos no mercado de meios eletrônicos de 

pagamento, a Companhia tem histórico em oferecer soluções inovadoras em segmentos que tenham sinergia 
com suas atividades, sendo pioneira na oferta de infra-estrutura de rede para correspondente bancário, recarga 
de celular, voucher eletrônico e Troco-Fácil, e na captura e no processamento de transações eletrônicas que 
não envolvem pagamento, como conectividade e autorização de transações no segmento de saúde.  
 

A Companhia acredita que a diversidade do portfólio de seus produtos e serviços é resultado de esforços 
constantes na identificação de novos ramos de negócios que possam maximizar e otimizar o uso de sua rede e seus 
ativos. Nesse contexto, nos últimos dois anos, a Companhia iniciou parcerias com Emissores e empresas para a captura 
e o processamento de transações com cartões Private Label Híbrido com a Bandeira Visa, contando, atualmente, com 
cerca de 85 parcerias com Emissores e empresas. Da mesma forma, desde 1º de setembro de 2008, a Companhia 
passou a oferecer antecipação de recebíveis a parte de sua rede de Estabelecimentos credenciados. 
 
Mercado de cartões de pagamento no Brasil  
 

O modelo preponderante do setor de cartões de pagamento no Brasil é aquele em que as Adquirentes, como a 
Companhia, detêm uma licença de uso das marcas das Bandeiras e são responsáveis pelo credenciamento dos 
Estabelecimentos, como também pela captura, transmissão, processamento e liquidação financeira das Transações. 
 

No período de 2006 a 2008, o Volume Financeiro de Transações realizadas por meio de cartões de pagamento 
no mercado brasileiro, que considera, em conjunto, o Volume Financeiro de Transações envolvendo cartões de crédito, 
cartões de débito e Private Label, apresentou uma taxa anual de crescimento composta de 23,9%, atingindo R$375,4 
bilhões no ano de 2008 comparado a R$244,7 bilhões em 2006, de acordo com a ABECS. 
 

Esse crescimento é consequência, principalmente, da expansão do consumo privado, do aumento da 
penetração dos serviços financeiros no País e do aumento da participação do meio eletrônico como meio de 
pagamento, dentre outros. 
 

Expansão do consumo – Entre 2000 e 2008, o consumo privado das famílias brasileiras passou de 
R$742,9 bilhões para R$1.753,4 bilhões, representando uma taxa anual de crescimento composta de 11,3%, 
de acordo com dados disponibilizados pelo IBGE em abril de 2009. No mesmo período, a utilização dos 
cartões como meio de pagamento passou de 8,8% para 21,4% do consumo das famílias no Brasil em 2008, 
segundo dados mais recentes da ABECS e do IBGE. Esse crescimento foi reflexo direto da expansão 
econômica, da elevação das taxas de emprego e do aumento da renda da população brasileira no período, bem 
como, em maior grau, da difusão do uso dos cartões de crédito e débito como meios de pagamento. 
 

Aumento da penetração de serviços financeiros – A estabilidade econômica e o incremento da taxa de 
emprego e da renda média da população brasileira nos últimos anos possibilitaram o acesso a produtos 
financeiros a uma maior parcela da população. A chamada “bancarização” da população pode ser medida pela 
abertura de cerca de 62,0 milhões de novas contas bancárias entre os anos de 2000 a 2008, de acordo com o 
Banco Central, passando de 63,7 milhões em 2000 para 125,7 milhões de contas bancárias em 2008, o que 
representou uma taxa anual de crescimento composta de 8,9%. No mesmo período, o número de cartões de 
crédito e débito, incluíndo cartões Private Label cresceu 20,1%, de acordo com o Banco Central. 
 

Aumento da utilização do cartão como meio de pagamento – Fatores como melhorias nos sistemas de 
segurança, conveniência e eficiência na operacionalização de Transações influenciaram o aumento na utilização de 
cartões de pagamento no Brasil nos últimos anos. Segundo os dados mais recentes do Banco Central, em 2008, 
ocorreram 8,5 bilhões de transações, excluídas aquelas realizadas em dinheiro. Deste total, 53,8% das transações foram 
realizadas com cartões como meio de pagamento, e 16,1% por meio de cheques. Outro fato relevante foi o crescimento 
das transações bancárias realizadas por meio de Equipamentos de Captura. Segundo dados da Febraban, em 2000 este 
meio representava 1,6% das transações, comparado a 4,1% em 2007, um crescimento composto anual de 27,3%, 
demonstrando a crescente substituição do cheque pelos cartões de pagamento. 

 
Apesar dessa aceleração nas taxas de penetração de cartões de crédito e débito como meios de 

pagamento no Brasil, a Companhia acredita que, quando comparados os percentuais de sua utilização aos de 
países mais desenvolvidos, o setor de cartões de pagamento no Brasil ainda apresenta amplo potencial de 
crescimento. Nos Estados Unidos, por exemplo, a utilização de cartões como meios de pagamento 
representou, no ano de 2007, 40,0% do consumo privado, segundo dados do BIS e BEA, comparada a 19,1% 
no mesmo período no Brasil, segundo o IBGE e a ABECS. 
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Pontos fortes da Companhia 
 

A Companhia acredita que seus principais pontos fortes são: 
 

Liderança no setor de cartões de pagamento no Brasil. A liderança da Companhia no setor de cartões de 
pagamento no Brasil, em termos de Volume Financeiro de Transações, confere-lhe economias de escala decorrentes 
do melhor aproveitamento de sua rede, o que proporciona diluição de seus custos e, consequentemente, contribui para 
a manutenção de sua sólida posição financeira. Adicionalmente, a Companhia acredita que sua presença em um amplo 
número de Estabelecimentos proporciona mais oportunidades para a oferta de seu portfólio diversificado de serviços e 
facilita a identificação das tendências de mercado, o que possibilita o desenvolvimento de novos serviços. 
 

Alta capilaridade e penetração de seus serviços. A Companhia conta com a maior rede de Estabelecimentos 
credenciados do País, com aproximadamente 1,5 milhão de Estabelecimentos em 31 de março de 2009, estando 
presente em mais de 96,0% dos municípios brasileiros e gerando uma quantidade significativa de Transações e de 
Equipamentos de Captura alugados. Esta ampla rede de Estabelecimentos credenciados é decorrente dos esforços de 
sua equipe de vendas, apoiada por mais de 40 instituições financeiras Emissoras de cartões da Bandeira Visa em 2008 
que, em conjunto, somam 17,9 mil agências bancárias com quem a Companhia firmou parcerias. Estas parcerias 
conferem à Companhia credibilidade e suporte institucional no credenciamento de novos Estabelecimentos. Dentre as 
principais instituições financeiras que firmaram parcerias com a Companhia estão Bradesco, Banco do Brasil e Grupo 
Santander Brasil, que estão entre os maiores Emissores de cartões de pagamento no Brasil e os maiores bancos de 
varejo do País, em número de agências, de acordo com dados de dezembro de 2008 do Banco Central, presentes em 
praticamente todos os municípios brasileiros, o que permite à Companhia incrementar ainda mais sua capilaridade. O 
Bradesco, o Banco do Brasil e o Grupo Santander Brasil possuíam 10,7 mil agências em 31 de dezembro de 2008. 
 

Forte crescimento com sólida rentabilidade. A Companhia tem historicamente apresentado forte 
crescimento de receita líquida e contínua melhoria de seu resultado operacional. No período compreendido 
entre 2006 e 2008, a sua receita líquida cresceu em média 21,6% ao ano e sua Margem de EBITDA Ajustado 
evoluiu de 53,4% em 2006 para 62,3% em 2008. A combinação desses dois fatores permitiu à Companhia 
apresentar uma sólida rentabilidade no período. Assim, a Companhia acredita possuir sólida posição 
financeira, que lhe confere uma posição privilegiada para o aproveitamento de oportunidades de investimento 
e reduz sua suscetibilidade a eventuais oscilações no mercado. 
 

Aliança com a Bandeira Visa. A aliança entre a Companhia e a Bandeira Visa confere à Companhia 
importantes vantagens em relação a seus concorrentes. A Bandeira Visa é a marca líder de cartões de 
pagamento no País, com participação de mercado de 46,8% no ano de 2008, em termos de Volume Financeiro 
de Transações, e reconhecida pelos Estabelecimentos credenciados como a Bandeira mais utilizada pelos 
Portadores, de acordo com o Relatório sobre a Indústria de Cartões de Pagamentos, o que coloca a Companhia 
em posição singular na oferta de seus serviços aos Estabelecimentos credenciados. A Bandeira Visa possuía 
37% de reconhecimento de marca (mind share) em 2008, segundo pesquisa anual do jornal Folha de São 
Paulo. Este reconhecimento de marca foi de 28% em 2000, 30% em 2005, 31% em 2006 e 33% em 2007. 
 

Capacidade de inovação e amplo portfólio de produtos e serviços. A Companhia também utiliza sua plataforma 
de negócios para antecipar tendências de mercado e identificar necessidades dos Estabelecimentos, criando novas 
linhas de serviços que complementem suas atividades e gerem oportunidades de negócios aos Estabelecimentos. Além 
disso, a Companhia oferece produtos e serviços inovadores em segmentos que tenham sinergia com as atividades por 
ela já realizadas, como o uso da rede na conectividade e autorização de transações no segmento de saúde; atuação em 
novos segmentos ou nichos como, por exemplo, táxis, feiras livres e no agronegócio; correspondentes bancários; 
captura e transmissão de Transações com cartões pré-pagos e cartões Private Label Híbrido, voucher eletrônico, 
recarga de celular, soluções de captura para pedágios, dentre outros. A Companhia acredita que o amplo leque de 
produtos e serviços que oferece a seus clientes e a constante busca por sua diversificação a coloca em posição 
vantajosa para ingressar em novos segmentos, credenciar mais Estabelecimentos, auxiliar na preferência dos 
Portadores pela Bandeira Visa e estar à frente na captura de oportunidades de mercado, gerando valor a seus acionistas. 
 

Administração profissional, equipe capacitada e altamente motivada. A Companhia acredita contar com uma 
administração que combina experiência e extenso conhecimento no setor de cartões de pagamento, com qualificação 
gerencial e um alto grau de comprometimento com suas atividades, contribuindo para seu histórico de sucesso. A alta 
administração inclui profissionais com capacidade para implementar e executar os planos de negócios e estratégias, 
com disciplina e foco em crescimento e rentabilidade. Adicionalmente, o modelo de gestão da Companhia lhe permite 
atrair, formar e desenvolver profissionais qualificados e comprometidos, por meio de investimentos em recrutamento, 
treinamento e desenvolvimento de colaboradores. O programa de treinamento é elaborado com base no diagnóstico 
das necessidades de capacitação profissional da Companhia e consolidado por meio de um plano de gestão e 
desenvolvimento de carreira, complementado por um programa de participação nos resultados. 
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Estratégia da Companhia  
 

A Companhia concluiu recentemente a revisão de seu planejamento estratégico de longo prazo, que 
levou em consideração as variáveis de mercado relevantes frente às circunstâncias atuais e perspectivas 
futuras, com o objetivo de manter sua posição de liderança do mercado de cartões de pagamento no Brasil. A 
Companhia decidiu por uma estratégia de crescimento sustentada por ações relacionadas à diversificação de 
serviços, melhor exploração de sua rede de captura e de novas tecnologias de meios de pagamento. A seguir, 
descrevemos os principais elementos da estratégia da Companhia: 
 

Universalizar o uso e a aceitação da Bandeira Visa nos Estabelecimentos. A Companhia pretende 
continuamente aumentar o número de Estabelecimentos credenciados para a aceitação de produtos da Bandeira 
Visa. Para tanto, conta com sua própria estrutura de vendas e suporte ao credenciamento de novos 
Estabelecimentos, valendo-se também do apoio da rede de agências das instituições financeiras com as quais a 
Companhia firmou parceria. A Companhia procura manter estreito relacionamento e prestar constante suporte aos 
Estabelecimentos, mediante oferta de soluções, produtos diferenciados, serviços de qualidade e incentivos às 
vendas pelos Estabelecimentos por meio de volume expressivo de promoções nos pontos de venda que estimulem a 
preferência dos consumidores pela Bandeira Visa. Adicionalmente, a Companhia pretende continuar a investir em 
soluções de captura para expandir a aceitação em novos segmentos da economia associados à prestação de serviços, 
como táxis, estádios de futebol, feiras livres, serviços de entrega, entre outros. 
 

Expandir a base de Emissores. A Companhia espera incrementar ainda mais seus resultados por meio 
do aumento (i) da emissão de cartões de pagamento e, consequentemente, (ii) do Volume Financeiro de 
Transações realizadas com cartões de pagamento. Para tanto, a Companhia pretende realizar ações voltadas 
para aprofundar seu relacionamento com instituições financeiras Emissoras de cartões e com os 
Estabelecimentos Emissores de cartões Private Label Híbrido, tendo desenvolvido solução específica de 
captura e processamento de Transações com cartões desse segmento, as quais têm demonstrado alto potencial 
de crescimento junto à população de menor renda. A Companhia conta com cerca de 85 parcerias para 
prestação de serviços de captura e processamento de transações com cartões Private Label Híbrido, dentre 
elas o Boticário, BR Postos, Casas Bahia, Carrefour, Centauro, Dicico, Leader, Livraria Saraiva, Lojas 
Colombo, Lojas Maia e Porto Seguro. 
 

Ampliar e maximizar o uso dos Equipamentos de Captura. A Companhia pretende incrementar os 
negócios realizados em sua rede de aceitação, oferecendo soluções de captura e serviços pioneiros em 
segmentos que gerem valor para o Estabelecimento credenciado. Assim, a Companhia pretende consolidar o 
uso do Equipamento de Captura como uma plataforma de serviços diversificados, mediante o aumento da 
oferta de novos serviços, tais como: correspondente bancário, recarga de celular pré-pago, fornecimento de 
troco em dinheiro nas Transações com cartões de débito, dentre outros, estreitando, assim, o relacionamento 
entre a Companhia e os Estabelecimentos. A Companhia acredita que a diversificação do portfólio de serviços 
oferecidos por meio dos seus Equipamentos de Captura permitirá a maximização do uso de sua rede de 
aceitação, fortalecendo sua base de negócios e seu relacionamento com os Estabelecimentos credenciados, 
aumentando seu faturamento e consolidando sua posição de liderança.  

 
Ingressar em negócios que apresentem sinergia com sua atividade principal. A Companhia busca 

constantemente desenvolver projetos e realizar pesquisas de mercado com o propósito de identificar ramos de 
negócios sinérgicos com sua atividade principal. Uma das oportunidades identificadas foi o desenvolvimento 
do negócio de rede para a conectividade e autorização de transações no segmento de saúde. O objetivo da 
Companhia é integrar diversas soluções e facilitar as interações dos agentes do segmento de saúde, como por 
exemplo, a emissão de cartões, a avaliação de gastos médicos, o processamento de contas médicas, o suporte 
a benefício farmácia, os serviços de conexão e autorização, além de call center na área de saúde. A 
Companhia acredita que a sua inserção na captura eletrônica de transações neste e em outros ramos de 
negócios, mediante o aproveitamento de sua rede e plataforma tecnológica, a permitirá desenvolver novas 
linhas de serviços e oportunidades de geração de receita. 
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Oferecer novos serviços para os Estabelecimentos credenciados. A Companhia pretende continuar a 
oferecer novos serviços visando agregar mais valor aos Estabelecimentos credenciados e incentivar sua 
fidelização. Em linha com essa estratégia, a Companhia começou a oferecer, desde 1º de setembro de 2008, 
antecipação de recebíveis para parte de sua rede de Estabelecimentos credenciados, em resposta à demanda 
destes Estabelecimentos pela prestação do serviço. Além disso, a Companhia tem desenvolvido projetos-
piloto, dentre os quais, a utilização do telefone celular e internet para a captura eletrônica das Transações de 
Estabelecimentos que ofereçam entrega em domicílio, e o desenvolvimento de uma nova plataforma 
tecnológica que possibilita a realização de promoções junto aos Portadores, com o objetivo de permitir aos 
Estabelecimentos o fortalecimento da relação com seus clientes Portadores de cartões de pagamento. 
 

Incrementar a eficiência operacional. A Companhia possui um modelo de gestão focado em resultado, 
aliando o crescimento de receitas a uma cultura de eficiência operacional. A Companhia apresentou uma 
redução média no custo por Transação capturada de 9,1% ao ano, no período compreendido entre 2006 e 
2008, decorrente não apenas da diluição dos custos fixos por uma maior quantidade de Transações, mas de 
iniciativas de redução de custos dos serviços prestados. Ao mesmo tempo em que pretende continuar a lançar 
novos produtos e soluções de captura para aumentar a quantidade de Transações, a Companhia espera criar 
novas alternativas de redução de seus custos e despesas, mantendo suas margens. Para ilustrar o aumento da 
eficiência operacional, no período compreendido entre 2006 e 2008, a receita líquida da Companhia cresceu 
em média 21,6% ao ano enquanto o EBITDA Ajustado cresceu em média 31,8% ao ano no mesmo período. 
 
Estrutura Societária 
 
A Companhia possui sete sociedades controladas direta ou indiretamente, conforme organograma abaixo: 
 

 
 

O atendimento aos acionistas é realizado: (i) pela Companhia, no número de telefone: (55 11) 2184-7714; 
número de fax: (55 11) 2184-7706, e-mail: ri@visanet.com.br, endereço: Alameda Grajaú, n.º 219, Alphaville, na 
Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Brasil; e (ii) pelo Banco Escriturador, no número de telefone: (55 11) 
3684-4522, número de fax: (55 11) 3684-5645, endereço: Núcleo Administrativo “Cidade de Deus”, Prédio 
Amarelo - 2º andar, Vila Yara, na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, Brasil. O website da Companhia é 
www.visanet.com.br, onde se encontra disponível para consulta este Prospecto. As informações disponíveis no 
website, como também aquelas incluídas em qualquer material de marketing publicado na mídia e em propagandas 
em jornais e revistas não são parte integrante deste Prospecto. 
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SUMÁRIO DA OFERTA 
 

Este sumário não contém todas as informações que o investidor deve considerar antes de decidir 
investir nas Ações. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este Prospecto, incluindo as 
informações contidas na seção “Fatores de Risco”, na página 74 deste Prospecto, e nas demonstrações 
financeiras da Companhia e respectivas notas explicativas anexas a este Prospecto, antes de tomar a decisão 
de adquirir as Ações. Para uma descrição completa dos termos da Oferta, o investidor deverá ler a seção 
“Informações sobre a Oferta”, na página 42 deste Prospecto. 
 

Companhia  Companhia Brasileira de Meios de Pagamento. 
   
Acionistas Vendedores  Columbus, BB Investimentos, Santander, SIP, Visa International, 

Banco Santos, HSBC, Panamericano, Fininvest, Itaubank, Bemge, 
Banestado, Unicard, BRB, Alfa, e Rural. 

   
Coordenador Líder  BBI. 
   
Coordenadores da Oferta  Coordenador Líder, em conjunto com BB Investimentos, 

Santander, J.P. Morgan, Goldman Sachs e UBS Pactual. 
   
Coordenadores Contratados  Merrill Lynch, Votorantim, BES e HSBC. 
   
Coordenadores Adicionais  J.P. Morgan, Goldman Sachs e UBS Pactual, nos termos do artigo 16 

do Código de Auto-Regulação da ANBID para Ofertas Públicas de 
Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários, conforme alterado 
pela Circular 011/09. A participação dos Coordenadores Adicionais 
da Oferta tem por objetivo o auxílio aos Coordenadores da Oferta no 
processo de formação de preço, na elaboração do Prospecto e demais 
documentos da Oferta, bem como no acompanhamento do pedido de 
registro da Oferta junto à CVM e/ou à ANBID e na realização de due 
diligence dentro dos padrões usuais de mercado. 

   
Agentes de Colocação 
Internacional 

 Bradesco Securities Inc., BB Securities Limited, Banco do Brasil 
Securities LLC, Santander Investment Securities Inc., J.P. Morgan 
Securities Inc., Goldman, Sachs & Co., UBS Securities LLC., 
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated e E.S. Financial 
Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc. 

   
Banco Escriturador  Bradesco. 
   
Oferta  Oferta pública que compreende a distribuição secundária de, 

inicialmente, 477.674.330 ações ordinárias, nominativas, escriturais, 
sem valor nominal, de emissão da Companhia, livres e 
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames e de titularidade dos 
Acionistas Vendedores, a ser realizada no Brasil em mercado de 
balcão não-organizado, nos termos da Instrução CVM 400. 
Adicionalmente, os Agentes de Colocação Internacional realizarão 
esforços de colocação das Ações no exterior, sendo nos Estados 
Unidos para Investidores Estrangeiros, conforme definidos na Regra 
144A editada pela SEC, em operações isentas de registro em 
conformidade com o disposto no Securities Act, e nos demais países, 
exceto no Brasil e nos Estados Unidos para non U.S.-persons, em 
conformidade com os procedimentos previstos no Regulamento S 
editado pela SEC, respeitada a legislação vigente em cada país. 
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Opção de Ações Suplementares  A quantidade total das Ações inicialmente ofertada no âmbito da 
Oferta poderá ser acrescida de um lote suplementar de até 71.651.149 
Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores, (“Ações 
Suplementares”), correspondendo a até 15,0% do total das Ações 
inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta, conforme opção para 
aquisição de tais Ações Suplementares outorgada pelos Acionistas 
Vendedores, ao Coordenador Líder, nas mesmas condições e no 
mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, nos termos do artigo 
24 da Instrução CVM 400, as quais serão destinadas a atender a um 
eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer 
da Oferta. A Opção de Ações Suplementares poderá ser exercida nos 
termos acima, pelo Coordenador Líder, mediante decisão conjunta 
dos Coordenadores da Oferta, total ou parcialmente, no prazo de até 
30 dias contados da data de início da negociação das Ações na 
BM&FBOVESPA, inclusive. 

   
Ações Adicionais  Sem prejuízo do exercício da Opção de Ações Suplementares, a 

quantidade de Ações inicialmente ofertada no âmbito da Oferta, 
excluídas as Ações Suplementares, foi a critério dos Acionistas 
Vendedores, e com a concordância dos Coordenadores da Oferta, 
aumentada em 10.488.449 ações ordinárias, nominativas, escriturais, 
sem valor nominal, de emissão da Companhia, livres e desembaraçadas 
de quaisquer ônus ou gravames e de titularidade do Santander (“Ações 
Adicionais”), correspondendo a 2,2% do total das Ações inicialmente 
ofertadas no âmbito da Oferta, conforme disposto no artigo 14, 
parágrafo 2º, da Instrução CVM 400. 

   
Preço por Ação  R$15,00. O Preço por Ação foi fixado após a conclusão do 

Procedimento de Bookbuilding conduzido pelos Coordenadores da 
Oferta, em conformidade com os artigos 23, parágrafo 1º e 44 da 
Instrução CVM 400, tendo como parâmetro o preço de mercado 
verificado para as Ações, considerando as indicações de interesse, em 
função da qualidade da demanda (por volume e preço), coletadas de 
Investidores Institucionais. No Procedimento de Bookbuilding, 
foram aceitas intenções de investimento de Investidores 
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas até o limite de 10,0% 
das Ações inicialmente ofertadas, sem considerar as Ações 
Adicionais e as Ações Suplementares. O investimento nas Ações 
por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas 
poderá promover má formação do preço ou de liquidez das ações 
ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário. Os 
investimentos realizados em decorrência dos contratos de total return 
swap ou outros instrumentos financeiros que tenham o mesmo efeito, 
firmados no exterior, não foram considerados investimentos por 
Pessoas Vinculadas para fins da Oferta. Os Investidores Não-
Institucionais, inclusive os Empregados e os Fundos, que aderiram à 
Oferta de Varejo não participaram do Procedimento de Bookbuilding 
e, portanto, do processo de determinação do Preço por Ação. 

   
Valor Total da Oferta  R$7.322.441.685,00 sem considerar o exercício da Opção de Ações 

Suplementares. 
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Público-Alvo  A Oferta será direcionada, na Oferta de Varejo, aos Investidores 
Não-Institucionais, aos Empregados e aos Fundos e, na Oferta 
Institucional, aos Investidores Institucionais. 

   
Empregado  Empregado da Companhia que integre a folha de pagamento da 

Companhia ou de qualquer uma de suas Subsidiárias na data da 
efetivação do Pedido de Reserva. Para participar da Oferta aos 
Empregados, o Empregado deverá investir diretamente nas ações, 
indicando sua condição de “Empregado Participante da Oferta aos 
Empregados” no Pedido de Reserva, observado os valores mínimo 
e máximo de investimento por Empregado. Caso o Empregado 
não tenha indicado tal condição no Pedido de Reserva ou tenha 
realizado aplicação em cotas de um Fundo, este será considerado 
como um Investidor Não-Institucional comum e não será 
considerado prioritário na alocação da Oferta de Varejo. 

   
Oferta de Varejo  O montante mínimo de 10% e máximo de 20% das Ações, excluídas as 

Ações Adicionais e as Ações Suplementares, será destinado 
prioritariamente à colocação pública a Investidores Não-Institucionais, 
sendo que 5% das Ações objeto da Oferta de Varejo serão destinadas 
prioritariamente à colocação pública junto aos Empregados, observado 
que os Coordenadores da Oferta poderão, a seu exclusivo critério, 
aumentar a quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo. 
 
Os Investidores Não-Institucionais puderam realizar seus 
investimentos: (i) diretamente, por meio do preenchimento de Pedido 
de Reserva, observado para tais investidores o valor mínimo de 
investimento de R$3.000,00 (três mil reais) e o valor máximo de 
investimento de R$300.000,00 (trezentos mil reais); e/ou (ii) 
indiretamente, por meio de aplicações em cotas de um único Fundo, 
que, nos termos dos respectivos regulamentos e prospectos anexos a 
este Prospecto, têm sua carteira de investimento composta por, no 
mínimo, 95% e, no máximo, 100% de ações ordinárias de emissão da 
Companhia, observados os limites de aplicação em cotas dos Fundos 
de, no mínimo, R$300,00 (trezentos reais) e, no máximo, R$300.000,00 
(trezentos mil reais), e observado que só puderam realizar aplicações 
em cotas de Fundo os Investidores Não-Institucionais que não 
sejam considerados Pessoas Vinculadas. Os Fundos participarão da 
Oferta de Varejo nos mesmos termos e condições dos Investidores 
Não-Institucionais, porém, quando da realização dos seus respectivos 
Pedidos de Reserva, não estiveram sujeitos ao limite máximo de 
investimento da Oferta de Varejo e não estipularam preço máximo por 
Ação como condição de eficácia de seus respectivos Pedidos 
de Reserva. Exceto se de outra forma indicada, as referências 
a Investidores Não-Institucionais deverão ser estendidas aos 
Fundos, no que for aplicável.  
 
Os Investidores Não-Institucionais que sejam Empregados puderam 
realizar seus investimentos (i) no âmbito da Oferta aos Empregados, 
apenas diretamente, por meio do preenchimento de Pedido de Reserva, 
observado o valor mínimo de investimento de R$3.000,00 (três mil 
reais) e o valor máximo de investimento de R$300.000,00 (trezentos 
mil reais) e que tais investidores deverão ter indicado sua condição de 
“Empregado Participante da Oferta aos Empregados” no Pedido de 
Reserva, sob pena de não serem considerados prioritariamente na 
alocação da Oferta de Varejo. 
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Oferta Institucional  As Ações não destinadas à Oferta de Varejo, bem como eventuais 
sobras de Ações alocadas prioritariamente à Oferta de Varejo, 
serão destinadas aos Investidores Institucionais. Não foram 
admitidas para os Investidores Institucionais reservas antecipadas 
e não houve valores mínimos ou máximos de investimento, exceto 
para pessoas físicas e determinadas pessoas jurídicas, além de 
clubes de investimento, cujos valores de investimento devem 
exceder o montante de R$300.000,00 (trezentos mil reais) a fim de 
que sejam considerados Investidores Institucionais. 

   
Fundo  Fundos de Investimento em Ações de emissão da Companhia, 

constituídos pelo Bradesco e pelo Banco do Brasil. Os Fundos não 
aceitaram aplicações de Investidores Não-Institucionais que 
sejam considerados Pessoas Vinculadas. Os Fundos participarão da 
Oferta de Varejo, inclusive em caso de rateio, nos mesmos termos e 
condições dos Investidores Não-Institucionais, porém, quando da 
realização dos seus respectivos Pedidos de Reserva, não estavam 
sujeitos ao limite máximo de investimento da Oferta de Varejo e não 
estipularam preço máximo por Ação como condição de eficácia de 
seus respectivos Pedidos de Reserva. 

   
Ações em Circulação no 
Mercado 

 Na data deste Prospecto, a Companhia não possuía ações de seu 
capital social em circulação no mercado. Após a Oferta, sem 
considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares, a 
Companhia passará a ter 35,77% das ações de seu capital social 
em circulação no mercado. 

   
Capital Social  O capital social da Companhia, na data deste Prospecto é de 

R$75.379.536,85 e se divide em 1.364.783.800 ações ordinárias, 
nominativas, escriturais e sem valor nominal. 

   
Direitos, Vantagens e Restrições 
das Ações 

 As Ações conferem aos seus titulares todos os direitos 
assegurados aos titulares de ações ordinárias de emissão da 
Companhia pela Lei das Sociedades por Ações, pelo Estatuto 
Social e pelo Regulamento do Novo Mercado. Ver seção 
“Descrição do Capital Social” na página 214. 

   
Dividendos  O Estatuto Social da Companhia estabelece o pagamento de 

dividendo mínimo obrigatório aos acionistas de, pelo menos, 
50,0% (cinquenta por cento) do lucro líquido apurado nas 
demonstrações financeiras, ajustado de acordo com a Lei das 
Sociedades por Ações, a não ser que os administradores informem 
à Assembleia Geral que a distribuição seria incompatível com a 
condição financeira e a distribuição do dividendo obrigatório for 
consequentemente suspensa. Ver as seções “Descrição do Capital 
Social” e “Fatores de Risco – Riscos Relacionados à Oferta e às 
Ações”, nas páginas 214 e 77, respectivamente. 
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Direito de Venda Conjunta  
(Tag Along) 

 Na hipótese de alienação, direta ou indireta, a título oneroso, do 
controle da Companhia, o adquirente do controle deverá, sob 
condição suspensiva ou resolutiva, efetivar oferta pública de 
aquisição de ações aos titulares das Ações da Companhia, 
observando-se os prazos e condições previstos na legislação 
vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes 
assegurar tratamento igualitário àquele dado ao acionista 
controlador alienante (100,0% tag along). Ver seção “Descrição 
do Capital Social – Alienação de Controle” na página 230. 

   
Direito de Voto  Cada Ação confere ao seu titular o direito a um voto em todas as 

deliberações da Assembleia Geral de acionistas da Companhia, 
inclusive em matérias como alteração do Estatuto Social, eleição e 
destituição de membros do Conselho de Administração, bem como 
em outras matérias previstas na Lei das Sociedades por Ações e 
descritas na seção “Descrição do Capital Social” na página 214. 

   
Restrições à Negociação de 
Ações (Lock-up) 

 A Companhia, os membros de seu Conselho de Administração, 
sua Diretoria e os Acionistas Vendedores celebraram um acordo 
de não disposição de ações, por meio do qual se obrigaram a não 
alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia de sua 
titularidade e a não contratar derivativos lastreados em tais ações 
nos seguintes prazos contados da data deste Prospecto, sujeito a 
determinadas exceções. 
 
Pessoas/Sociedades Prazo

Companhia.......................................................................  2 anos
Membros do Conselho de Administração  
   e da Diretoria ................................................................  1 ano
Columbus, BB Investimentos, Santander e SIP  
   (Ações vinculadas ao Acordo de Acionistas)................  2 anos
Columbus, BB Investimentos, Santander e SIP  
   (Demais ações)..............................................................  1 ano
Demais Acionistas Vendedores .......................................  1 ano

 
Adicionalmente, nos termos do Regulamento do Novo Mercado, 
nos seis meses subsequentes à primeira distribuição pública das 
Ações, os Acionistas Controladores, os membros do Conselho de 
Administração e Diretores da Companhia não poderão vender e/ou 
ofertar à venda quaisquer das ações e a não contratar derivativos 
destas de que sejam titulares imediatamente após a efetivação da 
distribuição pública mencionada acima. Após esse período inicial 
de seis meses, os Acionistas Controladores, os membros do 
Conselho de Administração e Diretores da Companhia não 
poderão, por mais seis meses, vender e/ou ofertar à venda mais do 
que 40,0% das ações ou contratar derivativos lastreados em tais 
ações de que eram titulares imediatamente após a efetivação da 
distribuição pública mencionada acima. 
 
A partir da data de publicação do Anúncio de Início, inclusive, no 
caso de alienação do controle da Companhia, esta não registrará 
transferências de ação para os adquirentes e para aqueles que 
vierem a deter o controle, enquanto estes não subscreverem o 
termo de anuência dos controladores previsto no Regulamento do 
Novo Mercado. 
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Destinação dos Recursos  Todos os recursos obtidos com a venda das Ações na Oferta serão 
recebidos pelos Acionistas Vendedores. Ver seção “Destinação de 
Recursos” na página 82. 

   
Inadequação da Oferta a Certos 
Investidores 

 Não há inadequação específica da Oferta a certo grupo ou 
categoria de investidor. Como todo e qualquer investimento em 
ações, a aquisição das Ações apresenta certos riscos e 
possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser 
cuidadosamente consideradas antes da tomada de decisão de 
investimento. Os investidores devem ler a seção “Fatores de 
Risco” na página 74 deste Prospecto antes de aceitarem a Oferta. 

   
Pedido de Reserva  Formulário específico para a realização de reservas de Ações 

pelos Investidores Não-Institucionais interessados em participar 
da Oferta investindo diretamente nas Ações. 

   
Período de Reserva  Foi concedido aos Investidores Não-Institucionais, inclusive aos 

Empregados, o prazo de 6 dias úteis, a ser iniciado em 17 de junho 
de 2009 e encerrado em 24 de junho de 2009, inclusive, para a 
realização dos respectivos Pedidos de Reserva. 

   
Data de Liquidação  A liquidação física e financeira ocorrerá em até três dias úteis após 

a data da publicação do Anúncio de Início, com a entrega das 
Ações aos respectivos investidores, exceto com relação à 
distribuição das Ações Suplementares, cuja liquidação ocorrerá no 
prazo de até três dias úteis contados a partir da data de exercício 
da Opção de Ações Suplementares. 

   
Pedido de Reserva do Fundo  Cada Fundo realizou um único pedido de reserva no último dia do 

Período de Reserva, correspondente ao montante de aplicações 
feitas no Fundo pelos Investidores Não-Institucionais que não 
sejam considerados Pessoas Vinculadas. Os Fundos participarão 
da Oferta de Varejo, inclusive em caso de rateio, nos mesmos 
termos e condições dos Investidores Não-Institucionais, porém, 
quando da realização dos seus respectivos Pedidos de Reserva, 
não estavam sujeitos ao limite máximo de investimento da Oferta 
de Varejo e não estipularam preço máximo como condição de 
eficácia de seus respectivos Pedidos de Reserva. 

   
Cotistas do Fundo  Investidores Não-Institucionais que não sejam considerados 

Pessoas Vinculadas, que tenham optado pela aquisição das Ações 
de forma indireta, por meio de aquisição de cotas de um único 
Fundo. 

   
Termo de Adesão ao Fundo  Foi concedido aos Cotistas do Fundo o prazo de 6 dias úteis, a ser 

iniciado em 17 de junho de 2009 e encerrado em 24 de junho de 
2009, inclusive, para a aquisição de cotas dos Fundos. 
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Regime de Colocação – Garantia 
Firme de Liquidação ou 
Melhores Esforços 

 As Ações serão colocadas no Brasil pelas Instituições Participantes da 
Oferta, coordenadas pelos Coordenadores da Oferta, em regime de 
garantia firme de liquidação à exceção do Goldman Sachs e UBS 
Pactual, que atuarão sob o regime de melhores esforços. Sob o regime 
de garantia firme de liquidação, caso as Ações inicialmente ofertadas no 
âmbito da Oferta não sejam totalmente liquidadas na Data de 
Liquidação, os Coordenadores da Oferta, à exceção do Goldman Sachs 
e do UBS Pactual, adquirirão, sem solidariedade, pelo Preço por Ação, 
na Data de Liquidação, a totalidade do saldo de Ações resultante da 
diferença (i) entre o número de Ações objeto da garantia firme de 
liquidação prestadas pelos Coordenadores da Oferta, nos termos do 
Contrato de Distribuição; e (ii) o número de Ações efetivamente 
colocado no mercado e pago pelos investidores, observado o limite e a 
proporção da garantia firme de liquidação prestada por cada 
Coordenador da Oferta. A garantia firme de liquidação será vinculante 
a partir do momento em que forem concluídos, cumulativamente, os 
seguintes atos: (i) conclusão do Procedimento de Bookbuilding, (ii) 
deferimento do registro da Oferta pela CVM, (iii) assinatura do 
Contrato de Distribuição, (iv) disponibilização deste Prospecto, e (v) 
publicação do Anúncio de Início. Em caso de exercício da garantia 
firme de liquidação e posterior revenda das Ações ao público pelos 
Coordenadores da Oferta até a publicação do Anúncio de 
Encerramento, o preço de revenda será o preço de mercado das Ações, 
limitado a, no máximo, o Preço por Ação, ressalvadas as atividades de 
estabilização. Já sob o regime de melhores esforços, o Goldman Sachs e 
o UBS Pactual  envidarão seus melhores esforços para a colocação das 
Ações, mas não prestarão qualquer tipo de garantia a essa colocação ou 
à liquidação das Ações colocadas. 

   
Mercados de Negociação  Em 8 de junho de 2009, a Companhia celebrou o Contrato de 

Participação no Novo Mercado com a BM&FBOVESPA, cuja 
eficácia somente terá início na data da publicação do Anúncio de 
Início. As Ações serão listadas no segmento do Novo Mercado da 
BM&FBOVESPA, no dia útil seguinte à data de publicação do 
Anúncio de Início onde serão negociadas sob o código VNET3. 
Não foi nem será realizado nenhum registro da Oferta ou das 
Ações na SEC ou em qualquer outra agência ou órgão regulador 
do mercado de capitais de qualquer outro País, exceto o Brasil. 

   
Aprovações Societárias  A alienação, pelos Acionistas Vendedores, das Ações de sua 

titularidade, bem como os termos e condições da Oferta, inclusive 
o Preço por Ação, serão aprovados pelos Acionistas Vendedores, 
na forma estabelecida em seus documentos societários. 

   
Informações Adicionais  Para descrição completa das condições aplicáveis à Oferta, ver 

seção “Informações sobre a Oferta” na página 42. Informações 
adicionais sobre a Oferta poderão ser obtidas com as Instituições 
Participantes da Oferta nos endereços indicados na seção 
“Informações sobre a Oferta” na página 42. 

   
Fatores de Risco  Ver a seção “Fatores de Risco” na página 74, além de outras 

informações incluídas no presente Prospecto, para uma explicação 
acerca dos fatores de risco que devem ser cuidadosamente 
analisados antes da decisão de investimento nas Ações. 
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RESUMO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

As informações abaixo devem ser lidas e analisadas em conjunto com as demonstrações financeiras e 
suas respectivas notas explicativas, incluídas neste Prospecto, e com as Seções “Apresentação das 
Informações Financeiras e Operacionais”, “Informações Financeiras Selecionadas” e “Discussão e Análise 
da Administração Sobre a Situação Financeira e o Resultado das Operações”. 
 

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia e controladas são elaboradas de 
acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, que incluem a Lei das Sociedades por Ações, as 
normas e instruções emitidas pela CVM e IBRACON e as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade. 
 

Para maiores informações sobre as alterações à Lei das Sociedades por Ações, vide a seção “Discussão e 
Análise da Administração Sobre a Situação Financeira e o Resultado das Operações - Alterações na Lei das 
Sociedades por Ações – Lei n.º 11.638 e MP 449/08”, na página 101 deste Prospecto. 
 

As informações financeiras incluídas neste Prospecto derivam das: 
 

• Demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas aos exercícios sociais 
encerrados em 31 de dezembro de 2006, 2007 e 2008, elaboradas pela Companhia de acordo com as 
Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, e auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores 
Independentes, de acordo com as normas brasileiras de auditoria, cujo parecer de auditoria inclui 
parágrafo de ênfase sobre o fato de que, conforme mencionado na nota explicativa n.º 2 às 
demonstrações financeiras, em decorrência das mudanças nas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil 
durante o ano de 2008, as demonstrações financeiras relativas aos exercícios encerrados em 31 de 
dezembro de 2007 e de 2006, apresentadas para fins de comparação, foram reclassificadas e estão sendo 
reapresentadas conforme previsto nas Normas e Procedimentos de Contabilidade – NPC n.º 12 – 
“Práticas Contábeis, Mudanças de Estimativas Contábeis e Correção de Erros”, e 

 
• Demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas aos períodos de três 

meses encerrados em 31 de março de 2008 e de 2009, elaboradas pela Companhia de acordo com as 
Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, sendo as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
da Companhia relativas ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2009 auditadas de 
acordo com as normas brasileiras de auditoria e as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas da Companhia relativas ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2008 
submetidas a revisão limitada efetuada de acordo com as normas específicas estabelecidas pelo 
IBRACON - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, em conjunto com o Conselho Federal 
de Contabilidade – CFC, pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, cujo parecer de 
auditoria inclui parágrafo de ênfase sobre o fato de que, conforme mencionado na nota explicativa n.º 
2 às demonstrações financeiras, em decorrência das mudanças nas Práticas Contábeis Adotadas no 
Brasil durante o ano de 2008, as demonstrações financeiras referentes ao trimestre encerrado em 31 
de março de 2008, apresentadas para fins de comparação, foram ajustadas e estão sendo 
reapresentadas como previsto nas Normas e Procedimentos de Contabilidade - NPC n.º 12 - “Práticas 
Contábeis, Mudanças nas Estimativas Contábeis e Correção de Erros”. 
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Resultados 
 

A tabela abaixo apresenta as demonstrações de resultado consolidadas da Companhia relativa aos 
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2006, 2007 e 2008. 
 

 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

 Variação % 

 2006 
Part % 

Rec. Líq. 2007 
Part % 

Rec. Líq. 2008 
Part % 

Rec. Líq. 2006/07 2007/08 
 (em milhares de R$, exceto percentuais) 
  

RECEITA BRUTA         
Receita de comissões, de aluguel e 

de prestação de serviços................ 2.161.404 111,1% 2.678.627 111,5% 3.215.553 111,8% 23,9% 20,0% 
Impostos sobre serviços ................... (216.313) -11,1% (276.407) -11,5% (340.087) -11,8% 27,8% 23,0% 
RECEITA OPERACIONAL 

LÍQUIDA..................................... 1.945.091 100,0% 2.402.220 100,0% 2.875.466 100,0% 23,5% 19,7% 
         

Custos dos serviços prestados .......... (690.183) -35,5% (771.046) -32,1% (851.119) -29,6% 11,7% 10,4% 
LUCRO BRUTO............................ 1.254.908 64,5% 1.631.174 67,9% 2.024.347 70,4% 30,0% 24,1% 
         

(DESPESAS) RECEITAS 
OPERACIONAIS         

Pessoal ............................................. (74.670) -3,8% (83.034) -3,5% (95.613) -3,3% 11,2% 15,1% 
Gerais e administrativas ................... (91.114) -4,7% (122.178) -5,1% (147.386) -5,1% 34,1% 20,6% 
Remuneração de administradores 

e executivos .................................. (6.219) -0,3% (6.371) -0,3% (9.520) -0,3% 2,4% 49,4% 
Marketing......................................... (186.711) -9,6% (111.308) -4,6% (77.948) -2,7% -40,4% -30,0% 
Outras receitas (despesas) 

operacionais, líquidas.................... 7.194 0,4% (31.048) -1,3% 325.101 -11,3% -531,6% -1.147,1% 
         

LUCRO OPERACIONAL 
ANTES DO RESULTADO 
FINANCEIRO............................. 903.388 46,4% 1.277.235 53,2% 2.018.981 70,2% 41,4% 58,1% 

         

RESULTADO FINANCEIRO         
Receitas financeiras ......................... 147.550 7,6% 126.380 5,3% 153.405 5,3% -14,3% 21,4% 
Despesas financeiras ........................ (61.918) -3,2% (52.675) -2,2% (59.875) -2,1% 14,9% 13,7% 
Antecipação de recebíveis, líquido... – – – – 17.388 0,6% – 100,0% 
Variação cambial, líquida ................ 351 0,0% 1.446 0,1% 947 0,0% 312,0% -34,5% 
 85.983 4,4% 75.151 3,1% 111.865 3,9% -12,6% 48,9% 
         

LUCRO ANTES DO IMPOSTO 
DE RENDA E DA 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ...... 989.371 50,9% 1.352.386 56,3% 2.130.846 74,1% 36,7% 57,6% 

         

IMPOSTO DE RENDA E 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL         

Correntes.......................................... (388.040) -19,9% (488.787) -20,3% (774.180) -26,9% 26,0% 58,4% 
Diferidos .......................................... 56.590 2,9% 20.338 0,8% 37.177 1,3% -64,1% 82,8% 
LUCRO LÍQUIDO DO 

EXERCÍCIO ............................... 657.921 33,8% 883.937 36,8% 1.393.843 48,5% 34,4% 57,7% 

33



RESUMO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

 

Informações Suplementares 
 
Receita de comissões, de aluguel e de prestação de serviços 
 

 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

 Variação % 

 2006 
Part % 

Rec. Líq. 2007 
Part % 

Rec. Líq. 2008 
Part % 

Rec. Líq. 2006/07 2007/08 
 (em milhares de R$, exceto percentuais) 
  

Crédito ..................................  1.175.945 60,5% 1.409.326 58,7% 1.666.923 58,0% 19,8% 18,3% 
Débito ...................................  317.083 16,3% 401.348 16,7% 517.917 18,0% 26,6% 29,0% 
Aluguel equipamentos ..........  595.979 30,6% 745.937 31,1% 903.061 31,4% 25,2% 21,1% 
Outras receitas ......................  72.397 3,7% 122.016 5,1% 127.652 4,4% 68,5% 4,6% 
Receita de comissões,  

de aluguel e de  
prestação de serviços .......  2.161.404 111,1% 2.678.627 111,5% 3.215.553 111,8% 23,9% 20,0% 

 
Impostos Sobre Serviços 
 

 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

 Variação % 

 2006 
Part % 

Rec. Líq. 2007 
Part % 

Rec. Líq. 2008 
Part % 

Rec. Líq. 2006/07 2007/08 
 (em milhares de R$, exceto percentuais) 
  

ISS......................................... (11.104) -0,6% (22.503) -0,9% (34.161) -1,2% 102,7% 51,8% 
PIS......................................... (36.605) -1,9% (45.322) -1,9% (55.228) -1,9% 23,8% 21,9% 
COFINS ................................ (168.604) -8,7% (208.582) -8,7% (250.698) -8,7% 23,7% 20,2% 
Impostos sobre serviços ...... (216.313) -11,1% (276.407) -11,5% (340.087) -11,8% 27,8% 23,0% 

 
Volume Financeiro e Quantidade de Transações 
 

 Exercício encerrado em 31 de dezembro 

 2006 2007 2008 
% Variação 
2006-2008 

CAGR  
(2006-2008) 

 (em milhões de R$, exceto onde indicado) 
Cartões de Crédito: 
Volume Financeiro de Transações(1) .....................  71.197 87.966 110.897 55,8% 24,8% 
Quantidade de Transações (em milhões)...............  1.142,1 1.402,5 1.719,7 50,6% 22,7% 
Cartões de Débito:      
Volume Financeiro de Transações(1) .....................  39.552 48.534 64.655 63,5% 27,9% 
Quantidade de Transações (em milhões)...............  836,0 986,5 1.232,4 47,4% 21,4% 
 

     
 

(1) Volume Financeiro de Transações capturadas, processadas e liquidadas pela Companhia. 
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A seguir é apresentada uma tabela contendo a comparação de cada receita e despesa em relação à receita 
operacional líquida nos períodos de três meses encerrados em 31 de março de 2008 e 2009: 
 

 Período de três meses encerrado em 31 de março de 
 
 2008 

Part % 
Rec. Líq. 2009 

Part % 
Rec. Líq. 

Variação %
2008/09 

 (em milhares de R$, exceto percentuais) 
RECEITA BRUTA  
Receita de comissões, de aluguel e  

de prestação de serviços .................................... 739.902 111,6% 881.610 111,4% 19,2% 
Impostos sobre serviços........................................ (76.677) -11,6% (90.318) -11,4% 17,8% 
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA ........... 663.225 100,0% 791.292 100,0% 19,3% 
      

Custos dos serviços prestados............................... (185.243) -27,9% (212.176) -26,8% 14,5% 
LUCRO BRUTO................................................. 477.982 72,1% 579.116 73,2% 21,2% 
      

(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS      
Pessoal .................................................................. (18.426) -2,8% (24.127) -3,0% 30,9% 
Gerais e administrativas........................................ (23.489) -3,5% (26.664) -3,4% 13,5% 
Remuneração de administradores e executivos..... (3.640) -0,5% (3.997) -0,5% 9,8% 
Marketing ............................................................. (7.228) -1,1% (11.434) -1,4% 58,2% 
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas . 491.633 74,1% (33.814) -4,3% -106,9% 
      

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO 
RESULTADO FINANCEIRO........................ 916.832 138,2% 479.080 60,5% -47,7% 

      

RESULTADO FINANCEIRO      
Receitas financeiras .............................................. 36.914 5,6% 32.820 4,1% -11,1% 
Despesas financeiras............................................. (24.302) -3,7% (13.124) -1,7% -46,0% 
Antecipação de recebíveis, líquido ....................... – – 21.959 2,8% 100,0% 
Variação cambial, líquida ..................................... 678 0,1% 445 0,1% -34,4% 
 13.290 2,0% 42.100 5,3% 216,8% 
      

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 
E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL................. 930.122 140,2% 521.180 65,9% -44,0% 

      

IMPOSTO DE RENDA E  
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL      

Correntes............................................................... (315.629) -47,6% (211.581) -26,7% -33,0% 
Diferidos ............................................................... (10.315) -1,6% 23.600 3,0% -328,8% 
LUCRO LIQUÍDO DO TRIMESTRE ............. 604.178 91,1% 333.199 42,1% -44,9% 

 
Informações Suplementares 
 
Receita de comissões, de aluguel e de prestação de serviços 
 

 Período de três meses encerrado em 31 de março de 
 
 2008 

Part % 
Rec. Líq. 2009 

Part % 
Rec. Líq. 

Variação %
2008/09 

 (em milhares de R$, exceto percentuais) 
  

Crédito .................................................................. 390.297 58,8% 448.872 56,7% 15,0% 
Débito ................................................................... 109.178 16,5% 141.666 17,9% 29,8% 
Aluguel de equipamentos...................................... 211.135 31,8% 256.373 32,4% 21,4% 
Outras receitas ...................................................... 29.292 4,4% 34.699 4,4% 18,5% 
Receita de comissões, de aluguel e de 

prestação de serviços ....................................... 739.902 111,6% 881.610 111,4% 19,2% 
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Impostos Sobre Serviços 
 
 Período de três meses encerrado em 31 de março de 
 
 2008 

Part % 
Rec. Líq. 2009 

Part % 
Rec. Líq. 

Variação %
2008/09 

 (em milhares de R$, exceto percentuais) 
  

ISS.............................................................  (6.325) -1,0% (7.146) -0,9% 13,0% 
PIS.............................................................  (12.683) -1,9% (14.837) -1,9% 17,0% 
COFINS ....................................................  (57.669) -8,7% (68.335) -8,6% 18,5% 
Impostos sobre serviços ..........................  (76.677) -11,6% (90.318) -11,4% 17,8% 
 
Volume Financeiro e Quantidade de Transações 
 

 Período de três meses encerrado em 31 de março de 

 2008 2009 
Variação % 

2008/09 
 (em milhões de R$, exceto onde indicado) 
Cartões de Crédito:  
Volume Financeiro de Transações(1) ...............  25.195,6 30.498,2 21,0% 
Quantidade de Transações (em milhões).........  398,4 460,9 15,7% 
Cartões de Débito:    
Volume Financeiro de Transações(1) ...............  13.795,8 17.208,8 24,7% 
Quantidade de Transações (em milhões).........  273,1 327,6 20,0% 
 

   
 

(1) Volume Financeiro de Transações capturadas, processadas e liquidadas pela Companhia. 
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A tabela abaixo apresenta informações consolidadas acerca do balanço patrimonial da Companhia 
relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2006, 2007 e 2008: 
 

 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
 2006/2007 2007/2008 
 2006 %AV* 2007 %AV* 2008 %AV* %Variação %Variação 

 (em milhares de R$, exceto percentuais) 
ATIVO         
Circulante         
Disponibilidades ....................................  35.264 1,8% 29.007 1,4% 14.697 0,7% -17,7% -49,3% 
Aplicações financeiras...........................  712.952 35,9% 966.217 47,2% 1.057.460 48,3% 35,5% 9,4% 
Contas a receber operacional.................  6.696 0,3% 14.703 0,7% 162.943 7,4% 119,6% 1.008,2% 
Contas a receber de controlada..............  –  – – 177 0,0% – – 
Impostos antecipados e a recuperar.......  6.737 0,3% 877 0,0% 1.219 0,1% -87,0% 39,0% 
Imposto de renda e contribuição  

social diferidos ...................................  36.689 1,8% 35.118 1,7% 37.054 1,7% -4,3% 5,5% 
Outros valores a receber ........................  5.928 0,3% 6.674 0,3% 4.941 0,2% 12,6% -26,0% 
Direitos a receber -securitização 

no exterior .......................................... 169.925 8,6% 149.119 7,3% 207.979 9,5% -12,2% 39,5% 
Juros a receber -securitização 

no exterior .......................................... 9.883 0,5% 6.544 0,3% 6.341 0,3% -33,8% -3,1% 
Despesas pagas antecipadamente ..........  6.434 0,3% 1.950 0,1% 4.488 0,2% -69,7% 130,2% 

Total do Ativo Circulante ...................  990.508 49,9% 1.210.209 59,1% 1.497.299 68,4% 22,2% 23,7% 
         

Não Circulante         
Realizável a longo prazo:         
Direitos a receber - securitização 

no exterior .......................................... 623.466 31,4% 367.516 17,9% 277.000 12,7% -41,1% -24,6% 
Imposto de renda e contribuição  

social diferidos ................................... 72.242 3,6% 94.150 4,6% 132.344 6,0% 30,3% 40,6% 
Outros valores a receber ........................  399 0,0% 249 0,0% 1.703 0,1% -37,6% 583,9% 
         

Investimentos:         
Investimentos em controladas e 

coligadas.............................................  – – – – – – – – 
Outros investimentos .............................  288 0,0% 288 0,0% 174 0,0% 0,0% -39,6% 
Imobilizado...........................................  182.703 9,2% 210.483 10,3% 213.295 9,7% 15,2% 1,3% 
Intangível:         
Ágio na aquisição de investimentos ......  30.949 1,6% 41.157 2,0% 17.795 0,8% 33,0% -56,8% 
Outros intangíveis..................................  84.540 4,3% 124.681 6,1% 49.075 2,2% 47,5% -60,6% 
Total do Ativo Não Circulante ...........  994.587 50,1% 838.524 40,9% 691.386 31,6% -15,7% -17,5% 

Total do Ativo.......................................  1.985.095 100,0% 2.048.733 100,0% 2.188.685 100,0% 3,2% 6,8% 
 

* Análise Vertical 
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 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
 2006/2007 2007/2008 

 2006 %AV* 2007 %AV* 2008 %AV* %Variação %Variação 
 (em milhares de R$, exceto percentuais) 
PASSIVO E  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO    
Circulante      
Financiamentos .....................................  2.665 0,1% 1.034 0,1% 401 0,0% -61,2% -61,2% 
Contas a pagar a estabelecimentos .......  354.192 17,8% 437.487 21,4% 487.628 22,3% 23,5% 11,5% 
Fornecedores .........................................  71.848 3,6% 85.595 4,2% 44.703 2,0% 19,1% -47,8% 
Impostos e contribuições a recolher .....  145.445 7,3% 227.803 11,1% 275.066 12,6% 56,6% 20,7% 
Contas a pagar para controlada.............  – – –  – –  – 
Provisão para contingências .................  38.200 1,9% 2.520 0,1% 0,0 0,0% -93,4% -100,0% 
Obrigações a pagar - securitização 

no exterior .........................................  169.925 8,6% 148.941 7,3% 207.943 9,5% -12,3% 39,6% 
Juros a pagar -securitização 

no exterior .........................................  9.883 0,5% 6.544 0,3% 6.341 0,3% -33,8% -3,1% 
Dividendos a pagar ...............................  323.473 16,3% – – 542.985 24,8% -100,0% 100,0% 
Outras obrigações .................................  87.967 4,4% 98.632 4,8% 118.427 5,4% 12,1% 20,1% 

Total do Passivo Circulante ...............  1.203.598 60,6% 1.008.556 49,2% 1.683.494 76,9% -16,2% 66,9% 
         

Não Circulante        
Obrigações a pagar - securitização 

no exterior .........................................  623.424 31,4% 367.516 17,9% 277.000 12,7% -41,0% -24,6% 
Provisão para contingências .................  54.674 2,8% 60.773 3,0% 68.390 3,1% 11,2% 12,5% 
Outras obrigações .................................  135 0,0% 868 0,0% 740 0,0% 543,0% -14,7% 

Total do Passivo Não Circulante .......  678.233 34,2% 429.157 20,9% 346.130 15,8% -36,7% -19,3% 
         

Patrimônio Líquido        
Capital social.........................................  74.534 3,8% 74.534 3,6% 75.379 3,4% 0,0% 1,1% 
Reservas de capital................................  6.339 0,3% 3.627 0,2% 68.606 3,1% -42,8 1.791,5% 
Reservas de lucros - legal .....................  14.907 0,8% 14.907 0,7% 15.076 0,7% 0,0% 1,1% 
Lucros acumulados ...............................  10.196 0,5% 517.952 25,3% – – 4.980,0% -100% 
Ações em tesouraria..............................  (2.712) –0,1% –  – – -100,0% – 
Total do Patrimônio Líquido .............  103.264 5,2% 611.020 29,8% 159.061 7,3% 491,7% -74,0% 
Total do Passivo e  

Patrimônio Líquido.........................  1.985.095 100,0% 2.048.733 100,0% 2.188.685 100,0% 3,2% 6,8% 
 

* Análise Vertical 
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A tabela abaixo apresenta os balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2008 e 31 de março de 2009, 
com as correspondentes variações: 
 

 

Em 31 de  
dezembro 
 de 2008 %AV* 

Em 31 de  
março 

de 2009 %AV* 
% Variação
2008/2009 

 (em milhares de R$, exceto percentuais) 
Circulante   
Disponibilidades ...................................................................... 14.697 0,7% 4.519 0,2% -69,3% 
Aplicações financeiras............................................................. 1.057.460 48,3% 281.352 14,7% -73,4% 
Contas a receber operacional................................................... 162.943 7,4% 694.341 36,3% 326,1% 
Contas a receber de controlada................................................ 177 0,0% – – -100,0% 
Imposto de renda e contribuição social diferidos.................... 37.054 1,7% 49.877 2,6% 34,6% 
Impostos antecipados e a recuperar......................................... 1.219 0,1% 11.767 0,6% 865,3% 
Outros valores a receber .......................................................... 4.941 0,2% 7.839 0,4% 58,7% 
Direitos a receber - securitização no exterior.......................... 207.979 9,5% 208.811 10,9% 0,4% 
Juros a receber - securitização no exterior .............................. 6.341 0,3% 5.693 0,3% -10,2% 
Despesas pagas antecipadamente ............................................ 4.488 0,2% 6.742 0,4% 50,2% 

Total do Ativo Circulante ..................................................... 1.497.299 68,4% 1.270.941 66,4% -15,1% 
Não Circulante      
Realizável a longo prazo:      

Direitos a receber - securitização no exterior ...................... 277.000 12,7% 221.071 11,6% -20,2% 
Imposto de renda e contribuição social diferidos ................ 132.344 6,0% 143.283 7,5% 8,3% 
Outros valores a receber....................................................... 1.703 0,1% 1.741 0,1% 2,2% 

Investimentos:      
Investimentos em controladas .............................................. – – – – – 
Outros investimentos............................................................ 174 0,0% 12 0,0% -93,1% 

Imobilizado.............................................................................. 213.295 9,7% 206.881 10,8% -3,0% 
Intangível:      

Ágio na aquisição de investimentos..................................... 17.795 0,8% 22.374 1,2% 25,7% 
Outros intangíveis ................................................................ 49.075 2,2% 47.031 2,5% -4,2% 

Total do Ativo Não Circulante ............................................. 691.386 31,6% 642.393 33,6% -7,1% 

Total do Ativo ........................................................................ 2.188.685 100,0% 1.913.334 100,0% -12,6% 
 

* Análise Vertical 
 

 Períodos encerrados em 

 

31 de  
dezembro 
 de 2008 %AV* 

31 de  
março  

de 2009 %AV* 
% Variação
2008/2009 

 (em milhares de R$, exceto percentuais) 
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   
Circulante   
Financiamentos........................................................................ 401 0,0% 258 0,0% -35,7% 
Contas a pagar a estabelecimentos.......................................... 487.628 22,3% 597.133 31,2% 22,5% 
Fornecedores ........................................................................... 44.703 2,0% 44.712 2,3% 0,0% 
Impostos e contribuições a recolher........................................ 275.066 12,6% 151.414 7,9% -45,0% 
Obrigações a pagar - securitização no exterior....................... 207.943 9,5% 208.931 10,9% 0,5% 
Juros a pagar - securitização no exterior................................. 6.341 0,3% 5.693 0,3% -10,2% 
Dividendos a pagar.................................................................. 542.985 24,8% 333.199 17,4% -38,6% 
Outras obrigações.................................................................... 118.427 5,4% 121.500 6,4% 2,6% 

Total do Passivo Circulante ................................................. 1.683.494 76,9% 1.462.840 76,5% -13,1% 
Não Circulante      
Obrigações a pagar - securitização no exterior....................... 277.000 12,7% 221.071 11,6% -20,2% 
Provisão para contingências.................................................... 68.390 3,1% 68.208 3,6% -0,3% 
Outras obrigações.................................................................... 740 0,0% 2.154 0,1% 191,1% 

Total do Passivo Não Circulante ......................................... 346.130 15,8% 291.433 15,2% -15,8% 
Patrimônio Líquido      
Capital social ........................................................................... 75.379 3,4% 75.379 3,9% 0,0% 
Reservas de capital .................................................................. 68.606 3,1% 68.606 3,6% 0,0% 
Reservas de lucros - legal........................................................ 15.076 0,7% 15.076 0,8% 0,0% 
Total do Patrimônio Líquido ............................................... 159.061 7,3% 159.061 8,3% 0,0% 

Total do Passivo e Patrimônio Líquido............................... 2.188.685 100,0% 1.913.334 100,0% -12,6% 
 

* Análise Vertical 
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EBITDA e EBITDA Ajustado 
 

O EBITDA corresponde ao lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social, do resultado 
financeiro e das despesas de depreciação e amortização. O EBITDA Ajustado corresponde ao lucro líquido 
antes (1) do imposto de renda e contribuição social, (2) das despesas de depreciação e amortização,(3) do 
resultado financeiro, sem considerar a exclusão da receita financeira líquida dos custos financeiros 
relacionados aos negócios de antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos, (4) do ganho de capital gerado 
no resgate de ações pela Visa Inc. para o trimestre findo em 31 de março de 2008 e exercício findo em 31 de 
dezembro de 2008, (5) da perda com a descontinuidade de projetos anteriormente classificados no ativo 
diferido da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2008 e (6) da baixa de ágio da 
controlada direta CBGS Ltda. e da provisão para perda com ágio da controlada em conjunto CBGS para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2008. 
 

O EBITDA e o EBITDA Ajustado não são medidas de desempenho financeiro segundo as Práticas 
Contábeis Adotadas no Brasil, IFRS ou US GAAP, tampouco devem ser considerados isoladamente, ou como 
uma alternativa ao lucro líquido, como medida de desempenho operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa 
operacionais, ou como medida de liquidez. Outras empresas podem calcular o EBITDA ou EBITDA Ajustado 
de maneira diferente da Companhia. O EBITDA e o EBITDA Ajustado, no entanto, apresentam limitações 
que prejudicam a sua utilização como medida da lucratividade da Companhia, em razão de não considerar 
determinados custos decorrentes dos negócios da Companhia, que poderiam afetar, de maneira significativa, 
os lucros da Companhia, tais como despesas financeiras, tributos, depreciação, despesas de capital e outros 
encargos relacionados. O EBITDA e o EBITDA Ajustado são utilizados pela Companhia como medidas 
adicionais de desempenho de suas operações. 
 

Segue, abaixo, tabela descrevendo a reconciliação do lucro líquido com o EBITDA e o EBITDA 
Ajustado da Companhia nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2006, 2007 e 2008: 
 
 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

 2006 % 2007 % 2008 % 

2006 vs 
2007 
(%)  

2007 vs 
2008 
(%) 

 (em milhões de R$, exceto percentuais) 

Lucro Líquido ......................................................... 657,9 63,3% 883,9 62,7% 1.393,8 77,3% 34,4% 57,7%
Resultado Financeiro ................................................ (86,0) (8,3)% (75,2) (5,3)% (111,9) -6,2% (12,6)% 48,8%
Imposto de Renda e Contribuição Social ................. 331,5 31,9% 468,4  33,2% 737,0 40,9% 41,3% 57,3%
Depreciação e Amortização...................................... 135,4 13,0% 132,4 9,4% 134,9 7,5% (2,2)% 1,9%
EBITDA ................................................................... 1.038,8 100,0% 1.409,5 100,0% 2.153,8 119,5% 35,7% 52,8%
Resultado Financeiro Líquido, inclusive dos 

custos financeiros relacionados, obtido com os 
negócios de antecipação de recebíveis aos 
Estabelecimentos................................................... – – – – 17,4 1,0%   

Ganho de capital gerado no resgate de ações  
pela Visa Inc.......................................................... – – – – (502,9) -27,9%   

Perda com a descontinuidade de projetos 
anteriormente classificados no ativo  
diferido da Companhia.......................................... – – – – 79,4 4,4%   

Baixa de ágio da controlada direta CBGS Ltda. e 
provisão para perda com ágio da  
controlada em conjunto CBGS ............................. – – – – 55,2 3,1%   

EBITDA Ajustado .................................................. 1.038,8 100,0% 1.409,5 100,0% 1.802,9 100,0% 35,7% 27,9%
% Margem EBITDA(1) ........................................... 53,4%  58,7%  74,9%    
% Margem EBITDA Ajustado(2) .......................... 53,4%  58,7%  62,3%    
 

(1)  Margem EBITDA é o EBITDA dividido pela receita operacional líquida da Companhia. 
(2)  Margem EBITDA Ajustado é o EBITDA Ajustado em um determinado período dividido pela soma entre a receita operacional líquida 

e o resultado financeiro líquido com os negócios de antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos ao longo do mesmo período. 
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Segue, abaixo, tabela descrevendo a reconciliação do lucro líquido com o EBITDA e o EBITDA 
Ajustado da Companhia nos períodos de três meses encerrados em 31 de março de 2008 e 2009: 
 
 Período de três meses encerrado em 31 de março de  

 2008 % 2009 % 

2008 vs 
2009 
(%) 

 (em milhões de R$, exceto percentuais) 

Lucro Líquido.......................................................... 604,2 135,1% 333,2 62,2% -44,9% 
Resultado Financeiro................................................. (13,3) -3,0% (42,1) -7,9% 216,5% 
Imposto de Renda e Contribuição Social.................. 325,9 72,9% 188,0 35,1% -42,3% 
Depreciação e Amortização ...................................... 33,3 7,4% 34,7 6,5% 4,2% 
EBITDA.................................................................... 950,1 212,5% 513,8 95,9% -45,9% 
Resultado Financeiro Líquido, inclusive dos custos 

financeiros relacionados, obtida com os negócios de 
antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos ........ –  22,0 4,1%  

Ganho de capital gerado no resgate de  
ações pela Visa Inc. ............................................... (502,9) -112,5% – –  

EBITDA Ajustado .................................................. 447,2 100,0% 535,8 100,0% 19,8% 
% Margem EBITDA (1) ........................................... 143,3%  64,9%   
% Margem EBITDA Ajustado (2) .......................... 67,4%  65,9%   

 

(1)  Margem EBITDA é o EBITDA dividido pela receita operacional líquida da Companhia. 
(2)  Margem EBITDA Ajustado é o EBITDA Ajustado em um determinado período dividido pela soma entre a receita operacional líquida 

e o resultado financeiro líquido com os negócios de antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos ao longo do mesmo período. 
 
Fluxos de Caixa 
 

A tabela a seguir apresenta o nosso fluxo de caixa das atividades operacionais, de investimento e de 
financiamento para os períodos indicados abaixo: 

 
Exercício social encerrado 

em 31 de dezembro de 

Período de três 
meses encerrado 

em 31 de março de    

 2006 2007 2008 2008 2009 

2006 
vs 

2007 
(%) 

2007  
vs  

2008 
(%) 

1T08 vs 
1T09 
(%) 

 (em milhões de R$, exceto percentuais) 
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes  

de Caixa.......................................................... 34,9 35,3 29,0 995,2 1.072,2 1,1% -17,8% 7,7%
Caixa Gerado pelas (Aplicado nas)  

Atividades Operacionais ................................. 888,7 1.155,9 1.067,6 71,7 (206,8) 30,1% -7,6% -388,5
Caixa Gerado pelas (Aplicado nas)  
Atividades de Investimentos............................... (286,2) (460,9) 221,6 472,3 (36,4) 61,0% -148,1% -107,7
Caixa Gerado pelas (Aplicado nas)  

Atividades de Financiamento.......................... (602,2) (701,3) (1.303,5) 65,7 (543,1) 16,5% 85,9% -926,5%
Saldo Final de Caixa e Equivalentes  

de Caixa.......................................................... 35,3 29,0 14,7 1.604,9 285,9 -17,8% -49,3% -82,2%
         

Variação de caixa e equivalentes de caixa ......... 0,4 (6,3) (14,3) 609,7 (786,3)    
         

Variação de caixa e equivalentes de caixa (%) .. 1,1% -17,8% -49,3% 61,3% -73,3%    
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INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA 
 
Composição Atual do Capital Social 
 

Na data deste Prospecto, o capital social subscrito e integralizado da Companhia era de R$75.379.536,85 
e representado por 1.364.783.800 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.  
 

O quadro abaixo indica a quantidade de ações detidas por acionistas titulares de 5,0% ou mais 
das ações da Companhia, pelos membros do Conselho de Administração da Companhia e pelos 
Acionistas Vendedores, na data deste Prospecto e após a conclusão da Oferta, sem considerar as 
Ações Suplementares: 

 
 Antes da Oferta Após a Oferta 
Acionista Ações  (%) Ações  (%) 

Columbus(1) ................................................................ 535.792.789 39,26 392.490.489 28,76 
BB Investimentos(1).................................................... 431.665.222 31,63 335.447.963 24,58 
Grupo Santander Brasil.............................................. 202.971.410 14,87 125.560.110 9,97 

SIP(1) ...................................................................... 116.307.640 8,52 105.819.190 7,75 
Santander(1) ............................................................ 86.663.770 6,35 19.740.920 1,45 

Visa International(1).................................................... 136.478.372 10,00 0 0,00 
Banco Santos(1) .......................................................... 1.440.600 0,11 0 0,00 
HSBC(1)...................................................................... 1.399.900 0,10 0 0,00 
Panamericano(1).......................................................... 1.399.900 0,10 699.950 0,05 
Grupo Itaú-Unibanco ................................................. 17.214.200 1,26 0 0,00 

Itaubank(1) .............................................................. 1.401.600 0,10 0 0,00 
Fininvest(1) ............................................................. 1.399.900 0,10 0 0,00 
Bemge(1) ................................................................. 2.615.600 0,19 0 0,00 
Unicard(1) ............................................................... 7.006.800 0,51 0 0,00 
Banestado(1)............................................................ 4.790.300 0,35 0 0,00 

BRB(1) ........................................................................ 6.999.500 0,51 0 0,00 
Alfa(1) ......................................................................... 6.999.500 0,51 1.400.000 0,10 
Rural(1) ....................................................................... 1.399.900 0,10 0 0,00 
Membros da Administração ....................................... 407 0,00 309 0,00 
Outros(2) ..................................................................... 21.022.100 1,54 21.022.200 1,54 
Novos Acionistas (Free Float)................................... – – 488.162.779 35,77 
Total ......................................................................... 1.364.783.800 100,00 1.364.783.800 100,00 

 

(1) Acionista Vendedor.  
(2)  Inclui as ações dos demais acionistas minoritários (Caixa Econômica Federal S.A., Banco do Estado do Rio Grande do 

Sul S.A., Banestes S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo, Banco Safra S.A.), e de ex-membros do Conselho de 
Administração. 
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O quadro abaixo indica a quantidade de ações detidas por acionistas titulares de 5% ou mais das ações 
da Companhia, pelos membros do Conselho de Administração, e pelos Acionistas Vendedores, na data deste 
Prospecto e após a conclusão da Oferta, assumindo a colocação da totalidade das Ações Suplementares: 

 
 Antes da Oferta Após a Oferta 
Acionista Ações (%) Ações (%) 

Columbus(1) ................................................................. 535.792.789 39,26 362.465.245 26,56 
BB Investimentos(1)..................................................... 431.665.222 31,63 321.117.734 23,53 
Grupo Santander Brasil ............................................... 202.971.410 14,87 98.264.434 7,20 

SIP(1)........................................................................ 116.307.640 8,52 98.264.433 7,20 
Santander(1) ............................................................. 86.663.770 6,35 1 0,00 

Visa International(1)..................................................... 136.478.372 10,00 0 0,00 
Banco Santos(1)............................................................ 1.440.600 0,11 0 0,00 
HSBC(1) ....................................................................... 1.399.900 0,10 0 0,00 
Panamericano(1)........................................................... 1.399.900 0,10 699.950 0,05 
Grupo Itaú-Unibanco .................................................. 17.214.200 1,26 0 0,00 

Itaubank(1) ............................................................... 1.401.600 0,10 0 0,00 
Fininvest(1)............................................................... 1.399.900 0,10 0 0,00 
Bemge(1) .................................................................. 2.615.600 0,19 0 0,00 
Unicard(1)................................................................. 7.006.800 0,51 0 0,00 
Banestado(1)............................................................. 4.790.300 0,35 0 0,00 

BRB(1) ......................................................................... 6.999.500 0,51 0 0,00 
Alfa(1) .......................................................................... 6.999.500 0,51 1.400.000 0,10 
Rural(1) ........................................................................ 1.399.900 0,10 0 0,00 
Membros da Administração ........................................ 407 0,00 309 0,00 
Outros(2) ...................................................................... 21.022.100 1,54 21.022.200 1,54 
Free Float ................................................................... 57.875.600 4,24 559.813.928 41,02 
Total ........................................................................... 1.364.783.800 100,00 1.364.783.800 100,00 
 

(1) Acionista Vendedor. 
(2)  Inclui as ações dos demais acionistas minoritários (Caixa Econômica Federal S.A., Banco do Estado do Rio Grande do Sul 

S.A., Banestes S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo, Banco Safra S.A.), e de ex-membros do Conselho de Administração. 
 
Descrição da Oferta 
 

A Oferta compreende a distribuição pública secundária de, inicialmente, 477.674.330 Ações de titularidade 
dos Acionistas Vendedores. A Oferta será realizada (i) no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, mediante 
a coordenação dos Coordenadores da Oferta e com a participação de determinadas instituições financeiras 
integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários contratadas pelos Coordenadores da Oferta 
(“Coordenadores Contratados” ou, conforme o caso, “Participantes Consorciados” e, em conjunto com os 
Coordenadores da Oferta, “Instituições Participantes da Oferta”), nos termos da Instrução CVM 400, e, ainda, (ii) 
com esforços de colocação das Ações no exterior, a serem realizados por intermédio dos Agentes de Colocação 
Internacional por meio dos mecanismos de investimento regulamentados pelo CMN, pelo Banco Central e pela 
CVM, sendo, nos Estados Unidos da América, para Investidores Estrangeiros, conforme definidos na Regra 144A 
editada pela SEC, em operações isentas de registro em conformidade com o disposto no Securities Act, e nos 
demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos para non U.S.-persons, em conformidade com os 
procedimentos previstos no Regulamento S editado pela SEC, respeitada a legislação vigente em cada país. 
 

A quantidade total das Ações inicialmente ofertada no âmbito da Oferta poderá ser acrescida de um lote 
suplementar de até 71.651.149 Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores, (“Ações Suplementares”), 
correspondendo a até 15,0% do total das Ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta, conforme opção para 
aquisição de tais Ações Suplementares outorgada pelos Acionistas Vendedores, ao Coordenador Líder, nas mesmas 
condições e no mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, as 
quais serão destinadas a atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da 
Oferta (“Opção de Ações Suplementares”). A Opção de Ações Suplementares poderá ser exercida nos termos 
acima, pelo Coordenador Líder, mediante decisão conjunta dos Coordenadores da Oferta, total ou parcialmente, no 
prazo de até 30 dias contados da data de início da negociação das Ações na BM&FBOVESPA, inclusive. 
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Sem prejuízo do exercício da Opção de Ações Suplementares, a quantidade de Ações inicialmente ofertada 
no âmbito da Oferta, excluídas as Ações Suplementares, foi, a critério dos Acionistas Vendedores, e com a 
concordância dos Coordenadores da Oferta, aumentada em 10.488.449 Ações de titularidade do Santander 
(“Ações Adicionais”), correspondendo a 2,2% do total das Ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta, 
conforme disposto no artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400 (“Opção de Ações Adicionais”). 
 
Preço por Ação 
 

O Preço por Ação foi fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding conduzido pelos 
Coordenadores da Oferta, em conformidade com os artigos 23, parágrafo 1º e 44 da Instrução CVM 400, 
tendo como parâmetro o preço de mercado verificado para as Ações, considerando as indicações de interesse, 
em função da qualidade da demanda (por volume e preço), coletadas de Investidores Institucionais. A escolha 
do critério de preço de mercado para a determinação do Preço por Ação por meio da realização do 
Procedimento de Bookbuilding justifica-se pelo fato de que tal critério refletirá o valor pelo qual os 
Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de aquisição das Ações no âmbito da Oferta 
Institucional. No Procedimento de Bookbuilding, foram aceitas intenções de investimento de Investidores 
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas até o limite de 10,0% das Ações inicialmente ofertadas, 
sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares. O investimento nas Ações por 
Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover má formação do preço ou 
de liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário. Os investimentos 
realizados em decorrência dos contratos de total return swap e/ou outros instrumentos financeiros que tenham 
o mesmo efeito, firmados no exterior, não foram considerados investimentos por Pessoas Vinculadas para fins 
da Oferta. Os Investidores Não-Institucionais que aderiram à Oferta de Varejo não participaram do 
Procedimento de Bookbuilding e, portanto, do processo de determinação do Preço por Ação. 
 
Quantidade, Valor, Espécie das Ações Objeto da Oferta e Recursos Líquidos 
 

Na hipótese de não haver exercício da Opção de Ações Suplementares:  
 

Ofertante 
Quantidade  

de Ações 
Preço por Ação 

(R$) 
Montante 

 (R$) 
Recursos Recebidos  

Líquidos de Comissões (R$)(1)

          

Columbus .................... 143.302.299 15,00 2.149.534.485 2.068.926.942 
BB Investimentos ........ 96.217.258 15,00 1.443.258.870 1.389.136.662 
SIP............................... 10.488.450 15,00 157.326.750 151.426.997 
Santander..................... 66.922.850 15,00 1.003.842.750 966.198.647 
Visa International ........ 136.478.372 15,00 2.047.175.580 1.970.406.496 
Banco Santos............... 1.440.600 15,00 21.609.000 20.798.663 
HSBC .......................... 1.399.900 15,00 20.998.500 20.211.056 
Panamericano .............. 699.950 15,00 10.499.250 10.105.528 
Grupo Itaú-Unibanco... 17.214.200 15,00 258.213.000 248.530.013 

Itaubank................... 1.401.600 15,00 21.024.000 20.235.600 
Fininvest.................. 1.399.900 15,00 20.998.500 20.211.056 
Bemge ..................... 2.615.600 15,00 39.234.000 37.762.725 
Unicard.................... 7.006.800 15,00 105.102.000 101.160.675 
Banestado ................ 4.790.300 15,00 71.854.500 69.159.956 

BRB............................. 6.999.500 15,00 104.992.500 101.055.281 
Alfa ............................. 5.599.500 15,00 83.992.500 80.842.781 
Rural............................ 1.399.900 15,00 20.998.500 20.211.056 
Total ........................... 488.162.779 15,00 7.322.441.685 7.047.850.122 

 

(1) Sem dedução das despesas da oferta. 
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Na hipótese de haver exercício integral da Opção de Ações Suplementares: 
 

Ofertante 
Quantidade de 

Ações 
Preço por Ação 

(R$)(1) 
Montante  

(R$) 
Recursos Recebidos  

Líquidos de Comissões (R$)(1)

          

Columbus .................... 173.327.543 15,00 2.599.913.145 2.502.416.402 
BB Investimentos ........ 110.547.487 15,00 1.658.212.305 1.596.029.344 
SIP............................... 18.043.207 15,00 270.648.105 260.498.801 
Santander..................... 86.663.769 15,00 1.299.956.535 1.251.208.165 
Visa International ........ 136.478.372 15,00 2.047.175.580 1.970.406.496 
Banco Santos............... 1.440.600 15,00 21.609.000 20.798.663 
HSBC .......................... 1.399.900 15,00 20.998.500 20.211.056 
Panamericano .............. 699.950 15,00 10.499.250 10.105.528 
Grupo Itaú-Unibanco .. 17.214.200 15,00 258.213.000 248.530.013 

Itaubank................... 1.401.600 15,00 21.024.000 20.235.600 
Fininvest.................. 1.399.900 15,00 20.998.500 20.211.056 
Bemge ..................... 2.615.600 15,00 39.234.000 37.762.725 
Unicard.................... 7.006.800 15,00 105.102.000 101.160.675 
Banestado................ 4.790.300 15,00 71.854.500 69.159.956 

BRB ............................ 6.999.500 15,00 104.992.500 101.055.281 
Alfa ............................. 5.599.500 15,00 83.992.500 80.842.781 
Rural............................ 1.399.900 15,00 20.998.500 20.211.056 
Total ........................... 559.813.928 15,00 8.397.208.920 8.082.313.586 

 

(1) Sem dedução das despesas da oferta.  
 
Custos de Distribuição 
 

As comissões relativas à Oferta serão pagas diretamente pelos Acionistas Vendedores, e as despesas 
relativas à Oferta serão suportadas pela Companhia e objeto de reembolso pelos Acionistas Vendedores, 
sempre na proporção das Ações vendidas por cada um. Abaixo segue a descrição dos custos relativos à Oferta 
não considerando as Ações Suplementares: 

 

Comissões e Despesas  Valor (R$) 
Relação ao Valor Total 

da Oferta (%)  
   

Comissão de Estruturação(1) ................................................................... 54.918.313  0,75  
Comissão de Garantia Firme(1) ............................................................... 54.918.313  0,75  
Comissão de Colocação(2) ...................................................................... 164.754.938  2,25  
Total de Comissões............................................................................... 274.591.563  3,75  
   

Taxa de Registro na CVM...................................................................... 82.870  0,00  
Outras Despesas ..................................................................................... 150.000  0,00  
Advogados ............................................................................................. 1.740.000  0,02  
Auditores................................................................................................ 380.000  0,01  
Publicidade da Oferta............................................................................. 5.975.000  0,08  
Total de Despesas.................................................................................. 8.327.870 0,12  
Total de Comissões e Despesas ............................................................ 282.919.433 3,95 
 
 
(1) Alocada para os Coordenadores da Oferta, exceto ao Goldman Sachs e ao UBS Pactual, sendo 32,6604% para o 

Coordenador Líder, 23,0151% para o BB Investimentos, 19,1627% para o Santander e 25,1618% para o J.P. Morgan. 
(2) Alocada para o Coordenador Líder, o BB Investimentos e o Santander, após deduzidas as comissões dos Coordenadores 

Contratados (R$500.000,00 para cada um) e dos Participantes Consorciados (0,8% sobre o montante total efetivamente 
colocado na Oferta de Varejo, incluindo o volume alocado aos Fundos), sendo 28,8740% para o Coordenador Líder, 
19,9332% para o BB Investimentos, 19,2502% para o Santander, 25,1346% para o J.P. Morgan, 3,7511% para o 
Goldman Sachs e 3,0570% para o UBS Pactual. 
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Aprovações Societárias 
 

A realização da Oferta e a venda das Ações foi aprovada pelos órgãos competentes dos Acionistas 
Vendedores, quando aplicável, a saber: (i) pela Columbus, em reunião do conselho de administração do 
Banco Bradesco S.A. realizada em 4 de junho de 2009, cuja ata foi publicada no “Diário do Comércio” e no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo, em 18 de junho de 2009; (ii) pelo BB Investimentos, em reunião da 
diretoria realizada em 8 de junho de 2009, cuja ata foi publicada no “Jornal do Comércio” e no “Diário Oficial 
do Estado do Rio de Janeiro”, em 19 de junho de 2009; (iii) pelo Santander, em reunião do conselho de 
administração realizada em 05 de junho de 2009, cuja ata foi publicada no “Diário do Comércio e Indústria” e 
no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, em 24 de junho de 2009; (iv) pela SIP, em reunião da diretoria 
realizada em 05 de junho de 2009, cuja ata foi publicada no “Diário do Comércio e Indústria” e no “Diário 
Oficial do Estado de São Paulo”, em 24 de junho de 2009; (v) pela Visa International em 9 de junho de 2009; 
(vi) pela Alfa, em reunião do conselho de administração realizada em 20 de maio de 2009, cuja ata foi 
publicada no “Diário do Comércio” e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, em 23 de junho de 2009; 
(vii) pela Cartão BRB, em reunião do conselho de administração realizada em 22 de junho de 2009; e (viii) 
pelo Banco Rural, em reunião do conselho de administração realizada em 22 de maio de 2009, cuja ata foi 
publicada no “Estado de Minas” e no “Diário Oficial do Estado de Minas Gerais”, em 18 de junho de 2009. O 
Banco Santos obteve autorização judicial para a venda das Ações em 28 de maio de 2009. 
 

Público Alvo da Oferta 
 

A Oferta será direcionada, na Oferta de Varejo, aos Investidores Não-Institucionais, incluindo os 
Empregados e os Fundos, e, na Oferta Institucional, aos Investidores Institucionais.  
 

Cronograma e Procedimentos da Oferta  
 

A Oferta deverá ter início após o encerramento do Período de Reserva, a conclusão do Procedimento de 
Bookbuilding, a concessão do registro da Oferta pela CVM, a assinatura do Contrato de Distribuição, a 
publicação do Anúncio de Início e a disponibilização deste Prospecto aos investidores. Segue abaixo um 
cronograma tentativo das principais etapas da Oferta, a partir da publicação do Aviso ao Mercado: 

 
Ordem  

dos Eventos  Eventos  
Data 

Prevista(1) 
 Publicação do Aviso ao Mercado (sem logotipo das Corretoras Consorciadas)  
 Disponibilização do Prospecto Preliminar  
 Início do road show  

1. 

 Início do Procedimento de Bookbuilding  

9/6/2009 

 Republicação do Aviso ao Mercado (com logotipo das Corretoras Consorciadas)  
2. 

 Início do Período de Reserva  
17/6/2009 

3.  Encerramento do Período de Reserva   16h de 
25/6/2009 

 Encerramento do road show  
 Encerramento do Procedimento de Bookbuilding  
 Fixação do Preço por Ação   

4. 

 Assinatura do Contrato de Distribuição e demais contratos relativos à Oferta  

25/6/2009 

 Obtenção do Registro da Oferta perante a CVM  
 Publicação do Anúncio de Início  5. 
 Disponibilização do Prospecto Definitivo  

26/6/2009 

 Início de negociação das Ações na BM&FBOVESPA  
6. 

 Início do prazo para o exercício da Opção de Ações Suplementares  
29/6/2009 

7.  Data de Liquidação da Oferta  1/7/2009 
8.  Encerramento do prazo para o exercício da Opção de Ações Suplementares  28/7/2009 
9.  Data máxima para liquidação das Ações Suplementares  31/7/2009 
10.  Data máxima de publicação do Anúncio de Encerramento  6/8/2009 

 
(1) As datas previstas acima são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações e adiamentos, a critério dos Coordenadores e da Companhia. 
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Procedimento da Distribuição na Oferta 
 

As Instituições Participantes da Oferta efetuarão a distribuição das Ações aos Investidores Não-
Institucionais, incluindo os Empregados e os Fundos, e aos Investidores Institucionais, nos termos da 
Instrução CVM 400, e observado o esforço de dispersão acionária previsto no Regulamento do Novo Mercado 
e o disposto abaixo.  
 
Oferta de Varejo 
 

O montante mínimo de 10,0% e máximo de 20% das Ações, excluídas as Ações Adicionais e as Ações 
Suplementares, será destinado prioritariamente à colocação pública a Investidores Não-Institucionais que 
realizarem Pedido de Reserva, sendo que 5% das Ações objeto da Oferta de Varejo serão destinadas 
prioritariamente à colocação pública junto aos Empregados, observado que os Coordenadores da Oferta 
poderão, a seu exclusivo critério, aumentar a quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo. 

 
Os Investidores Não-Institucionais puderam realizar seus investimentos: (i) diretamente, por meio do 

preenchimento de Pedido de Reserva, observado para tais investidores, o valor mínimo de investimento de 
R$3.000,00 (três mil reais) e o valor máximo de investimento de R$300.000,00 (trezentos mil reais); e/ou (ii) 
indiretamente, por meio de aplicações em cotas de um único Fundo constituído pelo Bradesco ou pelo Banco do 
Brasil, que, nos termos dos respectivos regulamentos e prospectos anexos a este Prospecto, têm sua carteira de 
investimento composta por, no mínimo, 95% e, no máximo, 100% de ações ordinárias de emissão da Companhia, 
observados os limites de aplicação em cotas dos Fundos de, no mínimo, R$300,00 (trezentos reais) e, no máximo, 
R$300.000,00 (trezentos mil reais), e observado que só puderam realizar aplicações em cotas de Fundo os 
Investidores Não-Institucionais que não sejam considerados Pessoas Vinculadas (conforme definido abaixo). 
Os Fundos participarão da Oferta de Varejo, inclusive no caso de rateio, nos mesmos termos e condições dos 
Investidores Não-Institucionais, porém, quando da realização dos seus respectivos Pedidos de Reserva, não estavam 
sujeitos ao limite máximo de investimento da Oferta de Varejo e não estipularam preço máximo por Ação como 
condição de eficácia de seus respectivos Pedidos de Reserva. Exceto se de outra forma indicada, as referências a 
Investidores Não-Institucionais deverão ser estendidas aos Fundos, no que for aplicável.  
 

Os Investidores Não-Institucionais que sejam Empregados puderam realizar seus investimentos (i) no 
âmbito da Oferta aos Empregados, apenas diretamente, por meio do preenchimento de Pedido de Reserva, observado o 
valor mínimo de investimento de R$3.000,00 e o valor máximo de investimento de R$300.000,00 e que tais 
investidores devem ter indicado sua condição de “Empregado Participante da Oferta aos Empregados” no Pedido de 
Reserva, sob pena de não serem considerados prioritariamente na alocação da Oferta de Varejo. 
 

Antes tomar sua decisão, o Investidor Não-Institucional deve ter comparado os custos, vantagens e 
desvantagens entre o investimento direto (por meio de Pedido de Reserva) e indireto (por meio de aplicação 
em quotas de um único Fundo). Nesse sentido, recomendou-se a leitura atenta do regulamento e do prospecto 
do referido Fundo para checar a taxa de administração e qualquer outra despesa relacionada ao Fundo, bem 
como uma análise dos custos relacionados ao investimento direto, tais como taxa de corretagem, custódia, 
emolumentos e tributação, conforme exemplos de investimentos simulados na tabela constante da errata a este 
Prospecto, conforme divulgada em 18 de junho de 2009. 
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Manutenção Aplicação 

pelo Prazo de 1 ano Compra Direta Fundo de Investimento 
Venda /  

Resgate líquido 

Valor da 
Aquisição(1) 

Valor Venda / 
Resgate(2) 

Taxa de 
Custódia(3) 

Taxa de 
Corretagem(4)

Emolumentos 
(BM&FBOVESPA)(5)

Total 
Custos IR(6) 

Taxa de 
Administração 

(1,5% a.a.) 
IR 

(15%) 
Compra 
Direta Fundo(7) 

(valores expressos em R$, exceto porcentagem) 
           

1.000,00 1.100,00 118,80  18,99  0,38  138,17  na 16,50  12,53  961,83  1.070,98
3.000,00 3.300,00 118,80  43,06  1,14  163,00  na 49,50  37,58  3.137,00  3.212,93
5.000,00 5.500,00 118,80  52,71  1,90  173,41  na 82,50  62,63  5.326,59  5.354,88
7.000,00 7.700,00 118,80  63,71  2,66  185,17  na 115,50  87,68 7.514,83  7.496,83

10.000,00 11.000,00 118,80  80,21  3,80  202,81  na 165,00  125,25  10.797,20  10.709,75
 

Obs: No intervalo de valor de R$300,00 a R$2.999,00 só é possível adesão à oferta indiretamente, via Fundo. 
(1) Valores meramente ilustrativos. 
(2) Considera uma variação positiva de 10% do valor do investimento em 1 ano. 
(3) Taxa de Custódia: estimada em R$9,90 / mês (R$9,90 x 12 = R$118,80). Para investimentos até R$300 mil. 
(4) Taxa de Corretagem: estimada conforme tabela sugerida pela BM&FBOVESPA. (considera somente a corretagem na venda das ações em função da não incidência de taxa de 

corretagem na aquisição via ofertas públicas) 
(5) Emolumentos: calculados conforme tabela publicada pela BM&FBOVESPA, válida para período de 04/05/2009 a 30/09/2009. 
(6) Isento em vendas iguais ou inferiores a R$20.000,00 ao mês. Acima de R$20.000,00 o IR devido sobre o ganho líquido auferido na venda das ações é de 15%. Considera-se ganho 

líquido a diferença positiva entre o valor de venda/alienação do ativo em cada mês e seu custo de aquisição (valor pago na compra mais corretagem, emolumentos). 
(7) Não considera no cálculo do valor de resgate líquido, custos adicionais, variáveis em função do tamanho do fundo, tais como taxa de fiscalização da CVM, auditoria, taxa SI 

ANBID e outros. 

Os Pedidos de Reserva foram efetuados por Investidores Não-Institucionais de maneira irrevogável e 
irretratável, exceto pelo disposto nos itens (xii), (xiii), (xiv) e (xv) abaixo, observadas as condições do próprio 
instrumento de Pedido de Reserva (conforme definido abaixo) e o disposto abaixo: 
 

(i) Cada um dos Investidores Não-Institucionais, inclusive os Empregados e aqueles que foram 
considerados Pessoas Vinculadas, interessados em participar da Oferta investindo diretamente nas 
Ações pode efetuar o seu Pedido de Reserva junto a uma única Instituição Participante da Oferta, 
mediante o preenchimento do Pedido de Reserva, no período de 17 de junho de 2009 até às 16h do 
dia 25 de junho de 2009 (“Período de Reserva”), observado o disposto nos itens (ii) e (iv) abaixo, 
sendo que tais investidores puderam estipular, no Pedido de Reserva, o preço máximo por Ação, 
como condição de eficácia de seu Pedido de Reserva, conforme previsto no parágrafo 3° do artigo 
45 da Instrução CVM 400. O Empregado que desejou fazer parte da Oferta aos Empregados deve 
ter indicado sua condição de Empregado da Companhia no campo específico do respectivo Pedido 
de Reserva. O Empregado que não indicou sua condição de Empregado da Companhia no Pedido 
de Reserva, será considerado como um Investidor Não-Institucional comum e não será considerado 
para a Oferta aos Empregados. Qualquer Pedido de Reserva efetuado por Pessoas Vinculadas será 
cancelado pela Instituição Participante da Oferta que houver recebido o respectivo Pedido de 
Reserva, na forma do artigo 55 da Instrução CVM 400, em decorrência da distribuição com 
excesso de demanda superior em um terço à quantidade de Ações ofertadas; 

 
(ii) O Investidor Não-Institucional interessado em investir indiretamente nas Ações, por meio de um 

único Fundo, desde que não seja considerado Pessoa Vinculada, pode fazer reservas junto ao 
Bradesco ou ao Banco do Brasil, durante o Período de Reserva, observado que tais investidores não 
puderam estipular um preço máximo por Ação como condição de eficácia de sua aplicação no 
Fundo. Cada Fundo realizou um único pedido de reserva no último dia do Período de Reserva, 
correspondente ao montante de aplicações feitas no Fundo pelos Investidores Não-Institucionais 
que não sejam considerados Pessoas Vinculadas; 
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(iii) Recomendou-se ao Investidor Não-Institucional interessado em investir diretamente nas Ações 
verificar com o Participante Consorciado de sua preferência, antes de realizar seu Pedido de 
Reserva, se tal Participante Consorciado exigiria, a seu exclusivo critério, a manutenção de 
recursos em conta de investimento aberta e/ou mantida em tal Participante Consorciado, para fins 
de garantia do Pedido de Reserva. Da mesma forma, recomendou-se ao Investidor Não-
Institucional interessado em investir indiretamente nas Ações, verificar com o banco de sua 
preferência, antes de realizar sua reserva para aquisição de cotas do Fundo, se tal instituição 
exigiria, a seu exclusivo critério, a disponibilização de recursos nas contas de depósito utilizadas 
para aplicação dos respectivos Fundos, para fins de garantia da reserva de cotas; 

 
(iv) Na hipótese de a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Empregados não superar a 

totalidade das Ações destinadas à Oferta aos Empregados, não haverá rateio, sendo todos os 
Empregados integralmente atendidos em todas as suas reservas. Quaisquer sobras no lote 
originalmente alocado aos Empregados serão destinadas aos demais Investidores Não-Institucionais; 

 
(v) Na hipótese de a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Empregados superar a totalidade 

das Ações destinadas à Oferta aos Empregados, será realizado rateio proporcional das Ações entre 
todos os Empregados, na proporção dos Pedidos de Reserva por eles realizados; 

 
(vi) Na hipótese de a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não-Institucionais 

não superar a totalidade das Ações destinadas à Oferta de Varejo, excluídas as Ações Adicionais, 
as Ações Suplementares e as Ações destinadas à Oferta aos Empregados, não haverá rateio, sendo 
todos os Investidores Não-Institucionais integralmente atendidos em todas as suas reservas. 
Quaisquer sobras no lote originalmente alocado aos Investidores Não-Institucionais serão 
destinadas à Oferta Institucional; 

 
(vii) Na hipótese de a totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não-Institucionais 

superar a totalidade das Ações destinadas à Oferta de Varejo, excluídas as Ações Adicionais, as Ações 
Suplementares e as Ações destinadas à Oferta aos Empregados, será realizado rateio proporcional das 
Ações entre todos os Investidores Não-Institucionais, na proporção dos Pedidos de Reserva por eles 
realizados. Opcionalmente, os Coordenadores da Oferta, a seu exclusivo critério, poderão aumentar a 
quantidade de Ações destinada à Oferta de Varejo para que os Pedidos de Reserva excedentes realizados 
pelos Investidores Não-Institucionais possam ser total ou parcialmente atendidos, sendo que, no caso de 
atendimento parcial, será observado o critério de rateio descrito neste item (vii); 

 
(viii) Caso o Pedido de Reserva realizado pelo Fundo seja objeto de rateio nos termos do item (vii) 

acima, os Investidores Não-Institucionais que tenham realizado aplicações em suas cotas terão seus 
investimentos rateados nas mesmas condições e proporção dos Investidores Não-Institucionais que 
tenham realizado Pedido de Reserva para aquisição direta de Ações. Nesse caso, os valores 
eventualmente depositados pelos investidores nas contas de depósito dos respectivos Fundos para 
fins de garantia da reserva de cotas e não convertidos em cotas do Fundo, serão devolvidos, sem 
juros e correção monetária, adicionados de rendimento decorrente da aplicação, pelo Fundo, em 
títulos de renda fixa, e deduzidos os tributos e encargos devidos, nos termos dos respectivos 
regulamentos e prospectos dos Fundos, até a Data de Liquidação da Oferta; 

 
(ix) Até às 16:00 horas do dia útil imediatamente posterior à data de publicação do Anúncio de Início, 

cada Instituição Participante da Oferta deverá informar àqueles Investidores Não-Institucionais de 
quem tenha recebido Pedidos de Reserva, o número de Ações a serem por eles adquiridas e o valor 
a ser pago em razão de tal aquisição, por meio de seu respectivo endereço eletrônico, ou, na sua 
ausência, por telefone ou correspondência. O pagamento será limitado ao valor do Pedido de 
Reserva, ressalvada a possibilidade de rateio, conforme previsto nos itens (v) e (vii) acima; 
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(x) O Investidor Não-Institucional deverá efetuar o pagamento do valor indicado no item (ix) acima 
para a Instituição Participante da Oferta com a qual tenha efetuado seu respectivo Pedido de 
Reserva, com recursos imediatamente disponíveis, até as 10:30 horas da Data de Liquidação; 

 
(xi) Na Data de liquidação, após as 16:00 horas, a BM&FBOVESPA, em nome de cada uma das Instituições 

Participantes da Oferta em que o Pedido de Reserva tenha sido realizado, entregará a cada Investidor Não-
Institucional que com ela tenha feito a reserva, o número de Ações correspondente à relação entre o valor 
do investimento pretendido constante do Pedido de Reserva e o Preço por Ação, ressalvadas as 
possibilidades de desistência e cancelamento previstas nos itens (xiii) e (xiv) abaixo, respectivamente, e a 
possibilidade de rateio prevista nos itens (v) e (vii) acima. Caso tal relação resulte em fração de Ação, o 
valor do investimento será limitado ao valor correspondente ao maior número inteiro de Ações;  

 
(xii) Na hipótese de o Preço por Ação ser superior ao preço máximo por Ação informado no Pedido de 

Reserva, o Pedido de Reserva será automaticamente cancelado e o valor eventualmente depositado 
pelo Investidor Não-Institucional lhe será devolvido, sem juros nem correção monetária, no prazo 
de 3 dias úteis da data da publicação do Anúncio de Início;  

 
(xiii) O Investidor Não-Institucional somente poderá desistir do Pedido de Reserva efetuado nas hipóteses de 

suspensão ou modificação da Oferta, ou ainda de divergência relevante entre as informações do Prospecto 
Preliminar e deste Prospecto, que altere substancialmente o risco assumido pelo investidor ou sua decisão 
de investimento, conforme previsto nos artigos 20, 27 e no parágrafo 4º do artigo 45 da Instrução CVM 
400, respectivamente. Nesta hipótese, tais investidores deverão informar sua decisão de desistência do 
Pedido de Reserva à Instituição Participante da Oferta com a qual tiverem efetuado Pedido de Reserva, no 
prazo de cinco dias úteis contados da data de divulgação de eventual suspensão ou modificação da Oferta, 
em conformidade com os termos do Pedido de Reserva e da Instrução CVM 400 acima mencionados. 
Caso o Investidor Não-Institucional não informe por escrito a Instituição Participante da Oferta de sua 
desistência do Pedido de Reserva no prazo acima mencionado, será presumido que o Investidor Não-
Institucional manteve o seu Pedido de Reserva e, portanto, tal investidor deverá efetuar o pagamento em 
conformidade com os termos e no prazo previsto no respectivo Pedido de Reserva. Tendo em vista o 
Comunicado ao Mercado publicado em 17 de junho de 2009 no jornal “Valor Econômico” acerca 
de errata na tabela de simulação de custos constante da página 48 do Prospecto Preliminar, foi 
aberto prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do dia 18 de junho de 2008 (inclusive) e 
encerrado em 24 de junho de 2009, para que todos os Investidores Não-Institucionais que tenham 
efetuado Pedidos de Reserva destinados à subscrição de Ações em 17 de junho de 2009 tivessem a 
oportunidade de retirar suas ordens, sendo que, na ausência de manifestação expressa do Investidor 
Não-Institucional determinando o cancelamento do Pedido de Reserva, este foi considerado como 
válido e mantido. Aqueles Investidores Não-Institucionais que se manifestaram expressamente pelo 
cancelamento tiveram seus Pedidos de Reserva cancelados pela Instituição Participante da Oferta 
com a qual tenham realizado sua reserva e, conforme o caso, tiveram os valores dados em 
contrapartida às Ações restituídos integralmente, no prazo de três dias úteis da data da 
manifestação, sem qualquer remuneração ou correção monetária, conforme disposto no artigo 26 
da Instrução CVM 400; 

 
(xiv) Na hipótese de não conclusão da Oferta, de resilição do Contrato de Distribuição, ou ainda, de 

qualquer outra hipótese de devolução dos Pedidos de Reserva, em função de expressa disposição 
legal ou regulamentar, os Pedidos de Reserva serão considerados automaticamente cancelados e o 
valor do depósito eventualmente efetuado por cada Investidor Não-Institucional será devolvido, 
sem juros ou correção monetária, no prazo de até três dias úteis após o cancelamento do Pedido de 
Reserva. A Instituição Participante da Oferta comunicará aos Investidores Não-Institucionais que 
com ela tenham realizado Pedido de Reserva o cancelamento da Oferta, o que ocorrerá, inclusive, 
através de publicação de anúncio de retificação; e 
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(xv) Na hipótese de haver descumprimento, por qualquer dos Coordenadores Contratados ou dos 
Participantes Consorciados, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação 
aplicável à Oferta, incluindo, sem limitação, aquelas previstas na Instrução CVM 400, tal 
Coordenador Contratado ou Corretora Consorciada, a critério dos Coordenadores da Oferta, 
deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação das Ações no 
âmbito da Oferta, pelo que serão cancelados todos os Pedidos de Reserva que tenham recebido. O 
Coordenador Contratado ou a Corretora Consorciada a que se refere este item (xv) deverá informar 
imediatamente os Investidores Não-Institucionais que com ela tenham realizado Pedido de Reserva 
sobre o referido cancelamento. Nos casos em que o Investidor Não-Institucional já tenha efetuado 
o pagamento, os valores depositados serão devolvidos sem juros ou correção monetária, no prazo 
de três dias úteis contados da comunicação da exclusão do referido Coordenador Contratado ou 
Corretora Consorciada. A esse respeito, conforme Comunicados ao Mercado publicados em 18, 22 
e 24 de junho de 2009 no jornal “Valor Econômico”, a ABN AMRO Real CCVM S.A., Ágora 
Sênior Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., Alfa Corretora de Câmbio e Valores 
Mobiliários, Ativa S.A. Corretora de Títulos Câmbio e Valores, Bradesco S.A. Corretora de Títulos 
e Valores Mobiliários, Coinvalores CCVM Ltda., Corretora Geral de Valores e Câmbio S.A., 
Corretora Souza Barros Câmbio e Títulos S.A., Elite Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários, 
Fator S.A. Corretora de Valores, Finabank Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários 
Ltda., Geração Futuro Corretora de Valores S.A., Gradual CCTVM S.A., Hencorp Commcor 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., ICAP do Brasil Distribuidora de Título e 
Valores Mobiliários Ltda., Intra S.A. Corretora de Câmbio e Valores, Link S.A. Corretora de 
Câmbio Títulos e Valores Mobiliários, Senso CCVM S.A., Solidus S.A. Corretora de Câmbio e 
Valores Mobiliários, Umuarama S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, Unibanco 
Investshop - Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio S.A., XP Investimentos CCTVM S.A. (em 
conjunto, “Corretoras”) deixaram de integrar o grupo de Instituições Participantes da Oferta, tendo 
em vista que o Coordenador Líder foi informado pela CVM que tais Corretoras teriam utilizado 
materiais de divulgação da Oferta sem que estes tenham sido submetidos à prévia aprovação da 
CVM, e a Banif Corretora de Valores e Câmbio S.A. (“Banif”) deixou de integrar o grupo de 
Instituições Participantes da Oferta responsáveis pela colocação das Ações, tendo em vista a 
veiculação, por um agente autônomo seu, de material publicitário acerca da Oferta não submetido à 
prévia aprovação da CVM. Os Investidores Não-Institucionais que tivessem realizado pedidos de 
reserva junto às Corretoras e à Banif e que, em virtude das exclusões acima mencionadas, tiveram 
seus pedidos de reserva cancelados, puderam realizar novos pedidos de reserva junto a outro 
Participante Consorciado da Oferta, desde que nos mesmos termos e condições do pedido de 
reserva originalmente realizado e observado o prazo limite do dia 24 de junho de 2009. 

 
Os Investidores Não-Institucionais interessados na apresentação do Pedido de Reserva deverão ter 

lido cuidadosamente os termos e condições estipulados nos Pedidos de Reserva, especialmente no que 
diz respeito aos procedimentos relativos à liquidação da Oferta, bem como as informações constantes 
do Prospecto.  
 
Oferta Institucional 
 

Com relação à Oferta Institucional, os Coordenadores da Oferta, com a expressa anuência dos Acionistas 
Vendedores, elaboraram plano de distribuição das Ações, nos termos do parágrafo 3º do artigo 33 da 
Instrução CVM 400, o qual levou em conta a criação de uma base diversificada de acionistas, as relações da 
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, com seus clientes e outras 
considerações de natureza comercial ou estratégica, observado que os Coordenadores da Oferta deverão 
assegurar a adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes, bem como o tratamento justo e 
equitativo aos investidores. 
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As Ações da Oferta, após o atendimento dos Pedidos de Reserva dos Investidores Não-Institucionais tal como 
descrito acima, serão distribuídas aos Investidores Institucionais. Não foram admitidas, para os Investidores 
Institucionais, reservas antecipadas, e não houve valores mínimos ou máximos de investimento. Adicionalmente, 
foram aceitas intenções de investimento de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas até o limite de 
10,0% das Ações inicialmente ofertadas, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares. Em 
decorrência do excesso de demanda superior em um terço à quantidade de Ações inicialmente ofertada, nos termos 
do artigo 55 da Instrução CVM 400, foram canceladas as ordens de investimento de Investidores Institucionais que 
sejam Pessoas Vinculadas. O investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas 
Vinculadas poderá promover má formação do preço ou de liquidez das Ações no mercado secundário. Os 
investimentos realizados em decorrência dos contratos de total return swap e/ou outros instrumentos financeiros 
que tenham o mesmo efeito, firmados no exterior, não foram considerados investimentos por Pessoas Vinculadas 
para fins da Oferta. Caso o número de Ações da Oferta objeto de ordens recebidas de Investidores Institucionais 
durante o Procedimento de Bookbuilding exceda o total de Ações remanescentes após o atendimento dos Pedidos 
de Reserva dos Investidores Não-Institucionais, terão prioridade no atendimento de suas respectivas ordens os 
Investidores Institucionais que, a critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas 
Vendedores, melhor atendam o objetivo da Oferta de criar uma base diversificada de acionistas formada por 
investidores com diferentes critérios de avaliação sobre as perspectivas, ao longo do tempo, da Companhia, seu 
setor de atuação e as conjunturas macroeconômicas brasileira e internacional, levando-se em conta, ainda, as 
relações com clientes e outras considerações de natureza comercial ou estratégica da Companhia, dos Acionistas 
Vendedores e do Coordenador Líder, em conformidade com o plano de distribuição desenvolvido pelos 
Coordenadores da Oferta em conjunto com os Acionistas Vendedores.  
 

Os Investidores Institucionais deverão realizar a aquisição das Ações da Oferta mediante o pagamento à 
vista, em moeda corrente nacional, no ato da aquisição. 
 
Período de Colocação, Data de Liquidação e Prazo da Oferta 
 

O prazo para a distribuição das Ações no âmbito da Oferta é de até seis meses contados da data de 
publicação do Anúncio de Início, nos termos do artigo 18 da Instrução CVM 400, ou até a data da publicação 
do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro. As Ações que forem objeto de esforços de colocação no 
exterior pelos Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores Institucionais Estrangeiros serão 
obrigatoriamente adquiridas e integralizadas no Brasil, em moeda corrente nacional, junto aos Coordenadores 
da Oferta, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Lei do Mercado de Valores Mobiliários. 
 
Contrato de Distribuição 
 

A Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e a BM&FBOVESPA celebraram 
o Contrato de Distribuição que está disponível para consulta ou cópia nos endereços dos Coordenadores da 
Oferta indicados nesta seção em “Informações Complementares”. 

 
Nos termos do Placement Facilitation Agreement, firmado na mesma data de celebração do Contrato de 

Distribuição, os Agentes de Colocação Internacional realizarão, exclusivamente no exterior, esforços de 
venda das Ações, objeto de colocação por parte dos Coordenadores da Oferta sob o Contrato de Distribuição, 
para Investidores Estrangeiros. As Ações que forem objeto de esforços de venda no exterior pelo Agente de 
Colocação Internacional serão obrigatoriamente adquiridas, liquidadas e pagas aos Coordenadores da Oferta 
em Real, nos termos do artigo 19, parágrafo 4.º, da Lei do Mercado de Valores Mobiliários. 
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O Placement Facilitation Agreement apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de 
Colocação Internacional caso eles venham a sofrer perdas no exterior por conta de declaração inverídica ou 
alegada declaração inverídica, ou omissão ou alegada omissão da Companhia ou dos Acionistas Vendedores 
sobre fato relevante no Preliminary Offering Memorandum e nas informações prestadas por ocasião da aceitação 
da Oferta por parte dos investidores (Time of Sale Information), bem como no Offering Memorandum. Caso os 
Agentes de Colocação Internacional venham a sofrer perdas no exterior em relação a estas questões, eles 
poderão, conforme os termos e condições específicos para a Companhia e cada um dos Acionistas Vendedores 
no Placement Facilitation Agreement, ter direito de regresso contra a Companhia e/ou os Acionistas Vendedores 
por conta desta cláusula de indenização. Adicionalmente, o Placement Facilitation Agreement 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. 
 

O Contrato de Distribuição e o Placement Facilitation Agreement estabelecem que as obrigações dos 
Coordenadores da Oferta, dos Agentes de Colocação Internacional, da Companhia e dos Acionistas Vendedores 
estão sujeitas a determinadas condições que visam a atestar aos Coordenadores da Oferta a não ocorrência de 
eventos materialmente adversos em relação à Companhia, a conformidade da Oferta com as legislações aplicáveis e 
a consistência das informações financeiras da Companhia divulgadas neste Prospecto e no Prospecto Preliminar, 
imediatamente antes da realização, pelos Coordenadores da Oferta, do início da distribuição das Ações. 
 
Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação e Melhores Esforços 
 

As Ações serão colocadas no Brasil pelas Instituições Participantes da Oferta, coordenadas pelos 
Coordenadores da Oferta, em regime de garantia firme de liquidação à exceção do Goldman Sachs e do 
UBS Pactual, que atuarão sob o regime de melhores esforços. Sob o regime de garantia firme de liquidação, 
caso as Ações inicialmente ofertadas no âmbito da Oferta não sejam totalmente liquidadas na Data de 
Liquidação, os Coordenadores da Oferta à exceção do Goldman Sachs e do UBS Pactual, adquirirão, sem 
solidariedade entre eles, pelo Preço por Ação, na Data de Liquidação, a totalidade do saldo de Ações resultante 
da diferença (i) entre o número de Ações objeto da garantia firme de liquidação prestadas pelos Coordenadores 
da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição; e (ii) o número de Ações efetivamente colocado no mercado 
e pago pelos investidores, observado o limite e a proporção da garantia firme de liquidação prestada por cada 
Coordenador da Oferta. A garantia firme de liquidação será vinculante a partir da conclusão do Procedimento 
de Bookbuilding, do deferimento do registro da Oferta pela CVM, da assinatura do Contrato de Distribuição, da 
disponibilização deste Prospecto e da publicação do Anúncio de Início. Em caso de exercício da garantia firme 
de liquidação e posterior revenda das Ações ao público pelos Coordenadores da Oferta até a publicação do 
Anúncio de Encerramento, o preço de revenda será o preço de mercado das Ações, limitado a, no máximo, o 
Preço por Ação, ressalvadas as atividades de estabilização. Já sob o regime de melhores esforços, o Goldman 
Sachs e o UBS Pactual envidarão seus melhores esforços para a colocação das Ações, mas não prestarão 
qualquer tipo de garantia a essa colocação ou à liquidação das Ações colocadas. 
 

Nos termos do Contrato de Distribuição, os respectivos limites individuais de garantia firme de 
liquidação individual e não solidária prestada por cada Coordenador da Oferta são os seguintes: 
 

Coordenador 
% em relação ao total de Ações 

da Oferta(1) Quantidade de Ações(1) 

BBI........................................................... 32,66% 159.436.095 
BB............................................................ 23,02% 112.351.053 
JP Morgan................................................ 25,16% 122.830.535 
Santander ................................................. 19,16% 93.545.096 
Total ........................................................ 100,00% 488.162.779 

 

(1)  Sem considerar o exercício da Opção de Ações Suplementares. 

53



INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA 
 

 

Restrições à Negociação de Ações (Lock-Up) 
 

Nos termos dos contratos de restrição à negociação firmados com os Agentes de Colocação 
Internacional, a Companhia, os membros de seu Conselho de Administração e de sua Diretoria e os Acionistas 
Vendedores obrigaram-se a não alienar as ações de emissão da Companhia de sua titularidade e derivativos 
lastreados em tais ações pelos seguintes prazos contados da data deste Prospecto, inclusive, sujeito a 
determinadas exceções: 
 
Pessoas/Sociedades Prazo 

Companhia ................................................................................................................................................  2 anos 
Membros do Conselho de Administração e da Diretoria ................................................................... 1 ano  
Columbus, BB Investimentos, Santander e SIP (Ações vinculadas ao Acordo de Acionistas)..........  2 anos 
Columbus, BB Investimentos, Santander e SIP (Demais ações) .........................................................  1 ano 
Demais Acionistas Vendedores ............................................................................................................. 1 ano 

 
Nos termos do Regulamento do Novo Mercado, nos seis meses subsequentes à primeira distribuição 

pública das Ações, os Acionistas Controladores, os membros do Conselho de Administração e Diretores da 
Companhia não poderão vender e/ou ofertar à venda quaisquer das ações e derivativos destas de que eram 
titulares imediatamente após a efetivação da distribuição pública mencionada acima. Após esse período inicial 
de seis meses, os Acionistas Controladores, os membros do Conselho de Administração e Diretores da 
Companhia não poderão, por mais seis meses, vender e/ou ofertar à venda mais do que 40% das ações e 
derivativos destas de que eram titulares imediatamente após a efetivação da Oferta. 

 
Observados os critérios acima, a partir da data de publicação do Anúncio de Início, inclusive, no caso de 

alienação do controle da Companhia, esta não registrará transferências de ação para os adquirentes e para 
aqueles que vierem a deter o controle, enquanto estes não subscreverem o termo de anuência dos 
controladores previsto no Regulamento do Novo Mercado. 
 
Estabilização do Preço das Ações 
 

O Coordenador Líder, por intermédio da Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, poderá 
realizar atividades de estabilização de preço das Ações, no prazo de até 30 dias contados da data de início de 
negociação das Ações na BM&FBOVESPA, inclusive, por meio de operações de compra e venda de ações ordinárias 
de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, em conformidade com as disposições legais 
aplicáveis e com o Contrato de Estabilização, o qual foi aprovado pela BM&FBOVESPA e pela CVM. O Contrato de 
Estabilização está disponível para consulta ou cópia nos endereços dos Coordenadores da Oferta indicados nesta seção 
em “Informações Complementares”. Não existe a obrigação por parte da Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores 
Mobiliários, ou de qualquer agente atuando legitimamente em seu nome, de determinar a realização das operações de 
estabilização e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas a qualquer momento. 
 
Direitos, Vantagens e Restrições das Ações 
 

As Ações garantem aos seus titulares todos os direitos assegurados às ações de emissão da Companhia, 
nos termos previstos em seu Estatuto Social, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo 
Mercado, conforme descrito no presente Prospecto, dentre os quais incluem-se os seguintes:  
 

•  direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que a cada Ação corresponderá a um voto; 

•  direito ao dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 50,0% do lucro 
líquido do respectivo exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações; 

•  em caso de alienação, direta ou indireta, a título oneroso, do controle da Companhia, ainda que por 
meio de operações sucessivas, esta deverá ser contratada sob condição, suspensiva ou resolutiva, de 
que o adquirente do controle se obrigue a efetivar OPA dos demais acionistas, observando as 
condições e os prazos previstos na legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de 
forma a lhes assegurar tratamento igualitário ao do alienante do controle (100% tag along); 
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•  em caso de cancelamento do registro da Companhia de companhia aberta ou de cancelamento de 
listagem da Companhia no Novo Mercado da BM&FBOVESPA, direito de alienação de suas ações 
em OPA a ser lançada pelo acionista controlador ou pela Companhia por, no mínimo, seu 
respectivo valor econômico apurado mediante elaboração de laudo de avaliação por empresa 
especializada e independente da Companhia, seus administradores e controladores, bem como do 
poder de decisão destes, com experiência comprovada e escolhida pela assembleia de acionistas 
titulares de ações em circulação a partir de lista tríplice apresentada pelo Conselho de 
Administração da Companhia; 

•  direito de recebimento de dividendos integrais e todos os outros benefícios que vierem a ser 
declarados pela Companhia a partir da Data de Liquidação; e  

•  todos os demais direitos assegurados às Ações nos termos da Lei das Sociedades por Ações, do 
Regulamento do Novo Mercado e do Estatuto Social da Companhia. 

 
Cotação e Admissão à Negociação das Ações na BM&FBOVESPA 
 

Atualmente, as Ações não são negociadas na BM&FBOVESPA. As Ações serão admitidas à negociação 
na BM&FBOVESPA sob o código “VNET3”, no dia seguinte à publicação do Anúncio de Início. 
 
Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação 
 

Os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta podem requerer que a CVM autorize a 
modificação ou cancelamento da Oferta, caso ocorram alterações posteriores, relevantes e inesperadas nas 
circunstâncias inerentes à Oferta existentes na data do pedido de registro da Oferta, que resulte em um 
aumento relevante nos riscos assumidos pelos Acionistas Vendedores e pelos Coordenadores da Oferta. 
Adicionalmente, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta podem modificar, a qualquer tempo, 
a Oferta, a fim de melhorar seus termos e condições para os investidores, conforme disposto no parágrafo 3.º 
do artigo 25 da Instrução CVM 400. Caso o requerimento de modificação das condições da Oferta seja aceito 
pela CVM, o prazo para distribuição da Oferta poderá ser adiado em até 90 dias, contados da aprovação do 
pedido de registro. Se a Oferta for cancelada, os atos de aceitação anteriores e posteriores ao cancelamento 
serão considerados ineficazes e os contratos de compra e venda eventualmente firmados serão 
automaticamente cancelados. 
 

A revogação da Oferta ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgada por meio do 
jornal Valor Econômico, veículo também usado para divulgação do Aviso ao Mercado, do Anúncio de Início 
e do Anúncio de Encerramento, conforme disposto no artigo 27 da Instrução CVM 400 (“Anúncio de 
Retificação”). Após a publicação do Anúncio de Retificação, as Instituições Participantes da Oferta só 
aceitarão ordens no Procedimento de Bookbuilding e 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 cinco dias úteis de sua 
publicação, não revogarem expressamente suas ordens no Procedimento de Bookbuilding ou Pedidos de 
Reserva. Nesta hipótese, os Participantes da Oferta presumirão que os investidores pretendem manter a 
declaração de aceitação. 
 

Em qualquer hipótese, a revogação torna 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 três dias úteis da data de divulgação da revogação, sem qualquer 
remuneração ou correção monetária, conforme disposto no artigo 26 da Instrução CVM 400. 
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Suspensão e Cancelamento da Oferta 
 

Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM: (i) poderá suspender ou cancelar, a qualquer 
tempo, uma oferta que (a) esteja se processando em condições diversas das constantes da Instrução CVM 400 
ou do registro ou (b) tenha sido havida por ilegal, contrária à regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda 
que depois de obtido o respectivo registro; e (ii) deverá suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade 
ou violação de regulamento sanáveis. O prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 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.  
 

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 o 5º dia útil 
posterior ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os investidores que já tenham aceitado a Oferta, 
na hipótese de seu cancelamento, e os investidores que tenham revogado a sua aceitação, na hipótese de 
suspensão, conforme previsto acima, terão direito à restituição integral dos valores dados em contrapartida às 
Ações, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 20 da Instrução CVM 400, no prazo de três dias 
úteis, sem qualquer remuneração ou correção monetária. 
 
Relacionamento entre a Companhia, os Acionistas Vendedores e as Instituições Participantes 
da Oferta 
 

A seção abaixo descreve o relacionamento eventualmente existente entre a Companhia, os Acionistas 
Vendedores e as Instituições Participantes da Oferta. Em todos os casos, não há operação específica relevante 
entre eles que possa configurar um conflito de interesses na atuação das Instituições Participantes da Oferta 
como instituições intermediárias na presente Oferta, além do fato de determinadas Instituições Participantes 
da Oferta pertencerem aos mesmos conglomerados financeiros de determinados Acionistas Vendedores – para 
mais informações acerca dos riscos aí envolvidos, vide “Fatores de Risco – Riscos Relativos às Ações e à 
Oferta – Alguns dos Coordenadores da Oferta e Agentes de Colocação Internacional pertencem aos mesmos 
conglomerados financeiros de determinados Acionistas Vendedores ou, em alguns casos, detêm relevante 
participação societária em determinados Acionistas Vendedores, o que poderá ensejar em eventual conflito de 
interesses no âmbito da Oferta” na página 77 deste Prospecto.  
 
Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores da Oferta 
 
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder e o seu conglomerado econômico 
 

O Coordenador Líder da Oferta é uma empresa pertencente ao mesmo conglomerado econômico do 
Bradesco, que detém por meio da Columbus, Acionista Vendedora na Oferta, 39,26% do capital total e 
votante da Companhia. Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a Companhia não 
mantém relações comerciais com o Coordenador Líder. Não obstante, a Companhia poderá, no futuro, 
contratar o Coordenador Líder para assessorá-la na realização de investimentos, na colocação de valores 
mobiliários ou em quaisquer outras operações necessárias para a condução das atividades da Companhia.  
 

Além da remuneração de R$81,2 milhões a ser recebida pelo Coordenador Líder no âmbito da Oferta, 
conforme descrita na seção “Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto e prevista no Contrato de 
Distribuição (para maiores informações sobre a forma de cálculo da remuneração, bem como da forma de 
reembolso de despesas, vide seção “Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto), o Coordenador 
Líder não receberá qualquer outra remuneração no âmbito da Oferta.  
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A Companhia mantém relacionamento comercial com o Bradesco ou sociedades pertencentes ao seu 
conglomerado econômico. Nesse contexto, o Bradesco (i) celebrou com a Companhia contrato de Tesouraria, 
pelo qual a Companhia recebeu, em 2008, o valor de R$3,5 milhões, e no primeiro trimestre de 2009, o valor 
de R$1,0 milhão; e (ii) prestou e presta outros serviços à Companhia, tais como seguros, previdência, cartões 
de crédito corporativo, cash management e aplicações financeiras.  
 

Ademais o Bradesco, por meio de uma das sociedades pertencentes ao seu conglomerado econômico, e a 
Companhia possuem investimento conjunto e indireto de 41,85% e 40,95%, respectivamente, no capital social 
da CBGS. 
 

A Companhia também possui créditos a receber do Bradesco, cujo valor do principal, em 31 de março 
de 2009, era de R$241,3 milhões. Esses créditos são relativos à securitização de fluxo de direitos creditórios 
realizada pela Companhia em 2003, por meio da qual a Companhia securitizou seus recebíveis gerados e a 
serem gerados contra a Visa International, decorrentes de transações de compra de bens e serviços com 
cartões da Bandeira Visa em Estabelecimentos brasileiros realizadas por portadores de cartão de crédito e/ou 
débito emitidos no exterior. Para mais informações acerca dos direitos creditórios e dessa operação de 
securitização, vide “Securitização”, na página 133 deste Prospecto. 
 

O Bradesco também é a instituição financeira contratada para, na qualidade de banco escriturador, 
prestar os serviços de escrituração das Ações. 
 
Relacionamento entre a Companhia e o BB Investimentos e seu conglomerado econômico 
 

O BB Investimentos, pessoa jurídica de direito privado, subsidiária integral do Banco do Brasil, além de 
ser um dos Acionistas Vendedores, detentor de 31,63% do capital social da Companhia, é também um dos 
Coordenadores da Oferta. Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a Companhia 
não mantém relações comerciais com o BB Investimentos. Não obstante, a Companhia poderá, no futuro, 
contratar o BB Investimentos para assessorá-la na realização de investimentos, na colocação de valores 
mobiliários ou em quaisquer outras operações necessárias para a condução das atividades da Companhia.  
 

Além da remuneração de R$56,6 milhões a ser recebida pelo BB Investimentos no âmbito da Oferta, 
conforme descrito na seção “Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto e previsto no Contrato de 
Distribuição (para maiores informações sobre a forma de cálculo da remuneração, bem como da forma de 
reembolso de despesas, vide seção “Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto), o BB Investimentos 
não receberá qualquer outra remuneração no âmbito da Oferta. 
 

O relacionamento comercial da Companhia com o Banco do Brasil, controlador do BB Investimentos, inclui, 
atualmente, serviços de pagamento e recebimento, operações de câmbio, previdência, seguro automóvel, aplicações 
financeiras em depósito a prazo e em fundo de investimento exclusivo, garantias internacionais, escrituração de 
ativos, serviços de credenciamento de Estabelecimentos e Trava de Domicílio Bancário. 
 

A Companhia também possui créditos a receber do Banco do Brasil, cujo valor do principal, em 31 de 
março de 2009, era de R$194,3 milhões. Esses créditos são relativos à operação de securitização de fluxo de 
direitos creditórios realizada pela Companhia em 2003, por meio da qual a Companhia securitizou seus 
recebíveis gerados e a serem gerados contra a Visa International, decorrentes de transações de compra de bens 
e serviços com cartões da Bandeira Visa em Estabelecimentos brasileiros realizadas por portadores de cartão 
de crédito e/ou débito emitidos no exterior. Para mais informações acerca dos direitos creditórios e dessa 
operação de securitização, vide “Securitização”, na página 133 deste Prospecto. 
 
Relacionamento entre a Companhia e o Grupo Santander Brasil 
 

O Santander, além de ser um dos Coordenadores da Oferta, é Acionista Vendedor e detentor de 6,35% do 
capital social da Companhia. Ainda, o Santander é controlador da SIP, Acionista Vendedora que detém 8,52% do 
capital social da Companhia, e é controlado pelo Banco Santander, S.A., situado em Madri, Espanha.  
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Informarmos, ainda, que Cater Allen International Limited e Abbey National Treasury Services plc, 
sociedades pertencentes ao mesmo conglomerado econômico que o Santander, Acionista Vendedor e 
Coordenador da Oferta, e o Santander Investment Securities Inc., e/ou suas sociedades afiliadas poderão 
celebrar, no exterior, agindo por conta e ordem de seus clientes, operações com derivativos, tendo Ações 
como ativo de referência, se comprometendo, desta forma, a pagar a seus clientes a taxa de retorno das ações 
da Companhia, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (operações de total return swap). 
Cater Allen International Limited e Abbey National Treasury Services plc, e/ou suas sociedades afiliadas 
poderão adquirir Ações como forma de proteção para essas operações. Tais operações poderão influenciar a 
demanda, o Preço por Ação ou outro termo da Oferta sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. 

 
Além da remuneração de R$51,3 milhões a ser recebida pelo Santander no âmbito da Oferta, conforme 

descrito na seção “Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto e previsto no Contrato de 
Distribuição (para maiores informações sobre a forma de cálculo da remuneração, bem como da forma de 
reembolso de despesas, vide seção “Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto), o Santander não 
receberá qualquer outra remuneração no âmbito da Oferta. 
 

O Santander e sociedades do mesmo conglomerado econômico mantiveram e mantêm relacionamento 
comercial com a Companhia. Tal relacionamento envolve, atualmente, prestação de serviços de pagamento a 
fornecedores e a Estabelecimentos, aplicações financeiras em títulos privados de renda fixa, prestação de serviços 
de folha de pagamento e linhas de câmbio para remessas de pagamentos e recebimentos no exterior. Da mesma 
forma, a Companhia poderá, no futuro, contratar o Santander para assessorá-la na realização de investimentos, na 
colocação de valores mobiliários ou em quaisquer outras operações necessárias para a condução de suas atividades. 
 

Ademais, o Santander celebrou com a Companhia contrato de Tesouraria, pelo qual a Companhia 
recebeu, em 2008, o valor de R$5 milhões, e no primeiro trimestre de 2009, o valor de R$1,5 milhão. 
 

Além disso, tendo em vista as reorganizações societárias realizadas no Grupo Santander Brasil, os acionistas da 
REB Empreendimentos e Administradora de Bens S.A., sociedade pertencente ao Grupo Santander Brasil, 
deliberaram, em 24 de abril de 2009, uma redução do seu capital social, a qual ora se encontra pendente de registro na 
Jucesp, e que resultou em 24 de Junho de 2009, na transferência da totalidade (86.663.770) das ações da Companhia 
por ela detida para o Banco ABN AMRO Real S.A., sociedade também pertencente ao Grupo Santander Brasil, que, 
por sua vez aprovou, em 30 de abril de 2009, a sua incorporação pelo Santander. Referida incorporação ainda se 
encontra sujeita à aprovação do Banco Central, nos termos do Artigo 10, inciso X, alínea “c”, da Lei nº 4.595/64. 
 
Relacionamento entre a Companhia e o J.P. Morgan e seu conglomerado econômico 
 

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a Companhia não mantém relações 
comerciais com o J.P. Morgan ou sociedades de seu conglomerado econômico. Não obstante, a Companhia 
poderá, no futuro, contratar o J.P. Morgan para assessorá-la na realização de investimentos, na colocação de 
valores mobiliários ou em quaisquer outras operações necessárias para a condução das atividades da Companhia. 
 

J.P. Morgan Securities, Inc. ou qualquer outra sociedade do conglomerado econômico J.P. Morgan, do qual o 
J.P. Morgan, Coordenador da Oferta, faz parte, poderão celebrar, no exterior, agindo por conta e ordem de seus 
clientes, operações com derivativos, tendo Ações como ativo de referência, se comprometendo, desta forma, a pagar a 
seus clientes a taxa de retorno das ações da Companhia, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes 
(operações de total return swap). J.P. Morgan Securities, Inc. ou qualquer outra sociedade do conglomerado 
econômico J.P. Morgan poderão adquirir Ações como forma de proteção para essas operações. Tais operações 
poderão influenciar a demanda e o Preço por Ação, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. 
 

Além da remuneração de R$67,1 milhões a ser recebida pelo J.P. Morgan no âmbito da Oferta, conforme 
descrito na seção “Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto e previsto no Contrato de 
Distribuição (para maiores informações sobre a forma de cálculo da remuneração, bem como sobre a forma de 
reembolso de despesas, vide seção “Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto), o J.P. Morgan não 
receberá qualquer outra remuneração no âmbito da Oferta. 

58



INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA 
 

 

Relacionamento entre a Companhia e o Goldman Sachs e seu conglomerado econômico 
 

Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a Companhia não mantém relações 
comerciais com o Goldman Sachs ou sociedades de seu conglomerado econômico. Não obstante, a 
Companhia poderá, no futuro, contratar o Goldman Sachs ou sociedades de seu conglomerado econômico 
para assessorá-la na realização de investimentos, na colocação de valores mobiliários ou em quaisquer outras 
operações necessárias para a condução das atividades da Companhia. 

 
Goldman, Sachs & Co., Goldman Sachs International ou qualquer outra sociedade do conglomerado 

econômico Goldman Sachs, do qual o Goldman Sachs, Coordenador da Oferta, faz parte, poderão celebrar, no 
exterior, agindo por conta e ordem de seus clientes, operações com derivativos, tendo Ações como ativo de 
referência, se comprometendo, desta forma, a pagar a seus clientes a taxa de retorno das ações da Companhia, 
contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (operações de total return swap). Goldman, Sachs 
& Co., Goldman Sachs International ou qualquer outra sociedade do conglomerado econômico Goldman 
Sachs poderão adquirir Ações como forma de proteção para essas operações. Tais operações poderão 
influenciar a demanda e o Preço por Ação, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. 
 

Além da remuneração de R$5,9 milhões a ser recebida pelo Goldman Sachs no âmbito da Oferta, 
conforme descrito na seção “Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto e previsto no Contrato de 
Distribuição (para maiores informações sobre a forma de cálculo da remuneração, bem como sobre a forma de 
reembolso de despesas, vide seção “Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto), o Goldman Sachs 
não receberá qualquer outra remuneração no âmbito da Oferta. 
 
Relacionamento entre a Companhia e o UBS Pactual e seu conglomerado econômico 
 

Na data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Oferta, a Companhia não mantém relacionamento 
com o UBS Pactual ou sociedades de seu conglomerado econômico. Não obstante, a Companhia poderá, no futuro, 
contratar o UBS Pactual para assessorá-la na realização de investimentos, na colocação de valores mobiliários ou 
em quaisquer outras operações necessárias para a condução das atividades da Companhia. 

 
UBS AG London Branch, filial do acionista controlador do UBS Pactual, Coordenador da Oferta, e/ou suas 

afiliadas poderão celebrar, no exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações como 
ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus clientes a taxa de retorno das Ações, 
contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (operações com total return swap). UBS AG London 
Branch e/ou suas afiliadas poderão adquirir Ações como forma de proteção para essas operações. Tais operações 
poderão influenciar a demanda e o Preço por Ação, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. 
 

Além da remuneração de R$4,8 milhões a ser recebida pelo UBS Pactual no âmbito da Oferta, conforme 
descrito na seção “Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto e previsto no Contrato de 
Distribuição (para maiores informações sobre a forma de cálculo da remuneração, bem como da forma de 
reembolso de despesas, vide seção “Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto), o UBS Pactual 
não receberá qualquer outra remuneração no âmbito da Oferta. 
 
Relacionamento entre a Companhia e os Coordenadores Contratados 
 
Relacionamento entre a Companhia e o BES e seu conglomerado econômico 
 

Na data deste Prospecto, além do relacionamento relativo à Oferta, a Companhia não mantém 
relacionamento com o BES ou sociedades de seu conglomerado econômico. Não obstante, a Companhia 
poderá, no futuro, contratar o BES para assessorá-la na realização de investimentos, na colocação de valores 
mobiliários ou em quaisquer outras operações necessárias para a condução das atividades da Companhia. 
 

Além da remuneração de R$500 mil a ser recebida pelo BES no âmbito da Oferta, conforme descrito na 
seção “Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto e previsto no Contrato de Distribuição (para 
maiores informações sobre a forma de cálculo da remuneração, bem como da forma de reembolso de 
despesas, vide seção “Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto), o BES não receberá qualquer 
outra remuneração no âmbito da Oferta. 
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Relacionamento entre a Companhia e a HSBC Corretora e seu conglomerado econômico 
   

A HSBC Corretora, Coordenador Contratada da Oferta, é do mesmo conglomerado econômico do HSBC 
Bank Brasil S.A., Acionista Vendedor na Oferta que detém, aproximadamente, 0,1% do capital social da 
Companhia. 
 

HSBC Bank plc, sociedade pertencente ao mesmo conglomerado econômico que a HSBC Corretora, 
Coordenadora Contratada da Oferta e do HSBC, Acionista Vendedor na Oferta, HSBC Securities (USA) Inc., e/ou 
suas sociedades afiliadas poderão celebrar, no exterior, agindo por conta e ordem de seus clientes, operações com 
derivativos, tendo Ações como ativo de referência, se comprometendo, desta forma, a pagar a seus clientes a taxa de 
retorno das ações da Companhia, contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes (operações de total return 
swap). HSBC Bank plc, ou qualquer outra sociedade do conglomerado econômico HSBC poderão adquirir Ações 
como forma de proteção para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda, o Preço por Ação ou 
outro termo da Oferta, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. 

 
Além da remuneração de R$500 mil a ser recebida pela HSBC Corretora no âmbito da Oferta, conforme 

descrito na seção “Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto e previsto no Contrato de 
Distribuição (para maiores informações sobre a forma de cálculo da remuneração, bem como da forma de 
reembolso de despesas, vide seção “Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto), a HSBC Corretora  
não receberá qualquer outra remuneração no âmbito da Oferta. 
 

Além do relacionamento referente à Oferta, a Companhia mantém relacionamento comercial com o 
HSBC ou sociedades pertencentes ao seu conglomerado econômico. Nesse contexto, o HSBC presta serviços 
de investment banking, tesouraria, serviços bancários e de mercado de capitais, bem como realiza operações 
de empréstimos bancários.  

 
A Companhia também possui contrato de prestação de serviços com o HSBC para as transações de 

compra de bens e serviços com cartões da Bandeira Visa em estabelecimentos brasileiros realizados por 
portadores de cartão de crédito e/ou débito emitidos no exterior.  
 
Relacionamento entre a Companhia e o Merrill Lynch e seu conglomerado econômico 
 

À exceção do relacionamento relativo à Oferta, o Merrill Lynch e sociedades de seu conglomerado 
econômico não mantêm relações comerciais relevantes com a Companhia, podendo, contudo, no futuro, 
prestar-lhe serviços de banco de investimento, de corretora de títulos e valores mobiliários e outros serviços 
pelos quais poderão receber comissões. 
 

Além da remuneração de R$500 mil a ser recebida pelo Merrill Lynch no âmbito da Oferta, conforme 
descrito na seção “Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto e previsto no Contrato de 
Distribuição (para maiores informações sobre a forma de cálculo da remuneração, bem como da forma de 
reembolso de despesas, vide seção “Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto), o Merrill Lynch 
não receberá qualquer outra remuneração no âmbito da Oferta. 
 

A Merrill Lynch International, sociedade pertencente ao mesmo conglomerado econômico do Merrill 
Lynch, e suas afiliadas poderão celebrar, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as Ações 
como ativo de referência. A Merrill Lynch International e suas afiliadas poderão adquirir Ações como forma 
de proteção para essas operações. Essas operações poderão afetar a demanda e Preço por Ação, sem, contudo, 
gerar demanda artificial durante a Oferta. 
 
Relacionamento entre a Companhia e o Votorantim e seu conglomerado econômico 
 

À exceção do relacionamento relativo à Oferta e da celebração do Contrato de Intercâmbio Local e 
Rapasse dos Membros Visa no País, que regula a relação entre a Companhia e os Emissores relativa às 
transações de compra de bens e serviços com cartões da Bandeira Visa em estabelecimentos brasileiros, o 
Votorantim e sociedades de seu conglomerado econômico não mantêm relações comerciais relevantes com a 
Companhia, podendo, contudo, no futuro, prestar-lhe serviços de banco de investimento, de corretora de 
títulos e valores mobiliários e outros serviços pelos quais poderão receber comissões. 
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Além da remuneração de R$500 mil a ser recebida pelo Votorantim no âmbito da Oferta, conforme descrito 
na seção “Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto e previsto no Contrato de Distribuição (para 
maiores informações sobre a forma de cálculo da remuneração, bem como da forma de reembolso de despesas, 
vide seção “Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto), o Votorantim não receberá qualquer outra 
remuneração no âmbito da Oferta. 
 
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta e seus conglomerados 
econômicos 
 
Relacionamento entre a Visa International e o Coordenador Líder e seu conglomerado econômico 
 

O Bradesco possui licença de uso das marcas Visa, por prazo indeterminado, para emissão de cartões da 
Bandeira, tendo o compromisso de seguir os Regulamentos e Estatuto da Visa International, sendo um dos 
maiores grupos financeiros e emissores de cartões da Bandeira Visa no Brasil. 
 

O Bradesco, controlador do Coordenador Líder da Oferta, mantém, por meio de uma das sociedades 
pertencentes ao seu conglomerado econômico, participação acionária na CBSS, empresa de prestação de 
serviços de benefícios com cartão, na qual a Visa International também possui participação acionária.  
 
Relacionamento entre a Visa International e o BB Investimentos e seu conglomerado econômico 
 

O Banco do Brasil, controlador do BB Investimentos, Coordenador da Oferta, possui licença de uso das 
marcas Visa, por prazo indeterminado, para emissão de cartões da Bandeira tendo o compromisso de seguir os 
Regulamentos e Estatuto da Visa International. 

 
Além disso, o BB Investimentos mantém participação acionária na CBSS, empresa de prestação de 

serviços de benefícios com cartão, na qual a Visa International também possui participação acionária. 
 

Ademais, o Banco do Brasil, controlador do BB Investimentos, e o BB Investimentos, Coordenador da 
Oferta, detêm, respectivamente 0,242% e 0,203% do capital social total da Visa Inc., controladora da Visa 
International, Acionista Vendedora na Oferta.  
 
Relacionamento entre a Visa International e o Grupo Santander Brasil 
 

O Santander, Acionista Vendedor e Coordenador da Oferta, possui licença de uso das marcas Visa, por 
prazo indeterminado, para emissão de cartões da Bandeira tendo o compromisso de seguir os Regulamentos e 
Estatuto da Visa International. 
 

Ademais, o Grupo Santander Brasil detém 0,05% do capital social total da Visa, Inc., controladora da 
Visa International, Acionista Vendedora na Oferta. 
 

Além disso, o Grupo Santander Brasil mantém participação acionária na CBSS, na qual a Visa 
International também possui participação acionária.  
 
Relacionamento entre a Visa International e o J.P. Morgan e seu conglomerado econômico 
 

O J.P. Morgan Chase & Co., holding financeira do J.P. Morgan, um dos maiores grupos financeiros do 
mundo e emissor de cartões de crédito e débito mantém relacionamento com a Visa, Inc., controladora da 
Visa International, acionista vendedora na Oferta, a maior rede eletrônica de varejo financeiro do mundo, com 
o maior número de cartões de crédito e débito em circulação.  
 

O J.P. Morgan mantém e poderá manter no futuro relações de banco de investimento com a Visa, Inc. 
Especificamente, através de suas subsidiárias, o J.P. Morgan foi o coordenador líder da oferta pública inicial 
de ações de emissão da Visa, Inc. em 2008 e também participou como líder estruturador do crédito sindicado 
da Visa, Inc. e de suas subsidiárias em 2008.  
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O J.P. Morgan Chase & Co. é o maior cliente da Visa, Inc. no mundo, respondendo por 8%, ou 
US$501,0 milhões, da receita operacional da Visa, Inc. em seu ano fiscal de 2008.  
 

O Sr. Charles W. Scharf, diretor-presidente de Retail Financial Services do J.P. Morgan Chase & Co, é 
membro do Conselho da Visa, Inc.  
 

Como parte de sua operação de cartões de crédito, o J.P. Morgan Chase Bank, N.A., uma subsidiária do 
J.P. Morgan Chase & Co., celebrou contratos com Visa U.S.A., uma subsidiária da Visa, Inc. para emissão de 
cartões de crédito e débito com a Bandeira Visa.  
 

O J.P. Morgan Chase & Co. tem ainda uma participação de 23,3% das ações classe B da Visa, Inc., 
correspondente a aproximadamente 6,7% do capital total desta. Com exceção de algumas matérias 
corporativas como fusões relevantes e aquisições, as ações da classe B não conferem direitos de votos aos 
seus titulares. 
 

O J.P. Morgan também mantém relacionamentos de tesouraria com a Visa Inc. e é o banco preferencial 
de liquidação de transações para a Visa, Inc. globalmente. 
 
Relacionamento entre a Visa International e o Goldman Sachs e seu conglomerado econômico 
 

O Goldman Sachs atuou e poderá atuar futuramente como assessor financeiro da Visa, Inc., controladora 
da Visa International, tendo, inclusive, por meio de Goldman, Sachs & Co. atuado como coordenador líder da 
oferta pública inicial de ações de emissão da Visa, Inc. em 2008. A remuneração do Goldman Sachs nessa 
oferta pública de emissão de ações foi de aproximadamente US$139 milhões. 
 

Além das relações acima descritas e do relacionamento referente à Oferta, a Visa International e o 
Goldman Sachs e seu conglomerado econômico mantiveram e mantêm relações comerciais entre si, tais como 
operações de derivativos, intermediação de títulos e valores mobiliários, securitizações, assessoria em captação 
de recursos por meio de emissões de títulos e valores mobiliários, gestão de recursos, fianças e outras garantias, 
bem como aplicações financeiras, abertura de linhas de crédito e prestação de serviços de tesouraria nacional e 
internacional e de banco de investimento, de corretora de títulos, valores mobiliários e mercadorias, não 
havendo, contudo, transação específica relevante entre a Visa International e o Goldman Sachs. 
 
Relacionamento entre a Visa International e o UBS Pactual e seu conglomerado econômico 
 

Além do relacionamento referente à Oferta, a Visa International e o UBS Pactual e seu conglomerado 
econômico mantiveram e mantêm relações comerciais entre si, tais como manutenção de linha de crédito 
junto à Visa Inc., controladora da Visa International, não havendo, contudo, transação específica relevante 
entre a Visa International e o UBS Pactual. Ademais, a Visa International poderá, no futuro, contratar o UBS 
Pactual para assessorá-la na realização de investimentos, na colocação de valores mobiliários ou em quaisquer 
outras operações necessárias para a condução das atividades da Visa International. 
 
Relacionamento entre os Acionistas Minoritários Vendedores e os Coordenadores da Oferta e seus 
conglomerados econômicos 
 

Os Acionistas Minoritários Vendedores detêm, em conjunto, aproximadamente 2,7% do capital social da 
Companhia e estão alienando, na Oferta, ações representativas de, aproximadamente, 2,5% do capital social 
da Companhia. 
 
Relacionamento entre os Acionistas Minoritários Vendedores e o Coordenador Líder e seu conglomerado econômico 
 

Além do relacionamento referente à Oferta, os Acionistas Minoritários Vendedores, Acionistas 
Vendedores na Oferta, bem como sociedades pertencentes aos seus conglomerados econômicos mantiveram e 
mantêm com o Coordenador Líder e seu conglomerado econômico relações comerciais entre si, tais como 
cessões de crédito, fianças, operações interbancárias e serviços de cobrança.  
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Relacionamento entre os Acionistas Minoritários Vendedores e o BB Investimentos e seu conglomerado econômico 
 

Além do relacionamento referente à Oferta, o BB Investimentos, Acionista Vendedor e Coordenador da Oferta, 
não mantém relações comerciais relevantes com os Acionistas Minoritários Vendedores. No entanto, o Banco do 
Brasil, acionista controlador do BB Investimentos, é credor, por meio de operação de tesouraria para capital de giro, do 
Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A., sociedade pertencente ao mesmo conglomerado econômico da Unicard, 
Itaubank, Fininvest, Bemge e Banestado, Acionistas Vendedores na Oferta, cujo valor, em 31 de março de 2009, era 
de R$57.750.000,00. 

 
Ademais, o Banco do Brasil também é credor do HSBC, Acionista Vendedor na Oferta, de valor que, em 

31 de março de 2009, era de R$16.170.000,00. Tal valor advém da aquisição, pelo Banco do Brasil, de títulos 
privados de renda fixa do HSBC.   
 
Relacionamento entre os Acionistas Minoritários Vendedores e o Grupo Santander Brasil 
 

Além do relacionamento referente à Oferta, o Grupo Santander Brasil não mantém relações comerciais 
relevantes com o Alfa, Banco Santos, Bemge, Banestado, BRB, Fininvest, Itaubank e Rural, Acionistas 
Minoritários Vendedores na Oferta. 

 
Ademais, além do relacionamento referente à Oferta, o HSBC, Acionista Vendedor na Oferta, bem como 

sociedades pertencentes ao seu conglomerado econômico mantiveram e mantêm com o Santander e seu 
conglomerado econômico relações comerciais, tais como eventuais operações de câmbio “spot”, bem como 
financiamentos concedidos pelo Santander ao HSBC mediante Certificados de Depósito Interbancário – CDI, 
com vencimentos nas datas de 02 de setembro de 2009, e 02 de dezembro de 2009, com o objetivo de 
financiar as atividades bancárias do HSBC, no valor total de aproximadamente R$220 milhões.  

 
Além do relacionamento referente à Oferta, o Banco Panamericano S.A., sociedade pertencente ao 

mesmo conglomerado econômico do Panamericano, Acionista Vendedor na Oferta, manteve e mantém com o 
Santander relações comerciais, tais como prestação de serviços bancários (débito em conta para portadores de 
cartão emitidos pelo Banco Panamericano S.A. que sejam clientes do Grupo Santander Brasil). Ademais, o 
Santander contratou, em outubro de 2008, com o Banco Panamericano S.A., 36 operações de financiamentos 
por meio de CDI no valor de R$77 milhões, com vencimento final em novembro de 2011, com a finalidade de 
financiar as operações de crédito consignado e financiamento de veículos do Banco Panamericano S.A.  
 
Relacionamento entre os Acionistas Minoritários Vendedores e o J.P. Morgan e seu conglomerado econômico 
 

Além do relacionamento referente à Oferta, o J.P. Morgan, Coordenador da Oferta, e seu conglomerado 
econômico não mantém relações comerciais relevantes com os Acionistas Minoritários Vendedores, 
mantendo, contudo, relações comerciais não relevantes, tais como operações de derivativos, securitizações, 
emissões de bonds, cash management, fiança, aplicações financeiras, abertura de linhas de financiamento ao 
comércio exterior e prestação de serviços de tesouraria internacional e de banco de investimento. 
 
Relacionamento entre os Acionistas Minoritários Vendedores e o Goldman Sachs e seu conglomerado econômico 
 

Além do relacionamento referente à Oferta, os Acionistas Minoritários Vendedores, Acionistas 
Vendedores na Oferta, bem como sociedades pertencentes aos seus conglomerados econômicos mantiveram e 
mantêm com o Goldman Sachs e seu conglomerado econômico relações comerciais entre si, conforme 
detalhado a seguir: 

 
Itaubank, Fininvest, Bemge, Unicard e Banestado, reunidas em seu conglomerado econômico Itaú-

Unibanco e o Goldman Sachs e seu conglomerado econômico mantiveram e mantêm relações comerciais não 
relevantes para a Oferta, tais como operações de derivativos, intermediação de títulos e valores mobiliários, 
gestão de recursos, fianças e outras garantias, bem como abertura de linhas de crédito e prestação de serviços 
de tesouraria nacional e internacional e de banco de investimento, de corretora de títulos, valores mobiliários e 
mercadorias. 
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O Itaú-Unibanco mantém uma linha de fiança com o Goldman Sachs, cujo valor atual é de 
aproximadamente R$50 milhões. 

 
O Banco Santos e seu conglomerado econômico, BRB e seu conglomerado econômico, Alfa e seu 

conglomerado econômico, Rural e seu conglomerado econômico, o HSBC e seu conglomerado econômico e o 
Goldman Sachs e seu conglomerado econômico não mantêm relações comerciais relevantes atualmente. 
 
Relacionamento entre os Acionistas Minoritários Vendedores e o UBS Pactual e seu conglomerado econômico 
 

Além do relacionamento referente à Oferta, o UBS Pactual, Coordenador da Oferta, e seu conglomerado 
econômico não mantém relações comerciais relevantes com os Acionistas Minoritários Vendedores, 
mantendo, contudo, relações comerciais não relevantes, tais como operações de derivativos, securitizações, 
fiança, aplicações financeiras, depósitos interfinanceiros e prestação de serviços de tesouraria internacional e 
de banco de investimento. 

 
O UBS Pactual é representante legal de investidores estrangeiros que possuem participação no capital 

social do Banco Panamericano S.A., sociedade pertencente ao mesmo conglomerado econômico que a 
Panamericano, Acionista Vendedor na Oferta, superior a 5% (cinco por cento) do capital social total.  

 
Além disso, fundos administrados por sociedades integrantes do grupo econômico do UBS Pactual são 

proprietários de ações ordinárias – em quantidade inferior a 5% (cinco por cento) das ações ordinárias 
emitidas – e preferenciais – no montante aproximado de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) das 
ações preferenciais emitidas – do Banco Alfa S.A., sociedade pertencente ao mesmo conglomerado 
econômico da Alfa, Acionista Vendedor na Oferta. 
 
Relacionamento entre a Columbus, BB Investimentos, Santander, SIP, Acionistas Vendedores e os 
Coordenadores da Oferta e seus conglomerados econômicos 
 

O Bradesco mantém participação acionária indireta na Fidelity Processadora de Serviços S.A., empresa 
de processamento de transações relacionadas a cartões de crédito, na qual o Grupo Santander Brasil e outras 
instituições integrantes do seu grupo econômico também possuem participações acionárias. 
 

Além do relacionamento referente à Oferta, a Columbus, BB Investimentos, Santander e SIP, Acionistas 
Vendedores na Oferta, bem como sociedades pertencentes aos seus conglomerados econômicos, incluindo mas não 
limitado ao Bradesco, Banco do Brasil e o Santander, e os Coordenadores da Oferta mantiveram e mantêm relações 
comerciais entre si, tais como operações de derivativos, securitizações, emissões de bonds, cash management, 
fiança, aplicações financeiras, abertura de linhas de financiamento ao comércio exterior e prestação de serviços de 
tesouraria internacional e de banco de investimento, não havendo transação específica relevante entre a Columbus, 
BB Investimentos, Santander e SIP e os Coordenadores da Oferta e seus conglomerados econômicos.  

 
No curso normal de suas atividades, é possível que, no futuro, os Coordenadores da Oferta e outras 

instituições de seus conglomerados econômicos venham a prestar serviços, dentre eles, de banco de investimento 
e consultoria financeira, e realizar operações comerciais com a Columbus, BB Investimentos, Santander e SIP ou 
com sociedades de seus conglomerados econômicos, pelos quais podem receber comissões. 
 

64



INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERTA 
 

 

Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e os Coordenadores Contratados 
 
Relacionamento entre a Visa International e o BES  e seu conglomerado econômico  
 

Além do relacionamento referente à Oferta, o BES e sociedades do seu conglomerado econômico não 
mantêm relações comerciais relevantes com Visa International. Não obstante, a Visa International poderá, no 
futuro, contratar o BES para assessorá-la na realização de investimentos, na colocação de valores mobiliários 
ou em quaisquer outras operações necessárias para a condução de suas atividades. 
 
Relacionamento entre a Visa International e o HSBC  e seu conglomerado econômico  
 

O HSBC possui licença de uso das marcas Visa, por prazo indeterminado, para emissão de cartões da 
Bandeira Visa, tendo o compromisso de seguir os Regulamentos e Estatuto da Visa International. 
 

O HSBC mantém participação acionária na CBSS, empresa de prestação de serviços de benefícios com 
cartão, na qual a Visa International também possui participação acionária.  
 
Relacionamento entre a Visa International e o Merrill Lynch  e seu conglomerado econômico  
 

Além do relacionamento referente à Oferta, a Visa International não mantém relacionamento comercial 
com o Merrill Lynch ou sociedades de seu conglomerado econômico. 

 
O Merrill Lynch e sociedades de seu conglomerado econômico, no entanto, mantiveram e mantêm 

relacionamento comercial com sociedades do conglomerado econômico da Visa International, incluindo a 
abertura de linhas de crédito, a licença para a emissão de cartões com a bandeira Visa e relações de banco de 
investimentos, tendo inclusive atuado como coordenador da oferta pública inicial de ações de emissão da 
Visa, Inc. em 2008 pelo que as entidades do grupo Bank of America receberam comissão no valor de 
US$37,7 milhões e as entidades do grupo Merrill Lynch receberam comissão no valor de US$25,2 milhões. 
O Merrill Lynch e sociedades de seu conglomerado econômico detêm também participação não relevante para 
a Oferta, inferior a 1,0%, na Visa, Inc. 
 
Relacionamento entre a Visa International e o Votorantim e seu conglomerado econômico 
 

A BV Financeira S.A., sociedade controlada pelo Votorantim, possui licença de uso das marcas Visa, 
por prazo indeterminado, para emissão de cartões da Bandeira, tendo o compromisso de seguir os 
Regulamentos e Estatuto da Visa International. 
 
Relacionamento entre os Acionista Minoritários Vendedores e o BES  e seu conglomerado econômico  
 

Além do relacionamento referente à Oferta, o BES, Coordenador Contratado da Oferta, e sociedades do seu 
conglomerado econômico não mantêm relações comerciais relevantes com os conglomerados econômicos 
pertencentes à Columbus, BB Investimentos, Santander e SIP, mantendo, contudo, relações comerciais não relevantes 
tais como operações de tesouraria, emissões de bonds, fiança, aplicações financeiras, abertura de linhas de 
financiamento ao comércio exterior e prestação de serviços de tesouraria internacional e de banco de investimento. 

 
Ademais, o Bradesco, controlador do Coordenador Líder, detém, por meio de uma das sociedades 

pertencentes a seu conglomerado econômico, 6,1% do capital social votante do Banco Espírito Santo, S.A., 
sediado em Lisboa, Portugal, e controlador indireto do BES, e 20% do capital votante do BES. Por sua vez, o 
Banco Espírito Santo, S.A. detém 7,98% do capital votante do Bradesco, tendo elegido o Diretor Presidente 
do BES como membro do Conselho Fiscal do Bradesco. 

 
A Columbus, BB Investimentos, Santander, SIP, Acionistas Vendedores, e sociedades pertencentes aos 

seus conglomerados econômicos poderão, no futuro, contratar o BES para assessorá-las na realização de 
investimentos, na colocação de valores mobiliários ou em quaisquer outras operações necessárias para a 
condução de suas atividades. 
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Relacionamento entre os Acionista Minoritários Vendedores e a HSBC Corretora e seu conglomerado econômico 
 

Além do relacionamento referente à Oferta, a HSBC Corretora, Coordenadora Contratada da Oferta e 
sociedade do mesmo conglomerado econômico do HSBC, Acionista Vendedor na Oferta, e sociedades 
pertencentes ao seu conglomerado econômico não mantém relações comerciais relevantes com os Acionistas 
Minoritários Vendedores, mantendo, contudo, relações comerciais não relevantes, tais como operações de 
derivativos, intermediação de títulos e valores mobiliários, securitizações, assessoria em captação de recursos 
por meio de emissões e títulos de valores mobiliários, gestão de recursos, fianças e outras garantias, 
aplicações financeiras, abertura de linha de crédito e/ou prestação de serviços de tesouraria, de banco de 
investimento e de corretora de títulos e valores mobiliários. 

 
O Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A., sociedade pertencente ao mesmo conglomerado econômico do 

Itaubank e Unicard, Acionistas Vendedores na Oferta, através de sua subsidiária Banco Itaú BBA, celebrou, 
em 21/10/2008, com o HSBC, Acionista Vendedor na Oferta e pertencente ao mesmo conglomerado 
econômico que a HSBC Corretora, Coordenadora Contratada da Oferta, carta de fiança no valor de 
R$7.111.847,00, com vencimento em 31/12/2010, perfazendo um prazo total de 7.274 dias, pela qual o HSBC 
não será remunerado. 

 
O Itaú Unibanco Banco Múltiplo S.A., sociedade pertencente ao mesmo conglomerado econômico do 

Itaubank e Unicard, Acionistas Vendedores na Oferta, através de sua subsidiária Itaú S.A., também celebrou, 
em 01/07/2003, com o HSBC, Acionista Vendedor na Oferta e pertencente ao mesmo conglomerado 
econômico que a HSBC Corretora, Coordenadora Contratada da Oferta, carta de fiança no valor de 
R$17.556.680,00, com vencimento em 01/12/2010, perfazendo um prazo total de 2.710 dias, pela qual o 
HSBC não será remunerado. 

 
Ademais, o Banco Panamericano S.A., sociedade pertencente ao mesmo conglomerado econômico da 

Panamericano, Acionista Vendedora na Oferta, celebrou os seguintes contratos de derivativos com o HSBC, 
Acionista Vendedor na Oferta e pertencente ao mesmo conglomerado econômico que a HSBC Corretora, 
Coordenadora Contratada na Oferta: (i) em 16/04/2007, no valor de R$5.255.033,18, com vencimento em 
15/10/2009, perfazendo um prazo total de 913 dias, pelo qual o HSBC será remunerado a uma taxa de 
14.4%a.a.; (ii) em 16/04/2007, no valor de R$125.542.915,31, com vencimento em 15/04/2010, perfazendo 
um prazo total de 1095 dias,pelo qual o HSBC será remunerado a uma taxa de 14.4%a.a.; (iii) em 27/06/2008, 
no valor de R$7.723.272,41, com vencimento em 27/11/2009, perfazendo um prazo total de 518 dias, pelo 
qual o HSBC será remunerado a uma taxa equivalente a 123,80% do CDI a.a.; e (iv) em 27/03/2009, no valor 
de R$281.057.726,26, com vencimento em 28/05/2009, perfazendo um prazo total de 62 dias, pelo qual o 
HSBC será remunerado a uma taxa equivalente a 157,70% do CDI a.a.. 

 
Relacionamento entre os Acionistas Minoritários Vendedores e o Merrill Lynch e seu conglomerado econômico  
 

Além do relacionamento referente à Oferta, os Acionistas Minoritários Vendedores não mantêm 
relacionamento comercial com o Merrill Lynch ou sociedades de seu conglomerado econômico. O Merrill 
Lynch e sociedades de seu conglomerado econômico podem, contudo, manter relações comerciais não 
relevantes para a Oferta com sociedades dos conglomerados econômicos dos Acionistas Minoritários 
Vendedores, tais como operações de derivativos, intermediação de títulos e valores mobiliários, securitizações, 
assessoria em captação de recursos por meio de emissões e títulos de valores mobiliários, gestão de recursos, 
fianças e outras garantias, aplicações financeiras, abertura de linha de crédito e/ou prestação de serviços de 
tesouraria, de banco de investimento e de corretora de títulos e valores mobiliários. 
 
Relacionamento entre os Acionistas Minoritários Vendedores e o Votorantim e seu conglomerado econômico 
 

Além do relacionamento referente à Oferta, o Votorantim, os Acionistas Minoritários Vendedores e seus 
respectivos conglomerados econômicos mantiveram e mantêm relações comerciais entre si, tais como 
operações de derivativos, fianças e aquisições de bonds, sendo que, na data deste Prospecto, não mantêm 
qualquer relação comercial relevante para a Oferta com tais instituições. 
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Relacionamento entre a Columbus, BB Investimentos, Santander, SIP, Acionistas Vendedores, e os 
Coordenadores Contratados da Oferta e seus conglomerados econômicos 
 
Relacionamento entre a Columbus, BB Investimentos, Santander, SIP e o BES e seus conglomerados econômicos 

 
Além do relacionamento referente à Oferta, o BES, manteve e mantém relações comerciais com o 

conglomerado econômico pertencente à Columbus, BB Investimentos, Santander e SIP incluindo, mas não 
limitado, ao Bradesco, Banco do Brasil, Santander e os demais Coordenadores da Oferta, tais como operações 
de derivativos, emissões de bonds, tesouraria, abertura de linhas de financiamento ao comércio exterior e 
prestação de serviços de tesouraria internacional e de banco de investimento. 
 

O Bradesco, controlador do Coordenador Líder, detém, por meio de uma das sociedades pertencentes a 
seu conglomerado econômico, 6,1% do capital social votante do Banco Espírito Santo, S.A., sediado em 
Lisboa, Portugal, e controlador indireto do BES, e 20% do capital votante do BES. Por sua vez, o Banco 
Espírito Santo, S.A. detém 7,98% do capital votante do Bradesco, tendo elegido o Diretor Presidente do BES 
como membro do Conselho Fiscal do Bradesco. 

 
A Columbus, BB Investimentos, Santander, SIP, Acionistas Vendedores, e sociedades pertencentes aos seus 

conglomerados econômicos poderão, no futuro, contratar o BES para assessorá-las na realização de investimentos, na 
colocação de valores mobiliários ou em quaisquer outras operações necessárias para a condução de suas atividades. 
 
Relacionamento entre a Columbus, BB Investimentos, Santander, SIP, Acionistas Vendedores, e a HSBC 
Corretora e seus conglomerados econômicos 
 

O BB Investimentos, Santander e SIP, Acionistas Vendedores na Oferta, bem como sociedades 
pertencentes aos seus conglomerados econômicos, incluindo, mas não limitado ao Banco do Brasil e ao 
Santander, mantiveram e mantêm relações comerciais não relevantes com o HSBC, Acionista Vendedor e 
pertencente ao mesmo conglomerado econômico que a HSBC Corretora, Coordenadora Contratada da Oferta, 
tais como operações de abertura de linhas de financiamento ao comércio exterior e prestação de serviços de 
tesouraria internacional e de banco de investimento. 

 
Ademais, a Columbus, Acionista Vendedora na Oferta, através de sua subsidiária Bradesco Leasing 

Arrendamento Mercantil, celebrou, em 14/04/2008, com o HSBC, Acionista Vendedor e pertencente ao 
mesmo conglomerado econômico que a HSBC Corretora, Coordenadora Contratada da Oferta, carta de fiança 
no valor de R$896.540,00, com vencimento em 16/11/2010, perfazendo um prazo total de 946 dias, pela qual 
o HSBC será remunerado a uma taxa de 0.9% a.a., a ser auferida semestralmente. 

 
A Columbus, Acionista Vendedora na Oferta, através de sua subsidiária Banco Cidade S.A., também 

celebrou cartas de fiança com o HSBC nas seguintes datas e condições: (i) em 15/08/1989, no valor de 
R$896.540,00, com vencimento em 31/12/2010, perfazendo um prazo total de 7.808 dias, pela qual o HSBC 
será remunerado a uma taxa de 0.5% a.a., com possibilidade de pagamento antecipado; (ii) em 29/01/1990, no 
valor de R$1.863.334,12, com vencimento em 31/12/2010, perfazendo um prazo total de 7.641 dias, pela qual 
o HSBC será remunerado a uma taxa de 0.5% a.a., com possibilidade de pagamento antecipado; 
(iii) em 26/07/1990, no valor de R$979.234,81, com vencimento em 31/12/2010, perfazendo um prazo total 
de 7.463 dias, pela qual o HSBC será remunerado a uma taxa de 0.5% a.a., com possibilidade de pagamento 
antecipado; e (iv) em 31/01/1991, no valor de R$2.402.486,57, com vencimento em 31/12/2010, perfazendo 
um prazo total de 7.274 dias, pela qual o HSBC será remunerado a uma taxa de 0.4% a.a., com possibilidade 
de pagamento antecipado.  
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Relacionamento entre a Columbus, BB Investimentos, Santander, SIP, Acionistas Vendedores, e o Merrill 
Lynch e seus conglomerados econômicos 
 

Além do relacionamento referente à Oferta, Columbus, BB Investimentos, Santander e SIP não mantêm 
relacionamento comercial com o Merrill Lynch ou sociedades de seu conglomerado econômico. 

 
O Merrill Lynch e sociedades de seu conglomerado econômico, no entanto, mantiveram e mantêm 

relacionamento comercial com sociedades dos conglomerados econômicos da Columbus, BB Investimentos, 
Santander e SIP, incluindo a abertura de linhas de crédito e relações de banco de investimentos. Ademais, o 
Merrill Lynch atuou como coordenador da oferta pública de direitos de subscrição do Banco Santander na 
Espanha em 2008 pelo que as entidades do grupo Bank of America receberam comissão no valor de 
EUR 62,9 milhões e as entidades do grupo Merrill Lynch receberam comissão no valor de EUR 63,6 milhões. 
O Merrill Lynch e sociedades de seu conglomerado econômico detêm também participações não relevantes 
para a Oferta, inferiores a 1,0%, no Banco Bradesco S.A. e Banco Santander S.A. 
 
Relacionamento entre a Columbus, BB Investimentos, Santander, SIP, Acionistas Vendedores, e o Votorantim 
e seus conglomerados econômicos 
 

Além do relacionamento referente à Oferta, o Votorantim, bem como sociedades pertencentes ao seu 
conglomerado econômico, manteve e mantém relações comerciais não relevantes para a Oferta, incluindo 
operações no mercado interbancário, fianças e derivativos com as instituições vinculadas ao conglomerado 
econômico pertencente à Columbus, BB Investimentos, Santander e SIP incluindo, mas não limitado, ao 
Bradesco, Banco do Brasil, Santander e os demais Coordenadores da Oferta.  
 

Ademais, o Banco do Brasil, controlador do BB Investimentos, Coordenador da Oferta e Acionista 
Vendedor na Oferta, pretende adquirir participação acionária do Votorantim para constituição de parceria, nos 
termos do Fato Relevante divulgado ao mercado em 9 de janeiro de 2009. Trata-se de parceria estratégica 
constituída mediante celebração de instrumento particular de contrato de compra e venda e subscrição de 
ações entre si por meio da qual (i) 33.356.791.198 ações ordinárias de emissão do Coordenador Líder de 
titularidade da Votorantim Finanças S.A. foram cedidas ao Banco do Brasil pelo montante de R$3,0 bilhões; e 
(ii) 7.412.620.277 novas ações preferenciais emitidas pelo Coordenador Líder, pelo valor de R$1,2 bilhão, 
foram subscritas pelo Banco do Brasil. Caso a referida operação seja aprovada pelo Banco Central, o Banco 
do Brasil passará a deter participação equivalente a 49,99% do capital votante e 50% do capital social. Essa 
parceria, uma vez aprovada, atenderá aos anseios do Banco do Brasil de consolidar e ampliar sua atuação em 
mercados como o de financiamento ao consumo, em especial o de financiamento a veículos e o crédito 
concedido fora do ambiente bancário. No momento, a referida aquisição encontra-se pendente de aprovação 
pelo Banco Central.  
 
Declaração sobre a remuneração a ser recebida pelos Coordenadores da Oferta no âmbito da Oferta 
 

Além da remuneração de R$274,6 milhões a ser recebida pelos Coordenadores da Oferta no âmbito da 
Oferta, conforme descrito no item “Custos de Distribuição” na página 45 deste Prospecto e previsto no 
Contrato de Distribuição (para informações sobre a forma de cálculo da remuneração, vide cláusula nona do 
Contrato de Distribuição), e da eventual remuneração a ser recebida, de R$40,3 milhões, em decorrência do 
exercício integral da Opção de Ações Suplementares, os Coordenadores da Oferta não receberão qualquer 
outra remuneração no âmbito da Oferta. 
 
Declaração de Inadequação de Investimento 
 

O investimento em Ações representa um investimento de risco, visto que é um investimento em renda 
variável e, assim, investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a diversos riscos, inclusive à 
volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há nenhuma classe ou categoria de investidor que esteja 
proibida por lei de adquirir as Ações. Para informações adicionais veja a seção “Fatores de Risco” deste Prospecto. 
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Informações Complementares 
 

Os Coordenadores da Oferta recomendam aos investidores, antes de tomar qualquer decisão de 
investimento relativa à Oferta, a consulta a este Prospecto. A leitura deste Prospecto possibilitará aos 
investidores uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes. 

 
Para a obtenção de informações adicionais sobre a Oferta ou obter cópias deste Prospecto os investidores 

interessados poderão contatar quaisquer dos Participantes da Oferta, nos endereços indicados abaixo: 
 
Coordenador Líder 
 
Banco Bradesco BBI S.A. 
Av. Paulista, n.º 1.450, 8º andar 
São Paulo, SP 
At.: Sr. Renato Ejnisman 
Telefone: (11) 2178-4800 
Fax: (11) 2178-4880 
www.bradescobbi.com.br/ofertaspublicas 
 
Coordenadores 
 
BB Banco de Investimento S.A. 
R. Senador Dantas, n.º 105, 36º andar 
Rio de Janeiro, RJ 
At.: Sr. Vinícius Balbino Bouhid 
Telefone: (21) 3808-6340 
Fax: (21) 3808-3239 
www.bb.com.br/ofertapublica  
 
Banco Santander (Brasil) S.A. 
R. Hungria, n.º 1.400, 7º andar 
São Paulo, SP 
At.: Sr. Glenn Mallett 
Telefone: (11) 3012-7232 
Fax: (11) 3012-7393 
www.superbroker.com.br 
 
Banco J.P. Morgan S.A. 
Av. Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.729, 13º andar 
São Paulo, SP 
At.: Sr. Daniel Darahem 
Telefone: (11) 3048-3700 
Fax: (11) 3048-3760 
www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/investbk/brasil/prospecto/visanet 
 
Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. 
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 510, 6º andar 
São Paulo, SP 
At.: Sr. Daniel Wainstein 
Telefone: (11) 3371-0750 
Fax: (11) 3371-0704 
http://www2.goldmansachs.com/worldwide/brazil/ipo/brazilian_offerings.html 
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Banco UBS Pactual S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.729, 9º andar 
São Paulo, SP 
At.: Sr. Pedro Guimarães 
Telefone: (11) 3383-2000 
Fax: (11) 3383-2001 
http://www.ubs.com/1/p/ubslatinamerica/capital_markets.html 
 
Coordenadores Contratados 
 
Banco Merrill Lynch de Investimentos S.A. 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 18º andar 
São Paulo, SP 
At.: Sr. João Paulo Torres 
Telefone: (11) 2188-4000 
Fax: (11) 2188-4009 
http://www.merrilllynch-brasil.com.br/ 
 
Banco Votorantim S.A. 
Av. Roque Petroni Júnior, n° 999, 16° andar 
São Paulo, SP 
At.: Sr. Roberto Roma 
Tel.: (11) 3043-5612 
Fax: (11) 3043-5645 
http://www.bancovotorantim.com.br/solucao/s_underwriting.jsp 
 
BES Investimento do Brasil S/A – Banco de Investimento 
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.729, 6º andar 
São Paulo, SP 
At.: Sr. Marcio Pepino 
Telefone: (11) 3074-7407 
Fax: (11) 3074 7462 
www.besinvestimento.com.br/emissoes 
 
HSBC Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.064, 2º andar São Paulo – SP 
At.: Sr. Eduardo Rangel 
Tel.: (11) 3847-9740 
Fax: (11) 3847-9856 
http://www.hsbcbroker.com.br(1) 
 

(1) Ao acessar a página da rede mundial de computadores acima, o investidor deverá clicar em Ofertas Públicas 
para visualizar o Prospecto.  
 
Participantes Consorciados 
 

Nas dependências das Corretoras Consorciadas credenciadas pela BM&FBOVESPA para participar da 
Oferta e no endereço eletrônico da Central Depositária na rede mundial de computadores (www.cblc.com.br). 
 
Instituição Escrituradora das Ações 
 

A instituição financeira contratada para prestação de serviços de custódia, escrituração e transferência 
das Ações é o Bradesco. 
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INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA 
 
Identificação da Companhia Companhia Brasileira de Meios de Pagamento. 
  
Sede A sede da Companhia está localizada na Alameda Grajaú, n.º 219, 

Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Brasil. 
  
Diretoria de Relações com 
Investidores 

A Diretoria de Relações com Investidores da Companhia localiza-se na 
Alameda Grajaú, n.º 219, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São 
Paulo, Brasil e o responsável por essa área é o Sr. Vitor Jose Fabiano. O 
telefone da Diretoria de Relações com Investidores é (55 11) 2184-7714 e 
o endereço eletrônico é ri@visanet.com.br. 

  
Auditores Independentes da 
Companhia 

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes. 

  
Banco Escriturador Banco Bradesco S.A. 
  
Títulos e Valores Mobiliários 
Emitidos 

As Ações serão negociadas na BM&FBOVESPA sob o código “VNET3” 
a partir do Início das Negociações. Para mais informações, veja a seção 
“Informações Sobre Valores Mobiliários Emitidos e o Mercado de 
Negociação” na página 231 deste Prospecto. 

  
Jornais em que Divulga 
Informações 

A Companhia divulga informações no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo e no jornal Valor Econômico. 

  
Website da Companhia www.visanet.com.br. As informações constantes do website da 

Companhia não integram o presente Prospecto e não devem ser a ele 
incorporadas por referência. 

  
Atendimento aos Acionistas O atendimento aos acionistas é realizado: (i) pela Companhia, no número de 

telefone: (55 11) 2184-7714; número de fax: (55 11) 2184-7706, e-mail: 
ri@visanet.com.br, endereço: Alameda Grajaú, n.º 219, Alphaville, 
na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Brasil; e (ii) pelo 
Banco Escriturador, no número de telefone: (55 11) 3684-4522, número de 
fax: (55 11) 3684-5645, endereço: Núcleo Administrativo “Cidade de 
Deus”, Prédio Amarelo - 2º andar, Vila Yara, na Cidade de Osasco, Estado 
de São Paulo, Brasil. 

  
Informações Adicionais Informações ou esclarecimentos sobre a Companhia e a Oferta poderão ser 

obtidas junto (i) à Companhia, em sua sede social ou no website 
www.visanet.com.br; (ii) aos Coordenadores da Oferta nos endereços 
indicados neste Prospecto ou nos seus respectivos websites 
www.bradescobbi.com.br/zofertaspublicas, www.bb.com.br/ofertapublica, 
www.superbroker.com.br, www.jpmorgan.com/pages/jpmorgan/investbk/brasil/
prospecto/visanet, http://www2.goldmansachs.com/worldwide/brazil/ipo/
brazilian_offerings.html, e http://www.ubs.com/1/p/ubslatinamerica/
capital_markets.html (iii) à BM&FBOVESPA, na Rua XV de Novembro, n.º 
275, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; ou seu website 
www.cblc.com.br; ou (iv) à CVM, na Rua Sete de Setembro, n.º 111, 5º andar, 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, ou na Rua Cincinato 
Braga, n.º 340, 2º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, ou seu 
website www.cvm.gov.br. 
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IDENTIFICAÇÃO DOS ADMINISTRADORES, CONSULTORES E AUDITORES 
 
Companhia 
 
Companhia Brasileira de Meios de Pagamento  
Alameda Grajaú, n.º 219, Alphaville 
Barueri, SP 
Fone: (11) 2184-7714 
Fax: (11) 2184-7706 
Diretor de Relações com Investidores: Sr. Vitor Jose Fabiano 
www.visanet.com.br 
 
Acionistas Vendedores 
 
Columbus Holdings S.A. BB Banco de Investimento S.A. 
Cidade de Deus, Prédio Novíssimo, 4º andar 
Osasco, SP 
Fone: (11) 3684-5122 
Fax: (11) 3684-5449 
At.: Sr. Luiz Carlos Angelotti/ Sr. Jair Delgado Scalco 

Rua Senador Dantas, n.º105, 36º andar 
Rio de Janeiro, RJ 
Fone: (21) 3808-3421 
Fax: (21) 3808-3590 
At.: Sr. Alexandre Fernandes Rodrigues 

www.bradesco.com.br www.bb.com.br 
  
Banco Santander (Brasil) S.A.  e  
Santander Investimentos em Participações S.A. 

Visa International Service Association 

Avenida Paulista, n.º 1.374, 3º andar 
São Paulo, SP 
Fone: (11) 3174-6205 
Fax: (11) 3174-6153 
At.: Sr. Marcos Matioli Vieira 

1004 NW 65 Avenue 
Miami, FL 33126 
Fone: (1 305) 328 1179 
Fax: (1 305) 328 2179 
At.: Sr. Marcelo Perez 

www.santander.com.br www.visa.com 
  
Acionistas Minoritários Vendedores  
Companhia Brasileira de Meios de Pagamento  
Alameda Grajaú, n.º 219, Alphaville 
Barueri, SP 
Fone: (11) 2184-7714 
Fax: (11) 2184-7706 
At.: Sr. Rômulo de Mello Dias/Sr. Vitor Jose Fabiano 

 

www.visanet.com.br  
 
Coordenadores da Oferta 
 
Banco Bradesco BBI S.A. (Líder) BB Banco de Investimento S.A. 
Avenida Paulista, n.º 1.450, 8º andar 
São Paulo, SP 
Fone: (11) 2178-4800 
Fax (11) 2178-4880 
At.: Sr. Renato Ejnisman 

Rua Senador Dantas, n.º 105, 36º andar 
Rio de Janeiro, RJ 
Fone: (21) 3808-6340 
Fax: (21) 3808-3239 
At.: Sr. Vinícius Balbino Bouhid 

www.bradescobbi.com.br www.bb.com.br 
  
Banco Santander (Brasil) S.A.  Banco J.P. Morgan S.A. 
Rua Hungria, n.º 1.400, 7º andar 
São Paulo, SP 
Fone: (11) 3012-7232 
Fax: (11) 3012-7393 
At.: Sr. Glenn Mallett 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.729, 13º andar 
São Paulo, SP 
Tel: (11) 3048-3700 
Fax: (11) 3048-3760 
At.: Sr. Daniel Darahem 

www.superbroker.com.br www.jpmorgan.com 
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Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. Banco UBS Pactual S.A. 
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 510, 6º andar 
São Paulo, SP 
Fone: (11) 3371-0750 
Fax: (11) 3371-0704 
At.: Sr. Daniel Wainstein 

Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.729, 9º andar 
São Paulo, SP 
Tel: (11) 3383-2000 
Fax: (11) 3383-2001 
At.: Sr. Pedro Guimarães 

www.gs.com/brazil www.ubs.com/ubspactual 
 
Consultores Legais 
 
Da Companhia e dos Acionistas Vendedores 
 
Em Direito Brasileiro Em Direito Norte-Americano 
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados 
Alameda Joaquim Eugênio de Lima, n.° 447 
São Paulo, SP 
Fone: (11) 3147-7600 
Fax: (11) 3147-7770 
At.: Sr. Carlos Barbosa Mello/ Sr. Jean Marcel Arakawa 

Shearman & Sterling LLP 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.400, 17º andar 
São Paulo, SP 
Fone: (11) 3702-2200 
Fax: (11) 3702-2224 
At.: Sr. André B. Jánszky/ Sr. Robert Ellison 

www.mattosfilho.com.br www.shearman.com 
 
Dos Coordenadores da Oferta 
 
Em Direito Brasileiro Em Direito Norte-Americano 
Machado, Meyer, Sendacz e Opice Advogados 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, n.º 3.144, 11º andar 
São Paulo, SP 
Fone: (11) 3150-7000 
Fax: (11) 3150-7071 
At.: Sr. Flavio R. P. Meyer 

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP 
One Liberty Plaza 
Nova Iorque, NY, EUA 
Fone: (1 212) 225-2000 
Fax: (1 212) 225-3999 
At.: Sr. Nicolas Grabar 

www.machadomeyer.com.br www.cgsh.com 
 
Auditores Independentes 
 
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes 
Rua Alexandre Dumas, n.º 1.981 
São Paulo, SP 
Fone: (11) 5186-1264 
Fax: (11) 5181-2911 
At.: Sr. Walter Dalsasso  
www.deloitte.com.br 
 
Banco Escriturador 
 
Banco Bradesco S.A 
Núcleo Administrativo “Cidade de Deus” 
Prédio Amarelo - 2º andar, Vila Yara 
Osasco, SP 
Fone: (11) 3684-4522 
Fax: (11) 3684-5645 
At.: Sr. Cassiano Ricardo Scarpelli 
www.bradescocustodia.com.br 
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FATORES DE RISCO 
 

O investimento nas Ações envolve alto grau de risco. Os potenciais investidores devem considerar 
cuidadosamente os riscos descritos abaixo antes de tomarem uma decisão de investimento. As atividades, 
situação financeira e os resultados operacionais da Companhia podem ser afetados de maneira adversa por 
quaisquer desses riscos. O preço de mercado das Ações pode diminuir devido a quaisquer desses riscos ou 
outros fatores e os potenciais investidores podem perder parte substancial ou todo o seu investimento. Os riscos 
descritos abaixo são aqueles que atualmente a Companhia acredita que poderão afetá-la de maneira adversa, 
podendo riscos adicionais e incertezas atualmente não conhecidos pela Companhia, ou que atualmente a 
Companhia considera irrelevantes, também prejudicar as suas atividades de maneira significativa. 
 
Riscos Relativos ao Setor de Cartões de Pagamento e à Companhia 
 

Os resultados operacionais e a estratégia da Companhia podem ser afetados em razão da 
concorrência no setor de cartões de pagamento no Brasil.  
 

A Companhia atualmente é a única Adquirente de cartões de crédito e de débito da Bandeira Visa no 
Brasil. A rentabilidade da Companhia atualmente está relacionada com sua capacidade de manter e aumentar o 
número de Estabelecimentos que aceitam cartões da Bandeira Visa como meio de pagamento. Se Adquirentes 
internacionais ou locais, com capital e recursos tecnológicos, em escala significativa, entrarem nesse mercado e 
se tornarem Adquirentes da Bandeira Visa no Brasil ou de outras Bandeiras, bem como se Adquirentes já 
atuantes do mercado aumentarem sua participação de mercado, seja se tornando Adquirentes da Bandeira Visa, 
seja em consequência do avanço da participação de outras Bandeiras em relação à Bandeira Visa, a participação 
de mercado e os resultados operacionais da Companhia poderão ser adversa e relevantemente afetados. 
 

Ademais, a Companhia poderá ter que diminuir as Taxas de Administração cobradas dos 
Estabelecimentos, em face da maior concorrência que poderá ocorrer no setor de cartões de pagamento. Caso 
isso ocorra, o resultado operacional da Companhia poderá ser adversamente afetado. 
 

Ainda, um maior desenvolvimento do negócio de antecipação de recebíveis pela Companhia pode ser 
limitado pela impossibilidade de atuação junto a Estabelecimentos sujeitos à Trava de Domicílio Bancário, dado 
que a trava assegura que os créditos decorrentes das Transações realizadas com cartões sejam depositados apenas 
na conta do banco de domicílio com o qual o serviço foi contratado. Caso isso aconteça, a estratégia da Companhia 
em relação ao negócio de antecipação de recebíveis pode não ser implementada nas condições originalmente 
pretendidas. Para mais informações, vide “Atividades da Companhia – Produtos – Antecipação de Recebíveis”. 
 

A Companhia também enfrenta competição de outros meios de pagamento, como o dinheiro e o cheque. 
Não é possível garantir que o setor de meios de pagamento manterá o atual ritmo de crescimento. Caso este 
crescimento não se mantenha, a Companhia poderá ser adversa e relevantemente afetada. 
 

A Companhia depende preponderantemente da Bandeira Visa, do número de cartões dessa Bandeira 
e da manutenção das licenças outorgadas pela Visa International para manter sua posição competitiva no 
mercado, além de estar sujeita a aumentos da Taxa de Intercâmbio determinados unilateralmente pela 
Bandeira Visa.  
 

A posição competitiva da Companhia no setor de cartões de pagamento é afetada pelo número de cartões 
emitidos com a Bandeira Visa e pelas decisões de investimento e estratégia de marketing tomadas pela Visa 
International, uma vez que atualmente a Companhia credencia Estabelecimentos exclusivamente para a aceitação 
de cartões da Bandeira Visa. Em consequência do aumento da concorrência de novas Bandeiras ou de outras 
Bandeiras já existentes, ou de decisões estratégicas da Visa International, poderá haver um aumento no número de 
cartões de novas Bandeiras ou de outras Bandeiras já existentes, bem como a redução da quantidade de Transações 
realizadas com cartões da Bandeira Visa. A Companhia pode ser adversamente afetada se houver uma redução no 
Volume Financeiro de Transações realizadas com cartões da Bandeira Visa e se os cartões da Bandeira Visa 
perderem a participação no mercado brasileiro para novas Bandeiras ou outras Bandeiras já existentes. 
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Atualmente a Companhia opera como Adquirente no Brasil da Bandeira Visa sob uma licença concedida 
pela Visa International por prazo indeterminado, bem como possui licença de uso de marca com a Visa 
International, cuja vigência não onerosa se estende até 30 de junho de 2010, quando as condições deverão ser 
renegociadas. 
 

Caso ocorra a Oferta, a Visa International terá o direito de licenciar novos Adquirentes após 30 de junho 
de 2010 no Brasil, mediante aviso prévio à Companhia para inicio posterior a referida data. Caso haja referida 
concessão, a Companhia estará livre para contratar licença para Adquirência de Transações de cartões de 
outras Bandeiras. Também condicionado à ocorrência da Oferta e desde que pelo menos 20% (vinte por 
cento) das Ações sejam adquiridas pelo público, caso a Companhia deseje ser Adquirente de outras Bandeiras, 
concomitantemente à Adquirência de Transações de cartões da Bandeira Visa, poderá fazê-lo mediante 
notificação por escrito à Visa International, com data prevista para início da prestação de tais serviços 
posterior a 30 de junho de 2010. Na hipótese de ocorrência da Oferta, para exercer tal direito, a Visa 
International deverá enviar aviso prévio à Companhia, e desde que a data prevista para início da prestação do 
serviço de Adquirência seja posterior a 30 de junho de 2010. A Visa International tem o direito de rescindir as 
referidas licenças sob certas circunstâncias, e/ou de impor condições para a sua manutenção, nos termos dos 
seus Regulamentos e Estatuto. Não se pode assegurar que a licença concedida pela Visa International será 
mantida nos termos do Aditamento ao Contrato de Afiliação e Licença para Uso de Marca Registrada, caso 
em que a Companhia poderá ser afetada de forma adversa e relevante. 
 

A Companhia deve realizar suas operações de acordo com as políticas e regras estipuladas pela Bandeira 
Visa. Quaisquer mudanças significativas desfavoráveis à Companhia nas políticas e regras da Bandeira Visa 
podem causar um efeito relevante e adverso na Companhia. Para maiores informações e uma descrição mais 
detalhada dos termos dos contratos de licença firmados com a Visa International, ver “Atividades da 
Companhia – Contratos Relevantes – Contratos com Visa International”, na página 175 deste Prospecto. 
 

Por fim, a Companhia está sujeita aos efeitos dos aumentos nas Taxas de Intercâmbio determinados pela 
Bandeira Visa a qualquer tempo. Em fevereiro de 2008, a Taxa de Intercâmbio da Bandeira Visa sofreu majoração 
e a Companhia não pode prever a imposição de novos aumentos por parte da Bandeira Visa ou o montante de tais 
aumentos. Caso venha a sofrer aumento das Taxas de Intercâmbio pagas aos Emissores, as receitas auferidas e 
respectivas margens praticadas pela Companhia podem ser afetadas de forma adversa e relevante. 
 

Leis e regulamentos que vierem a ser editados para regulamentar o setor de cartões de pagamento no 
Brasil podem causar um efeito adverso na Companhia. 
 

Tramitam no Congresso Nacional diversos projetos de lei com o intuito de regulamentar o setor de meios 
de pagamento com cartões. As principais iniciativas versam principalmente sobre: (i) a limitação das taxas de 
administração cobradas dos Estabelecimentos e prazos de pagamento, notadamente os projetos de lei: 
(a) 4.818/98, datado de 04 de novembro de 1998, que desde 25 de março de 2009 encontra-se sob análise na 
Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania; (b) 4.804/01, datado de 5 de junho de 2001, que desde 29 
de abril de 2009 encontra-se sob análise na Comissão de Finanças e Tributação; e (c) 3.499/08, datado de 03 de 
junho de 2008, cujo pedido de apensado ao projeto de lei 4.818/98 foi deferido em 04 de novembro de 2008; 
(ii) o compartilhamento de infra-estrutura de coleta e processamento de informações no mercado de cartões de 
crédito e débito, notadamente o projeto de lei 677/07, datado de 28 de novembro de 2007, que desde 05 de 
março de 2009 encontra-se sob análise na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 
Informática; (iii) a proibição de cláusulas de exclusividade entre Bandeiras e Adquirentes no mercado de 
cartões de crédito e débito, notadamente o projeto de lei 680/07, de 28 de novembro de 2007, que desde 05 de 
março de 2009 encontra-se sob análise na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 
Informática; e (iv) a equiparação das empresas do setor de meios de pagamento à condição de instituição 
financeira, notadamente o projeto de lei 678/07, datado de 28 de novembro de 2007, que desde 29 de maio de 
2009 encontra-se sob análise na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sendo que, neste caso, a 
Companhia passaria a estar sujeita a normas adicionais e, potencialmente, à fiscalização do Banco Central. 
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Em março de 2009, o Banco Central, a Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça 
e a Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) do Ministério da Fazenda, disponibilizaram o Relatório 
sobre a Indústria de Cartões de Pagamentos, que analisa o setor de meios de pagamento com cartões no Brasil, 
demonstrando as mesmas preocupações que levaram à elaboração dos projetos de lei acima descritos, e 
versando principalmente, sobre: (i) o cenário competitivo e das barreiras de entrada do setor; (ii) o mecanismo 
de cobrança tarifária adotado pelos Adquirentes; e (iii) como tal mecanismo de cobrança pode afetar o 
consumidor final de bens e serviços, além da sugestão de medidas regulatórias para o setor de cartões de 
pagamento. Embora este estudo por si só não tenha poder para regulamentar o setor de cartões de pagamento, 
pois essa regulamentação dependeria da aprovação de leis pelo Poder Legislativo, suas conclusões poderiam 
acelerar a tramitação dos projetos de lei mencionados acima, além de estimular a discussão de outras 
iniciativas legislativas que visem a regulamentar este setor e as atividades da Companhia. 

 
Caso o projeto de lei relativo à limitação das taxas de administração cobradas dos Estabelecimentos e 

prazos de pagamento seja aprovado, a receita da Companhia e, consequentemente, seu resultado operacional, 
poderão ser afetados adversamente. Em relação ao projeto de lei relativo ao compartilhamento de infra-
estrutura, caso este seja aprovado, a receita decorrente do aluguel de Equipamentos de Captura poderá ser 
afetada negativamente, com impacto nos resultados da Companhia que poderiam ser adversas. Por sua vez, a 
eventual aprovação do projeto de lei que proíbe cláusulas de exclusividade entre Bandeiras e Adquirentes no 
mercado de cartões de crédito e débito, poderia gerar um estímulo adicional à entrada de novos participantes 
no mercado, com potencial impacto na participação de mercado da Companhia que poderiam ser adversas. 
Por fim, caso o projeto de lei que visa a equiparação das empresas do setor de meios de pagamento à condição 
de instituição financeira seja aprovado, a Companhia poderá ser afetada de forma adversa e relevante 
dependendo da extensão das restrições e condições a serem impostas pelo Banco Central, que passaria a ser o 
responsável pela regulação das empresas do setor de meios de pagamento, incluindo a Companhia. 
 

Em vista dessas incertezas em relação ao contexto regulatório a ser enfrentado pela Companhia, não é 
possível prever se os projetos de lei atualmente em tramitação no Congresso Nacional, ou ainda outros que 
venham a ser propostos, serão ou não aprovados e, caso aprovados, qual será o texto legislativo final. 
Portanto, não é possível prever se as atividades de captura e adquirência de Transações, credenciamento de 
Estabelecimentos e antecipação de recebíveis a Estabelecimentos serão reguladas. Caso o sejam, não é 
possível prever como o serão, e tampouco assegurar que a Companhia não será afetada de forma adversa e 
relevante por eventuais novas leis e regulamentos. 
 

A eventual incapacidade de a Companhia acompanhar tendências de mercado e oferecer novas 
modalidades de pagamento pode lhe causar um efeito relevante e adverso. 
 

O setor de meios de pagamento deve constantemente acompanhar as mudanças de expectativas dos 
Portadores, bem como os avanços tecnológicos. É esperado que novas modalidades de pagamento, associadas com 
novas tecnologias, dentre as quais Transações originadas e capturadas por meio da telefonia celular, sejam 
desenvolvidas e implementadas a fim de atender a demanda dos Portadores por facilidade, rapidez e segurança no 
uso de cartões de crédito e débito. Caso a Companhia não consiga acompanhar as tendências do setor de meios de 
pagamento e as mudanças de preferência dos Portadores, bem como oferecer novas modalidades de pagamento e 
implementar novas tecnologias, ela poderá ser afetada de maneira adversa e relevante. 
 

Os sistemas de tecnologia da informação e de telecomunicação utilizados pela Companhia em suas 
atividades podem falhar devido a fatores alheios ao seu controle. 
 

As atividades da Companhia dependem da operação eficiente e ininterrupta de sistemas de tecnologia da 
informação e telecomunicação, operados pela Companhia e por terceiros. Tais sistemas podem estar sujeitos a 
danos ou interrupção por diversos fatores que estão além do controle da Companhia ou desses terceiros, tais 
como falhas humanas, incêndio, desastres naturais, falta de energia, falha nos sistemas de telecomunicação ou 
violação dos sistemas de tecnologia da informação. Falhas, interrupções ou erros na captura, processamento 
ou liquidação das Transações por fatores alheios ao controle da Companhia podem lhe causar um efeito 
adverso e relevante. 
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A eventual divulgação não autorizada de dados que constem dos sistemas de informação da 
Companhia poderá causar-lhe um efeito relevante e adverso. 
 

O avanço tecnológico permite o desenvolvimento de métodos de sofisticação crescente para capturar 
dados de Portadores e de Estabelecimentos para a realização de atividades ilegais tais como fraude e falsidade 
ideológica. Desta forma, os sistemas de informação da Companhia estão expostos a violações por parte de 
terceiros com a intenção de utilizar-se de maneira fraudulenta de dados dos Estabelecimentos credenciados. 
Caso os sistemas de informação da Companhia sejam violados e haja a divulgação não autorizada de 
informações de Estabelecimentos, a Companhia poderá estar exposta a ações decorrentes de fraudes ou 
falsidades ideológicas pelo uso não autorizado de dados de Estabelecimentos, à perda de sua reputação e 
demandas judiciais, o que poderá afetar a Companhia de forma adversa e relevante. 
 
Riscos Relativos às Ações e à Oferta 
 

Alguns dos Coordenadores da Oferta e Agentes de Colocação Internacional pertencem aos mesmos 
conglomerados financeiros de determinados Acionistas Vendedores ou, em alguns casos, detêm relevante 
participação societária em determinados Acionistas Vendedores, o que poderá ensejar eventual conflito de 
interesses no âmbito da Oferta. 
 

Os potenciais adquirentes das Ações devem levar em consideração a existência de um potencial conflito 
de interesse pelo fato de alguns dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional 
pertencerem aos mesmos conglomerados financeiros de determinados Acionistas Vendedores ou, em alguns 
casos, deterem relevante participação societária em determinados Acionistas Vendedores. Não se pode 
garantir que todos os Coordenadores conduzirão a Oferta de forma absolutamente imparcial, em função dos 
relacionamentos societários existentes entre alguns deles e os Acionistas Vendedores. Para uma descrição 
mais detalhada dos relacionamentos existentes, ver “Informações sobre a Oferta – Relacionamento entre os 
Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta”. 
 

A relativa volatilidade e falta de liquidez do mercado de capitais brasileiro poderão limitar 
substancialmente a capacidade dos investidores de vender as Ações de emissão da Companhia ao preço e 
na ocasião desejados. 
 

Investir em valores mobiliários brasileiros, tais como as Ações, implica um grau mais elevado de risco 
que investir em valores mobiliários de companhias emissoras em países com ambientes políticos e 
econômicos mais estáveis. Investimentos em valores mobiliários brasileiros são, geralmente, considerados de 
natureza especulativa. Esses investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos e políticos, tais 
como, entre outros:  
 

• mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e político que possam afetar a capacidade de 
investidores de receber pagamento, total ou parcial, em relação a seus investimentos; e  

 
• restrições a investimento estrangeiro e a repatriamento do capital investido. 

 
O mercado brasileiro de valores mobiliários é essencialmente menor, tem menos liquidez, e pode ser 

mais volátil e mais concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários internacionais, tal como 
o dos Estados Unidos da América. Em 31 de março de 2009, o valor total de capitalização das empresas 
listadas na BM&FBOVESPA correspondia a aproximadamente R$1.485,7 bilhões (US$641,7 bilhões), e um 
volume médio diário negociado de R$4,1 bilhões (US$1,7 bilhão). Como comparação, o valor total de 
capitalização das empresas listadas na Bolsa de Nova Iorque (NYSE), na mesma data, era de US$7.945,7 bilhões. 
As dez maiores empresas listadas na BM&FBOVESPA representavam aproximadamente 55,4% dessa 
capitalização total em 31 de março de 2009. Essas características de mercado poderão limitar 
significativamente a capacidade dos investidores nas Ações da Companhia de vender suas Ações pelo preço e 
na ocasião que desejarem, afetando negativamente os preços na negociação das Ações. 
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Um mercado de negócios ativo e líquido para as Ações pode não se desenvolver, o que poderá ter um 
impacto adverso na liquidez das Ações. 
 

Antes da presente Oferta, as Ações não eram admitidas à negociação em qualquer mercado. Um 
mercado de negócios ativo e líquido para as Ações pode não se desenvolver ou ser mantido após a Oferta. 
Mercados de negócios ativos e líquidos, normalmente, resultam em menor volatilidade de preço e maior 
eficácia em efetuar as ordens de compra e venda dos investidores. O preço de mercado das Ações poderá 
variar significativamente em decorrência de inúmeros fatores, alguns dos quais estão fora do controle da 
Companhia, como eventual falta de atividade e de liquidez. Em caso de queda do preço de mercado das 
Ações, o investidor poderá perder grande parte ou todo o seu investimento nas Ações. 
 

A Companhia poderá necessitar de capital no futuro, que poderá não estar disponível. Se a 
Companhia levantar capital por meio da emissão de novas ações, a participação do investidor no capital da 
Companhia poderá ser diluída. 
 

A Companhia pode futuramente precisar captar fundos por meio de colocação pública ou privada de 
títulos de dívida ou de ações, ou, caso assim decidam os acionistas, recursos poderão ser obtidos por meio do 
aumento do capital social. Qualquer capital captado por meio de oferta primária de ações de emissão da 
Companhia, de valores mobiliários conversíveis em, ou permutáveis por ações da Companhia, ou do aumento 
do seu capital social poderá diluir a porcentagem da participação do investidor no capital social da Companhia 
e afetar negativamente o preço de negociação das ações. Ademais, qualquer financiamento de que a 
Companhia possa precisar pode não estar disponível em termos favoráveis, ou em nenhum outro modo. 
 

A venda de quantidades significativas das Ações após a Oferta pode fazer com que o preço das 
Ações diminua. 
 

De acordo com as regras do Novo Mercado, os administradores e os Acionistas Controladores não 
poderão vender ou ofertar as Ações ou derivativos lastreados em ações durante os seis primeiros meses após a 
Oferta, começando a partir da data da primeira negociação das Ações no Novo Mercado. Após este período de 
seis meses, os Acionistas Controladores, Diretores e membros do Conselho de Administração não podem, por 
um período adicional de seis meses, vender ou ofertar mais de 40,0% das ações ou instrumentos derivativos 
da Companhia que eram titulares imediatamente após a Oferta. 
 

Ainda, nos termos dos contratos de restrição à negociação (lock up) a serem firmados com os Agentes de 
Colocação Internacional, a Companhia, os membros de seu Conselho de Administração e de sua Diretoria e os 
Acionistas Vendedores concordarão, observadas certas exceções, em não emitir, oferecer, vender, contratar a 
venda, conceder qualquer preferência, direito ou garantia para compra, emprestar, dar em garantia ou de outra 
forma alienar, direta ou indiretamente, no prazo de até 2 (dois) anos a contar da presente data, no caso dos 
Acionistas Controladores, com relação as ações vinculadas ao Acordo de Acionistas Controladores; 1 (um) 
ano no caso dos Acionistas Controladores, com relação as demais ações por eles detidas; 1 (um) ano no caso 
dos demais Acionistas; 2 (dois) anos no caso da Companhia; e 1(um) ano no caso dos membros de seu 
Conselho de Administração e de sua Diretoria, ações ou quaisquer valores mobiliários conversíveis em ações, 
que possam ser permutados por ações, ou que representem direito de receber ações.  
 

Caso os titulares das ações as vendam ou, caso o mercado tenha a impressão de que a Companhia 
pretende vender as ações ou um montante significativo de Ações, o preço de mercado das Ações poderá cair 
significativamente. 
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A Companhia está realizando uma Oferta de Ações, o que poderá deixar a Companhia exposta a 
riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil com esforços de colocação de Ações no 
exterior. Os riscos relativos aos esforços de colocação dos valores mobiliários no exterior são 
potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários no Brasil.  
 

A Oferta de Ações compreende a oferta no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, por meio da 
distribuição pública secundária registrada na CVM, incluindo esforços de colocação das Ações no exterior, 
sendo nos Estados Unidos exclusivamente para investidores institucionais qualificados, conforme definidos na 
Regra 144A editada pela SEC ao amparo do Securities Act, e nos demais países, exceto no Brasil e nos 
Estados Unidos, em conformidade com Regulamento S editado pela SEC ao amparo do Securities Act, por 
meio de mecanismos de investimentos regulamentados pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco 
Central e pela CVM. Os esforços de colocação de Ações no exterior expõem a Companhia a normas 
relacionadas à proteção destes investidores estrangeiros por conta de incorreções relevantes e omissões 
relevantes no Preliminary Offering Memorandum, datado de 9 de junho de 2009, no Time of Sale Offering 
Memorandum e no Offering Memorandum, da presente data, inclusive no que tange aos riscos de potenciais 
procedimentos judiciais por parte de investidores em relação a essas questões. 
 

Adicionalmente, a Companhia é parte do Placement Facilitation Agreement que regula os esforços de 
colocação de Ações no exterior. O Placement Facilitation Agreement apresenta uma cláusula de indenização 
em favor dos Agentes de Colocação Internacional para indenizá-los caso venham a sofrer perdas no exterior 
por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes no Preliminary Offering Memorandum, no Time of 
Sale Offering Memorandum e no Offering Memorandum. Caso os Agentes de Colocação Internacional 
venham a sofrer perdas no exterior em relação a estas questões, eles poderão, conforme os termos e condições 
específicos para a companhia e cada um dos acionistas vendedores no Placement Facilitation Agreement, ter 
direito de regresso contra a Companhia por conta desta cláusula de indenização. 
 

Finalmente, a Companhia informa que o Placement Facilitation Agreement 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 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 nestes 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 improbidade foi cometida. A eventual 
condenação da Companhia em um processo no exterior em relação a incorreções relevantes ou omissões 
relevantes no Preliminary Offering Memorandum, no Time of Sale Offering Memorandum e no Final Offering 
Memorandum, se envolver valores elevados, poderá ter um impacto significativo e adverso para a Companhia. 
 

Os interesses dos Acionistas Controladores podem entrar em conflito com os interesses dos investidores. 
 

Os Acionistas Controladores têm e após a Oferta continuarão a ter poderes para, entre outras coisas, eleger 
a maioria dos membros do Conselho de Administração da Companhia e determinar o resultado de qualquer 
deliberação que exija aprovação de acionistas, inclusive nas operações com partes relacionadas, reorganizações 
societárias, alienações, parcerias e a época e montante do pagamento de quaisquer dividendos futuros, 
observadas as exigências de pagamento do dividendo obrigatório impostas pela Lei das Sociedades por Ações. 
 

Além disso, os Acionistas Controladores ou sociedades pertencentes aos seus respectivos conglomerados 
financeiros atuam ou podem vir a atuar nos mesmos segmentos de atuação da Companhia, podendo ter 
interesse em oferecer serviços similares aos oferecidos pela Companhia, inclusive o serviço de antecipação de 
recebíveis. Tal circunstância pode representar potencial conflito de interesse entre a Companhia e seus 
Acionistas Controladores, podendo influenciar na definição da estratégia da Companhia nos segmentos em 
que Acionistas Controladores e Companhia atuam ou possam vir a atuar. 
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A participação de Investidores Institucionais que sejam consideradas Pessoas Vinculadas no 
Procedimento de Bookbuilding poderá ter um impacto adverso na liquidez das Ações e na definição do 
Preço por Ação. 
 

O Preço por Ação foi determinado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos da 
regulamentação em vigor, foram aceitas no Procedimento de Bookbuilding intenções de investimento de Pessoas 
Vinculadas que sejam consideradas Investidores Institucionais, limitados ao percentual máximo de 10,0% do valor da 
Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações Suplementares. A participação de Investidores Institucionais 
que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding, apesar de limitada a 10,0% da Oferta, poderá 
promover má formação de preço ou falta de liquidez das Ações de emissão da Companhia no mercado secundário e, 
ainda, ter um impacto adverso na definição do Preço por Ação. Sociedades dos conglomerados econômicos dos 
Coordenadores da Oferta e dos Coordenadores Contratados poderão adquirir Ações na Oferta como forma de proteção 
(hedge) para as operações de total return swaps realizadas por elas, por conta e ordem de seus clientes. Tais operações 
poderão influenciar a demanda e o Preço por Ação, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Portanto, 
o Preço por Ação poderá diferir dos preços que prevalecerão no mercado após a conclusão desta Oferta. 
 
Riscos Relativos ao Brasil 
 

O governo brasileiro exerceu, e continua a exercer, influência significativa sobre a economia 
nacional. Este envolvimento, assim como a situação política e econômica brasileira, pode vir a afetar 
adversamente os negócios da Companhia e o preço de mercado das Ações. 
 

O governo brasileiro intervém frequentemente na economia nacional e, ocasionalmente, realiza mudanças 
significativas em suas políticas e normas. As medidas tomadas pelo Governo Federal para controlar a inflação, além 
de outras políticas e normas, frequentemente implicaram aumento das taxas de juros, mudança das políticas fiscais, 
controles de preços e salários, desvalorização cambial, controle de capital e limitações às importações, entre outras 
medidas. As atividades, situação financeira e os resultados operacionais da Companhia poderão ser prejudicados de 
maneira relevante pelas mudanças nas políticas ou normas, que envolvam ou afetem fatores, tais como: 
 

• taxas de juros; 
 
• controles cambiais e restrições a remessas para o exterior, como os que foram impostos em 1989 e 

no início de 1990; 
 
• flutuações cambiais; 
 
• inflação; 
 
• liquidez nos mercados financeiros e de capitais domésticos; 
 
• política fiscal e legislação tributária; e 
 
• outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem. 

 
A incerteza quanto à implementação de mudanças por parte do Governo Federal nas políticas ou normas 

que venham a afetar estes ou outros fatores no futuro pode contribuir para incerteza econômica no Brasil e 
para aumentar a volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro. 
 

A inflação e os esforços do governo brasileiro para combatê-la poderão contribuir 
significativamente para incertezas econômicas no Brasil, o que poderia prejudicar as operações e 
situação financeira da Companhia. 
 

No passado, o Brasil registrou altos índices de inflação. A inflação e algumas medidas tomadas pelo Governo 
Federal no intuito de controlá-la, combinadas com a especulação sobre eventuais medidas governamentais a serem 
adotadas, tiveram efeito negativo significativo sobre a economia brasileira, contribuindo para a incerteza econômica 
existente no Brasil e para o aumento da volatilidade do mercado de valores mobiliários brasileiro.  
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As medidas do Governo Federal para o controle da inflação frequentemente têm incluído a manutenção 
da política monetária restritiva com altas taxas de juros, restringindo assim a disponibilidade de crédito e 
reduzindo o crescimento econômico dos Portadores. Como consequência, as taxas de juros têm flutuado de 
maneira significativa. Por exemplo, as taxas de juros oficiais no Brasil no final de 2005, 2006 e 2007 foram de 
18,00%, 13,25% e 11,25% respectivamente, conforme estabelecidas pelo COPOM. Em 31 de dezembro de 
2008, a taxa básica de juros estabelecida pelo COPOM era de 13,75% ao ano, e 9,25% na data deste 
Prospecto, conforme estabelecida pelo COPOM. 
 

Futuras medidas do Governo Federal, inclusive redução das taxas de juros, intervenção no mercado de câmbio e 
ações para ajustar ou fixar valor do Real poderão desencadear o aumento de inflação. Se o Brasil experimentar inflação 
elevada no futuro, a Companhia poderá não ser capaz de reajustar a Taxa de Administração e o valor do aluguel dos 
Equipamentos de Captura que cobra dos Estabelecimentos para compensar os efeitos da inflação sobre sua estrutura de 
custos, o que poderia aumentar seus custos e diminuir suas margens líquidas e operacionais. 
 

A instabilidade da taxa de câmbio pode afetar negativamente a situação financeira, resultado 
operacional da Companhia e o valor de mercado das Ações. 
 

A moeda brasileira sofreu significativas desvalorizações durante as últimas quatro décadas. Ao longo desse 
período, o Governo brasileiro implementou vários planos econômicos e adotou várias políticas cambiais, 
incluindo desvalorizações repentinas, minidesvalorizações periódicas (durante as quais a frequência de ajustes 
variou de diária a mensal), sistemas de taxa cambial flutuante, controles cambiais e dois mercados de câmbios 
regulados. De tempos em tempos, ocorreram flutuações significativas da taxa de câmbio entre o Real, o Dólar e 
outras moedas. Por exemplo, o Real desvalorizou-se frente ao Dólar 18,7% em 2001 e 52,3% em 2002, enquanto 
que em 2005, 2006 e 2007, o Real se valorizou 11,8%, 8,7% e 17,2%, respectivamente, em relação ao Dólar. Em 
2008, em decorrência do agravamento da crise econômica mundial, o Real se desvalorizou 31,9% frente ao 
Dólar. Em 31 de dezembro de 2008, a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar foi de R$2,337 por US$1,00. Não 
se pode garantir que o Real não sofrerá uma desvalorização ou uma valorização em relação ao Dólar novamente. 
Em 31 de março de 2009, a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar foi de R$2,3148 por US$1,00 e em 24 de 
junho de 2009, a taxa de câmbio entre o Real e o Dólar foi de R$1,9720 por US$1,00. 
 

A desvalorização do Real frente ao Dólar também poderia criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil que 
podem afetar a Companhia negativamente e o valor de mercado das Ações. As pressões inflacionárias adicionais no 
País podem ser amplificadas em razão da atual crise financeira mundial, o que pode afetar adversamente a Companhia. 
Além disso, desvalorizações em geral tornam mais difícil o acesso a mercados financeiros estrangeiros e podem 
provocar intervenção do governo, inclusive sob a forma de políticas econômicas de recessão. Ao contrário, a 
valorização do Real frente ao Dólar pode levar à deterioração da conta-corrente e do balanço de pagamentos do Brasil, 
assim como impedir o crescimento das exportações. Quaisquer das hipóteses acima poderiam afetar adversamente o 
negócio, a situação financeira e os resultados operacionais da Companhia, assim como o preço das Ações.  
 

Acontecimentos e a percepção de riscos em outros países, sobretudo nos Estados Unidos e em países 
de economia emergente, podem prejudicar o preço de mercado dos valores mobiliários brasileiros, 
inclusive das Ações. 
 

O preço de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado, em 
diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, principalmente dos Estados Unidos e 
da China, bem como países da América Latina e países de economia emergente. Condições econômicas adversas 
em outros mercados emergentes resultaram algumas vezes em significativos fluxos de saída de recursos do Brasil 
ao exterior, tais como as crises econômicas ocorridas no Sudeste da Ásia, Rússia e Argentina no final da década de 
1990 e início dos anos 2000. Além disso, a crise financeira originada nos Estados Unidos no quarto trimestre de 
2008 resultou em um cenário recessivo em escala global, com diversos reflexos, que direta ou indiretamente afetam 
de forma negativa o mercado acionário e a economia do Brasil, tais como oscilações nas cotações de valores 
mobiliários de companhias abertas, falta de disponibilidade de crédito, redução de gastos pelos Portadores, 
desaceleração generalizada da economia mundial, instabilidade cambial e pressão inflacionária. 
 

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, inclusive das Ações. Crises em outros 
países podem dificultar ou impedir o acesso da Companhia ao mercado de capitais e ao financiamento das 
operações da Companhia no futuro, em termos aceitáveis, bem como, direta ou indiretamente, afetar 
negativamente os resultados operacionais, o valor de mercado e a condição financeira da Companhia. 
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 
 

A Companhia não receberá quaisquer recursos em decorrência da realização da Oferta. Os Acionistas 
Vendedores receberão todos os recursos líquidos resultantes da venda das Ações objeto da Oferta, inclusive 
caso haja emissão de Ações Adicionais ou o exercício das Opções de Ações Suplementares. 
 
 

82



 

CAPITALIZAÇÃO 
 

A tabela a seguir apresenta o endividamento de curto e longo prazo, composto por obrigações e juros a 
pagar relacionados ao processo de securitização no exterior, arrendamento mercantil e o patrimônio líquido da 
Companhia em 31 de março de 2009. As informações descritas abaixo foram extraídas das demonstrações 
financeiras consolidadas da Companhia relativas ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, 
elaboradas de acordo com o as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil. O investidor deve ler a tabela em 
conjunto com as seções “Apresentação das Informações Financeiras e Operacionais”, “Resumo das 
Demonstrações Financeiras, “Informações Financeiras Selecionadas”, “Discussão e Análise da Administração 
Sobre a Situação Financeira e o Resultado das Operações” e as demonstrações financeiras consolidadas da 
Companhia constantes deste Prospecto. 
 
Histórico Em 31 de março de 2009 
 (em milhares de R$) 
Passivo 
  

Circulante 214.882 
Obrigações a pagar – securitização no exterior(1) ......................................................... 208.931 
Financiamentos – arrendamento mercantil ................................................................... 258 
Juros a pagar – securitização no exterior ...................................................................... 5.693 
  

Não-Circulante 221.071 
Obrigações a pagar – securitização no exterior ............................................................ 221.071 
  

Total da Dívida............................................................................................................. 435.953 
  

Patrimônio Líquido....................................................................................................... 159.061 
Capitalização total(2) ..................................................................................................... 595.014 

 

 
(1) Inclusive parcela corrente da dívida de longo prazo. 
(2) Corresponde à soma do total da dívida e total do patrimônio líquido.  
 

Para informações relativas à securitização no exterior, veja seção “Discussão e Análise da 
Administração Sobre a Situação Financeira e o Resultado das Operações – Securitização” deste Prospecto. 
 

Ainda, em 22 de abril de 2009, foi realizada Reunião do Conselho de Administração, onde foi aprovada 
a distribuição de dividendos intercalares, no montante de R$333,2 milhões, pagos em 22 de junho de 2009 aos 
detentores de ações de emissão da Companhia na data da deliberação, com base nos lucros acumulados 
durante o período de três meses encerrado em 31 de março de 2009. Os referidos dividendos foram 
registrados como passivo circulante no balanço patrimonial de 31 de março de 2009.  
 

Não houve mudanças relevantes na capitalização da Companhia desde 31 de março de 2009. 
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DILUIÇÃO 
 

Em 31 de março de 2009, o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia era de R$159,1 milhões e 
o valor patrimonial por ação de emissão da Companhia, na mesma data, era de R$0,1166. O referido valor 
patrimonial por ação representa o valor contábil total do patrimônio líquido da Companhia, dividido pelo 
número total de ações de emissão da Companhia em 31 de março de 2009. 
 

Considerando-se a natureza secundária da Oferta em questão, não haverá diluição do valor patrimonial 
contábil por ação em 31 de março de 2009 em razão da Oferta.  
 

No dia 02 de junho de 2008 foi deliberado em Assembleia Geral Extraordinária a redução do capital 
social da Companhia, no montante de R$856,04, mediante a transferência aos acionistas, na proporção da 
participação destes, de 5.253.684 ações ordinárias de classe C (série I), de emissão da Visa Inc., cujo valor 
contábil registrado nos livros da Companhia é idêntico ao da redução de capital. A redução de capital não 
alterou a quantidade de ações subscritas e integralizadas de emissão da Companhia. Para uma descrição mais 
detalhada envolvendo a operação envolvendo as ações da Visa Inc., ver notas 12 e 21 das demonstrações 
financeiras da Companhia relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2006, 2007 e 
2008, anexas a este Prospecto. 
 

O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da presente Oferta não guarda relação com o 
valor patrimonial das ações de emissão da Companhia e será fixado após a conclusão do Procedimento de 
Bookbuilding, em consonância com o disposto no artigo 44 da Instrução CVM 400, tendo como parâmetro as 
indicações de interesse, em função da qualidade da demanda (por volume e preço), a serem coletadas junto a 
Investidores Institucionais. Para uma descrição mais detalhada do procedimento de fixação do Preço por Ação 
e das condições da presente Oferta, veja a seção “Informações sobre a Oferta”, na página 42 deste Prospecto. 
 

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de setembro de 2008, os acionistas da Companhia 
aprovaram um Plano de Opção de Compra de Ações (“Plano”), posteriormente alterado na Assembleia Geral 
Extraordinária realizada em 01 de junho de 2009, estabelecendo que poderão ser eleitos como beneficiários de 
outorgas de opção de compra de ações nos termos do Plano os administradores (estatutários), empregados em 
posições de vice-presidente executivo não estatutário, diretor, gerente sênior, consultor sênior e empregados 
com desempenho extraordinário reconhecidos pela administração da Companhia, todos eles integrantes de 
proposta feita e sujeitos à aprovação do Conselho de Administração da Companhia (“Beneficiários”). 
 

Abaixo apresentamos a hipótese do efeito da outorga de todas as opções previstas para o Plano, considerando 
para todas as ações passíveis de serem emitidas no âmbito do Plano (27.295.676), o valor de 75% do Preço por Ação:  
 
Patrimônio Líquido Considerando o Preço por Ação
  

Preço de exercício da Opção ....................................................................................... R$11,25 
Quantidade de Ações de emissão da Companhia ........................................................ 1.364.783.800 
Quantidade de Ações no âmbito do Plano................................................................... 27.295.676 
Valor patrimonial contábil por ação em 31 de março de 2009............................... R$0,1166 
Valor patrimonial contábil por ação em 31 de março de 2009 considerando o 

exercício da totalidade das Opções que podem ser outorgadas no âmbito do Plano. R$0,3349 
Diluição do valor patrimonial contábil por ação considerando o exercício  

da totalidade das Opções que podem ser outorgadas no âmbito do Plano  
e o Preço de Exercício da Opção.............................................................................. R$(0,2183) 

Diluição percentual considerando o exercício da totalidade das Opções que  
podem ser outorgadas no âmbito do Plano e o Preço de Exercício da Opção(1) ...... (187,18)% 

Preço total de exercício(2) .............................................................................. R$307.076.355,00 
 

 

(1) O cálculo da diluição percentual é obtido através da divisão da diluição no valor patrimonial por ação (i) por 75% do 
Preço por Ação de R$15,00. 

(2) Aplicando-se para todos as outorgas o preço por ação de R$11,25, equivalente a 75% do Preço por Ação da Oferta. 
 
Para maiores informações sobre o Plano de Opção de Compra de Ações, ver “Administração”, na página 

188 deste Prospecto. 

84



 

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS 
 

As informações abaixo devem ser lidas e analisadas em conjunto com as demonstrações financeiras e 
suas respectivas notas explicativas, incluídas neste Prospecto, e com as Seções “Apresentação das 
Informações Financeiras e Operacionais”, “Resumo das Demonstrações Financeiras” e “Discussão e 
Análise da Administração Sobre a Situação Financeira e o Resultado das Operações”. 
 

As informações financeiras incluídas neste Prospecto derivam das: 
 

• Demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas aos exercícios 
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2006, 2007 e 2008, elaboradas pela Companhia de 
acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, e auditadas pela Deloitte Touche 
Tohmatsu Auditores Independentes, de acordo com as normas brasileiras de auditoria, cujo 
parecer de auditoria inclui parágrafo de ênfase sobre o fato de que, conforme mencionado na 
nota explicativa n.º 2 às demonstrações financeiras, em decorrência das mudanças nas Práticas 
Contábeis Adotadas no Brasil durante o ano de 2008, as demonstrações financeiras relativas aos 
exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2007 e de 2006, apresentadas para fins de 
comparação, foram reclassificadas e estão sendo reapresentadas conforme previsto nas Normas e 
Procedimentos de Contabilidade – NPC n.º 12 – “Práticas Contábeis, Mudanças de Estimativas 
Contábeis e Correção de Erros”, e 

 
• Demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas aos períodos de 

três meses encerrados em 31 de março de 2008 e de 2009, elaboradas pela Companhia de acordo 
com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, sendo as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas da Companhia relativas ao período de três meses encerrado em 31 de março de 
2009 auditadas de acordo com as normas brasileiras de auditoria e as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas da Companhia relativas ao período de três meses encerrado em 31 de 
março de 2008 submetidas a revisão limitada efetuada de acordo com as normas específicas 
estabelecidas pelo IBRACON – Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, em conjunto 
com o Conselho Federal de Contabilidade – CFC, pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores 
Independentes, cujo parecer de auditoria inclui parágrafo de ênfase sobre o fato de que, 
conforme mencionado na nota explicativa n.º 2 às demonstrações financeiras, em decorrência 
das mudanças nas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil durante o ano de 2008, as 
demonstrações financeiras referentes ao trimestre encerrado em 31 de março de 2008, 
apresentadas para fins de comparação, foram ajustadas e estão sendo reapresentadas como 
previsto nas Normas e Procedimentos de Contabilidade – NPC n.º 12 – “Práticas Contábeis, 
Mudanças nas Estimativas Contábeis e Correção de Erros”. 
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS 
 

 

Resultados 
 

A tabela abaixo apresenta as demonstrações de resultado consolidadas da Companhia relativa aos 
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2006, 2007 e 2008. 
 
 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
  Part %  Part %  Part % Variação % 
 2006 Rec. Líq. 2007 Rec. Líq. 2008 Rec. Líq. 2006/07 2007/08 
 (em milhares de R$, exceto percentuais) 
RECEITA BRUTA         
Receita de comissões,  

de aluguel e de prestação  
de serviços................................ 2.161.404 111,1% 2.678.627 111,5% 3.215.553 111,8% 23,9% 20,0% 

Impostos sobre serviços............... (216.313) -11,1% (276.407) -11,5% (340.087) -11,8% 27,8% 23,0% 
         

RECEITA OPERACIONAL 
LÍQUIDA ................................ 1.945.091 100,0% 2.402.220 100,0% 2.875.466 100,0% 23,5% 19,7% 

         

Custos dos serviços prestados ..... (690.183) -35,5% (771.046) -32,1% (851.119) -29,6% 11,7% 10,4% 
LUCRO BRUTO........................ 1.254.908 64,5% 1.631.174 67,9% 2.024.347 70,4% 30,0% 24,1% 
         

(DESPESAS) RECEITAS 
OPERACIONAIS        

Pessoal ......................................... (74.670) -3,8% (83.034) -3,5% (95.613) -3,3% 11,2% 15,1% 
Gerais e administrativas............... (91.114) -4,7% (122.178) -5,1% (147.386) -5,1% 34,1% 20,6% 
Remuneração de 

administradores e executivos ... (6.219) -0,3% (6.371) -0,3% (9.520) -0,3% 2,4% 49,4% 
Marketing..................................... (186.711) -9,6% (111.308) -4,6% (77.948) -2,7% -40,4% -30,0% 
Outras receitas (despesas) 

operacionais, líquidas............... 7.194 0,4% (31.048) -1,3% 325.101 -11,3% -531,6% -1.147,1% 
         

LUCRO OPERACIONAL 
ANTES DO RESULTADO 
FINANCEIRO........................ 903.388 46,4% 1.277.235 53,2% 2.018.981 70,2% 41,4% 58,1% 

         

RESULTADO FINANCEIRO        
Receitas financeiras ..................... 147.550 7,6% 126.380 5,3% 153.405 5,3% -14,3% 21,4% 
Despesas financeiras.................... (61.918) -3,2% (52.675) -2,2% (59.875) -2,1% 14,9% 13,7% 
Antecipação de  

recebíveis, líquido ....................    17.388 0,6%  100,0% 
Variação cambial, líquida ............ 351 0,0% 1.446 0,1% 947 0,0% 312,0% -34,5% 
 85.983 4,4% 75.151 3,1% 111.865 3,9% -12,6% 48,9% 
         

LUCRO ANTES  
DO IMPOSTO DE  
RENDA E DA 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL . 989.371 50,9% 1.352.386 56,3% 2.130.846 74,1% 36,7% 57,6% 

         

IMPOSTO DE RENDA E 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL        

Correntes ...................................... (388.040) -19,9% (488.787) -20,3% (774.180) -26,9% 26,0% 58,4% 
Diferidos ...................................... 56.590 2,9% 20.338 0,8% 37.177 1,3% -64,1% 82,8% 
         

LUCRO LÍQUIDO  
DO EXERCÍCIO.................... 657.921 33,8% 883.937 36,8% 1.393.843 48,5% 34,4% 57,7% 
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS 
 

 

Informações Suplementares 
 
Receita de comissões, de aluguel e de prestação de serviços 
 
 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

Variação % 
 2006 

Part % 
Rec. Líq. 2007 

Part % 
Rec. Líq. 2008 

Part % 
Rec. Líq. 2006/07 2007/08 

 (em milhares de R$, exceto percentuais) 
Crédito ....................................... 1.175.945 60,5% 1.409.326 58,7% 1.666.923 58,0% 19,8% 18,3% 
Débito ........................................ 317.083 16,3% 401.348 16,7% 517.917 18,0% 26,6% 29,0% 
Aluguel equipamentos................ 595.979 30,6% 745.937 31,1% 903.061 31,4% 25,2% 21,1% 
Outras receitas............................ 72.397 3,7% 122.016 5,1% 127.652 4,4% 68,5% 4,6% 
         

Receita de comissões,  
de aluguel e de  
prestação de serviços ............ 2.161.404 111,1% 2.678.627 111,5% 3.215.553 111,8% 23,9% 20,0% 

 
Impostos Sobre Serviços 
 
 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

  Part %  Part %  Part % Variação % 
 2006 Rec. Líq. 2007 Rec. Líq. 2008 Rec. Líq. 2006/07 2007/08
 (em milhares de R$, exceto percentuais) 
ISS ................................................ (11.104) -0,6% (22.503) -0,9% (34.161) -1,2% 102,7% 51,8% 
PIS ................................................ (36.605) -1,9% (45.322) -1,9% (55.228) -1,9% 23,8% 21,9% 
COFINS ........................................ (168.604) -8,7% (208.582) -8,7% (250.698) -8,7% 23,7% 20,2% 
         

Impostos sobre serviços .............. (216.313) -11,1% (276.407) -11,5% (340.087) -11,8% 27,8% 23,0% 
 
Volume Financeiro e Quantidade de Transações 
 

 Exercício encerrado em 31 de dezembro 

 2006 2007 2008 
% Variação 
2006-2008 

CAGR  
(2006-2008) 

 (em milhões de R$, exceto onde indicado) 
Cartões de Crédito:  

Volume Financeiro de Transações(1) ..................... 71.197 87.966 110.897 55,8% 24,8% 
Quantidade de Transações (em milhões)............... 1.142,1 1.402,5 1.719,7 50,6% 22,7% 

Cartões de Débito:      
Volume Financeiro de Transações(1) ..................... 39.552 48.534 64.655 63,5% 27,9% 
Quantidade de Transações (em milhões)............... 836,0 986,5 1.232,4 47,4% 21,4% 

 

 

(1) Volume Financeiro de Transações capturadas, processadas e liquidadas pela Companhia. 
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS 
 

 

A seguir é apresentada uma tabela contendo a comparação de cada receita e despesa em relação à receita 
operacional líquida nos períodos de três meses encerrados em 31 de março de 2008 e 2009: 
 
 Período de três meses encerrado em 31 de março de 

  Part %  Part %  
Variação 

% 
 2008 Rec. Líq. 2009 Rec. Líq.  2008/09 
RECEITA BRUTA (em milhares de R$, exceto percentuais) 
Receita de comissões, de aluguel e de prestação de serviços.. 739.902 111,6% 881.610 111,4% 19,2% 
Impostos sobre serviços .................................................... (76.677) -11,6% (90.318) -11,4% 17,8% 
      

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA ....................... 663.225 100,0% 791.292 100,0% 19,3% 
      

Custos dos serviços prestados........................................... (185.243) -27,9% (212.176) -26,8% 14,5% 
LUCRO BRUTO............................................................. 477.982 72,1% 579.116 73,2% 21,2% 
      

(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS      
Pessoal .............................................................................. (18.426) -2,8% (24.127) -3,0% 30,9% 
Gerais e administrativas.................................................... (23.489) -3,5% (26.664) -3,4% 13,5% 
Remuneração de administradores e executivos................. (3.640) -0,5% (3.997) -0,5% 9,8% 
Marketing ......................................................................... (7.228) -1,1% (11.434) -1,4% 58,2% 
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas.............. 491.633 74,1% (33.814) -4,3% -106,9% 
      

LUCRO OPERACIONAL ANTES  
DO RESULTADO FINANCEIRO............................. 916.832 138,2% 479.080 60,5% -47,7% 

      

RESULTADO FINANCEIRO      
Receitas financeiras .......................................................... 36.914 5,6% 32.820 4,1% -11,1% 
Despesas financeiras ......................................................... (24.302) -3,7% (13.124) -1,7% -46,0% 
Antecipação de recebíveis, líquido ................................... - - 21.959 2,8% 100,0% 
Variação cambial, líquida ................................................. 678 0,1% 445 0,1% -34,4% 
 13.290 2,0% 42.100 5,3% 216,8% 
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE  

RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.............. 930.122 140,2% 521.180 65,9% -44,0% 
      

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL      
Correntes .......................................................................... (315.629) -47,6% (211.581) -26,7% -33,0% 
Diferidos ........................................................................... (10.315) -1,6% 23.600 3,0% -328,8% 
LUCRO LIQUÍDO DO TRIMESTRE.......................... 604.178 91,1% 333.199 42,1% -44,9% 
 
Informações Suplementares 
 
Receita de comissões, de aluguel e de prestação de serviços 
 
 Período de três meses encerrado em 31 de março de 
  Part %  Part %  Variação % 
 2008 Rec. Líq. 2009 Rec. Líq.  2008/09 
 (em milhares de R$, exceto percentuais) 
Crédito ......................................................................................... 390.297 58,8% 448.872 56,7% 15,0% 
Débito .......................................................................................... 109.178 16,5% 141.666 17,9% 29,8% 
Aluguel de equipamentos ............................................................. 211.135 31,8% 256.373 32,4% 21,4% 
Outras receitas.............................................................................. 29.292 4,4% 34.699 4,4% 18,5% 
Receita de comissões, de aluguel e de prestação de serviços ... 739.902 111,6% 881.610 111,4% 19,2% 
 
Impostos Sobre Serviços 
 
 Período de três meses encerrado em 31 de março de 
  Part %  Part %  Variação % 
 2008 Rec. Líq. 2009 Rec. Líq.  2008/09 
 (em milhares de R$, exceto percentuais) 
ISS ......................................................................... (6.325) -1,0% (7.146) -0,9% 13,0% 
PIS ......................................................................... (12.683) -1,9% (14.837) -1,9% 17,0% 
COFINS ................................................................. (57.669) -8,7% (68.335) -8,6% 18,5% 
Impostos sobre serviços ....................................... (76.677) -11,6% (90.318) -11,4% 17,8% 
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INFORMAÇÕES FINANCEIRAS SELECIONADAS 
 

 

Volume Financeiro e Quantidade de Transações 
 

 Período de três meses encerrado em 31 de março de 

 2008 2009 
%Variação 
2008-2009 

 (em milhões de R$, exceto onde indicado) 
Cartões de Crédito:  

Volume Financeiro de Transações(1) ..................................................... 25.195,6 30.498,2 21,0% 
Quantidade de Transações (em milhões)............................................... 398,4 460,9 15,7% 

Cartões de Débito:    
Volume Financeiro de Transações(1) ..................................................... 13.795,8 17.208,8 24,7% 
Quantidade de Transações (em milhões)............................................... 273,1 327,6 20,0% 

 

 

(1) Volume Financeiro de Transações capturadas, processadas e liquidadas pela Companhia. 
 

A tabela abaixo apresenta informações consolidadas acerca do balanço patrimonial da Companhia relativas 
aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2006, 2007 e 2008: 
 

 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
       %Variação %Variação 
ATIVO 2006 %AV* 2007 %AV* 2008 %AV* 2006/2007 2007/2008 
Circulante (em milhares de R$, exceto percentuais) 
Disponibilidades...................................  35.264 1,8% 29.007 1,4% 14.697 0,7% -17,7% -49,3% 
Aplicações financeiras..........................  712.952 35,9% 966.217 47,2% 1.057.460 48,3% 35,5% 9,4% 
Contas a receber operacional................  6.696 0,3% 14.703 0,7% 162.943 7,4% 119,6% 1.008,2% 
Contas a receber de controlada.............  – – – – 177 0,0% – – 
Impostos antecipados e a recuperar ......  6.737 0,3% 877 0,0% 1.219 0,1% -87,0% 39,0% 
Imposto de renda e  

contribuição social diferidos .............  36.689 1,8% 35.118 1,7% 37.054 1,7% -4,3% 5,5% 
Outros valores a receber .......................  5.928 0,3% 6.674 0,3% 4.941 0,2% 12,6% -26,0% 
Direitos a receber – 

securitização no exterior ...................  169.925 8,6% 149.119 7,3% 207.979 9,5% -12,2% 39,5% 
Juros a receber – 

securitização no exterior ...................  9.883 0,5% 6.544 0,3% 6.341 0,3% -33,8% -3,1% 
Despesas pagas antecipadamente .........  6.434 0,3% 1.950 0,1% 4.488 0,2% -69,7% 130,2% 
Total do Ativo Circulante ..................  990.508 49,9% 1.210.209 59,1% 1.497.299 68,4% 22,2% 23,7% 
         

Não Circulante         
Realizável a longo prazo:         
Direitos a receber – securitização  

no exterior.........................................  623.466 31,4% 367.516 17,9% 277.000 12,7% -41,1% -24,6% 
Imposto de renda e  

contribuição social diferidos .............  72.242 3,6% 94.150 4,6% 132.344 6,0% 30,3% 40,6% 
Outros valores a receber .......................  399 0,0% 249 0,0% 1.703 0,1% -37,6% 583,9% 
         

Investimentos:         
Investimentos em  

controladas e coligadas .....................  – – – – – – – – 
Outros investimentos............................  288 0,0% 288 0,0% 174 0,0% 0,0% -39,6% 
Imobilizado .........................................  182.703 9,2% 210.483 10,3% 213.295 9,7% 15,2% 1,3% 
Intangível:         
Ágio na aquisição de investimentos .....  30.949 1,6% 41.157 2,0% 17.795 0,8% 33,0% -56,8% 
Outros intangíveis ................................  84.540 4,3% 124.681 6,1% 49.075 2,2% 47,5% -60,6% 
Total do Ativo Não Circulante ..........  994.587 50,1% 838.524 40,9% 691.386 31,6% -15,7% -17,5% 
         

Total do Ativo .....................................  1.985.095 100,0% 2.048.733 100,0% 2.188.685 100,0% 3,2% 6,8% 
 

 

* Análise Vertical. 
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 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
       %Variação %Variação
 2006 %AV* 2007 %AV* 2008 %AV* 2006/2007 2007/2008 
PASSIVO E  
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

(em milhares de R$, exceto percentuais) 

  
Circulante  
Financiamentos .................................. 2.665 0,1% 1.034 0,1% 401 0,0% -61,2% -61,2% 
Contas a pagar a estabelecimentos ..... 354.192 17,8% 437.487 21,4% 487.628 22,3% 23,5% 11,5% 
Fornecedores ...................................... 71.848 3,6% 85.595 4,2% 44.703 2,0% 19,1% -47,8% 
Impostos e contribuições a recolher ... 145.445 7,3% 227.803 11,1% 275.066 12,6% 56,6% 20,7% 
Contas a pagar para controlada........... – – –  – –  – 
Provisão para contingências ............... 38.200 1,9% 2.520 0,1% 0,0 0,0% -93,4% -100,0% 
Obrigações a pagar -  

securitização no exterior ................. 169.925 8,6% 148.941 7,3% 207.943 9,5% -12,3% 39,6% 
Juros a pagar -securitização  

no exterior....................................... 9.883 0,5% 6.544 0,3% 6.341 0,3% -33,8% -3,1% 
Dividendos a pagar............................. 323.473 16,3% – – 542.985 24,8% -100,0% 100,0% 
Outras obrigações............................... 87.967 4,4% 98.632 4,8% 118.427 5,4% 12,1% 20,1% 
Total do Passivo Circulante............. 1.203.598 60,6% 1.008.556 49,2% 1.683.494 76,9% -16,2% 66,9% 
        

Não Circulante      
Obrigações a pagar - 

securitização no exterior ................. 623.424 31,4% 367.516 17,9% 277.000 12,7% -41,0% -24,6% 
Provisão para contingências .............. 54.674 2,8% 60.773 3,0% 68.390 3,1% 11,2% 12,5% 
Outras obrigações............................... 135 0,0% 868 0,0% 740 0,0% 543,0% -14,7% 
Total do Passivo Não Circulante ..... 678.233 34,2% 429.157 20,9% 346.130 15,8% -36,7% -19,3% 
        

Patrimônio Líquido      
Capital social...................................... 74.534 3,8% 74.534 3,6% 75.379 3,4% 0,0% 1,1% 
Reservas de capital ............................. 6.339 0,3% 3.627 0,2% 68.606 3,1% -42,8 1.791,5% 
Reservas de lucros – legal .................. 14.907 0,8% 14.907 0,7% 15.076 0,7% 0,0% 1,1% 
Lucros acumulados............................. 10.196 0,5% 517.952 25,3% – – 4.980,0% -100% 
Ações em tesouraria ........................... (2.712) -0,1% – – – – -100,0% – 
Total do Patrimônio Líquido........... 103.264 5,2% 611.020 29,8% 159.061 7,3% 491,7% -74,0% 
        

Total do Passivo e  
Patrimônio Líquido....................... 1.985.095 100,0% 2.048.733 100,0% 2.188.685 100,0% 3,2% 6,8% 

 

 

* Análise Vertical 
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A tabela abaixo apresenta os balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2008 e 31 de março de 2009, 
com as correspondentes variações: 
 

 

Em 31 de 
dezembro
 de 2008 %AV* 

Em 31 de  
março 

de 2009 %AV* 

% 
Variação
2008/2009 

 (em milhares de R$, exceto percentuais) 
Circulante   
Disponibilidades............................................................... 14.697 0,7% 4.519 0,2% -69,3% 
Aplicações financeiras ..................................................... 1.057.460 48,3% 281.352 14,7% -73,4% 
Contas a receber operacional............................................ 162.943 7,4% 694.341 36,3% 326,1% 
Contas a receber de controlada......................................... 177 0,0% – – -100,0% 
Imposto de renda e contribuição social diferidos ............. 37.054 1,7% 49.877 2,6% 34,6% 
Impostos antecipados e a recuperar .................................. 1.219 0,1% 11.767 0,6% 865,3% 
Outros valores a receber................................................... 4.941 0,2% 7.839 0,4% 58,7% 
Direitos a receber – securitização no exterior................... 207.979 9,5% 208.811 10,9% 0,4% 
Juros a receber – securitização no exterior ....................... 6.341 0,3% 5.693 0,3% -10,2% 
Despesas pagas antecipadamente ..................................... 4.488 0,2% 6.742 0,4% 50,2% 
Total do Ativo Circulante .............................................. 1.497.299 68,4% 1.270.941 66,4% -15,1% 

      

Não Circulante      
Realizável a longo prazo:      

Direitos a receber – securitização no exterior................ 277.000 12,7% 221.071 11,6% -20,2% 
Imposto de renda e contribuição social diferidos .......... 132.344 6,0% 143.283 7,5% 8,3% 
Outros valores a receber ................................................ 1.703 0,1% 1.741 0,1% 2,2% 

      

Investimentos:      
Investimentos em controladas ....................................... – – – – – 
Outros investimentos..................................................... 174 0,0% 12 0,0% -93,1% 

Imobilizado ...................................................................... 213.295 9,7% 206.881 10,8% -3,0% 
Intangível:      

Ágio na aquisição de investimentos .............................. 17.795 0,8% 22.374 1,2% 25,7% 
Outros intangíveis ......................................................... 49.075 2,2% 47.031 2,5% -4,2% 

Total do Ativo Não Circulante ...................................... 691.386 31,6% 642.393 33,6% -7,1% 
      

Total do Ativo................................................................. 2.188.685 100,0% 1.913.334 100,0% -12,6% 
 

 

* Análise Vertical. 
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 Períodos encerrados em 

 

31 de  
dezembro 
 de 2008 %AV* 

31 de  
março  

de 2009 %AV* 
% Variação
2008/2009 

 (em milhares de R$, exceto percentuais) 
PASSIVO E  
PATRIMÔNIO LÍQUIDO   

      

Circulante   
Financiamentos........................................................ 401 0,0% 258 0,0% -35,7% 
Contas a pagar a estabelecimentos........................... 487.628 22,3% 597.133 31,2% 22,5% 
Fornecedores ........................................................... 44.703 2,0% 44.712 2,3% 0,0% 
Impostos e contribuições a recolher......................... 275.066 12,6% 151.414 7,9% -45,0% 
Obrigações a pagar – securitização no exterior........ 207.943 9,5% 208.931 10,9% 0,5% 
Juros a pagar – securitização no exterior ................. 6.341 0,3% 5.693 0,3% -10,2% 
Dividendos a pagar .................................................. 542.985 24,8% 333.199 17,4% -38,6% 
Outras obrigações .................................................... 118.427 5,4% 121.500 6,4% 2,6% 
Total do Passivo Circulante .................................. 1.683.494 76,9% 1.462.840 76,5% -13,1% 

      

Não Circulante      
Obrigações a pagar – securitização no exterior........ 277.000 12,7% 221.071 11,6% -20,2% 
Provisão para contingências .................................... 68.390 3,1% 68.208 3,6% -0,3% 
Outras obrigações .................................................... 740 0,0% 2.154 0,1% 191,1% 
Total do Passivo Não Circulante .......................... 346.130 15,8% 291.433 15,2% -15,8% 
      

Patrimônio Líquido      
Capital social ........................................................... 75.379 3,4% 75.379 3,9% 0,0% 
Reservas de capital .................................................. 68.606 3,1% 68.606 3,6% 0,0% 
Reservas de lucros – legal........................................ 15.076 0,7% 15.076 0,8% 0,0% 
Total do Patrimônio Líquido ................................ 159.061 7,3% 159.061 8,3% 0,0% 
      

Total do Passivo e Patrimônio Líquido ................ 2.188.685 100,0% 1.913.334 100,0% -12,6% 
 

 

* Análise Vertical. 
 
EBITDA e EBITDA Ajustado 
 

O EBITDA corresponde ao lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social, do resultado 
financeiro e das despesas de depreciação e amortização. O EBITDA Ajustado corresponde ao lucro líquido 
antes (1) do imposto de renda e contribuição social, (2) das despesas de depreciação e amortização,(3) do 
resultado financeiro, sem considerar a exclusão da receita financeira líquida dos custos financeiros 
relacionados aos negócios de antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos, (4) do ganho de capital gerado 
no resgate de ações pela Visa Inc. para o trimestre findo em 31 de março de 2008 e exercício findo em 31 de 
dezembro de 2008, (5) da perda com a descontinuidade de projetos anteriormente classificados no ativo 
diferido da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2008 e (6) da baixa de ágio da 
controlada direta CBGS Ltda. e da provisão para perda com ágio da controlada em conjunto CBGS para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2008.  

 
O EBITDA e o EBITDA Ajustado não são medidas de desempenho financeiro segundo as Práticas 

Contábeis Adotadas no Brasil, IFRS ou US GAAP, tampouco devem ser considerados isoladamente, ou como 
uma alternativa ao lucro líquido, como medida de desempenho operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa 
operacionais, ou como medida de liquidez. Outras empresas podem calcular o EBITDA ou EBITDA Ajustado 
de maneira diferente da Companhia. O EBITDA e o EBITDA Ajustado, no entanto, apresentam limitações 
que prejudicam a sua utilização como medida da lucratividade da Companhia, em razão de não considerar 
determinados custos decorrentes dos negócios da Companhia, que poderiam afetar, de maneira significativa, 
os lucros da Companhia, tais como despesas financeiras, tributos, depreciação, despesas de capital e outros 
encargos relacionados. O EBITDA e o EBITDA Ajustado são utilizados pela Companhia como medidas 
adicionais de desempenho de suas operações. 
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Segue, abaixo, tabela descrevendo a reconciliação do lucro líquido com o EBITDA e o EBITDA 
Ajustado da Companhia nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2006, 2007 e 2008: 
 
 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

 2006 % 2007 % 2008 % 

2006 vs 
2007 
(%)  

2007 vs 
2008 
(%) 

 (em milhões de R$, exceto percentuais) 
Lucro Líquido............................................... 657,9 63,3% 883,9 62,7% 1.393,8 77,3% 34,4% 57,7%
Resultado Financeiro...................................... (86,0) (8,3)% (75,2) (5,3)% (111,9) -6,2% (12,6)% 48,8%
Imposto de Renda e Contribuição Social........ 331,5 31,9% 468,4 33,2% 737,0 40,9% 41,3% 57,3%
Depreciação e Amortização............................ 135,4 13,0% 132,4 9,4% 134,9 7,5% (2,2)% 1,9%
EBITDA ........................................................ 1.038,8 100,0% 1.409,5 100,0% 2.153,8 119,5% 35,7% 52,8%
Resultado Financeiro Líquido, inclusive  

dos custos financeiros relacionados, 
obtido com os negócios de antecipação  
de recebíveis aos Estabelecimentos............. – – – – 17,4 1,0%  

Ganho de capital gerado no resgate  
de ações pela Visa Inc. ................................ – – – – (502,9) -27,9%  

Perda com a descontinuidade de  
projetos anteriormente classificados  
no ativo diferido da Companhia .................. – – – – 79,4 4,4%  

Baixa de ágio da controlada direta CBGS 
Ltda. e provisão para perda com ágio  
da controlada em conjunto CBGS............... – – – – 55,2 3,1%  

         

EBITDA Ajustado ........................................ 1.038,8 100,0% 1.409,5 100,0% 1.802,9 100,0% 35,7% 27,9%
% Margem EBITDA(1) ................................. 53,4% 58,7% 74,9%   
% Margem EBITDA Ajustado(2)................. 53,4% 58,7% 62,3%   
 

 

(1) Margem EBITDA é o EBITDA dividido pela receita operacional líquida da Companhia. 
(2) Margem EBITDA Ajustado é o EBITDA Ajustado em um determinado período dividido pela soma entre a receita 

operacional líquida e o resultado financeiro líquido com os negócios de antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos ao 
longo do mesmo período. 

 
Segue, abaixo, tabela descrevendo a reconciliação do lucro líquido com o EBITDA e o EBITDA 

Ajustado da Companhia nos períodos de três meses encerrados em 31 de março de 2008 e 2009: 
 

 Período de três meses encerrado em 31 de março de  

 2008 % 2009 % 
2008 vs 2009

(%) 
 (em milhões de R$, exceto percentuais) 
Lucro Líquido........................................................... 604,2 135,1% 333,2 62,2% -44,9% 
Resultado Financeiro.................................................. (13,3) -3,0% (42,1) -7,9% 216,5% 
Imposto de Renda e Contribuição Social.................... 325,9 72,9% 188,0 35,1% -42,3% 
Depreciação e Amortização........................................ 33,3 7,4% 34,7 6,5% 4,2% 
EBITDA .................................................................... 950,1 212,5% 513,8 95,9% -45,9% 
Resultado Financeiro Líquido,  

inclusive dos custos financeiros relacionados, 
obtida com os negócios de antecipação  
de recebíveis aos Estabelecimentos......................... –  22,0 4,1%  

Ganho de capital gerado no resgate  
de ações pela Visa Inc............................................. (502,9) -112,5% – –  

      

EBITDA Ajustado.................................................... 447,2 100,0% 535,8 100,0% 19,8% 
% Margem EBITDA(1) ............................................. 143,3%  64,9%   
% Margem EBITDA Ajustado(2)............................. 67,4%  65,9%   

 

 

(1) Margem EBITDA é o EBITDA dividido pela receita operacional líquida da Companhia. 
(2) Margem EBITDA Ajustado é o EBITDA Ajustado em um determinado período dividido pela soma entre a receita 

operacional líquida e o resultado financeiro líquido com os negócios de antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos ao 
longo do mesmo período. 
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Fluxos de Caixa 
 

A tabela a seguir apresenta o nosso fluxo de caixa das atividades operacionais, de investimento e de 
financiamento para os períodos indicados abaixo: 
 

 
Exercício social encerrado 

em 31 de dezembro de 

Período de três 
meses encerrado 

em 31 de março de    

 2006 2007 2008 2008 2009 

2006 
vs 

2007 
(%) 

2007  
vs  

2008 
(%) 

1T08 vs 
1T09 
(%) 

 (em milhões de R$, exceto percentuais) 
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes  

de Caixa.........................................................  34,9 35,3 29,0 995,2 1.072,2 1,1% -17,8% 7,7%
Caixa Gerado pelas (Aplicado nas)  

Atividades Operacionais ................................  888,7 1.155,9 1.067,6 71,7 (206,8) 30,1% -7,6% -388,5
Caixa Gerado pelas (Aplicado nas)  
Atividades de Investimentos..............................  (286,2) (460,9) 221,6 472,3 (36,4) 61,0% -148,1% -107,7
Caixa Gerado pelas (Aplicado nas)  

Atividades de Financiamento.........................  (602,2) (701,3) (1.303,5) 65,7 (543,1) 16,5% 85,9% -926,5%
Saldo Final de Caixa e Equivalentes  

de Caixa.........................................................  35,3 29,0 14,7 1.604,9 285,9 -17,8% -49,3% -82,2%
         

Variação de caixa e equivalentes de caixa ........  0,4 (6,3) (14,3) 609,7 (786,3)    
         

Variação de caixa e equivalentes de caixa (%) .  1,1% -17,8% -49,3% 61,3% -73,3%    
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DISCUSSÃO E ANÁLISE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO  
FINANCEIRA E O RESULTADO DAS OPERAÇÕES 

 
A discussão a seguir sobre a situação financeira e o resultado das operações da Companhia é baseada 

em, e deve ser lida em conjunto com, as demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Companhia 
para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2006, 2007 e 2008, e as demonstrações 
financeiras consolidadas para os períodos de três meses encerrados em 31 de março de 2008 e 2009, 
respectivamente revisadas e auditadas, e suas notas explicativas incluídas neste Prospecto, elaboradas de 
acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, que incluem as alterações introduzidas pela Lei n.° 
11.638 e pela MP 449/08, bem como com as informações constantes das seções “Apresentação das 
Informações Financeiras e Outras Informações”, “Resumo das Demonstrações Financeiras” e “Informações 
Financeiras Selecionadas”. Para maiores informações sobre a Lei n° 11.638 e MP 449/08, vide “– Alterações 
na Lei das Sociedades por Ações – Lei n.º 11.638 e MP 449/08”, na página 101 deste Prospecto. 
 

As informações financeiras incluídas neste Prospecto derivam das: 
 

• Demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas aos exercícios sociais 
encerrados em 31 de dezembro de 2006, 2007 e 2008, elaboradas pela Companhia de acordo com as 
Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, e auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores 
Independentes, de acordo com as normas brasileiras de auditoria, cujo parecer de auditoria inclui 
parágrafo de ênfase sobre o fato de que, conforme mencionado na nota explicativa n.º 2 às 
demonstrações financeiras, em decorrência das mudanças nas Práticas Contábeis Adotadas no Brasil 
durante o ano de 2008, as demonstrações financeiras relativas aos exercícios encerrados em 31 de 
dezembro de 2007 e de 2006, apresentadas para fins de comparação, foram reclassificadas e 
estão sendo reapresentadas conforme previsto nas Normas e Procedimentos de Contabilidade – NPC 
n.º 12 – “Práticas Contábeis, Mudanças de Estimativas Contábeis e Correção de Erros”, e 

 
• Demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas aos períodos de três 

meses encerrados em 31 de março de 2008 e de 2009, elaboradas pela Companhia de acordo com as 
Práticas Contábeis Adotadas no Brasil, sendo as demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
da Companhia relativas ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2009 auditadas de 
acordo com as normas brasileiras de auditoria e as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas da Companhia relativas ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2008 
submetidas a revisão limitada efetuada de acordo com as normas específicas estabelecidas pelo 
IBRACON - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil, em conjunto com o Conselho Federal 
de Contabilidade – CFC, pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, cujo parecer de 
auditoria inclui parágrafo de ênfase sobre o fato de que, conforme mencionado na nota explicativa n.º 
2 às demonstrações financeiras, em decorrência das mudanças nas Práticas Contábeis Adotadas no 
Brasil durante o ano de 2008, as demonstrações financeiras referentes ao trimestre encerrado em 31 
de março de 2008, apresentadas para fins de comparação, foram ajustadas e estão sendo 
reapresentadas como previsto nas Normas e Procedimentos de Contabilidade – NPC n.º 12 – 
“Práticas Contábeis, Mudanças nas Estimativas Contábeis e Correção de Erros”. 

 
As demonstrações financeiras comentadas neste Prospecto requerem, em sua elaboração, a adoção de 

estimativas e julgamentos que afetam os valores de determinados ativos e passivos e receitas e despesas nos 
exercícios e períodos demonstrados, e que estão sujeitos a riscos e incertezas. Os resultados reais poderão 
diferir substancialmente daqueles indicados nessas previsões em decorrência de diversos fatores que afetam 
os negócios da Companhia, inclusive, entre outros, aqueles constantes nas seções “Considerações sobre 
Estimativas e Projeções” e “Fatores de Risco”, e outros fatores discutidos neste Prospecto. 
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Os resultados refletidos nas demonstrações financeiras da Companhia para os exercícios encerrados em 
31 de dezembro de 2006, 2007 e 2008 e para os períodos de três meses encerrados em 31 de março de 2008 e 
de 2009 não são indicativos dos resultados que podem ser esperados para períodos e exercícios futuros, 
incluindo o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2009. 
 
Visão Geral 
 

A Companhia é a Adquirente líder do setor de cartões de pagamento no mercado brasileiro, em termos de 
Volume Financeiro de Transações, detendo participação de 46,8% no mercado que movimentou R$375,4 bilhões 
em 2008, de acordo com dados divulgados pela ABECS. A Companhia acredita que sua liderança se reflete 
também em um maior Volume Financeiro de Transações por POS, volume este que foi de R$36,4 mil nos 
primeiros três meses de 2009 e de R$128,9 mil em 2008. Ainda, a Companhia possui a maior cobertura no território 
nacional, segundo o Relatório sobre a Indústria de Cartões de Pagamentos, contando com aproximadamente 1,5 
milhão de Estabelecimentos credenciados, com base em dados de 31 de março de 2009, estando presente em mais 
de 96,0% dos municípios brasileiros. 
 

A Companhia atualmente é a única Adquirente no Brasil da Bandeira Visa, a marca líder de cartões de pagamento 
e de maior aceitação no País, de acordo com o Relatório sobre a Indústria de Cartões de Pagamentos, e no mundo, em 
2007, em termos de cartões de crédito e débito emitidos, de acordo com pesquisa publicada em maio de 2008 pelo The 
Nilson Report, sendo responsável pelo credenciamento de Estabelecimentos e gestão de rede para aceitação de cartões 
de pagamento da Bandeira Visa no Brasil, bem como pela captura, transmissão, processamento e liquidação financeira 
das Transações realizadas com cartões de crédito e débito da Bandeira Visa. A Companhia também realiza a instalação e 
manutenção dos Equipamentos de Captura que aluga para os Estabelecimentos credenciados. 
 

Entre seus principais acionistas estão sociedades dos conglomerados financeiros do Banco do Brasil, Bradesco e 
Grupo Santander Brasil, que estão entre os maiores Emissores de cartões da Bandeira Visa no Brasil em termos de 
Volume Financeiro de Transações, e estão classificados entre os maiores bancos de varejo do Brasil em termos de 
número de agências, segundo dados do Banco Central referentes a dezembro de 2008. A Companhia acredita que a 
presença de seus principais acionistas em mais de 70% de todo o território nacional lhe conferiu condição privilegiada 
na aceitação de seus serviços, o que contribuiu para a posição de liderança que ocupa atualmente. 
 

A Companhia tem apresentado crescimento contínuo ao longo da sua história, sendo que no período 
compreendido entre 2006 e 2008, apresentou uma taxa anual de crescimento composta de 25,9% em Volume 
Financeiro de Transações, passando de R$110,7 bilhões em 2006 para R$175,6 bilhões em 2008. No período de três 
meses encerrado em 31 de março de 2009, o Volume Financeiro de Transações da Companhia totalizou R$47,7 
bilhões, o que representou um acréscimo de 22,4% quando comparado aos R$39,0 bilhões em Volume Financeiro de 
Transações no mesmo período em 2008. Adicionalmente, no período compreendido entre 2006 a 2008, a Companhia 
apresentou um ganho na Margem de EBITDA Ajustado de 8,9 pontos percentuais, passando de 53,4% em 2006 para 
62,3% em 2008. 
 
Cenário Macroeconômico Brasileiro  
 

A nossa situação financeira e o resultado de nossas operações são influenciados, principalmente, por 
fatores como o desenvolvimento macroeconômico brasileiro, a taxa de desemprego, a disponibilidade de 
crédito e os níveis de média salarial. 
 

O cenário macroeconômico brasileiro tem se caracterizado por variações significativas no crescimento 
econômico e nas taxas inflacionárias e cambiais. 
 

O PIB brasileiro, em termos reais, apresentou crescimento médio anual de 5,4% entre 2006 e 2008 (4,0% em 
2006; 5,7% em 2007 e 5,1% em 2008) e, como um de seus reflexos, observa-se a redução do nível de desemprego 
nas principais regiões metropolitanas do país. Segundo o IBGE, a taxa de desemprego diminuiu de 10,0% em 2006 
para 7,9% em 2008, e a taxa média de desemprego em 2009 (até o mês de março) foi de 8,6%. 
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A relação crédito/PIB no Brasil ainda é baixa em comparações internacionais. No Brasil, as operações 
de crédito do sistema financeiro total como percentual do PIB passaram de 22,0% do PIB no final de 2002, 
equivalente a R$379,5 bilhões, para 41,3% em dezembro de 2008 equivalente a R$1.227,4 bilhões, e, em 
fevereiro de 2009, encontravam-se em 41,8% do PIB ou R$1.229,0 bilhões, segundo o BACEN. Os níveis de 
inadimplência em operações de crédito com recursos livres para pessoas físicas diminuíram de 8,0% para 
7,0% entre janeiro de 2002 e junho de 2008, de acordo com o Banco Central, porém voltaram a apresentar 
movimento de alta nos últimos meses, atingindo 8,3% de inadimplência em fevereiro de 2009, conforme 
dados mais recentes disponibilizados pelo BACEN, influenciados principalmente pela deterioração no 
mercado de trabalho nos últimos meses. Porém, apesar da desaceleração da economia doméstica nos últimos 
meses, todos esses fatores, de forma estrutural, vêm contribuindo para o elevado crescimento das vendas no 
varejo, que apresentaram crescimento superior ao crescimento do PIB em todos os anos no período de 2004 a 
2008. As vendas no varejo cresceram 33,3% entre 2005 e 2008, comparado com o crescimento de 19,1% do 
PIB no mesmo período. Nos dois primeiros meses de 2009, as vendas do varejo acumularam alta de 4,9%. 
 

O índice de inflação (IPCA) tem se mantido dentro da banda da meta estipulada pelas autoridades monetárias:, 
3,1% em 2006, 4,5% em 2007 e 5,9% em 2008. Recentemente, diante da atual crise econômica global e brasileira, o 
Banco Central tem procurado, por meio da política monetária, estimular a economia doméstica, buscando reduzir os 
impactos da crise econômica global no País sem, entretanto, abrir mão do estrito controle da inflação. 
 

No período entre 1996 e 1998, os juros nominais médios foram de 27,3% (17,5% em termos reais), após 
a flutuação cambial de 1999, essa média caiu para 17,7% (11,5% em termos reais) entre 1999 e março de 
2009. Após a estabilização, entre 2006 e março de 2009, os juros nominais médios foram de 13,2% (9,3% 
reais). Recentemente, visando estimular a economia doméstica e reduzir os impactos da crise econômica 
mundial, o Banco Central reduziu os juros, que passaram de 13,75% em dezembro de 2008 para 11,25% em 
março de 2009, levando os juros reais de mercado para próximo de 5,5%. 
 

O Brasil tem apresentado sucessivos superávits primários e redução da dívida líquida do setor público, a 
qual passou de 50,5% do PIB no final de 2002 para 36% no final de 2008, e para 37,0% em fevereiro de 2009, 
segundo o Banco Central. O Governo Brasileiro passou de devedor líquido no exterior para credor líquido em 
moeda estrangeira, ao acumular reservas internacionais ao final de 2008 na ordem de US$206,8 bilhões. 
 

Em relação à sua política cambial, em 2002, devido a uma série de eventos de ordem política e 
econômica, a taxa de câmbio sofreu uma forte desvalorização de 52,3%. Já a partir de 2003, como resultado 
de um crescente fluxo de divisas proveniente da elevação das exportações e do investimento estrangeiro, a 
taxa de câmbio apresentou valorizações contínuas, saindo de uma taxa média em relação ao Dólar de R$3,08, 
em 2003, para R$1,83 em 2008, representando uma valorização total de 40,4%. Porém, a partir de setembro 
de 2008, com o agravamento da crise econômica mundial, o mundo passou por um aumento da aversão ao 
risco internacional, levando a taxa de câmbio a R$2,50 por US$1,00 em 05 de dezembro de 2008. Entretanto, 
em 09 de abril de 2009, a taxa de câmbio já tinha se valorizado para R$2,17 por US$1,00.  
 

O Brasil passou de deficitário em suas transações correntes (-4,6% do PIB em agosto de 2001 ou negativo em 
US$23,2 bilhões) a superavitário, chegando a 1,9% do PIB em abril de 2005 ou o equivalente a US$13,9 bilhões. 
Apesar de recentemente o Brasil ter voltado a apresentar déficits da ordem de 1,2% do PIB, esses resultados 
favoráveis após a flutuação cambial, aliados ao contínuo fluxo de recursos do exterior, levaram à forte redução do 
endividamento externo e contribuíram para o acúmulo de reservas internacionais e à maior estabilidade da 
economia, o que tem proporcionado uma melhor a percepção de risco da economia brasileira pelo mercado 
internacional. A taxa de risco-país, calculada pelo J.P. Morgan Chase & Co. por meio do índice EMBI, apresentou 
média de 838 pontos em 2003, média de 300 pontos em 2008 e média de 428 pontos nos três primeiros meses de 
2009. Pela primeira vez na história, em janeiro de 2008, as reservas brasileiras internacionais ultrapassaram o valor 
de seu endividamento externo, quando o Brasil se tornou credor externo com reservas excedendo sua dívida em 
mais de US$4,0 bilhões em comparação a uma dívida líquida de US$165,2 bilhões no final de 2003. Todos esses 
avanços contribuíram para que o Brasil passasse, em abril de 2008, a ser considerado investment grade pela agência 
de classificação de risco Standard & Poors, e também, posteriormente pela agência Fitch Ratings. 
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A tabela a seguir apresenta os dados relativos ao crescimento do PIB, inflação, taxas de juros e a taxa de 
câmbio de Dólar em relação ao Real para os períodos indicados: 
 

 
Exercício encerrado em  

31 de dezembro de 
Período encerrado em  

31 de março de 

 2006 2007 2008 2008 2009 

Crescimento do PIB(1)................................... 4,0% 5,7% 5,1%   
Inflação (IGP-M)(2) ....................................... 3,8% 7,7% 9,8% 2,4% -0,9% 
Inflação (IPC-A)(3)........................................ 3,1% 4,5% 5,9% 1,5% 1,2% 
CDI(4)............................................................ 13,1% 11,1% 13,5% 11,7% 11,65% 
TJLP(5) .......................................................... 6,9% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 
Valorização (desvalorização)........................

do Real frente ao Dólar .............................. 8,6% 17,2% -31,9% 1,3% 0,9% 
Taxa de câmbio (fechamento) R$/US$1,00.. R$2,138 R$1,771 R$2,337 R$1,749 2,315 
Taxa de câmbio (média) R$/US$1,00(6)........ R$2,177 R$1,948 R$1,837 R$1,738 R$2,311 

      
 

(1) Série revisada. Fonte: IBGE. 
(2) A inflação (IGP-M) é o índice geral de preço do mercado medido pela FGV. 
(3) A inflação (IPC-A) é um índice de preços ao consumidor ampliado medido pelo IBGE. 
(4) A taxa CDI é a média das taxas dos depósitos interfinanceiros praticados durante o dia no Brasil (acumulada para 

o mês do fim do período analisado). 
(5) Representa a taxa de juros aplicada pelo BNDES para financiamento de longo prazo (fim do período). 
(6) Média das taxas de câmbio do último dia de cada mês durante o período. 

Fontes: BNDES, Bacen, FGV, IBGE e LCA Consultores. 
 
Fatores Macroeconômicos que Afetam os Resultados Operacionais da Companhia 
 
Inflação 
 

A inflação afeta a Companhia de forma direta e indireta. O primeiro aspecto refere-se aos custos que são 
influenciados pelos reajustes dos principais contratos firmados pela Companhia com seus fornecedores, tais 
como os contratos celebrados com as operadoras de telecomunicações cujos custos estão atrelados à variação 
do IPCA e com fornecedores de serviços de processamento de dados, que utilizam grande quantidade de mão-
de-obra, cuja remuneração é corrigida pela inflação. O segundo aspecto refere-se às receitas que resultam da 
Taxa de Administração aplicada sobre o valor da Transação com cartões de crédito e débito. Quando o 
Estabelecimento reajusta seus preços de acordo com a inflação, o efeito, inclusive uma eventual redução no 
poder de compra da população, é automaticamente refletido em nossa receita em decorrência de uma eventual 
redução na quantidade e no Volume Financeiro de Transações. 
 
Juros 
 

As taxas de juros praticadas em operações de crédito ao consumidor afetam, de forma indireta, a 
Companhia, na medida em que diminuições nas taxas de juros podem levar ao aumento do consumo privado, 
e ao consequente aumento da quantidade de Transações com cartões de crédito e débito. Por outro lado, 
aumentos nas taxas de juros podem levar à diminuição do consumo privado. O consumo privado totalizou 
R$1,753 trilhão no ano de 2008 em comparação a R$1,031 trilhão no ano de 2003, o que representou um 
CAGR de 11,2%. 
 
Câmbio 
 

Não há compromissos relevantes em moeda estrangeira que possam afetar substancialmente os 
resultados operacionais da Companhia. 
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Os compromissos mais relevantes da Companhia suscetíveis a variações cambiais são aqueles relativos à 
aquisição de Equipamentos de Captura e de suas peças de reposição, cujos preços de aquisição são 
referenciados ao Dólar. Ao longo dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2006, 2007 e até 
setembro de 2008, a apreciação do Real em relação ao Dólar, a entrada de novos fornecedores no mercado e o 
avanço tecnológico causaram a contínua redução dos preços de aquisição e de manutenção dos Equipamentos 
de Captura. Não obstante a apreciação do Dólar perante o Real a partir de setembro de 2008, o custo de 
aquisição dos Equipamentos de Captura em Reais não sofreu alterações relevantes, uma vez que a Companhia 
conseguiu compensar o aumento de preços dos Equipamentos de Captura e das suas peças de reposição 
motivado pela desvalorização do câmbio por meio da negociação da redução do valor nominal destes junto a 
seus fornecedores. 
 
Outros Fatores Que Afetam os Resultados Operacionais da Companhia 
 
Ampliação do Uso de Cartões de Pagamento e Incremento da Rede de Aceitação 
 

Os resultados operacionais da Companhia são afetados principalmente pelo uso dos cartões de 
pagamento no País. Segundo dados do Banco Central, a utilização do cheque em Transações sem o uso de 
dinheiro caiu de 45,9% em 2002, para 18,9% em 2007, enquanto o uso de cartões subiu de 28,4% para 50,3% 
no mesmo período. Comparando esses dados com as estatísticas do BIS, o Brasil é um país onde se observa 
atualmente uma rápida substituição da utilização do cheque por cartões de pagamento. Há no País outros 
fatores que têm impactado a tendência de substituição da utilização do cheque pelos cartões de pagamento, 
tais como: (i) crescimento do acesso dos consumidores de baixa renda ao sistema bancário; e (ii) grau de 
formalidade da atividade econômica. Além disso, a expansão constante da rede de Estabelecimentos que 
aceitam pagamentos com cartões, cujo crescimento anual médio no período de 2005 a 2007 foi de 16,6%, 
segundo o BACEN, é também um dos fatores fundamentais para o aumento do uso dos cartões, uma vez que a 
ampliação da base de aceitação reforça o seu uso como meio de pagamento, além de atrair novos 
consumidores para o mercado. 
 
Expansão do Crédito e Aumento do Emprego e Renda 
 

Os resultados operacionais da Companhia são afetados indiretamente pela expansão ou retração do 
crédito aos consumidores no País. Nos últimos 10 (dez) anos houve um crescimento da oferta de crédito, bem 
como aumento médio nos salários reais e o aumento do emprego formal, que tendem a beneficiar a 
Companhia, refletindo tanto no aumento de quantidades de Transações, bem como no gasto médio por 
Transação. Contudo, não podemos prever o impacto que a crise financeira global e sua repercussão no Brasil 
terão na disponibilidade de crédito, renda familiar ou nível de emprego no Brasil. 
 

De acordo com dados do Banco Central, a oferta de crédito para pessoas físicas entre 2006 a 2008 
cresceu em média 28,7% ao ano, tendo alcançado R$394,3 bilhões ao final de 2008, o equivalente a 
aproximadamente 13,1% do PIB brasileiro. Em fevereiro de 2009, o total das operações de crédito no ano de 
2009 já havia atingido R$404,1 bilhões. De acordo com o IBGE, em 2008 o consumo das famílias aumentou 
11,0%, caracterizando o quarto ano consecutivo de expansão. De acordo com dados do Ministério do 
Trabalho e Emprego, em 2008 o nível de emprego formal cresceu 5,0%. Entre 2006 e 2008, o crescimento foi 
de 11,1%. Ao final de janeiro de 2009, esse índice apresentou queda de 0,3% comparativamente ao final de 
2008. A disponibilidade de crédito, da renda familiar e o aumento do emprego formal são fatores que 
contribuem para que os negócios da Companhia cresçam de maneira efetiva. 
 
Credenciamento de Estabelecimentos a Outros Adquirentes por Instituições Financeiras 
 

A partir de julho de 2008, as principais instituições financeiras do mercado brasileiro, por meio de suas 
agências, passaram a prestar serviços de apoio ao credenciamento de Estabelecimentos a mais de um 
Adquirente. Dado que essa alteração é recente, não é possível ainda determinar o impacto sobre o ritmo e 
nível de credenciamento de Estabelecimentos pela Companhia, bem como se haverá consequências sobre os 
seus resultados operacionais. 
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Principais Práticas Contábeis 
 

Seguem, abaixo, informações relativas às principais Práticas Contábeis Adotadas pela Companhia. Os 
resultados de nossas controladas diretas e indiretas são consolidados. Para maiores informações sobre as práticas 
contábeis da Companhia, veja as notas explicativas às demonstrações financeiras anexas a este Prospecto.  
 
Apuração do Resultado 
 

O resultado é apurado pelo regime de competência. 
 
Reconhecimento de Receita 
 

As receitas decorrentes da captura das Transações com cartões de crédito e de débito são apropriadas ao 
resultado na data do processamento das Transações. As receitas referentes às Transações parceladas são 
apropriadas na data de processamento de cada parcela. A receita de serviços prestados para Estabelecimentos 
e outros clientes é reconhecida no resultado quando de sua realização. A realização da receita decorrente da 
Taxa de Desconto Comercial ocorre quando a Companhia faz a liquidação da operação de antecipação de 
recebíveis ao Estabelecimento. 
 
Imobilizado 
 

A Companhia registra o ativo imobilizado ao custo de aquisição, deduzido das respectivas depreciações 
calculadas pelo método linear e da provisão para perdas com Equipamentos de Captura, considerando-se a 
vida útil econômica dos bens. A vida útil estimada do ativo imobilizado é revisada periodicamente com base em 
fatos e circunstâncias existentes, e requer um julgamento subjetivo. A taxa de depreciação para Equipamentos de 
Captura é de 33,3% ao ano, baseado em parecer técnico emitido pelo Instituto Nacional de Tecnologia, 
vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, em conformidade com a legislação vigente; de 20,0% ao ano 
para veículos e equipamentos de processamento de dados; e de 10,0% ao ano para máquinas, equipamentos, 
móveis, utensílios e instalações. Caso a Companhia seja obrigada a alterar esta premissa de forma relevante, as 
despesas de depreciação, o registro de baixas por obsolescência e o valor contábil líquido do ativo imobilizado 
podem ser afetados de forma significativa. 
 
Passivos Contingentes 
 

Decorrem de processos judiciais, inerentes ao curso normal dos negócios, movidos por terceiros e ex-
empregados, mediante ações cíveis e trabalhistas. Essas contingências são avaliadas pela administração da 
Companhia e das controladas em conjunto com seus assessores jurídicos e são quantificadas por meio de 
critérios que permitam a sua mensuração de forma adequada, apesar da incerteza inerente a prazo e valor. As 
contingências são classificadas como prováveis, para as quais são constituídas provisões; possíveis, somente 
são divulgadas sem que sejam provisionadas; e remotas, não requerem provisão ou divulgação. 
 

As provisões que envolvem processos tributários estão constituídas por valor equivalente à totalidade 
dos tributos em discussão judicial, atualizados monetariamente e computados os juros moratórios como se 
devidos fossem, até as datas dos respectivos balanços. 
 
Imposto de Renda e Contribuição Social 
 

O imposto de renda foi constituído à alíquota de 15,0%, acrescida do adicional de 10,0% sobre o lucro 
tributável excedente a R$240,0 mil. A contribuição social foi calculada à alíquota de 9,0% sobre o lucro 
contábil ajustado. O imposto de renda e a contribuição social diferidos foram calculados sobre as diferenças 
temporárias existentes nas datas dos respectivos balanços. 
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Ajuste a Valor Presente com Antecipação de Recebíveis 
 

O ajuste a valor presente das operações com antecipação de recebíveis, as quais estão registradas na 
rubrica “Contas a receber operacional” da Companhia e possuem taxas de desconto pré-fixadas, foi calculado 
em função dos prazos a decorrer, utilizando-se as mesmas taxas contratadas nas referidas operações. Esse 
ajuste está registrado na rubrica “Despesas financeiras”. 
 
Uso de Estimativas 
 

A preparação das demonstrações financeiras requer a adoção de estimativas por parte da administração 
da Companhia que afetam a contabilização de certos ativos e passivos, o registro e a divulgação de 
contingências passivas, receitas e despesas nos exercícios e períodos demonstrados. Ativos e passivos 
significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado, gastos 
com desenvolvimento de produtos e serviços, provisão para contingências e imposto de renda e contribuição 
social diferidos. Uma vez que o julgamento da administração da Companhia envolve estimativas referentes à 
probabilidade de ocorrência de eventos futuros, que são inerentemente incertas, os montantes reais podem 
diferir dessas estimativas. Adicionalmente, caso a administração da Companhia decida alterar tais estimativas 
e premissas, os registros contábeis, a situação financeira e o resultado das operações da Companhia podem ser 
afetados de modo relevante e os montantes reais podem diferir significativamente. A administração da 
Companhia revisa as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente. 
 
Alterações na Lei das Sociedades por Ações – Lei n.º 11.638/07 e MP 449/08 
 

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as Práticas 
Contábeis Adotadas no Brasil. 
 

Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei n.º 11.638, alterada pela MP 449/08, que modificou e 
introduziu novos dispositivos à Lei das Sociedades por Ações, e tiveram como principal objetivo atualizar a 
legislação societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das Práticas Contábeis Adotadas no 
Brasil com aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade (International Financial Reports Standard 
- IFRS) que são emitidas pelo “International Accounting Standard Board – IASB”. A aplicação da nova legislação é 
obrigatória para demonstrações contábeis anuais de exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2008. 
 

As demonstrações financeiras da Companhia para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro 
de 2006 e 2007 e trimestre findo em 31 de março de 2008 foram ajustadas e reapresentadas para incorporar 
referidas mudanças. Para maiores informações sobre a Lei n° 11.638 e MP 449/08, vide nota explicativa n.º 2 
das demonstrações financeiras da Companhia para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 
2006, 2007 e 2008 e demonstrações financeiras para os períodos de três meses encerrados em 31 de março de 
2008 e 2009. 
 

De acordo com a MP 449/08, as modificações no critério de reconhecimento de receita, custos e 
despesas computadas na apuração do lucro líquido do exercício, introduzidas pela Lei n.º 11.638 e pelos 
artigos 36 e 37 da MP 449/08, não terão efeitos para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica optante 
pelo Regime Tributário de Transição – RTT, devendo ser considerados, para fins tributários, os métodos 
contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007. 
 

As demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, no que se 
refere à determinação dos impostos, foram elaboradas considerando as regras do Regime Tributário de 
Transição – RTT, que neste momento, não resultaram em efeitos tributários. 
 

Adicionalmente, as futuras demonstrações financeiras da Companhia eventualmente poderão ser alteradas de 
maneira relevante em decorrência de diversos pronunciamentos contábeis previstos para serem publicados pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC a partir do exercício de 2009, como parte de seu programa de trabalho. 
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As principais alterações introduzidas pela Lei n.º 11.638/07 e pela MP n.º 449/08, consideradas nas 
demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas nos trimestres findos em 31 de março de 2008 
e de 2009 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2006, de 2007 e de 2008, são as seguintes: 
 

• apresentação da demonstração dos fluxos de caixa em substituição à demonstração das origens e 
aplicações de recursos; 

• inclusão da apresentação da demonstração do valor adicionado, que demonstra o valor adicionado 
pela Companhia e por suas controladas, bem como a composição da origem e alocação de tais valores; 

• criação da rubrica “Intangível”, apresentada nos balanços patrimoniais no grupo “Ativo não circulante”; 

• eliminação da rubrica “Ativo diferido”, cujos valores foram alocados aos ativos imobilizado e intangível; 

• registro no ativo imobilizado de bens destinados às operações da Companhia adquiridos através de 
operações de arrendamento mercantil; 

• ajuste a valor presente de valores a receber a longo prazo e relevantes de curto prazo; e 

• extinção da rubrica “Resultados não operacionais” apresentada na demonstração do resultado. 
 
Principais Fontes de Receitas e Custos da Companhia 
 

Atualmente, as principais fontes de receitas da Companhia são decorrentes da captura, transmissão, 
processamento e liquidação financeira das Transações realizadas com cartões de crédito e débito da Bandeira 
Visa. As receitas consistem: (i) da Taxa de Administração cobrada dos Estabelecimentos sobre o Volume 
Financeiro de Transações com os cartões de crédito e de débito, líquida do valor da Taxa de Intercâmbio; e 
(ii) das receitas de aluguel dos Equipamentos de Captura. Os custos dos serviços prestados, por sua vez, estão 
principalmente relacionados às atividades de processamento, atendimento, telecomunicações e manutenção de 
Equipamentos de Captura e determinadas tarifas pagas à Visa International, dentre outros. 
 
Descrição das Principais Linhas da Demonstração de Resultado 
 
Receita de comissões, de aluguel e de prestação de serviços 
 

A receita bruta da Companhia é constituída pela (i) receita de comissões, (ii) receita de aluguel de 
Equipamentos de Captura, e (iii) outros serviços.  
 

Receita de Comissões. A principal fonte de receita da Companhia decorre da captura, transmissão, 
processamento e liquidação de Transações efetuadas com cartões de crédito e de débito da Bandeira Visa. A 
receita de comissões é calculada mediante a aplicação de um percentual negociado com os Estabelecimentos 
(Taxa de Administração), incidente sobre o valor da Transação no Estabelecimento. As receitas são apropriadas 
ao resultado na data do processamento da respectiva Transação, líquidas do valor da Taxa de Intercâmbio devida 
aos Emissores. O pagamento do Emissor à Companhia ocorre, em média, 28 dias após a data do processamento 
da Transação com cartões de crédito, e em um dia após a data do processamento da Transação com cartões de 
débito. A Companhia faz o pagamento aos Estabelecimentos do valor correspondente à Transação realizada com 
cartão de crédito, líquido da Taxa de Administração, no prazo de 30 dias, em média, após o processamento da 
respectiva Transação, e em um dia para Transações com cartão de débito.  
 

Nas Transações com o uso de cartão de crédito com pagamento parcelado, a apropriação da receita da 
Taxa de Administração, líquida da Taxa de Intercâmbio, ocorre quando a Companhia faz o processamento do 
valor correspondente de cada parcela, sendo que o pagamento aos Estabelecimentos Comerciais é realizado 
em 30 dias, em média, após a data do processamento de cada parcela. 
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Receita de Aluguel de Equipamentos. A Companhia também aufere receita do aluguel dos Equipamentos 
de Captura. Os valores de aluguel dos Equipamentos de Captura variam de acordo com a tecnologia 
empregada em cada tipo de equipamento, o ramo de atividade e a localidade do Estabelecimento. A cobrança 
dos valores de aluguel de Equipamentos de Captura independe de sua utilização pelo Estabelecimento ou do 
Volume Financeiro de Transações com eles efetuados, sendo descontado o valor correspondente ao aluguel 
quando a Companhia faz o pagamento dos valores das Transações ao Estabelecimento, ou através de débito 
em conta corrente do Estabelecimento. Para maiores informações sobre a política de risco de crédito da 
Companhia, veja “-Avaliação Quantitativa dos Riscos de Mercado – Risco de Crédito”. 

 
Outras Receitas. A Companhia também tem outras fontes de receita tais como serviços de captura de 

Transações de cartões de benefício (voucher) e de Transações com cartões Private Label Híbrido realizadas 
nos próprios Estabelecimentos Emissores, por meio dos quais aufere tarifas unitárias por Transação capturada. 
Ademais, a Companhia aufere receita decorrente de serviços de prevenção a fraudes (Sistema Lynx) e de 
Trava de Domicílio Bancário prestados aos Emissores. 
 
Impostos sobre Serviços 
 

Imposto sobre Serviços (ISS). Incide sobre as receitas provenientes de comissões e sobre as Outras Receitas. Até 
31 de julho de 2007, o ISS incidiu sobre as receitas da Companhia à alíquota de 0,5%, em virtude de benefício fiscal 
concedido pelo Município de Barueri. A partir de 1º de agosto de 2007, o ISS aplicável à Companhia passou a incidir à 
alíquota de 2%, devido à expiração do prazo de vigência do benefício fiscal referido acima; por outro lado, os impostos 
e contribuições federais (PIS, COFINS, imposto de renda e contribuição social) pagos durante o período de apuração 
passaram a ser deduzidos da base de cálculo do ISS, por conta de alteração na legislação aplicável. Para as filiais das 
controladas da Companhia, as alíquotas de ISS variam entre 2,0% e 5,0%. 
 

PIS e COFINS. Incidem às alíquotas de 1,65% e 7,60%, respectivamente, calculados sobre a receita 
bruta, deduzida dos insumos na prestação de serviços, conforme os termos da legislação vigente. 
 
Custo dos Serviços Prestados 
 

O custo dos serviços prestados inclui todos os gastos relacionados à operação da Companhia e varia em 
função da quantidade de Transações capturadas e do número de Equipamentos de Captura, sendo as 
principais, em ordem de relevância: 
 

• processamento de dados;  

• rede de telecomunicações e com as operadoras de telefonia;  

• serviço de atendimento telefônico aos Estabelecimentos (call center); 

• instalação e manutenção dos Equipamentos de Captura; 

• depreciação dos Equipamentos de Captura; 

• materiais consumíveis utilizados pelos Estabelecimentos (bobinas de papel); 

• tarifas de afiliação de Estabelecimentos; 

• tarifas sobre Transações, cujos valores equivalem a um percentual do valor da Transação, e por 
serviços prestados, pagas à Bandeira Visa; e 

• comissões pagas aos Emissores em razão da prestação de serviços de apoio ao credenciamento de 
Estabelecimentos. 

 
Receitas (Despesas) Operacionais 
 

As receitas (despesas) operacionais da Companhia incluem despesas de pessoal, despesas gerais e 
administrativas, remuneração de administradores e executivos, despesas com marketing e outras receitas 
(despesas) operacionais. 
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Despesas de Pessoal 
 

As despesas de pessoal são compostas por salários (incluindo 13º salário e férias), horas extras, 
benefícios (vale-refeição, vale-transporte, assistência médica e odontológica, entre outros), encargos (INSS, 
FGTS e outros) e participação dos empregados nos resultados. 
 
Despesas Gerais e Administrativas 
 

As despesas gerais e administrativas são compostas, principalmente, por: (i) despesas com a infra-
estrutura predial, tais como aluguel e manutenção de imóveis; (ii) despesas com manutenção de sistemas de 
informática e gastos com a automação de escritórios, tais como gastos com licença de software, bem como 
com manutenção de sistemas de gestão integrada de contabilidade, tesouraria, planejamento financeiro e 
custos; e (iii) valores pagos em decorrência dos serviços profissionais contratados, como consultores, 
auditores e advogados e das doações para fins culturais. 
 
Remuneração de Administradores e Executivos 
 

As despesas de remuneração de administradores e executivos incluem todos os gastos relacionados a pro 
labore e gratificações. 
 
Despesas com Marketing 
 

As despesas com marketing incluem (i) gastos com sinalização dos Estabelecimentos credenciados e 
campanhas promocionais desenvolvidas em conjunto com tais Estabelecimentos; (ii) gastos com lançamento e 
promoção de novos produtos ou serviços; e (iii) pagamentos de tarifa à Visa International para publicidade de 
sua marca (marketing fee).  
 

Adicionalmente, entre janeiro de 2000 e junho de 2007, com o objetivo de incentivar a emissão, ativação e uso 
de cartões da Bandeira Visa no Brasil, a Companhia desenvolveu ações conjuntas de marketing com Emissores 
integrantes dos grupos econômicos dos acionistas da Companhia e a Visa do Brasil, subsidiária da Visa International 
no Brasil, relacionadas à promoção e divulgação do uso dos cartões Visa e demais produtos e serviços com a marca da 
Bandeira Visa no Brasil. Tais ações eram coordenadas diretamente pela Visa do Brasil ou pelos referidos Emissores, 
conforme o caso, e as despesas relacionadas a estas ações conjuntas eram incorridas pela Companhia, de acordo com 
critérios estabelecidos de comum acordo entre a Companhia, seus acionistas e a Visa do Brasil. A partir de dezembro 
de 2005, a Companhia iniciou um processo de redução gradual de tais ações conjuntas de marketing, concluído em 
junho de 2007, quando estas passaram a ser realizadas e custeadas diretamente pela Visa do Brasil e Emissores. 
 
Outras Receitas (Despesas) Operacionais, Líquidas 
 

As outras receitas (despesas) operacionais, líquidas incluem os registros relacionados às provisões da 
Companhia, sendo as principais: provisão para contingências tributárias, cíveis e trabalhistas e provisão para 
perdas com Equipamentos de Captura. 
 
Resultado Financeiro 
 

O resultado financeiro da Companhia inclui (i) receitas financeiras e despesas financeiras, (ii) a receita 
de antecipação de recebíveis a Estabelecimentos e (iii) variação cambial, líquida. 
 

As principais receitas financeiras são compostas por aplicações em instituições financeiras de primeira 
linha em CDBs e operações compromissadas lastreadas em debêntures, bem como dos juros sobre 
postergação de recebíveis provenientes da operação de securitização de recebíveis no mercado externo. As 
despesas financeiras são compostas principalmente por juros apropriados em decorrência da operação de 
securitização no mercado externo e juros passivos. Para maiores informações sobre a securitização de 
recebíveis no mercado externo, vide “Securitização” na página 133 deste Prospecto. 

104



DISCUSSÃO E ANÁLISE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA E O RESULTADO DAS OPERAÇÕES 
 

 

A receita financeira das operações de antecipação de recebíveis a Estabelecimentos decorre da Taxa de 
Desconto Comercial obtida nas operações de antecipação de recebíveis, quando os Estabelecimentos solicitam 
à Companhia o recebimento correspondente às Transações com cartões de crédito antes do período negociado 
e contratado com cada Estabelecimento, e é realizada quando a Companhia faz a liquidação das operações de 
antecipação de recebíveis ao Estabelecimento. A Companhia entende que a receita da Taxa de Desconto 
Comercial, apesar de contabilizada como receita financeira, de acordo com as Práticas Contábeis Adotadas no 
Brasil, apresenta caráter operacional devido ao fato de que a Companhia, como Adquirente, apenas realiza 
antecipadamente o repasse dos valores das Transações devidos aos Estabelecimentos. 
 

Os recursos financeiros utilizados para liquidação das operações de antecipação de recebíveis são 
oriundos de recursos próprios ou de recursos obtidos junto aos Emissores, mediante o pré-recebimento do 
valor da Transações devidas ao Estabelecimento. A despesa financeira relativa ao pré-recebimento é 
contabilizada se e no momento em que a Companhia obtém os recursos dos Emissores. 
 
DISCUSSÃO E ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS E DISCUSSÃO E ANÁLISE DO 
BALANÇO PATRIMONIAL 
 
Resultados das Operações dos Períodos de Três Meses Encerrados em 31 de Março de 2008 e 2009 
 

A tabela abaixo apresenta um resumo das demonstrações do resultado nos períodos indicados e as 
variações ocorridas entre os referidos períodos e em relação à receita operacional líquida: 
 
 Período de três meses encerrado em 31 de março de 
  Part %  Part %  Variação %
 2008 Rec. Líq. 2009 Rec. Líq.  2008/09 
 (em milhares de R$, exceto percentuais) 
RECEITA BRUTA   
Receita de comissões, de aluguel e de  

prestação de serviços ..................................................... 739.902 111,6% 881.610 111,4% 19,2% 
Impostos sobre serviços .................................................... (76.677) -11,6% (90.318) -11,4% 17,8% 
      

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA........................ 663.225 100,0% 791.292 100,0% 19,3% 
      

Custos dos serviços prestados ........................................... (185.243) -27,9% (212.176) -26,8% 14,5% 
LUCRO BRUTO............................................................. 477.982 72,1% 579.116 73,2% 21,2% 
      

(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS      
Pessoal .............................................................................. (18.426) -2,8% (24.127) -3,0% 30,9% 
Gerais e administrativas .................................................... (23.489) -3,5% (26.664) -3,4% 13,5% 
Remuneração de administradores e executivos ................. (3.640) -0,5% (3.997) -0,5% 9,8% 
Marketing.......................................................................... (7.228) -1,1% (11.434) -1,4% 58,2% 
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas .............. 491.633 74,1% (33.814) -4,3% -106,9% 
      

LUCRO OPERACIONAL ANTES  
DO RESULTADO FINANCEIRO ............................. 916.832 138,2% 479.080 60,5% -47,7% 

      

RESULTADO FINANCEIRO      
Receitas financeiras........................................................... 36.914 5,6% 32.820 4,1% -11,1% 
Despesas financeiras ......................................................... (24.302) -3,7% (13.124) -1,7% -46,0% 
Antecipação de recebíveis, líquido.................................... – – 21.959 2,8% 100,0% 
Variação cambial, líquida.................................................. 678 0,1% 445 0,1% -34,4% 
 13.290 2,0% 42.100 5,3% 216,8% 
      

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE  
RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL .............. 930.122 140,2% 521.180 65,9% -44,0% 

      

IMPOSTO DE RENDA E  
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL      

Correntes........................................................................... (315.629) -47,6% (211.581) -26,7% -33,0% 
Diferidos ........................................................................... (10.315) -1,6% 23.600 3,0% -328,8% 
      

LUCRO LIQUÍDO DO TRIMESTRE.......................... 604.178 91,1% 333.199 42,1% -44,9% 
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Informações Suplementares 
 
Receita de comissões, de aluguel e de prestação de serviços 
 

 
Período de três meses encerrado  

em 31 de março de 
  Part %  Part % Variação % 
 2008 Rec. Líq. 2009 Rec. Líq. 2008/09 
 (em milhares de R$, exceto percentuais) 
Crédito ................................................................................... 390.297 58,8% 448.872 56,7% 15,0% 
Débito..................................................................................... 109.178 16,5% 141.666 17,9% 29,8% 
Aluguel de equipamentos....................................................... 211.135 31,8% 256.373 32,4% 21,4% 
Outras receitas........................................................................ 29.292 4,4% 34.699 4,4% 18,5% 
Receita de comissões, de aluguel e de  

prestação de serviços......................................................... 739.902 111,6% 881.610 111,4% 19,2% 
 
Impostos Sobre Serviços 
 
 Período de três meses encerrado em 31 de março de 
  Part %  Part % Variação % 
 2008 Rec. Líq. 2009 Rec. Líq. 2008/09 
 (em milhares de R$, exceto percentuais) 
ISS................................................................. (6.325) -1,0% (7.146) -0,9% 13,0% 
PIS................................................................. (12.683) -1,9% (14.837) -1,9% 17,0% 
COFINS ........................................................ (57.669) -8,7% (68.335) -8,6% 18,5% 
Impostos sobre serviços .............................. (76.677) -11,6% (90.318) -11,4% 17,8% 
 
Volume Financeiro e Quantidade de Transações 
 

 
Período de três meses encerrado  

em 31 de março de 

 2008 2009 
%Variação 
2008-2009 

 (em milhões de R$, exceto onde indicado) 
Cartões de Crédito:  

Volume Financeiro de Transações(1) ............................................... 25.195,6 30.498,2 21,0% 
Quantidade de Transações (em milhões)......................................... 398,4 460,9 15,7% 

Cartões de Débito:    
Volume Financeiro de Transações(1) ............................................... 13.795,8 17.208,8 24,7% 
Quantidade de Transações (em milhões)......................................... 273,1 327,6 20,0% 

 

 

(1) Volume Financeiro de Transações capturadas, processadas e liquidadas pela Companhia. 
 
Comparação das Contas de Resultado nos Períodos de Três Meses Encerrados em 31 de Março 
de 2008 e 2009 
 
Receita de comissões, de aluguel e de prestação de serviços 
 

A receita de comissões, de aluguel e de prestação de serviços aumentou R$141,7 milhões, ou 19,2%, 
para R$881,6 milhões no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, comparada a R$739,9 
milhões no período de três meses encerrado em 31 de março de 2008. Esse aumento foi devido, 
principalmente, ao aumento da receita de comissões, e em menor proporção, ao aumento da receita de aluguel 
de Equipamentos de Captura, conforme explicado abaixo. 
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Receita de Comissões. A receita de comissões aumentou R$91,0 milhões, ou 18,2%, para R$590,5 
milhões no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, comparado a R$499,5 milhões no 
mesmo período de 2008. Esse aumento é reflexo de um maior Volume Financeiro de Transações envolvendo 
cartões de crédito (21,0%) e cartões de débito (24,7%), no período, decorrente do aumento do consumo 
privado e do uso crescente dos cartões como meio de pagamento. O efeito do aumento do Volume Financeiro 
de Transações sobre a receita de comissões foi parcialmente compensado (i) pela maior participação das 
Transações com cartões de débito em relação ao total das receitas da Companhia, onde a média da Taxa de 
Administração Líquida é menor do que as praticadas nas Transações com cartões de crédito; e (ii) pelo 
aumento da Taxa de Intercâmbio, em fevereiro de 2008. 
 

Receita de Aluguel de Equipamentos. A receita de aluguel de Equipamentos de Captura aumentou 
R$45,3 milhões, ou 21,4%, para R$256,4 milhões no período de três meses encerrado em 31 de março de 
2009, comparado a R$211,1 milhões no mesmo período de 2008. Esse aumento ocorreu principalmente 
devido ao crescimento de 34,2% da base de Equipamentos de Captura no referido período e, em menor 
proporção, devido à atualização tecnológica da base de Equipamentos de Captura, o que gerou um aumento 
dos aluguéis aplicáveis. O crescimento da base foi adversamente impactado pela baixa de Equipamentos de 
Captura ocorrida em janeiro de 2008, em virtude de inventário físico, onde foram baixados Equipamentos de 
Captura que encontravam-se inativos e sem cobrança de aluguel.  
 
Impostos sobre Serviços 
 

ISS. A despesa incorrida com ISS aumentou R$0,8 milhão, ou 12,7%, para R$7,1 milhões no período de 
três meses encerrado em 31 de março de 2009, comparado a R$6,3 milhões no mesmo período de 2008. A 
variação foi devida principalmente ao aumento da receita bruta. 
 

PIS e COFINS. As contribuições para o PIS e a COFINS calculadas sobre a receita bruta aumentaram 
R$12,8 milhões, ou 18,2%, para R$83,2 milhões no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, 
comparado a R$70,4 milhões no mesmo período de 2008. O aumento do valor das contribuições para o PIS e 
a COFINS decorre principalmente do incremento da receita bruta. 
 
Custo dos Serviços Prestados 
 

O custo dos serviços prestados aumentou R$27,0 milhões, ou 14,6%, para R$212,2 milhões no período 
de três meses encerrado em 31 de março de 2009, comparado a R$185,2 milhões no mesmo período de 2008. 
Como percentual da receita líquida, o custo dos serviços prestados passou para 26,8% no período de três 
meses encerrado em 31 de março de 2009, comparado a 27,9% no mesmo período de 2008. As principais 
variações do período estão apresentadas abaixo: 
 

(i) Instalação e manutenção dos Equipamentos de Captura: redução de R$1,9 milhão, ou 5,8%, para 
R$30,8 milhões no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, comparados a 
R$32,7 milhões no mesmo período de 2008. Apesar do aumento da base de Equipamentos em 
34,2%, as renegociações dos contratos com operadores logísticos e com fornecedores de insumos e 
peças de reposição contribuíram para redução nos custos de instalação e manutenção dos 
Equipamentos de Captura; 

 
(ii) Rede de telecomunicação e de captura: aumento de R$5,1 milhões, ou 18,4%, para R$32,8 milhões 

no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, comparado a R$27,7 milhões no 
mesmo período de 2008, em rede de telecomunicação e rede de captura, ocorrido devido ao 
aumento de 15,7% na quantidade de Transações realizadas com cartões de crédito e de 19,9% com 
cartões de débito; 
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(iii) Depreciação de Equipamentos de Captura: aumento de R$3,3 milhões, ou 11,0%, para R$33,2 
milhões no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, comparado a R$29,9 milhões 
no mesmo período de 2008, nos custos com a depreciação de Equipamentos de Captura. Esse 
aumento foi devido ao crescimento de 34,2% da base de Equipamentos de Captura, parcialmente 
compensado pela baixa em janeiro de 2008, de Equipamentos que se encontravam em sua maioria 
totalmente depreciados,  

 
(iv) Processamento de dados: aumento de R$0,9 milhão, ou 1,8%, para R$52,3 milhões no período de 

três meses encerrado em 31 de março de 2009, comparado a R$51,4 milhões no mesmo período de 
2008, nos custos de processamento de dados, devido do aumento do número de Transações 
processadas, que cresceu 17,4% no mesmo período. Esse aumento foi parcialmente compensado 
pela redução no preço dos serviços de processamento de dados, devido principalmente à 
renegociação com fornecedores e à obtenção de ganho de escala e de eficiência; 

 
(v) Tarifas Pagas à Bandeira Visa: aumento de R$3,0 milhões, ou 19,9%, para R$18,1 milhões no 

período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, comparado a R$15,1 milhões no mesmo 
período de 2008, decorrente principalmente: (i) do crescimento no Volume Financeiro das Transações 
com cartões de crédito; (ii) da depreciação do Real em relação ao Dólar; e (iii) do aumento do 
percentual do valor das tarifas, cujos valores equivalem a um percentual do valor da Transação e são 
indexadas em Dólar, pagas à Bandeira Visa; e 

 
(vi) Serviço de atendimento telefônico aos Estabelecimentos: aumento de R$7,0 milhões, ou 65,4%, para 

R$17,7 milhões no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, comparado a R$10,7 
milhões no mesmo período de 2008, devido principalmente: (i) ao aumento de 31,8% da quantidade 
de minutos falados na central de help desk; e (ii) pelo início, em setembro de 2008, das operações 
com antecipação de recebíveis que são substancialmente efetuadas via central de atendimento. 

 
Outros custos importantes no curso dos negócios da Companhia, como pessoal, materiais consumíveis 

utilizados pelos Estabelecimentos e tarifas de afiliação de Estabelecimentos pagas a Emissores não tiveram 
variações significativas. 
 
Lucro Bruto 
 

O lucro bruto aumentou R$101,1 milhões, ou 21,2%, para R$579,1 milhões no período de três meses 
encerrado em 31 de março de 2009, comparado a R$478,0 milhões no mesmo período de 2008. A margem 
bruta aumentou para 73,2% no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, comparado a 72,1% 
no mesmo período de 2008, em decorrência dos fatores descritos acima. 
 
Receitas (Despesas) Operacionais 
 

As despesas operacionais variaram R$538,9 milhões, ou 122,8%, para uma despesa de R$100,0 milhões 
no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, comparado à receita de R$438,9 milhões no 
mesmo período de 2008. Esse aumento decorreu principalmente da variação significativa das receitas em 
virtude do ganho de capital gerado no resgate das ações pela Visa, Inc., no valor de R$502,9 milhões, em 
março de 2008, conforme descrito abaixo. 
 

Despesas de Pessoal. As despesas de pessoal aumentaram R$5,7 milhões, ou 31,0% para R$24,1 milhões no 
período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, comparado a R$18,4 milhões no mesmo período de 
2008, devido ao reajuste anual de salários e consequente aumento dos encargos relacionados, bem como do 
aumento do número de colaboradores da Companhia e suas controladas, de 1.022 em 31 de março de 2008 
para 1.138 em 31 de março de 2009. 
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Despesas Gerais e Administrativas. As despesas gerais e administrativas aumentaram R$3,2 milhões, ou 
13,6%, para R$26,7 milhões no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, comparado a 
R$23,5 milhões no mesmo período de 2008, devido principalmente ao aumento das despesas com honorários 
de consultoria e honorários advocatícios para assessoria em diversos projetos. 

 
Despesas com Marketing. As despesas com marketing aumentaram R$4,2 milhões, ou 58,3%, para 

R$11,4 milhões no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, comparado a R$7,2 milhões no 
mesmo período de 2008, devido principalmente ao aumento de ações de marketing nesse período. 
 

Outras Receitas (Despesas) Operacionais, líquidas. As outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 
variaram R$525,4 milhões, ou 106,9%, para uma despesa de R$33,8 milhões no período de três meses 
encerrado em 31 de março de 2009, comparadas a uma receita de R$491,6 milhões no mesmo período de 
2008, devido principalmente ao ganho de capital, no montante de R$502,9 milhões, gerado no resgate, pela 
Visa Inc., de 6.737.060 ações detidas à época pela Companhia, no contexto da oferta pública inicial da Visa 
Inc., em março de 2008, e a uma despesa de R$32,1 milhões relativa à multa contratual estabelecida pela 
denúncia parcial ao Contrato de Prestação de Serviços com a EDS, em 30 de março de 2009. Para maiores 
informações a respeito dessa denúncia parcial, veja a seção “Atividades da Companhia – Contratos 
Relevantes - Contrato de Prestação de Serviços com a EDS”, na página 180. 
 
Resultado Financeiro 
 

O resultado financeiro aumentou R$28,8 milhões, ou 216,8%, para R$42,1 milhões no período de três 
meses encerrado em 31 de março de 2009, comparado a R$13,3 milhões no mesmo período de 2008, devido 
principalmente à operação de antecipação de recebíveis a Estabelecimentos, iniciada em setembro de 2008, 
que gerou um resultado financeiro líquido de R$22,0 milhões, correspondente a 52,3% do resultado financeiro 
deste período. 
 
Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social 
 

O lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social diminuiu R$408,9 milhões, ou 44,0%, para 
R$521,2 milhões no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, comparado a R$930,1 milhões 
no mesmo período de 2008, devido principalmente à variação significativa das receitas operacionais em 
virtude do ganho de capital gerado no resgate das ações pela Visa, Inc., no valor de R$502,9 milhões, em 
março de 2008, explicado no item “Outras Receitas (Despesas) Operacionais, líquidas”. 
 
Lucro Líquido 
 

O lucro líquido diminuiu R$271,0 milhões, ou 44,9%, para R$333,2 milhões no período de três meses 
encerrado em 31 de março de 2009, comparado a R$604,2 milhões no mesmo período de 2008, devido 
principalmente à variação significativa das receitas operacionais em virtude do ganho de capital gerado no 
resgate das ações pela Visa, Inc., no valor de R$502,9 milhões, em março de 2008, explicado no item “Outras 
Receitas (Despesas) Operacionais, líquidas”. 
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Resultados das Operações nos Exercícios Sociais Encerrados em 31 de Dezembro de 2006, 
2007 e 2008 
 

A tabela abaixo apresenta um resumo das demonstrações de resultado e as variações ocorridas nos 
períodos apresentados: 
 

 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
  Part %  Part %  Part % Variação % 
 2006 Rec. Líq. 2007 Rec. Líq. 2008 Rec. Líq. 2006/07 2007/08 
 (em milhares de R$, exceto percentuais) 
RECEITA BRUTA         
Receita de comissões,  

de aluguel e de prestação  
de serviços ...............................  2.161.404 111,1% 2.678.627 111,5% 3.215.553 111,8% 23,9% 20,0% 

Impostos sobre serviços ..............  (216.313) -11,1% (276.407) -11,5% (340.087) -11,8% 27,8% 23,0% 
         
RECEITA OPERACIONAL 

LÍQUIDA ...............................  1.945.091 100,0% 2.402.220 100,0% 2.875.466 100,0% 23,5% 19,7% 
         
Custos dos serviços prestados.....  (690.183) -35,5% (771.046) -32,1% (851.119) -29,6% 11,7% 10,4% 
LUCRO BRUTO.......................  1.254.908 64,5% 1.631.174 67,9% 2.024.347 70,4% 30,0% 24,1% 
         
(DESPESAS) RECEITAS 

OPERACIONAIS         
Pessoal.........................................  (74.670) -3,8% (83.034) -3,5% (95.613) -3,3% 11,2% 15,1% 
Gerais e administrativas..............  (91.114) -4,7% (122.178) -5,1% (147.386) -5,1% 34,1% 20,6% 
Remuneração de 

administradores  
e executivos .............................  (6.219) -0,3% (6.371) -0,3% (9.520) -0,3% 2,4% 49,4% 

Marketing ....................................  (186.711) -9,6% (111.308) -4,6% (77.948) -2,7% -40,4% -30,0% 
Outras receitas (despesas) 

operacionais, líquidas ..............  7.194 0,4% (31.048) -1,3% 325.101 -11,3% -531,6% -1.147,1% 
         
LUCRO OPERACIONAL 

ANTES DO RESULTADO 
FINANCEIRO .......................  903.388 46,4% 1.277.235 53,2% 2.018.981 70,2% 41,4% 58,1% 

         
RESULTADO FINANCEIRO         
Receitas financeiras ....................  147.550 7,6% 126.380 5,3% 153.405 5,3% -14,3% 21,4% 
Despesas financeiras ...................  (61.918) -3,2% (52.675) -2,2% (59.875) -2,1% 14,9% 13,7% 
Antecipação de  

recebíveis, líquido ...................      17.388 0,6%  100,0% 
Variação cambial, líquida ...........  351 0,0% 1.446 0,1% 947 0,0% 312,0% -34,5% 
 85.983 4,4% 75.151 3,1% 111.865 3,9% -12,6% 48,9% 
         
LUCRO ANTES DO 

IMPOSTO DE RENDA  
E DA CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL..................................  989.371 50,9% 1.352.386 56,3% 2.130.846 74,1% 36,7% 57,6% 

         
IMPOSTO DE RENDA  

E CONTRIBUIÇÃO 
SOCIAL         

Correntes .....................................  (388.040) -19,9% (488.787) -20,3% (774.180) -26,9% 26,0% 58,4% 
Diferidos......................................  56.590 2,9% 20.338 0,8% 37.177 1,3% -64,1% 82,8% 
         
LUCRO LÍQUIDO  

DO EXERCÍCIO...................  657.921 33,8% 883.937 36,8% 1.393.843 48,5% 34,4% 57,7% 
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Informações Suplementares 
 
Receita de comissões, de aluguel e de prestação de serviços 
 
 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

Variação % 

 2006 
Part % 

Rec. Líq. 2007 
Part % 

Rec. Líq. 2008 

Part % 
Rec. 
Líq. 2006/07 2007/08

 (em milhares de R$, exceto percentuais) 
Crédito ..........................................  1.175.945 60,5% 1.409.326 58,7% 1.666.923 58,0% 19,8% 18,3%
Débito ...........................................  317.083 16,3% 401.348 16,7% 517.917 18,0% 26,6% 29,0%
Aluguel equipamentos...................  595.979 30,6% 745.937 31,1% 903.061 31,4% 25,2% 21,1%
Outras receitas...............................  72.397 3,7% 122.016 5,1% 127.652 4,4% 68,5% 4,6%
Receita de comissões,  

de aluguel e de  
prestação de serviços ...............  2.161.404 111,1% 2.678.627 111,5% 3.215.553 111,8% 23,9% 20,0%

 
Impostos Sobre Serviços 
 

 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

  Part %  Part %  Part % Variação % 

 2006 Rec. Líq. 2007 Rec. Líq. 2008 
Rec. 
Líq. 2006/07 2007/08 

 (em milhares de R$, exceto percentuais) 
ISS................................................. (11.104) -0,6% (22.503) -0,9% (34.161) -1,2% 102,7% 51,8% 
PIS................................................. (36.605) -1,9% (45.322) -1,9% (55.228) -1,9% 23,8% 21,9% 
COFINS ........................................ (168.604) -8,7% (208.582) -8,7% (250.698) -8,7% 23,7% 20,2% 
Impostos sobre serviços .............. (216.313) -11,1% (276.407) -11,5% (340.087) -11,8% 27,8% 23,0% 
 
Volume Financeiro e Quantidade de Transações 
 

 Exercício encerrado em 31 de dezembro 

 2006 2007 2008 
% Variação 
2006-2008 

CAGR  
(2006-2008) 

 (em milhões de R$, exceto onde indicado) 
Cartões de Crédito:      

Volume Financeiro de Transações(1).............. 71.197 87.966 110.897 55,8% 24,8% 
Quantidade de Transações (em milhões) ....... 1.142,1 1.402,5 1.719,7 50,6% 22,7% 

Cartões de Débito:      
Volume Financeiro de Transações(1).............. 39.552 48.534 64.655 63,5% 27,9% 
Quantidade de Transações (em milhões) ....... 836,0 986,5 1.232,4 47,4% 21,4% 

 

 

(1) Volume Financeiro de Transações capturadas, processadas e liquidadas pela Companhia. 
 
Comparação das Contas de Resultado nos Exercícios Encerrados em 31 de Dezembro de 
2007 e 2008 
 
Receita de comissões, de aluguel e de prestação de serviços 
 

A receita de comissões, de aluguel e de prestação de serviços aumentou R$536,9 milhões, ou 20,0%, 
para R$3.215,6 milhões em 2008, comparado a R$2.678,7 milhões em 2007. Esse aumento foi devido, 
principalmente, ao aumento da receita de comissões, e em menor proporção, ao aumento da receita de aluguel 
de Equipamentos de Captura, conforme explicado abaixo. 
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Receita de Comissões. A receita de comissões aumentou R$374,2 milhões, ou 20,7%, para R$2.184,8 
milhões em 2008, comparado a R$1.810,6 milhões em 2007. Esse aumento é reflexo de um maior Volume 
Financeiro de Transações envolvendo cartões de crédito (26,1%) e cartões de débito (33,2%) no período, 
decorrente do aumento do consumo privado e do uso crescente dos cartões como meio de pagamento, bem 
como do crescimento do market share da Companhia, em decorrência da migração da base de cartões de 
pagamento de alguns Emissores para a Bandeira Visa. O efeito do aumento do Volume Financeiro de 
Transações sobre a receita de comissões foi parcialmente compensado (i) pela maior participação das 
Transações com cartões de débito em relação ao total das receitas da Companhia, onde a média da Taxa de 
Administração Líquida é menor do que as praticadas nas Transações com cartões de crédito; e (ii) pelo 
aumento da Taxa de Intercâmbio, em fevereiro de 2008. 
 

Receita de Aluguel de Equipamentos. A receita de aluguel de Equipamentos de Captura aumentou 
R$157,2 milhões, ou 21,1%, para R$903,1 milhões em 2008, comparado a R$745,9 milhões em 2007. Esse 
aumento ocorreu, principalmente, devido ao aumento de 28,4% da base de Equipamentos de Captura no 
período como consequência da ampliação da rede de Estabelecimentos credenciados. 
 
Impostos sobre Serviços 
 

ISS. A despesa incorrida com ISS aumentou R$11,7 milhões, ou 52,0%, para R$34,2 milhões em 2008, 
comparado a R$22,5 milhões em 2007. A variação foi devida ao aumento da receita de comissões e outras 
receitas, bem como o aumento da alíquota efetiva do imposto que até 31 de julho de 2007 incidiu à alíquota 
de 0,5%, em virtude de benefício fiscal concedido pelo Município de Barueri. A partir de 1º de agosto de 
2007, o ISS aplicável à Companhia passou a incidir à alíquota de 2%, devido à expiração do prazo de vigência 
do benefício fiscal referido acima; por outro lado, os impostos e contribuições federais pagos durante o 
período de apuração passaram a ser deduzidos da base de cálculo do ISS, por conta de alteração na legislação 
aplicável. Para as controladas da Companhia, as alíquotas de ISS variam entre 2,0% e 5,0%. 
 

PIS e COFINS. As contribuições para o PIS e a COFINS calculadas sobre a receita bruta aumentaram R$52,0 
milhões, ou 20,5%, para R$305,9 milhões em 2008, comparado a R$253,9 milhões em 2007. O aumento do valor 
das contribuições para o PIS e a COFINS decorre principalmente do incremento da receita bruta. 
 
Custo dos Serviços Prestados 
 

O custo dos serviços prestados aumentou R$80,1 milhões, ou 10,4%, para R$851,1 milhões em 2008, 
comparados a R$771,0 milhões em 2007. Como percentual da receita líquida, o custo dos serviços prestados 
passou para 29,6% em 2008, comparado a 32,1% em 2007. As principais variações do período estão 
apresentadas abaixo: 

 
(i) Instalação e manutenção dos Equipamentos de Captura: aumento de R$28,8 milhões, ou 23,2%, para 

R$153,2 milhões em 2008, comparados a R$124,4 milhões em 2007, nos custos de instalação e 
manutenção de Equipamentos de Captura, decorrente do crescimento de 28,4% da base de 
Equipamentos de Captura; 

 
(ii) Rede de telecomunicação e de captura: aumento de R$27,5 milhões, ou 26,6%, para R$130,9 

milhões em 2008, comparado a R$103,3 milhões no mesmo período de 2007, em rede de 
telecomunicação e rede de captura, ocorrido pelo aumento de 22,6% na quantidade de Transações 
realizadas com cartões de crédito e 24,9% com cartões de débito; 

 
(iii) Depreciação de Equipamentos de Captura: aumento de R$1,5 milhão, ou 1,2%, para R$124,9 

milhões em 2008, comparado a R$123,4 milhões em 2007, nos custos com a depreciação de 
Equipamentos de Captura. Esse aumento foi devido ao crescimento de 28,4% da base de 
Equipamentos de Captura, cujo efeito foi parcialmente compensado pela redução no preço de 
aquisição dos Equipamentos de Captura decorrente de renegociação junto aos fornecedores; 
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(iv) Processamento de dados: redução de R$6,9 milhões, ou 3,0%, para R$229,1 milhões em 2008, 
comparados a R$236 milhões em 2007, nos custos de processamento de dados, devido 
principalmente à renegociação com fornecedores, e a obtenção de ganhos de escala e de eficiência. 
Essa redução foi parcialmente compensada pelo aumento na quantidade de Transações com cartões 
de crédito e débito; 

 
(v) Tarifas pagas à Bandeira Visa: aumento de R$9,3 milhões, ou 24,0%, para R$48,1 milhões em 

2008, comparados a R$38,8 milhões em 2007 nas tarifas pagas à Bandeira Visa, decorrente 
principalmente do crescimento do Volume Financeiro das Transações com cartões de crédito e 
aumento da alíquota percentual relativa às tarifas pagas à Bandeira Visa, em fevereiro de 2008; e 

 
(vi) Serviço de atendimento telefônico aos Estabelecimentos: aumento de R$8,1 milhões, ou 17,6%, 

para R$54,2 milhões em 2008, comparado a R$46,1 milhões no mesmo período de 2007, com 
serviço de atendimento telefônico aos Estabelecimentos, devido ao aumento de 35,9% da 
quantidade de minutos falados na central de help desk e aumento da quantidade de Equipamentos 
de Captura em 19,5% de 2007 para 2008. Esses aumentos foram compensados parcialmente pela 
redução de custos obtida com renegociação do contrato com o fornecedor desse serviço, havendo 
redução no preço do minuto falado. Para maiores informações sobre os contratos com call centers, 
ver “Atividades da Companhia – Contratos Relevantes”, na página 175 deste Prospecto. 

 
Outros custos importantes no curso dos negócios da Companhia como tarifas de afiliação de 

Estabelecimentos pagas a instituições financeiras e materiais consumíveis utilizados pelos Estabelecimentos 
não tiveram variações significativas. 
 
Lucro Bruto 
 

O lucro bruto aumentou R$393,1 milhões, ou 24,1%, para R$2.024,3 milhões em 2008, comparado a 
R$1.631,2 milhões em 2007. A margem bruta aumentou para 70,4% em 2008, comparado a 67,9% em 2007, 
em decorrência dos fatores descritos acima. 
 
Despesas Operacionais 
 

As despesas operacionais reduziram R$348,5 milhões, ou 98,5%, para R$5,4 milhões em 2008, 
comparado a R$353,9 milhões em 2007. Essa redução foi devida, principalmente ao ganho de capital gerado 
no resgate, pela Visa Inc., de 6.737.060 ações detidas à época pela Companhia, no contexto da oferta pública 
inicial da Visa Inc. e diminuição das despesas com marketing. A redução foi parcialmente compensada por 
um aumento nas despesas gerais e administrativas e de pessoal, conforme explicado abaixo. 

 
Despesas de Pessoal. As despesas de pessoal aumentaram R$12,6 milhões, ou 15,2%, para R$95,6 

milhões em 2008, comparado a R$83,0 milhões em 2007, devido ao reajuste anual de salários e consequente 
aumento dos encargos relacionados, bem como do aumento do número de colaboradores da Companhia e suas 
controladas, de 980 em 31 de dezembro de 2007 para 1.174 em 31 de dezembro de 2008. 

 
Despesas Gerais e Administrativas. As despesas gerais e administrativas aumentaram R$25,2 milhões, 

ou 20,6%, para R$147,4 milhões em 2008, comparado a R$122,2 milhões em 2007, devido principalmente ao 
aumento das despesas com honorários de consultoria e honorários advocatícios para assessoria em diversos 
projetos e, em menor grau, contratações de terceiros e doações para projetos culturais e artísticos, amparadas 
pela Lei Rouanet. 
 

Despesas com Marketing. As despesas com marketing diminuíram R$33,4 milhões, ou 30,0%, para 
R$77,9 milhões em 2008, comparado a R$111,3 milhões em 2007, devido principalmente ao encerramento 
das ações de marketing em conjunto com a Visa do Brasil e Emissores em junho de 2007 e que passaram a ser 
realizadas e custeadas diretamente por estes. 
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Outras Receitas (Despesas) Operacionais, Líquidas. As outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 
variaram R$356,1 milhões, de uma despesa de R$31,0 milhões em 2007 para uma receita de R$325,1 milhões 
em 2008, devido principalmente ao ganho de capital, no montante de R$502,9 milhões, gerado no resgate, 
pela Visa Inc., de 6.737.060 ações detidas à época pela Companhia, no contexto da oferta pública inicial da 
Visa Inc. Esse ganho foi parcialmente compensado por (i) perda de R$79,4 milhões com a descontinuidade de 
projetos em virtude da não geração de resultados futuros, anteriormente classificados no ativo da Companhia, 
(ii) perda de R$39,1 milhões devido à revisão da estimativa do valor do ágio na controlada CBGS Ltda. e 
(iii) provisão de R$16,1 milhões relativa à perda no ágio da controlada indireta CBGS. Para mais informações 
sobre a operação que originou esse ágio, ver “Atividades da Companhia – Controladas”, na página 154 
deste Prospecto. 
 
Resultado Financeiro 
 

O resultado financeiro aumentou R$36,7 milhões, ou 48,8%, para R$111,9 milhões em 2008, comparado 
a R$75,2 milhões em 2007 devido ao (i) início da operação de antecipação de recebíveis a Estabelecimentos 
em 1º de setembro de 2008, o que gerou uma receita financeira de R$17,4 milhões, correspondente a 15,5% 
do resultado financeiro de 2008 e (ii) aumento nos rendimentos de aplicações financeiras. 
 
Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social 
 

O lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social aumentou R$778,5 milhões, ou 57,6%, para 
R$2.130,9 milhões em 2008, comparado a R$1.352,4 milhões em 2007, em decorrência dos fatores descritos acima. 
 
Lucro Líquido 

 
O lucro líquido aumentou R$509,9 milhões, ou 57,7%, para R$1.393,8 milhões em 2008, comparado a 

R$883,9 milhões em 2007, conforme variações explicadas acima. 
 
Comparação das Contas de Resultado nos Exercícios Encerrados em 31 de Dezembro de 
2006 e 2007 
 
Receita de comissões, de aluguel e de prestação de serviços 
 

A receita de comissões, de aluguel e de prestação de serviços aumentou R$517,2 milhões, ou 23,9%, 
para R$2.678,6 milhões em 2007, comparada a R$2.161,4 milhões em 2006. Esse aumento foi devido, 
principalmente, ao aumento da receita de comissões e, em menor proporção, ao aumento da receita de aluguel 
de Equipamentos de Captura, conforme explicado abaixo. 
 

Receita de Comissões. A receita de comissões aumentou R$317,7 milhões, ou 21,3%, para R$1.810,7 
milhões em 2007, comparada a R$1.493,0 milhões em 2006. Esse aumento é reflexo de um maior Volume 
Financeiro de Transações envolvendo cartões de crédito no período (23,5%) e nos cartões de débito 
(22,7%), decorrente do aumento do consumo privado e do uso crescente dos cartões como meio de 
pagamento. O efeito do aumento do Volume Financeiro de Transações sobre a receita de comissões foi 
parcialmente compensado pela maior participação das Transações com cartões de débito em relação ao 
total das receitas da Companhia, nas quais a média da Taxa de Administração líquida é menor que as 
praticadas nas Transações com cartões de crédito. 
 

Receita de Aluguel de Equipamentos. A receita de aluguel de Equipamentos de Captura aumentou 
R$150,0 milhões, ou 25,2%, para R$746,0 milhões em 2007, comparada a R$596,0 milhões em 2006. Esse 
aumento ocorreu, principalmente, devido ao aumento de 19,8% da base instalada de Equipamentos de Captura 
no período, consequência da ampliação da rede de Estabelecimentos credenciados, bem como da atualização 
tecnológica de base de Equipamentos de Captura. 
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Impostos sobre Serviços 
 

ISS. A despesa incorrida com ISS aumentou R$11,4 milhões, ou 102,7%, para R$22,5 milhões em 2007, 
comparada a R$11,1 milhões em 2006. A variação foi devida ao aumento da receita de comissões e outras 
receitas, bem como o aumento da alíquota efetiva do imposto que até 31 de julho de 2007 incidiu à alíquota 
de 0,5%, em virtude de benefício fiscal concedido pelo Município de Barueri. A partir de 1º de agosto de 
2007, o ISS aplicável à Companhia passou a incidir à alíquota de 2%, devido à expiração do prazo de vigência 
do benefício fiscal referido acima; por outro lado, os impostos e contribuições federais pagos durante o 
período de apuração passaram a ser deduzidos da base de cálculo do ISS, por conta de alteração na legislação 
aplicável. Para as controladas da Companhia, as alíquotas de ISS variam entre 2,0% e 5,0%. 
 

PIS e COFINS. As contribuições para o PIS e a COFINS calculadas sobre a receita bruta aumentaram 
R$48,7 milhões, ou 23,7%, para R$253,9 milhões em 2007, comparadas a R$205,2 milhões em 2006. O 
aumento do valor das contribuições para o PIS e a COFINS decorre principalmente do incremento da 
receita bruta. 
 
Custo dos Serviços Prestados 
 

O custo dos serviços prestados aumentou R$80,8 milhões, ou 11,7%, para R$771,0 milhões em 2007, 
comparado a R$690,2 milhões em 2006. Como percentual da receita líquida, o custo dos serviços passou para 
32,1% em 2007, comparado a 35,5% em 2006. As principais variações do período estão apresentadas abaixo: 

 
(i) Instalação e manutenção dos Equipamentos de Captura: aumento de R$19,9 milhões, ou 19,0%, 

para R$124,4 milhões em 2007, comparados a R$104,5 milhões em 2006, nos custos de instalação 
e manutenção de Equipamentos de Captura, decorrente do crescimento de 19,8% da base de 
Equipamentos de Captura; 

 
(ii) Rede de telecomunicação e de captura: aumento de R$24,3 milhões, ou 30,8%, para 

R$103,3 milhões em 2007, comparado a R$79,0 milhões no mesmo período de 2006, em rede de 
telecomunicação e rede de captura, ocorridos pelo aumento de 22,8% na quantidade de Transações 
realizadas com cartões de crédito e 18,0% na de débito; 

 
(iii) Depreciação de Equipamentos de Captura: aumento de R$3,0 milhões, ou 2,5%, para 

R$123,4 milhões em 2007, comparado a R$120,4 milhões em 2006, nos custos com a depreciação 
de Equipamentos de Captura. Este aumento foi devido ao crescimento de 19,8% da base de 
Equipamentos de Captura, cujo efeito foi parcialmente compensado pela redução no preço de 
aquisição dos Equipamentos de Captura, que são referenciados em Dólar, decorrente da apreciação 
do Real, que foi de 17,2% em 2007; 

 
(iv) Processamento de dados: aumento de R$15,8 milhões, ou 7,2%, para R$236,0 milhões em 2007, 

comparados a R$220,2 milhões em 2006, nos custos de processamento de dados, em virtude do 
aumento de 22,8% na quantidade de Transações com cartões de crédito e de 18,0% na de débito. O 
aumento nesses custos foi parcialmente compensado pela renegociação com fornecedores, o que 
gerou ganhos de escala e de eficiência; 

 
(v) Tarifas pagas à Bandeira Visa: aumento de R$14,7 milhões, ou 61,0%, para R$38,8 milhões em 

2007, comparados a R$24,1 milhões em 2006 nas tarifas pagas à Bandeira Visa, decorrente 
principalmente, do crescimento no Volume Financeiro das Transações com cartões de crédito e de 
débito, bem como pelo cancelamento do reembolso de valores em moeda estrangeira. Até janeiro 
de 2007, a Visa International reembolsava eventuais custos com variação cambial incorridos pela 
Companhia quando da conversão dos valores recebidos em moeda estrangeira em função dos 
gastos de portadores estrangeiros no Brasil; e 
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(vi) Serviço de atendimento telefônico aos Estabelecimentos: aumento de R$3,8 milhões, ou 9,0%, para 
R$46,1 milhões em 2007, comparado a R$42,3 milhões no mesmo período de 2006, com serviço de 
atendimento telefônico aos Estabelecimentos, devido ao aumento de 41,3% da quantidade de minutos 
falados na central de help desk em virtude da implantação em 2007 do novo modelo de operador 
logístico, pelo qual o custo da ligação passou a ser suportado pela Companhia, e do aumento da 
quantidade de Equipamentos de Captura em 28,0% de 2006 para 2007. Esses aumentos foram 
compensados parcialmente pela redução de custos obtida com renegociação do contrato com o 
fornecedor desse serviço, havendo redução no preço do minuto falado. Para maiores informações 
sobre esses contratos, ver “Atividades da Companhia – Contratos Relevantes”. 

 
Outros custos importantes no curso dos negócios da Companhia como tarifas de afiliação de 

Estabelecimentos pago a instituições financeiras e materiais consumíveis utilizados pelos Estabelecimentos 
não tiveram variações significativas. 
 
Lucro Bruto 
 

O lucro bruto aumentou R$376,3 milhões, ou 30,0%, para R$1.631,2 milhões em 2007, comparado a 
R$1.254,9 milhões em 2006. A margem bruta aumentou para 67,9% em 2007, comparado a 64,5% em 2006, 
em decorrência dos fatores descritos acima. 
 
Despesas Operacionais 
 

As despesas operacionais aumentaram R$2,4 milhões, ou 0,7%, para R$353,9 milhões em 2007, 
comparadas a R$351,5 milhões em 2006. Esse crescimento decorreu de um aumento nas despesas gerais e 
administrativas, de pessoal e outras receitas (despesas) operacionais, conforme explicado abaixo, o qual foi 
parcialmente compensado pela diminuição das despesas com marketing. 

 
Despesas de Pessoal. As despesas de pessoal aumentaram R$8,3 milhões, ou 11,1%, para R$83,0 

milhões em 2007, comparadas a R$74,7 milhões em 2006, devido ao reajuste anual de salários e consequente 
aumento dos encargos relacionados, bem como do aumento do número de colaboradores da Companhia e suas 
controladas diretas, de 840 colaboradores em 31 de dezembro de 2006 para 980 em 31 de dezembro de 2007. 

 
Despesas Gerais e Administrativas. As despesas gerais e administrativas aumentaram R$31,1 milhões, ou 

34,1%, para R$122,2 milhões em 2007, comparadas a R$91,1 milhões em 2006, devido principalmente ao aumento 
das despesas com honorários de consultoria e honorários advocatícios para assessoria em diversos projetos e, em 
menor grau, contratações de terceiros e doações para projetos culturais e artísticos, amparadas pela Lei Rouanet. 
 

Despesas com Marketing. As despesas com marketing diminuíram R$75,4 milhões, ou 40,4%, para 
R$111,3 milhões em 2007, comparadas a R$186,7 milhões em 2006, devido principalmente ao encerramento 
de parte das ações de marketing que passaram a ser realizadas e suportadas em conjunto com a Visa do Brasil 
e Emissores a partir de junho de 2007. 
 

Outras Receitas (Despesas) Operacionais, líquidas. As outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 
variaram R$38,2 milhões, de uma receita de R$7,2 milhões em 2006 para uma despesa de R$31,0 milhões em 
2007, devido ao aumento das despesas com provisões para contingências tributárias em 2007, sendo que no 
exercício social de 2006 este saldo foi positivo, em decorrência da reversão de provisão para contingências 
tributárias, reduzindo as despesas e gerando saldo credor naquele exercício.  
 
Resultado Financeiro 
 

O resultado financeiro diminuiu R$10,8 milhões, ou 12,6%, para R$75,2 milhões em 2007, comparado a 
R$86,0 milhões em 2006 pela (i) diminuição na taxa de juros que remunera as aplicações financeiras de curto 
prazo, contratadas em percentual equivalente a 100% do CDI, e (ii) pelo aumento das despesas com atualizações 
monetárias decorrentes de tributos que estão sendo discutidos judicialmente e que são corrigidos pela SELIC.  
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Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social 
 

O lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social aumentou R$363,0 milhões, ou 36,7%, para 
R$1.352,4 milhões em 2007, comparado a R$989,4 milhões em 2006, em decorrência dos fatores descritos acima. 
 
Lucro Líquido 
 

O lucro líquido aumentou R$226,0 milhões, ou 34,4%, para R$883,9 milhões em 2007, comparado a 
R$657,9 milhões em 2006, conforme variações explicadas acima. 
 
Principais Contas Patrimoniais em 31 de março de 2009 e 31 de dezembro de 2008 
 

A tabela abaixo apresenta os balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2008 e 31 de março de 2009, 
com as correspondentes variações: 
 

 

Em 31 de 
dezembro 
de 2008 %AV* 

Em 31 de  
março 

de 2009 %AV* 
% Variação
2008/2009 

 (em milhares de R$, exceto percentuais) 
Circulante   
Disponibilidades ........................................................... 14.697 0,7% 4.519 0,2% -69,3% 
Aplicações financeiras .................................................. 1.057.460 48,3% 281.352 14,7% -73,4% 
Contas a receber operacional ........................................ 162.943 7,4% 694.341 36,3% 326,1% 
Contas a receber de controlada ..................................... 177 0,0% – – -100,0% 
Imposto de renda e contribuição social diferidos.......... 37.054 1,7% 49.877 2,6% 34,6% 
Impostos antecipados e a recuperar .............................. 1.219 0,1% 11.767 0,6% 865,3% 
Outros valores a receber ............................................... 4.941 0,2% 7.839 0,4% 58,7% 
Direitos a receber – securitização no exterior ............... 207.979 9,5% 208.811 10,9% 0,4% 
Juros a receber – securitização no exterior.................... 6.341 0,3% 5.693 0,3% -10,2% 
Despesas pagas antecipadamente.................................. 4.488 0,2% 6.742 0,4% 50,2% 
Total do Ativo Circulante........................................... 1.497.299 68,4% 1.270.941 66,4% -15,1% 

      
Não Circulante      
Realizável a longo prazo:      

Direitos a receber – securitização no exterior ............ 277.000 12,7% 221.071 11,6% -20,2% 
Imposto de renda e contribuição social diferidos ....... 132.344 6,0% 143.283 7,5% 8,3% 
Outros valores a receber............................................. 1.703 0,1% 1.741 0,1% 2,2% 

      
Investimentos:      

Investimentos em controladas.................................... – – – – – 
Outros investimentos ................................................. 174 0,0% 12 0,0% -93,1% 

Imobilizado................................................................... 213.295 9,7% 206.881 10,8% -3,0% 
Intangível:      

Ágio na aquisição de investimentos ........................... 17.795 0,8% 22.374 1,2% 25,7% 
Outros intangíveis ...................................................... 49.075 2,2% 47.031 2,5% -4,2% 

Total do Ativo Não Circulante................................... 691.386 31,6% 642.393 33,6% -7,1% 
Total do Ativo ............................................................. 2.188.685 100,0% 1.913.334 100,0% -12,6% 

 

 

* Análise Vertical. 
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 Períodos encerrados em 

 

Em 31 de 
dezembro 
 de 2008 %AV* 

Em 31 de  
março  

de 2009 %AV* 
% Variação
2008/2009 

 (em milhares de R$, exceto percentuais) 
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   
Circulante     
Financiamentos ..................................................... 401 0,0% 258 0,0% -35,7% 
Contas a pagar a estabelecimentos........................ 487.628 22,3% 597.133 31,2% 22,5% 
Fornecedores......................................................... 44.703 2,0% 44.712 2,3% 0,0% 
Impostos e contribuições a recolher ...................... 275.066 12,6% 151.414 7,9% -45,0% 
Obrigações a pagar – securitização no exterior ..... 207.943 9,5% 208.931 10,9% 0,5% 
Juros a pagar – securitização no exterior............... 6.341 0,3% 5.693 0,3% -10,2% 
Dividendos a pagar ............................................... 542.985 24,8% 333.199 17,4% -38,6% 
Outras obrigações ................................................. 118.427 5,4% 121.500 6,4% 2,6% 
Total do Passivo Circulante ............................... 1.683.494 76,9% 1.462.840 76,5% -13,1% 

      

Não Circulante      
Obrigações a pagar – securitização no exterior ..... 277.000 12,7% 221.071 11,6% -20,2% 
Provisão para contingências.................................. 68.390 3,1% 68.208 3,6% -0,3% 
Outras obrigações ................................................. 740 0,0% 2.154 0,1% 191,1% 
Total do Passivo Não Circulante........................ 346.130 15,8% 291.433 15,2% -15,8% 
      

Patrimônio Líquido      
Capital social ........................................................ 75.379 3,4% 75.379 3,9% 0,0% 
Reservas de capital................................................ 68.606 3,1% 68.606 3,6% 0,0% 
Reservas de lucros – legal..................................... 15.076 0,7% 15.076 0,8% 0,0% 
Total do Patrimônio Líquido ............................. 159.061 7,3% 159.061 8,3% 0,0% 
      

Total do Passivo e Patrimônio Líquido ............. 2.188.685 100,0% 1.913.334 100,0% -12,6% 
 

 

* Análise Vertical. 
 
Comparação das Principais Contas Patrimoniais em 31 de dezembro de 2008 e 31 de março de 2009 
 
ATIVO 
 
Circulante 
 
Aplicações financeiras 
 

Em 31 de março de 2009, o saldo de Aplicações financeiras totalizava R$281,4 milhões, 73,4% menor 
que o respectivo saldo em 31 de dezembro de 2008, que era de R$1.057,5 milhões. Essa variação ocorreu em 
função do: (i) pagamento de dividendos aos acionistas, no valor de R$543,0 milhões; e (ii) ajuste anual de 
imposto de renda e contribuição social pagos, que geraram um menor volume recursos disponíveis para 
aplicações financeiras.  
 
Contas a receber operacional 
 

Em 31 de março de 2009, o saldo de Contas a receber operacional totalizava R$694,3 milhões, 
326,2% maior que o respectivo saldo em 31 de dezembro de 2008, que era de R$162,9 milhões. A variação 
ocorreu em virtude do início das operações de antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos em setembro 
de 2008. Para maiores informações sobre a contabilização das operações de antecipação de recebíveis, ver 
“– Resultado Financeiro”. 
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Não Circulante  
 
Realizável a longo prazo 
 
Direitos a receber – securitização no exterior 
 

Em 31 de março de 2009, o saldo de Direitos a receber – securitização no exterior era de R$221,1 milhões, 
20,2% menor que o respectivo saldo em 31 de dezembro de 2008, que era de R$277,0 milhões, devido à 
reclassificação da amortização para o ativo circulante. Para maiores informações sobre a operação de securitização, 
ver “– Liquidez e Recursos de Capital”. 
 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 
 

Em 31 de março de 2009, o saldo de Imposto de renda e contribuição social diferidos era de R$143,3 milhões, 
8,3% maior que o respectivo saldo em 31 de dezembro de 2008, que era de R$132,3 milhões, devido ao aumento 
das despesas temporariamente indedutíveis, tais como provisão para contingências e provisão para pagamento de 
serviços prestados, que são fato gerador do imposto de renda e contribuição social diferidos.  
 
Imobilizado 
 

Em 31 de março de 2009, o saldo do imobilizado era de R$206,9 milhões, 3,0% menor que o respectivo 
saldo em 31 de dezembro de 2008, que era de R$213,3 milhões devido à baixa de Equipamentos de Captura e 
outros equipamentos realizada no período. 
 
Intangível 
 
Ágio na aquisição de investimentos 
 

Em 31 de março de 2009, o saldo de Ágio na aquisição de investimentos era de R$22,4 milhões, 25,7% 
maior que o respectivo saldo em 31 de dezembro de 2008, que era de R$17,8 milhões em virtude do aumento 
no ágio decorrente da aquisição de investimentos em controladas. 
 
PASSIVO 
 
Circulante 
 
Contas a Pagar a Estabelecimentos 
 

Em 31 de março de 2009, o saldo do Contas a Pagar a Estabelecimentos era de R$597,1 milhões, 22,5% 
maior que o respectivo saldo em 31 de dezembro de 2008, que era de R$487,6 milhões. Esta variação é 
resultante do aumento da quantidade de Transações com cartões de crédito. 
 
Impostos e contribuições a recolher 
 

Em 31 de março de 2009, o saldo de impostos e contribuições a recolher era de R$151,4 milhões, 45,0% 
menor que o respectivo saldo em 31 de dezembro de 2008, que era de R$275,1 milhões, em virtude do ajuste 
anual de imposto de renda e contribuição social pagos em janeiro de 2009. 
 
Dividendos a Pagar 
 

Em 31 de março de 2009, o saldo de dividendos a pagar era de R$333,2 milhões, 38,6% menor que o 
respectivo saldo em 31 de dezembro de 2008, que era de R$543,0 milhões. Esta variação é decorrente do 
menor valor de dividendos a pagar declarados, que referem-se somente ao período de três meses encerrados 
em 31 de março de 2009. 
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Não Circulante 
 
Obrigações a pagar – securitização no exterior 
 

Em 31 de março de 2009, o saldo de Obrigações a pagar – securitização no exterior era de R$221,1 milhões, 
20,2% menor que o respectivo saldo em 31 de dezembro de 2008, que era de R$277,0 milhões. As variações são 
decorrentes da reclassificação dos valores relativos à amortização da securitização no exterior para o passivo 
circulante. Para maiores informações sobre esta operação, ver nesta seção “Liquidez e Recursos de Capital”. 
 
Patrimônio Líquido 
 

Em 31 de março de 2009, o saldo do patrimônio líquido era de R$159,1 milhões, sendo o mesmo saldo 
apresentado em 31 de dezembro de 2008. 
 
Principais Contas Patrimoniais em 31 de março de 2009 e 31 de março de 2008 
 

A tabela abaixo apresenta os balanços patrimoniais em 31 de março de 2008 e 31 de março de 2009, 
com as correspondentes variações: 
 

 

Em 31 de 
março de 

2008 %AV* 

Em 31 de  
março 

de 2009 %AV* 

% 
Variação

2008/2009
 (em milhares de R$, exceto percentuais) 
ATIVO      
Circulante   
Disponibilidades................................................................ 2.811 0,1% 4.519  0,2% 60,8% 
Aplicações financeiras ...................................................... 1.602.126  61,7% 281.352 14,7% -82,4% 
Contas a receber operacional............................................. 11.021  0,4% 694.341 36,3% 6.200,2% 
Contas a receber de controlada.......................................... – 0,0% – 0,0% – 
Imposto de renda e contribuição social diferidos .............. 17.981  0,7% 49.877  2,6% 177,4% 
Impostos antecipados e a recuperar................................... 994  0,0% 11.767  0,6% 1.083,8% 
Outros valores a receber.................................................... 7.790  0,3% 7.839  0,4% 0,6% 
Direitos a receber – securitização no exterior.................... 149.275  5,7% 208.811  10,9% 39,9% 
Juros a receber – securitização no exterior ........................ 6.042  0,2% 5.693  0,3% -5,8% 
Despesas pagas antecipadamente ...................................... 3.312  0,1% 6.742  0,4% 103,67% 
Total do Ativo Circulante ............................................... 1.801.352  69,3% 1.270.941  66,4% -29,4% 

      

Não Circulante      
Realizável a longo prazo:      

Direitos a receber – securitização no exterior................. 324.824  12,5% 221.071  11,6% -31,9% 
Imposto de renda e contribuição social diferidos ........... 103.527  4,0% 143.283  7,5% 38,4% 
Outros valores a receber ................................................. 249  0,0% 1.741  0,1% 599,2% 

      

Investimentos:      
Investimentos em controladas ........................................ – 0,0% – 0,0% – 
Outros investimentos...................................................... 285  0,0% 12  0,0% -95,8% 

Imobilizado ....................................................................... 192.334  7,4% 206.881  10,8% 7,6% 
Intangível:      

Ágio na aquisição de investimentos ............................... 48.170  1,9% 22.374  1,2% -53,6% 
Outros intangíveis .......................................................... 127.459  4,9% 47.031  2,5% -63,1% 

Total do Ativo Não Circulante ....................................... 796.848  30,7% 642.393  33,6% -19,4% 
      

Total do Ativo.................................................................. 2.598.200  100,0% 1.913.334  100,0% -26,4% 
 
 

* Análise Vertical. 
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 Períodos encerrados em 

 

Em 31 de 
março 

de 2008 %AV* 

Em 31 de  
março  

de 2009 %AV* 

% 
Variação

2008/2009
 (em milhares de R$, exceto percentuais) 
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   
Circulante   
Financiamentos ................................................................ 928  0,0% 258  0,0% -72,2% 
Contas a pagar a estabelecimentos ................................... 395.310  15,2% 597.133  31,2% 51,1% 
Fornecedores .................................................................... 42.728  1,6% 44.712  2,3% 4,6% 
Impostos e contribuições a recolher ................................. 281.745  10,8% 151.414  7,9% -46,3% 
Obrigações a pagar – securitização no exterior ................ 149.164  5,7% 208.931  10,9% 40,1% 
Juros a pagar – securitização no exterior.......................... 6.042  0,2% 5.693  0,3% -5,8% 
Dividendos a pagar........................................................... 1.122.130  43,2% 333.199  17,4% -70,3% 
Outras obrigações............................................................. 46.943 1,8% 121.500  6,4% 158,8% 
Total do Passivo Circulante........................................... 2.044.990 78,7% 1.462.840  76,5% -28,5% 

      

Não Circulante      
Obrigações a pagar – securitização no exterior ................ 324.824  12,5% 221.071  11,6% -31,9% 
Provisão para contingências ............................................. 68.602  2,6% 68.208  3,6% -0,6% 
Outras obrigações............................................................. 892  0,0% 2.154  0,1% 141,5% 
Total do Passivo Não  Circulante .................................. 394.318  15,2% 291.433  15,2% -26,1% 
      

Patrimônio Líquido      
Capital social.................................................................... 75.379  2,9% 75.379  3,9% 0,0% 
Reservas de capital........................................................... 68.606  2,6% 68.606  3,6% 0,0% 
Reservas de lucros – legal ................................................ 14.907  0,6% 15.076  0,8% 1,1% 
Total do Patrimônio Líquido......................................... 158.892  6,1% 159.061  8,3% 0,1% 
      

Total do Passivo e Patrimônio Líquido......................... 2.598.200  100,0% 1.913.334  100,0% -26,4% 
 
 

 

* Análise Vertical. 
 
Comparação das Principais Contas Patrimoniais em 31 de março de 2008 e 31 de março de 2009 
 
ATIVO 
 
Circulante 
 
Aplicações financeiras 
 

Em 31 de março de 2009, o saldo de Aplicações financeiras totalizava R$281,4 milhões, 82,4% menor que o 
respectivo saldo em 31 de março de 2008, que era de R$1.602,1 milhões. A variação ocorreu devido aos desembolsos 
efetuados em função: (i) de dividendos pagos aos acionistas; (ii) do ajuste anual de imposto de renda e contribuição 
social pagos; e (iii) da utilização de recursos nas operações de antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos. 
 
Contas a receber operacional 
 

Em 31 de março de 2009, o saldo de Contas a receber operacional totalizava R$694,3 milhões, 6.211,8% 
maior que o respectivo saldo em 31 de março de 2008, que era de R$11,0 milhões. A variação ocorreu em 
virtude do início das operações de antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos em setembro de 2008. 
 
Direitos a receber – securitização no exterior 
 

Em 31 de março de 2009, o saldo de Direitos a receber – securitização no exterior era de R$208,8 
milhões, 39,9% maior que o respectivo saldo em 31 de março de 2008, que era de R$149,3 milhões devido à 
reclassificação da amortização do realizável a longo prazo. Para maiores informações sobre a operação de 
securitização, ver “– Liquidez e Recursos de Capital”. 
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Não Circulante  
 
Realizável a longo prazo 
 
Direitos a receber – securitização no exterior 
 

Em 31 de março de 2009, o saldo de Direitos a receber – securitização no exterior era de R$221,1 
milhões, 31,9% menor que o respectivo saldo em 31 de março de 2008, que era de R$324,8 milhões devido à 
reclassificação da amortização para o ativo circulante. Para maiores informações sobre a operação de 
securitização, ver “– Liquidez e Recursos de Capital”. 
 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 
 

Em 31 de março de 2009, o saldo de Imposto de renda e contribuição social diferidos era de R$143,3 
milhões, 38,5% maior que o respectivo saldo em 31 de março de 2008, que era de R$103,5 milhões devido ao 
aumento de despesas temporariamente indedutíveis, tais como provisões para contingências e para pagamento 
de serviços prestados, que são fato gerador do imposto de renda e contribuição social diferidos.  
 
Imobilizado 
 

Em 31 de março de 2009, o saldo do imobilizado era de R$206,9 milhões, 7,6% maior que o respectivo 
saldo em 31 de março de 2008, que era de R$192,3 milhões devido substancialmente à aquisição de novos 
Equipamentos de Captura realizada no período, esse aumento foi parcialmente compensado pelas baixas 
ocorridas e depreciação dos Equipamentos de Captura e demais equipamentos durante o período. 
 
Intangível 
 
Ágio na aquisição de investimentos 
 

Em 31 de março de 2009, o saldo de Ágio na aquisição de investimentos era de R$22,4 milhões, 53,6% 
menor que o respectivo saldo em 31 de março de 2008, que era de R$48,2 milhões em virtude principalmente 
da redução ao valor recuperável do ágio registrado na aquisição de controladas. 
 
Outros intangíveis 
 

Em 31 de março de 2009, o saldo de Outros intangíveis era de R$47,0 milhões, 63,1% menor que o 
respectivo saldo em 31 de março de 2008, que era de R$127,5 milhões, em virtude da baixa de projetos sem 
previsão de geração de resultados futuros. 
 
PASSIVO 
 
Circulante 
 
Contas a Pagar a Estabelecimentos 
 

Em 31 de março de 2009, o saldo do Contas a Pagar a Estabelecimentos era de R$597,1 milhões, 51,0% 
maior que o respectivo saldo em 31 de março de 2008, que era de R$395,3 milhões. Esta variação é resultante 
do aumento da quantidade de Transações com cartões de crédito. 
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Impostos e contribuições a recolher 
 

Em 31 de março de 2009, o saldo de impostos e contribuições a recolher era de R$151,4 milhões, 
46,3% menor que o respectivo saldo em 31 de março de 2008, que era de R$281,7 milhões, em virtude do 
maior resultado apurado em 2008 ocorrido pelo ganho de capital gerado no resgate de ações da Visa Inc.  

 
Dividendos a Pagar 
 

Em 31 de março de 2009, o saldo de dividendos a pagar era de R$333,2 milhões, 70,3% menor que o 
respectivo saldo em 31 de março de 2008, que era de R$1.122,1 milhões. Esta variação é decorrente do 
menor valor de dividendos a pagar declarados, ocorrido em virtude do maior resultado apurado em 2008 
em função do ganho de capital gerado no resgate de ações da Visa Inc. 
 
Obrigações a pagar – securitização no exterior 
 

Em 31 de março de 2009, o saldo de Obrigações a pagar – securitização no exterior era de R$208,9 
milhões, 40,0% maior que o respectivo saldo em 31 de março de 2008, que era de R$149,2 milhões. As 
variações são decorrentes da reclassificação dos valores relativos à amortização da securitização no exterior 
do não circulante para o circulante. Para maiores informações sobre esta operação, ver “– Liquidez e 
Recursos de Capital”. 
 
Não Circulante 
 
Obrigações a pagar – securitização no exterior 
 

Em 31 de março de 2009, o saldo de Obrigações a pagar – securitização no exterior era de R$221,1 
milhões, 31,9% menor que o respectivo saldo em 31 de março de 2008, que era de R$324,8 milhões. As 
variações são decorrentes da reclassificação dos valores relativos à amortização da securitização no exterior 
para o passivo circulante. Para maiores informações sobre esta operação, ver nesta seção “Liquidez e 
Recursos de Capital”. 
 
Patrimônio Líquido 
 

Em 31 de março de 2009, o saldo do patrimônio líquido era de R$159,1 milhões, 0,1% maior que 
saldo de 31 de março de 2008 que era de 158,9 milhões. As variações não foram significativas. O lucro foi 
totalmente distribuído nos períodos. 
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Principais Contas Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2006, 2007 e 2008 
 

A tabela abaixo apresenta os balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2006, 2007 e 2008 e as 
variações ocorridas nos períodos apresentados: 
 

 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
       2006/2007 2007/2008 

ATIVO 2006 %AV* 2007 %AV* 2008 %AV* %Variação %Variação
 (em milhares de R$, exceto percentuais) 
Circulante         
Disponibilidades ........................................... 35.264 1,8% 29.007 1,4% 14.697 0,7% -17,7% -49,3% 
Aplicações financeiras .................................. 712.952 35,9% 966.217 47,2% 1.057.460 48,3% 35,5% 9,4% 
Contas a receber operacional ........................ 6.696 0,3% 14.703 0,7% 162.943 7,4% 119,6% 1.008,2% 
Contas a receber de controlada ..................... –  – – 177 0,0% – – 
Impostos antecipados e a recuperar .............. 6.737 0,3% 877 0,0% 1.219 0,1% -87,0% 39,0% 
Imposto de renda e contribuição  

social diferidos .......................................... 36.689 1,8% 35.118 1,7% 37.054 1,7% -4,3% 5,5% 
Outros valores a receber ............................... 5.928 0,3% 6.674 0,3% 4.941 0,2% 12,6% -26,0% 
Direitos a receber – securitização  

no exterior.................................................. 169.925 8,6% 149.119 7,3% 207.979 9,5% -12,2% 39,5% 
Juros a receber – securitização  

no exterior.................................................. 9.883 0,5% 6.544 0,3% 6.341 0,3% -33,8% -3,1% 
Despesas pagas antecipadamente ................. 6.434 0,3% 1.950 0,1% 4.488 0,2% -69,7% 130,2% 
Total do Ativo Circulante........................... 990.508 49,9% 1.210.209 59,1% 1.497.299 68,4% 22,2% 23,7% 
         

Não Circulante        
Realizável a longo prazo:        
Direitos a receber – securitização  

no exterior.................................................. 623.466 31,4% 367.516 17,9% 277.000 12,7% -41,1% -24,6% 
Imposto de renda e contribuição  

social diferidos .......................................... 72.242 3,6% 94.150 4,6% 132.344 6,0% 30,3% 40,6% 
Outros valores a receber ............................... 399 0,0% 249 0,0% 1.703 0,1% -37,6% 583,9% 
         

Investimentos:        
Investimentos em controladas e coligadas.... – – – – – – – – 
Outros investimentos .................................... 288 0,0% 288 0,0% 174 0,0% 0,0% -39,6% 
Imobilizado ................................................... 182.703 9,2% 210.483 10,3% 213.295 9,7% 15,2% 1,3% 
Intangível:        
Ágio na aquisição de investimentos ............. 30.949 1,6% 41.157 2,0% 17.795 0,8% 33,0% -56,8% 
Outros intangíveis ......................................... 84.540 4,3% 124.681 6,1% 49.075 2,2% 47,5% -60,6% 
Total do Ativo Não Circulante................... 994.587 50,1% 838.524 40,9% 691.386 31,6% -15,7% -17,5% 
         

Total do Ativo .............................................. 1.985.095 100,0% 2.048.733 100,0% 2.188.685 100,0% 3,2% 6,8% 
 

 

* Análise Vertical. 
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 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
       2006/2007 2007/2008 

 2006 %AV* 2007 %AV* 2008 %AV* %Variação %Variação 
 (em milhares de R$, exceto percentuais) 
PASSIVO E PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO    

  
Circulante  
Financiamentos ........................................ 2.665 0,1% 1.034 0,1% 401 0,0% -61,2% -61,2% 
Contas a pagar a estabelecimentos .......... 354.192 17,8% 437.487 21,4% 487.628 22,3% 23,5% 11,5% 
Fornecedores ............................................ 71.848 3,6% 85.595 4,2% 44.703 2,0% 19,1% -47,8% 
Impostos e contribuições a recolher ........ 145.445 7,3% 227.803 11,1% 275.066 12,6% 56,6% 20,7% 
Contas a pagar para controlada................ – – – – –  – 
Provisão para contingências..................... 38.200 1,9% 2.520 0,1% 0,0 0,0% -93,4% -100,0% 
Obrigações a pagar –  

securitização no exterior....................... 169.925 8,6% 148.941 7,3% 207.943 9,5% -12,3% 39,6% 
Juros a pagar –  

securitização no exterior....................... 9.883 0,5% 6.544 0,3% 6.341 0,3% -33,8% -3,1% 
Dividendos a pagar .................................. 323.473 16,3% – – 542.985 24,8% -100,0% 100,0% 
Outras obrigações..................................... 87.967 4,4% 98.632 4,8% 118.427 5,4% 12,1% 20,1% 
Total do Passivo Circulante .................. 1.203.598 60,6% 1.008.556 49,2% 1.683.494 76,9% -16,2% 66,9% 
         

Não Circulante      
Obrigações a pagar –  

securitização no exterior....................... 623.424 31,4% 367.516 17,9% 277.000 12,7% -41,0% -24,6% 
Provisão para contingências .................... 54.674 2,8% 60.773 3,0% 68.390 3,1% 11,2% 12,5% 
Outras obrigações..................................... 135 0,0% 868 0,0% 740 0,0% 543,0% -14,7% 
Total do Passivo Não Circulante .......... 678.233 34,2% 429.157 20,9% 346.130 15,8% -36,7% -19,3% 
         

Patrimônio Líquido      
Capital social............................................ 74.534 3,8% 74.534 3,6% 75.379 3,4% 0,0% 1,1% 
Reservas de capital................................... 6.339 0,3% 3.627 0,2% 68.606 3,1% -42,8 1.791,5% 
Reservas de lucros – legal........................ 14.907 0,8% 14.907 0,7% 15.076 0,7% 0,0% 1,1% 
Lucros acumulados .................................. 10.196 0,5% 517.952 25,3% – – 4.980,0% -100% 
Ações em tesouraria ................................. (2.712) -0,1% – – – -100,0% – 
Total do Patrimônio Líquido ................ 103.264 5,2% 611.020 29,8% 159.061 7,3% 491,7% -74,0% 
         

Total do Passivo e  
Patrimônio Líquido ............................ 1.985.095 100,0% 2.048.733 100,0% 2.188.685 100,0% 3,2% 6,8% 
 

 

* Análise Vertical. 
 
Comparação das Principais Contas Patrimoniais em 31 de dezembro de 2007 e 2008 
 
ATIVO 
 
Circulante 
 
Aplicações financeiras 
 

Em 31 de Dezembro de 2008, o saldo de Aplicações financeiras totalizava R$1.057,5 milhões, 9,4% 
maior que o respectivo saldo em 31 de dezembro de 2007, que era de R$966,2 milhões devido ao crescimento 
no volume de operações e, conseqüentemente, maior geração de caixa. 
 
Contas a receber operacional 
 

Em 31 de dezembro de 2008, o saldo de Contas a receber operacional totalizava R$162,9 milhões, 
1.008,2% maior que o respectivo saldo em 31 de dezembro de 2007, que era de R$14,7 milhões. A variação 
ocorreu em virtude do início das operações de antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos. 
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Direitos a receber – securitização no exterior 
 

Em 31 de dezembro de 2008, o saldo de Direitos a receber – securitização no exterior era de R$208,0 milhões, 
39,5% maior que o respectivo saldo em 31 de dezembro de 2007, que era de R$149,1 milhões devido à 
reclassificação da amortização do realizável a longo prazo. Para maiores informações sobre a operação de 
securitização, ver “– Liquidez e Recursos de Capital”. 
 
Não Circulante 
 
Realizável a longo prazo 
 
Direitos a receber – securitização no exterior 
 

Em 31 de dezembro de 2008, o saldo de Direitos a receber – securitização no exterior era de R$277,0 milhões, 
24,6% menor que o respectivo saldo em 31 de dezembro de 2007, que era de R$367,5 milhões devido à 
reclassificação da amortização para o ativo circulante. Para maiores informações sobre a operação de securitização, 
ver “– Liquidez e Recursos de Capital”. 
 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 
 

Em 31 de dezembro de 2008, o saldo de Imposto de renda e contribuição social diferidos era de 
R$132,3 milhões, 40,4% maior que o respectivo saldo em 31 de dezembro de 2007, que era de R$94,2 
milhões devido ao aumento das despesas temporariamente indedutíveis, especialmente provisões para 
pagamento de serviços prestados, que são fato gerador do imposto de renda e contribuição social diferidos. 
 
Imobilizado 
 

Em 31 de dezembro de 2008, o saldo do imobilizado era de R$213,3 milhões, 1,3% maior que o 
respectivo saldo em 31 de dezembro de 2007, que era de R$210,5 milhões devido à aquisição de novos 
equipamentos, em especial Equipamentos de Captura, parcialmente compensado pela depreciação do período. 
 
Intangível 
 
Ágio na aquisição de investimentos 
 

Em 31 de dezembro de 2008, o saldo de Ágio na aquisição de investimentos era de R$17,8 milhões, 
56,8% menor que o respectivo saldo em 31 de dezembro de 2007, que era de R$41,2 milhões em virtude 
principalmente da redução ao valor recuperável do ágio registrado na aquisição de controladas. 
 
Outros intangíveis 
 

Em 31 de dezembro de 2008, o saldo de Outros intangíveis era de R$49,1 milhões, 60,6% menor que o 
respectivo saldo em 31 de dezembro de 2007, que era de R$124,7 milhões em virtude da baixa de projetos, 
anteriormente classificados como intangíveis, em virtude da não–geração de resultados futuros. 
 
PASSIVO 
 
Circulante 
 
Contas a Pagar a Estabelecimentos 
 

Em 31 de dezembro de 2008 o saldo de Contas a Pagar a Estabelecimentos era de R$487,6 milhões, 
11,5% maior que o respectivo saldo em 31 de dezembro de 2007, que era de R$437,5 milhões. Esta variação é 
resultante do aumento da quantidade de Transações com cartões de crédito. 
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Impostos e contribuições a recolher 
 

Em 31 de dezembro de 2008, o saldo de impostos e contribuições a recolher era de R$275,1 milhões, 
20,8% maior que o respectivo saldo em 31 de dezembro de 2007, que era de R$227,8 milhões, em virtude da 
base de cálculo apurada em 2008 ser maior que 2007. 
 
Dividendos a Pagar 
 

Em 31 de dezembro de 2008, o saldo de dividendos a pagar era de R$543,0 milhões, em sua totalidade 
maior que o saldo de 31 de dezembro de 2007 que era nulo. Esta variação é decorrente da declaração de 
dividendos a pagar referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008 que não ocorreu para o 
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007. 
 
Obrigações a pagar – securitização no exterior 
 

Em 31 de dezembro de 2008, o saldo de Obrigações a pagar – securitização no exterior era de R$207,9 
milhões, 39,6% maior que o respectivo saldo em 31 de dezembro de 2007, que era de R$148,9 milhões. As 
variações são decorrentes da reclassificação dos valores relativos à amortização da securitização no exterior do não 
circulante para o circulante. Para maiores informações sobre esta operação, ver “– Liquidez e Recursos de Capital”. 
 
Não Circulante 
 
Obrigações a pagar – securitização no exterior 
 

Em 31 de dezembro de 2008, o saldo de Obrigações a pagar – securitização no exterior era de R$277,0 milhões, 
24,6% menor que o respectivo saldo em 31 de dezembro de 2007, que era de R$367,5 milhões. As variações são 
decorrentes da reclassificação dos valores relativos à amortização da securitização no exterior para o passivo 
circulante. Para maiores informações sobre esta operação, ver nesta seção “Liquidez e Recursos de Capital”. 
 
Patrimônio Líquido 
 
Reserva de Capital 
 

Em 31 de dezembro de 2008, o saldo de reserva de capital era de R$68,6 milhões, 1.805,6% maior que o 
respectivo saldo em 31 de dezembro de 2007, que era de R$3,6 milhões, em decorrência do ágio na 
subscrição de ações.  
 
Lucros acumulados 
 

Em 31 de dezembro de 2008, o saldo de Lucros acumulados era nulo, 100,0% menor que o respectivo 
saldo em 31 de dezembro de 2007, que era de R$518,0 milhões, em decorrência da declaração de dividendos 
a pagar no encerramento do exercício. 
 
Comparação das Principais Contas Patrimoniais em 31 de dezembro de 2006 e 2007 
 
ATIVO 
 
Circulante 
 
Aplicações financeiras 
 

Em 31 de Dezembro de 2007, o saldo de Aplicações financeiras totalizava R$966,2 milhões, 35,5% 
maior que o respectivo saldo em 31 de dezembro de 2006, que era de R$713,0 milhões devido ao devido ao 
crescimento no volume de operações e conseqüentemente maior geração de caixa. 
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Não Circulante 
 
Realizável a longo prazo 
 
Direitos a receber – securitização no exterior 
 

Em 31 de dezembro de 2007, o saldo de Direitos a receber – securitização no exterior era de R$367,5 milhões, 
41,1% menor que o respectivo saldo em 31 de dezembro de 2006, que era de R$623,5 milhões devido à 
reclassificação da amortização para o ativo circulante e do efeito da apreciação do Real frente ao Dólar. Para 
maiores informações sobre esta operação, ver “– Liquidez e Recursos de Capital”. 
 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 
 

Em 31 de dezembro de 2007, o saldo de Imposto de renda e contribuição social diferidos era de 
R$94,1 milhões, 30,3% maior que o respectivo saldo em 31 de dezembro de 2006, que era de R$72,2 milhões 
devido ao aumento das despesas temporariamente indedutíveis, em especial provisão para contingências e 
provisão para pagamento de serviços prestados, que são fato gerador do imposto de renda e contribuição 
social diferidos. 
 
Imobilizado 
 

Em 31 de dezembro de 2007, o saldo do imobilizado era de R$210,5 milhões, 15,2% maior que o respectivo 
saldo em 31 de dezembro de 2006, que era de R$182,7 milhões devido à aquisição de novos equipamentos, em 
especial em Equipamentos de Captura, parcialmente compensado pela depreciação do período. 
 
Intangível 
 
Ágio na aquisição de investimentos 
 

Em 31 de dezembro de 2007, o saldo de Ágio na aquisição de investimentos era de R$41,2 milhões, 
33,3% maior que o respectivo saldo em 31 de dezembro de 2006, que era de R$30,9 milhões em virtude do 
aumento no ágio decorrente da aquisição de investimentos em controladas. 
 
Outros intangíveis 
 

Em 31 de dezembro de 2007, o saldo de Outros intangíveis era de R$124,7 milhões, 47,6% maior que o 
respectivo saldo em 31 de dezembro de 2006, que era de R$84,5 milhões em virtude do aumento em projetos 
de desenvolvimento de sistemas para implantação de novos produtos e serviços. 
 
PASSIVO 
 
Circulante 
 
Contas a Pagar a Estabelecimentos 
 

Em 31 de dezembro de 2007 o saldo de Contas a Pagar a Estabelecimentos era de R$437,5 milhões, 
23,5% maior que o respectivo saldo em 31 de dezembro de 2006, que era de R$354,2 milhões. Esta variação é 
resultante do aumento da quantidade de Transações com cartões de crédito. 
 
Impostos e contribuições a recolher 
 

Em 31 de dezembro de 2007, o saldo de impostos e contribuições a recolher era de R$227,8 milhões, 
56,7% maior que o respectivo saldo em 31 de dezembro de 2006, que era de R$145,4 milhões, em virtude da 
base de cálculo apurada em 2007 ser maior que 2006. 
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Dividendos a Pagar 
 

Em 31 de dezembro de 2007, não havia saldo de dividendos a pagar. O saldo de 31 de dezembro de 2006 
era de R$323,5 milhões, essa variação é decorrente da declaração de dividendos no encerramento do exercício 
findo em 31 de dezembro 2006. 
 
Não Circulante 
 
Obrigações a pagar – securitização no exterior 
 

Em 31 de dezembro de 2007, o saldo de Obrigações a pagar – securitização no exterior era de R$367,5 
milhões, 41,0% menor que o respectivo saldo em 31 de dezembro de 2006, que era de R$623,4 milhões. As 
variações são decorrentes da reclassificação dos valores relativos a amortização da securitização no exterior 
para o passivo circulante e do efeito da apreciação do Real frente ao Dólar. Para maiores informações sobre 
esta operação, ver “– Liquidez e Recursos de Capital”. 
 
Patrimônio Líquido 
 
Lucros acumulados 
 

Em 31 de dezembro de 2007, o saldo de Lucros acumulados era 518,0, 4.978,4% maior que o respectivo 
saldo em 31 de dezembro de 2006, que era de R$10,2 milhões, em decorrência da declaração de dividendos 
ocorrida no exercício findo em 31 de dezembro de 2006. 
 
EBITDA e EBITDA Ajustado 
 

O EBITDA corresponde ao lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social, do resultado 
financeiro e das despesas de depreciação e amortização. O EBITDA Ajustado corresponde ao lucro líquido 
antes (1) do imposto de renda e contribuição social, (2) das despesas de depreciação e amortização, (3) do 
resultado financeiro, sem considerar a exclusão da receita financeira líquida dos custos financeiros 
relacionados aos negócios de antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos, (4) do ganho de capital gerado 
no resgate de ações pela Visa Inc. para o trimestre findo em 31 de março de 2008 e exercício findo em 31 de 
dezembro de 2008, (5) da perda com a descontinuidade de projetos anteriormente classificados no ativo 
diferido da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2008 e (6) da baixa de ágio da 
controlada direta CBGS Ltda. e da provisão para perda com ágio da controlada em conjunto CBGS para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2008.  

 
O EBITDA e o EBITDA Ajustado não são medidas de desempenho financeiro segundo as Práticas 

Contábeis Adotadas no Brasil, IFRS ou US GAAP, tampouco devem ser considerados isoladamente, ou como 
uma alternativa ao lucro líquido, como medida de desempenho operacional, ou alternativa aos fluxos de caixa 
operacionais, ou como medida de liquidez. Outras empresas podem calcular o EBITDA ou EBITDA Ajustado 
de maneira diferente da Companhia. O EBITDA e o EBITDA Ajustado, no entanto, apresentam limitações 
que prejudicam a sua utilização como medida da lucratividade da Companhia, em razão de não considerar 
determinados custos decorrentes dos negócios da Companhia, que poderiam afetar, de maneira significativa, 
os lucros da Companhia, tais como despesas financeiras, tributos, depreciação, despesas de capital e outros 
encargos relacionados. O EBITDA e o EBITDA Ajustado são utilizados pela Companhia como medidas 
adicionais de desempenho de suas operações. 
 

129



DISCUSSÃO E ANÁLISE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA E O RESULTADO DAS OPERAÇÕES 
 

 

Segue, abaixo, tabela descrevendo a reconciliação do lucro líquido com o EBITDA e o EBITDA 
Ajustado da Companhia nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2006, 2007 e 2008: 
 
 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

 2006 % 2007 % 2008 % 

2006 vs 
2007 
(%)  

2007 vs 
2008 
(%) 

 (em milhões de R$, exceto percentuais) 
Lucro Líquido ..................................................... 657,9 63,3% 883,9 62,7% 1.393,8 77,3% 34,4% 57,7%
Resultado Financeiro............................................ (86,0) (8,3) % (75,2) (5,3)% (111,9) -6,2% (12,6)% 48,8%
Imposto de Renda e Contribuição Social............. 331,5 31,9% 468,4 33,2% 737,0 40,9% 41,3% 57,3%
Depreciação e Amortização ................................. 135,4 13,0% 132,4 9,4% 134,9 7,5% (2,2)% 1,9%
EBITDA............................................................... 1.038,8 100,0% 1.409,5 100,0% 2.153,8 119,5% 35,7% 52,8%
Resultado Financeiro Líquido, inclusive  

dos custos financeiros relacionados,  
obtido com os negócios de antecipação  
de recebíveis aos Estabelecimentos.................. – – – – 17,4 1,0%   

Ganho de capital gerado no resgate  
de ações pela Visa Inc. ..................................... – – – – (502,9) -27,9%   

Perda com a descontinuidade de projetos 
anteriormente classificados no ativo  
diferido da Companhia ..................................... – – – – 79,4 4,4%   

Baixa de ágio da controlada direta CBGS  
Ltda. e provisão para perda com ágio da 
controlada em conjunto CBGS......................... – – – – 55,2 3,1%   

         

EBITDA Ajustado ............................................. 1.038,8 100,0% 1.409,5 100,0% 1.802,9 100,0% 35,7% 27,9%
% Margem EBITDA(1) ....................................... 53,4% 58,7% 74,9%    
% Margem EBITDA Ajustado(2) ...................... 53,4% 58,7% 62,3%    

 

 

(1) Margem EBITDA é o EBITDA dividido pela receita operacional líquida da Companhia. 
(2)  Margem EBITDA Ajustado é o EBITDA Ajustado em um determinado período dividido pela soma entre a receita operacional líquida 

e o resultado financeiro líquido com os negócios de antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos ao longo do mesmo período. 
 

Segue, abaixo, tabela descrevendo a reconciliação do lucro líquido com o EBITDA e o EBITDA 
Ajustado da Companhia nos períodos de três meses encerrados em 31 de março de 2008 e 2009: 
 
 Período de três meses encerrado em 31 de março de  

 2008 % 2009 % 
2008 vs 2009 

(%) 
 (em milhões de R$, exceto percentuais) 
Lucro Líquido ............................................................................ 604,2 135,1% 333,2 62,2% -44,9% 
Resultado Financeiro................................................................... (13,3) -3,0% (42,1) -7,9% 216,5% 
Imposto de Renda e Contribuição Social.................................... 325,9 72,9% 188,0 35,1% -42,3% 
Depreciação e Amortização ........................................................ 33,3 7,4% 34,7 6,5% 4,2% 
EBITDA...................................................................................... 950,1 212,5% 513,8 95,9% -45,9% 
Resultado Financeiro Líquido, inclusive dos custos 

financeiros relacionados, obtida com os negócios  
de antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos................ –  22,0 4,1%  

Ganho de capital gerado no resgate de ações pela Visa Inc. ...... (502,9) -112,5% – –  
      

EBITDA Ajustado .................................................................... 447,2 100,0% 535,8 100,0% 19,8% 
% Margem EBITDA(1) .............................................................. 143,3%  64,9%   
% Margem EBITDA Ajustado(2) ............................................. 67,4%  65,9%   

 

 

(1) Margem EBITDA é o EBITDA dividido pela receita operacional líquida da Companhia. 
(2) Margem EBITDA Ajustado é o EBITDA Ajustado em um determinado período dividido pela soma entre a receita operacional líquida 

e o resultado financeiro líquido com os negócios de antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos ao longo do mesmo período.. 
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Fontes e Usos dos Recursos 
 

A Companhia conta, principalmente, com o fluxo de caixa das suas operações para financiar suas atividades 
operacionais e de investimentos. Os recursos da Companhia são utilizados para a compra de equipamentos, 
investimentos em projetos, compra e manutenção de Equipamentos de Captura e pagamento de dividendos. 
 

A partir de 1º de setembro de 2008 a Companhia passou a utilizar parte dos recursos gerados com suas 
operações na antecipação de recebíveis a Estabelecimentos. A Companhia acredita que haverá um incremento 
no uso de seus recursos nessas operações. Para mais informações sobre a operação de antecipação de 
recebíveis, ver “Atividades da Companhia – Antecipação de Recebíveis” na página 163 deste Prospecto. 
 
Fluxos de Caixa 
 

A tabela a seguir apresenta o nosso fluxo de caixa das atividades operacionais, de investimento e de 
financiamento para os períodos indicados abaixo: 
 

 
Exercício social encerrado 

em 31 de dezembro de 

Período de três 
meses encerrado 

em 31 de março de    

 2006 2007 2008 2008 2009 

2006 
vs 

2007 
(%) 

2007  
vs  

2008 
(%) 

1T08 vs 
1T09 
(%) 

 (em milhões de R$, exceto percentuais) 
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes  

de Caixa.........................................................  34,9 35,3 29,0 995,2 1.072,2 1,1% -17,8% 7,7%
Caixa Gerado pelas (Aplicado nas)  

Atividades Operacionais ................................  888,7 1.155,9 1.067,6 71,7 (206,8) 30,1% -7,6% -388,5
Caixa Gerado pelas (Aplicado nas)  
Atividades de Investimentos..............................  (286,2) (460,9) 221,6 472,3 (36,4) 61,0% -148,1% -107,7
Caixa Gerado pelas (Aplicado nas)  

Atividades de Financiamento.........................  (602,2) (701,3) (1.303,5) 65,7 (543,1) 16,5% 85,9% -926,5%
Saldo Final de Caixa e Equivalentes  

de Caixa.........................................................  35,3 29,0 14,7 1.604,9 285,9 -17,8% -49,3% -82,2%
         

Variação de caixa e equivalentes de caixa ........  0,4 (6,3) (14,3) 609,7 (786,3)    
         

Variação de caixa e equivalentes de caixa (%) .  1,1% -17,8% -49,3% 61,3% -73,3%    
 
Comparação do Fluxo de Caixa nos Períodos de Três Meses Encerrados em 31 de março de 2008 e 2009 
 

O caixa aplicado nas atividades operacionais apresentou um crescimento de R$278,5 milhões, ou 388,4%, 
entre os períodos de três meses encerrados em 31 de março de 2008 e 2009. Essa variação decorre substancialmente 
do aumento do contas a receber operacional relacionado a operação de antecipação de recebíveis, que foi 
parcialmente compensado pelo aumento no contas a pagar a Estabelecimentos e a fornecedores. 
 

O caixa gerado nas atividades de investimento apresentou uma redução de R$508,7 milhões, entre os 
períodos de três meses encerrados em 31 de março de 2008 e 2009. Essa variação é decorrente dos recursos 
obtidos com a venda de investimento no trimestre findo em 31 de março de 2008. 
 

O caixa aplicado nas atividades de financiamento apresentou um crescimento de R$608,8 milhões, ou 
926,6%, entre os períodos de três meses encerrados em 31 de março de 2008 e 2009. Essa variação é 
decorrente substancialmente da distribuição de dividendos no montante de R$543,0 milhões ocorrida em 
fevereiro de 2009. 
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Comparação do Fluxo de Caixa nos Exercícios Encerrados em 31 de Dezembro de 2007 e 2008 
 

O caixa gerado pelas atividades operacionais manteve-se relativamente estável, apresentando uma 
redução de 7,6%, passando de R$1.155,9 milhões em 31 de dezembro de 2007, para R$1.067,6 milhões em 31 
de dezembro de 2008, posto que, apesar do aumento do lucro antes do imposto de renda e contribuição social 
gerado em função do ganho de capital com ações da Visa Inc., este foi compensado, principalmente, pelo 
maior volume de imposto de renda e contribuição social pagos. 
 

O caixa gerado nas atividades de investimento apresentou uma variação de R$682,5 milhões, ou uma 
redução de 148,1%, entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2007 e 2008. Essa variação 
é decorrente principalmente do ganho de capital gerado no resgate, pela Visa Inc., de 6.737.060 ações detidas 
à época pela Companhia, no contexto da oferta pública inicial da Visa Inc., parcialmente compensada pelo 
menor volume de aplicações financeiras efetuadas em relação ao exercício anterior. 
 

O caixa aplicado nas atividades de financiamento apresentou um crescimento de R$602,2 milhões, ou 
85,9%, entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2007 e 2008. Esse crescimento decorre, 
principalmente do aumento no valor de dividendos pagos aos acionistas em 2008. 
 
Comparação do Fluxo de Caixa nos Exercícios Encerrados em 31 de Dezembro de 2006 e 2007 
 

O caixa gerado pelas atividades operacionais apresentou um crescimento de R$267,2 milhões, ou 30,1%, 
entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2006 e 2007. Essa variação decorre, 
primordialmente, do aumento da quantidade de Transações com cartões de crédito e débito, bem como 
aluguel de Equipamentos de Captura, que impactaram o caixa através da geração de lucro líquido. 
 

O caixa aplicado nas atividades de investimento apresentou um crescimento de R$174,7 milhões, ou 
61,0%, entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2006 e 2007. Essa variação é decorrente, 
principalmente, do (i) aumento de investimentos em equipamentos e infra-estrutura de tecnologia e (ii) do 
aumento no volume de aplicações financeiras efetuadas. 
 

O caixa aplicado nas atividades de financiamento apresentou um crescimento de R$99,1 milhões, ou 
16,5%, entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2006 e 2007. Esse crescimento decorre, 
principalmente do aumento no valor de dividendos pagos aos acionistas em 2007. 
 
Capacidade de Pagamento de Compromissos Financeiros 
 

Em 31 de dezembro de 2008, 2007 e 2006, o endividamento de longo prazo da Companhia foi de 
R$277,0 milhões, R$367,5 milhões e R$623,5 milhões, respectivamente, e o seu endividamento de curto 
prazo foi de R$214,7 milhões, R$156,5 milhões e R$182,5 milhões, respectivamente.  Por sua vez, em 31 de 
dezembro de 2008, 2007 e 2006, o caixa gerado pelas atividades operacionais foi de R$1.067,6 milhões, 
R$1.155,9 milhões e R$888,7 milhões, respectivamente. 

 
O caixa gerado pelas atividades operacionais da Companhia tem lhe proporcionado liquidez e recursos 

financeiros suficientes para satisfazer seus compromissos financeiros, arcar com suas despesas e 
investimentos planejados, embora a Companhia não possa garantir que tal situação permanecerá no futuro. 

 
Ainda, caso a Companhia entenda ser necessário contrair empréstimos para financiar seus investimentos, 

despesas, dívidas e/ou aquisições, a Companhia acredita ter capacidade para contratá-los. 
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Investimentos e Desinvestimentos de Capital nos Últimos Três Exercícios Sociais  
 

Os principais investimentos da Companhia são realizados na expansão de suas atividades e distribuíram-
se basicamente da seguinte forma nos períodos indicados: 
 

 
Exercícios sociais encerrados em 

31 de Dezembro de 
Períodos de três meses 

encerrados em 31 de março de 

 2006 2007 2008 2008 2009 
 (em milhões de R$) 
Equipamentos de Captura.................... 93,8 125,4 124,8 10,7 24,4 
Equipamentos de Informática .............. 2,1 6,1 1,4 10,9 0,6 
Outros .................................................. 87,7 76,5 63,9 19,8 11,3 

 183,6 207,6 190,1 31,4 36,3 
 

Os investimentos em Equipamentos de Captura são realizados principalmente em função do aumento da 
base de Estabelecimentos credenciados. Adicionalmente, esses investimentos visam reduzir os custos 
operacionais da Companhia, relacionados à manutenção de Equipamentos de Captura, além de melhorarem a 
segurança das Transações realizadas com os cartões de pagamento. Os Equipamentos de Captura adquiridos 
pela Companhia, dado o seu caráter portátil, são distribuídos conforme a sua demanda por todo o País. 
 

Outros investimentos estão representados substancialmente por equipamentos de informática, em 
especial para uso nos sistemas da Companhia localizados em sua sede, licença de softwares, a serem 
utilizados na sede da Companhia e em suas filiais, e gastos com desenvolvimento de novos produtos e 
serviços, visando o incremento de receitas e melhorias operacionais. 
 

A Companhia utiliza recursos próprios para o financiamento de seus investimentos. 
 
Securitização 
 

Em julho de 2003, a Companhia contratou operação de securitização de fluxo de direitos creditórios, no 
valor total de US$500,0 milhões com afiliadas do Bradesco e Banco do Brasil. Estes direitos creditórios 
compreendem os recebíveis gerados e a serem gerados pela Companhia contra a Visa International, 
decorrentes das Transações com cartões da Bandeira Visa em Estabelecimentos brasileiros realizadas por 
Portadores de cartão de crédito e/ou débito emitidos no exterior. Tais direitos creditórios foram objeto de 
cessão para a BMVRL, a qual emitiu títulos no mercado internacional lastreados neste fluxo de recebíveis 
cedidos pela Companhia.  
 

Os recursos captados na operação foram transferidos ao Bradesco (US$277,0 milhões) e ao Banco do 
Brasil (US$223,0 milhões). Estas instituições garantem à Companhia a reposição do fluxo financeiro para 
pagamento aos Estabelecimentos credores das Transações realizadas com os cartões emitidos no exterior e à 
BMVRL em relação ao pagamento de determinadas obrigações financeiras relativas à emissão dos títulos. A 
cessão dos recebíveis para a BMVRL e as obrigações financeiras do Bradesco e Banco do Brasil para com a 
Companhia foram contratadas nas mesmas taxas e prazos. Pela prestação destes serviços a Companhia recebe 
uma taxa de 0,50% ao ano aplicado sobre o montante de recebíveis gerados. 
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Conforme as disposições do contrato multilateral (Indenture) firmado para viabilizar a emissão, a 
BMVRL pagará a totalidade de suas obrigações referentes à operação de securitização, por meio do fluxo de 
recebíveis denominados em moeda estrangeira contra a Visa International. O Bradesco e Banco do Brasil 
firmaram Contrato de Opção de Compra de Ações para garantia cruzada das obrigações, no caso de 
inadimplência de um deles, a outra parte garante a operação, tendo direito a exercer opção de compra de ações 
sobre o total ou uma porção da participação do banco inadimplente no capital social da Companhia. Em 5 de 
junho de 2009 as partes firmaram um aditamento ao Contrato de Opção de Compra de Ações, restringindo o 
número de ações sujeitas a opção de compra para 292.746.125 ações da Companhia detidas pela Columbus e 
292.746.125 ações detidas pelo BB Investimentos. Para maiores informações, ver “Atividades da Companhia 
– Contratos Relevantes – Contrato de Opção de Compra de Ações”, na página 182. 
 

A amortização da parcela do principal registrada no passivo não circulante em 31 de março de 2009 tem 
vencimento até o ano de 2011. 
 

Em 31 de março de 2009, o principal a receber do Bradesco era de R$241,3 milhões e do Banco do Brasil era 
de R$194,3 milhões. Os juros são recebidos e pagos de forma antecipada a cada trimestre. No período de três meses 
encerrado em 31 de março de 2009, o montante apropriado de juros foi de R$5,7 milhões. 
 
Obrigações Contratuais 
 

A tabela a seguir resume o vencimento das obrigações contratuais relevantes com impacto na liquidez da 
Companhia em 31 de março de 2009. A tabela abaixo não inclui provisão para contingências e Imposto de 
Renda e Contribuição Social diferidos. Os valores das obrigações contratuais com fornecedores representam 
as estimativas para os acordos com os principais fornecedores, cujos preços estão baseados em volumes 
estimados resultantes da operação normal da Companhia, de acordo com seu tempo estimado de vigência. 
 
 Vencimentos por período 

 Total Inferior a 1 ano 1 – 3 anos 
 (em milhões de R$) 
Securitização no exterior.............................................. 435,7 221,1 214,6 
Fornecedores ................................................................ 1.081,5 282,5 799,0 
Investimentos na CBGS ............................................... 27,4 27,4 – 
Contratos de Aluguel ................................................... 16,5 4,2 12,3 

Total das obrigações contratuais............................... 1.604,9 566,8 1.038,1 
 

As obrigações contratuais com fornecedores referem-se primordialmente aos contratos firmados com 
(i) Telemar Norte Leste S/A, referente à prestação de serviços de telecomunicações, (ii) EDS – Eletronic Data 
Systems do Brasil Ltda. e TIVIT Tecnologia da Informação S.A., referentes à prestação de serviços de captura 
e processamento de Transações; e (iii) Transportadora Cometa S.A., referente à prestação de serviços de 
logística. Para maiores informações sobre os Investimentos na CBGS, ver “Operações com Partes 
Relacionadas – Acordo de Investimento na CBGS”. 
 

A Companhia não presta quaisquer garantias a sociedades controladas, coligadas ou a terceiros. 
 
Operações Não Registradas nas Demonstrações Financeiras 
 

A Companhia não possui operações não registradas em suas demonstrações financeiras, bem como, não 
possui quaisquer controladas que não estejam incluídas em suas demonstrações financeiras consolidadas. 
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Avaliação Quantitativa e Qualitativa dos Riscos de Mercado 
 

A Companhia está exposta a riscos de mercado decorrentes das atividades de seus negócios. Esses riscos 
de mercado envolvem principalmente a possibilidade de mudanças no crescimento da economia por 
alterações na taxa de juros, disponibilidade de crédito e taxa de desemprego, assim como flutuações na taxa 
de câmbio, que podem afetar adversamente o valor dos passivos financeiros ou o fluxo de caixa futuro, bem 
como os seus resultados.  
 
Risco de Taxa de Juros 
 

De acordo com suas políticas financeiras, a Companhia vem aplicando seus recursos em instituições 
financeiras de primeira linha não tendo efetuado operações envolvendo instrumentos financeiros que tenham 
caráter especulativo. 
 

A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando a liquidez, 
rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas 
contratadas versus as vigentes no mercado. A Companhia não efetua aplicações de caráter especulativo, em 
derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. 
 

Com o início das operações de antecipação de recebíveis a Estabelecimentos credenciados, a Companhia 
pretende utilizar parte de seu caixa hoje destinado a aplicações financeiras para essas operações, 
minimizando, assim, sua exposição ao risco relacionado às taxas de juros, caso a Companhia tenha de 
financiar essas operações com capital de terceiros. 
 
Risco de Taxas de Câmbio 
 

A Companhia não está direta e significativamente exposta ao risco cambial, pois todos os seus 
empréstimos e financiamentos são denominados em Reais. Contudo, os Equipamentos de Captura, assim 
como as suas peças de reposição, têm seus preços de aquisição referenciados ao Dólar. Adicionalmente, os 
gastos realizados no Brasil por portadores estrangeiros de cartões da Bandeira Visa são convertidos pela Visa 
International em Dólares, de acordo com a taxa de conversão fixada pelo Banco Central da data da realização 
de tais gastos, e entregues à Companhia no dia subsequente. Desde janeiro de 2007, a Visa International 
deixou de reembolsar a Companhia por eventuais custos com variação cambial quando da conversão de tais 
valores em Dólares. A Companhia dispõe de operação de proteção contra oscilação de moedas, que consiste 
na pré-venda de 100,0% dos Dólares a receber com base na mesma taxa de câmbio. 
 

A Companhia não possuía nenhum contrato de derivativos ou hedge em 31 de março de 2009. 
 
Risco de Crédito 
 

A Companhia dispõe de instrumento para mitigação de risco de crédito dos Emissores dos cartões da 
Bandeira Visa, com o intuito de proteger-se quanto a eventual risco de default dessas instituições, que prevê a 
solicitação de garantias (reais ou bancárias) considerando o risco de crédito do Emissor, os volumes das 
vendas realizadas com os cartões da Bandeira Visa e o risco residual da inadimplência dos Portadores. O 
fornecimento das garantias é obrigatório para todos os Emissores classificados com risco de crédito e os 
valores são revistos periodicamente pela Bandeira Visa e pela Companhia. Caso não sejam oferecidas as 
garantias solicitadas, o Emissor não é aceito como membro do sistema ou perde essa condição. 
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Eventos Subsequentes 
 
Pagamento de dividendos intercalares 
 

Em 22 de abril de 2009, foi realizada Reunião do Conselho de Administração, onde foi aprovada a 
distribuição de dividendos intercalares, no montante de R$333,2 milhões, pagos em 22 de junho de 2009 aos 
detentores de ações de emissão da Companhia na data da deliberação, com base nos lucros acumulados 
durante o período de três meses encerrado em 31 de março de 2009. Os referidos dividendos estão registrados 
como passivo circulante no balanço patrimonial de 31 de março de 2009. 
 
Aditamento ao Contrato de Afiliação e Licença para Uso de Marca Registrada 
 

Em 11 de maio de 2009, a Companhia, a Visa International e a Visa do Brasil celebraram o Amendment 
to Membership and Trademark License Agreement (“Aditamento ao Contrato de Afiliação e Licença para Uso 
de Marca Registrada”), aditando o Contrato de Afiliação e Licença para Uso de Marca Registrada e o 
Trademark License Agreement, que garantem o direito de utilizar, em caráter não exclusivo e intransferível as 
marcas licenciadas com relação ao nome comercial e à prestação de serviços de Adquirência dos cartões da 
Bandeira Visa pela Companhia e a licença da marca nominativa de serviço de Adquirência e de produto 
“Visanet”, respectivamente, estabelecendo novas taxas de serviço e utilização das marcas licenciadas, bem 
como dispõe sobre a possibilidade da concessão de licença de Adquirência para terceiros e sobre a 
Adquirência de outras bandeiras pela Companhia, ambas a partir de 30 de junho de 2010. O aditamento está 
condicionado à ocorrência da Oferta, e entrará em vigor na data em que 20% das ações da Companhia tenha 
sido vendido ao público no âmbito da Oferta. 
 

Dessa forma, após a realização da Oferta, as taxas e comissões devidas à Visa International serão 
cobradas sob novos termos e condições, calculadas com base no Volume Financeiro de Transações assim 
como, após o transcurso do prazo acordado, a Bandeira Visa e a Companhia estarão livre para contratar com 
terceiros a prestação/concessão de serviços de Adquirência. A título ilustrativo, caso o aditamento tivesse 
entrado em vigor em janeiro de 2008, de acordo com os novos termos, as taxas e comissões devidas 
à Visa International aumentariam progressivamente nos 105 (cento e cinco) meses subsequentes, em 
aproximadamente 150% a aproximadamente 340%, em relação às taxas e comissões pagas no exercício 
de 2008, assumindo o Volume Financeiro de Transações verificado durante o exercício de 2008. Embora 
as novas condições aplicáveis às taxas e comissões já estejam definidas, a Companhia não pode garantir que 
seus resultados operacionais não serão impactados negativamente com a entrada em vigor dessas novas 
condições comerciais após a realização da Oferta. Para mais informações a respeito do Aditamento ao 
Contrato de Afiliação e Licença para Uso de Marca Registrada, vide “Atividades da Companhia – Contratos 
Relevantes – Contratos com a Visa International”. 
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Visão Geral 
 

O modelo preponderante no setor de cartões de pagamento no Brasil é o de associação, no qual as 
Bandeiras, as Adquirentes e os Emissores, cada um com papéis específicos, atuam de forma integrada sob as 
regras estabelecidas pelas Bandeiras. Nesse modelo, as Adquirentes, como a Companhia, detêm a licença de 
uso das marcas das Bandeiras e são responsáveis pelo credenciamento dos Estabelecimentos, como também 
pela captura, transmissão, processamento e liquidação financeira das Transações. 

 
Os participantes do setor de cartões de pagamento no mercado brasileiro podem ser categorizados, 

conforme demonstrado abaixo: 
 

 
 

• As Bandeiras estabelecem e administram as regras gerais de organização e funcionamento do 
sistema de cartões de pagamento e são as garantidoras finais da liquidação financeira das 
Transações junto aos Estabelecimentos. Pela prestação de tais serviços as Bandeiras cobram uma 
taxa de administração, com lastro nas Transações realizadas nos Estabelecimentos, das Adquirentes 
representantes de sua marca no Brasil; 

 
• As Adquirentes, como a Companhia, são responsáveis pelo credenciamento dos Estabelecimentos, 

captura, transmissão, processamento e liquidação financeira das Transações e garantem a liquidação 
financeira das Transações caso o Emissor sofra intervenção do Banco Central. Em regra, as Adquirentes 
cobram uma taxa de administração dos Estabelecimentos pela prestação dos serviços de captura, 
transmissão, processamento e liquidação das Transações realizadas com cartões de crédito e de débito. 
Na maioria dos casos, a taxa de administração é calculada mediante a aplicação de um percentual 
negociado com os Estabelecimentos incidente sobre o valor da Transação no Estabelecimento; 

 
As Adquirentes são proprietárias de equipamentos, como POS fixo e POS sem fio. Tais equipamentos são 

utilizados para a captura, transmissão, processamento e liquidação financeira das Transações realizadas no 
Estabelecimento. As Adquirentes, na maioria dos Estabelecimentos, alugam os equipamentos aos 
Estabelecimentos, cobrando destes um valor de aluguel fixado de acordo com a tecnologia empregada em cada tipo 
de equipamento, o ramo de atividade e a localidade do Estabelecimento. Muitos estabelecimentos, por exemplo 
grandes lojas e supermercados, possuem seus próprios equipamentos POS e não alugam das Adquirentes. 
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Por fim, as Adquirentes oferecem o serviço de antecipação de recebíveis à sua rede de Estabelecimentos. 
Nas operações de antecipação de recebíveis, os Estabelecimentos solicitam ao Adquirente o recebimento 
correspondente às Transações realizada com cartões de crédito antes do período negociado e contratado com 
cada Estabelecimento. Os Estabelecimentos que contratam este serviço pagam uma taxa de desconto, 
calculada com base no valor antecipado aos Estabelecimentos. 

 
As Adquirentes podem ainda oferecer aos Estabelecimentos serviços adicionais relativos à captura de 

Transações de cartões, como, por exemplo, serviços vinculados às Transações com cartões Private Label realizadas 
nos próprios Estabelecimentos Emissores. Para usufruir destes serviços, os Estabelecimentos via de regra pagam às 
Adquirentes determinadas taxas e/ou tarifas estipulados de acordo com o tipo de serviço prestado. 

 
• Os Estabelecimentos são os fornecedores de bens e/ou prestadores de serviços credenciados pelas 

Adquirentes para aceitar cartões de crédito e de débito como meio de pagamento;  
 
• Os Portadores são os detentores dos cartões concedidos pelos Emissores, usuários e/ou 

consumidores de produtos e serviços; e 
 
• Os Emissores concedem crédito aos Portadores para utilização de cartões de crédito no Brasil e/ou 

no exterior e efetuam a cobrança dos valores gastos pelos Portadores. Os Emissores assumem o 
risco de crédito dos Portadores perante as Adquirentes e garantem o pagamento às mesmas. Para 
tanto, os Emissores cobram dos Adquirentes uma taxa de intercâmbio que, atualmente, consiste na 
parcela da taxa de administração recebida dos Estabelecimentos que é repassada aos Emissores, 
como remuneração pela aprovação das Transações realizadas com os cartões de sua emissão. A 
taxa de intercâmbio é determinada geralmente pelas Bandeiras de acordo com o tipo de cartão de 
crédito utilizado na Transação e do segmento do Estabelecimento em que a Transação foi realizada, 
o que depende da política remuneratória de cada Emissor. 

 
O Mercado de Cartões no Brasil 
 

A partir da década de 1990, o mercado de cartões de pagamento observou grande expansão no Brasil 
devido a vários fatores, tais como: (i) possibilidade de emissão de cartões de crédito de mais de uma Bandeira 
por um mesmo Emissor; (ii) surgimento de novos Emissores de cartões; (iii) estabilidade econômica trazida 
pelo Plano Real; e (iv) o nascente comércio eletrônico. 
 

O mercado de cartões no Brasil vem registrando expressivos índices de crescimento. Em 2008, o setor 
movimentou R$375,4 bilhões, segundo dados da ABECS de 31 de março de 2009, considerando o Volume 
Financeiro de Transações realizadas com os cartões de crédito, de débito e Private Label. Desse Volume 
Financeiro de Transações, destaca-se a participação preponderante dos cartões de crédito, que responderam 
por 57,4% do Volume Financeiro de Transações em 2008. Nota-se também o crescimento da participação 
das operações com cartões de débito, que vem ano a ano ganhando mais peso no setor, tendo atingido a 
participação de 28,6% do Volume Financeiro de Transações em 2008. 
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Esta maior representatividade do Volume Financeiro de Transações com cartões de crédito advém 
principalmente do fato de serem utilizados como forma de concessão de crédito ao consumo, com 
condições e prazos de pagamento variáveis, inclusive com a possibilidade de parcelamento dos valores 
faturados. Por esta razão, o Volume Financeiro de Transações realizadas com cartões de crédito tem sido 
superior ao Volume Financeiro de Transações com cartões de débito. Abaixo seguem dados da ABECS, 
relativos ao setor de cartões nos anos de 2006, 2007 e 2008, bem como dos trimestres encerrados em 31 de 
março de 2008 e 31 de março de 2009: 
 

 
Exercício social encerrado em  

31 de dezembro de  

Período de três meses 
encerrado em 31 de 

março de  

 2006 2007 2008 
CAGR 

(2006 – 2008) 2008 2009 
Variação 

2008 - 2009 
        
N.º de Cartões (milhões) 
Crédito ............ 82 104 124 23%  109 127 17% 
Débito.............. 187 201 217 8%  205 220 7% 
Private Label... 118 147 173 21%  153 177 16% 
Total ............... 388 453 514 15%  467 524 12% 
         
N.º de Transações (bilhões) 
Crédito ............ 1,6 1,9 2,2 17%  0,5 0,6 14% 
Débito.............. 1,5 1,7 2,1 18%  0,5 0,6 17% 
Private Label... 0,7 0,9 1,0 20%  0,2 0,3 12% 
Total ............... 3,7 4,4 5,3 20%  1,2 1,4 15% 
         
Volume Financeiro de Transações (bilhões de R$) 
Crédito ............ 141,9 173,8 215,1 23%  46,7 54,8 17% 
Débito.............. 66,5 82,6 107,4 27%  23,5 28,4 21% 
Private Label... 36,3 45,2 53,0 21%  11,6 12,8 10% 
Total ............... 244,7 301,6 375,4 24%  81,9 96,0 17% 

 

 

Fonte: ABECS. 
 

A Companhia acredita que o crescimento da quantidade de Transações com cartões de débito, 
vinculados à conta corrente do Portador, seja resultado do fenômeno recente de maior “bancarização” da 
população, ou seja, o maior acesso da população a serviços financeiros, e também pela mudança dos hábitos 
dos consumidores e dos Estabelecimentos que vêem no cartão de débito um meio mais seguro para o 
pagamento de compras ou serviços em comparação a outros meios de pagamento, como cheques e dinheiro. 
As Transações com os cartões de débito são realizadas mediante o uso de senhas e, tanto os Emissores quanto 
as Adquirentes têm investido elevados recursos para aumentar a segurança nas Transações realizadas com 
esses cartões. 
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Apesar da aceleração recente nas taxas de penetração de cartões de crédito e débito como meios de 
pagamento no Brasil, a Companhia acredita que, quando comparados os percentuais de sua utilização aos de 
países mais desenvolvidos, o setor de cartões de pagamento no Brasil ainda apresenta potencial de 
crescimento. Nos Estados Unidos, por exemplo, a utilização de cartões como meios de pagamento 
representou, no ano de 2007, 40% do consumo privado, segundo dados do BIS e da BEA. Os gráficos abaixo 
mostram os atuais índices gastos com cartão como percetual do consumo privado e de Transações por cartão. 
 

Gastos com Cartões como percentual do Consumo Privado 
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Fonte: BIS e BACEN (ano-base 2007). 
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Cheques versus Meios Eletrônicos de pagamento  
 

A evolução histórica dos diferentes meios de pagamento mostra que o cheque era o instrumento mais 
utilizado em 1999, com cerca de 2,5 bilhões de cheques emitidos naquele ano, representando 62,5% de todos 
os pagamentos, exceto aqueles realizados em dinheiro, de acordo com dados do Banco Central, levando-se em 
conta os cheques de valor de até R$250,0 mil. Naquele mesmo ano, os instrumentos eletrônicos, que 
englobavam modalidades como cartões de crédito, cartões de débito, débito direto e transferências 
interbancárias de crédito, que compreendem as transferências eletrônicas disponíveis (TEDs), os documentos 
de crédito (DOCs) e os bloquetos de cobrança, respondiam pelos 37,5% restantes. 
 

Já em 2002, a representatividade dos cheques compensados como meio de pagamento caiu para 
45,9%, com os instrumentos eletrônicos assumindo a maioria dos pagamentos, sem incluir dinheiro. Em 
2004, a participação de 33,9% dos cheques compensados foi superada pela utilização conjunta dos cartões 
de crédito e de débito, sendo que as duas modalidades responderam por 37,3% dos pagamentos.  
 

Segundo os dados mais recentes do Banco Central, em 2008, ocorreram 8,5 bilhões de transações, 
excluídas aquelas realizadas em dinheiro. Deste total, 53,8% das transações foram realizadas com cartões 
como meio de pagamento, e 16,1% por meio de cheques. O gráfico abaixo apresenta a participação dos meios 
de pagamento no anos de 2003 a 2008, em relação ao total de Transações, realizadas: 
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Fonte: Banco Central e Câmaras de Compensação e Prestadores de Serviço de Compensação e Liquidação. 
 
Utilização dos Cheques no Mercado Brasileiro 
 

Desde meados de 2004 os volumes mensais das Transações pagas com cartões têm superado os 
pagamentos através de cheques, considerados apenas os cheques abaixo do chamado valor-limite de 
R$299,99, definido pelo Banco Central. A comparação utiliza apenas os cheques abaixo do valor-limite por 
representar o consumo privado que pode ser comparado com gastos com cartão. 
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Em janeiro de 2004, de acordo com dados da ABECS, o Volume Financeiro de Transações com cartões 
atingiu o valor de R$11,7 bilhões, subindo gradativa e constantemente até chegar ao patamar dos 
R$30,2 bilhões em fevereiro de 2009. Já o volume financeiro de cheques emitidos no valor de até R$299,99, 
quando somados, oscilou de R$13,4 bilhões em janeiro de 2004 para R$7,1 bilhões em fevereiro de 2009. 
 

Observa-se também uma queda na quantidade mensal de cheques emitidos com o mesmo limite de valor 
(R$299,99), de 135,9 milhões em janeiro de 2004 para 55,2 milhões em fevereiro de 2009, face a um aumento 
na quantidade de Transações mensais de 180,0 milhões para 442,0 milhões, no mesmo período considerado 
anteriormente. 
 
Incremento da rede de aceitação de cartões  
 

A expansão da rede de Estabelecimentos que aceitam pagamentos com cartões é também um dos fatores 
fundamentais para explicar o desempenho do setor, uma vez que a ampliação da base de aceitação reforça o 
uso dos cartões como meio de pagamento, além de atrair novos consumidores para o mercado. Esta expansão 
é, fundamentalmente, resultado da tendência de crescimento do uso de meios de pagamento eletrônicos pelos 
consumidores brasileiros. 
 
Expansão do crédito  
 

O uso dos cartões também está atrelado à evolução do volume de financiamento ao consumidor concedido 
pelos bancos e sociedades financeiras, que dentre outros fatores deve-se a uma maior estabilidade econômica no 
Brasil. Ao final de 1999, o volume de crédito concedido a pessoas físicas totalizava aproximadamente 
R$39,7 bilhões, representando 3,6% do PIB brasileiro. Nos últimos anos, esse indicador cresceu substancialmente, 
atingindo R$389,5 bilhões ao final de 2008, o equivalente a aproximadamente 13,1% do PIB brasileiro, de acordo 
com os dados mais recentes do Banco Central, tendo atingido R$402,0 bilhões em março de 2009. Estes dados 
demonstram que o volume de crédito concedido no País cresce mais rapidamente que o do PIB brasileiro. O gráfico 
abaixo demonstra o crescimento da concessão de crédito a pessoas físicas em relação ao PIB brasileiro. 
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Fonte: Banco Central. 
 

A Companhia não pode precisar como a atual crise econômica impactará os indicadores de expansão de 
crédito e, consequentemente, os eventuais impactos nos gastos dos Portadores. 
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“Bancarização”  
 

A estabilidade econômica e o crescimento nas taxas de emprego, bem como da renda da população 
brasileira nos últimos anos tornaram acessíveis diversos serviços financeiros a uma maior faixa da população. 
A chamada “bancarização” da população pode ser medida pelo incremento de cerca de 48,4 milhões de novas 
contas correntes entre os anos de 2000 e 2007 no Brasil, um crescimento médio anual de 8,4%. Em 2000, 
havia 63,7 milhões de contas correntes no País, enquanto que, ao final de 2007, este número passou para 
112,1 milhões de contas correntes, de acordo com dados mais recentes do Banco Central. 
 
Aumento do emprego e da renda 
 

Em períodos recentes, o crescimento da economia melhorou os indicadores de emprego e de renda dos 
trabalhadores brasileiros, variáveis que afetam diretamente os gastos dos Portadores. De acordo com dados mais 
recentes divulgados pelo IBGE, em 2008, com o incremento de 5,1% do PIB, o consumo das famílias aumentou 
5,4% em termos reais, caracterizando o quinto ano consecutivo de expansão do consumo das famílias no Brasil. A 
Companhia não sabe em que medida a crise financeira mundial iniciada no quarto trimestre de 2008 e suas 
repercussões no Brasil impactarão os indicadores de emprego e renda do ano de 2009. 
 
Expansão do consumo 
 

A utilização dos cartões como meio de pagamento representou 21,4% do consumo das famílias no 
Brasil em 2008, segundo dados mais recentes da ABECS e do IBGE, em comparação a 15,8% no ano de 
2005. Esse crescimento foi reflexo direto da expansão econômica, da elevação das taxas de emprego e do 
aumento da renda da população brasileira nos últimos anos, bem como, em maior grau, da difusão do uso 
dos cartões de crédito e débito como meios de pagamento. O gráfico abaixo demonstra a evolução da 
participação dos cartões como meio de pagamento em relação ao consumo das famílias. 
 

12,4%

14,0%

15,8%

17,1%

19,1%

21,4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2003 2004 2005 2006 2007 2008

 
 

Fonte: ABECS e IBGE. 
 

Embora os dados disponíveis referentes ao ano de 2008 demonstrem aumento no consumo, a Companhia 
não pode precisar o impacto que a atual crise econômica terá sobre os indicadores de consumo, bem como o 
efeito nos gastos dos Portadores. 
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Redução da Informalidade 
 

O incremento na formalização das relações entre empresas e trabalhadores também colabora para uma 
maior “bancarização”, em virtude da preferência de um número significativo de empregadores pela abertura 
de contas correntes por seus empregados para depósito dos respectivos salários. Este incremento resulta na 
exposição de maior número de pessoas aos produtos bancários, entre eles, cartões de débito e crédito. Do lado 
dos estabelecimentos comerciais, o governo tem procurado aliviar a carga tributária das pequenas empresas, a 
exemplo da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, que simplificou as exigências tributárias 
para as empresas com receita bruta anual de até R$240,0 mil no caso de microempresas, e de R$2,4 milhões 
no caso de empresas de pequeno porte, o que tem permitido a formalização dessas empresas, condição 
essencial para sua afiliação às redes de aceitação de cartões de pagamento. 
 
Evolução Tecnológica e da Cultura de Uso 
 

A evolução tecnológica do setor viabiliza a penetração em segmentos que atualmente apresentam 
reduzida aceitação dos meios eletrônicos de pagamento, como feiras livres, serviços de locomoção – táxis, 
eventos e estádios de futebol e eventos similares. O advento da tecnologia do POS wireless, bem como a 
implementação das soluções de pagamento através do celular, têm acelerado esse processo. 

 
Além disso, a entrada de jovens no mercado de trabalho gera um aumento do número de pessoas com o 

hábito de utilizar meios eletrônicos de pagamento. Acreditamos que esse público continuará a se utilizar dos 
meios eletrônicos de pagamento, tendo em vista que possuem uma maior aceitação de tais formas de 
pagamento por aderirem com mais facilidade ao uso de novas tecnologias. 
 
Regulamentação do Setor de Cartões de Pagamento 
 

Apesar da tramitação no Congresso Nacional de diversos projetos de lei que pretendem regulamentar 
diferentes aspectos relacionados ao setor de cartões de pagamento, atualmente, não há regulamentação 
específica para o setor. 
 

Por operar sistema de câmara de compensação e liquidação de Transações com cartões de débito e de 
crédito, a Companhia está sujeita às regras emitidas pelo Banco Central, no que diz respeito a este aspecto de sua 
operação. Através do Comunicado 9.419, de 18 de abril de 2002, o Banco Central aprovou o funcionamento da 
câmara de liquidação e compensação não-sistemicamente relevante da Companhia, cujos procedimentos 
operacionais estão previstos na Carta-Circular n.º 3.013, de 19 de abril de 2002, do Banco Central. 
 
Propostas de Regulamentação do Setor de Cartões de Pagamento 
 

Atualmente tramitam no Congresso Nacional diversos projetos de lei com o intuito de regulamentar o 
setor de meios de pagamento com cartões. As principais iniciativas versam sobre: 
 

• a limitação das taxas de administração cobradas dos Estabelecimentos e prazos de pagamento, dentre 
os quais a Companhia destaca os projetos de lei: (i) 4.818/98, datado de 04 de novembro de 1998, que 
desde 25 de março de 2009 encontra-se sob análise na Comissão de Constituição e Justiça e de 
Cidadania; (ii) 4.804/01, datado de 5 de junho de 2001, que desde 29 de abril de 2009 encontra-se sob 
análise na Comissão de Finanças e Tributação; e (iii) 3.499/08, datado de 03 de junho de 2008, cujo 
pedido de apensado ao projeto de lei 4.818/98 foi deferido em 04 de novembro de 2008; 

 
• o compartilhamento de infra-estrutura de coleta e processamento de informações no mercado de 

cartões de crédito e débito, dentre os quais a Companhia destaca o projeto de lei 677/07, datado de 
28 de novembro de 2007, que desde 05 de março de 2009 encontra-se sob análise na Comissão de 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; 
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• a proibição de cláusulas de exclusividade entre Bandeiras e Adquirentes no mercado de cartões de 
crédito e débito, dentre os quais a Companhia destaca o projeto de lei 680/07, de 28 de novembro 
de 2007, que desde 05 de março de 2009 encontra-se sob análise na Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática; e 

 
• a equiparação das empresas do setor de meios de pagamento à condição de instituição financeira, 

dentre os quais a Companhia destaca o projeto de lei 678/07, datado de 28 de novembro de 2007, que 
desde 29 de maio de 2009 encontra-se sob análise na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. 

 
Para uma descrição dos riscos relacionados aos projetos de regulamentação do setor de cartões de 

pagamento, ver “Fatores de Risco”, na página 74 do Prospecto. 
 
Relatório sobre o Setor de Cartões de Pagamentos 
 

Em março de 2009, o Banco Central, a Secretaria de Direito Econômico (SDE), do Ministério da Justiça, 
e a Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE), do Ministério da Fazenda, disponibilizaram o 
Relatório sobre a Indústria de Cartões de Pagamentos, que trata, principalmente: (i) do cenário competitivo e 
das barreiras de entrada do setor; (ii) do mecanismo de cobrança tarifária adotado pelos Adquirentes; e (iii) de 
como tal mecanismo de cobrança pode afetar o consumidor final de bens e serviços, além da sugestão de 
medidas regulatórias para o setor de cartões de pagamento. Tal Relatório encontra-se disponível na Internet, 
no endereço http://www.bcb.gov.br/htms/spb/Relatorio_Cartoes.pdf.  

 
O Relatório sobre a Indústria de Cartões de Pagamentos concluiu que o setor de cartões de pagamento é 

um mercado funcional, que, todavia, possui imperfeições. As principais propostas endereçadas no Relatório 
para sanar estas imperfeições são as seguintes: 
 

Compartilhamento de Equipamentos de Captura. Segundo o modelo atual, exceto nas soluções próprias 
(TEFs), cada Adquirente possui sua própria rede e Equipamentos de Captura. O Relatório classifica como 
fundamental o compartilhamento de Equipamentos de Captura, ou seja, a possibilidade de capturar, transmitir 
e processar Transações envolvendo cartões da Bandeira Visa em Equipamentos de Captura de outros cartões e 
vice versa, como forma de diminuição da barreira de entrada e custos do setor.  
 

Não-exclusividade contratual na atividade de credenciamento. O Relatório conclui que uma das falhas do 
setor é a existência de exclusividade contratual entre as empresas que realizam a atividade de credenciamento de 
Estabelecimentos e as Bandeiras. A renegociação do Contrato de Afiliação e Licença para Uso de Marca Registrada 
com a Visa International, que levou ao seu aditamento, também levou em consideração esta questão suscitada pelo 
Relatório sobre a Indústria de Cartões de Pagamentos, no intuito de conformar as práticas comerciais da Companhia 
com as preocupações externadas pelos órgãos que elaboraram o referido Relatório. Para maiores informações a 
respeito da exclusividade contratual entre a Companhia e a Bandeira Visa, ver “Atividades da Companhia – 
Contratos Relevantes – Contratos com a Visa International”. 
 

Possibilidade de cobrança de valores diferenciados para pagamentos com Cartões. O Relatório conclui 
que a regra de não majoração de preços para transações envolvendo cartões de pagamento comparado com as 
transações feitas com outros meios de pagamento traz distorções ao mercado e prejuízo ao consumidor, e que 
a possibilidade de diferenciar preços em função do meio de pagamento traria benefícios, notadamente a 
redução da Taxa de Administração. No entanto, a principal restrição à diferenciação de preço em função do 
meio de pagamento utilizado advém da legislação brasileira e do entendimento do Departamento de Proteção 
e Defesa do Consumidor de que essa prática contraria o Código de Defesa do Consumidor. 
 

Redução da taxa de administração. Embora o Relatório não recomende alterações ou limitações à taxa de 
administração ou à taxa de intercâmbio, ele conclui que, em um mercado mais eficiente, a taxa de 
administração cobrada pelos Adquirentes seria naturalmente inferior àquelas praticadas atualmente. O 
Relatório admite que, mesmo havendo racionalidade econômica na discriminação de preços adotada pelo 
setor, é necessário que algum órgão regulador acompanhe os preços praticados pelas empresas do setor, de 
forma a monitorar os efeitos de potenciais mudanças de estrutura e de conduta. 
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Diminuição de prazos para pagamentos ao Estabelecimento. O Relatório propõe a diminuição do prazo 
de pagamento aos Estabelecimentos das compras realizadas com cartões de crédito, de 30 dias, que é o prazo 
médio atualmente praticado no mercado, para 2 dias. Esta proposta faria com que os Emissores arcassem com 
o período relativo ao seu desembolso ao Estabelecimento até o pagamento da fatura pelo Portador. 
 

Regra do honor all cards. O Relatório conclui que a regra honor all cards, ou seja, a regra pela qual os 
Estabelecimentos Credenciados são obrigados a aceitar cartões independentemente do Emissor, da modalidade ou 
do produto estimularia a concorrência na emissão por estender a todos os Emissores, independentemente de seu 
porte, a externalidade da rede de Adquirência. A Companhia, em sua prática, já observa esta regra. 
 

Divisão do modelo de negócios integrado. Segundo o Relatório, a integração vertical do credenciamento 
dos Estabelecimentos e de captura e liquidação de Transações, da forma feita atualmente pela Companhia e 
outros competidores do setor, gera uma significativa barreira de entrada a novos participantes, posto que faria 
com que potenciais credenciadores concorrentes dependam dos serviços, prestados por terceiros, de captura, 
processamento e liquidação, inibindo sua entrada. 
 

Embora este estudo por si só não tenha poder para regulamentar o setor de cartões de pagamento, nem 
indique uma posição definitiva dos órgãos públicos responsáveis por sua elaboração, suas conclusões podem 
acelerar a tramitação dos processos legislativos dos projetos de lei mencionados acima, além de estimular a 
discussão de outras iniciativas legislativas que visem a regulamentar este setor e as atividades da Companhia. 

 
Em vista dessas incertezas em relação ao contexto regulatório a ser enfrentado pela Companhia, não é 

possível prever se os projetos de lei atualmente em tramitação no Congresso Nacional, ou ainda outros que 
venham a ser propostos, serão ou não aprovados e, caso aprovados, qual será o texto legislativo final. 
Portanto, não é possível prever se as atividades de captura e adquirência de Transações, credenciamento de 
Estabelecimentos e antecipação de recebíveis a Estabelecimentos serão reguladas. Caso o sejam, não é 
possível prever como o serão, e tampouco assegurar que a Companhia não será afetada de forma adversa e 
relevante por eventuais novas leis e regulamentos. 
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Visão Geral 

 
A Companhia é a Adquirente líder do setor de cartões de pagamento no mercado brasileiro, em termos 

de Volume Financeiro de Transações, detendo participação de 46,8% no mercado que movimentou R$375,4 
bilhões em 2008, de acordo com dados divulgados pela ABECS. A Companhia acredita que sua liderança se 
reflete também em um maior Volume Financeiro de Transações por POS, volume este que foi de R$36,4 mil 
nos primeiros três meses de 2009 e de R$128,9 mil em 2008. Ainda, a Companhia possui a maior cobertura 
no território nacional, segundo o Relatório sobre a Indústria de Cartões de Pagamentos, contando com 
aproximadamente 1,5 milhão de Estabelecimentos credenciados, com base em dados de 31 de março de 2009, 
estando presente em mais de 96,0% dos municípios brasileiros. 
 

A Companhia atualmente é a única Adquirente no Brasil da Bandeira Visa, a marca líder de cartões de 
pagamento e de maior aceitação no País, de acordo com o Relatório sobre a Indústria de Cartões de 
Pagamentos, e no mundo, em 2007, em termos de cartões de crédito e débito emitidos, de acordo com 
pesquisa publicada em maio de 2008 pelo The Nilson Report, sendo responsável pelo credenciamento de 
Estabelecimentos e gestão de rede para aceitação de cartões de pagamento da Bandeira Visa no Brasil, bem 
como pela captura, transmissão, processamento e liquidação financeira das Transações realizadas com cartões 
de crédito e débito da Bandeira Visa. A Companhia também realiza a instalação e manutenção dos 
Equipamentos de Captura que aluga para os Estabelecimentos credenciados. 
 

Entre seus principais acionistas estão sociedades dos conglomerados financeiros do Banco do Brasil, 
Bradesco e Grupo Santander Brasil, que estão entre os maiores Emissores de cartões da Bandeira Visa no 
Brasil em termos de Volume Financeiro de Transações, e estão classificados entre os maiores bancos de 
varejo do Brasil em termos de número de agências, segundo dados do Banco Central referentes a dezembro de 
2008. A Companhia acredita que a presença de seus principais acionistas em mais de 70% de todo o território 
nacional lhe conferiu condição privilegiada na aceitação de seus serviços, o que contribuiu para a posição de 
liderança que ocupa atualmente. 
 

A Companhia tem apresentado crescimento contínuo ao longo da sua história, sendo que no período 
compreendido entre 2006 e 2008, apresentou uma taxa anual de crescimento composta de 25,9% em Volume 
Financeiro de Transações, passando de R$110,7 bilhões em 2006 para R$175,6 bilhões em 2008. No período 
de três meses encerrado em 31 de março de 2009, o Volume Financeiro de Transações da Companhia 
totalizou R$47,7 bilhões, o que representou um acréscimo de 22,4% quando comparado aos R$39,0 bilhões 
em Volume Financeiro de Transações no mesmo período em 2008. Adicionalmente, no período 
compreendido entre 2006 a 2008, a Companhia apresentou um ganho na Margem de EBITDA Ajustado de 
8,9 pontos percentuais, passando de 53,4% em 2006 para 62,3% em 2008. 
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 Exercício encerrado em 31 de dezembro de 
Período de três meses 

encerrado em 31 de março de 

 2006 2007 2008 
% Variação 
2006-2008 

CAGR 
(2006-
2008) 2008 2009 

%Variação 
2008-2009 

 (em milhões de R$, exceto onde indicado) 
  

Receita Líquida.................  1.945,1 2.402,2 2.875,5 47,8% 21,6% 663,2 791,3 19,3% 
Lucro Bruto ..................  1.254,9 1.631,2 2.024,3 61,3% 27,0% 478,0 579,1 21,2% 
Lucro Líquido....................  657,9 883,9 1.393,8 111,9% 45,6% 604,2 333,2 -44,9% 

Outras Informações:         
Margem Líquida ...............  33,8% 36,8% 48,5% 14,7 p.p. – 91,1% 42,1% -49,0 p.p.  
EBITDA Ajustado(1).....  1.038,8 1.409,5 1,802,9 73,6% 31,8% 447,2 535,8 19,8% 
Margem EBITDA 

Ajustado(2).................  53,4% 58,7% 62,3% 8,9 p.p. – 67,4% 65,9% -1,5 p.p. 
Endividamento de 

Longo Prazo(3)...........  623,4 367,5 277,0 -55,6% -33,3% 324,8 221,1 -31,9% 
Endividamento de 

Curto Prazo(3) ............  182,5 156,5 214,7 17,6% 8,5% 156,1 214,9 37,6% 
    

Outras Informações 
         

Cartões de Crédito:    
Volume Financeiro de 

Transações(4) .............  71.197 87.966 110.897 55,8% 24,8% 25.195 30.498 21,0% 
Quantidade de 

Transações  
(em milhões)(5) ..........  1.142,1 1.402,5 1.719,7 50,6% 22,7% 398,4 460,9 15,7% 

Cartões de Débito:         
Volume Financeiro de 

Transações(4) .............  39.552 48.534 64.655 63,4% 27,9% 13.796 17.209 24,7% 
Quantidade de 

Transações  
(em milhões)(5) ..........  836,0 986,5 1.232,4 47,4% 21,4% 273,1 327,6 20,0% 

Estabelecimentos 
Credenciados (em mil) ... 996,6 1.180,1 1.407,9 41,3% 18,9% 1.209,0 1.466,2 21,3% 

Estabelecimentos  
Ativos (em mil) ............... 716,2 872,2  1.055,4 47,3% 21,4% 892,9 1.074,5 20,3% 

 
 

(1) O EBITDA Ajustado corresponde ao lucro líquido antes (1) do imposto de renda e contribuição social, (2) das despesas 
de depreciação e amortização,(3) do resultado financeiro, sem considerar a exclusão da receita financeira líquida dos 
custos financeiros relacionados aos negócios de antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos, (4) do ganho de capital 
gerado no resgate de ações pela Visa Inc. para o trimestre findo em 31 de março de 2008 e exercício findo em 31 de 
dezembro de 2008, (5) da perda com a descontinuidade de projetos anteriormente classificados no ativo diferido da 
Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2008 e (6) da baixa de ágio da controlada direta CBGS Ltda. e 
da provisão para perda com ágio da controlada em conjunto CBGS para o exercício findo em 31 de dezembro de 2008. 
Para a reconciliação do lucro liquido com o EBITDA e EBITDA Ajustado, ver “Discussão e Análise da Administração 
sobre a Situação Financeira e o Resultado das Operações – EBITDA e EBITDA Ajustado”, na página 129 deste 
Prospecto.  

(2) Margem EBITDA Ajustado é o EBITDA Ajustado em um determinado período dividido pela soma entre a receita 
operacional líquida e o resultado financeiro líquido com os negócios de antecipação de recebíveis aos Estabelecimentos 
ao longo do mesmo período. 

(3) O Endividamento de Curto e Longo Prazo incluem as obrigações a pagar relativas à securitização no exterior, que 
compreendem os recebíveis gerados e a serem gerados pela Companhia contra a Visa International, decorrentes das 
Transações com cartões da Bandeira Visa em Estabelecimentos brasileiros realizadas por Portadores de cartão de crédito 
e/ou débito emitidos no exterior, que, por sua vez, foram objeto de cessão para a BMVRL, a qual emitiu títulos no 
mercado internacional lastreados neste fluxo de recebíveis cedidos pela Companhia. Para maiores informações, ver 
“Atividades da Companhia – Securitização”, na página 133 deste Prospecto. 

(4) Volume Financeiro de Transações capturadas, processadas e liquidadas pela Companhia. 
(5) Transação é toda e qualquer aquisição de bens e serviços por meio de cartões de pagamento realizada por Portadores em 

Estabelecimentos Credenciados no País. No caso das vendas parceladas, a Companhia considera cada parcela como 
sendo uma nova Transação realizada.  
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Além dos produtos e serviços tradicionalmente oferecidos no mercado de meios eletrônicos de pagamento, a 
Companhia tem histórico em oferecer soluções inovadoras em segmentos que tenham sinergia com suas atividades, 
sendo pioneira na oferta de infra-estrutura de rede para correspondente bancário, recarga de celular, voucher eletrônico 
e Troco-Fácil, e na captura e no processamento de transações eletrônicas que não envolvem pagamento, como 
conectividade e autorização de transações no segmento de saúde.  
 

A Companhia acredita que a diversidade do portfólio de seus produtos e serviços é resultado de esforços 
constantes na identificação de novos ramos de negócios que possam maximizar e otimizar o uso de sua rede e seus 
ativos. Nesse contexto, nos últimos dois anos, a Companhia iniciou parcerias com Emissores e empresas para a captura 
e o processamento de transações com cartões Private Label Híbrido com a Bandeira Visa, contando, atualmente, com 
cerca de 85 parcerias com Emissores e empresas. Da mesma forma, desde 1º de setembro de 2008, a Companhia 
passou a oferecer antecipação de recebíveis a parte de sua rede de Estabelecimentos credenciados. 
 
Mercado de cartões de pagamento no Brasil  
 

O modelo preponderante do setor de cartões de pagamento no Brasil é aquele em que as Adquirentes, como a 
Companhia, detêm uma licença de uso das marcas das Bandeiras e são responsáveis pelo credenciamento dos 
Estabelecimentos, como também pela captura, transmissão, processamento e liquidação financeira das Transações. 
 

No período de 2006 a 2008, o Volume Financeiro de Transações realizadas por meio de cartões de pagamento 
no mercado brasileiro, que considera, em conjunto, o Volume Financeiro de Transações envolvendo cartões de crédito, 
cartões de débito e Private Label, apresentou uma taxa anual de crescimento composta de 23,9%, atingindo R$375,4 
bilhões no ano de 2008 comparado a R$244,7 bilhões em 2006, de acordo com a ABECS. 
 

Esse crescimento é consequência, principalmente, da expansão do consumo privado, do aumento da 
penetração dos serviços financeiros no País e do aumento da participação do meio eletrônico como meio de 
pagamento, dentre outros. 
 

Expansão do consumo – Entre 2000 e 2008, o consumo privado das famílias brasileiras passou de 
R$742,9 bilhões para R$1.753,4 bilhões, representando uma taxa anual de crescimento composta de 11,3%, 
de acordo com dados disponibilizados pelo IBGE em abril de 2009. No mesmo período, a utilização dos 
cartões como meio de pagamento passou de 8,8% para 21,4% do consumo das famílias no Brasil em 2008, 
segundo dados mais recentes da ABECS e do IBGE. Esse crescimento foi reflexo direto da expansão 
econômica, da elevação das taxas de emprego e do aumento da renda da população brasileira no período, bem 
como, em maior grau, da difusão do uso dos cartões de crédito e débito como meios de pagamento. 
 

Aumento da penetração de serviços financeiros – A estabilidade econômica e o incremento da taxa de 
emprego e da renda média da população brasileira nos últimos anos possibilitaram o acesso a produtos 
financeiros a uma maior parcela da população. A chamada “bancarização” da população pode ser medida pela 
abertura de cerca de 62,0 milhões de novas contas bancárias entre os anos de 2000 a 2008, de acordo com o 
Banco Central, passando de 63,7 milhões em 2000 para 125,7 milhões de contas bancárias em 2008, o que 
representou uma taxa anual de crescimento composta de 8,9%. No mesmo período, o número de cartões de 
crédito e débito, incluíndo cartões Private Label cresceu 20,1%, de acordo com o Banco Central. 
 

Aumento da utilização do cartão como meio de pagamento – Fatores como melhorias nos sistemas de 
segurança, conveniência e eficiência na operacionalização de Transações influenciaram o aumento na utilização de 
cartões de pagamento no Brasil nos últimos anos. Segundo os dados mais recentes do Banco Central, em 2008, 
ocorreram 8,5 bilhões de transações, excluídas aquelas realizadas em dinheiro. Deste total, 53,8% das transações foram 
realizadas com cartões como meio de pagamento, e 16,1% por meio de cheques. Outro fato relevante foi o crescimento 
das transações bancárias realizadas por meio de Equipamentos de Captura. Segundo dados da Febraban, em 2000 este 
meio representava 1,6% das transações, comparado a 4,1% em 2007, um crescimento composto anual de 27,3%, 
demonstrando a crescente substituição do cheque pelos cartões de pagamento. 

 
Apesar dessa aceleração nas taxas de penetração de cartões de crédito e débito como meios de 

pagamento no Brasil, a Companhia acredita que, quando comparados os percentuais de sua utilização aos de 
países mais desenvolvidos, o setor de cartões de pagamento no Brasil ainda apresenta amplo potencial de 
crescimento. Nos Estados Unidos, por exemplo, a utilização de cartões como meios de pagamento 
representou, no ano de 2007, 40,0% do consumo privado, segundo dados do BIS e BEA, comparada a 19,1% 
no mesmo período no Brasil, segundo o IBGE e a ABECS. 
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Pontos fortes da Companhia 
 

A Companhia acredita que seus principais pontos fortes são: 
 

Liderança no setor de cartões de pagamento no Brasil. A liderança da Companhia no setor de cartões 
de pagamento no Brasil, em termos de Volume Financeiro de Transações, confere-lhe economias de escala 
decorrentes do melhor aproveitamento de sua rede, o que proporciona diluição de seus custos e, 
consequentemente, contribui para a manutenção de sua sólida posição financeira. Adicionalmente, a 
Companhia acredita que sua presença em um amplo número de Estabelecimentos proporciona mais 
oportunidades para a oferta de seu portfólio diversificado de serviços e facilita a identificação das tendências 
de mercado, o que possibilita o desenvolvimento de novos serviços. 
 

Alta capilaridade e penetração de seus serviços. A Companhia conta com a maior rede de Estabelecimentos 
credenciados do País, com aproximadamente 1,5 milhão de Estabelecimentos em 31 de março de 2009, estando 
presente em mais de 96,0% dos municípios brasileiros e gerando uma quantidade significativa de Transações e de 
Equipamentos de Captura alugados. Esta ampla rede de Estabelecimentos credenciados é decorrente dos esforços de 
sua equipe de vendas, apoiada por mais de 40 instituições financeiras Emissoras de cartões da Bandeira Visa em 2008 
que, em conjunto, somam 17,9 mil agências bancárias com quem a Companhia firmou parcerias. Estas parcerias 
conferem à Companhia credibilidade e suporte institucional no credenciamento de novos Estabelecimentos. Dentre as 
principais instituições financeiras que firmaram parcerias com a Companhia estão Bradesco, Banco do Brasil e Grupo 
Santander Brasil, que estão entre os maiores Emissores de cartões de pagamento no Brasil e os maiores bancos de 
varejo do País, em número de agências, de acordo com dados de dezembro de 2008 do Banco Central, presentes em 
praticamente todos os municípios brasileiros, o que permite à Companhia incrementar ainda mais sua capilaridade. O 
Bradesco, o Banco do Brasil e o Grupo Santander Brasil possuíam 10,7 mil agências em 31 de dezembro de 2008. 
 

Forte crescimento com sólida rentabilidade. A Companhia tem historicamente apresentado forte 
crescimento de receita líquida e contínua melhoria de seu resultado operacional. No período compreendido 
entre 2006 e 2008, a sua receita líquida cresceu em média 21,6% ao ano e sua Margem de EBITDA Ajustado 
evoluiu de 53,4% em 2006 para 62,3% em 2008. A combinação desses dois fatores permitiu à Companhia 
apresentar uma sólida rentabilidade no período. Assim, a Companhia acredita possuir sólida posição 
financeira, que lhe confere uma posição privilegiada para o aproveitamento de oportunidades de investimento 
e reduz sua suscetibilidade a eventuais oscilações no mercado. 
 

Aliança com a Bandeira Visa. A aliança entre a Companhia e a Bandeira Visa confere à Companhia 
importantes vantagens em relação a seus concorrentes. A Bandeira Visa é a marca líder de cartões de 
pagamento no País, com participação de mercado de 46,8% no ano de 2008, em termos de Volume Financeiro 
de Transações, e reconhecida pelos Estabelecimentos credenciados como a Bandeira mais utilizada pelos 
Portadores, de acordo com o Relatório sobre a Indústria de Cartões de Pagamentos, o que coloca a Companhia 
em posição singular na oferta de seus serviços aos Estabelecimentos credenciados. A Bandeira Visa possuía 
37% de reconhecimento de marca (mind share) em 2008, segundo pesquisa anual do jornal Folha de São 
Paulo. Este reconhecimento de marca foi de 28% em 2000, 30% em 2005, 31% em 2006 e 33% em 2007. 
 

Capacidade de inovação e amplo portfólio de produtos e serviços. A Companhia também utiliza sua plataforma 
de negócios para antecipar tendências de mercado e identificar necessidades dos Estabelecimentos, criando novas 
linhas de serviços que complementem suas atividades e gerem oportunidades de negócios aos Estabelecimentos. Além 
disso, a Companhia oferece produtos e serviços inovadores em segmentos que tenham sinergia com as atividades por 
ela já realizadas, como o uso da rede na conectividade e autorização de transações no segmento de saúde; atuação em 
novos segmentos ou nichos como, por exemplo, táxis, feiras livres e no agronegócio; correspondentes bancários; 
captura e transmissão de Transações com cartões pré-pagos e cartões Private Label Híbrido, voucher eletrônico, 
recarga de celular, soluções de captura para pedágios, dentre outros. A Companhia acredita que o amplo leque de 
produtos e serviços que oferece a seus clientes e a constante busca por sua diversificação a coloca em posição 
vantajosa para ingressar em novos segmentos, credenciar mais Estabelecimentos, auxiliar na preferência dos 
Portadores pela Bandeira Visa e estar à frente na captura de oportunidades de mercado, gerando valor a seus acionistas. 
 

Administração profissional, equipe capacitada e altamente motivada. A Companhia acredita contar com uma 
administração que combina experiência e extenso conhecimento no setor de cartões de pagamento, com qualificação 
gerencial e um alto grau de comprometimento com suas atividades, contribuindo para seu histórico de sucesso. A alta 
administração inclui profissionais com capacidade para implementar e executar os planos de negócios e estratégias, 
com disciplina e foco em crescimento e rentabilidade. Adicionalmente, o modelo de gestão da Companhia lhe permite 
atrair, formar e desenvolver profissionais qualificados e comprometidos, por meio de investimentos em recrutamento, 
treinamento e desenvolvimento de colaboradores. O programa de treinamento é elaborado com base no diagnóstico 
das necessidades de capacitação profissional da Companhia e consolidado por meio de um plano de gestão e 
desenvolvimento de carreira, complementado por um programa de participação nos resultados. 
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Estratégia da Companhia  
 

A Companhia concluiu recentemente a revisão de seu planejamento estratégico de longo prazo, que 
levou em consideração as variáveis de mercado relevantes frente às circunstâncias atuais e perspectivas 
futuras, com o objetivo de manter sua posição de liderança do mercado de cartões de pagamento no Brasil. A 
Companhia decidiu por uma estratégia de crescimento sustentada por ações relacionadas à diversificação de 
serviços, melhor exploração de sua rede de captura e de novas tecnologias de meios de pagamento. A seguir, 
descrevemos os principais elementos da estratégia da Companhia: 
 

Universalizar o uso e a aceitação da Bandeira Visa nos Estabelecimentos. A Companhia pretende 
continuamente aumentar o número de Estabelecimentos credenciados para a aceitação de produtos da Bandeira 
Visa. Para tanto, conta com sua própria estrutura de vendas e suporte ao credenciamento de novos 
Estabelecimentos, valendo-se também do apoio da rede de agências das instituições financeiras com as quais a 
Companhia firmou parceria. A Companhia procura manter estreito relacionamento e prestar constante suporte aos 
Estabelecimentos, mediante oferta de soluções, produtos diferenciados, serviços de qualidade e incentivos às 
vendas pelos Estabelecimentos por meio de volume expressivo de promoções nos pontos de venda que estimulem a 
preferência dos consumidores pela Bandeira Visa. Adicionalmente, a Companhia pretende continuar a investir em 
soluções de captura para expandir a aceitação em novos segmentos da economia associados à prestação de serviços, 
como táxis, estádios de futebol, feiras livres, serviços de entrega, entre outros. 
 

Expandir a base de Emissores. A Companhia espera incrementar ainda mais seus resultados por meio 
do aumento (i) da emissão de cartões de pagamento e, consequentemente, (ii) do Volume Financeiro de 
Transações realizadas com cartões de pagamento. Para tanto, a Companhia pretende realizar ações voltadas 
para aprofundar seu relacionamento com instituições financeiras Emissoras de cartões e com os 
Estabelecimentos Emissores de cartões Private Label Híbrido, tendo desenvolvido solução específica de 
captura e processamento de Transações com cartões desse segmento, as quais têm demonstrado alto potencial 
de crescimento junto à população de menor renda. A Companhia conta com cerca de 85 parcerias para 
prestação de serviços de captura e processamento de transações com cartões Private Label Híbrido, dentre 
elas o Boticário, BR Postos, Casas Bahia, Carrefour, Centauro, Dicico, Leader, Livraria Saraiva, Lojas 
Colombo, Lojas Maia e Porto Seguro. 
 

Ampliar e maximizar o uso dos Equipamentos de Captura. A Companhia pretende incrementar os 
negócios realizados em sua rede de aceitação, oferecendo soluções de captura e serviços pioneiros em 
segmentos que gerem valor para o Estabelecimento credenciado. Assim, a Companhia pretende consolidar o 
uso do Equipamento de Captura como uma plataforma de serviços diversificados, mediante o aumento da 
oferta de novos serviços, tais como: correspondente bancário, recarga de celular pré-pago, fornecimento de 
troco em dinheiro nas Transações com cartões de débito, dentre outros, estreitando, assim, o relacionamento 
entre a Companhia e os Estabelecimentos. A Companhia acredita que a diversificação do portfólio de serviços 
oferecidos por meio dos seus Equipamentos de Captura permitirá a maximização do uso de sua rede de 
aceitação, fortalecendo sua base de negócios e seu relacionamento com os Estabelecimentos credenciados, 
aumentando seu faturamento e consolidando sua posição de liderança.  

 
Ingressar em negócios que apresentem sinergia com sua atividade principal. A Companhia busca 

constantemente desenvolver projetos e realizar pesquisas de mercado com o propósito de identificar ramos de 
negócios sinérgicos com sua atividade principal. Uma das oportunidades identificadas foi o desenvolvimento 
do negócio de rede para a conectividade e autorização de transações no segmento de saúde. O objetivo da 
Companhia é integrar diversas soluções e facilitar as interações dos agentes do segmento de saúde, como por 
exemplo, a emissão de cartões, a avaliação de gastos médicos, o processamento de contas médicas, o suporte 
a benefício farmácia, os serviços de conexão e autorização, além de call center na área de saúde. A 
Companhia acredita que a sua inserção na captura eletrônica de transações neste e em outros ramos de 
negócios, mediante o aproveitamento de sua rede e plataforma tecnológica, a permitirá desenvolver novas 
linhas de serviços e oportunidades de geração de receita. 
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Oferecer novos serviços para os Estabelecimentos credenciados. A Companhia pretende continuar a 
oferecer novos serviços visando agregar mais valor aos Estabelecimentos credenciados e incentivar sua 
fidelização. Em linha com essa estratégia, a Companhia começou a oferecer, desde 1º de setembro de 2008, 
antecipação de recebíveis para parte de sua rede de Estabelecimentos credenciados, em resposta à demanda 
destes Estabelecimentos pela prestação do serviço. Além disso, a Companhia tem desenvolvido projetos-
piloto, dentre os quais, a utilização do telefone celular e internet para a captura eletrônica das Transações de 
Estabelecimentos que ofereçam entrega em domicílio, e o desenvolvimento de uma nova plataforma 
tecnológica que possibilita a realização de promoções junto aos Portadores, com o objetivo de permitir aos 
Estabelecimentos o fortalecimento da relação com seus clientes Portadores de cartões de pagamento. 
 

Incrementar a eficiência operacional. A Companhia possui um modelo de gestão focado em resultado, 
aliando o crescimento de receitas a uma cultura de eficiência operacional. A Companhia apresentou uma 
redução média no custo por Transação capturada de 9,1% ao ano, no período compreendido entre 2006 e 
2008, decorrente não apenas da diluição dos custos fixos por uma maior quantidade de Transações, mas de 
iniciativas de redução de custos dos serviços prestados. Ao mesmo tempo em que pretende continuar a lançar 
novos produtos e soluções de captura para aumentar a quantidade de Transações, a Companhia espera criar 
novas alternativas de redução de seus custos e despesas, mantendo suas margens. Para ilustrar o aumento da 
eficiência operacional, no período compreendido entre 2006 e 2008, a receita líquida da Companhia cresceu 
em média 21,6% ao ano enquanto o EBITDA Ajustado cresceu em média 31,8% ao ano no mesmo período. 
 
Breve Histórico da Companhia 
 

A história da Companhia teve início em 1995, quando a Visa International, o Bradesco, o Banco do 
Brasil, o Banco ABN Amro Real (recentemente incorporado pelo Santander) e o extinto Banco Nacional 
reuniram-se para desenhar o que viria a ser a Visanet, nome fantasia da Companhia. Até então, o negócio 
de cartões de crédito no Brasil era viabilizado pelos bancos em conjunto com a Visa International, com 
cada instituição financeira lançando seus próprios cartões, com soluções de captura, rede afiliada e ações de 
marketing próprias. A Companhia foi criada em 23 de novembro de 1995, por prazo indeterminado, para 
administrar as relações com toda a rede de Estabelecimentos Comerciais afiliados ao sistema da Bandeira 
Visa no Brasil, unificando e desenvolvendo novas soluções de captura e realizando a liquidação financeira 
das Transações.  
 

Em 1996, a Companhia começou a operar com uma rede afiliada de mais de 100 mil Estabelecimentos 
que já mantinham relações comerciais com os bancos fundadores, oferecendo serviços de captura, 
processamento e liquidação relacionados apenas ao cartão de crédito. Naquele mesmo ano a Visa 
International criou a marca Visanet, a qual foi licenciada à Companhia através de um contrato de licença, 
que passou a ser utilizada pela Companhia no Brasil como seu nome fantasia. 
 

Nos anos seguintes, a Companhia lançou serviços relacionados aos novos produtos Visa, tais como o 
cartão de débito Visa Electron, que consolidou o uso do dinheiro eletrônico; o Visa Vale Pedágio e a 
prestação de serviços para os cartões de benefícios refeição e alimentação Visa Vale, substituindo os 
tíquetes de papel utilizados para o pagamento de refeições e para compras no supermercado por cartões 
eletrônicos com chip e tarja magnética. 
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A criação da Companhia viabilizou a segregação dos papéis desempenhados pelos Emissores da 
Bandeira Visa e pela Companhia. Além disso, alavancou significativamente o crescimento do mercado de 
cartões de pagamento e a oferta de produtos relacionados a este setor e tornou as Transações com os cartões 
de pagamento da Bandeira Visa realizadas no Brasil mais seguras e eficientes. 
 

O gráfico abaixo demonstra a estrutura do negócio de redes de cartões de pagamento no Brasil antes e 
depois do surgimento da Companhia: 
 

 
 

Além de gerir a rede de aceitação da Bandeira Visa no Brasil, a Companhia passou a disponibilizar 
soluções para monitoramento, captura e processamento para a CBSS, emissores de cartões Private Label 
Híbrido e empresas do setor de saúde. 
 

Atualmente, a Companhia tem por objeto social: (a) a prestação de serviços de credenciamento de 
estabelecimentos comerciais e de estabelecimentos prestadores de serviços para a aceitação de cartões de 
crédito e de débito, bem como de outros meios de pagamento ou meios eletrônicos necessários para registro e 
aprovação de transações não-financeiras; (b) o aluguel, o fornecimento e a prestação de serviços de instalação 
e manutenção de soluções e meios eletrônicos ou manuais para a captura e processamento de dados relativos 
às transações decorrentes de uso de cartões de crédito e de débito, bem como com outros meios de pagamento 
ou meios eletrônicos necessários para registro e aprovação de transações não-financeiras e dados eletrônicos 
de qualquer natureza que possam transitar em rede eletrônica; (c) prestação de serviços de instalação e 
manutenção de soluções e meios eletrônicos para automação comercial; (d) a administração dos pagamentos e 
recebimentos à rede de estabelecimentos credenciados, mediante captura, transmissão, processamento dos 
dados e liquidação das transações eletrônicas e manuais com cartões de crédito e de débito, bem como outros 
meios de pagamento e meios eletrônicos ou manuais destinados a transações não-financeiras, bem como a 
manutenção dos agendamentos de tais valores em sistemas informáticos; (e) a representação de franquias 
nacionais e internacionais de meios manuais e eletrônicos de pagamento; (f) a participação em outras 
sociedades como sócia ou acionista, direta ou indiretamente, no Brasil ou no exterior; e (g) desenvolvimento 
de outras atividades correlatas, de interesse da Companhia. 
 

A sede social da Companhia está localizada na Alameda Grajaú, n.º 219, Alphaville, CEP 06454-050, na 
Cidade de Barueri, Estado de São Paulo. Em 25 de junho de 2009, a CVM concedeu o registro de companhia aberta. 
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Estrutura Societária 
 

A Companhia, na data deste Prospecto, possui 21 acionistas, sendo a Columbus, pertencente ao mesmo 
conglomerado econômico que o Bradesco, o BB Investimentos, o Grupo Santander Brasil e a Visa International os 
principais deles, conforme demonstrado a seguir: 

 

Columbus 
39,3%

BB 
Investimentos 

31,6%

Grupo 
Santander 

Brasil 14,9%

Outros 4,2%Visa 
International 

10,0%

 
 
Controladas 
 

A Companhia possui sete sociedades controladas direta ou indiretamente, conforme organograma abaixo: 
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Segue, abaixo, quadro com a participação de cada subsidiária na receita da Companhia, para os períodos 
indicados: 
 

 
Exercício social encerrado em  

31 de dezembro de 

Período de três 
meses encerrado 

em 31 de março de

 2006 

Part %
Rec. 

Bruta 2007 

Part % 
Rec. 

Bruta 2008 

Part % 
Rec. 

Bruta 2009 

Part % 
Rec. 

Bruta 
 (em milhares de R$, exceto percentuais) 
CBGS Ltda................................  – – 1.777 0,06% 1.425 0,04% – – 
Servinet .....................................  1.644,6 0,08% 3.697,3 0,13% 1.860,4 0,06% – – 
Servrede ....................................  – – – – – – – – 
CBGS........................................  – – – – – – – – 
Orizon .......................................  – – 19.558,6 0,71% 11.450,0 0,35% 4.133,9 0,47% 
Dativa........................................  – – 3.312,5 0,12% – – – – 
Precisa.......................................  – – – – – – – – 
Prevsaúde ..................................  – – – – – – – – 
 
Servinet 
 

A Servinet é sediada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e atua nas relações comerciais e 
prestação de serviços de instalação e manutenção dos Equipamentos de Captura aos Estabelecimentos 
credenciados à Companhia. A Companhia detém 99,99% do capital social da Servinet e a quota restante é 
detida pelo Sr. Rubén Humberto Osta, diretor-geral da Visa do Brasil. 
 
Servrede 
 

A Servrede é sediada na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, e não se encontra em operação. Seu 
objeto social consiste na prestação de serviços de gerenciamento de tecnologia de rede para a Companhia. A 
Companhia detém 99,99% do capital social da Servrede e a ação restante é detida pela Servinet Serviços Ltda. 
 
CBGS Ltda. 
 

Para viabilizar a aquisição de empresas atuantes no segmento de conectividade para o setor de saúde a 
companhia constituiu, em julho de 2006, a CBGS Ltda., subscrevendo 99,99% de seu capital social, a qual 
posteriormente adquiriu a totalidade das cotas da Orizon, em 24 de novembro de 2006 e a totalidade das cotas 
da Dativa, no dia 26 de julho de 2007. Dando prosseguimento ao projeto, a CBGS Ltda. conferiu a totalidade 
das cotas de Orizon e Dativa em aumento do capital social da CBGS, no dia 02 de janeiro de 2008, passando a 
deter 40,95% do total das ações da sociedade. 
 
CBGS 
 

A CBGS é sediada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e atua na oferta de produtos e serviços 
de autorização e faturamento eletrônicos, que conectam mais de 70 operadoras de saúde a mais de 65,0 mil 
prestadores de serviços, de acordo com as normas da Agência Nacional de Saúde - ANS. A Companhia, por 
meio da CBGS Ltda., detém 40,95% do capital social da CBGS, a CASSI – Caixa de Assistência dos 
Funcionários do Banco do Brasil detém 17,20% e a Bradesco Seguros detém 41,85%. Por sua vez a CBGS 
detêm 99,99% do capital social da Orizon. A CBGS tem como principal atividade a prestação de serviços de 
interconexão de rede eletrônica, em plataforma tecnológica única, objetivando a troca de informações entre 
operadoras de saúde e prestadores de serviços médicos e hospitalares e quaisquer outros agentes do sistema de 
saúde suplementar e drogarias. 
 

A CBGS controla 3 (três) subsidiárias, quais sejam: 
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Orizon 
 

A Orizon, é sediada na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, e atua na consultoria e no processamento 
de informações para as empresas da área médica em geral e prestação de serviços de interconexão de rede 
eletrônica entre operadoras de saúde e prestadores de serviços médicos e hospitalares, emissão de cartões, 
atendimento em call center e roteamento de transações não financeiras. 
 

Em 29 de maio de 2008, a Dativa, que atuava na prestação de serviços de interconexão de rede 
eletrônica para a troca de informações entre operadoras de plano privado de assistência à saúde e prestadores 
de serviços de saúde foi incorporada pela Orizon. O objetivo da incorporação foi a maior integração e unidade 
administrativa, comercial e financeira, com a consequente redução de custos operacionais, administrativos e 
financeiros dessas sociedades. 
 
Prevsaúde 
 

Em março de 2009 a CBGS concluiu a aquisição de 93,6% do capital social da Prevsaúde, cujo objeto 
social consiste em atividades relacionadas à administração e gestão do consumo e utilização de benefícios 
farmacêuticos, medicamentos, drogas e correlatos. O valor de aquisição foi de R$9,0 milhões, sendo que a 
diferença entre o valor patrimonial e o valor pago está registrada como ágio na aquisição de investimentos e 
está fundamentada na perspectiva de lucratividade futura dessa sociedade. 
 
Precisa 

 
Em março de 2009 a CBGS concluiu a aquisição de 89,8% do capital social da Precisa, cujo objeto 

social consiste na comercialização de medicamentos em geral, com foco na prevenção e manutenção do 
estado de saúde, com sistema de entrega programada. O valor de aquisição foi de R$1,0 milhão, sendo que a 
diferença entre o valor patrimonial e o valor pago está registrada como ágio na aquisição de investimentos e 
está fundamentada na perspectiva de lucratividade futura dessa sociedade. 
 
Atividades da Companhia 
 

As principais atividades da Companhia são o credenciamento de Estabelecimentos, o gerenciamento da 
sua rede de captura, a transmissão, o processamento e a liquidação financeira das Transações realizadas com 
cartões de crédito e débito da Bandeira Visa. A Companhia oferece também outros produtos e serviços aos 
seus clientes, como o aluguel, instalação e manutenção dos Equipamentos de Captura, suporte aos Emissores 
e Estabelecimentos para redução do índice de fraude, além dos serviços de captura e transmissão de 
Transações realizadas com cartões pré-pagos, cartões Private Label , cartões Private Label Híbrido e 
antecipação de recebíveis. 
 
Ramos de atividades dos Estabelecimentos 
 

A Companhia divide os Estabelecimentos credenciados em pequenos, médios e grandes negócios, 
classificados internamente segundo o seu faturamento, dentro de cada um dos seguintes segmentos: 
 

• Automotivo: peças e acessórios para veículos, concessionárias de veículos, postos de combustíveis 
e serviços automotivos; 

 
• Construção e Reforma: home centers, varejo e atacado de materiais de construção, serviços de 

construção e reforma; 
 
• Eletro-Eletrônicos: eletrodomésticos, eletrônicos, informática e telefonia; 
 
• Lojas de Departamentos: magazines e duty frees; 
 

156



ATIVIDADES DA COMPANHIA 
 

 

• Restaurantes: bares e casas noturnas, lanchonetes e restaurantes; 
 
• Saúde: clínicas e consultórios, drogarias e farmácias, hospitais, laboratórios e lojas de produtos 

hospitalares, serviços de ambulância e profissionais de saúde; 
 
• Serviço: cuidados com o lar, serviços diversos, clínicas de estética, lazer, telemarketing e 

assinaturas, transporte e serviços diversos; 
 
• Turismo: aluguel de carros, companhias aéreas, hotéis, operadoras de turismo e transporte marítimo; 
 
• Varejo: artigos esportivos, cosméticos, joalherias, livrarias, móveis e decoração e varejo diversos. 
 
• Varejo Alimentício: atacadistas, hipermercados, supermercados, mercados e outros varejos focados 

em alimentação não preparada; 
 
• Vestuário: roupas, calçados e acessórios; e 
 
• Novos Mercados: agronegócio, concessionárias de serviços públicos e telecomunicação, educação, 

governo e seguros. 
 
Produtos 

 
A Companhia possui diversos produtos relativos a cartões de débito e crédito e na área de saúde, além do 

aluguel de Equipamentos de Captura. Abaixo, segue tabela demonstrando a contribuição de cada uma das 
principais atividades da Companhia para sua receita, relativa aos exercícios sociais encerrados em 31 de 
dezembro de 2006, de 2007 e de 2008 e aos períodos de três meses encerrados em 31 de março de 2008 e 2009. 
 
 Exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

Variação % 

 2006 

Part % 
Rec. 
Líq. 2007 

Part % 
Rec. 
Líq. 2008 

Part % 
Rec. 
Líq. 2006/07 2007/08

 (em milhares de R$, exceto percentuais)  

Crédito.......................................  1.175.945 60,5% 1.409.326 58,7% 1.666.923 58,0% 19,8% 18,3%
Débito........................................  317.083 16,3% 401.348 16,7% 517.917 18,0% 26,6% 29,0%
Aluguel equipamentos...............  595.979 30,6% 745.937 31,1% 903.061 31,4% 25,2% 21,1%
Outras receitas...........................  72.397 3,7% 122.016 5,1% 127.652 4,4% 68,5% 4,6%
Receita Operacional  

Líquida..................................  1.945.091 100,0% 2.402.220 100,0% 2.875.466 100,0% 23,5% 19,7%
 
 Período de três meses encerrado em 31 de março de 

Variação % 

 2008 
Part % 

Rec. Líq. 2009 
Part % 

Rec. Líq. 2008/09 
 (em milhares de R$, exceto percentuais) 

Crédito............................................................ 390.297 58,8% 448.872 56,7% 15,0% 
Débito............................................................. 109.178 16,5% 141.666 17,9% 29,8% 
Aluguel de equipamentos ............................... 211.135 31,8% 256.373 32,4% 21,4% 
Outras receitas................................................ 29.292 4,4% 34.699 4,4% 18,5% 
Receita Operacional Líquida....................... 663.225 100,0% 791.292 100,0% 19,3% 
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Cartões de Crédito 
 

As atividades de captura, transmissão, processamento e liquidação financeira das Transações realizadas 
com cartões de crédito da Bandeira Visa são atualmente o principal produto da Companhia. A receita da 
Companhia com cartões de crédito consiste na Taxa de Administração Líquida. 
 

No mercado brasileiro, o cartão de crédito pode ser utilizado de duas formas: 
 

• pagamento à vista, em que o Portador decide pagar o valor total da Transação em uma única parcela, em 
média, 26 dias após a data da Transação, no momento do pagamento da respectiva fatura, sendo que a 
Companhia liquida a Transação para os Estabelecimentos, em média, 30 dias após a data da Transação; e 

 
• pagamento parcelado, em que o Portador parcela o pagamento da compra efetuada no momento da 

realização da Transação. O parcelamento pode ser feito de duas formas: (i) com juros, cujo financiamento é 
feito pelo respectivo Emissor, o que permite que a Companhia liquide a Transação para os 
Estabelecimentos em uma única parcela correspondente ao valor da Transação, em média, 30 dias após a 
data de sua realização (“Crédito rotativo”); e (ii) sem juros, cujo financiamento é feito pelo próprio 
Estabelecimento, o qual recebe o valor da Transação em parcelas, da mesma forma assumida pelo 
Portador, sendo a primeira liquidada em média em 30 dias após a data da Transação (“Parcelado Lojista”). 

 
A Transação realizada com cartão de crédito é iniciada no Estabelecimento, por intermédio da rede de 

captura da Companhia, e deve ser autorizada pelo Emissor. Após transitar pelos sistemas da Visa International 
para validação e registro, a Transação é concluída com a impressão do respectivo comprovante. 
 

O processo de liquidação das Transações realizadas com cartão de crédito é iniciado pela Visa 
International, que emite instruções aos bancos Emissores e à Companhia. A Companhia, então, confirma aos 
Emissores os valores a serem liquidados e cada Emissor, por sua vez, posta na fatura e cobra os valores do 
Portador, repassando à Companhia o Volume Financeiro de Transações, deduzido da Taxa de Intercâmbio a 
que tem direito. A Companhia, por sua vez, repassa a diferença aos Estabelecimentos, descontada a Taxa de 
Administração, que é depositada em banco designado pelo Estabelecimento (“Domicílio Bancário”). A figura 
a seguir demonstra, esquematicamente, o fluxo completo da Transação de crédito. 
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D: Data da realização da Transação. 
D+26: Data do pagamento, em média, da fatura do cartão de crédito pelo Portador. Esse prazo pode 

ser de até 40 dias. 
D+28: Data do pagamento, pelo Emissor à Companhia, do valor da Transação, líquido da Taxa de 

Intercâmbio. 
D+30 Data do pagamento aos Estabelecimentos, em média, pela Companhia, do valor da Transação, 

líquida da Taxa de Administração. 
O sistema de garantias do negócio tem a finalidade de assegurar ao Estabelecimento que ele receberá os 

valores das Transações realizadas com cartões da Bandeira Visa. O Emissor garante a Companhia contra 
eventual inadimplência do Portador, e a Companhia garante o Estabelecimento contra eventual inadimplência 
caso o Emissor sofra intervenção pelo Banco Central. 

 
O sistema de garantias do negócio leva em consideração a análise de rating dos Emissores, podendo a 

Companhia exigir garantias, segundo análises individuais do Comitê de Risco Emissor. A Visa International 
gerencia o sistema de garantias que são exigidas dos Emissores nesse processo, bem como é a garantidora 
final do sistema, inclusive da Companhia. Para maiores informações sobre o Comitê de Risco Emissor, ver 
“Administração – Comitês de Assessoramento à Administração”, na página 189 deste Prospecto. 

 
O Volume Financeiro de Transações realizadas com cartões de crédito da Bandeira Visa no Brasil, todas 

elas processadas pela Companhia, totalizou R$71,2 bilhões em 2006, R$88,0 bilhões em 2007, 
R$110,9 bilhões em 2008 e R$30,5 bilhões no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, o 
que representou um crescimento médio anual de 24,8% nos últimos três anos e de 21,0% em relação ao 
período de três meses encerrado em 31 de março de 2008. 

 
As Transações realizadas com cartão de crédito à vista representaram 53,2% do valor total das 

Transações com cartões de crédito capturadas e processadas pela Companhia no exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2008 e 52,0% no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, sendo que as 
Transações realizadas com cartão de crédito mediante pagamento parcelado sem juros representaram 46,8% e 
48,0% desse total, respectivamente.  
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A Taxa de Intercâmbio paga aos Emissores de cartões de crédito foi majorada em 22 de fevereiro de 
2008. O aumento da Taxa de Intercâmbio foi resultado da implementação de uma política da Bandeira Visa 
que definiu com base em estudo mercadológico preparado em conjunto a uma instituição independente, após 
negociações com os Emissores e com a Companhia, uma forma de remuneração diferenciada, tanto para os 
Emissores quanto para a Companhia, de acordo com o tipo de cartão de crédito utilizado na Transação e do 
segmento do Estabelecimento em que a Transação foi realizada. Desde a entrada em vigor dessa majoração 
até 31 de março de 2009 não houve outras majorações. Não se pode prever quando e se haverá novos 
aumentos na Taxa de Intercâmbio pela Bandeira Visa ou o montante de tais aumentos. Para maiores 
informações, veja a seção “Fatores de Risco” na página 74 deste Prospecto. 

 
A tabela abaixo indica a participação de cada segmento no Volume Financeiro de Transações realizadas 

com cartões de crédito capturadas pela Companhia, a partir de dados referentes ao ano de 2008: 
 

Segmento 
% do Volume Financeiro 

de Transações 

Varejo Alimentício.................................................................................................................. 17,8 
Vestuário................................................................................................................................. 14,8 
Varejo...................................................................................................................................... 12,4 
Automotivo ............................................................................................................................. 12,0 
Turismo................................................................................................................................... 8,3 
Lojas de Departamentos.......................................................................................................... 7,4 
Construção e Reforma............................................................................................................. 5,7 
Restaurantes ............................................................................................................................ 5,5 
Serviço .................................................................................................................................... 5,3 
Eletro-Eletrônicos ................................................................................................................... 4,8 
Saúde....................................................................................................................................... 4,7 
Novos Mercados ..................................................................................................................... 1,2 
Total ....................................................................................................................................... 100,0% 
 

O mercado brasileiro de cartões de crédito fechou o ano de 2008 com mais de 124 milhões de cartões de 
crédito emitidos e R$215,1 bilhões em Volume Financeiro de Transações, segundo a ABECS. Do total deste 
volume, R$110,9 bilhões, equivalente a 51,6% do Volume Financeiro de Transações, foram realizados com 
cartões da Bandeira Visa. 

A quantidade de Transações com cartões de crédito capturadas e processadas pela Companhia atingiu 
1,7 bilhão em 2008 e 460,9 milhões no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, o que 
representou um crescimento médio anual de 22,7% nos últimos três anos e de 15,7% em relação ao período de 
três meses encerrado em 31 de março de 2008. Nenhum cliente representou mais do que 0,6% da receita da 
Companhia em 2008. 
 
Cartões de Débito 
 

A Companhia realiza a captura, a transmissão, o processamento e a liquidação financeira das Transações 
realizadas com cartões de débito da Bandeira Visa, denominados Visa Electron. A receita da Companhia com 
cartões de débito consiste na Taxa de Administração Líquida. 
 

No mercado brasileiro, o cartão de débito vem substituindo a utilização dos cheques, por representar um 
meio de pagamento mais seguro para os Estabelecimentos, devido à necessidade de utilização de senha e 
confirmação de dados pessoais por meio eletrônico, bem como à conveniência para os Portadores, que não 
precisam carregar cheque ou dinheiro.  
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A Transação do produto Visa Electron é iniciada no Estabelecimento por intermédio da rede de captura 
da Companhia, sendo então autorizada pelo Emissor do cartão e concluída com a impressão do comprovante 
da Transação. A liquidação financeira da Transação é feita no dia útil seguinte a sua captura. A figura a seguir 
demonstra, esquematicamente, o fluxo completo da Transação de débito. 
 

 
 
 

D: Data da realização da Transação e do débito na conta-corrente do Portador do respectivo 
valor. 

D+1: Data do pagamento, pelo Emissor à Companhia, do valor da Transação, líquida do Taxa de 
Intercâmbio. 

D+1: Data do pagamento pela Companhia ao Estabelecimento, do valor da Transação, líquida da 
Taxa de Administração. 

 
A tabela abaixo indica a participação de cada segmento no Volume Financeiro de Transações realizadas 

com cartões de débito capturadas pela Companhia, a partir de dados referentes ao período de janeiro a 
dezembro de 2008: 
 

Segmento 
% do Volume Financeiro 

de Transações 

Varejo Alimentício................................................................................................................... 27,8 
Automotivo .............................................................................................................................. 12,7 
Vestuário.................................................................................................................................. 12,1 
Varejo....................................................................................................................................... 10,1 
Restaurantes ............................................................................................................................. 8,6 
Lojas de Departamentos........................................................................................................... 6,2 
Construção e Reforma.............................................................................................................. 5,9 
Serviço ..................................................................................................................................... 5,3 
Saúde........................................................................................................................................ 4,8 
Eletro-Eletrônicos .................................................................................................................... 2,6 
Novos Mercados ...................................................................................................................... 2,3 
Turismo.................................................................................................................................... 1,7 
Total ........................................................................................................................................ 100,0% 
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O mercado brasileiro de cartões de débito fechou 2008 com mais de 217 milhões de cartões de débito 
emitidos e R$107,4 bilhões em Volume Financeiro de Transações, segundo a ABECS. 
 

O Volume Financeiro de Transações realizadas com cartões de débito da Bandeira Visa no Brasil, todas 
elas processadas pela Companhia, totalizou R$39,6 bilhões em 2006, R$48,5 bilhões em 2007, R$64,7 bilhões 
em 2008 e R$17,2 no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, o que representou um 
crescimento médio anual de 27,9% nos últimos três anos e de 24,7% em relação ao período de três meses 
encerrado em 31 de março de 2008. 
 

A quantidade de Transações realizadas com cartões de débito capturadas e processadas pela Companhia 
atingiu 1,2 bilhão no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 e 327,6 milhões no período de 
três meses encerrado em 31 de março de 2009, o que representou um crescimento médio anual de 21,4% nos 
últimos três anos e de 20,0% em relação ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2008. 
 
Aluguel de Equipamentos de Captura 
 

Os POS e parte dos Pin Pads interligados às redes de PDV são de propriedade da Companhia e são alugados 
aos Estabelecimentos. A Companhia dispõe de diversos tipos de Equipamentos de Captura, dentre os quais: 
 

• POS fixo (POS desktop); 
 
• POS sem fio (POS wireless); e 
 
• Pin Pad, utilizados para a leitura de cartões. Estes equipamentos são integrados a redes de 

computadores e PDVs para uso com TEF, normalmente adotados por grandes redes varejistas ou 
Estabelecimentos com grande quantidade de Transações. 

 
POS  
 

Os POS permitem a captura eletrônica das Transações com todos os tipos de cartões emitidos com a 
Bandeira Visa. 
 

Em 31 de março de 2009, a Companhia mantinha no seu parque 1.310 mil de POS (crescimento de 34% 
em relação a 31 de março de 2008). Em 31 de dezembro de 2008, 2007 e 2006, a Companhia mantinha no seu 
parque, respectivamente, 1.362 mil, 1.060 mil e 886 mil. 
 
Pin Pad 
 

O PDV, diferentemente do POS, pode ser um equipamento de propriedade do Estabelecimento, com modelos 
e periféricos adquiridos de acordo com as necessidades e quantidade de Transações de cada Estabelecimento. 
 

Para a leitura e criptografia dos dados da Transação e dos cartões de crédito e de débito originados nos 
PDVs é necessária a utilização dos Pin Pads. A Companhia tem investido em Pin Pads como parte dos 
esforços para melhorar a segurança em toda a rede de captura das Transações. 
 
Outros Produtos e Serviços 
 
Private Label Híbrido 
 

Os cartões de crédito denominados Private Label Híbrido são emitidos por grandes varejistas com o objetivo 
de fidelizar seus clientes, tendo como vantagem a associação da Bandeira Visa, que permite ao Portador fazer uso 
deste cartão em toda a rede credenciada à Companhia. Lançado em novembro de 2005, os principais parceiros de 
Emissores de cartões Private Label Híbrido com a Bandeira Visa são: Boticário, BR Postos, Casas Bahia, 
Carrefour, Centauro, Dicico, Leader, Livraria Saraiva, Lojas Colombo, Lojas Maia e Porto Seguro. 
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Atualmente, diversos bancos emitem os cartões Private Label Híbrido com a Bandeira Visa, tais como 
Banco do Brasil, Bradesco, HSBC/Losango, Panamericano, Safra e Itaú-Unibanco/Fininvest. 
 

Esse produto possibilitou à Companhia ampliar o universo de Emissores, com a adição da rede varejista 
na emissão de cartões, atingindo, em especial, o segmento de menor renda, até então pouco explorado pelos 
Emissores no Brasil. 
 

Nas Transações dos cartões Private Label Híbrido realizadas dentro dos Estabelecimentos Emissores, 
denominadas transações on-us, a receita da Companhia decorre de uma tarifa por Transação cobrada do 
Emissor. A quantidade de Transações com cartões Private Label Híbrido realizadas dentro dos 
Estabelecimentos Emissores foi de 13 milhões em 2008, o que representou um crescimento de 43,0% em 
relação ao ano anterior. No período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, a quantidade de 
Transações realizadas nos Estabelecimentos Emissores foi de 2,8 milhões, o que representou um crescimento 
de 9,0% em relação ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2008. 
 

As Transações realizadas fora do Estabelecimento Emissor, denominadas off-us, têm o tratamento normal 
de uma Transação de crédito, consistindo em uma parcela dos volumes totais descritos no item “Cartões de 
Crédito” desta seção. O Volume Financeiro de Transações realizadas com cartões Private Label Híbrido na rede 
credenciada à Companhia foi de R$4,1 bilhões em 2008, o que representou um crescimento de 110,3% em 
relação a 2007. No período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, a quantidade de Transações 
realizadas com cartões Private Label Híbrido na rede credenciada à Companhia foi de 20,9 milhões, o que 
representou um crescimento de 44,1% em relação ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2008. 
 
Antecipação de Recebíveis 
 

Desde setembro de 2008 a Companhia oferece antecipação de recebíveis a parte de sua rede de 
Estabelecimentos não sujeitos à Trava de Domicílio Bancário.  
 

O Estabelecimento, para receber o pagamento relativo a suas vendas com cartões e também realizar 
operações de antecipação de recebíveis com cartões, requer que um Emissor atue como seu banco de 
domicílio. Para tanto, o Estabelecimento, via de regra, concorda em não mudar seu banco de domicílio por um 
determinado período.  
 

A Companhia, na posição de Adquirente, oferece ao Emissor esse serviço, mediante autorização prévia 
do Estabelecimento, de bloquear qualquer transferência de recebíveis do Estabelecimento a outro banco. 
 

Dessa forma, apenas os Estabelecimentos não sujeitos à Trava de Domicílio Bancário podem receber 
antecipadamente os valores relativos às Transações com cartões de crédito da Bandeira Visa nas modalidades 
à vista, parcelado, e Transações com cartões de débito na modalidade pré-datado. Apesar de, neste momento, 
a Companhia não julgar necessário à ampliação do volume de operações de antecipação de recebíveis com 
cartões por ela realizadas, a Companhia poderá estudar formas de, no futuro, estimular Emissores a liberarem 
determinados Estabelecimentos de eventuais Travas de Domicílio Bancário existentes (inclusive por meio do 
repasse aos Emissores de parte das taxas de desconto cobradas dos Estabelecimentos nas operações de 
antecipação), de modo a possibilitar a contratação de operações de antecipação de recebíveis com cartões com 
esses Estabelecimentos. 
 

Para maiores informações sobre a Antecipação de Recebíveis, ver “Discussão e Análise da 
Administração sobre a Situação Financeira e o Resultado das Operações - Descrição das Principais Linhas da 
Demonstração de Resultado - Resultado Financeiro”. 
 

O Volume Financeiro de Transações antecipadas foi de R$831,0 milhões em 2008. No período de três 
meses encerrado em 31 de março de 2009, o Volume Financeiro de Transações antecipadas foi de R$1,7 bilhão. 
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CDC Visa Electron 
 

O CDC Visa Electron funciona para a Companhia como uma Transação com cartão de débito e constitui 
uma linha de crédito pré-aprovada por alguns bancos a seus correntistas e se destina à entrada em segmentos 
de ticket médio mais elevado. Utilizando a linha de crédito, o Portador realiza suas compras com Visa 
Electron e paga o valor parcelado diretamente para o Emissor. Para o Estabelecimento o CDC Visa Electron 
funciona como uma venda à vista, pois o valor líquido é depositado em sua conta corrente um dia útil após a 
venda. As Transações realizadas utilizando o CDC Visa Electron têm o tratamento normal de uma Transação 
de débito, consistindo em uma parcela dos volumes totais descritos no item “Cartões de Débito” desta seção. 
O Volume Financeiro de Transações realizadas com este cartão totalizaram R$359,4 milhões em 2008 e 
R$52,0 milhões no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009. 
 

O CDC Visa Electron Agrocard, produto que a Companhia desenvolveu em conjunto com o Banco do 
Brasil, possibilita ao produtor rural o acesso a uma linha de crédito pré-aprovada para adquirir produtos 
agropecuários vinculados à sua atividade, por meio da função débito do cartão. Em 2008 foram capturadas 
38,1 mil Transações que representaram R$1,5 bilhão em Volume Financeiro de Transações em 2008. No 
período de três meses encerrado em 31 de março de 2009 foram capturadas 8,5 mil Transações que 
representaram um Volume Financeiro de Transações de R$294,5 milhões. 
 
BNDES 
 

O cartão Visa BNDES funciona para a Companhia como uma Transação com cartão de débito e é 
destinado a agilizar e facilitar o acesso aos recursos do BNDES para micro, pequena, e média empresas, que 
faturam até R$60,0 milhões/ano, permitindo o uso automático de financiamento pré-aprovado, rotativo e a um 
custo reduzido, para investimento em serviços, insumos e bens de produção. As Transações realizadas 
utilizando o cartão Visa BNDES têm o tratamento normal de uma Transação de débito, consistindo em uma 
parcela dos volumes totais descritos no item “Cartões de Débito” desta seção. 
 

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008, o Volume Financeiro de Transações deste produto 
foi de R$894,4 milhões. No período de três meses encerrado em 31 de março de 2009 o Volume Financeiro 
de Transações capturadas deste produto foi de R$298,9 milhões. 
 
Correspondente Bancário 
 

Por meio dos serviços de correspondentes bancários, os Estabelecimentos, utilizando os POS, atuam como 
agências bancárias no recebimento de contas e boletos bancários, pagos inclusive com a utilização do cartão Visa 
Electron. A Companhia acredita que este produto contribui na ativação e crescimento da cultura de uso do cartão 
como meio de pagamento, no aumento da circulação de Portadores nos Estabelecimentos credenciados que 
disponibilizam este serviço, além de proporcionar uma receita adicional para os Estabelecimentos. As Transações 
realizadas utilizando os serviços de correspondentes bancários têm o tratamento normal de uma Transação de 
débito, consistindo em uma parcela dos volumes totais descritos no item “Cartões de Débito” desta seção. 
 

No ano de 2008, a Companhia capturou o equivalente a 10,0 milhões Transações decorrentes dos serviços de 
correspondentes bancários e 3,5 milhões de Transações no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009.  
 
Recarga de Celular POS 
 

Por meio deste serviço os Portadores podem fazer a recarga de celulares pré-pagos utilizando como meio 
de pagamento o cartão de crédito ou débito nos POS habilitados nos Estabelecimentos. As receitas da 
Companhia com recarga de celular estão refletidas na receita das Transações realizadas com cartão de crédito 
ou cartão de débito, conforme o caso. As principais operadoras de telefonia celular já estão habilitadas para o 
produto. A Companhia acredita que este produto contribui na ativação e crescimento da cultura de uso do 
cartão como meio de pagamento, no aumento da circulação de Portadores nos Estabelecimentos credenciados 
que disponibilizam este serviço, além de proporcionar uma receita adicional para os Estabelecimentos. 
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A Companhia capturou o equivalente a 3,0 milhões Transações decorrentes do serviço de recarga de 
celular via POS no ano de 2008 e 1,3 milhão de Transações no período de três meses encerrado em 31 de 
março de 2009. O Volume Financeiro de Transações decorrentes dos serviços de Recarga de Celular foi de 
R$71,0 milhões em 2008 e R$31,4 milhões no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009. 
 
Troco-Fácil 
 

Esse produto permite aos Portadores dos cartões Visa Electron realizar saques associados a compras em 
Estabelecimentos credenciados e habilitados pela Companhia para a aceitação deste produto, como 
supermercados, drogarias e farmácias, proporcionando maior conforto ao Portador que precisa ou deseja sacar 
dinheiro. O Troco-Fácil proporciona também maior segurança para os Estabelecimentos na medida em que 
reduz o volume de papel moeda no caixa. Apesar de este serviço não gerar receita direta, ele auxilia na maior 
ativação dos cartões Visa Electron. No ano de 2008, 29,3 mil Estabelecimentos disponibilizavam este serviço, 
tendo gerado 76,4 mil operações de saque, e no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, 
33,7 mil Estabelecimentos disponibilizavam este serviço, tendo gerado 68,8 mil operações de saque. 
 
Uso da rede para Cartões Pré-Pagos 
 

A Companhia presta serviços de captura, roteamento, transmissão de dados para cartões pré-pagos como 
Visa Vale Alimentação e Visa Vale Refeição. Em alguns casos, também é responsável não só pela captura 
como pela liquidação de Transações de cartões pré-pagos com a Bandeira Visa, tais como: Visa Buxx, Visa 
Gift, Visa Travel Money, Flex Car. 
 

Nos casos onde há apenas a captura roteamento e transmissão dos dados, a Companhia aufere receita 
pela quantidade de Transações capturadas e roteadas, de acordo com uma tarifa e de serviços de suporte 
prestados. Em 2008 a receita destes serviços foi de R$31,5 milhões, e no período de três meses encerrado em 
31 de março de 2009 a receita foi de R$8,9 milhões. 
 

No caso dos produtos em que a Companhia é responsável pela liquidação das Transações, sendo que tais 
Transações recebem o mesmo tratamento que uma Transação de débito, conforme descrito no item “Cartões 
de Débito” desta seção. 
 
VCorp 
 

O VCorp é uma plataforma de consulta e detalhamento de dados de transações relativas à aquisição de 
bilhetes aéreos comprados por clientes corporativos via CTA Visa (Central Travel Account). O VCorp agiliza os 
processos operacionais das agências de viagens que atendem esses clientes corporativos, e tem por objetivo 
otimizar o processo de conciliação e gestão dessas despesas pelas empresas clientes dos Emissores, além de 
capturar o faturamento hoje direcionado para fatura entre agências de viagens corporativas e seus clientes 
empresariais. No final de 2008 foi implementada uma nova função que permite também o detalhamento de dados 
de transações de hospedagem corporativa pagas via CTA Visa, complementando as informações necessárias à 
gestão das despesas de viagem empresarial. 
 

Em 2008 foram efetuadas 400,1 mil transações através do VCorp para 250 empresas clientes, e no 
período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, as transações tratadas para totalizaram 51,4 mil. 
 
Plataforma Promocional 
 

A plataforma promocional é uma ferramenta de marketing que viabiliza a realização de promoções nos 
Estabelecimentos buscando a ativação, retenção e uso dos cartões pelos Portadores. Por meio da plataforma 
promocional, os Estabelecimentos desenvolvem parcerias com os Emissores, a Bandeira Visa e a Companhia, 
que podem resultar em aumento do seu volume de vendas. Essa plataforma oferece, ainda, mecanismos de 
fidelização e reconhecimento para os portadores de cartões da Bandeira Visa com chip, reforçando a 
visibilidade da marca Visa e dos bancos. 
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As campanhas promocionais são baseadas no comportamento de compras do cliente, podendo oferecer 
também recompensas baseadas em eventos específicos, tais como aniversário, primeiro uso do cartão, dia 
especial ou dia/horário especial. 
 

A premiação ao cliente é realizada através de desconto deduzido do valor da compra, ou através de 
cupom eletrônico armazenado no chip do cartão para resgate posterior em brindes ou desconto, ou ainda, 
através de um cupom impresso pelo próprio terminal de venda. 
 

A comunicação com o cliente é realizada diretamente no momento da venda através de mensagens 
impressas no comprovante de venda. A plataforma promocional está disponível para cartões Visa com chip de 
alguns Emissores de cartões da Bandeira Visa. 
 
Serviços na Área de Saúde 
 

A Companhia detém indiretamente 41,0% do capital social da CBGS, sociedade atuante no mercado de saúde. A 
CBGS oferta produtos e serviços de autorização e faturamento eletrônicos, que conectam mais de 70 operadoras de 
saúde a mais de 65,0 mil prestadores de serviços, de acordo com as normas da Agência Nacional de Saúde - ANS. 
 

A principal atividade da CBGS é a prestação de serviços de interconexão de rede eletrônica, em 
plataforma tecnológica única, objetivando a troca de informações entre operadoras de saúde e prestadores de 
serviços médicos e hospitalares e quaisquer outros agentes do sistema de saúde suplementar e drogarias. 
 

No ano de 2008 a CBGS gerou receita líquida de R$11,1 milhões, um aumento de 41,4% em relação ao 
ano de 2007, e no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009 gerou receita líquida de R$3,8 
milhões, um aumento de 58,3% em relação ao período de três meses encerrado em 31 de março de 2008.  
 
Soluções Tecnológicas e Suporte para Redução do Índice de Fraude 
 

Para assegurar a confiabilidade no uso dos cartões da Bandeira Visa no Brasil, a Companhia oferece um 
conjunto de produtos, informações, programas e serviços que garantem máxima segurança e proteção contra 
perdas causadas por fraudes. 

O principal é o Lynx, um sistema antifraude de alta precisão baseado em tecnologia de inteligência artificial. 
Único no mundo com monitoria integrada de Emissores e Adquirentes, ele é disponibilizado aos Emissores e 
permite identificar cartões fraudulentos no ato da compra. O sistema alerta imediatamente o Emissor, que tem a 
opção de não autorizar a Transação, tomar ações preventivas (como entrar em contato com o Portador para se 
certificar de que a Transação é legal) ou ações corretivas (como, por exemplo, bloquear o cartão). 
 

A Companhia atua em sintonia com os padrões mundiais de segurança estabelecidos pela Visa International, 
pelo setor de meios de pagamento por cartões e pelos bancos com os quais possui alianças. Com o objetivo de 
garantir a segurança em todos os pontos do fluxo de transações, a Companhia: (i) monitora a rede credenciada, 
identificando praças ou Estabelecimentos com padrão suspeito; (ii) implanta ações de informação e treinamento 
para Estabelecimentos em todo o Brasil; e (iii) aplica o Programa AIS (Account Information Security) de segurança 
da informação, capacitando Estabelecimentos a melhorar suas medidas de proteção de dados, resguardando as 
informações dos Portadores. Além disso, mantém um Centro de Resposta a Incidentes de Segurança - CSIRT para 
auxiliar os Estabelecimentos a tratar incidentes de segurança da informação caso necessário. 
 
Rede de Estabelecimentos Credenciados e Estrutura Comercial 
 

Em 31 de março de 2009, a Companhia atuava em 5.343 dos 5.564 municípios brasileiros, representando 
uma cobertura de 96,0% dos municípios brasileiros. Em 31 de março de 2009, a Companhia possuía, 
aproximadamente, 1,5 milhão de Estabelecimentos credenciados, sendo que deste total, 1.074,5 mil eram 
Estabelecimentos Ativos. O número de Estabelecimentos credenciados pela Companhia apresentou uma taxa 
anual de crescimento composta de 18,9% entre os anos de 2006 a 2008, e o número de Estabelecimentos 
Ativos uma taxa anual de crescimento composta de 21,4% no mesmo período. 
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Para a atuação em todo o território nacional, a Companhia possui 46 (quarenta e seis) filiais, divididas 
em seis Diretorias Regionais. Tais Diretorias Regionais têm áreas de atuação delimitadas, conforme 
agrupamento de municípios ou regiões contíguas geograficamente e com características similares, o que 
permite à Companhia estabelecer ações direcionadas, com políticas estabelecidas e profissionais que possam 
otimizar o relacionamento da Companhia com o mercado. Cada Diretoria Regional é integrada por uma 
equipe de colaboradores composta por um ou mais gestores, com metas específicas, por produto, segmento 
comercial e centro de negócios. No total, a equipe é composta por mais de 300 colaboradores. O mapa abaixo 
ilustra a cobertura da Companhia no território brasileiro: 
 

 
 

Considerando os dados publicados em maio de 2008 pelo The Nilson Report sobre o mercado norte-americano, a 
Companhia, caso atuasse naquele mercado, com aproximadamente 1.074,5 mil Estabelecimentos Ativos, ficaria entre 
as três maiores Adquirentes daquele mercado em número de Estabelecimentos Ativos. Segue, abaixo, a lista das três 
principais empresas que fazem o credenciamento de Estabelecimentos no mercado norte-americano: 
 
Empresa Número de Estabelecimentos Ativos  
 (Mil) 
First Data........................................................................................... 1.140,0 
Nova Information Systems................................................................ 870,6 
Chase Payment Solutions.................................................................. 844,0 
 

Fonte: The Nilson Report, maio de 2008. 
 
Tecnologia 
 

A Companhia tem como política o contínuo investimento em inovação tecnológica, dentre as quais são 
destacadas: (i) um ambiente para suportar a captura de Transações de serviços, utilizando os mais modernos 
conceitos tecnológicos, como SOA – Services Oriented Architecture, o que agiliza a integração dos novos 
sistemas com os sistemas legados e a implementação de novos produtos e serviços; (ii) um sistema de 
prevenção à fraude baseado em redes neurais; (iii) a plataforma POSWeb; e (iv) um sistema de informações 
estratégicas baseado em ferramenta de business intelligence. 
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Ambiente Tecnológico de Processamento de Transações  
 

A Companhia possui um ambiente tecnológico de processamento de Transações, dividido em Base I e 
Base II, conforme abaixo descrito. 
 

Base I: A Base I refere-se ao processo de autorização para Transações de cartão de crédito e débito. As plataformas 
de processamento de informações da Companhia que, em conjunto com os sistemas de captura eletrônica de Transações, 
têm altíssima disponibilidade e estão distribuídos em três centros de processamento (data centers) com balanceamento de 
carga entre eles, além de ambientes mainframes situados em dois centros de processamento (data centers), com 
espelhamento de dados e tempo de recuperação, em caso de falha, de até uma hora. A Companhia se utiliza de 
concentradores distribuídos em mais de 100 municípios espalhados pelo Brasil (denominados “pontos de presença”), com 
redundância de conectividade e roteamento automático entre os concentradores, o que mantêm a rede de captura 
eletrônica de Transações disponível 24 horas por dia, todos os dias do ano, garantindo a continuidade do negócio. 
 

Base II: A Base II refere-se ao processo da Companhia de liquidação financeira da Transação. Para o ambiente 
de Base II, a plataforma de processamento está baseada em ambientes mainframes situados em dois centros de 
processamento (data centers), com espelhamento de dados e curto tempo de recuperação, em caso de falhas. 
 

Gerenciamento de Ambientes: A Companhia dispõe de um centro de controle e monitoração (Network 
Control Center - NCC), que gerencia 24 horas por dia e todos os dias do ano o negócio da Companhia e todos 
os ambientes tecnológicos, como plataformas de captura eletrônica (Base I), redes de telecomunicações, 
plataformas de processamento de liquidação (Base II) e conexões com bancos Emissores e Visa. Este centro 
de controle também possui um ambiente de contingência e, em caso de falha, é recuperado em até 2 horas. 
 
Captura de Transações via telefonia celular (Mobile Payment) 
 

O Mobile Payment foi iniciado pela Companhia em 2007 e segue em fase de testes, como uma solução que 
viabiliza o pagamento de compras realizadas em Estabelecimentos através do número do celular do comprador, em 
substituição ao cartão. Através de meios eletrônicos o Estabelecimento informa à Companhia o número do celular e o 
Emissor do cartão, bem como o valor da operação, e esta repassa tais informações ao Emissor. Por fim, o comprador 
confirma a operação ao banco, através de processo seguro via internet, que passa pela autenticação e autorização do 
Portador. Dessa forma, o Estabelecimento pode receber o pagamento de uma compra, mesmo remota, com toda a 
segurança e contando com garantia da operação. O valor da Transação é postado na fatura do cartão de crédito ou 
debitado direto na conta corrente do Portador na função Visa Electron, conforme escolha do Portador. 

 
Operação logística 
 

A operação logística possui um papel fundamental no negócio da Companhia, sendo responsável pelo 
planejamento da aquisição, armazenamento e movimentação dos Equipamentos de Captura, atendendo seus 
quase 1,5 milhão de Estabelecimentos credenciados em 5.343 municípios do território brasileiro. 
 

Através de seus operadores logísticos, a Companhia realiza, mensalmente, cerca de 240,0 mil visitas aos 
Estabelecimentos para atividades de instalação, retirada, troca e entrega de suprimentos necessários para o 
processamento das Transações. 
 

Os prazos de atendimento são definidos de acordo com o tipo de atividade em campo, localização 
geográfica e Volume Financeiro de Transação de cada Estabelecimento. 
 

Para o cumprimento dos respectivos volumes e prazos, a Companhia possui uma estrutura operacional 
de atendimento com dois operadores logísticos, pulverizada em todo o território nacional, composta de 121 
pontos de atendimento, com mais de 1,8 mil pessoas em campo. 
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Os serviços de campo, movimentações direta e reversa, armazenagem e “produção” de Equipamentos de 
Captura são realizados pelos operadores logísticos Transportadora Cometa e Intec TI. A Transportadora 
Cometa foi selecionada no final de 2005, quando a Companhia decidiu modificar substancialmente seu 
modelo logístico, buscando e auferindo expressivos benefícios com a escolha de empresas especializadas em 
logística, a saber: padronização dos serviços, criação da imagem única da Companhia, segmentação dos 
prazos de atendimento, melhor gestão de riscos, maior controle de ativos e redução dos custos totais. Em 
2009, o operador logístico Intec TI também passou a realizar serviços logísticos para a Companhia. 
 

Ambos os operadores desenvolveram centros de distribuição (CDs), utilizados na centralização de 
estoques, recebimento de Equipamentos de Captura novos provenientes de compras, realização de triagens e 
pequenos reparos oriundos da logística reversa (manutenções, desinstalações e trocas de tecnologia), e dos 
envios para os laboratórios dos fabricantes, com o objetivo de recuperá-los e recolocá-los em operação. 
 

Esta estrutura logística tem permitido à Companhia a expansão e manutenção da sua base de 
Estabelecimentos credenciados, com ganhos de eficiência, qualidade e performance. 
 
Insumos e Fornecedores 
 

A Companhia é proprietária da grande maioria dos equipamentos essenciais para suas operações. Atualmente, 
os principais insumos utilizados pela Companhia são: (i) Equipamentos de Captura; (ii) equipamentos de 
informática, rede e processamento de dados; (iii) outros bens de suporte a operação, tais como móveis e utensílios, 
entre outros. Em 31 de março de 2009, a Companhia era proprietária de 1,3 milhão de POS. 

 
Dado que a Companhia no curso de suas operações, adquire grandes quantidades de POS, sendo uma das 

principais compradoras do Brasil deste tipo de equipamento, a Companhia acredita ter capacidade de negociar 
condições competitivas de aquisição com seus fornecedores, não estando sujeita a riscos relacionados a 
oscilação de preços destes equipamentos. 
 

Os principais fornecedores da Companhia são: 
 

• EDS: presta serviços de processamento e armazenamento de dados, desenvolvimento e manutenção 
de software e serviços operacionais; 

 
• Tivit: presta serviços que abrangem a operação, suporte e disponibilização de infra-estrutura para o 

processamento de captura eletrônica de Transações; 
 
• Telemar: presta serviços de monitoramento, manutenção e controle da infra-estrutura da rede de 

captura eletrônica, na qual trafegam as Transações de cartão de crédito e débito; e 
 
• Transportadora Cometa e Intec TI: prestam serviços de logística integrada de Equipamentos de 

Captura e materiais de propriedade da Companhia. 
 

A Companhia mantêm contratos de manutenção de POS e Pin Pad, sendo os mais relevantes os 
celebrados com as seguintes empresas: Verifone, Ingenico e Dionica. 

 
Para maiores informações sobre os contratos firmados pela Companhia, ver “- Contratos Relevantes”. 
 

Marketing  
 

O investimento em marketing da Companhia em 2008 foi de R$77,6 milhões. Os investimentos são feitos 
principalmente nas parcerias com os Estabelecimentos, que representaram 50,2% dos investimentos em 2008, e na 
sinalização dos Estabelecimentos, que representaram 31,8% dos investimentos. A Companhia investe também em 
campanhas para eventos específicos e datas comemorativas e temáticas, além de sinalização turística. As ações de 
marketing da Companhia seguem as regras e os padrões estabelecidos pela Visa International. 
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Concorrência 
 

A Companhia entende que outros meios de pagamento, tais como o dinheiro em espécie, o cheque e as 
TEFs são concorrentes indiretos dos produtos oferecidos pela Companhia. 
 

A Companhia tem como principais concorrentes no mercado de cartões de pagamento as empresas Redecard 
S.A., Adquirente das Bandeiras Mastercard e Diners Club, e o sistema American Express, que atua como Bandeira, 
Emissora e Adquirente. Além disso, várias Bandeiras de menor porte têm surgido no mercado brasileiro, com 
atuação eminentemente regional, à exceção da Bandeira Hipercard, que atua em vários estados brasileiros. 
 
Sazonalidade 
 

A atividade da Companhia apresenta, principalmente, a sazonalidade do calendário do varejo. Assim, em 
certas épocas do ano, como nas festas de final de ano, a receita da Companhia aumenta, entre outros motivos, 
pelo aumento do consumo no varejo. A tabela abaixo mostra a representatividade das receitas operacionais, 
por trimestre, para os anos de 2006, 2007 e 2008:  
 
 2006 2007 2008 

1º Trimestre............................................................. 24% 23% 23% 
2º Trimestre............................................................. 23% 23% 23% 
3º Trimestre............................................................. 25% 25% 25% 
4º Trimestre............................................................. 29% 29% 29% 
 
Recursos Humanos 
 

O quadro a seguir mostra o número de colaboradores por categoria nos últimos três anos e em 31 de 
março de 2009: 
 
 Em 31 de dezembro de Em 31 de março de

Categoria 2006 2007 2008 2009 

Diretoria Executiva ..................................................... 7 7 4 4 
Demais Colaboradores ................................................ 785 935 1.117 1.084 
Estagiários e Aprendizes ............................................. 48 38 53 50 
Total ........................................................................... 840 980 1.174 1.138 
 

Em 31 de março de 2009, aproximadamente 68,0% dos colaboradores trabalham na sede da Companhia 
e 32,0% em suas filiais. A média de idade dos empregados é de 35 anos e os colaboradores do sexo feminino 
representam 41,0% do quadro de colaboradores da Companhia. 
 

Os colaboradores são considerados como talentos importantes da Companhia. Por isso, a Companhia 
atende às suas necessidades criando oportunidades internas de desenvolvimento. Em seus processos de 
recrutamento externo busca identificar no mercado, profissionais com base no seu perfil de competências: 
comunicação, entendimento do negócio, gestão de processos, inovação, orientação para o cliente, orientação 
para os resultados e trabalho em equipe, alinhado com os valores da Companhia: ética, respeito às pessoas, 
profissionalismo, transparência, espírito de equipe, humildade, atenção genuína aos clientes, senso de 
urgência com responsabilidade, sustentabilidade e responsabilidade corporativa.  

 
A Companhia tem interesse em formar jovens profissionais possibilitando a aplicação dos 

conhecimentos teóricos adquiridos e a vivência organizacional nos programas de Estágio, Menores 
Aprendizes e Trainees. 
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Política de Remuneração e Benefícios 
 

A Companhia remunera seus colaboradores em função da estrutura interna de cargos e seguindo as 
melhores práticas de mercado. 
 

Faz parte da política de recursos humanos da Companhia a oferta de benefícios além daqueles exigidos 
por lei. A Companhia oferece os seguintes benefícios aos seus empregados, dependendo do respectivo nível 
hierárquico: seguro saúde, assistência odontológica, auxílio-refeição, auxílio-alimentação, check-up médico, 
seguro de vida, previdência privada, combustível, pedágio, estacionamento, transporte e empréstimo pessoal. 
 

Com o objetivo de aumentar a produtividade e incrementar a eficiência, a Companhia oferece uma 
política de remuneração variável: bônus, distribuição de lucros e campanhas de incentivos às vendas. 
 

As campanhas de incentivo às vendas são voltadas à Diretoria Comercial e de Marketing, objetivando premiar 
os esforços de gerenciamento das carteiras de clientes e implementação de ações de vendas das equipes que 
resultem em um aumento no faturamento dos produtos da Companhia e da rede de Estabelecimentos. 
 

A Companhia e seus empregados firmaram acordo para pagamento de participação nos lucros e 
resultados da empresa (PLR), conforme plano de metas. A periodicidade do pagamento é anual e a renovação 
do biênio 2009/2010 está em processo. O valor pago a título de participação nos resultados em 2008 foi 
equivalente a 9,0% da folha de pagamento do ano de 2007. 
 

A Companhia institui planos de previdência complementar aberta, na modalidade de contribuição 
definida, celebrados com as empresas (i) BrasilPrev Previdência Privada S.A.; (ii) Bradesco Previdência e 
Seguros S.A. e (iii) Real Tókio Marine Vida e Previdência S.A, os quais garantem, aos seus diretores e 
empregados, os benefícios de Aposentadoria Normal e Aposentadoria Antecipada, pagos nas seguintes 
formas: renda vitalícia, renda temporária, renda vitalícia com prazo mínimo garantido e renda vitalícia 
reversível ao beneficiário. 
 

A Companhia contribuiu para os referidos planos nos seguintes montantes: R$3,4 milhões em 2006, 
R$3,6 milhões em 2007 e R$4,7 milhões em 2008. 
 
Plano de Opção de Compra de Ações 
 

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de setembro de 2008 e alterado na Assembléia 
Geral Extraordinária realizada em 01 de junho de 2008, os acionistas da Companhia aprovaram um Plano de 
Opção de Compra de Ações (“Plano”), estabelecendo que poderão ser eleitos como beneficiários de outorgas 
de opção de compra de ações nos termos do Plano os administradores (estatutários), empregados em posições 
de vice-presidente executivo não estatutário, diretor, gerente sênior, consultor sênior e empregados com 
desempenho extraordinário reconhecidos pela administração da Companhia, todos eles integrantes de 
proposta feita e sujeitos à aprovação do Conselho de Administração da Companhia (“Beneficiários”). 
 

O Plano terá e terá a vigência de 10 (dez) anos, contados da data da primeira outorga de opção de 
compra de ações aos Beneficiários, podendo ser extinto, a qualquer tempo, por decisão da Assembléia Geral. 
 

O Plano é administrado pelo Conselho de Administração da Companhia no tocante às disposições legais e 
estatutárias, e receberá aconselhamento e recomendações do Comitê de Remuneração e Benefícios (“Comitê”). 
Anualmente, ou em periodicidade que julgar conveniente, o Conselho de Administração poderá estabelecer 
programas de opção de compra de ações ordinárias de emissão da Companhia, até o limite de 2,0% do total de 
ações do capital da Companhia, sendo 0,3% ao ano, computando-se nesse cálculo todas as opções já outorgadas nos 
termos do Plano, exercidas ou não, exceto aquelas que tenham sido extintas e não exercidas. Até a data deste 
Prospecto, ainda não foram outorgadas opções para nossos colaboradores. 
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As opções outorgadas nos termos do Plano poderão ser exercidas, total ou parcialmente, observados os 
prazos e condições estipulados pelo Conselho de Administração e os termos e condições previstos nos 
respectivos Contratos de Opção. As opções para aquisição das nossas ações ordinárias são pessoais e 
intransferíveis, não podendo ser cedidas, transferidas ou de qualquer forma alienadas.  
 

Caberá ao Conselho de Administração, aprovar o preço de exercício das opções outorgadas nos termos do 
Plano, respeitado o preço mínimo equivalente à média da cotação das ações da Companhia durante a quantidade 
de pregões na BM&FBOVESPA que será fixada periodicamente pelo Conselho de Administração, a qual deverá 
ser ratificada pela Assembleia Geral subsequente. Excepcionalmente, na primeira outorga, o preço de exercício 
das opções será o equivalente a 75% do Preço por Ação. 
 

As opções para aquisição de nossas ações poderão ser extintas ou terem seus prazos e condições de 
exercício modificados nas hipóteses de desligamento do Beneficiário por demissão ou rescisão do contrato de 
prestação de serviços, com ou sem justa causa, renúncia ou destituição ao cargo, aposentadoria, invalidez 
permanente ou falecimento, os direitos a ele conferidos de acordo com o Plano poderão ser extintos ou 
modificados. 
 

No caso de exercício da opção de compra de ações, o Conselho de Administração deverá aprovar a emissão 
de novas ações, dentro do limite do capital autorizado ou, desde que previamente autorizado pela CVM, 
autorizar a alienação de ações mantidas em tesouraria. Caso o exercício da opção de compra de ações ocorra por 
meio da emissão de novas ações, haverá aumento do capital social da Companhia e os acionistas não terão 
direito de preferência para a subscrição de tais ações, conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações e em 
nosso Estatuto Social, tendo, portanto, suas respectivas participações diluídas em nosso capital social. 
 

Os acionistas não terão qualquer direito de preferência na outorga ou no exercício de opção de compra de 
ações de acordo com o Plano, conforme previsto no artigo 171, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações. 
 

As ações adquiridas em razão do exercício de opção de compra nos termos do Plano manterão todos os 
direitos pertinentes à sua espécie, ressalvado eventual disposição em contrário estabelecida pelo nosso Conselho 
de Administração. Entretanto, nenhum Beneficiário terá quaisquer dos direitos e privilégios de nosso acionista 
até que a sua opção seja devidamente exercida, nos termos do Plano e do respectivo contrato de opção. 
 

Até a presente data, não foram outorgadas opções no âmbito do Plano. 
 

Treinamento e Desenvolvimento 
 

A Companhia busca incentivar o crescimento profissional e pessoal dos colaboradores. A Companhia 
estimula constantemente o aprimoramento de seus colaboradores, abrindo oportunidades de mobilidade e 
desenvolvimento profissional. A Companhia incorreu em despesas diretamente em programas de treinamento 
de profissionais o montante de R$4,3 milhões em 2006, R$5,4 milhões em 2007 e R$5,3 milhões em 2008. 
 

Para o ano de 2009 estão previstos gastos no montante de R$5,3 milhões para o treinamento de 
profissionais, sendo que, até 31 de março de 2009, R$0,4 milhão já foi incorrido em despesas. 

 
A Companhia realiza fóruns anuais para discutir de forma colegiada as principais ações de desenvolvimento e 

possibilidades de carreira ou movimentação no curto e médio prazos. Esse processo favorece o planejamento de 
carreira e sucessão e a adequada administração dos recursos destinados a treinamento e desenvolvimento. 
 
Sindicatos 
 

Os empregados da Companhia, via de regra, são afiliados aos sindicatos de trabalhadores nos setores de 
do Comércio e em Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas e de Empresas de 
Serviços Contábeis, conforme a base territorial em que prestam serviços. Tal sindicato representa os 
empregados da categoria preponderante da Companhia. 
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A Companhia acredita ter uma relação produtiva e harmoniosa com estes sindicatos, tendo em vista a 
ausência em sua história, por parte dos colaboradores da Companhia, de greves, paradas, protestos ou 
qualquer outra forma de interrupção do trabalho. 
 
Propriedade, Instalações e Equipamentos 
 

A Companhia é proprietária da grande maioria dos bens e equipamentos essenciais para suas operações. 
Atualmente, o ativo imobilizado da Companhia compreende: (i) Equipamentos de Captura; (ii) equipamentos 
de informática, rede e processamento de dados; (iii) outros bens de suporte a operação, tais como: instalações, 
móveis e utensílios, veículos, etc. No período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, a Companhia 
era proprietária de 1,3 milhão de POS. 
 

Os gastos com aquisição de POS em 31 de março de 2009 e 31 de Dezembro de 2008, 2007 e 2006 foram 
de R$24,4 milhões, R$123,6 milhões, R$125,4 milhões e R$93,5 milhões, respectivamente. A Companhia 
pretende manter um ritmo de aquisição de POS similar ao verificado nos últimos exercícios sociais. 
 

A Companhia é parte em 48 contratos de aluguel, cuja duração média é de 24 meses, sendo que todos os 
locais em que estão instalados os seus escritórios, inclusive a sede, em Barueri, no Estado de São Paulo, são 
objeto de contratos de aluguel. A Companhia também é proprietária de dois imóveis, localizados na cidade de 
Manaus, Estado do Amazonas.  
 
Propriedade Intelectual 
 
Marcas 
 

No Brasil, a propriedade de uma marca é adquirida somente pelo registro validamente expedido pelo 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o 
território nacional durante um prazo de 10 anos, renovável por períodos adicionais de 10 anos cada um. 
Durante o processo de registro, o titular do pedido tem apenas uma expectativa de direito para utilização das 
marcas depositadas para a identificação de seus produtos ou serviços especificamente na classe requerida. 
 

A Visa International possui diversos registros e pedidos de registro de marca no Brasil, que a 
Companhia utiliza por licença, conforme previsto no “Contrato de Afiliação e Licença para Uso de Marca 
Registrada” e no Visanet Trademark License Agreement mencionados abaixo, sendo os principais os registros 
das marcas “Visa”, “Visanet”, “Electron” e “Visa Electron Troco Fácil”. Para maiores informações sobre 
estes contratos, vide a seção “Contratos Relevantes”, abaixo. 
 

A Companhia é titular de diversos pedidos de registro de marca, tais como “Nilla” e “V Mania”. 
A Companhia entende que o eventual indeferimento dos pedidos de registro destas marcas não acarretarão um 
efeito adverso relevante sobres suas operações. 
 
Domínios 
 

A Companhia é titular de diversos nomes de domínio, dentre os quais “portalvisanet.com.br”, 
“servrede.com.br” e “visanetonline.com.br”, que se encontram registrados junto ao Núcleo de Informação e 
Coordenação de Ponto BR – NIC.BR, órgão competente para registros de domínios no Brasil. 
 

Além disso, a Visa do Brasil possui diversos nomes de domínios registrados no Brasil, incluindo 
“visa.com.br”, “visanet.com.br”, “visaelectron.com.br”, “visavale.com.br” e “visabuxx.com.br”.  
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Softwares 
 

A Companhia utiliza diversos softwares, que lhe foram devidamente licenciados ou que são de sua 
titularidade (desenvolvidos internamente), na gestão de suas atividades, dos quais, destacamos: 
 

• SEC – Sistema de Estabelecimentos Comerciais (MAS): é o sistema responsável pela gestão dos 
estabelecimentos comerciais. Neste sistema as transações capturadas são transformadas em valores 
financeiros, através da grade de compensação e através do processo de Intercâmbio com os 
sistemas Visa; 

• VOL – Visanet On-line: é o sistema que suporta o processo de relacionamento, via web, entre a 
Visanet e os Estabelecimentos Comerciais; 

• Lynx: é o sistema neural que suporta o processo de prevenção a fraudes, visando reduzir as 
perdas financeiras e operacionais, tanto para Emissores quanto para os Estabelecimentos 
Comerciais e a Companhia; 

• SIE – Sistema de Informações Estratégicas: é o ambiente que suporta o processo de tomada de 
decisão na Companhia, contemplando os assuntos das áreas comercial, financeira, dentre outras;  

• SCE – Sistemas de Captura Eletrônica é o sistema responsável pelo recebimento, roteamento e 
captura de todas as transações on-line realizadas com os cartões Visa e Private Label Híbrido; e 

• GTEC – Sistema de Gestão de Terminais e Chamados Técnicos: é o sistema de captura e atendimento 
de chamados abertos pelos Estabelecimentos Comerciais na central de atendimento para atender a 
demanda de instalação, manutenção e retirada de equipamentos nos Estabelecimentos Comerciais. 

 
Seguros 
 

A Companhia está em processo de renovação das apólices relativas aos seguros de responsabilidade civil 
e aos seguros patrimoniais para todas as suas instalações e equipamentos, as quais foram prorrogadas até 
19 de junho de 2009, e considera que os montantes de cobertura em fase de contratação são adequados para 
uma empresa de seu porte e suficientes para fazer frente aos riscos inerentes às suas operações. 
 

A Companhia possui apólice de seguro de Responsabilidade Civil, na modalidade D&O, para seus 
administradores, com vigência até 19 de junho de 2009, a qual visa reembolsar os administradores e/ou a 
Companhia, até o limite máximo de garantia, das quantias pelas quais vierem a ser responsabilizados 
civilmente, em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo expressamente autorizado pela 
seguradora, em relação a eventuais sinistros decorrentes de danos morais, corporais e materiais provenientes 
dos riscos inerentes a sua atividade.  
 

Embora a Companhia tenha contratado ou esteja em processo de contratação das apólices de seguro acima 
descritas, existem determinados tipos de risco que podem não estar cobertos pelas mesmas (tais como guerra, caso 
fortuito e de força maior ou interrupção de certas atividades). Assim, na hipótese de ocorrência de quaisquer desses 
eventos não cobertos, a Companhia poderá incorrer em custos adicionais para a sua recomposição ou reforma. 
Adicionalmente, não se pode garantir que, mesmo na hipótese da ocorrência de um sinistro coberto pelas apólices, o 
pagamento do seguro será suficiente para cobrir os danos decorrentes de tal sinistro. 
 

Nos anos de 2006, 2007, 2008 e no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009, as despesas 
com prêmios de seguros foram de R$415,8 mil, R$404,1 mil, R$442,0 mil e R$51,9 mil, respectivamente. 
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Prêmios 
 

A Companhia recebeu, dentre outros, os seguintes prêmios:  
 

Maiores e Melhores (2008 e 2007) 
Conferido por: Revista Exame – Melhor Empresa de Serviços 
 
As 150 Melhores Empresas para Você Trabalhar (2001 a 2008) 
Conferido por: Revista Exame – entre as 150 melhores 
 
Valor 1000 (2008, 2007 e 2006) 
Conferido por: Jornal Valor Econômico – Melhor Empresa em Serviços Especializados. 

 
Contratos Relevantes 
 
Contratos com Visa International 
 
Visanet Trademark License Agreement 
 

Em 12 de abril de 1996, a Companhia celebrou com a Visa International o Visanet Trademark License 
Agreement para licença da marca nominativa de serviço de Adquirência e de produto “Visanet”, com efeitos 
retroativos a 23 de novembro de 1995. Atualmente, as licenças são gratuitas, de caráter não exclusivo e não podem 
ser transferidas nem sublicenciadas a terceiros. Na hipótese de ocorrência da Oferta, o Visanet Trademark License 
Agrement será alterado, nos termos do Aditamento ao Contrato de Afiliação e Licença para Uso de Marca 
Registrada descrito abaixo. Ainda, de acordo com os termos contratuais, a Companhia deverá usar as marcas 
licenciadas somente com relação ao seu nome comercial e à prestação de serviços de Adquirência dos cartões da 
Bandeira Visa. As marcas somente poderão ser utilizadas nos limites do território brasileiro. Atualmente, o contrato 
tem prazo indeterminado. No entanto, na ocorrência da Oferta, seu prazo final nos termos avençados será fixado 
para 30 de junho de 2010, nos termos do Aditamento ao Contrato de Afiliação e Licença para Uso de Marca 
Registrada, sem prejuízo de eventual renegociação. Este contrato é regido pelas leis do estado da Califórnia, 
Estados Unidos da América. 

 
Contrato de Afiliação e Licença para Uso de Marca Registrada 
 

Em 1º de dezembro de 1998, a Companhia e a Visa International celebraram Contrato de Afiliação e Licença 
para Uso de Marca Registrada por meio do qual a Visa International outorgou à Companhia o direito de utilizar, em 
caráter não exclusivo, intransferível e gratuito, as marcas licenciadas com relação ao seu nome comercial e à 
prestação de serviços de Adquirência dos cartões da Bandeira Visa. Na hipótese de ocorrência da Oferta, o Contrato 
de Afiliação e Licença para Uso de Marca Registrada será alterado, nos termos do Aditamento ao Contrato de 
Afiliação e Licença para Uso de Marca Registrada descrito abaixo. O uso das marcas licenciadas está limitado ao 
Brasil. Caso a Companhia deseje utilizar tais marcas fora do Brasil, deverá solicitar autorização prévia e por escrito 
para a Visa International. Este contrato é regido pelas leis do estado da Califórnia, Estados Unidos da América. 
 
Aditamento ao Contrato de Afiliação e Licença para Uso de Marca Registrada 
 

Em 11 de maio de 2009 a Companhia, a Visa International e a Visa do Brasil celebraram o Amendment 
to Membership and Trademark License Agreement (“Aditamento ao Contrato de Afiliação e Licença para Uso 
de Marca Registrada”), aditando os contratos acima descritos. O aditamento está condicionado à ocorrência da 
Oferta, e entrará em vigor na data em que as ações da Companhia começarem a ser negociadas na 
BM&FBOVESPA, desde que pelo menos 20% (vinte por cento) das Ações sejam adquiridas pelo público. 
Caso esse percentual não seja alcançado até o 5º (quinto) dia após o início das negociações, o aditamento 
somente entrará em vigor na data em que esse percentual for atingido. Caso a Oferta não ocorra até o dia 1º de 
junho de 2010, os contratos acima mencionados permanecerão em vigor nos termos e condições atuais. 
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Por meio do aditamento, a Visa International e a Visa do Brasil autorizam a Companhia a conduzir, sem 
necessidade de sua prévia anuência, linhas de negócios fora do escopo das marcas licenciadas com relação ao 
seu nome comercial e à prestação de serviços de Adquirência dos cartões da Bandeira Visa, desde que tais 
linhas de negócios não sejam executadas com vinculação ou associação às marcas licenciadas, e sejam 
executadas com utilização de marcas separadas e não relacionadas com as marcas licenciadas. 
 

Com a entrada em vigor do aditamento, foi convencionado que Visa International e/ou a Visa do Brasil 
poderão outorgar a terceiros, a partir de 30 de junho de 2010, os direitos de uso das marcas licenciadas com relação 
ao seu nome comercial e à prestação de serviços de Adquirência dos cartões da Bandeira Visa no Brasil, mediante 
notificação à Companhia. Mesmo com a outorga dos direitos de uso das marcas licenciadas com relação ao seu 
nome comercial e à prestação de serviços de Adquirência dos cartões da Bandeira Visa no Brasil, a Companhia 
manterá o direito de prestar os serviços descritos no Aditamento ao Contrato de Afiliação e Licença para Uso de 
Marca Registrada e no contrato de Afiliação e Licença para Uso de Marca Registrada. A inobservância dos prazos 
de notificação mencionados autoriza a Companhia a atuar em negócios não relacionados à Visa sem necessidade de 
notificação, descritos no parágrafo abaixo. 
 

Adicionalmente, o aditamento dispõe que a Companhia poderá, a partir de 30 de junho de 2010, ser 
Adquirente de outras Bandeiras, credenciar Estabelecimentos para pagamentos com outros cartões que não da 
Bandeira Visa, fornecer Equipamentos de Captura ou processamento de transações de outras Bandeiras 
concomitantemente ao de Transações da Bandeira Visa, mediante notificação prévia à Visa International. Nesta 
hipótese, a Companhia perderá imediatamente o direito de utilizar o nome “Visanet” como seu nome comercial. 
Em contrapartida, o nome “Visanet” não poderá ser outorgado a outro Adquirente ou utilizado como marca de 
produto pela Visa International e/ou a Visa do Brasil por 5 (cinco) anos, contados da data em que a Companhia opte 
por prestar os serviços de Adquirência de outras Bandeiras, credenciamento de Estabelecimentos para pagamentos 
com outros cartões que não da Bandeira Visa, fornecimento de Equipamentos de Captura, e o processamento de 
transações de outras Bandeiras concomitantemente ao de Transações da Bandeira Visa. 
 

Assim que o aditamento entrar em vigor, ou seja, em ocorrendo a Oferta, a Companhia passará a 
remunerar a Visa do Brasil mediante pagamento de taxa de sublicenciamento, equivalente a um percentual 
fixo aplicável sobre o Volume Financeiro das Transações sob a Bandeira Visa. 

 
Ainda, a menos que as partes entrem em acordo anteriormente a 30 de junho de 2010, a Companhia não terá 

mais o direito de uso do nome “Visanet” posteriormente a tal data. Antes da referida data, a Companhia não terá de 
pagar qualquer valor que não os descritos acima em razão da utilização do nome “Visanet”. A utilização do nome 
“Visanet” após 30 de junho de 2010 está condicionada à renegociação do Visanet Trademark License Agreement. 
 

O aditamento prevê que o Contrato de Afiliação e Licença para Uso de Marca Registrada vigorará por 
prazo indeterminado, enquanto a Companhia for membro da Visa International, em situação regular com suas 
regras de afiliação, podendo ser rescindido na hipótese de haver descumprimento do contrato por parte da 
Companhia, notificado com antecedência prévia de 120 (cento e vinte) dias da data prevista para término do 
contrato, e não sanado pela Companhia dentro desse período. O contrato será automaticamente rescindido 
caso a Companhia deixe de ser membro em bom conceito da Visa International. A Companhia poderá deixar 
de ser membro da Visa International nas seguintes circunstâncias: 
 

• descumprimento de obrigações de pagamento, incluindo atraso superior a 15 (quinze) dias no 
pagamento das obrigações pecuniárias contratadas junto à Visa International e/ou descumprimento 
de obrigações de pagamento por mais de 4 (quatro) vezes em um mesmo ano; 

 
• caso a manutenção da Companhia como membro da Visa International possa causar dano à reputação da 

Visa International, da Visa do Brasil ou ao valor das marcas de propriedade da Visa International; e 
 
• a entrada em vigor de lei ou norma que impeça qualquer das partes de cumprir as obrigações 

assumidas nos termos do Visanet Trademark License Agreement e do Contrato de Afiliação e 
Licença para Uso de Marca Registrada, conforme aditados. 
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Não há previsão de multa pecuniária por descumprimento de obrigações contratuais, sendo devido apenas 
juros de mora em caso de atraso de pagamento, sem prejuízo da Companhia deixar de ser membro em bom 
conceito caso o descumprimento ocorra mais de quatro vezes em um mesmo ano calendário. 

 
Com a entrada em vigor do aditamento, a Companhia estará autorizada a ter suas ações adquiridas por terceiros, 

observado que durante os 2 (dois) anos iniciais de vigência do aditamento o Banco do Brasil, o Bradesco ou 
sociedades de seu conglomerado econômico e o Grupo Santander Brasil deverão deter, conjuntamente, pelo menos 
50,1% (cinqüenta vírgula um por cento) das ações de emissão da Companhia. Adicionalmente, esses acionistas não 
poderão vender sua participação a sistemas de pagamento com marcas próprias. A entrega à Visa International de 
instrumentos assinados pelo Banco do Brasil, Bradesco e Grupo Santander Brasil com o comprometimento de 
observância deste impedimento é uma condição suspensiva adicional à vigência do aditamento. 
 

Assim como os contratos principais, o aditamento é regido pelas leis do Estado da Califórnia, Estados 
Unidos da América. 
 

Para informações sobre as despesas decorrentes dos Contratos com a Visa International, ver 
“Operações Com Partes Relacionadas”, na página 207 deste Prospecto. 
 
Contrato de Prestação de Serviços para Desenvolvimento da Marca 
 

Em 21 de março de 2007, a Companhia e a Visa do Brasil, sendo a Visa International interveniente-
anuente, celebraram o Contrato de Prestação de Serviços para Desenvolvimento da Marca, de prazo inicial de 
5 (cinco) anos, cujo objeto é a prestação, desenvolvimento e gestão de ações, pela Visa do Brasil, de serviços 
gerais direta ou indiretamente relacionados ao desenvolvimento estratégico da marca “Visa” e ao 
aprimoramento do seu desempenho no mercado considerada necessária ao desenvolvimento dos produtos e 
serviços da marca “Visa” no País. 
 

Desta forma, a Companhia paga à Visa do Brasil, uma remuneração variável e escalonada, composta 
pela soma correspondente a um percentual fixo por transação do Volume Financeiro de Transações nacionais 
e internacionais processadas pela Companhia e um valor mensal variável, correspondente à quantidade total 
de Transações domésticas liquidadas pela Companhia. 
 

Para informações sobre as despesas decorrentes dos Contratos com a Visa International, ver “Operações 
Com Partes Relacionadas”, na página 207 deste Prospecto. 
 
Contrato de Liquidação das Transações Visa no Brasil 
 

A Companhia é parte em contratos de Liquidação das Transações Visa no Brasil com todos os Emissores 
e/ou sociedades do mesmo grupo econômico dos Emissores. Estes contratos estabelecem as regras e 
condições para apuração dos valores a serem repassados aos Estabelecimentos decorrentes das Transações, 
bem como para a transferência interbancária de fundos entre os participantes e entre a Companhia e os 
Emissores para liquidação das Transações por meio do sistema de liquidação da Companhia. 
 

O sistema de liquidação é operado em um ciclo diário e consiste no envio dos informativos de depósito 
operacional de cada grade de liquidação financeira a todos os participantes do contrato; transferência interbancária dos 
fundos para liquidação das ordens de crédito; confirmação das liquidações pelo sistema de liquidação; verificação das 
liquidações que não foram confirmadas; e complementação dos valores faltantes e informações pendentes pela 
Companhia ao Banco Central, quando necessário. O participante com saldo devedor que não tiver enviado ordem de 
crédito para a conta de liquidação deverá reembolsar a Companhia pelos recursos complementados, bem como arcar 
com tributos, encargos e custos operacionais que esta tiver incorrido em razão do não pagamento. 

 
Por tratar-se de um contrato operacional, não há qualquer geração de receita ou despesa decorrente desta 

modalidade contratual. 
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Contrato de Intercâmbio Local e Repasse dos Membros Visa no País  
 

O Contrato de Intercâmbio Local e Repasse dos Membros Visa no País tem como partes envolvidas a 
Companhia e os Emissores. O objeto deste Contrato é a definição dos procedimentos, prazos e valores a 
serem observados pelas partes no repasse dos valores decorrentes das Transações efetuadas no Brasil com 
cartões da Bandeira Visa por Portadores nos Estabelecimentos. 

 
Sobre o valor de cada Transação, incide um percentual fixo (Taxa de Administração) cobrado do 

Estabelecimento, o qual é dividido em partes não equivalentes entre o Emissor (Taxa de Intercâmbio) e a 
Companhia. A Taxa de Intercâmbio é definida pela Bandeira Visa e varia segundo critérios tais como tipo de 
cartão, produto, ramo de atividade, dentre outros. O Contrato possui prazo indeterminado e sua rescisão 
ocorre em caso de suspensão das atividades de qualquer das partes ou em caso de perda do direito ou licença 
de emitir o cartão Visa, por parte do Emissor. 
 

Segundo este contrato, o Emissor obriga-se a efetuar o repasse à Companhia ou ao Estabelecimento em até 27 
dias no caso de Transações envolvendo cartões de crédito e seis dias em Transações envolvendo cartões de débito. 
 

Na hipótese de o Portador não ter pagado o valor da transação previamente aos prazos acima indicados, 
mas em que a Companhia tenha efetuado a liquidação do repasse ao Estabelecimento, a Companhia se 
subroga nos direitos de crédito do Estabelecimento contra o Portador e os cede ao Emissor, mediante o 
pagamento por parte deste do valor dos créditos cedidos, deduzida Taxa de Intercâmbio. 
 
Contrato de Prestação de Serviço de Captação e Gestão de Domicílio Bancário  
 

Por meio deste contrato: (i) os Emissores prestam à Companhia serviços de captação de novos Estabelecimentos 
para posterior afiliação para aceitação de cartões de pagamento da Bandeira Visa; (ii) a Companhia faz a gestão de 
domicílio bancário, incluindo o tratamento de eventuais solicitações de troca de domicílio e (iii) se estabelece a Política 
de Captação dos Estabelecimentos. Em decorrência da prestação de serviços de captação de novos Estabelecimentos, a 
Companhia paga uma remuneração aos Emissores, baseada no Faturamento do Estabelecimento Credenciado, 
multiplicado pelo resultado da subtração entre o percentual aplicado sobre o Valor Financeiro das Transações 
realizadas com cartões da Bandeira Visa pelo Estabelecimento e a Taxa de Intercâmbio, tendo por teto o valor de 
R$840,00. 

 
O prazo de vigência é indeterminado e o contrato pode ser rescindido, sem incidência de multa ou outra 

penalidade, desde que a parte interessada comunique sua intenção por escrito com 30 dias de antecedência. 
A Companhia acredita que as condições de remuneração deste Contrato estão em linha com parâmetros de 
mercado para serviços desta natureza. 
 
Contrato de Tesouraria 
 

Por meio deste contrato: (i) a Companhia nomeia os Emissores seus procuradores para assinatura dos 
acordos operacionais abaixo mencionados; (ii) a Companhia permite que os Emissores acessem seus sistemas 
(via link bancário) para registro dos acordos operacionais; e (iii) são estabelecidas as regras, forma de 
cobrança e minutas dos acordos operacionais. A eficácia do Contrato de Tesouraria fica condicionada à 
assinatura do Contrato de Prestação de Serviços de Captação e ao enquadramento nas regras da Política de 
Captação. A Companhia recebe uma remuneração variável, que pode ser de 0,002% e chegar a 0,7% sobre o 
Volume Financeiro de Transações, em razão da prestação de serviços de acesso a seus sistemas e gestão de 
tesouraria. A Companhia acredita que as condições de remuneração destes contratos estão em linha com 
parâmetros de mercado para serviços desta natureza. 
 

Para viabilização das operações bancárias objeto deste Contrato, são celebrados os seguintes instrumentos: 
 

• Acordo Operacional – Securitização por Prazo: O Estabelecimento afiliado autoriza a Companhia a 
estabelecer a Trava de Domicílio Bancário, assegurando o depósito por um determinado prazo, 
escolhido pelo Estabelecimento, dos créditos decorrentes de Transações com cartões da Bandeira Visa. 
O banco de domicílio paga um percentual das Transações à Companhia, pelo controle deste processo. 
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• Acordo Operacional – Securitização por Valor: O Estabelecimento afiliado autoriza a Companhia a 
estabelecer a Trava de Domicílio Bancário, assegurando o depósito de um determinado valor, escolhido 
pelo Estabelecimento, dos créditos decorrentes de Transações com cartões da Bandeira Visa. O banco 
de domicílio paga um percentual das Transações à Companhia, pelo controle deste processo. 

 
• Contrato de Cessão e Transferência de Direitos de Crédito: O Estabelecimento cede ao banco de 

domicílio, a título oneroso, os direitos de crédito oriundos de Transações processadas pela Companhia. 
A cessão é formalizada mediante a solicitação do Estabelecimento e depósito do valor cedido pelo 
banco de domicílio. Os créditos cancelados e estornados (charge backs) não são considerados créditos 
do Estabelecimento ou do banco de domicílio, responsabilizando-se o banco de domicílio perante a 
Companhia por tais estornos. Realizada a cessão, a Companhia paga ao banco de domicílio os créditos 
devidos, nos respectivos prazos de vencimento. 

 
O prazo de vigência é indeterminado e o contrato pode ser rescindido, sem incidência de multa ou outra 

penalidade, desde que a parte interessada comunique sua intenção por escrito com 30 dias de antecedência. 
 
Contratos de Manutenção dos Equipamentos para Captura Eletrônica de Transações (POS) 
 

A Companhia é tomadora de serviços de manutenção dos POS, mediante contratos firmados com os 
respectivos fabricantes dos POS. A manutenção consiste na reparação em laboratório de eventuais falhas do 
POS e, se for o caso, na substituição de peças e partes necessárias para o funcionamento seguro dos 
equipamentos. Devido às características técnicas de cada POS, o respectivo fabricante mantém a 
exclusividade na sua manutenção.  
 

A Companhia mantêm contratos de manutenção em laboratório com os seguintes fabricantes: Verifone 
do Brasil Ltda., Ingenico do Brasil Ltda., Dionica do Brasil Ltda., Netset Serviços de Tecnologia Ltda e 
outras. Estes contratos contêm as condições de prestação de serviços em laboratório para (a) POS em garantia 
e (b) POS fora da garantia. O prazo desses contratos é, em geral, indeterminado com previsão de rescisão 
mediante aviso prévio, em média de 60 dias, sendo que não há previsão de multa pela rescisão antecipada 
desses contratos. 
 

Os serviços de atendimento técnico aos Estabelecimentos são efetuados na modalidade “on-site”, ou 
seja, em caso de necessidade o POS é substituído por outro em condições de funcionamento. Para os serviços 
a serem realizados no local onde se encontra o Estabelecimento, a Companhia tem contratos com dois 
Operadores Logísticos contratados para cobertura em todo o território nacional. 
 

A rescisão dos contratos com as empresas fabricantes dos POS pode resultar na suspensão, sem tempo 
definido, dos serviços de manutenção dos POS adquiridos da respectiva empresa fabricante, devido à dependência 
da Companhia na substituição de peças e partes que são de fornecimento exclusivo desses fornecedores.  
 

A remuneração destes contratos é calculada por POS alvo de manutenção, variando em razão do modelo 
do POS e sua localização geográfica. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, o montante 
gasto pela Companhia nos serviços acima descritos foi de R$153,2 milhões e no período de três meses 
encerrado em 31 de março de 2009 foi de R$30,8 milhões. A Companhia acredita que as condições de 
remuneração deste Contrato estão em linha com parâmetros de mercado para serviços desta natureza. 
 
Contrato de Prestação de Serviços com a Telemar 
 

Em novembro de 2003, a Companhia firmou contrato com a Telemar Norte Leste S.A. e TNL PCS S.A. 
para a prestação de serviços de monitoramento, manutenção e controle da infra-estrutura da rede de captura 
eletrônica, na qual trafegam as Transações de cartão de crédito e débito. O contrato é válido até 31 de agosto 
de 2011. Na mesma data, a Companhia e a Telemar celebraram o “Contrato de Compra e Venda de Ativos”, 
através do qual a Companhia vendeu e transferiu à Telemar uma série de ativos relacionados à rede de 
telecomunicação. 
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A Companhia acredita que os serviços contratados têm níveis de serviço e preços equivalentes ao 
de mercado, sendo a última revisão de preços efetuada através da assinatura do termo aditivo em 11 de 
dezembro de 2006.  
 

O contrato pode ser rescindido pela Companhia de forma motivada, principalmente, na ocorrência das 
hipóteses de recuperação judicial, falência ou do não cumprimento dos acordos de níveis de serviço pela 
Telemar. A Companhia também poderá rescindir o contrato de forma imotivada mediante aviso prévio de 
3 (três) meses e pagamento de uma indenização equivalente a 10% do número de parcelas remanescentes do 
contrato multiplicado pela média das doze últimas faturas mensais, caso a Companhia não opte pela recompra 
dos ativos transferidos à Telemar na forma prevista no Contrato de Compra e Venda de Ativos. Optando a 
Companhia pela recompra de tais ativos pelo seu valor contábil, a Companhia deverá pagar à Telemar uma 
indenização equivalente a duas vezes o valor da média das doze últimas faturas mensais.  
 

O preço pago à Telemar por esse serviços varia em função da quantidade de Transações; quanto maior o 
volume dessas Transações, menor é o preço pago pela Companhia. No exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2008, o montante gasto pela Companhia nos serviços acima descritos foi de R$20,2 milhões, e 
no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009 foi de R$5,1 milhões. A Companhia acredita que 
as condições de remuneração deste Contrato estão em linha com parâmetros de mercado para serviços desta 
natureza. 
 
Contrato de Prestação de Serviços com a EDS  
 

Em 15 de agosto de 2006, a Companhia e a EDS - Eletronic Data Systems do Brasil Ltda. firmaram um 
contrato de prestação de serviços, por meio do qual a EDS presta serviços de (i) processamento de dados, cuja 
remuneração é variável, calculada em função do volume de dados processados, (ii) armazenamento de dados e 
recuperação em caso de desastre, cuja remuneração é variável, calculada em função do volume de dados 
armazenados e recuperados, (iii) desenvolvimento e manutenção de software, cuja remuneração é estipulada de 
acordo com ordens de serviço específica, (iv) serviços operacionais, incluindo atividades de intercâmbio e 
regularização financeira, dentre outros, cuja remuneração é variável, calculada em função do volume de atividades 
realizadas; e (v) prestação de serviços de atendimento telefônico e assistência aos Estabelecimentos credenciados 
pela Companhia, serviços de telemarketing e central de esclarecimento de dúvidas e suporte aos usuários do 
sistema, cuja remuneração é variável, calculada em função da quantidade de minutos falados nestas atividades de 
atendimento e assistência. 
 

A Companhia acredita que os serviços contratados têm níveis de serviço e preços equivalentes ao de 
mercado, sendo a última revisão de preços efetuada na assinatura do contrato. A partir do terceiro ano da data 
de início do contrato ou do início de outros serviços definidos em aditivos específicos, conforme o caso, a 
Companhia poderá contratar o serviço de empresa especializada para efetuar uma comparação de preços da 
EDS e os verificados no mercado, levando em consideração todas as características do serviço ofertado. 
 

O contrato tem a duração de 10 anos, com início em 1º de junho de 2006. A Companhia acredita que 
este prazo confere segurança para sua operação e que os mecanismos de revisão de valores permitem à 
manutenção do preço em patamares similares às condições usuais de mercado. 
 

O contrato pode ser rescindido imotivadamente, por qualquer das partes, até o quadragésimo - primeiro 
mês contado da sua assinatura, inclusive mediante notificação de 90 (noventa dias) e pagamento do valor dos 
serviços devidos até o quadragésimo mês do contrato além de multa pré-definida, ou após o quadragésimo - 
primeiro mês, neste caso mediante prévio aviso de 1 (um) ano e pagamento de multa pré-fixada. Este contrato 
também poderá ser rescindido na ocorrência das hipóteses de insolvência ou falência das partes, da 
inadimplência da Companhia ou do não cumprimento dos acordos de níveis de serviço pela EDS. Quaisquer 
aditivos firmados entre a Companhia e a EDS, relacionados a serviços adicionais, podem ser rescindidos sem 
afetar o contrato principal. Na eventualidade de a Companhia dar causa à rescisão do contrato ou cancelar 
imotivadamente os serviços prestados pela EDS, total ou parcialmente, estará sujeita ao pagamento de encargos 
à EDS, variáveis de acordo com o serviço cancelado e o prazo remanescente de execução de serviços. 
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Em 30 de março de 2009, a Companhia denunciou parcialmente este contrato, especificamente com 
relação à prestação de serviços de atendimento telefônico mencionados no item (v) acima, não tendo havido, 
até a data deste Prospecto, descontinuidade da prestação dos serviços previstos neste Contrato. 
 

No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, o montante gasto pela Companhia nos 
serviços prestados pela EDS foi de R$171,5 milhões e no período de três meses encerrado em 31 de março de 
2009 foi de R$46,5 milhões. 
 
Contrato de Prestação de Serviço com a Tivit Tecnologia e Informação S.A. 
 

Em dezembro de 2007 a Companhia e a Tivit - Tivit Terceirização de Tecnologia e Serviços S.A. firmaram 
um contrato de prestação de serviços, por meio do qual a Tivit presta serviços que abrangem a operação, suporte e 
disponibilização de infra-estrutura para o processamento de captura eletrônica de Transações.  
 

O contrato tem a duração de 10 anos, contados de agosto de 2007, quando a prestação dos serviços foi 
iniciada. A Companhia acredita que este prazo confere segurança para sua operação e que os mecanismos de 
revisão de valores permitem a manutenção do preço em patamares similares às condições usuais de mercado. 
 

Pelos serviços prestados pela Tivit, a Companhia paga um valor unitário que pode variar entre R$0,019563 a 
R$0,004237, por Transação envolvendo cartão de débito e R$0,009894 a R$0,002211 por Transação envolvendo 
cartão de crédito iniciada, capturada e processada pela Companhia, sendo garantido à Tivit o pagamento de um 
percentual variável entre 85,0% a 100,0% sobre a quantidade total estimada de Transações para determinado período 
de apuração, sendo que a variação de preços decorre das faixas de quantidade de Transações iniciada, capturada e 
processada pela Companhia.  

 
A partir do 12º mês do Contrato, a Companhia poderá contratar o serviço de empresa especializada para 

efetuar uma comparação de preços da Tivit e os verificados no mercado, levando em consideração todas as 
características do serviço ofertado. A Companhia poderá efetuar processos de comparação adicionais a cada ano. 
 

A partir do sexagésimo primeiro mês de vigência deste contrato, a Companhia poderá rescindi-lo, sem 
penalidade ou obrigação de ressarcimento à Tivit, mediante aviso com 180 dias de antecedência. Se 
rescindido imotivadamente pela Companhia antes do sexagésimo primeiro mês de vigência deste contrato, a 
Companhia deverá pagar à Tivit multa variável entre (i) o valor médio das três últimas faturas multiplicado 
pela metade dos meses restantes até o final do sexagésimo mês de vigência do contrato, e (ii) R$12,0 milhões, 
dependendo da data de rescisão do contrato. 

 
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, o montante gasto pela Companhia nos 

serviços prestados pela Tivit foi de R$72,0 milhões e no período de três meses encerrado em 31 de março de 
2009 foi de R$12,3 milhões. A Companhia acredita que as condições de remuneração deste Contrato estão em 
linha com parâmetros de mercado para serviços desta natureza. 

 
Contrato de Prestação de Serviço com a Transportadora Cometa S.A. 
 

Em 01 de março de 2006, a Companhia e Transportadora Cometa S.A., firmaram um contrato de 
prestação de serviços, por meio do qual a Transportadora Cometa S.A. presta serviços de logística integrada 
de equipamentos e materiais de propriedade da Companhia, como, por exemplo, (i) recepção, triagem, guarda 
dos equipamentos e materiais até o envio para os clientes da Companhia, assumindo o encargo de fiel 
depositário de tais equipamentos, (ii) transporte e entrega de equipamentos e materiais aos clientes da 
Companhia, (iii) retirada e coleta dos equipamentos em fornecedores, em filiais e em clientes da Companhia, 
em razão da aquisição, reparo, descontinuidade de utilização, defeitos ou trocas, dentre outros serviços. 
 

O prazo de vigência do contrato é de 36 meses contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado, 
mediante acordo escrito entre as partes, estando atualmente em renegociação. O contrato pode ser rescindido, 
por qualquer das partes, somente mediante prévio aviso de 180 dias. 
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A remuneração deste contrato é calculada por serviço prestado, variando em razão da localização 
geográfica da prestação do serviço. No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, o montante 
gasto pela Companhia nos serviços prestados pela Transportadora Cometa S.A. foi de R$60,2 milhões e no 
período de três meses encerrado em 31 de março de 2009 foi de R$19,1 milhões. A Companhia acredita que 
as condições de remuneração deste Contrato estão em linha com parâmetros de mercado para serviços desta 
natureza. 

 
Fianças Bancárias 
 

Em 31 de março de 2009, a Companhia e a Servinet mantinham 9 (nove) fianças bancárias contratadas 
com o Santander, Banco Alfa S.A., Banco do Brasil e o Banco Safra S.A., que garantem um valor total de 
R$17,7 milhões. Tais fianças são usadas substancialmente como garantias em processos judiciais.  
 

O principal contrato de fiança estabelecido pela Companhia garante uma ação no valor de R$16,5 milhões e 
foi emitido em 12 de agosto de 2004, sendo seu prazo de validade indeterminado. O Santander é fiador da 
Companhia e o favorecido é o Juízo da 2ª Vara da Justiça Federal da Seção Judiciária de São Bernardo do Campo, 
São Paulo. A Companhia remunera ao seu fiador o equivalente a 1,05% do valor afiançado, por ano. 
 
Contrato de Opção de Compra de Ações 
 

Em 10 de julho de 2003, Bradesco, União de Comércio e Participações Ltda., Banco do Brasil e BB 
Investimentos celebraram um Contrato de Opção de Compra de Ações e Outras Avenças, em decorrência da 
operação de securitização do fluxo de direitos creditórios denominados em moeda estrangeira, gerados ou a 
serem gerados pela Companhia contra a Visa International, por meio da qual a BMVRL foi constituída em 
Grand Cayman para emitir títulos lastreados em tais direitos creditórios que foram cedidos pela Companhia à 
BMVRL. Para maiores informações, ver “Discussão e Análise da Administração sobre a Situação Financeira 
e o Resultado das Operações – Securitização”. 
 

Por meio do Contrato de Opção de Compra de Ações, as partes instituíram, através de alguns de seus Acionistas 
Controladores, Bradesco e Banco do Brasil, garantia ao recebimento pela Companhia dos valores que deixar de 
receber em decorrência das deduções feitas nos recebíveis da operação de securitização, necessárias ao pagamento dos 
títulos emitidos pela sociedade de Grand Cayman, bem como despesas correlatas a operação de securitização. Dessa 
forma, caso o Bradesco ou o Banco do Brasil, responsáveis pela restituição de tais valores à Companhia, se tornem 
inadimplentes com o pagamento devido, o banco que não estiver inadimplente com suas obrigações poderá efetuar o 
pagamento do valor devido pelo banco inadimplente à Companhia, tornando-se credor deste. 
 

Os recursos captados na operação foram transferidos ao Bradesco (US$277,0 milhões) e ao Banco do 
Brasil (US$223,0 milhões). Estas instituições garantem à Companhia a reposição do fluxo financeiro para 
pagamento aos Estabelecimentos credores das Transações realizadas com os cartões emitidos no exterior e à 
BMVRL em relação ao pagamento de determinadas obrigações financeiras relativas à emissão dos títulos. A 
cessão dos recebíveis para a BMVRL e as obrigações financeiras do Bradesco e Banco do Brasil para com a 
Companhia foram contratadas nas mesmas taxas e prazos. Pela prestação destes serviços a Companhia recebe 
uma taxa de 0,50% ao ano aplicado sobre o montante de recebíveis gerados. 

 
Conforme as disposições do contrato multilateral (Indenture) firmado para viabilizar a emissão, a 

BMVRL pagará a totalidade de suas obrigações referentes à operação de securitização, por meio do fluxo de 
recebíveis denominados em moeda estrangeira contra a Visa International. 
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O Bradesco e Banco do Brasil outorgaram-se uma opção de compra da totalidade das ações de emissão da 
Companhia detidas indiretamente por eles, à época através da União de Comércio e Participações Ltda. com 
vinculação a seus sucessores e cessionários das ações e do BB Investimentos, respectivamente. A opção de 
compra de ações poderá ser exercida pelo banco que assumiu a dívida do banco inadimplente a seu exclusivo 
critério, devendo o exercício da opção recair sobre a quantidade de ações necessária para o pagamento integral 
do valor das obrigações assumidas pelo banco não inadimplente. Em 5 de junho de 2009 as partes firmaram um 
aditamento ao Contrato de Opção de Compra de Ações, de forma a restringir a opção de compra a 292.746.125 
ações da Companhia detidas pela Columbus e 235.852.888 ações da Companhia detidas pelo BB Investimentos. 
 
Procedimentos Judiciais e Administrativos 
 

A Companhia é parte em alguns processos judiciais e administrativos nas esferas cível, tributária e 
trabalhista, decorrentes do curso normal de seus negócios. 
 

A provisão é constituída com base no andamento dos processos e considerando a opinião e análise (i) 
dos advogados externos, que se baseiam na jurisprudência local, nas evoluções legislativas e nos aspectos 
fáticos de cada caso, bem como (ii) dos advogados internos da Companhia, e em cálculos efetuados por um 
perito contábil contratado pela Companhia. Os valores provisionados correspondem a 100,0% dos valores 
envolvidos em processos cuja probabilidade de perda é provável. A Companhia acredita que nenhuma ação 
judicial ou processo administrativo individual pendente, se decidido de maneira que lhe seja desfavorável, 
causaria um efeito adverso relevante sobre sua situação financeira ou resultados operacionais. 
 

A Companhia ressalta que os valores das causas não exprimem necessariamente o valor econômico 
efetivamente envolvido nos processos.  
 
Processos de natureza tributária 
 

Em 31 de março de 2009, a Companhia e suas controladas eram parte em 162 processos de natureza 
tributária. O valor atualizado da contingência tributária passiva envolvida nestes processos é de 
R$506,2 milhões. Desse total, o valor provisionado, na mesma data, era de R$399,6 milhões, sendo que, 
R$351,8 milhões encontravam-se depositados judicialmente. 
 

A Companhia possui contingências tributárias de outras origens, em 31 de março de 2009, porém devido 
a irrelevância econômico-financeira, a constituição de provisões mediante depósitos judiciais ou fianças 
bancárias e respectivas análises de riscos quanto a perda consideradas efetivas pelos respectivos advogados 
patronos, tais contingências não estão relacionadas. 
 

São descritos a seguir as principais questões de natureza fiscal que representam contingência passiva 
para a Companhia: 
 

COFINS - majoração da alíquota. A Companhia e sua controlada, Servinet, impetraram mandados de 
segurança visando o afastamento da exigência da COFINS, nos moldes da Lei n.º 10.833/03, para o qual 
Companhia e Servinet constituíram provisões totalizando R$278,2 milhões, em 31 de março de 2009. O valor 
total depositado judicialmente pela Companhia e pela Servinet é de aproximadamente de R$277,2 milhões em 
31 de março de 2009. O recurso de apelação interposto no mandado de segurança impetrado pela Servinet foi 
negado provimento, tendo sido opostos embargos de declaração, os quais pendem de julgamento. Por sua vez, 
o mandado de segurança da Companhia aguarda julgamento do recurso de apelação. Os advogados da 
Companhia entendem que o valor do risco atualizado equivale ao valor atualizado dos depósitos judiciais 
efetuados nos processos e o prognóstico de perda é avaliado como provável.  
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PIS – majoração da alíquota. A Companhia e sua controlada, Servinet, impetraram mandados de segurança 
visando o afastamento da exigência do PIS, nos moldes da Lei n.º 10.637/02. O valor total de perda estimado nesses 
processos é de R$77,3 milhões. A Companhia registrou provisão de R$77,3 milhões em 31 de março de 2009, tendo 
em vista avaliação de perda provável dos advogados da Companhia. O valor total depositado judicialmente totalizava 
R$74,2 milhões em 31 de março de 2009. O mandado de segurança impetrado pela Servinet aguarda julgamento do 
recurso de apelação. Foi, também, ajuizada Ação Cautelar Inominada, para que seja reconhecido o direito da Servinet 
em recolher o PIS, sem as alterações trazidas pela Lei n.º 10.637/02, suspendendo-se a tal exigibilidade até o 
julgamento do recurso de apelação. A liminar foi concedida e atualmente aguarda-se julgamento da ação cautelar e do 
agravo interposto pela Fazenda Nacional. O prognóstico de perda avaliado pelos advogados da Companhia para esse 
caso é provável. O mandado de segurança impetrado pela Companhia está encerrado, tendo transitado em julgado 
decisão de segunda instância desfavorável à Companhia. Atualmente, aguarda-se execução desta sentença, quando os 
valores depositados pela Companhia serão convertidos em renda da União Federal.  
 

PIS – ampliação da base de cálculo. A Companhia impetrou mandado de segurança visando o 
afastamento da exigência da Contribuição ao PIS, nos moldes da Lei n.º 9.715/98 e 9.718/98, relativas às 
alterações de alíquota e base de cálculo da referida contribuição, para que sejam exigidos os recolhimentos 
nos termos da Lei n.º 7/70, com a aplicação do percentual de 5% sobre o Imposto de Renda devido (PIS 
Repique). Foi concedida a segurança postulada, tendo sido interposto recurso de apelação pela Fazenda 
Nacional, o qual pende de julgamento. O valor total de perda estimado nesses processos é de R$17,5 milhões. 
A Companhia registrou provisão de R$17,5 milhões em 31 de março de 2009, tendo em vista avaliação de 
perda provável dos advogados da Companhia.  

 
PIS – Compensações. A Companhia ajuizou Ação Anulatória com pedido de tutela antecipada visando à 

suspensão da exigibilidade de crédito tributário oriundo de Processos Administrativos que negaram 
compensações de PIS efetuadas pela empresa, com base em decisões judiciais proferidas que afastaram a 
exigência da referida contribuição pela sistemática da MP n.º 1.212/95 e da Lei n.º 9.715/98. A tutela 
pleiteada foi concedida, tendo em vista a realização de depósito judicial no valor atualizado, em 03.04.2009, 
de R$11,5 milhões. Atualmente aguarda-se sentença de primeiro grau. Segundo avaliação dos advogados da 
Companhia, o risco de perda de tal demanda é possível em relação às compensações realizadas pela 
sistemática da Lei n.º 9.430/96 e remoto em relação àquelas realizadas com base na Lei n.º 8.383/91, razão 
pela qual não foi constituída provisão contábil.  

 
ICMS – Importação de Ativo. A Companhia impetrou diversos Mandados de Segurança pleiteando a não 

incidência do ICMS em operações de importação de Equipamentos de Captura - POS, destinadas à integração 
de seu ativo imobilizado. Ressaltamos que o ICMS em discussão foi objeto de diversas autuações fiscais 
estaduais. Tais processos encontram-se pendentes de julgamento. 

 
Segundo avaliação da Companhia, o risco de perda de tal demanda é provável. A Companhia houve por 

bem constituir provisão contábil no valor de R$5,7 milhões em 31 de março de 2009. 
 
FINAM/IRPJ. A Secretaria da Receita Federal lavrou auto de infração exigindo o recolhimento de IRPJ, 

referente ao ano calendário de 2002, exercício de 2003, no valor atualizado, em 31 de março de 2009, de 
R$10,8 milhões, sob alegação de que a Companhia não teria apresentado no prazo legal, Pedido de Revisão de 
Ordem de Emissão de Incentivos Fiscais – PERC, razão pela qual a SRF não reconheceu a parcela do IRPJ 
destinada ao FINAM. A impugnação administrativa apresentada pela Companhia foi julgada improcedente, 
tendo sido apresentado recurso administrativo, o qual pende de julgamento.  

 
Com relação a tal incentivo, a Companhia protocolizou o referido PERC, em dezembro de 2007, 

requerendo a revisão relativa à parcela do IRPJ de 2002, destinados ao FINAM, cujo valor originário 
envolvido é de aproximadamente R$4,1 milhões. 

 
Considerando que o resultado do Auto de Infração depende da apreciação do PERC formalizado, 

segundo avaliação dos advogados da Companhia, o risco de perda de tal demanda é provável, razão pela qual 
em 31 de março de 2009, foi constituída provisão contábil no valor de R$10,8 milhões. 
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IRPJ. A Secretaria da Receita Federal lavrou auto de infração exigindo o recolhimento de IRPJ (quota de ajuste), 
PIS, IRPJ e CSLL por estimativa, relativamente ao período de 2002, acrescido de juros de mora e multa de ofício, bem 
como multa isolada, apurado após a verificação de divergências entre os valores declarados na DIPJ e nas DCTFs. O 
valor envolvido atualizado até 31 de março de 2009 perfazia o montante aproximado de R$5,3 milhões. Após 
proferida decisão de 1ª instância julgando o auto de infração procedente, a Companhia efetuou pagamento parcial do 
débito discutido (R$0,7 milhão) e interpôs recurso administrativo, que encontra-se pendente de julgamento. 
 

Segundo avaliação dos advogados da Companhia, o risco de perda de tal demanda é possível em relação 
à parte da multa isolada imputada (R$2,2 milhões) e, remoto relativamente aos valores de IRPJ e da parcela 
remanescente da multa aplicada (R$3,0 milhões), razão pela qual não foi constituída provisão contábil. 
 

CSLL. A Companhia foi autuada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil exigindo a CSLL (quota de 
ajuste) do período de 2002, acrescido de juros de mora e multa de ofício, bem como multa isolada, apurada 
após a verificação de divergências entre os valores declarados na DIPJ e nas DCTFs. Segundo informações 
dos advogados da Companhia, o valor envolvido atualizado até 31 de março de 2009 perfazia o montante 
aproximado de R$11,5 milhões. Após proferida decisão de 1ª instância julgando o auto de infração 
parcialmente procedente, determinando a exclusão de R$0,2 milhão, relativamente à parte do principal e à 
multa isolada, a Companhia interpôs recurso administrativo, que encontra-se pendente de julgamento. 
 

Segundo avaliação dos advogados da Companhia, o risco de perda de tal demanda é possível, razão pela 
qual não foi constituída provisão contábil. 
 

IRPJ e CSLL. A Secretaria da Receita Federal lavrou auto de infração objetivando a cobrança de saldos 
devedores de IRPJ e CSLL, relativos ao período de janeiro a dezembro de 2003, tendo em vista suposta ocorrência 
de omissão de receitas, no montante aproximado, em 31.03.2009, de R$26,9 milhões. A Companhia apresentou 
impugnação administrativa que aguarda julgamento. Segundo avaliação dos advogados da Companhia, o risco de 
perda de tal demanda é remoto, razão pela qual não foi constituída provisão contábil. 
 

Multas, IRPJ, PIS, COFINS e CSLL. A União Federal ajuizou ação de execução fiscal objetivando a cobrança 
de multas decorrentes de supostas classificações incorretas de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL declarados pela 
Companhia, no montante aproximado atualizado de R$16,5 milhões. A Companhia garantiu a execução mediante o 
oferecimento de carta de fiança e foram opostos embargos de devedor, tendo sido suspensa a execução fiscal. 
Segundo informações dos advogados da Companhia, uma das inscrições em dívida ativa foi extinta em razão de 
cumprimento da obrigação tributária e outra relativa à CSLL teve seu valor reduzido. Atualmente, aguarda-se 
julgamento dos embargos à execução opostos. Segundo avaliação dos advogados da Companhia, o risco de perda 
de tal demanda é remoto, razão pela qual não foi constituída provisão contábil. 

 
IRRF – Cartões de Incentivo. A Companhia sofre fiscalização por parte da Receita Federal do Brasil em 

relação aos programas de cartão de incentivos e reflexos, relativamente ao período de 2003 a 2007, tendo 
fornecido periodicamente os documentos a ela solicitados. Na opinião dos advogados da Companhia, a 
autuação poderá se restringir tão somente em relação ao IRRF sobre os benefícios concedidos por meio de 
cartões à alíquota de 35,0%, calculado sobre a base reajustada no valor aproximado, em maio de 2008, de 
R$1,9 milhão. Ademais, em vista da possível ausência de identificação dos beneficiários, poderá ainda a 
Receita Federal glosar os valores das despesas de tais cartões de incentivo, considerando-os como 
indedutíveis na apuração do lucro real, bem como da CSLL, no montante aproximado, em maio de 2008, de 
R$4,2 milhões. Segundo avaliação dos advogados da Companhia, o risco de perda de tal demanda é remoto 
em relação ao IRRF e provável em relação às parcelas eventualmente consideradas indedutíveis A Companhia 
constituiu provisão contábil em 31 de março de 2009, no valor de R$3,9 milhões. 
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IRRF – Diferença apurada entre o valor escriturado e o valor declarado/pago: Em decorrência da fiscalização 
acima mencionada, a Receita Federal lavrou auto de infração objetivando a cobrança de diferenças a título de IRRF, 
referente ao período de janeiro a dezembro de 2003, decorrentes de diferenças entre valores escriturados e valores 
declarados em DCTF, no valor atualizado, em 31 de março de 2009, de R$7,3 milhões. Foi apresentada impugnação 
administrativa, a qual pende de julgamento. Segundo avaliação dos advogados da Companhia, o risco de perda quanto 
à maior parte dos valores exigidos é remoto, tendo em vista que foram atingidos pela decadência, e é possível quanto 
aos valores relativos aos meses de novembro e dezembro de 2003, tendo a Companhia constituído provisão contábil 
apenas com relação a esses últimos valores que, em 31 de março de 2009, totalizavam R$0,3 milhão. 
 
Processos de natureza cível e regulatória 
 
Processos Judiciais 
 

Em 31 de março de 2009, a Companhia figurava como ré em 1.834 processos judiciais de natureza cível, 
cujo valor total envolvido era de R$ 90,7 milhões, sendo que a Companhia havia constituído provisão para os 
processos com perda provável no montante de aproximadamente R$12,0 milhões. 

 
Estes processos se dividem em dois grandes grupos: (i) ações movidas por Estabelecimentos em face da 

Companhia, cujos objetos mais comuns dizem respeito à regularidade de Transações, bem como ao repasse dos 
respectivos valores; e (ii) ações movidas por Portadores em face da Companhia, cujos objetos mais comuns 
dizem respeito a taxas de juros, negativas de autorização para a realização de Transações, cobranças indevidas, 
cancelamentos de Transações e inserções de nomes em cadastros restritivos de crédito. Via de regra, apenas os 
processos que envolvem Estabelecimentos estão relacionados ao objeto social da Companhia e podem estar 
vinculados a alguma ação/omissão desta; já os processos que envolvem os Portadores, normalmente, dizem 
respeito a assuntos com os quais a Companhia não possui qualquer relação, e até mesmo está impossibilitada de 
se pronunciar, pois tratam de relações que envolvem exclusivamente os Emissores e os Portadores. 
 

Dentre as ações de maior relevância em que a Companhia figura como ré, destacam-se: 
 

Ação de cobrança ajuizada pela DNA Propaganda Ltda.: ação movida em face da Companhia e do 
Banco do Brasil, por meio da qual esta visa à cobrança de montante equivalente a serviços prestados e 
supostamente não pagos pela Companhia, cujo valor envolvido atualizado é de R$19,2 milhões. Em 10 de 
novembro de 2008, foram apresentadas as contestações das Rés. Atualmente o processo aguarda manifestação 
das Rés para que apresentem as provas que pretendem produzir. Os advogados que patrocinam a Companhia 
nesta ação entendem que as chances de perda são possíveis; 
 

Ação indenizatória movida por VR Informática: ação que visa o ressarcimento por danos materiais e 
morais que supostamente teria sofrido em relação negocial mantida com a Companhia, cujo valor envolvido 
atualizado é de R$ 5,1 milhões. Inicialmente, esta ação foi julgada extinta, sem apreciação do mérito, sob o 
fundamento de que a VR Informática careceria de interesse de agir. Contra esta decisão, a VR apresentou 
recurso de apelação, que pende de julgamento pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Os advogados que 
patrocinam a Companhia nesta ação entendem que as chances de perda são remotas; 

 
Ação civil pública movida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro: Ação movida em face da 

Companhia e outras Adquirentes, por meio da qual o Ministério Público requer que as rés passem a emitir 
comprovante em favor do titular do cartão de crédito de que a operação foi recusada. Em 11 de março de 
2008, foi deferido pedido de tutela antecipada para determinar às rés que no prazo de 30 dias passassem a 
emitir comprovante sempre que houvesse negativa da transação comercial, tanto nas hipóteses de cartão de 
crédito como de cartão de débito. Contra tal decisão, a Companhia interpôs recurso de agravo de instrumento 
com pedido de efeito suspensivo, o qual foi integralmente provido pelo Tribunal em 23 de outubro de 2008. A 
Companhia apresentou sua contestação em 11 de junho de 2008. Foi aberto prazo para que as partes 
especificassem provas, e a Companhia requereu a realização de prova pericial. O valor envolvido nesta 
demanda é ilíquido, mas há estudo feito pela Companhia de que caso esta seja condenada na obrigação de 
emitir o comprovante de negativa da transação comercial, a modificação do sistema custaria em torno de 
R$26,0 milhões e seriam necessários 2 (dois) anos para sua total implementação. Os advogados que 
patrocinam os interesses a Companhia nesta ação entendem que as chances de perda são possíveis;  
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Ações civis públicas: A Companhia é parte em outras 3 (três) Ações Civis Públicas, duas delas movidas 
pela ADCON - Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, em trâmite perante a Comarca da capital do 
Estado de São Paulo, e uma movida pela ADECON - Associação de Defesa da Cidadania e do Consumidor, em 
trâmite perante a Comarca de Recife/PE, cujo objeto é a legalidade de diversas cláusulas de contratos de cartão 
de crédito, como a cobrança supostamente abusiva de juros. Nestas ações, a Companhia alega ser parte ilegítima, 
tendo em vista que o contrato de consumo é celebrado diretamente entre os Emissores e os respectivos 
Portadores. Até o presente momento, apenas uma das ações foi sentenciada, tendo sido acolhida a preliminar de 
ilegitimidade passiva da Companhia e, no mérito, julgada extinta, sendo que as demais aguardam julgamento. 
Em um destes processos há pedido de condenação da Companhia ao pagamento das quantias supostamente 
cobradas “a maior” junto aos Portadores, cujo valor envolvido é inestimável. Os advogados que as patrocinam os 
interesses da CBMP nestas ações entendem que as chances de perda são remotas; e 

 
Medida Cautelar de Produção Antecipada de Provas movida pelo Ministério Público Federal: trata-se 

de medida preparatória com o objetivo de instruir Inquérito Civil Público, que visa apurar eventual infração à 
ordem econômica que estaria sendo praticada pelas Adquirentes ao fixarem taxas mensais variáveis de 2,5% a 
3,0% relativamente à Taxa de Administração e prazo de 30 dias para pagamento aos postos de gasolina, o que 
implicaria no aumento do preço do combustível junto ao consumidor. Em novembro de 2008, a ação foi 
julgada extinta. Aguarda-se eventual interposição de recurso. Os advogados que patrocinam a Companhia 
nesta ação entendem que as chances de perda são remotas. 
 
Processos de natureza trabalhista 
 

Em 31 de março de 2009, a Companhia figurava como ré em 155 processos trabalhistas, que envolviam, 
no total, R$34,6 milhões. Tais ações são relativas, em grande parte, a pedido de pagamento de horas extras, 
indenização por danos morais e responsabilidade subsidiária quanto a ações ajuizadas em face de prestadores 
de serviços. A Companhia constituiu provisão para contingências trabalhistas, cujo saldo em 31 de março de 
2009 era de R$11,6 milhões. 
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Conselho de Administração 
 

O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada da Companhia, responsável pela 
formulação e monitoramento das suas políticas gerais de negócios, incluindo sua estratégia de longo prazo. É 
responsável também, dentre outras atribuições, pela supervisão da gestão dos diretores da Companhia. 

 
De acordo com o Estatuto Social da Companhia, o Conselho de Administração deve ser composto por, no 

mínimo sete e no máximo 11 membros, devendo cada membro ser necessariamente acionista da Companhia, não 
existindo qualquer limite mínimo de participação acionária para tanto. O número dos membros do Conselho de 
Administração será definido nas assembleias gerais de acionistas pelo voto majoritário dos titulares das ações 
ordinárias da Companhia. Os conselheiros são eleitos em assembleia geral de acionistas, com mandato unificado 
de um ano, podendo ser reeleitos e destituídos a qualquer momento pelos acionistas reunidos em assembleia 
geral. O Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA estabelece que pelo menos 20,0% dos membros 
do Conselho de Administração da Companhia sejam Conselheiros Independentes. 

 
A Lei das Sociedades por Ações permite a adoção do processo de voto múltiplo, mediante requerimento 

por acionistas representando, no mínimo, 10,0% do capital votante, com antecedência mínima de 48 horas da 
realização da assembleia geral. Nas companhias abertas, a Instrução CVM n.º 282, de 26 de junho de 1998, 
reduz o percentual mínimo de participação no capital votante para requisição do processo de voto múltiplo, 
em função do valor do capital social, que no caso da Companhia é de 5%. Em não sendo solicitada a adoção 
do voto múltiplo, os conselheiros são eleitos pelo voto majoritário de acionistas titulares das ações ordinárias, 
presentes ou representados por procurador, não se computando os votos em branco.  

 
A Lei das Sociedades por Ações permite, ainda, que titulares de ações de emissão da Companhia com 

direito a voto que representem 15,0% do total das ações com direito a voto elejam e destituam um membro do 
Conselho de Administração e respectivo suplente. O Colegiado da CVM, em decisão por maioria, datada de 8 
de novembro de 2005, adotou, porém, o entendimento de que, caso não se alcance tal percentual, titulares de 
ações de emissão da Companhia que representem 10,0% do capital social poderão agregar suas ações de 
forma a eleger e destituir um membro do Conselho de Administração e respectivo suplente.  

 
Todos os novos membros do Conselho de Administração devem subscrever um Termo de Anuência dos 

Administradores, condicionando a posse nos respectivos cargos à assinatura desse documento. Por meio do 
Termo de Anuência, os novos membros do Conselho de Administração da Companhia responsabilizam-se 
pessoalmente a agir em conformidade com o Contrato de Participação no Novo Mercado, com o Regulamento 
da Câmara de Arbitragem do Mercado e com o Regulamento do Novo Mercado.  

 
O Conselho de Administração é formado por 11 membros, eleitos na Assembleia Geral Extraordinária 

realizada em 01 de junho de 2009, sob condição suspensiva da conclusão da Oferta, para um mandato que se 
estenderá até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2010. O mandato destes conselheiros é de um ano contado da data de sua eleição. A tabela abaixo apresenta 
os nomes, idades, posições e data de eleição dos membros eleitos do Conselho de Administração. 
 
Nome Idade Posição Data de Eleição 

Arnaldo Alves Vieira 61 anos Conselheiro 01/06/2009 
Jair Delgado Scalco 59 anos Conselheiro 01/06/2009 
Paulo Eduardo D’Avila Isola 53 anos Conselheiro 01/06/2009 
Denise Pauli Pavarina de Moura 46 anos Conselheira 01/06/2009 
Raul Francisco Moreira 38 anos Conselheiro 01/06/2009 
Aldo Luiz Mendes 50 anos Conselheiro 01/06/2009 
Denílson Gonçalves Molina 42 anos Conselheiro 01/06/2009 
Paulo Rogério Caffarelli 43 anos Conselheiro 01/06/2009 
Marcos Matioli de Souza Vieira 48 anos Conselheiro 01/06/2009 
Francisco Augusto da Costa e Silva 59 anos Conselheiro Independente 01/06/2009 
Gilberto Mifano 59 anos Conselheiro Independente 01/06/2009 
Marco Aurélio Zeledón(1) 49 anos Conselheiro 13/04/2009 
Luis Félix Cardamone Neto(1) 44 anos Conselheiro 13/04/2009 

 

 

(1) Conselheiros a serem substituídos pelos Srs. Francisco Augusto da Costa e Silva e Gilberto Mifano. 
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As decisões do Conselho de Administração são tomadas pela maioria dos votos dos membros presentes a 
qualquer reunião. Em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações, o membro do Conselho de 
Administração está proibido de votar em qualquer assembleia, ou ainda de atuar em qualquer operação ou 
negócios nos quais este tenha um conflito de interesses com a Companhia. Ver a seção “Práticas de Governança 
Corporativa e o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC”, na página 233 deste Prospecto. 

 
Para uma descrição dos contratos ou outras obrigações relevantes existentes entre os administradores e a 

Companhia, veja a Seção “Operações com Partes Relacionadas”, na página 207 deste Prospecto. 
 
Comitês de Assessoramento à Administração 
 

Como parte das práticas de governança corporativa que a Companhia adota, além daquelas que são 
expressamente determinadas pelo Regulamento do Novo Mercado, o Conselho de Administração poderá 
instituir comitês internos visando assessorar e aconselhar a Administração com relação a matérias específicas, 
tendo funções técnicas e consultivas. 

 
A instituição dos comitês, bem como a estipulação de suas funções e na nomeação de seus membros, 

ocorre mediante deliberação do Conselho de Administração, sendo que o Estatuto Social prevê um comitê de 
auditoria, de funcionamento permanente. 

 
Segue abaixo uma descrição dos comitês instalados pelo Conselho de Administração: 

 
• Comitê de Auditoria. Órgão auxiliar do Conselho de Administração nas questões relacionadas aos 

processos de auditoria interna e externa. 
 
• Comitê de Gestão e Finanças. Órgão cuja responsabilidade é avaliar e recomendar políticas, 

orçamentos, investimentos e planejamento fiscal. 
 
• Comitê Risco Emissor. Órgão cuja responsabilidade é monitorar, analisar e classificar o risco dos 

Emissores de cartões da Bandeira Visa. 
 
• Comitês de Remuneração e Benefícios. Órgão cuja responsabilidade é recomendar critérios e níveis 

de remuneração e benefícios dos colaboradores e Administradores. 
 
• Comitê de Governança Corporativa. Órgão cuja responsabilidade é avaliar políticas de governança 

corporativa da Companhia, observando o nível de governança adotado e zelando pela efetiva 
adoção das melhores práticas internacionais. 

 
• Fórum de Clientes. Órgão ligado à Diretoria, o qual tem como objetivo zelar pelo interesse dos 

clientes; discutir ações visando maximizar as oportunidades de desenvolvimento de novos produtos 
e tecnologias; avaliar políticas de gerenciamento de clientes, recomendar ações de marketing e 
promocionais e promover fórum de idéias com Emissores. 

 
Diretoria 
 

Os Diretores são os representantes legais da Companhia, responsáveis, principalmente, pela sua 
administração cotidiana e pela implementação das políticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de 
Administração. Os Diretores Executivos têm responsabilidades individuais estabelecidas pelo Conselho de 
Administração e Estatuto Social. 
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De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, cada membro da Diretoria deve ser residente no País, 
podendo ser acionista ou não. Além disso, os membros do Conselho de Administração, até no máximo de um 
terço, poderão ser eleitos para cargos de Diretoria. 

 
Os Diretores são eleitos pelo Conselho de Administração com mandato de um ano, sendo permitida a 

reeleição, podendo, a qualquer tempo, ser por ele destituídos. De acordo com o Estatuto Social da Companhia, 
a Diretoria deve ser composta por, no mínimo 2 (dois) e, no máximo, 8 (oito) membros. Atualmente, a 
Diretoria da Companhia é formada por cinco membros. 

 
A tabela abaixo apresenta os nomes, idades, posições e data de eleição dos atuais membros da Diretoria.  

Nome Idade Posição Data da Eleição 

Rômulo de Mello Dias .....................  47 anos Diretor Presidente 20/05/2009 
Vitor Jose Fabiano............................  48 anos Diretor de Relação com Investidores  20/05/2009 
Eduardo Campozana Gouveia ..........  44 anos Diretor 20/05/2009 
Eduardo Chedid Simões ...................  38 anos Diretor 20/05/2009 
Paulo Guzzo Neto ............................  40 anos Diretor 20/05/2009 

 
Todos os novos membros da Diretoria subscreveram um Termo de Anuência dos Administradores, 

condicionando a posse nos respectivos cargos à assinatura desse documento. Por meio do Termo de Anuência, 
os novos Diretores da Companhia responsabilizam-se pessoalmente a agir em conformidade com o Contrato 
de Participação no Novo Mercado, com o Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado e com o 
Regulamento do Novo Mercado. 

 
A Diretoria de Relações com Investidores da Companhia localiza-se na Alameda Grajaú, n.º 219, Alphaville, na 

Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, Brasil e o responsável por essa área é o Sr. Vitor Jose Fabiano. O telefone da 
Diretoria de Relações com Investidores é (55 11) 2184-7714 e o endereço eletrônico é ri@visanet.com.br. 
 
Conselho Fiscal 
 

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal é um órgão societário independente 
da administração da Companhia e de seus auditores independentes. O Conselho Fiscal pode funcionar tanto de 
forma permanente quanto de forma não permanente, caso em que atuará somente no exercício social em que 
sua instalação for solicitada pelos acionistas. 

 
As principais responsabilidades do Conselho Fiscal consistem em fiscalizar as atividades da 

administração, rever as demonstrações financeiras da Companhia e reportar suas conclusões aos acionistas. A 
Lei das Sociedades por Ações exige que os membros do conselho fiscal recebam remuneração de, no mínimo, 
10,0% do valor médio pago anualmente aos Diretores, excluindo benefícios, verbas de representação e 
participações nos lucros e resultados. Adicionalmente, a Lei das Sociedades por Ações exige que o Conselho 
Fiscal seja composto por, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros efetivos e igual número de suplentes. 

 
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o Conselho Fiscal não poderá ser composto por (i) 

membros do Conselho de Administração; (ii) membros da Diretoria; (iii) empregados da Companhia; (iv) 
empregados de sociedade controlada ou do grupo da Companhia; ou (v) cônjuges ou parentes até o terceiro 
grau de qualquer membro do Conselho de Administração ou da Diretoria. 

 
O Estatuto Social prevê um Conselho Fiscal de caráter não permanente. Segundo a Lei das Sociedades 

por Ações, quando o Conselho Fiscal não é permanente, pode ser instalado pela assembleia geral, a pedido de 
acionistas que representem, no mínimo, 10,0% das ações com direito a voto, ou 5,0% das ações sem direito a 
voto, e cada período de seu funcionamento terminará na primeira assembleia geral ordinária após a sua 
instalação. Adicionalmente, acionistas minoritários, desde que representem, em conjunto, 10,0% ou mais das 
ações com direito a voto, têm o direito de eleger, em votação em separado, um membro para o Conselho 
Fiscal e seu respectivo suplente. 
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Atualmente, o Conselho Fiscal é formado por 4 (quatro) membros efetivos e 4 (quatro) suplentes, eleitos 
nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2008, com mandato até a 
Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras do exercício social de 2009. 

 
A tabela abaixo apresenta os nomes, idades, posições e data de eleição dos atuais membros do Conselho Fiscal. 

 
Nome Idade Posição Data de Eleição 

Mauro Pinto Spaolonzi .....................  45 anos Membro Efetivo 13/04/2009 
Shelley Henrique Dalcamim.............  44 anos Membro Efetivo 13/04/2009 
Rodrigo Costa Glass.........................  32 anos Membro Efetivo 13/04/2009 
Alberto Monteiro de Queiroz Neto...  40 anos Membro Efetivo 13/04/2009 
Roberto Gomez ................................  32 anos Membro Suplente 13/04/2009 
Luciane Przybylski Lima..................  39 anos Membro Suplente 13/04/2009 
Armstrong Luiz de Moura ................  39 anos Membro Suplente 13/04/2009 
Marcelo Santos Dall’occo ................  42 anos Membro Suplente 13/04/2009 

 
Informações Biográficas  
 
Conselho de Administração 
 

Apresentam-se a seguir breves informações biográficas dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia: 

 
Arnaldo Alves Vieira. Membro Efetivo do Conselho de Administração desde novembro de 2005. Formado 

em Direito pelas Faculdades Integradas Guarulhos e Administração de Empresas pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. Iniciou a carreira em outubro de 1961. Passou por todos os escalões da carreira 
bancária, sendo em abril de 1985 eleito Diretor, em março de 1992 Diretor Departamental, em fevereiro de 1995, 
Diretor Executivo Gerente e em março de 1999 Diretor Vice-Presidente Executivo, cargo que ocupa atualmente. 
Participa também da Administração das demais empresas da Organização Bradesco. É Membro da Mesa 
Regedora e Diretor Gerente da Fundação Bradesco e Membro do Conselho de Administração e Diretor Gerente 
da Fundação Instituto de Moléstias do Aparelho Digestivo e da Nutrição (FIMADEN). Além dessas atividades, é 
Vice-Presidente do Conselho de Administração da Celta Holdings S.A. e Fidelity Processadora e Serviços S.A. 
desde abril de 2006 e Membro do Conselho de Ética e de Auto Regulação da ABECS desde janeiro de 2006. Foi 
Diretor Executivo da Febraban e da Federação Nacional dos Bancos (FENABAN) de março a setembro de 2002; 
Diretor da InterAmerica Overseas Limited de maio de 2000 a setembro de 2007 e do Conselho Diretivo 
Regional da Visa International de maio de 1999 a setembro de 2007. 

 
Jair Delgado Scalco. Membro Efetivo do Conselho de Administração desde abril de 1998. Formado em 

Administração de Empresas pela UNIFIEO - Centro Universitário FIEO de Osasco, e em Ciências Contábeis 
pelas Faculdades Reunidas Princesa Isabel. Iniciou a carreira no Bradesco, em agosto de 1965, como aprendiz 
no Departamento de Gráfica. Em maio de 1970, foi transferido para o Departamento da Gerência Geral da 
Companhia, em fevereiro de 1973, para o Departamento de Auditoria Fiscal, e em dezembro de 1978, para o 
Departamento de Incentivos Fiscais, onde assumiu o cargo de Superintendente Executivo. Em abril de 1998, 
foi eleito Diretor Departamental, sendo responsável pelo Departamento de Cartões. É membro da Mesa 
Regedora da Fundação Bradesco, membro efetivo do Conselho de Administração da CBSS, membro efetivo 
do Conselho de Administração e Diretor da Celta Holdings S.A., membro efetivo do Conselho de 
Administração da Fidelity Processadora e Serviços S.A. Foi Diretor-Presidente da Bradesco S.A. Corretora de 
Títulos e Valores Mobiliários e da Celta Processadora e Serviços S.A.; e Presidente do Conselho Deliberativo, 
Diretor-Presidente e Diretor Financeiro da ABECS. 
 

191



ADMINISTRAÇÃO 
 

 

Paulo Eduardo D’Avila Isola. Membro Efetivo do Conselho de Administração desde abril de 2006. Formado 
em Administração de Empresas pela Universidade Braz Cubas, Mogi das Cruzes, SP. Iniciou a carreira em julho de 
1997 na Continental Promotora de Vendas Ltda., atual Finasa Promotora de Vendas Ltda., como Diretor, passando a 
Diretor Gerente em abril de 2004. Em março de 2002 foi eleito Diretor Executivo Gerente do Banco BCN S.A., cargo 
que ocupou até fevereiro de 2003, quando foi eleito Diretor Executivo Gerente do Banco Bradesco S.A., cargo 
que ocupa atualmente. É Membro da Mesa Regedora da Fundação Bradesco e do Conselho de Administração 
da Fundação Instituto de Moléstias do Aparelho Digestivo e da Nutrição (FIMADEN). É também Diretor 
Vice-Presidente da ACREFI – Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento; 
Vice-Presidente Suplente do Conselho de Administração da Fidelity Processadora e Serviços S.A. e da Celta Holdings 
S.A.; Membro Titular do Conselho de Administração da Clicar Central On-Line de Financiamentos Sociedade 
Simples Ltda.; Membro do Conselho de Administração da Companhia Brasileira de Meios de Pagamento e Presidente 
do Conselho de Administração da Companhia Leader de Investimentos e Josema Administração e Participações S.A. 
Foi Diretor Técnico da ABEL – Associação Brasileira das Empresas de Leasing, e Membro Suplente do Conselho de 
Administração da CIBRASEC – Companhia Brasileira de Securitização. 

 
Raul Francisco Moreira. Membro Efetivo do Conselho de Administração desde abril de 2008. 

Graduando em administração de empresas. Executivo da área de Cartões Pessoas Físicas da Diretoria de 
Cartões do Banco do Brasil desde outubro de 2007. Atuou no desenvolvimento da solução de Internet do 
Banco do Brasil, sendo um dos responsáveis pela sua implementação. Responsável pela implantação do 
serviço de Mobile Banking no Banco do Brasil, instituição onde está há 21 anos. 

 
Aldo Luiz Mendes. Membro Efetivo do Conselho de Administração desde abril de 2008. Formado em 

Economia pela Universidade de Brasília. É Mestre em Economia pela Universidade de Brasília e Doutor em 
Economia pela Universidade de São Paulo. Em 1995, foi eleito Gerente de Finanças Internacionais do Banco do 
Brasil, sendo, em 2001, eleito Superintendente de Gestão de Riscos de Mercado, em 2001, Diretor responsável pela 
Tesouraria, em 2003, Diretor responsável pela área de Finanças e de Mercado de Capitais e Investimentos, e, desde 
julho de 2005, é Vice-Presidente de Finanças, Mercado de Capitais e Relações com Investidores. Foi membro 
efetivo do Conselho de Administração da Bolsa de Mercadoria & Futuros – BM&F, de dezembro de 2003 a 
setembro de 2005, Presidente do Conselho Deliberativo da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 
Brasil – PREVI, no triênio 2005/2008, Membro Efetivo do Conselho de Administração da Câmara Interbancária de 
Pagamentos – CIP e Membro Suplente do Conselho de Administração da CLBC. Integrou também o Conselho de 
Administração da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) como representante do Banco do Brasil e da Caixa de 
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil S.A. – PREVI. 

 
Denílson Gonçalves Molina. Membro Efetivo do Conselho de Administração desde abril de 2008. É 

graduado em Matemática pela UNIMEP - Universidade Metodista de Piracicaba. Diretor de Cartões do Banco 
do Brasil desde 14 de abril de 2009. Antes disso, atuou na Gerência de Negócios com Clientes Pessoas 
Físicas, na mesma Diretoria, desde a sua criação, em outubro de 2007. Atuou, ainda, na Gerência Executiva 
de Crédito Pessoas Físicas da Diretoria de Varejo do Banco do Brasil, e na criação da área de Crédito 
Imobiliário daquela Instituição, sendo um dos responsáveis pela sua implementação. Tem experiência na área 
de Negócios com Pessoas Jurídicas, em função de atuação também na área de Atacado do Banco do Brasil, 
instituição onde está há 15 anos. 

 
Paulo Rogério Caffarelli. Membro Efetivo do Conselho de Administração desde maio de 2009. 

É formado em em Direito e tem Pós Graduação em Comércio Exterior, Direito no Comércio Internacional, 
Finanças e Direito Societário, além de Mestrado em Economia pela Universidade de Brasília. Participou do 
Real Estate Management Program, pela Harvard Business School, em Boston, Massachusetts, EUA. É o atual 
Vice Presidente de Cartões e Novos Negócios de Varejo do Banco do Brasil, instituição onde está há 28 anos. 
Ao longo de sua carreira exerceu cargos em diversas áreas do Banco do Brasil, tais como nas Diretorias de 
Distribuição, Logística, Marketing e Novos Negócios de Varejo. Atuou ainda na Previ – Fundo de Pensão dos 
Funcionários do Banco do Brasil, onde permaneceu no cargo de Executivo de Investimentos por dois anos. 
Atualmente, é também Vice Presidente da Abecip – Associação Brasileira de Crédito Imobiliário e Poupança. 
Atuou como Conselheiro de empresas como a Vale do Rio Doce, Tupy Fundições Ltda., Cobra Tecnologia, 
Companhia Energética de Pernambuco – CELPE e BB Turismo. 
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Marcos Matioli de Souza Vieira. Membro Efetivo do Conselho de Administração desde março de 2005. É 
formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, com diversos cursos de extensão no 
Brasil e no exterior. Iniciou sua carreira no Banco Chase Manhattan em 1983. Ingressou no Banco ABN AMRO 
em 1987, tendo exercido diversas funções no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Miami e São Paulo, sendo a última 
a de Diretor da área de Finanças Corporativas e de Mercado de Capitais. Exerce a função de Diretor Executivo 
do Santander, além de ser responsável pela atividade de Investimentos de Capitais de Risco. 

 
Denise Pauli Pavarina de Moura. Membro Efetivo do Conselho de Administração desde abril de 2009. 

Formada em Economia pela Fundação Armando Álvares Penteado – FAAP e direito pela Universidade 
Paulista, tem especialização em Finanças pelo IBMEC - Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. Ocupa 
atualmente o cargo de Diretora Gerente do Coordenador Líder, respondendo pela área de Investment Banking. 
Possui larga experiência em banco de investimentos, tendo participado de várias operações de fusões e 
aquisições, processos de privatização, project finance, operações estruturadas e operações de mercado de 
capitais. Atuou por 05 anos na Área de Gestão de Recursos, como co-responsável por um volume de mais de 
R$30,0 bilhões de ativos administrados. Foi conselheira da São Paulo Alpargatas, da Placas do Paraná S.A., 
da Belgo Mineira e da Latasa e da APIMEC São Paulo e membro da Mesa Regedora da Fundação Bradesco. 
É atualmente Vice Presidente do Conselho de Auto-Regulação da ANBID para as Ofertas Públicas de 
Distribuição e Aquisição de Valores Mobiliários. 

 
Francisco Augusto da Costa e Silva. Membro Efetivo do Conselho de Administração desde junho de 

2009. O Sr. Costa e Silva é membro independente do Conselho de Administração da Companhia. Formado 
em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ; tem MBA executivo pela COPPEAD,– 
UFRJ. Desenvolveu sua carreira profissional no BNDES, onde ingressou na posição de advogado, tendo 
ocupado diversos cargos, chegando à posição de Diretor. Na área acadêmica, foi professor de Direito 
Comercial da Faculdade de Direito da UERJ, da Faculdade de Direito Cândido Mendes, e do Instituto de 
Direito Público e Ciência Política da FGV. Após ter atuado um ano e meio como Diretor da Comissão de 
Valores Mobiliários - CVM, foi nomeado Presidente da Autarquia em agosto de 1995, cargo que ocupou até o 
final de janeiro do ano 2000. Atualmente é sócio do escritório Bocater, Camargo, Costa e Silva – Advogados 
e cumpre mandato no Conselho de Administração da Companhia Vale do Rio Doce – CVRD, participa do 
Conselho Consultivo da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC-Rio, é membro da Câmara 
de Arbitragem do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo e do Comitê de Ética da APIMEC. 

 
Gilberto Mifano. Membro Efetivo do Conselho de Administração desde junho de 2009. O Sr. Mifano é 

membro independente do Conselho de Administração da Companhia. Formado em administração de empresas 
pela FGV. Foi superintendente geral da BOVESPA de 1994 a 2007, tendo sido presidente do Conselho de 
Administração da BM&FBOVESPA até abril de 2009. É também vice-presidente do Conselho de 
Administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, e integrante do board da WFE – World 
Federation of Exchanges e do Comitê Executivo da FIAB – Federação Ibero-Americana de Bolsas. 
 
Diretoria 
 

Apresentam-se a seguir breves informações biográficas dos membros da Diretoria da Companhia: 
 
Rômulo de Mello Dias. Diretor-Presidente desde junho de 2008 e foi membro do Conselho de 

Administração da Companhia de 2005 a maio de 2008. Formado em Economia pela Universidade Federal 
Fluminense, com MBA e pós-graduado pelo programa de desenvolvimento gerencial executivo do IBMEC. 
Foi diretor estatutário do Coordenador Líder e da Bradespar, e atuou também como diretor executivo do 
Citibank, dentre outras empresas. Foi sócio gerente da Albion Alliance Capital Management e membro dos 
Conselhos de Administração da Companhia Vale do Rio Doce, Valepar, Escelsa, Enersul, Net, Americel, 
Telet, Iven, Monteiro Aranha, CBSS e CPM. Ao longo de sua carreira, Rômulo desenvolveu larga experiência 
no gerenciamento de empresas por conta da sua atuação no negócio de private equity. 
 

193



ADMINISTRAÇÃO 
 

 

Vitor Jose Fabiano. Diretor de Relações com Investidores desde agosto de 2008 e responsável pela área de 
Finanças desde setembro de 2006. Formado em Administração de Empresas pela Escola Superior de Administração 
e Negócios de São Paulo, possui MBA em Administração pela University of Pittsburgh (EUA). Atuou em 
empresas como Unilever, Ceras Johnson, Gradiente e Nokia em posições executivas. Ocupou cargos de Gerente de 
Planejamento e Orçamento, Controller e Diretor de Serviços Financeiros. 

 
Eduardo Campozana Gouveia. Diretor Executivo responsável pela área Comercial e de Marketing desde 

agosto de 2006. Formado em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco, possui 
Especialização em Finanças pelo IBMEC e MBA em Marketing pela FGV. Foi Vice Presidente de Marketing 
e, em seguida, Vice Presidente das Unidades de Negócios Especiais do Wal-Mart (Farmácias, Postos de 
Combustíveis, Foto-Revelacao e comercio eletrônico). Foi Diretor de Serviços Financeiros e Marketing do 
Grupo Bompreço. Foi responsável pela Gerência Geral da Hipercard – Administradora de cartões. 

 
Eduardo Chedid Simões. Diretor Executivo responsável pela áreas de Produtos, Desenvolvimento de 

Negócios com Emissores, Planejamento Estratégico e Projetos desde outubro de 2008. É formado em 
Administração de Empresas pela EAESP-FGV, com cursos de especialização nas Universidades de Chicago e 
Miami, também cursou o MBA em Administração na University of Pittsburgh (EUA). Tem 16 anos de 
experiência em meios de pagamento eletrônico com passagem por diversas áreas de negócio, risco e 
tecnologias emergentes. Atuou por 5 anos na Credicard e por 11 anos na Visa International, onde ocupava a 
posição de Vice-Presidente Superintendente de Produtos e Tecnologias Emergentes. 

 
Paulo Guzzo Neto. Diretor Executivo responsável pela área de Tecnologia e Operações desde maio de 

2009. Formado em Direito pela FMU – Faculdades Metropolitanas Unidas. Possui Especialização em 
Administração pela FMU e especialização em Driving Strategic Innovation pela IMD International de Lausanne 
(Suíça), e também frequentou diversas disciplinas do MBA em Engenharia de Software da CTE – Poli, 
atualmente cursando o MBA Empresarial da Fundação Dom Cabral (FDC-MG). Tem 18 anos de experiência na 
indústria de meios de pagamento. Ingressou na Companhia em 1998, tendo exercido as funções de Diretor de 
Pesquisas e Novas Tecnologias de junho de 2005 a outubro 2007, Diretor de Canais de outubro de 2007 a 
novembro de 2008 e Diretor Executivo de Tecnologia – CIO de novembro de 2008 a maio de 2009. 
 
Conselheiros Fiscais 
 

Apresentam-se a seguir breves informações biográficas dos membros do Conselho Fiscal da Companhia: 
 
Mauro Pinto Spaolonzi. Membro efetivo do Conselho Fiscal. Formado em Administração de Empresas 

pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC) em 1986 e MBA com especialização em Finanças 
pela FIA, em 2007. Iniciou sua carreira como Planejador Financeiro Pleno na Arthur Lundgren Tecidos S.A. 
em 1984, onde permaneceu até 1986. Foi Analista Econômico-Financeiro Sênior na Fininvest S.A. entre 1986 
e 1988. Em 1988 ingressou no Banco BCN S.A., onde atingiu a posição de Gerente de Departamento de 
Orçamento e Análise Gerencial. Desde 2004, trabalha no Banco Bradesco S.A. na posição de Gerente de 
Departamento de Planejamento Financeiro. Participa também como membro efetivo do Conselho Fiscal da 
Fidelity Processadora e Serviços S.A. desde setembro de 2008 e membro do Comitê de Gestão da CBSS 
desde maio de 2008. 

 
Rodrigo Costa Glass. Membro Efetivo do Conselho Fiscal. Formado em Administração de Empresas 

pela Fundação Álvares Penteado (FAAP-SP), com extensões em Contabilidade e Controladoria em 
Instituições Financeiras pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-SP) e Governança Corporativa pela Fundação 
Dom Cabral (FDC-MG). Há 11 anos atuando no setor de meios de pagamentos eletrônicos, ingressou na Visa 
em Março de 1998, na área de finanças e controladoria e desde outubro de 2008 é Diretor de Planejamento 
Financeiro da Visa do Brasil, atuando também no suporte ao desenvolvimento de Alianças Estratégicas no 
Brasil e membro do Comitê de Auditoria da CBSS. Antes de se unir à Visa do Brasil, atuou por dois anos 
como auditor interno trainee no Carrefour Comércio e Indústria Ltda. 
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Shelley Henrique Dalcamim. Membro Efetivo do Conselho Fiscal. Formado em Ciências Contábeis pelo 
Centro de Ensino Unificado de Brasília (CEUB) e em Direito pela Universidade Paulista (UNIP). Especialista 
em Direito Tributário pela Pontifica Universidade Católica de São Paulo (PUCSP). É Superintendente 
Executivo de Impostos do Santander. É membro efetivo do Conselho Fiscal da Fidelity Processadora e 
Serviços S.A, da Fundação Real e do Instituto Cultural Banco Real desde 2006. Foi Auditor da Receita 
Federal do Brasil na Delegacia Especial de Instituições Financeiras de 1997 a 2000. Foi Consultor Tributário 
de Price Waterhouse de 1986 a 1997. 

 
Alberto Monteiro de Queiroz Neto. Membro Efetivo do Conselho Fiscal. Graduado em Administração 

de Empresas, é mestre em Administração pela Fundação Getúlio Vargas (RJ), com MBA em Finanças 
Corporativas pela FGV (RJ) e especialização em Banking pela Universidade de São Paulo (FEA-USP). É 
presidente da BB Administração de Ativos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, a BB 
DTVM, Vice-Presidente da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (ANBID), Diretor do Board das 
BB Securities (Londres), e Diretor do Banco do Brasil Broker Dealer (Nova York). Funcionário de carreira do 
Banco do Brasil há vinte e quatro anos, foi Gerente de Negócios Corporativos, na Agência Corporate – RJ, 
Gerente de Operações de Grandes Empresas, na Agência Rio de Janeiro, Gerente Geral da Agência Corporate 
– RJ, Superintendente Estadual Adjunto e Gerente-Executivo da BB DTVM. Na ANBID foi titular da 
Comissão de Administração de Recursos de Terceiros (2000-2004); na Coelba, foi titular do Conselho Fiscal 
(2001-2002) e do Conselho de Administração (2002-2003); na Gerdau, foi titular do Conselho Fiscal (2001-
2003) e na Petrobahia, presidente do Conselho de Administração (2004-2005). 

 
Marcelo Santos Dall’Occo. Membro Suplente do Conselho Fiscal. Formado em Ciências Contábeis pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC), possui MBA em Finanças pelo IBMEC. É Gerente 
Chefe de Auditoria Fiscal do Banco Bradesco desde 2003. Atuou na área contábil da Itautec S.A. durante 8 
anos; na área financeira da ADP Systems por 2 anos e, no Banco Volkswagen S.A., na área de analise 
financeira e na área tributária, por 8 anos. 

 
Armstrong Luiz de Moura. Membro Suplente do Conselho Fiscal. Graduado em Ciências Econômicas 

pela Universidade Federal de Viçosa (MG), é mestre em Economia Empresarial pela Universidade Candido 
Mendes (RJ) e possui MBA em Administração Econômico-Financeira pelo Centro Federal de Educação 
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET-RJ). Exerce o cargo de Assessor Sênior na Diretoria de 
Mercado de Capitais do Banco do Brasil, atuando na área de Participações e Governança Corporativa. 
Anteriormente, atuou como Analista na Divisão de Avaliação de Empresas do Banco do Brasil e na Gerência 
de Controladoria da PREVI. É membro do Comitê de Auditoria da CBSS. 

 
Luciane Przybylski Lima. Membro Suplente do Conselho Fiscal. Formada em Ciências Econômicas pela 

Universidade Federal de Uberlândia, possui Pós Graduação em Administração pela Fundação Getúlio Vargas 
(CEAG) de São Paulo. Desde Julho de 2004 é Gerente de Administração e Finanças da Visa do Brasil. Antes 
da Visa do Brasil, era Gerente de Administração e Finanças da BG GNV do Brasil (empresa de gás natural 
veicular do grupo British Gás). Passou pela ALL – América Latina Logística, IBM do Brasil e Companhia 
Ultragaz, sempre atuando na área financeira. 

 
Roberto Gomez. Membro Suplente do Conselho Fiscal. Formado em Ciências Econômicas pela 

Universidade de São Paulo (USP) em 2001 e possui MBA em Finanças pela FIA-USP. Foi Superintendente da 
área de Serviços - Informações Regulatórias para América Latina do Grupo ABN AMRO. Atualmente é 
Superintendente da área de Finanças do Santander, sendo responsável pelas áreas de Consolidação, Reporte de 
Informações, Publicação de Balanços, Apuração e Recolhimento de Impostos, Ativo Fixo e Contas a Pagar. 
 

195



ADMINISTRAÇÃO 
 

 

Endereço Comercial dos Conselheiros e Diretores 
 

O endereço comercial dos membros da Diretoria é o mesmo endereço da sede social da Companhia. Os 
conselheiros Arnaldo Alves Vieira e Paulo Eduardo D’Avila Isola possuem endereço comercial na Cidade de Deus, 
4º andar do Prédio Novo, Vila Yara, cidade de Osasco, Estado de São Paulo; o conselheiro Jair Delgado Scalco 
possui endereço comercial na Alameda Rio Negro, n.º 585, Edf. Demini, 12º andar, Alphaville, cidade de Barueri, 
Estado de São Paulo; a conselheira Denise Pauli Pavarina de Moura possui endereço comercial na Avenida 
Paulista, n.º 1.450, 8º andar, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; os conselheiros Raul Francisco Moreira, 
Denílson Gonçalves Molina e Paulo Rogério Caffarelli possuem endereço comercial na SBS – Edifício Sede III, 
24º andar, na cidade de Brasília, Distrito Federal; o conselheiro Aldo Luiz Mendes possui endereço comercial na 
Rua Manuel da Nóbrega, n.º 1.280, 9º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; o conselheiro Marcos 
Matioli de Souza Vieira possui endereço comercial na Avenida Paulista, n.º 1.374, 9º andar, Bela Vista, cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo; o endereço comercial do conselheiro independente Francisco Augusto da Costa e 
Silva é Av. Rio Branco, n.º 110 – 40º andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; e o endereço 
comercial do conselheiro independente Gilberto Mifano é o mesmo endereço da sede social da Companhia. 

 
Titularidade de Ações dos Administradores 
 

A tabela abaixo indica o número de ações que serão detidas diretamente pelos Conselheiros da 
Companhia após a conclusão da Oferta e o percentual que suas participações individuais representam no 
número total de ações ordinárias emitidas, ou seja, em relação à totalidade do capital social. Na data deste 
Prospecto, os Diretores não eram titulares de ações da Companhia. 
 

Conselheiros/Diretores Número de Ações Percentual (%) 

Arnaldo Alves Vieira .............................................................. 100 0,01 
Jair Delgado Scalco................................................................. 100 0,01 
Paulo Eduardo D’Avila Isola .................................................. 2 0,01 
Denise Pauli Pavarina de Moura ............................................. 1 0,01 
Raul Francisco Moreira........................................................... 1 0,01 
Aldo Luiz Mendes .................................................................. 1 0,01 
Denílson Gonçalves Molina.................................................... 1 0,01 
Paulo Rogério Caffarelli ......................................................... 1 0,01 
Marcos Matioli de Souza Vieira ............................................. 100 0,01 
Francisco Augusto da Costa e Silva(1) ..................................... 1 0,01 
Gilberto Mifano(1) ................................................................... 1 0,01 
Total ....................................................................................... 309 0,01 

 

(1) Conselheiros que receberão 1 (uma) ação após a conclusão da Oferta. 
 
Remuneração 
 

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, é responsabilidade dos acionistas, em Assembleia 
Geral, fixar, anualmente, o montante global ou individual da remuneração dos membros do Conselho de 
Administração e da Diretoria. Conforme disposto no Estatuto Social da Companhia, cabe à Assembleia Geral 
fixar a remuneração global anual dos administradores e ao Conselho de Administração realizar a distribuição 
dos valores aos seus membros e aos membros da Diretoria. 
 

Nos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2006, de 2007 e de 2008, a remuneração total 
efetivamente paga para os membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal da 
Companhia pelos serviços prestados em suas respectivas áreas de atuação e nos períodos em questão foi de 
R$6,2 milhões, R$6,4 milhões e R$9,5 milhões, respectivamente. 
 

Para o exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2009, a Assembleia Geral realizada em 13 
de abril de 2009 fixou a remuneração dos administradores no montante de até, aproximadamente, 
R$15,0 milhões, incluindo a Diretoria, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, montante esse que 
não engloba os valores que serão recebidos pelos Diretores a título de realização das opções outorgadas pela 
Companhia no âmbito do plano de opção de compra de ações. Para maiores informações sobre o plano de 
opção de compra de ações, veja seção “- Plano de Opção de Compra de Ações” abaixo. 
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Em 2009, R$8,6 milhões serão destinados ao pagamento da remuneração dos membros da Diretoria, sendo que 
R$4,1 milhões serão pagos a título de remuneração fixa e R$ 4,5 milhões a título de remuneração variável de curto 
prazo, a qual está vinculada ao cumprimento da meta central da Companhia aprovada pelo Conselho de Administração.  

 
Para o presente exercício, a remuneração fixada para os membros do Conselho de Administração e do 

Conselho Fiscal é de R$360,0 mil e R$ 400 mil, respectivamente, não havendo qualquer remuneração variável 
de curto prazo, ou qualquer outro mecanismo de remuneração variável, para os membros do Conselho de 
Administração e do Conselho Fiscal. 

 
Adicionalmente, desde 2002, a Companhia oferece um programa de participação nos lucros a todos os 

seus colaboradores, de acordo com a legislação federal, e cujo pagamento é feito no mês de março de cada 
ano. O programa tem por base metas, definidas e aprovadas pelo Conselho de Administração, a serem 
atingidas pela Companhia e metas a serem atingidas pelos colaboradores. A Companhia distribuiu 
R$8,9 milhões, R$11,9 milhões e R$15,3 milhões em participação nos lucros referentes aos exercícios sociais 
encerrados em 31 de dezembro de 2006, 2007 e 2008, respectivamente. 

 
Política de Remuneração da Administração 

 
Nos últimos 3 exercícios sociais a política de remuneração da Companhia procurou alinhar os interesses dos 

Administradores e do conselho fiscal com os dos acionistas por meio de uma remuneração consistente com as melhores 
práticas do mercado, definida por meio de pesquisas e relatórios emitidos por empresas de consultoria do setor. 

 
Os membros dos comitês administrativos não auferem nenhuma remuneração em razão da sua participação 

nos comitês. 
 

Plano de Opção de Compra de Ações 
 
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de setembro de 2008 e alterado na Assembléia Geral 

Extraordinária realizada em 01 de junho de 2009, os acionistas da Companhia aprovaram um Plano de Opção de 
Compra de Ações (“Plano”), posteriormente alterado na e alterado na Assembleia Geral Extraordinária realizada 
em 01 de junho de 2008, estabelecendo que poderão ser eleitos como beneficiários de outorgas de opção de compra 
de ações nos termos do Plano os administradores (estatutários), empregados em posições de vice-presidente 
executivo não estatutário, diretor, gerente sênior, consultor sênior e empregados com desempenho extraordinário 
reconhecidos pela administração da Companhia, todos eles integrantes de proposta feita e sujeitos à aprovação do 
Conselho de Administração da Companhia (“Beneficiários”). 

 
O Plano terá a vigência de 10 (dez) anos, contados da data da primeira outorga de opção de compra de 

ações aos Beneficiários, podendo ser extinto, a qualquer tempo, por decisão da Assembleia Geral. 
 
O Plano é administrado pelo Conselho de Administração da Companhia no tocante às disposições legais 

e estatutárias, e receberá aconselhamento e recomendações do Comitê de Remuneração e Benefícios 
(“Comitê”). Anualmente, ou em periodicidade que julgar conveniente, o Conselho de Administração poderá 
estabelecer programas de opção de compra de ações ordinárias de emissão da Companhia, até o limite de 
2,0% do total de ações do capital da Companhia, sendo 0,3% ao ano, computando-se nesse cálculo todas as 
opções já outorgadas nos termos do Plano, exercidas ou não, exceto aquelas que tenham sido extintas e não 
exercidas. Até a data deste Prospecto, ainda não foram outorgadas opções para nossos colaboradores. 

 
As opções outorgadas nos termos do Plano poderão ser exercidas, total ou parcialmente, observados os 

prazos e condições estipulados pelo Conselho de Administração e os termos e condições previstos nos 
respectivos Contratos de Opção. As opções para aquisição das nossas ações ordinárias são pessoais e 
intransferíveis, não podendo ser cedidas, transferidas ou de qualquer forma alienadas.  

 
Caberá ao Conselho de Administração aprovar o prazo de exercício das opções, bem como o preço de exercício 

das opções outorgadas nos termos do Plano, respeitado o preço mínimo equivalente à média da cotação das ações da 
Companhia durante a quantidade de pregões na BM&FBOVESPA que será fixada periodicamente pelo Conselho de 
Administração, a qual deverá ser ratificada pela Assembleia Geral subsequente. Excepcionalmente, na primeira 
outorga, o preço de exercício das opções será o equivalente a 75% do Preço por Ação. 
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As opções para aquisição das ações da Companhia poderão ser extintas ou terem seus prazos e condições de 
exercício modificados nas hipóteses de desligamento do Beneficiário por demissão ou rescisão do contrato de 
prestação de serviços, com ou sem justa causa, renúncia ou destituição ao cargo, aposentadoria, invalidez permanente 
ou falecimento, os direitos a ele conferidos de acordo com o Plano poderão ser extintos ou modificados. 

 
No caso de exercício da opção de compra de ações, o Conselho de Administração deverá aprovar a emissão 

de novas ações, dentro do limite do capital autorizado ou, desde que previamente autorizado pela CVM, 
autorizar a alienação de ações mantidas em tesouraria. Caso o exercício da opção de compra de ações ocorra por 
meio da emissão de novas ações, haverá aumento do capital social da Companhia e os acionistas não terão 
direito de preferência para a subscrição de tais ações, conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações e em 
nosso Estatuto Social, tendo, portanto, suas respectivas participações diluídas em nosso capital social. 

 
Os acionistas não terão qualquer direito de preferência na outorga ou no exercício de opção de compra de 

ações de acordo com o Plano, conforme previsto no artigo 171, parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações. 
 
As ações adquiridas em razão do exercício de opção de compra nos termos do Plano manterão todos os 

direitos pertinentes à sua espécie, ressalvado eventual disposição em contrário estabelecida pelo nosso Conselho 
de Administração. Entretanto, nenhum Beneficiário terá quaisquer dos direitos e privilégios de nosso acionista 
até que a sua opção seja devidamente exercida, nos termos do Plano e do respectivo contrato de opção. 

 
Abaixo apresentamos a hipótese do efeito da outorga de todas as opções previstas para o Plano, considerando 

para todas as ações passíveis de serem emitidas no âmbito do Plano (27.295.676), o valor de 75% do Preço por Ação: 
 

Patrimônio Líquido Considerando o Preço por Ação

Preço de exercício da Opção .................................................................................................. R$11,25 
Quantidade de Ações de emissão da Companhia ................................................................... 1.364.783.800 
Quantidade de Ações no âmbito do Plano.............................................................................. 27.295.676 
Valor patrimonial contábil por ação em 31 de março de 2009 ............................................... R$0,1166 
Valor patrimonial contábil por ação em 31 de março de 2009 considerando o  

exercício da totalidade das Opções que podem ser outorgadas no âmbito do Plano ........... R$0,3349 
Diluição do valor patrimonial contábil por ação considerando o exercício da totalidade  

das Opções que podem ser outorgadas no âmbito do Plano e o Preço de Exercício da Opção ... R$(0,2183) 
Diluição percentual considerando o exercício da totalidade das Opções que  

podem ser outorgadas no âmbito do Plano e o Preço de Exercício da Opção(1) .................. (187,18)% 
Preço total de exercício(2) ....................................................................................................... R$307.076.355,00 
 

(1)  O cálculo da diluição percentual é obtido através da divisão da diluição no valor patrimonial por ação (i) por 75% do Preço 
por Ação de R$15,00. 

(2)  Aplicando-se para todos as outorgas o preço por ação de R$11,25, equivalente a 75% do Preço por Ação da Oferta. 
 
Até a presente data, não foram outorgadas opções no âmbito do Plano. 
 

Relações Familiares entre os Administradores e entre os Administradores e os Acionistas 
Controladores 
 

Não há relação familiar entre os Administradores ou entre eles e os Acionistas Controladores. 
 
Contratos ou obrigações relevantes entre os Administradores e a Companhia 
 

Não há contratos ou obrigações relevantes entre os Administradores e a Companhia. 
 
Processos Judiciais ou Administrativos envolvendo os Administradores da Companhia 
 

Nenhum dos Administradores da Companhia figura como réu ou foi condenado em processos judiciais 
ou administrativos. 
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PRINCIPAIS ACIONISTAS E ACIONISTAS VENDEDORES 
 

O capital social é composto exclusivamente por ações ordinárias. 
 

O quadro abaixo indica a quantidade de ações detidas no capital social da Companhia por acionistas 
titulares de 5,0% ou mais de ações do capital social, pelos administradores da Companhia e os Acionistas 
Minoritários Vendedores, na data deste Prospecto e após a Oferta, assumindo a colocação da totalidade das 
Ações, sem considerar as Ações Suplementares: 
 
 Antes da Oferta Após a Oferta 
Acionista Ações  (%) Ações  (%) 

Columbus(1) ........................................  535.792.789 39,26 392.490.489 28,76 
BB Investimentos(1)............................  431.665.222 31,63 335.447.963 24,58 
Grupo Santander Brasil ......................  202.971.410 14,87 125.560.110 9,97 

SIP(1) .............................................  116.307.640 8,52 105.819.190 7,75 
Santander(1) ...................................  86.663.770 6,35 19.740.920 1,45 

Visa International(1)............................  136.478.372 10,00 0 0,00 
Banco Santos(1)...................................  1.440.600 0,11 0 0,00 
HSBC(1) ..............................................  1.399.900 0,10 0 0,00 
Panamericano(1)..................................  1.399.900 0,10 699.950 0,05 
Grupo Itaú-Unibanco .........................  17.214.200 1,26 0 0,00 

Itaubank(1) .....................................  1.401.600 0,10 0 0,00 
Fininvest(1) ....................................  1.399.900 0,10 0 0,00 
Bemge(1)........................................  2.615.600 0,19 0 0,00 
Unicard(1) ......................................  7.006.800 0,51 0 0,00 
Banestado(1) ..................................  4.790.300 0,35 0 0,00 

BRB(1) ................................................  6.999.500 0,51 0 0,00 
Alfa(1) .................................................  6.999.500 0,51 1.400.000 0,10 
Rural(1) ...............................................  1.399.900 0,10 0 0,00 
Membros da Administração ...............  407 0,00 309 0,00 
Outros(2) .............................................  21.022.100 1,54 21.022.200 1,54 
Novos Acionistas (Free Float)...........  – – 488.162.779 35,77 
Total ..................................................  1.364.783.800 100,00 1.364.783.800 100,00 
 

(1) Acionista Vendedor. 
(2) Inclui as ações dos demais acionistas minoritários (Caixa Econômica Federal S.A., Banco do Estado do Rio Grande do 

Sul S.A., Banestes S.A. – Banco do Estado do Espírito Santo, Banco Safra S.A.), e de ex-membros do Conselho de 
Administração. 

 
Os Acionistas Vendedores são os seguintes: 

 
Columbus 
 

A Columbus faz parte do mesmo conglomerado econômico do Bradesco, que além do Bradesco, uma das 
maiores instituições financeiras privadas do Brasil em termos de volume de depósitos, de acordo com dados do 
Banco Central de dezembro de 2008, compreende outras sociedades, incluindo o Coordenador Líder. As ações de 
emissão da Columbus são detidas pela Rubi Holdings Ltda. (47,37%), pela Elba Holdings Ltda. (32,77%) e pela 
Caetê Holdings Ltda. (19,86%), sociedades indiretamente controladas pelo Bradesco.  

 
O Banco Bradesco é uma companhia aberta devidamente registrada na CVM, tendo suas ações listadas 

na BM&FBOVESPA. Todas as decisões do Banco Bradesco são tomadas pelos seus órgãos de administração, 
cujos membros são eleitos na forma descrita nos seus atos constitutivos. 

 
A sede da Columbus está localizada na Cidade de Deus, Prédio Novíssimo, 4º andar, Vila Yara, 

CEP 06029-900, na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo. 
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Apresentamos abaixo a distribuição do capital social do Banco Bradesco S.A. 
 

Acionistas  
Ações 

Ordinárias 
% de Ações 
Ordinárias 

Ações 
Preferenciais

% de Ações 
Preferenciais Total 

% do 
Capital 

Social Total 

Cidade de Deus(1)(2) ......  752.126.500 49,00% 374.350 0,02% 752.500.850 24,51% 
Fundação Bradesco(2) ....  232.026.300 15,12% 42.415.550 2,76% 274.441.850 8,94% 
NCF Participações(2) ....  54.693.100 3,56% 0 0,00% 54.693.100 1,78% 
BES ..............................  121.994.381 7,95% 90.000 0,01% 122.084.381 3,98% 
Bank Of Tokio – UFJ....  38.738.516 2,52% 0 0,00% 38.738.516 1,26% 
Free Float ....................  335.209.461 21,85% 1.492.020.321 97,21% 1.827.229.782 59,53% 
Subtotal ........................  1.534.788.258 100,00% 1.534.900.221 100,00% 3.069.688.479 100,00% 
Tesouraria ....................  146.721  34.600  181.321  
Total ............................  1.534.934.979  1.534.934.821  3.069.869.800  
 

(1) A Sra. Lina Maria Aguiar e a Sra. Lia Maria Aguiar são acionistas controladoras da Cidade de Deus Companhia Comercial 
de Participações, detendo cada uma, respectivamente, 525.937.121 ações ordinárias (8,5%) e 433.176.868 ações ordinárias 
(7,0%) representativas do capital social e, portanto, controladoras indiretas da Companhia. 

(2) Acionistas Controladores do Banco Bradesco S.A. 
 
Cidade de Deus – Companhia Comercial de Participações 
 
 Ações Ordinárias Ações Preferenciais Total 
Acionista  Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

Nova Cidade de Deus Part. S.A. ........  2.774.898.355 44,9053 – – 2.774.898.355 44,9053
Fundação Bradesco ............................  2.051.683.315 33,2017 – – 2.051.683.315 33,2017
Lina Maria Aguiar..............................  525.937.212 8,5111 – – 525.937.212 8,5111
Lia Maria Aguiar................................  433.176.868 7,0100 – – 433.176.868 7,0100
Demais Acionistas..............................  393.748.834 6,3719 – – 393.748.834 6,3719
Total ..................................................  6.179.444.584 100,00 – – 6.179.444.584 100,00
 
Nova Cidade de Deus Participações S.A. 
 
 Ações Ordinárias Ações Preferenciais Total 
Acionista/Cotista Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

Fundação Bradesco ............................  109.131.185 46,3016 249.752.205 98,3481 358.883.390 73,2949
Elo Participações 

e Investimentos S.A. .......................  126.564.963 53,6984 – – 126.564.963 25,8484
Caixa Beneficente de 

Funcionários do Bradesco...............  – – 4.194.859 1,6519 4.194.859 0,8567
Total ..................................................  235.696.148 100,00 253.947.064 100,00 489.643.212 100,00
 
NCF Participações S.A. 
 
 Ações Ordinárias Ações Preferenciais Total 
Acionista  Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

Fundação Bradesco ............................  134.173.154 25,1288 475.870.166 100,00 610.043.320 60,4116
Cidade de Deus – Cia. Comercial 

de Participações ..............................  398.969.542 74,7216 – – 398.969.542 39,5093
Nova Cidade de Deus 

Participações S.A ............................  798.809 0,1496 – – 798.809 0,0791
Total ..................................................  579.852.309 100,00 516.787.732 100,00 1.096.640.041 100,00
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Elo Participações e Investimentos S.A. 
 
 Ações Ordinárias  Ações Preferenciais Total 
Acionista/Cotista Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

Lázaro de Mello Brandão...................  10.880.199 6,2377 – – 10.880.199 4,4274
Demais Acionistas(1) ..........................  163.546.969 93,7623 71.319.127 100,00 234.866.096 95,5726
Total ..................................................  174.427.168 100,00 71.319.127 100,00 245.746.295 100,00 
 

(1) A Elo Participações e Investimentos S.A. é composta por 162 profissionais da organização Bradesco, dentre 
Conselheiros, Diretores e Superintendentes que recebem ações após no mínimo 10 anos de serviço a organização 
Bradesco. O Sr. Lázaro de Mello Brandão possui 6,23% das ações ordinárias da Elo Participações e Investimentos 
S.A. e o restante do capital é dividido pelos demais 161 acionistas, os quais, isoladamente não detêm mais de 5% das 
ações, seja por classe ou em relação ao total. 

 
BB Investimentos 
 

O BB Investimentos faz parte do conglomerado Banco do Brasil, que além de banco múltiplo compreende 
outras quinze sociedades controladas pelo Banco do Brasil, a maior instituição financeira do Brasil em termos de 
volume de depósitos, de acordo com dados do Banco Central de dezembro de 2008. Por meio do BB 
Investimentos, o Banco do Brasil detém participações em empresas como companhias seguradoras, de 
previdência e capitalização. O BB Investimentos é subsidiária integral do Banco do Brasil S.A. 

 
O Banco do Brasil S.A. é uma companhia aberta devidamente registrada na CVM, tendo suas ações 

negociadas na BM&BOVESPA. Todas as decisões do Banco do Brasil S.A. são tomadas pelos seus órgãos de 
administração, cujos membros são eleitos na forma descrita nos seus atos constitutivos. 

 
A sede do BB Investimentos está localizada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 

na Rua Senador Dantas, n.º 105, 36º andar, CEP 20031-923. 
 

Apresentamos abaixo a distribuição do capital social do Banco do Brasil. 
 
Banco do Brasil S.A. 
 

 Ações Ordinárias Ações Preferenciais Total 
Acionistas Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

Tesouro Nacional ................................. 1.684.809.058 65,60% – – 1.684.809.058 65,60%
PREVI – Caixa de Previdência dos 

Funcionários do Banco do Brasil ...... 260.779.183 10,15% – – 260.779.183 10,15%
BNDES Participações S.A. .................. 64.005.679 2,49% – – 64.005.679 2,49%
Outros................................................... 558.592.565 21,76% – – 558.592.565 21,76%
Total .................................................... 2.568.186.485 100,00% – – 2.568.186.485 100,00%
 
Santander e SIP  
 

O Santander, que também é Coordenador da Oferta, é a terceira maior instituição financeira privada do 
Brasil em termos de volume de depósitos, de acordo com dados do Banco Central de dezembro de 2008. 
A SIP faz parte do Grupo Santander Brasil, que além do Santander, compreende outras sociedades. A SIP é 
detida pelo Santander (99,99%) e pela Santander Asset Management DTVM Ltda. (0,01%).  

 
O Banco Santander é uma companhia aberta devidamente registrada na CVM, tendo suas ações listadas 

na BM&BOVESPA. Todas as decisões do Banco Santander são tomadas pelos seus órgãos de administração, 
cujos membros são eleitos na forma descrita em seus atos constitutivos. 
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A sede do Santander está localizada na Rua Amador Bueno, 474, Cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, e a da SIP, na Rua Amador Bueno, 474, Santo Amaro, CEP 04.752-000, Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo. 
 

Apresentamos abaixo a distribuição do capital social de Santander e SIP. 
 
Santander Investimentos em Participações S.A. 
 

 Ações Ordinárias Ações Preferenciais Total 
Acionistas Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

Banco Santander (Brasil) S.A. ...........  1.830.750.823 99,999% – – 1.830.750.823 99,999%
Santander Asset Management 

DTVM Ltda. ...................................  1.070 0,001% – – 1.070 0,001%
Total ..................................................  1.830.751.893 100% – – 1.830.751.893 100%
 
Banco Santander (Brasil) S.A. 
 

Ações Ordinárias Ações Preferenciais Total 
Acionistas Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

Sterrebeeck B.V.. ..............................  99.048.157.792 56,829% 86.076.128.400 56,829% 185.124.286.192 56,829%
Grupo Empresarial Santander, S.L....  72.504.460.154 41,599% 61.391.761.173 40,532% 133.896.221.327 41,103%
Outros ...............................................  2.739.797.448 1,572% 3.997.977.604 2,640% 6.737.775.052 2,068%
Total .................................................  174.292.415.394 100% 151.465.867.177 100% 325.758.282.571 100%

 
Sterrebeeck B.V. 
 

Ações Ordinárias Ações Preferenciais Total  
Acionistas Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

Banco Santander, S.A. ......................  2.639.306 100% – – 2.639.306 100% 
Total .................................................  2.639.306 100% – – 2.639.306 100% 

 
Grupo Empresarial Santander, S.L. 
 

Ações Ordinárias Ações Preferenciais Total  
Acionistas Quantidade % Quantidade % Quantidade % 

Banco Santander, S.A. ......................  468.793.507 99,106% – – 468.793.507 99,106%
Outros ...............................................  4.229.773 0,894% – – 4.229.773 0,894% 
Total .................................................  473.023.280 100% – – 473.023.280 100%

 
Banco Santander, S.A. 
 

O Banco Santander, S.A., é instituição financeira de capital aberto, com sede na Espanha, tendo suas 
ações negociadas em bolsas de valores. Seu capital social encontra-se disperso, sendo que nenhum acionista 
detém participação superior a 5% de seu capital social. A administração do Banco Santander, S.A. e as 
decisões relativas aos votos das assembléias das sociedades por eles controladas são de competência de seus 
órgãos de administração, a saber, Conselho de Administração e Diretoria, agindo em conformidade com as 
deliberações da Assembléia Geral e observadas as disposições de seu Estatuto Social. 
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Visa International 
 

A Visa International tem sede em Califórnia, Estados Unidos da América, e opera a maior rede de pagamentos 
eletrônicos do mundo, oferecendo serviços de processamento e plataformas de produtos de pagamento, incluindo 
pagamentos em crédito, débito e pré-pago, assim como produtos comerciais que são oferecidos com as marcas Visa, 
Visa Electron, Interlink e PLUS. Os serviços e as marcas detidas pela Visa International contam com larga aceitação 
em todo o mundo e a Visa/PLUS é uma das maiores redes de caixas automáticos do mundo, oferecendo acesso a 
dinheiro em moeda local em mais de 170 países. A Visa International é subsidiária integral da Visa Inc., companhia 
aberta devidamente registrada na SEC e com ações listadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque (New York Stock 
Exchange). Em decorrência da estrutura societária da Visa Inc., que atualmente possui composição acionária difusa, 
não é possível apresentar as pessoas físicas detentoras diretas ou indiretas de ações representativas de seu capital social. 
 

Em 18 de março de 2008, em virtude de um processo de reestruturação societária relacionado à oferta 
pública inicial de ações de emissão da Visa Inc., a Companhia recebeu 11.990.744 ações de emissão da Visa 
Inc., participação registrada nas rubricas “Investimentos” e “Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas”. 
 

Em 28 de março de 2008, a Visa Inc. resgatou, pelo valor de mercado naquela data, o correspondente a 
6.737.060 ações, gerando um ganho de capital de R$502,9 milhões. 
 

Em 2 de junho de 2008, as ações remanescentes em poder da Companhia, correspondentes a 5.253.684 ações 
da Visa Inc., foram entregues aos acionistas pelo valor de custo, através da redução do capital social da Companhia. 

 
A Visa International tem sede em 900 Metro Center Boulevard, Foster City, California 94404, 

Estados Unidos da América. 
 

Visa, Inc. é companhia aberta com ações negociadas na Bolsa de Valores de Nova Iorque. Seu capital 
social encontra-se disperso, sendo que apenas dois acionistas, FMR LLC, que detém 9,9% das ações 
ordinárias Classe A e Marsico Capital Management, LLC, que detém 7,4% das ações Classe A (capital 
votante), possuem participação superior a 5% de seu capital social votante.  
 

O Conselho de Administração (Board of Directors) da Visa Inc., é o órgão societário responsável pelas 
deliberações de Visa Inc. que influenciam a orientação do voto nas sociedades nas quais Visa, Inc. detém 
participação direta ou indireta, dentre as quais a Companhia. 
 
Banco Santos 
 

O Banco Santos teve sua falência decretada pelo juízo da Segunda Vara de Falências e Recuperações 
Judiciais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo em 20 de setembro de 2005, no âmbito do processo 
000.05.065.208-07, sendo atualmente uma massa falida. A venda das ações de titularidade da massa falida do 
Banco Santos foi autorizada pelo juízo da Segunda Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca 
da Capital do Estado de São Paulo, em 28 de maio de 2009. 
 
HSBC 
 

O HSBC é uma instituição financeira privada com sede no Brasil controlada pelo HSBC Holdings PLC. 
O HSBC  faz parte do HSBC Group, corporação internacional sediada em Londres, presente em 83 países e 
territórios. A sede da HSBC está localizada na Travessa Oliveira Belo, 34, 4º andar, Centro, na Cidade de 
Curitiba, Estado do Paraná. 

 
Panamericano 
 

O Panamericano é administradora de cartões de crédito ligada ao Banco Panamericano S.A., uma 
instituição financeira focada no financiamento ao consumo para pessoas físicas, e faz parte do Grupo Silvio 
Santos, que compreende outras sociedades financeiras e não-financeiras controladas indiretamente pelo 
Sr. Senor Abravanel. A sede da Panamericano está localizada na Avenida Paulista, 2.240, 3º andar, Cerqueira 
César, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 
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Itaubank, Fininvest, Bemge, Unicard e Banestado 
 

Itaubank, Fininvest, Bemge, Unicard e Banestado são controladas pelo Itaú Unibanco Holding S.A. Tais 
sociedades são integrantes do Grupo Itaú-Unibanco, que, além destas sociedades, inclui o Itaú Unibanco 
Banco Múltiplo S.A., a maior instituição financeira do Brasil em termos de ativos, de acordo com dados do 
Banco Central de dezembro de 2008. 

 
A sede do Itaúbank está localizada na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Conceição, 

9º andar, Parque Jabaquara, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. A Fininvest, a Bemge e o 
Banestado tem sede na sede na Alameda Pedro Calil, 43, Vila das Acácias, na Cidade de Poá, Estado de São 
Paulo e a Unicard na Alameda Rio Negro, 433, 3º andar, parte, Setor Oeste, Prédio 1, Alphaville, na Cidade 
de Barueri, Estado de São Paulo. 

 
BRB 
 

O BRB é sociedade de economia mista, cujo acionista controlador é o Governo do Distrito Federal. Sua 
sede social está localizada no Setor de Grandes Áreas Sul (SGAS), Quadra 902, conjunto B, sala 02, e salas 
125/126, Edifício Athenas, Asa Sul, na Cidade de Brasília, Distrito Federal. 
 
Alfa 
 

A Alfa faz parte do conglomerado Alfa, que além do Acionista Vendedor, inclui o Banco Alfa S.A.,  
bem como outras sociedades financeiras e não-financeiras controladas indiretamente pelo Sr. Aloysio de 
Andrade Faria. A Alfa tem sede na Alameda Santos, 466, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 
 
Rural 
 

O Rural, instituição financeira controlada diretamente pela Trapézio S.A. e indiretamente pela Sras. 
Kátia Rabello e Nora Rabello. A sede social do Rural está localizada na Rua Rio de Janeiro, 927, 14º andar, 
na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. 
 
Acordo de Acionistas 
 
Aditamento ao Acordo de Acionistas Original 
 

Os Acionistas da Companhia celebraram em setembro de 2008 um aditamento ao acordo de acionistas 
da Companhia vigente antes da realização da Oferta (“Aditamento ao Acordo de Acionistas Original”), pelo 
qual os acionistas da Companhia regularam certos direitos e obrigações, condicionados à conclusão da Oferta. 
 

Nos termos do Aditamento ao Acordo de Acionistas Original, caso a Oferta seja concluída, o Acordo de 
Acionistas passará a prever apenas orientações gerais para a gestão dos negócios da Companhia, devendo 
viger até 2022. Por outro lado, caso a Oferta não seja concluída, os termos e condições do Acordo de 
Acionistas Original voltarão a viger na sua totalidade, com exceção de determinadas disposições que 
regulavam direitos dos acionistas relativos às ações ordinárias de classe B, que foram convertidas em uma 
única classe de ações ordinárias, conforme deliberação dos acionistas em Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia realizada em 25 de agosto de 2008. Adicionalmente, nos termos do Aditamento ao Acordo de 
Acionistas, durante o prazo de 2 (dois) anos contados a partir da data de publicação do Anúncio de Início de 
Distribuição da Oferta, nenhum acionista detentor de Ações da Companhia vinculadas ao Acordo de 
Acionistas poderá alienar suas ações em bolsa, mercado de balcão organizado ou em operações privadas, 
salvo (i) na hipótese de alienação das ações vinculadas pelo Acordo de Acionistas para afiliada, entendida 
como qualquer sociedade que, direta ou indiretamente, controle, seja controlada ou esteja sob controle comum 
de um acionista detentor de Ações Vinculadas, ou (ii) a outro signatário do Acordo de Acionistas, contanto 
que tal afiliada aceitem formal e incondicionalmente todos os termos e condições do Acordo de Acionistas. 
As ações a serem vendidas na Oferta foram objeto de desvinculação específica, nos termos autorizados pelo 
Acordo. Os Acionistas Controladores pretendem aditar este Acordo de Acionistas, para reduzir o prazo acima 
mencionado para 1 (um) ano, após a conclusão da Oferta. 
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Acordo de Acionistas Controladores 
 

Em 4 de junho de 2009 foi celebrado um Acordo de Acionistas entre a Columbus, o BB Investimentos, o 
Santander e a SIP, tendo ainda a Companhia como interveniente anuente (“Acordo de Acionistas 
Controladores”). O Acordo de Acionistas Controladores entra em vigor na data de publicação do Anúncio de 
Início da Oferta.  Nos termos do Acordo de Acionistas Controladores, 50,1% das ações ordinárias emitidas pela 
Companhia estarão vinculadas a este Acordo, incluindo: (i) quaisquer ações da Companhia decorrentes de 
bonificações, desdobramento ou grupamento das Ações Vinculadas, conversão ou permuta de quaisquer títulos 
ou valores mobiliários, debêntures e/ou exercício de bônus de subscrição pelos Acionistas Controladores; (ii) 
quaisquer ações da Companhia decorrentes do exercício de direito de preferência à compra e/ou à subscrição 
e/ou de prioridade, que caibam às Ações Vinculadas e que venham a ser adquiridas a qualquer título pelos 
Acionistas Controladores; (iii) quaisquer ações recebidas pelos Acionistas Controladores, ou suas respectivas 
afiliadas, em substituição às Ações Vinculadas em função de reorganização societária ou por qualquer outro 
motivo; e (iv) quaisquer ações da Companhia que venham a ser adquiridas, a qualquer título, pelos Acionistas 
Controladores, ou suas respectivas afiliadas, de terceiros ou dos demais Acionistas Controladores, salvo aquelas 
adquiridas em mercado de bolsa ou no mercado de balcão organizado. 

 
O Acordo de Acionistas Controladores tem por objetivo regular e disciplinar os direitos e obrigações 

relativos às suas respectivas participações societárias e interesses na Companhia. Este Acordo dispõe, 
basicamente, sobre as seguintes matérias: (i) exercício do direito de voto em assembleias gerais e reuniões do 
Conselho de Administração; (ii) eleição, destituição e substituição dos Administradores; (iii) restrições à 
transferência de Ações Vinculadas; (iv) direito de preferência para aquisição das Ações Vinculadas; 
(iv) direitos de liquidez, (vi) orientações gerais para a gestão dos negócios da Companhia; e (vii) Conflito de 
Interesse entre os Signatários do Acordo. 

 
O Acordo de Acionistas Controladores tem prazo de vigência de 10 (dez) anos, a partir da data de 

publicação do Anúncio de Início de Distribuição da Oferta, ficando automaticamente prorrogado por períodos 
sucessivos de 5 (cinco) anos, ressalvado a qualquer dos Acionistas Controladores o direito de denunciar o 
Acordo desde que o faça por escrito, mediante notificação às demais partes e à Companhia, com antecedência 
de 6 (seis) meses do término do prazo do Acordo, hipótese em que o Acordo continuará valendo em relação às 
demais Partes. O Acordo de Acionistas Controladores prevê que, exceto pelo Aditamento ao Acordo de 
Acionistas Original, é vedada a celebração de outro acordo de acionistas por Acionistas Controladores que 
tenha por objeto ou de qualquer forma disponham, direta ou indiretamente, sobre as matérias previstas no 
Acordo de Acionistas Controladores. 

 
Antes de qualquer Assembleia Geral ou Reunião do Conselho de Administração, os Acionistas 

Controladores comprometem-se a comparecer a uma reunião prévia para o fim de estabelecer voto comum em 
Assembleia Geral ou recomendação de voto aos membros do Conselho de Administração que cada Acionista 
Controlador tiver indicado. 

 
Na eleição de membros do Conselho de Administração, os Acionistas Controladores obrigam-se a votar 

em conjunto, exercendo seu direito de voto de modo a preencher o maior número possível de cargos do 
Conselho de Administração. Cada Acionista terá o direito de nomear o número de membros do Conselho de 
Administração correspondente ao número de Ações Vinculadas detidas por tal Acionista proporcionalmente à 
sua participação no total de Ações Vinculadas. Havendo diminuição percentual na participação acionária que 
implique na redução do número de membros do Conselho de Administração que poderão ser indicados por 
um Acionista Controlador, este deverá imediatamente tomar toda e qualquer providência para destituir o(s) 
membro(s) do Conselho de Administração por ele designado(s). Aos demais Acionistas Controladores que 
não tiveram sua participação acionária reduzida caberá, proporcionalmente à sua participação no capital 
social, o direito de eleger o(s) membro(s) do Conselho de Administração substituto(s). Cada Acionista 
Controlador pode, a qualquer tempo e sem necessidade de justificativa, substituir ou destituir o membro do 
Conselho de Administração eleito por sua indicação. 
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O Acordo de Acionistas Controladores prevê normas para a venda de ações dos Acionistas 
Controladores, observado que deverá ser outorgado o direito de preferência na venda de tais ações. 

 
Durante o prazo de 2 (dois) anos contados a partir da data de publicação do Anúncio de Início de 

Distribuição da Oferta nenhum acionista detentor de Ações da Companhia vinculadas ao Acordo de Acionistas 
Controladores poderá alienar qualquer de suas ações em bolsa, mercado de balcão organizado ou em operações 
privadas, salvo (i) na hipótese de alienação das Ações Vinculadas para afiliada, entendida como qualquer 
sociedade que, direta ou indiretamente, controle, seja controlada ou esteja sob controle comum de um acionista 
detentor de Ações Vinculadas; (ii) alienação de 1 (uma) ação a cada membro do Conselho de Administração. 

 
Por fim, o Acordo de Acionistas Controladores prevê que, sujeito às condições de mercado, os seus 

signatários terão o direito de solicitar que a Companhia tome as providências necessárias para, após o 
encerramento do eventual período de vedação de negociação em conformidade com o Regulamento de 
Listagem do Novo Mercado, e observado o período de restrição de negociação indicado acima e o período de 
lock up, realizar uma oferta pública subseqüente, assim entendida a oferta pública de distribuição secundária 
de ações de emissão da Companhia coordenada por um ou mais bancos de investimento ou demais 
instituições financeiras e com a colaboração da Companhia na estruturação. 
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OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS  
 

No curso habitual das atividades e em condições de mercado, são mantidas pela Companhia operações 
com partes relacionadas, tais como contas a receber dos Emissores, que são conglomerados financeiros dos 
quais os Acionistas Controladores detém participação social, bem como despesas e receitas com serviços 
prestados pela Servinet e Orizon. 

 
Companhia, na realização de seus negócios e contratação de serviços, realiza cotações e pesquisas de 

mercado, tendo por critério a busca pelas melhores condições técnicas e de preços, cabendo a decisão da 
realização das transações, independentemente desta ser realizada entre partes relacionadas ou não, pelo 
responsável da área que motivou a contratação do produto ou serviço. 

 
Ainda, a natureza das atividades da Companhia faz com que ela celebre contratos com diversos 

Emissores, sendo alguns desses Emissores seus acionistas diretos ou indiretos. A Companhia acredita que 
todos os contratos firmados com suas partes relacionadas observam condições equânimes de mercado (arms' 
length basis). 

 
As tabelas abaixo incluem o valor, discriminado por modalidades de contrato e acionistas, das operações 

com partes relacionadas em que a Companhia é parte, relativas ao período de três meses encerrado em 31 de 
março de 2009 e aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2008, 2007 e 2006: 
 

 Em 31 de março de 2009 

 Acionistas Controladas 

 Bradesco 
Banco do 

Brasil 

Grupo 
Santander 

Brasil Visa 
Demais 

Acionistas Servinet Orizon 

Modalidade de Contrato  (em milhares de R$) 
        

Contrato de Prestação  
de Serviços com  
a Servinet.............................  – – – – – (17.559) – 

        

Acordo de Investimento  
em CBGS.............................  – – – – – – (16.245) 

        

Acordo para  
Pagamento de  
Verba de Incentivo ..............  – – (2.018) – (3.196) – – 

        

Operação de Securitização  
de Recebíveis e  
Contrato de Opção  
de Compra de Ações.............  (1.027) (238) (825) – (11.150) – – 

        

Contratos com a  
Visa International ................  – – – (16.053) – – – 

        

Contrato de Prestação 
de Serviço de Utilização  
do Sistema Lynx..................  448 542 326 – 664 – – 

        

Contrato de Tesouraria ...........  1.056 – 1.467 – 13.943 – – 
        

Contrato de Prestação 
de Serviços de  
Captação e Gestão de 
Domicílio Bancário .............  (1.087) (992) (410) – (2.347) – – 

        

Contrato de Seguro Coletivo 
Empresarial de Assistência 
Médico Hospitalar ...............  (2.290) – – – – – – 

        

Contratos de  
Previdência Privada.............  (842) (656) (664) – – – – 
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 Em 31 de dezembro de 2008 

 Acionistas Controladas 

 Bradesco 
Banco do 

Brasil 

Grupo 
Santander 

Brasil Visa 
Demais 

Acionistas Servinet Orizon 

Modalidade de Contrato       
        

Contrato de Prestação de 
Serviços com a Servinet ...... – – – – – (82.349) – 

        

Acordo de Investimento  
em CBGS............................. – – – – – – (32.245)

        

Acordo para Pagamento de  
Verba de Incentivo .............. – – (7.385) – (11.001) – – 

        

Operação de Securitização  
de Recebíveis e Contrato 
de Opção de Compra  
de Ações .............................. (3.247) (641) (3.244) – (30.756) – – 

        

Contratos com a Visa 
International......................... – – – (41.581) – – – 

        

Contrato de Prestação  
de Serviço de Utilização  
do Sistema Lynx.................. 1.329 1.331 1.083 – 2.076 – – 

        

Contrato de Tesouraria............ 3.412 – 4.858 – 23.262 – – 
        

Contrato de Prestação  
de Serviços de  
Captação e Gestão de 
Domicílio Bancário ............. (4.576) (3.811) (1.533) – (9.354) – – 

        

Contrato de Seguro Coletivo 
Empresarial de Assistência 
Médico Hospitalar ............... (8.340) – – – – – – 

        

Contratos de Previdência 
Privada................................. (2.046) (1.500) (1.523) – – – – 
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 Em 31 de dezembro de 2007 

 Acionistas Controladas 

 Bradesco 
Banco do 

Brasil 

Grupo 
Santander 

Brasil Visa 
Demais 

Acionistas Servinet Orizon 

Modalidade de 
Contrato       

        

Contrato de Prestação 
de Serviços com a 
Servinet....................... – – – – – (78.434) – 

        

Acordo para 
Pagamento de  
Verba de Incentivo ..... – – (3.198) – (6.159) – – 

        

Operação de 
Securitização de 
Recebíveis e 
Contrato de Opção 
de Compra de Ações .. (2.441) (365) (2.293) – (19.426) – – 

        

Contratos com a Visa 
International ............... – – – (32.590) – – – 

        

Contrato de Prestação 
de Serviço de 
Utilização do  
Sistema Lynx.............. 1.130 1.274 881 – 1.526 – – 

        

Contrato de Tesouraria .. 2.280 – 2.697 – 17.280 – – 
        

Contrato de Prestação 
de Serviços de 
Captação e Gestão de 
Domicílio Bancário .... (2.677) (3.034) (954) – (6.330) – – 

        

Contrato de Seguro 
Coletivo Empresarial 
de Assistência 
Médico Hospitalar ...... (6.332) – – – – – – 

        

Contratos de 
Previdência Privada.... (2.516) (2.695) (2.084) – – – – 
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 Em 31 de dezembro de 2006 

 Acionistas Controladas 

 Bradesco 
Banco do 

Brasil 

Grupo 
Santander 

Brasil Visa 
Demais 

Acionistas Servinet Orizon 
Modalidade de 
Contrato        

        

Contrato de Prestação de 
Serviços com  
a Servinet ....................... – – – – – (65.605) – 

        

Acordo para Pagamento 
de Verba de Incentivo .... – – (2.691) – (8.992) – – 

        

Operação de 
Securitização de 
Recebíveis e Contrato 
de Opção de  
Compra de Ações........... (1.095) (218) (1.643) – (20.002) – – 

        

Contratos com a Visa 
International ................... – – – (11.362) – – – 

       

Contrato de Prestação de 
Serviço de Utilização 
do Sistema Lynx ............ 1.164 1.335 853 – 1.493 – – 

        

Contrato de Tesouraria ...... 1.068 – 1.774 – 17.629 – – 
        

Contrato de Prestação de 
Serviços de Captação e 
Gestão de Domicílio 
Bancário ......................... (1.653) (2.057) (803) – (4.465) – – 

        

Contrato de Seguro 
Coletivo Empresarial 
de Assistência  
Médico Hospitalar.......... (5.406) – – – – – – 

        

Contratos de Previdência 
Privada ........................... (2.170) (2.386) (1.820) – – – – 

 
Contrato de Prestação de Serviços com a Servinet 
 

A Companhia celebrou em 20 de agosto de 1996 e ratificado nos mesmos termos em 2 de janeiro de 
1998 com a Servinet, sua subsidiária, um contrato de prestação de serviços de contato e manutenção de 
Estabelecimentos afiliados. A remuneração prevista pelos serviços prestados é estabelecida com base nos 
custos incorridos pela Servinet quando da prestação dos referidos serviços, acrescido de 5,0%. A Companhia 
acredita que a remuneração contratada é compatível com as médias praticadas no mercado com terceiros, 
vigentes nas datas das operações. 
 

O contrato foi firmado por prazo indeterminado. 
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Acordo de Investimento na CBGS 
 

Em novembro de 2006, a Companhia firmou um Acordo de Investimento com a CBGS Ltda., com o 
Bradesco Saúde S.A. (“Bradesco Saúde”) e com a CASSI - Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco 
do Brasil (“CASSI”), por meio do qual o Bradesco e Cassi se comprometeram a constituir uma nova empresa, 
a CBGS, para prestar serviços de interconexão de rede eletrônica e outros entre as operadoras de saúde e os 
prestadores e fornecedores de serviços. Em contrapartida, a Companhia se comprometeu a posteriormente 
adquirir, nos termos do Acordo, participação societária relevante da CBGS por meio da CBGS Ltda., de modo 
que a Companhia passasse a deter 40,95% do capital social da CBGS, a CASSI passasse a deter 17,20% e 
Bradesco Saúde passasse a deter 41,85%. Para tanto, a Companhia comprometeu-se a integralizar novas ações 
da CBGS no valor de R$142,3 milhões. O valor deve ser investido no prazo de 2 anos a contar de 2 de janeiro 
de 2008, conforme chamadas de capital da administração da CBGS, corrigido pelo IPCA adicionado de 
11,85% ao ano. Até 31 de março de 2009, a CBGS Ltda. já havia integralizado um total de R$126,1 milhões, 
restando um total de R$16,2 milhões a serem integralizados na CBGS. Esse valor total foi determinado com 
base na perspectiva de rentabilidade futura da CBGS, conforme avaliação preparada por empresa 
especializada, levando em conta que o Bradesco Saúde e a CASSI contratarão com a CBGS determinado 
volume de serviços de interconexão, por um prazo mínimo de 10 anos, e que a CBGS estabelecerá um 
contrato de prestação de serviços de conectividade com a Companhia. Nota-se que as participações societárias 
determinadas contratualmente podem sofrer variações, conforme maior ou menor contribuição do Bradesco 
Saúde e da CASSI em serviços de interconexão. Este Acordo tem prazo inicial de 10 (dez) anos. Para mais 
informações, ver as Demonstrações Financeiras da Companhia anexas a este Prospecto. 
 
Acordo para Pagamento de Incentivo 
 

A Companhia é parte em 3 (três) Acordos para Pagamento de Incentivo com Emissores ou sociedades do 
grupo econômico de Emissores que são considerados Parte Relacionada. Por meio desses acordos a Companhia 
confere ao Emissor uma verba de incentivo, por meio de um aumento variável escalonado, calculado sobre o 
aumento no Volume Financeiro de Transações, no valor percentual da Taxa de Intercâmbio a ser paga ao 
Emissor, condicionada ao atingimento de determinadas metas, relacionadas a ações para a emissão e o uso de 
cartões com a Bandeira Visa, buscando um incremento na quantidade e volume de Transações. 
 

O termo máximo dos incentivos é de 5 (cinco) anos. 
 
Operação de Securitização de Recebíveis e Contrato de Opção de Compra de Ações 
 

Para uma descrição detalhada da operação de securitização de recebíveis e do Contrato de Opção de 
Compra de Ações, veja a seção “Atividades da Companhia – Contratos Relevantes”, na página 175. 
 
Contratos com a Visa International 
 

A Companhia firmou dois contratos com a Visa International, acionista da Companhia, o Visanet 
Trademark License Agreement e o Contrato de Afiliação e Licença para Uso de Marca Registrada, relativos à 
concessão de direitos de uso de marca. Para uma descrição detalhada destes contratos, veja a seção 
“Atividades da Companhia – Contratos Relevantes – Contratos com a Visa International”, na página 175. 
 
Contrato de Prestação de Serviço de Utilização do Sistema Lynx 
 

A Companhia é parte em 10 (dez) contratos com Emissores ou sociedades do grupo econômico de 
Emissores que são considerados Parte Relacionada, de prestação de serviços de disponibilização de acesso e 
uso do Sistema Lynx (sistema neural que possibilita a identificação de fraudes a Estabelecimentos 
Comerciais), hospedado no servidor da Companhia, e sua manutenção aos Emissores, permitindo a estes o 
monitoramento de todas as Transações realizadas nos Estabelecimentos Comerciais emitidos por tal Emissor. 
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Na instalação do sistema, pela qual é cobrada uma taxa inicial fixa, de R$500,00, e em decorrência dos 
serviços prestados pela Companhia, o Emissor pagará um determinado valor por Transação de US$0,00045 a 
US$0,0006 por Transação envolvendo cartão de débito e US$0,0019 a US$0,015 por Transação envolvendo 
cartão de crédito, em dólares norte-americanos convertidos em reais no dia do pagamento, sem reajuste 
monetário durante a vigência do contrato. 
 

Os contratos possuem duração de doze meses e são automaticamente renovados por igual período. 
 
Contrato de Tesouraria  
 

A Companhia firmou 8 (oito) contratos de Tesouraria com Emissores ou sociedades do grupo econômico 
de Emissores que são considerados Parte Relacionada. Para uma descrição detalhada deste contrato, veja a 
seção “Atividades da Companhia – Contratos Relevantes – Contrato de Tesouraria”, na página 178. 
 
Contrato de Prestação de Serviços de Captação e Gestão de Domicílio Bancário 
 

A Companhia é parte em 12 (doze) contratos de captação e gestão de domicílio bancário com Emissores 
ou sociedades do grupo econômico de Emissores que são considerados Parte Relacionada. Para uma descrição 
detalhada deste contrato, veja a seção “Atividades da Companhia – Contratos Relevantes – Contrato de 
Prestação de Serviços de Captação e Gestão de Domicílio Bancário”, na página 178. 
 
Contrato de Seguro Coletivo Empresarial de Assistência Médico Hospitalar 
 

A Companhia e a Servinet celebraram a apólice n.º. 6.013 com a Bradesco Saúde S.A., seguradora 
pertencente ao Bradesco, por meio da qual oferecem aos seus colaboradores planos coletivos médico-
hospitalares. Para uma descrição detalhada do Contrato de Seguro Coletivo, veja a seção “Atividades da 
Companhia – Seguros”, na página 174. 
 

A renovação deste contrato é automática, sendo que sua duração inicial foi de 24 meses, renovados 
automaticamente, sem limites, por 12 (doze) meses. Existem três categorias de plano contratadas, sendo que o 
colaborador é elegível a um deles conforme o cargo que ocupa, cujos valores por vida adicional incluída no 
plano coletivo variam de R$185,36 a R$586,05. 
 
Contratos de Previdência Privada 
 

A Companhia e a Servinet, na posição de instituidoras, oferecem aos seus colaboradores planos coletivos 
de previdência privada, por meio de entidades abertas de planos de previdência privada pertencentes aos 
conglomerados do Bradesco, Grupo Santander Brasil e Banco do Brasil. 
 

Cabe às administradoras a prestação de serviços de administração, gestão financeira das contribuições e 
do plano coletivo de previdência, conforme o regulamento dos planos. 
 
Contrato de Prestação de Serviços com a CBSS 
 

A Companhia celebrou com a CBSS, sociedade de prestação de serviços voltada à área de gestão de vale-
benefícios, e cujos acionistas são os Acionistas Controladores da Companhia e a Visa International, em 20 de julho 
de 2007, contrato de prestação de serviços de: (i) captura de transações, processamento e controle financeiro, cuja 
remuneração é variável escalonada, pelo quantidade de transações, cujo valor pago na data do prospecto pelo 
Companhia é de R$8,9 milhões; (ii) afiliação, pelo qual é pago um valor variável mensal, cuja variação decorre da 
afiliação de Estabelecimentos, habilitação de novos produtos e cópia de formulários; (iii) fornecimento do serviço 
Lynx, cuja remuneração é um valor fixo de US$0,0005 por Transação monitorada; (iv) fornecimento do ambiente 
SIE, um valor mensal variável escalonado, de R$26.189,25 a R$33.819,34, cuja variação decorre da quantidade de 
usuários que utilizam esse ambiente; e (v) emissão de relatórios de rentabilidade, pelo qual a Companhia aufere um 
valor fixo mensal de R$10.369,85, dentre outros serviços, pela Companhia à CBSS. 
 

O contrato foi firmado por prazo indeterminado. 
 

Este contrato gerou receita de R$26,0 milhões em 2006, R$27,9 milhões em 2007, R$35,4 milhões em 
2008 e R$9,9 milhões no período de três meses encerrado em 31 de março de 2009. 
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OPERAÇÕES VINCULADAS À OFERTA  
 

Não existem empréstimos em aberto vinculados à presente Oferta concedidos pelos Coordenadores da 
Oferta à Companhia, seus Acionistas Controladores e/ou sociedades controladas pela Companhia. 
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Segue, abaixo, sumário descritivo de algumas disposições do Estatuto Social da Companhia, da Lei das 
Sociedades por Ações, e das regras da CVM e do Novo Mercado, a administração, informações periódicas e 
eventuais, bem como de outros aspectos societários que se aplicam à Companhia. Este sumário não é 
exaustivo com relação a qualquer dos assuntos aqui tratados, descrevendo em linhas gerais algumas 
disposições do Estatuto Social, da Lei das Sociedades por Ações, das regras da CVM e do Novo Mercado. 
 
Geral 
 

A Companhia é uma sociedade por ações, constituída de acordo com as leis do Brasil, cuja sede social 
está localizada na Alameda Grajaú, n.º 219, Alphaville, na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo. Os atos 
constitutivos da Companhia estão devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob 
o NIRE n.º 35.300.144.112. Em 25 de junho de 2009, a CVM concedeu o registro de companhia aberta. 
 

Após a efetivação da presente Oferta, o principal mercado de negociação das Ações será a 
BM&FBOVESPA. Em 8 de junho de 2009, a Companhia celebrou o Contrato de Participação no Novo 
Mercado com a BM&FBOVESPA, o qual entrará em vigor na data de publicação do Anúncio de Início da 
Oferta, quando passará a estar registrados no segmento Novo Mercado da BM&FBOVESPA e pelo qual a 
Companhia deverá cumprir com requisitos diferenciados de governança corporativa e de divulgação de 
informações ao mercado. No primeiro dia útil seguinte à entrada em vigor do Contrato de Participação no 
Novo Mercado, as Ações passarão a ser negociadas sob o código “VNET3”. 
 
Objeto Social 
 

A Companhia tem por objeto social: (a) a prestação de serviços de credenciamento de estabelecimentos 
comerciais e de estabelecimentos prestadores de serviços para a aceitação de cartões de crédito e de débito, 
bem como de outros meios de pagamento ou meios eletrônicos necessários para registro e aprovação de 
transações não-financeiras; (b) o aluguel, o fornecimento e a prestação de serviços de instalação e manutenção 
de soluções e meios eletrônicos ou manuais para a captura e processamento de dados relativos às transações 
decorrentes de uso de cartões de crédito e de débito, bem como com outros meios de pagamento ou meios 
eletrônicos necessários para registro e aprovação de transações não-financeiras e dados eletrônicos de 
qualquer natureza que possam transitar em rede eletrônica; (c) a administração dos pagamentos e 
recebimentos à rede de estabelecimentos credenciados, mediante captura, transmissão, processamento dos 
dados e liquidação das transações eletrônicas e manuais com cartões de crédito e de débito, bem como outros 
meios de pagamento e meios eletrônicos ou manuais destinados a transações não-financeiras, bem como a 
manutenção dos agendamentos de tais valores em sistemas informáticos; (d) a representação de franquias 
nacionais e internacionais de meios manuais e eletrônicos de pagamento; (e) a participação em outras 
sociedades como sócia ou acionista; (f) desenvolvimento de outras atividades correlatas, de interesse da 
Companhia; e (g) prestação de serviços de instalação e manutenção de soluções e meios eletrônicos para 
automação comercial. 
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Capital Social 
 

Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado da 
Companhia, é de R$75.379.536,85 (setenta e cinco milhões e trezentos e setenta e nove mil e quinhentos e 
trinta e seis reais e oitenta e cinco centavos), dividido em 1.364.783.800 (um bilhão trezentas e sessenta e 
quatro milhões, setecentas e oitenta e três mil e oitocentas) ações ordinárias, sem valor nominal. 
 
Capital Autorizado 
 

De acordo com o Estatuto Social da Companhia, mediante deliberação do Conselho de Administração, 
o capital social poderá ser aumentado, independentemente de reforma estatutária, em até 6.000.000.000 
(seis bilhões) novas ações ordinárias. Qualquer aumento de capital que exceda o limite do capital 
autorizado deverá ser aprovado pelos acionistas da Companhia em Assembleia Geral. De acordo com o 
Contrato de Participação no Novo Mercado firmado com a BM&FBOVESPA, a Companhia não pode 
emitir ações preferenciais ou partes beneficiárias. 
 
Histórico do Capital Social  
 

A tabela abaixo mostra a evolução do capital social da Companhia nos últimos cinco anos: 
 
Data Ato Societário Capital Social Original Capital Social Final 

    

23 de novembro de 1995 .....  Assembleia de Constituição R$10.000,00 R$10.000,00 
21 de dezembro de 1997.......  Reunião Extraordinária do 

Conselho de Administração R$35.120.600,66  R$40.457.803,16 
30 de abril de 1999 ............... Assembleia Geral Extraordinária R$50.870.904,42  R$50.870.946,55 
23 de janeiro de 2008 ........... Reunião Extraordinária do 

Conselho de Administração R$74.534.438,66 R$75.380.392,89 
02 de junho de 2008 ............. Assembleia Geral Extraordinária R$75.380.392,89 R$75.379.536,85 

 
Política de Dividendos 
 

A declaração anual de dividendos, incluindo o pagamento de dividendos além do dividendo obrigatório, 
exige aprovação em Assembleia Geral por maioria de votos e irá depender de diversos fatores. Dentre estes 
fatores estão os resultados operacionais da Companhia, sua condição financeira, necessidades de caixa, 
perspectivas futuras e outros fatores que o Conselho de Administração e acionistas julguem relevantes. 
 

O Estatuto Social da Companhia estabelece o pagamento de dividendo mínimo obrigatório aos 
acionistas de, pelo menos, 50,0% (cinquenta por cento) do lucro líquido apurado nas demonstrações 
financeiras, ajustado de acordo com a Lei das Sociedades por Ações, a não ser que os administradores 
informem à Assembleia Geral que a distribuição seria incompatível com a condição financeira e a distribuição 
do dividendo obrigatório for consequentemente suspensa.  
 

Não há intenção da Companhia em modificar esta política para estabelecer outros fatores determinantes 
para a decisão de distribuir dividendos. 
 

O Conselho de Administração pode, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, e observados os 
resultados operacionais da Companhia, sua condição financeira, necessidades de caixa, perspectivas futuras e 
outros fatores, deliberar pelo pagamento de dividendos intercalares. 
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A tabela abaixo demonstra as datas e os valores pagos a título de distribuição de dividendos e juros sobre 
o capital próprio nos anos de 2003 a 2009. 
 

Exercício Tipo 
Data de  

pagamento 
Valor por ação 

(em R$) 
Total pago  

(em milhares de R$) 

2003 Dividendos 27/08/2003 0,8377 11.314 
 Dividendos 30/12/2003 0,6058 8.182 
 JSCP 27/08/2003 0,3890 5.255 
 JSCP 30/12/2003 0,2146 2.899 

2004 Dividendos 31/12/2004 0,1849 2.495 
 Dividendos 30/04/2005 5,2580 70.942 
 JSCP 28/01/2005 0,6869 9.268 

2005 Dividendos 30/06/2005 5,9315 89.028 
 Dividendos 28/04/2006 19,5811 263.921 

2006 Dividendos 30/08/2006 24,3736 328.851 
 Dividendos 18/04/2007 23,9750 323.473 

2007 Dividendos 31/08/2007 0,5576 376.181 
 Dividendos 05/05/2008 0,7400 508.670 

2008 Dividendos 05/05/2008 0,4800 331.909 
 Dividendos 29/08/2008 0,7600 528.061 
 Dividendos 27/02/2009 0,3978 542.984 

2009 Dividendos 22/06/2009 0,2441 333.199 
 
Ações em Tesouraria 
 

Até a presente data a Companhia não possui ações em tesouraria.  
 
Direitos das Ações 
 

O capital social da Companhia é composto exclusivamente por ações ordinárias. Para mais informações, 
veja a seção “Informações sobre a Oferta – Direitos, Vantagens e Restrições das Ações” na página 54 
deste Prospecto. 
 

Cada uma das ações ordinárias confere ao seu detentor o direito de um voto em qualquer assembleia 
geral ordinária ou extraordinária de acionistas da Companhia. 
 

Os detentores de ações ordinárias têm direito ao recebimento de dividendos ou outras distribuições feitas 
a acionistas da Companhia de forma proporcional às suas respectivas participações no total das ações de sua 
emissão. Adicionalmente, em caso de liquidação da Companhia, os detentores de ações ordinárias terão 
direito ao rateio dos ativos remanescentes após o pagamento de todos os passivos na proporção de suas 
respectivas participações no total das ações de emissão da Companhia. Os detentores das ações ordinárias não 
são responsáveis por futuras chamadas de capital por parte da Companhia. 
 

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o estatuto social e as deliberações aprovadas em 
assembleia geral de sociedade por ações não poderão privar os acionistas dos seguintes direitos: 
 

• participar da distribuição de lucros; 
 
• participar do acervo da Companhia, em caso de liquidação; 
 
• fiscalizar, na forma prevista em lei, a gestão dos negócios sociais; 
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• preferência para subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, 
exceto em algumas circunstâncias específicas nos termos da legislação brasileira, descritas no item 
“Direito de Preferência” abaixo; e 

 
• retirar-se da Companhia nas hipóteses indicadas na Lei das Sociedades por Ações, conforme 

descrito abaixo. 
 

Exceto em situações específicas, previstas na Lei das Sociedades por Ações e em “Direito de 
Preferência” na página 221 abaixo, os titulares de ações da Companhia têm o direito de participar dos 
aumentos do capital social, na proporção das ações detidas por cada um. 

 
De acordo com o Estatuto Social, as ações ordinárias têm o direito de serem incluídas em uma oferta 

pública de aquisição de ações, em decorrência da alienação de controle da Companhia, de forma a lhes 
assegurar tratamento igualitário àquele dado aos acionistas controladores alienantes. 

 
Enquanto a Companhia estiver no Novo Mercado, não poderá emitir ações preferenciais ou partes 

beneficiárias e, para sair do Novo Mercado, deverá efetivar uma oferta pública. Vide “Saída do Novo Mercado”. 
 
Destinação dos Resultados do Exercício 
 

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, a Companhia é obrigada a inicialmente deduzir dos 
resultados do exercício os prejuízos acumulados nos exercícios sociais anteriores e a provisão para Imposto de 
Renda e contribuições sociais. Após tais deduções, da Companhia deve aplicar o saldo remanescente para o 
pagamento das quantias destinadas às participações dos administradores em lucros da Companhia, sendo o 
lucro líquido definido como o resultado do exercício que remanescer após tais deduções. 
 
Destinação do Lucro Líquido 
 

As demonstrações financeiras das sociedades constituídas sob a legislação brasileira apresentam, normalmente, 
duas principais contas de reservas no Patrimônio Líquido – as reservas de lucros e as reservas de capital.  
 

Reservas de lucros. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, as reservas de lucros compreendem 
a reserva legal, a reserva de lucros a realizar, a reserva para contingências, as reservas estatutárias e a reserva 
de retenção de lucros. 
 

Reserva legal. Do lucro líquido do exercício, 5,0% serão aplicados, antes de qualquer outra destinação, na 
constituição da reserva legal, até que esta atinja 20,0% do capital social. Não obstante, a Companhia poderá 
deixar de constituir a reserva legal no exercício social em que o saldo dessa reserva, acrescido das reservas de 
capital, de que trata o §1º do artigo 182 da Lei das Sociedades por Ações exceder a 30,0% do capital social da 
Companhia. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital social. Seus valores devem ser 
aprovados em assembleia geral ordinária de acionistas e podem ser utilizados exclusivamente para compensar 
prejuízos ou aumentar o capital social, não estando, portanto, disponíveis para pagamento de dividendos. Em 31 
de março de 2009, a Companhia registrava o montante de R$15,1 milhões a título de reserva legal de lucros. 
 

Reserva de lucros a realizar. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, no exercício social em que 
o valor do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido, o excesso poderá ser 
destinado à constituição de reserva de lucros a realizar. Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, 
considera-se realizada a parcela do lucro líquido do exercício que exceder a soma dos seguintes valores (i) o 
resultado líquido positivo da equivalência patrimonial e (ii) o lucro, ganho ou rendimento em operações cujo 
prazo de realização financeira ocorra após o término do exercício social seguinte. Os lucros registrados na 
reserva de lucros a realizar, quando realizados, devem ser acrescidos ao primeiro dividendo declarado após a 
sua realização, se não tiverem sido absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes. Em 31 de março de 
2009, a Companhia não possuía reserva de lucros a realizar. 
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Retenção de lucros. De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, a assembleia geral poderá deliberar 
reter parcela do lucro líquido do exercício prevista em orçamento de capital. Em 31 de março de 2009, a 
Companhia não registrava valores a título de reserva de retenção de lucros. 
 

Reserva de Expansão. De acordo com o Estatuto Social, essa reserva estatutária terá por fim financiar a 
expansão das atividades da Companhia e/ou de suas empresas controladas e coligadas, inclusive por meio da 
subscrição de aumentos de capital, a qual será formada com até 50,0% (trinta por cento) do lucro líquido do 
exercício ajustado na forma prevista pelo artigo 202 da Lei de Sociedades por Ações e cujo saldo, somado aos 
saldos das demais reservas de lucros, excetuadas a reserva de lucros a realizar e a reserva para contingências, 
não poderá ultrapassar 100,0% (cem por cento) do capital social subscrito da Companhia. Em 31 de março de 
2009, a Companhia não possuía reserva de expansão. 
 
Acordo de Acionistas 
 

Há dois acordos de acionistas arquivados na sede social da Companhia. Para uma descrição de seus termos, 
ver “Principais Acionistas e Acionistas Vendedores – Acordo de Acionistas”, na página 204 deste Prospecto. 
 
Assembleias Gerais 
 

Nas Assembleias Gerais regularmente convocadas e instaladas, os acionistas da Companhia estão 
autorizados a decidir sobre todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e a tomar todas as resoluções 
que julgarem convenientes à defesa e desenvolvimento da Companhia. Compete exclusivamente aos 
acionistas da Companhia aprovar, em Assembleia Geral Ordinária, as demonstrações contábeis, e deliberar 
sobre a destinação do lucro líquido e o pagamento de dividendos relativos ao exercício social imediatamente 
anterior. Os Conselheiros são, em regra, eleitos em Assembleias Gerais Ordinárias, ainda que de acordo com a 
Lei das Sociedades por Ações eles possam ser eleitos em Assembleia Geral Extraordinária. Os membros do 
Conselho Fiscal, na hipótese em que a sua instalação tenha sido solicitada por número suficiente de acionistas, 
podem ser eleitos em qualquer Assembleia Geral.  
 

Uma Assembleia Geral Extraordinária pode ser realizada ao mesmo tempo em que a Assembleia Geral 
Ordinária. Compete aos acionistas da Companhia decidir em Assembleia Geral, exclusivamente, sobre as 
matérias abaixo: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações 
financeiras; (b) eleger e destituir os membros do Conselho de Administração; (c) fixar a remuneração global 
anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, assim como a dos membros do Conselho 
Fiscal, se instalado; (d) reformar o Estatuto Social; (e) deliberar sobre a dissolução, a liquidação, a fusão, a 
cisão, a incorporação da Companhia, ou de qualquer sociedade na Companhia, bem como sobre a 
incorporação de ações envolvendo a Companhia; (f) atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais 
grupamentos e desdobramentos de ações; (g) aprovar planos de outorga de opção de compra ou subscrição de 
ações aos seus administradores e empregados e a pessoas naturais que prestem serviços à Companhia, assim 
como aos administradores e empregados de outras sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente 
pela Companhia; (h) deliberar, de acordo com a proposta apresentada pela administração, sobre a destinação 
do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (i) deliberar sobre o aumento do capital social, 
acima do limite autorizado no artigo 6.º do Estatuto Social; (j) eleger o liquidante, bem como o Conselho 
Fiscal que deve funcionar no período de liquidação; (k) deliberar sobre o cancelamento do registro de 
companhia aberta perante a CVM; (l) deliberar sobre a saída do Novo Mercado; (m) escolher a empresa 
especializada responsável pela elaboração de laudo de avaliação das ações da Companhia, em caso de 
cancelamento de registro de companhia aberta ou saída do Novo Mercado, conforme o previsto no Capítulo 
VII do Estatuto Social, dentre as indicadas pelo Conselho de Administração; e (n) deliberar sobre qualquer 
matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração. 
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Nos termos da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social, as deliberações aprovadas em Assembleia 
Geral não podem privar os acionistas da Companhia dos seguintes direitos: (i) direito de votar nas Assembleias Gerais, 
exceto conforme disposto na Lei das Sociedades por Ações e no Estatuto Social; (ii) direito de participar na 
distribuição dos lucros; (iii) direito de participar, na proporção da sua participação no capital social da Companhia, na 
distribuição de quaisquer ativos remanescentes na hipótese da liquidação da Companhia; (iv) direito de preferência na 
subscrição de ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição, exceto em determinadas circunstâncias 
previstas na Lei das Sociedades por Ações descritas no item “Direito de Preferência” abaixo, na página 221 deste 
Prospecto; e (v) direito de retirar-se da Companhia nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações, conforme 
descrito no item “Direito de Retirada e Resgate” abaixo, na página 220 deste Prospecto. 
 
Quorum 
 

Como regra geral, a Lei das Sociedades por Ações prevê que a Assembleia Geral será instalada, em primeira 
convocação, com a presença de acionistas que detenham, pelo menos, 25% do capital social e, em segunda 
convocação, com qualquer número de acionistas. Caso os acionistas tenham sido convocados para deliberar sobre a 
reforma do Estatuto Social, o quorum de instalação em primeira convocação será de pelo menos dois terços das 
ações com direito a voto e, em segunda convocação, de qualquer número de acionistas. De modo geral, a aprovação 
de matérias deliberadas em Assembleias Gerais de acionistas se dá pelo voto afirmativo da maioria dos acionistas 
presentes ou representados por meio de procurador, não se computando os votos em branco.  
 

A aprovação de acionistas que representem metade, no mínimo, das ações ordinárias é necessária para a 
aprovação das seguintes matérias: (i) redução do dividendo mínimo obrigatório a ser distribuído aos acionistas 
da Companhia; (ii) mudança do objeto social; (iii) fusão ou incorporação em outra sociedade; (iv) cisão; (v) 
participação da Companhia em um grupo de sociedades (conforme definido na Lei das Sociedades por 
Ações); (vi) cessação do estado de liquidação da Companhia; (vii) dissolução da Companhia; e (viii) 
incorporação de todas as ações de emissão da Companhia por outra sociedade brasileira, de modo a tornar-se 
uma subsidiária integral da mesma. 
 
Convocação 
 

A Lei das Sociedades por Ações exige que todas as assembleias gerais sejam convocadas mediante três 
publicações no Diário Oficial da União ou do Estado em que esteja situada a sede da Companhia, e em outro 
jornal de grande circulação. As publicações da Companhia são atualmente feitas no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo, veículo oficial do Governo do Estado de São Paulo, bem como no jornal Valor Econômico, 
sendo a primeira convocação realizada, no mínimo, 15 dias antes da assembleia, e a segunda convocação 
realizada com oito dias de antecedência. A CVM poderá, todavia, em determinadas circunstâncias, determinar 
que a primeira convocação para assembleias gerais de acionistas seja feita em até 30 dias antes da realização 
da respectiva assembleia geral. 
 
Local da Realização de Assembleia Geral 
 

As assembleias gerais são realizadas na sede da Companhia. A Lei das Sociedades por Ações permite 
que as assembleias gerais sejam realizadas fora da sede, nas hipóteses de força maior, desde que elas sejam 
realizadas na localidade da sede, e a respectiva convocação contenha indicação expressa e inequívoca do local 
em que a assembleia geral deverá ocorrer. 
 
Competência para Convocar Assembleias Gerais 
 

Compete, normalmente, ao Conselho de Administração convocar as assembleias gerais, sem prejuízo de 
que as mesmas possam ser convocadas pelas seguintes pessoas ou órgãos: 
 

• qualquer acionista, quando os administradores retardarem, por mais de 60 dias, a convocação 
contida em previsão legal ou estatutária; 
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• acionistas que representem cinco por cento, no mínimo, do capital social, caso os administradores 
deixem de convocar, no prazo de oito dias, uma assembleia solicitada através de pedido que 
apresente as matérias a serem tratadas e esteja devidamente fundamentado; 

 
• acionistas que representem cinco por cento, no mínimo, do capital votante quando os 

administradores não atenderem, no prazo de oito dias, um pedido de convocação de assembleia que 
tenha como finalidade a instalação do Conselho Fiscal; e 

 
• Conselho Fiscal, caso o Conselho de Administração retarde por mais de um mês a convocação da 

assembleia geral ordinária. O Conselho Fiscal poderá também convocar assembleia geral 
extraordinária sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes. 

 
Legitimação e Representação 
 

Os acionistas presentes à Assembleia Geral deverão provar a sua qualidade de acionista e sua 
titularidade das ações com relação às quais pretendem exercer o direito de voto. 

 
Os acionistas da Companhia podem ser representados na Assembleia Geral por procurador constituído 

há menos de um ano, que seja acionista, Administrador ou advogado, ou ainda por uma instituição financeira. 
Fundos de investimento devem ser representados por seus administradores. 
 
Conselho de Administração 
 
Interesse de Conselheiros em Operações 
 

A Lei das Sociedades por Ações proíbe o membro do Conselho de Administração de (i) realizar qualquer ato de 
liberdade às custas da companhia, bem como tomar por empréstimo recursos ou bens da Companhia ou usar, em 
proveito próprio, de sociedade em que tenha interesse ou de terceiros, os seus bens, serviços ou crédito, sem prévia 
autorização da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração; (ii) receber, em razão do exercício de seu cargo, 
qualquer tipo de vantagem pessoal direta ou indireta de terceiros, sem autorização estatutária ou concedida através de 
Assembleia Geral; e (iii) intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da Companhia, 
ou nas deliberações que a respeito tomarem os demais Administradores da Companhia. 
 
Direito de Retirada e Resgate 
 
Direito de Retirada 
 

Qualquer um dos acionistas da Companhia dissidente de certas deliberações tomadas em Assembleia Geral 
poderá retirar-se da Companhia, mediante o reembolso do valor de suas ações, com base no valor patrimonial. 
 

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, o direito de retirada poderá ser exercido, dentre outras, nas 
seguintes circunstâncias: (i) cisão da Companhia (em situações específicas, conforme descritas no parágrafo 
abaixo); (ii) redução do dividendo mínimo obrigatório; (iii) mudança do objeto social; (iv) fusão ou incorporação 
em outra sociedade (em situações específicas, conforme descritas no parágrafo abaixo); (v) participação da 
Companhia em um grupo de sociedades (conforme definido na Lei das Sociedades por Ações, e em situações 
específicas, conforme descritas abaixo); (vi) incorporação de ações envolvendo a Companhia nos termos do 
artigo 252 da Lei das Sociedades por Ações por outra sociedade brasileira, de modo a nos tornar uma subsidiária 
integral da mesma; (vii) mudança do objeto social; (viii) transformação societária; e (ix) aquisição do controle de 
outra sociedade por um preço que exceda determinados limites previstos em lei. 
 

A Lei das Sociedades por Ações estabelece que a cisão da Companhia somente ensejará direito de retirada 
nos casos em que ela ocasionar: (i) a mudança do objeto social, salvo quando o patrimônio cindido for vertido 
para sociedade cuja atividade preponderante coincida com a decorrente do objeto social da Companhia; (ii) a 
redução do dividendo mínimo obrigatório a ser distribuído aos acionistas da Companhia; ou (iii) a participação 
da Companhia em um grupo de sociedades (conforme definido na Lei das Sociedades por Ações). 
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Caso ocorra: (i) a fusão ou incorporação da Companhia em outra companhia; ou (ii) a participação da 
Companhia em um grupo de sociedades (conforme definido na Lei das Sociedades por Ações), os acionistas 
da Companhia não terão direito de retirada caso as Ações tenham as seguintes características: (a) liquidez, ou 
seja, integrem o índice geral da BM&FBOVESPA ou o índice de qualquer outra bolsa, conforme definido 
pela CVM; e (b) dispersão no mercado, de forma que o Acionista Controlador, se houver, a sociedade 
controladora ou outras sociedades sob seu controle detenham menos da metade das 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. Adicionalmente, os acionistas em 
assembleia têm o direito de reconsiderar (por maioria dos presentes) qualquer deliberação que tenha ensejado 
direito de retirada após convocação de do Conselho de Administração no prazo de até 10 dias subsequentes ao 
término do prazo de exercício desse direito, se entenderem que o pagamento do preço do reembolso das ações 
aos acionistas dissidentes colocaria em risco a estabilidade financeira da Companhia. 

 
No caso de exercício do direito de retirada, os acionistas da Companhia terão o direito de receber o valor 

patrimonial de suas ações, com base no último balanço da Companhia aprovado pela Assembleia Geral. Se, 
todavia, a deliberação que ensejou o direito de retirada tiver ocorrido mais de 60 dias depois da data do último 
balanço aprovado, o acionista poderá solicitar, juntamente com o reembolso, o levantamento de balanço 
especial em data que atenda tal prazo, para avaliação do valor patrimonial de suas ações. Neste caso, a 
Companhia deve pagar imediatamente 80% do valor de reembolso calculado com base no último balanço 
aprovado pelos acionistas da Companhia, e o saldo no prazo de 120 dias a contar da data da deliberação da 
Assembleia Geral. 
 
Resgate 
 

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, as ações da Companhia podem ser resgatadas mediante 
determinação dos seus acionistas em Assembleia Geral Extraordinária. O resgate deve ser feito por sorteio. 
 
Registro das Ações 
 

As ações ordinárias da Companhia são mantidas sob a forma escritural junto ao Banco Bradesco S.A. A 
transferência das ações é realizada por meio de um lançamento pelo escriturador em seus sistemas de registro 
a débito da conta de ações do alienante e a crédito da conta de ações do adquirente, mediante ordem por 
escrito do alienante ou mediante ordem ou autorização judicial. 
 
Direito de Preferência 
 

Exceto conforme descrito no parágrafo abaixo, os acionistas da Companhia possuem direito de 
preferência na subscrição de ações em qualquer aumento de capital, na proporção de sua participação 
acionária, à época do referido aumento de capital, exceto nos casos de outorga ou de exercício de qualquer 
opção de compra ou subscrição de ações. Os acionistas da Companhia também possuem direitos de 
preferência na subscrição de debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição. Concede-se prazo não 
inferior a 30 dias contados da publicação do aviso aos acionistas referente ao aumento de capital, para o 
exercício do direito de preferência, sendo que este direito pode ser alienado pelo acionista.  
 

Contudo, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações e com o Estatuto Social, o Conselho de 
Administração poderá excluir o direito de preferência ou reduzir o prazo do exercício do direito de preferência 
dos acionistas da Companhia, nos aumentos de capital mediante emissões de ações, bônus de subscrição, 
debêntures ou outros valores mobiliários conversíveis em ações, dentro do limite do capital autorizado e, cuja 
colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou subscrição pública ou através de permuta por 
ações, em oferta pública de aquisição de controle. 
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Restrições à realização de determinadas operações por acionistas controladores, conselheiros e 
diretores 
 

Os Acionistas Controladores, os membros do Conselho de Administração, a Diretoria e membros do 
Conselho Fiscal (considerados “insiders” para efeito da Lei do Mercado de Valores Mobiliários) devem abster-se 
de negociar valores mobiliários de emissão da Companhia, inclusive no contexto de operações com derivativos que 
envolvam valores mobiliários de emissão da Companhia, nas seguintes condições, dentre outras:  
 

• anteriormente à divulgação ao público de qualquer ato ou fato relevante que diga respeito aos 
negócios da Companhia; 

 
• na hipótese de fusão, incorporação ou cisão de parte ou a totalidade de seus ativos ou ainda de sua 

reorganização; 
 

• durante o período de 15 dias anteriores à divulgação das ITR – Informações Trimestrais e DFP – 
Demonstrações Financeiras Padronizadas; ou 

 
• relativamente aos Acionistas Controladores, os membros do Conselho de Administração e a 

Diretoria, na hipótese de a companhia comprar ou vender ações de sua própria emissão ou na 
hipótese de compra ou venda de ações de sua própria emissão por qualquer uma de suas sociedades 
controladas ou coligadas ou por qualquer outra sociedade sob controle comum com a Companhia. 

 
Divulgação de Negociações com Ações Realizadas por Acionista Controlador, Conselheiro, 
Diretor ou Membro do Conselho Fiscal  
 

Os administradores e membros do conselho fiscal ou de qualquer outro órgão técnico ou consultivo 
devem informar ao Diretor de Relações com Investidores, que deverá comunicar a CVM e a 
BM&FBOVESPA, a quantidade e espécie de valores mobiliários de emissão da Companhia, de suas 
subsidiárias e companhias controladas, incluindo derivativos (no caso dos Acionista Controladores), que são 
detidos por eles ou por pessoas próximas ligadas a eles, bem como quaisquer alterações nas suas respectivas 
posições dentro do prazo de 10 dias a contar do final do mês em que tais movimentações ocorrerem. 

 
Adicionalmente, o Regulamento do Novo Mercado exige que os acionistas controladores também 

forneçam informações relativas à negociação dos valores mobiliários emitidos pela Companhia, incluindo 
derivativos e planos para negociação no futuro. Essas informações devem conter: 
 

• nome e qualificação do comunicante; 
 
• quantidade, preço, espécie e/ou classe, nos casos de ações movimentadas, ou características, no 

caso de outros valores mobiliários; e 
 
• forma de aquisição (Transação privada, Transação feita na bolsa de valores etc.). 

 
De acordo com a Instrução CVM 358, sempre que for elevada em pelo menos 5,0% a participação dos 

acionistas controladores e/ou qualquer indivíduo ou sociedade, seja individualmente ou em conjunto com 
outros indivíduos ou sociedades com o mesmo interesse, tais acionistas ou Grupo de Acionistas deverão 
comunicar à Companhia as seguintes informações: 
 

• nome e qualificação do comunicante; 
 
• quantidade, preço, espécie e/ou classe, nos casos de ações adquiridas, ou características, no caso de 

outros valores mobiliários; 
 
• forma de aquisição (Transação privada, Transação feita na bolsa de valores, etc.); 
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• razões e objetivo da aquisição; 
 
• informação sobre quaisquer acordos regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda 

de valores mobiliários de emissão da Companhia; 
 
• cotações médias dos valores mobiliários da espécie e/ou classe adquiridos, nos últimos 90 dias, no 

âmbito da BM&FBOVESPA. 
 

O Diretor de Relações com Investidores será o responsável por transmitir as informações à CVM e 
BM&FBOVESPA. Nos casos em que a aquisição resulte ou tenha sido efetuada com o objetivo de alterar a 
composição do controle ou a estrutura administrativa da companhia, bem como nos casos em que a aquisição 
gere a obrigação de realização de oferta pública, o adquirente deverá, ainda, promover a publicação pela 
imprensa de aviso contendo as informações acima referidas. 
 
Operações de Compra de Ações de Própria Emissão 
 

O Estatuto Social da Companhia autoriza o Conselho de Administração a aprovar a compra, pela 
Companhia, de ações de emissão própria para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento ou 
alienação. A decisão de comprar ações de emissão própria para manutenção em tesouraria e/ou posterior 
cancelamento ou alienação não pode, dentre outras coisas: 
 

• resultar na redução do capital social; 
 
• fazer com que seja necessária a utilização de recursos maiores do que o saldo de lucros ou reservas 

disponíveis constantes do último balanço; 
 
• criar, direta ou indiretamente, qualquer demanda, oferta ou condição de preço artificial por ação, ou 

utilizar-se de qualquer prática injusta, como consequência de uma ação ou omissão da Companhia; ou 
 
• ser utilizada para a compra de ações detidas pelo acionista controlador da Companhia. 

 
Qualquer compra de ações de emissão própria pela Companhia deverá ser realizada em bolsa, após seu registro 

na BM&FBOVESPA, exceto se as ações somente estiverem admitidas à negociação em mercado de balcão, e não 
pode ser feita por meio de operações privadas exceto se previamente aprovada pela CVM. A Companhia pode, 
também, comprar ações de emissão própria, na hipótese em que a Companhia deixe de ser uma companhia aberta.  
 
Divulgação de Informações 
 

Na condição de companhia aberta, a Companhia deve atender às exigências relativas à divulgação 
previstas na Lei das Sociedades por Ações e nos normativos expedidos pela CVM. Ainda, em função da 
listagem no Novo Mercado, a Companhia deve também seguir as exigências relativas à divulgação contidas 
no Regulamento do Novo Mercado. 
 
Informações Exigidas Pela CVM 
 

A Lei das Sociedades por Ações, a regulamentação editada pela CVM e o Regulamento do Novo 
Mercado estabelecem que a companhia aberta deve fornecer à CVM e à BM&FBOVESPA determinadas 
informações periódicas: 
 

• demonstrações contábeis preparadas de acordo com as Práticas Contábeis Brasileiras, bem como os 
relatórios dos administradores e dos auditores independentes, dentro dos 3 meses após o fim do exercício 
social, ou na data em que forem publicados ou disponibilizados para os acionistas, o que ocorrer primeiro, 
junto com as Demonstrações Financeiras Padronizadas (relatório em modelo padrão contendo 
informações financeiras relevantes derivadas das demonstrações contábeis da Companhia); 
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• edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária, no mesmo dia em que forem publicadas na 
imprensa; 

 
• sumário das decisões tomadas nas Assembleias Gerais Ordinárias, no dia da sua realização; 
 
• ata da Assembleia Geral Ordinária, até 10 (dez) dias após a sua realização; 
 
• formulário de Informações Anuais – IAN, até trinta dias após a realização da Assembleia Geral 

Ordinária; e 
 
• formulário de Informações Trimestrais – ITR, acompanhadas de Relatório de Revisão Especial 

emitido por auditor independente devidamente registrado na CVM, até quarenta e cinco dias após o 
término de cada trimestre do exercício social, excetuando o último trimestre, ou quando a empresa 
divulgar as informações para acionistas, ou para terceiros, caso isso ocorra em data anterior. 

 
Além das informações acima, cabe à Companhia informar à CVM e à BM&FBOVESPA sobre: 

 
• edital de convocação de assembleia geral extraordinária ou especial, no mesmo dia de sua publicação; 
 
• sumário das decisões tomadas nas assembleia geral extraordinária ou especial, no dia da sua realização; 
 
• ata de assembleia geral extraordinária ou especial, até 10 dias (dez) após a realização da 

Assembleia; 
 
• acordo de acionistas, quando do arquivamento na companhia; 
 
• comunicação sobre ato ou fato relevante, no mesmo dia de sua divulgação pela imprensa; 
 
• informação sobre pedido de recuperação judicial, seus fundamentos, demonstrações contábeis 

especialmente levantadas para obtenção do benefício legal e, se for o caso, situação dos 
debenturistas quanto ao recebimento das quantias investidas, bem como qualquer decisão 
concedendo recuperação judicial, no mesmo dia da entrada do pedido em juízo ou no dia de sua 
ciência pela Companhia; 

 
• informação sobre pedido ou confissão de falência, no mesmo dia de sua ciência pela Companhia, 

ou do ingresso do pedido em juízo, conforme for o caso; 
 
• sentença declaratória de falência com indicação do síndico da massa falida, no mesmo dia de sua 

ciência pela companhia; e 
 
• outras informações exigidas pela CVM, no prazo estipulado para tanto. 

 
Informações Exigidas pela BM&FBOVESPA das Companhias Listadas no Novo Mercado 
 

Além dos requisitos de divulgação da legislação societária e da CVM, a Companhia deve observar 
também os seguintes requisitos de divulgação previstos no Regulamento do Novo Mercado:  
 

• no máximo 6 meses após a obtenção de autorização para negociar no Novo Mercado, a Companhia 
deve apresentar as demonstrações contábeis, a serem elaboradas após o término de cada trimestre 
(excetuado o último trimestre) e de cada exercício social, incluindo a demonstração de fluxo de caixa da 
Companhia e consolidado que deverá indicar, no mínimo, as alterações ocorridas no saldo de caixa e 
equivalentes de caixa, segregados em fluxos operacionais, financiamentos e investimentos; 
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• a partir da divulgação das demonstrações contábeis referentes ao segundo exercício após a 
obtenção de autorização para negociar valores mobiliários da Companhia no Novo Mercado a 
Companhia deve, no máximo, quatro meses após o encerramento do exercício social (i) elaborar 
demonstrações contábeis ou demonstrações consolidadas, quando aplicável, de acordo com os 
padrões internacionais U.S. GAAP ou IFRS, em reais ou Dólares americanos, que deverão ser 
divulgadas na íntegra, no idioma inglês, acompanhadas (a) do relatório da administração, (b) das 
notas explicativas que informem, inclusive, o lucro líquido e o patrimônio líquido apurados ao final 
do exercício, segundo Práticas Contábeis Adotadas no Brasil e a proposta da destinação do 
resultado, e (c) do parecer dos auditores independentes; ou (ii) divulgar, no idioma inglês, a íntegra 
das demonstrações contábeis, relatório da administração e as notas explicativas, preparadas de 
acordo com legislação societária brasileira, acompanhadas (a) de nota explicativa adicional que 
demonstre a conciliação do resultado do exercício e do patrimônio líquido apurados segundo os 
critérios contábeis brasileiros e segundo os padrões internacionais U.S. GAAP ou IFRS, conforme o 
caso, evidenciando as principais diferenças entre os critérios contábeis aplicados, e (b) do parecer dos 
auditores independentes; e 

 
• a partir da data de divulgação das primeiras demonstrações contábeis preparadas de acordo com as 

disposições previstas acima, no máximo 15 (quinze) dias após o prazo estabelecido pela legislação 
para divulgação das Informações Trimestrais – ITR, a Companhia deve (i) apresentar, na íntegra, 
as Informações Trimestrais traduzidas para o idioma inglês; ou (ii) apresentar as demonstrações 
contábeis ou demonstrações consolidadas, quando aplicável, de acordo com um dos padrões 
internacionais US GAAP ou IFRS, de acordo com as disposições acima, acompanhadas de 
relatório dos auditores independentes. 

 
No caso específico dos itens (i) e (v) abaixo, no prazo máximo de 6 (seis) meses após a obtenção da 

autorização para negociar no Novo Mercado, e nos demais logo após a obtenção da referida autorização, as 
informações trimestrais da Companhia, além das informações exigidas pela legislação aplicável, deverão 
conter as seguintes informações: 
 

I. balanço patrimonial consolidado, demonstração de resultado consolidado, e comentário de 
desempenho consolidado, caso a companhia esteja obrigada a apresentar demonstrações 
consolidadas ao fim do exercício social; 

 
II. posição acionária de todo aquele que detiver mais do que 5% do capital social da Companhia, de 

forma direta ou indireta, até o nível da pessoa física; 
 

III. quantidade e características dos valores mobiliários de emissão da Companhia de que sejam 
titulares, direta ou indiretamente, os grupos de acionistas controladores, administradores e os 
membros do conselho fiscal, de forma consolidada; 

 
IV. evolução da participação dos acionistas controladores, dos membros do conselho de administração, 

da diretoria e do conselho fiscal em relação aos respectivos valores mobiliários, nos 12 meses 
imediatamente anteriores; 

 
V. em nota explicativa, a demonstração de fluxo de caixa da Companhia e consolidado, que deverá 

indicar, no mínimo, as alterações ocorridas no saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregados 
em fluxos operacionais, financiamentos e investimentos; 

 
VI. quantidade de Ações em Circulação e sua porcentagem em relação ao total de Ações emitidas; e 

 
VII. existência e vinculação à Cláusula Compromissória de Arbitragem. 
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As informações relativas à quantidade e características das Ações direta ou indiretamente detidas pelos 
acionistas controladores, membros do conselho de administração, da diretoria ou do conselho fiscal, a 
evolução da quantidade de Ações detidas por estas pessoas nos 12 meses imediatamente anteriores, e a 
existência e vinculação à Cláusula Compromissória de Arbitragem devem também estar incluídas nas 
Informações Anuais – IAN da companhia, no quadro “Outras informações consideradas importantes para o 
melhor entendimento da Companhia”. 
 
Divulgação de Negociação por Acionistas Controladores, Membro do Conselho de Administração, Diretor 
ou Membro do Conselho Fiscal 
 

De acordo com a Instrução CVM 358 e com o Regulamento do Novo Mercado, os acionistas 
controladores da companhia, administradores e membros do conselho fiscal ou de qualquer outro órgão 
técnico ou consultivo devem informar à CVM e à BM&FBOVESPA, a quantidade e espécie de valores 
mobiliários de emissão da Companhia ou de suas controladas ou controladoras que sejam companhias abertas, 
ou a eles referenciados, de que sejam titulares, bem como quaisquer alterações posteriores. As informações 
deverão incluir os valores mobiliários que sejam de propriedade de cônjuge, companheiro ou dependente 
incluído em sua declaração de imposto de renda e de sociedade controlada direta ou indiretamente por 
quaisquer dessas pessoas.  
 

A comunicação deverá conter, no mínimo, o nome e qualificação do comunicante, identificação da 
emissora e a quantidade, por espécie e classe, no caso de ações, e demais características no caso de outros 
valores mobiliários, e a forma, preço e data da operação. 
 

Essas informações devem ser enviadas imediatamente após a investidura no cargo ou quando da 
apresentação do pedido de registro da companhia como aberta, e no prazo de 10 dias a contar do final do mês 
em que se verificar alteração das posições detidas. Essas informações devem ser fornecidas tanto de forma 
individualizada por cada um dos acionistas controladores, administradores e membros do conselho fiscal ou 
de qualquer outro órgão técnico ou consultivo, como também de forma consolidada por cada uma dessas 
categorias, sendo que as informações consolidadas estarão disponíveis pelo sistema Informações Periódicas e 
Eventuais – IPE da CVM. 
 

De acordo com o regulamento do Novo Mercado, o acionista controlador é obrigado a comunicar à 
BM&FBOVESPA informações sobre a quantidade e características dos valores mobiliários de emissão da 
Companhia de que seja titular direta ou indiretamente, inclusive derivativos referenciados em tais valores 
mobiliários. Essa obrigação estende-se aos valores mobiliários e respectivos derivativos de que sejam 
titulares, direta ou indiretamente, o cônjuge, companheiro, e dependentes incluídos na declaração anual de 
imposto de renda do acionista controlador. Essa comunicação deverá ser feita imediatamente após a aquisição 
do poder de controle e no prazo de 10 dias após o término do mês em que se verificar negociação.  
 

Sempre que os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegem membros do 
Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal, bem como de qualquer pessoa, física ou jurídica, ou grupo 
de pessoas atuando em conjunto ou representando um mesmo interesse, atingir participação, direta ou 
indireta, que corresponda a 5,0% ou mais das ações da Companhia, tais acionistas ou grupo de acionistas 
deverão comunicar à Companhia, à BM&FBOVESPA e à CVM as seguintes informações: 
 

• nome e qualificação do comunicante; 
 
• quantidade, preço, espécie e/ou classe, nos casos de ações adquiridas, ou características, no caso de 

outros valores mobiliários; 
 
• forma de aquisição (transação privada, transação feita na bolsa de valores, etc.); 
 
• razões e objetivo da aquisição; 
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• informação sobre quaisquer acordos regulando o exercício do direito de voto ou a compra e venda 
de valores mobiliários de emissão da Companhia; 

 
• cotações médias dos valores mobiliários da espécie e/ou classe adquiridos, nos últimos 90 dias, no 

âmbito da BM&FBOVESPA; e 
 
• tal comunicação também é obrigatória para a pessoa ou grupo de pessoas representando um mesmo 

interesse, titular de participação acionária igual ou superior a 5,0% das Ações, sempre que tal 
participação se eleve ou reduza em 5,0%. 

 
Divulgação de Ato ou Fato Relevante 
 

De acordo com a Lei do Mercado de Valores Mobiliários, a Companhia deve informar à CVM e à 
BM&FBOVESPA a ocorrência de qualquer ato ou fato relevante que diga respeito aos seus negócios. A 
Companhia deve também publicar um aviso sobre tal ato ou fato. Um ato ou fato é considerado relevante se 
tiver o efeito de influenciar o preço dos valores mobiliários de emissão da Companhia, a decisão de 
investidores de negociar os valores mobiliários de emissão da Companhia ou a decisão de investidores de 
exercer quaisquer direitos na qualidade de titulares de valores mobiliários de emissão da Companhia. 
 

A Instrução CVM 358 dispõe sobre a divulgação e uso de informações sobre ato ou fato relevante relativo 
às companhias abertas, regulando o seguinte: (i) estabelece o conceito de fato relevante, estando incluídos nesta 
definição qualquer decisão de acionistas controladores, deliberação de assembleia geral ou dos órgãos da 
administração de companhia aberta, ou qualquer outro ato ou fato de caráter político-administrativo, técnico, 
negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos negócios da companhia, que possa influir de 
modo ponderável na (a) cotação dos valores mobiliários; (b) decisão de investidores em comprar, vender ou 
manter tais valores mobiliários; e (c) na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à 
condição de titulares de valores mobiliários emitidos pela companhia; (ii) exemplifica ato ou fato potencialmente 
relevante, que inclui, entre outros, a assinatura de acordo ou contrato de transferência do controle acionário da 
companhia, ingresso ou saída de sócio que mantenha com a companhia contrato ou colaboração operacional, 
financeira, tecnológica ou administrativa, incorporação, fusão ou cisão envolvendo a companhia ou sociedades 
ligadas; (iii) obriga o Diretor de Relações com Investidores, os acionistas controladores, administradores, 
membros do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas a comunicar qualquer 
fato relevante à CVM; (iv) requer a divulgação simultânea de fato relevante em todos os mercados nos quais a 
companhia tenha as suas ações listadas para negociação; (v) obriga o adquirente do controle acionário de 
companhia aberta a divulgar fato relevante, incluindo a sua intenção de cancelar o registro de companhia aberta 
no prazo de um ano da aquisição; (vi) estabelece regras relativas à divulgação de aquisição ou alienação de 
participação relevante em companhia aberta; e (vii) restringe o uso de informação privilegiada. 
 

Em circunstâncias especiais, a Companhia pode submeter à CVM um pedido de tratamento confidencial 
com relação a um ato ou fato relevante. 
 
Cancelamento do Registro de Companhia Aberta 
 

O cancelamento do registro de companhia aberta por decisão do acionista controlador ou grupo de 
acionistas controladores só pode ocorrer caso o controlador, grupo de acionistas controladores, ou a própria 
Companhia efetive uma OPA de todas as ações em circulação, de acordo com as disposições da Lei das 
Sociedades por Ações e observados os regulamentos e normas da CVM bem como o Regulamento do Novo 
Mercado que, entre outros requisitos, exigem que o preço ofertado seja justo, na forma estabelecida em lei; e 
que os acionistas titulares de mais de dois terços das ações em circulação tenham concordado expressamente 
com o cancelamento do registro ou aceitado a oferta pública, sendo que, para esse fim específico, consideram-
se ações em circulação apenas aquelas ações cujos titulares tiverem concordado expressamente com o 
cancelamento do registro ou tiverem se habilitado para o leilão de oferta pública. 
 

O preço mínimo ofertado pelas ações na OPA corresponderá, obrigatoriamente, ao valor econômico 
dessas ações, conforme determinado por laudo elaborado por empresa especializada. 
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De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, preço justo é definido como sendo, o valor de avaliação da 
Companhia, apurado com base nos critérios, adotados de forma isolada ou combinada, de patrimônio líquido 
contábil, de patrimônio líquido avaliado a preço de mercado, de fluxo de caixa descontado, de comparação por 
múltiplos, de cotação das ações de emissão da Companhia no mercado ou com base em outro critério aceito pela 
CVM. É assegurada a revisão do valor da oferta, no caso de titulares de no mínimo 10% das ações em circulação no 
mercado requererem aos Administradores que convoquem Assembleia Especial dos acionistas para deliberar sobre 
a realização de nova avaliação pelo mesmo ou por outro critério, para efeito de determinação do valor de avaliação 
da Companhia. Tal requerimento deverá ser apresentado no prazo de 15 dias da divulgação do valor das ações da 
OPA, devidamente fundamentado. Os acionistas que requisitarem a realização de nova avaliação, bem como 
aqueles que votarem a seu favor, deverão nos ressarcir pelos custos incorridos, caso o novo valor seja inferior ou 
igual ao valor inicial da oferta. No entanto, caso o valor apurado na segunda avaliação seja maior, a OPA deverá 
obrigatoriamente adotar esse maior valor ou ser cancelada, devendo tal decisão ser divulgada ao mercado. 
 

Nos termos do Regulamento do Novo Mercado e do Estatuto Social, o preço mínimo das ações na oferta 
pública de aquisição de ações a ser efetuada para o cancelamento do registro de companhia aberta deverá 
corresponder ao valor econômico apurado em laudo de avaliação elaborado por empresa especializada e 
independente quanto ao poder de decisão da Companhia seus administradores e/ou acionistas controladores, 
com experiência comprovada, que será escolhida pela assembleia geral a partir de lista tríplice apresentada 
pelo Conselho de Administração. 
 

Nos termos do Estatuto Social, na hipótese de haver Controle Difuso sempre que for aprovado, em 
Assembleia Geral, o cancelamento de registro de companhia aberta, a OPA da Companhia deverá ser 
efetivada pela própria Companhia, sendo que, neste caso, serão adquiridas, em primeiro lugar, as ações dos 
acionistas que não tenham votado a favor da deliberação e que tenham aceitado a oferta pública. 
 

Para mais informações, veja item “Cancelamento do Registro de Companhia Aberta” na página 227 
deste Prospecto. 
 
Saída do Novo Mercado 
 

A Companhia pode, a qualquer momento, requerer o cancelamento de listagem no Novo Mercado, desde 
que tal deliberação seja aprovada em Assembleia Geral por acionistas que representem a maioria das suas 
ações, e desde que a BM&FBOVESPA seja informada por escrito com no mínimo 30 (trinta) dias de 
antecedência. Tal deliberação deverá especificar se a saída ocorre porque os valores mobiliários emitidos pela 
Companhia passarão a ter registro para negociação fora do Novo Mercado, ou se em razão do cancelamento 
do registro de companhia aberta. A saída do Novo Mercado não implicará a perda da condição de companhia 
aberta registrada na BM&FBOVESPA. 
 

Quando a saída do Novo Mercado ocorrer (i) para que as ações passem a ter registro de negociação fora do 
Novo Mercado, ou (ii) em razão da reorganização societária da qual as ações da companhia resultante não sejam 
admitidas para negociação no Novo Mercado o acionista controlador ou grupo de acionistas controladores 
deverá efetivar OPA, observados os termos e condições prescritos na regulamentação. O preço da OPA 
corresponderá, no mínimo, ao valor econômico apurado, mediante elaboração de laudo de avaliação por 
sociedade especializada e independente quanto ao poder de decisão da Companhia seus administradores e/ou 
acionistas controladores, com experiência comprovada, que será escolhida pela Assembleia Geral: (i) que deverá 
contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% do total de ações em circulação, 
conforme abaixo definido, a partir de lista tríplice apresentada pelo Conselho de Administração, devendo a 
respectiva deliberação, não se computando os votos em branco, ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas 
representantes das ações em circulação dos acionistas presentes, não se computando os votos do acionista 
controlador, de seu cônjuge, companheiro (a) e dependentes incluídos na declaração anual de impostos de renda, 
ações em tesouraria, ações detidas por sociedades controladas ou coligadas da Companhia e outras sociedades 
que integrem o mesmo grupo econômico de fato ou de direito; ou (ii) que se instalada em segunda convocação 
poderá contar com a presença de qualquer número de acionistas representantes das ações em circulação. Os 
custos de elaboração de referido laudo deverão ser integralmente suportados pelo ofertante. 
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No caso de saída do Novo Mercado, os acionistas controladores deverão efetivar oferta pública de 
aquisição de ações pertencentes aos demais acionistas da Companhia, no mínimo, pelo respectivo valor 
econômico das ações, a ser apurado na forma prevista Regulamento do Novo Mercado, respeitadas as normas 
legais e regulamentares aplicáveis. A notícia da realização da OPA deverá ser comunicada à 
BM&FBOVESPA e divulgada ao mercado imediatamente após o recebimento pela Companhia do 
comunicado de rescisão do Contrato de Participação no Novo Mercado. 

 
Na hipótese de haver Controle Difuso o Estatuto prevê que sempre que for aprovada, em Assembleia 

Geral, a saída da Companhia do Novo Mercado, seja por registro para negociação das ações fora do Novo 
Mercado, seja por reorganização societária na qual a companhia resultante dessa reorganização não seja 
admitida para negociação no Novo Mercado, a oferta pública de aquisição de ações da Companhia deverá ser 
efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor da respectiva deliberação em Assembleia Geral. 

 
Adicionalmente, na hipótese de haver Controle Difuso e a BM&FBOVESPA determinar que as cotações 

dos valores mobiliários de emissão da Companhia sejam divulgadas em separado ou que os valores 
mobiliários emitidos pela Companhia tenham a sua negociação suspensa do Novo Mercado em razão do 
descumprimento de obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado, o Presidente do Conselho de 
Administração deverá convocar, em até dois dias da determinação, computados apenas os dias em que houver 
circulação dos jornais habitualmente utilizados pela Companhia, uma Assembleia Geral Extraordinária para 
substituição de todo o Conselho de Administração. Caso o Presidente do Conselho de Administração não 
convoque a Assembleia Geral no prazo estabelecido, a mesma poderá ser convocada por qualquer acionista da 
Companhia. O novo Conselho de Administração eleito deverá sanar o descumprimento das obrigações 
constantes do Regulamento de Listagem no Novo Mercado no menor prazo possível ou em novo prazo 
concedido pela BM&FBOVESPA para esse fim, o que for menor. 

 
Na hipótese de haver o Controle Difuso e a saída da Companhia do Novo Mercado ocorrer em razão do 

descumprimento de obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA, 
observar-se-á o seguinte: (i) caso o descumprimento decorra de deliberação em Assembleia Geral, a oferta 
pública de aquisição de ações deverá ser efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor da deliberação 
que implique o descumprimento e (ii) caso o descumprimento decorra de ato ou fato da administração, a 
Companhia deverá efetivar oferta pública de aquisição de ações para cancelamento de registro de companhia 
aberta dirigida a todos os acionistas da Companhia. Na situação (ii), caso seja deliberada, em Assembleia 
Geral, a manutenção do registro de companhia aberta da Companhia, a oferta pública de aquisição de ações 
deverá ser efetivada pelos acionistas que tenham votado a favor dessa deliberação. 

 
Nos termos do Regulamento do Novo Mercado, caso o controle da Companhia seja alienado nos 12 

meses subsequentes à sua saída do Novo Mercado, o acionista controlador alienante e o comprador deverão 
oferecer aos demais acionistas a aquisição de suas ações pelo preço e nas condições obtidas pelo acionista 
controlador alienante, devidamente atualizado. Ademais, se o preço obtido pelo acionista controlador 
alienante na alienação de suas próprias ações for superior ao valor da oferta pública de saída realizada, o 
acionista controlador alienante e o adquirente ficarão conjunta e solidariamente obrigados a pagar a diferença 
de valor apurado aos aceitantes da respectiva oferta pública. 

 
Após uma eventual saída do Novo Mercado, a Companhia não poderá solicitar a listagem de valores 

mobiliários de emissão da Companhia no Novo Mercado pelo período de dois anos subsequentes ao 
cancelamento, a menos que ocorra uma alienação do controle da Companhia após suas saída do Novo Mercado. 
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Arbitragem 
 

De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, a Companhia, seus acionistas, Administradores e os 
membros do conselho fiscal obrigam-se a resolver por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou 
controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial da aplicação, validade, eficácia, 
interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no Estatuto 
Social, nas normas editadas pelo CMN, pelo Banco Central 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, do Contrato de Participação no Novo Mercado e do Regulamento de Arbitragem da Câmara 
de Arbitragem do Mercado. 
 
Alienação de Controle 
 

De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, a alienação de controle da Companhia, tanto por 
meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição 
suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a efetivar, observados os termos e condições 
previstos na regulamentação, uma OPA pelas demais ações dos outros acionistas da Companhia nos mesmos 
termos e condições concedidas ao controlador alienante. 

 
A OPA é exigida, ainda: 

 
• quando houver cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou de direitos 

relativos a valores mobiliários conversíveis em ações, que venha a resultar na alienação do controle 
da Companhia; 

 
• quando, sendo o controlador uma sociedade, o controle de tal sociedade controladora for transferido; e 
 
• quando aquele que já detiver ações de emissão da Companhia, adquirir o poder de controle em 

razão de contrato particular de compra de ações. Nesse caso, o acionista adquirente estará obrigado 
a efetivar OPA pelos mesmos termos e condições oferecidos ao acionista alienante e ressarcir os 
acionistas de quem tenha comprado ações em bolsa, nos 6 meses anteriores à data da alienação do 
controle. O valor do ressarcimento é a diferença entre o preço pago ao acionista controlador 
alienante e o valor pago em bolsa, por ações, nesse período, devidamente atualizado. 

 
O comprador, quando necessário, deverá tomar as medidas cabíveis para recompor, dentro dos 6 meses 

subsequentes, o percentual mínimo de 25,0% (vinte e cinco por cento) de ações em circulação no mercado. 
 

A Companhia não registrará qualquer transferência de ações para o comprador do poder de controle da 
Companhia, enquanto o comprador não subscrever o Termo de Anuência dos Controladores. A Companhia 
também não registrará acordo de acionistas que disponha sobre o exercício do poder de controle enquanto os 
seus signatários não subscreverem o Termo de Anuência dos Controladores. 
 

Adicionalmente, o Estatuto Social prevê que a Companhia ou os acionistas responsáveis pela efetivação 
da oferta pública de aquisição de ações mencionada nesta seção, no Regulamento do Novo Mercado ou na 
regulamentação emitida pela CVM, poderão assegurar sua realização por intermédio de qualquer acionista, 
terceiro e, conforme o caso, pela Companhia. A Companhia ou o acionista, conforme o caso, não se eximem 
da obrigação de efetivar a oferta pública de aquisição de ações até que a mesma seja concluída com 
observância das regras aplicáveis. 
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INFORMAÇÕES SOBRE VALORES MOBILIÁRIOS  
EMITIDOS E O MERCADO DE NEGOCIAÇÃO 

 
Geral 
 

Anteriormente à Oferta, a Companhia não emitiu ou distribuiu ao público quaisquer títulos ou valores 
mobiliários, nem efetivou oferta pública para aquisição de títulos ou valores mobiliários de outra companhia. 
Não havia mercado de bolsa ou mercado de balcão organizado para as Ações. 
 

Após a efetivação da presente Oferta, o principal mercado de negociação das Ações será a 
BM&FBOVESPA. Em 8 de junho de 2009, a Companhia celebrou o Contrato de Participação no Novo 
Mercado com a BM&FBOVESPA, o qual entrará em vigor na data de publicação do Anúncio de Início da 
Oferta, quando a Companhia estará registrada no segmento Novo Mercado da BM&FBOVESPA. As Ações 
serão negociadas sob o código “VNET3”. 
 

Em 25 de junho de 2009, a CVM concedeu o registro de companhia aberta. 
 
Negociação na BM&FBOVESPA 
 

As negociações na BM&FBOVESPA ocorrem das 10 horas às 17 horas, ou entre 11 horas e 18 horas 
durante o período de horário de verão no Brasil. A BM&FBOVESPA também permite negociações das 
17h45min às 19 horas, ou das 18h45min às 19h30min durante o período de horário de verão no Brasil, em um 
horário diferenciado de negociação denominado “after market”. As negociações no “after market” estão 
sujeitas a limites regulatórios sobre volatilidade de preços e sobre o volume de ações negociadas pelos 
investidores que operam pela Internet. 
 

Quando acionistas negociam ações na BM&FBOVESPA, a liquidação acontece três dias úteis após a 
data da negociação, sem correção monetária do preço de compra. O vendedor deve entregar as ações à Central 
Depositária na manhã do terceiro dia útil após a data da negociação. A entrega e o pagamento das ações são 
realizados por meio das instalações da BM&FBOVESPA. 
 

A fim de manter um melhor controle sobre a oscilação do Índice BM&FBOVESPA, a BM&FBOVESPA 
adotou um sistema “circuit breaker” de acordo com o qual a sessão de negociação é suspensa por um período de 
30 minutos ou uma hora sempre que o Índice BM&FBOVESPA cair abaixo dos limites de 10,0% ou 15,0%, 
respectivamente, com relação ao índice de fechamento da sessão de negociação anterior. 
 
Regulação do Mercado Brasileiro de Valores Mobiliários 
 

O mercado brasileiro de valores mobiliários é regulado pela CVM, e sua competência inclui a 
regulamentação das bolsas de valores e mercado de balcão, bem como pelo Banco Central, que tem, entre 
outros poderes, a autoridade para licenciar corretoras de valores e para regular investimentos estrangeiros e 
operações de câmbio. O mercado brasileiro de valores mobiliários é regulado pela Lei das Sociedades por 
Ações e pela Lei do Mercado de Valores Mobiliários, sendo que esta é a principal lei que regula o mercado 
brasileiro de valores mobiliários, e por atos normativos da CVM, do CMN e do Banco Central. Estas leis e 
regulamentos, entre outros, determinam os requisitos de divulgação de informações aplicáveis a emissoras de 
valores mobiliários publicamente negociados, as sanções penais por negociação de ações utilizando 
informação privilegiada e manipulação de preço, e a proteção de acionistas minoritários. Tais leis e regras 
também regulam o licenciamento e supervisão das corretoras de valores e a governança das bolsas de valores 
brasileiras. Em 25 de janeiro de 2006, foi criado o Coremec (Comitê de Regulação e Fiscalização dos 
Mercados Financeiro, de Capitais, de Seguros, de Previdência e Capitalização), ente responsável por 
coordenar os órgãos públicos federais que fiscalizam e regulam as atividades dos Mercados Financeiro, de 
Capitais, de Seguros e de Previdência e Capitalização. 
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INFORMAÇÕES SOBRE VALORES MOBILIÁRIOS EMITIDOS E O MERCADO DE NEGOCIAÇÃO 
 

 

De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, uma companhia pode ser aberta (e listada) ou fechada 
(e não listada). Todas as companhias listadas estão registradas na CVM e ficam sujeitas a obrigações de 
divulgação periódica de informações e de divulgação de quaisquer atos ou fatos relevantes. Uma companhia 
registrada na CVM pode negociar seus valores mobiliários na BM&FBOVESPA ou no mercado de balcão 
brasileiro. Ações de companhias listadas na BM&FBOVESPA não podem ser negociadas simultaneamente 
nos mercados de balcão brasileiros. As ações de uma companhia listada também podem ser negociadas fora 
de bolsa, observadas as diversas limitações impostas a este tipo de negociação. Para ser listada na 
BM&FBOVESPA, uma companhia deve requerer o registro à BM&FBOVESPA e à CVM. 
 

A negociação de valores mobiliários na BM&FBOVESPA pode ser interrompida mediante solicitação 
de uma companhia antes da publicação de fato relevante. A negociação também pode ser suspensa por 
iniciativa da BM&FBOVESPA ou da CVM, com base em ou devido a, entre outros motivos, indícios de que a 
companhia tenha fornecido informações inadequadas com relação a um fato relevante ou forneceu respostas 
inadequadas a questionamentos feitos pela CVM ou pela BM&FBOVESPA. 
 
Restrições a Investimento Estrangeiro 
 

Não há restrições à titularidade das ações da Companhia por pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no 
exterior. Entretanto, o direito de converter pagamentos de dividendos e o produto da venda das ações em 
moeda estrangeira e de remeter esses valores ao exterior está sujeito a restrições de controle cambial e à 
legislação de capitais estrangeiros que exige, entre outras formalidades, o registro eletrônico dos 
investimentos no Banco Central. 
 

Os investidores estrangeiros podem registrar seus investimentos como investimento estrangeiro direto, 
nos termos da Lei 4.131/62, ou como investimento estrangeiro de portfólio registrado pela CVM, nos termos 
da Resolução CMN n.º 2.689 e da Instrução CVM 325. 
 

Os investidores estrangeiros diretos podem vender suas ações tanto em operações privadas como em 
bolsa de valores ou no mercado de balcão, mas em geral estão sujeitos a tratamento fiscal menos favorável em 
relação aos investidores estrangeiros de portfólio. 
 

A Resolução CMN n.º 2.689 dispõe que, observadas algumas exceções, como é o caso de aquisições em 
ofertas públicas de distribuição de ações, os investidores estrangeiros de portfólio podem comprar e vender 
ações apenas em bolsa de valores ou no mercado de balcão organizado, mas em geral fazem jus a tratamento 
fiscal mais favorável em relação aos investidores estrangeiros diretos. 
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GOVERNANÇA CORPORATIVA 
 

Essa seção contém informações sobre as práticas de governança corporativa aplicáveis à Companhia, e 
deve ser analisada conjuntamente com as Seções “Descrição do Capital Social” e “Administração”. 
 

A Companhia é comprometida em atingir e manter altos padrões de governança corporativa. Em 8 de 
junho de 2009, celebrou com a BM&FBOVESPA o Contrato de Participação no Novo Mercado, que entrará 
em vigor na data da publicação do anúncio de início da Oferta. O Estatuto Social contém todas as cláusulas 
exigidas pelo Regulamento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA. 
 
Práticas de Governança Corporativa e o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC 
 

Essa seção contém informações sobre as práticas de governança corporativa que serão adotadas pela 
Companhia, e deve ser analisada conjuntamente com a seção “Descrição do Capital Social” na página 214 
deste Prospecto. 
 

Segundo o IBGC, governança corporativa é o sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e 
monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre acionistas, conselho de administração, diretoria, auditores 
independentes e conselho fiscal. Os princípios básicos que norteiam esta prática são: (i) transparência; (ii) 
equidade; (iii) prestação de contas (accountability); e (iv) responsabilidade corporativa. 
 

Pelo princípio da transparência, entende-se que a administração deve cultivar o desejo de informar não 
só o desempenho econômico-financeiro da companhia, mas também todos os demais fatores (ainda que 
intangíveis) que norteiam a ação empresarial. Por equidade entende-se o tratamento justo e igualitário de 
todos os grupos minoritários, colaboradores, clientes, fornecedores ou credores. O accountability, por sua vez, 
caracteriza-se pela prestação de contas da atuação dos agentes de governança corporativa a quem os elegeu, 
com responsabilidade integral daqueles por todos os atos que praticarem. Por fim, responsabilidade 
corporativa representa uma visão mais ampla da estratégia empresarial, com a incorporação de considerações 
de ordem social e ambiental na definição dos negócios e operações. 
 

Dentre as práticas de governança corporativa recomendadas pelo IBGC em seu Código das Melhores 
Práticas de Governança Corporativa, a Companhia adota as seguintes: 

 
• capital social da Companhia dividido somente em ações ordinárias, proporcionando direito de voto 

a todos os acionistas; 
 
• Conselho de Administração composto por, no mínimo, cinco membros; 
 
• prazo de um ano para os mandatos dos membros do conselho; 
 
• manutenção e divulgação de registro contendo a quantidade de ações que cada sócio possui, 

identificando-os nominalmente; 
 
• obrigatoriedade na oferta de compra de ações que resulte em transferência do controle societário a 

todos os sócios e não apenas aos detentores do bloco de controle. Todos os acionistas devem ter a 
opção de vender suas ações nas mesmas condições. A transferência do controle deve ser feita a 
preço transparente. No caso de alienação da totalidade do bloco de controle, o adquirente deve 
dirigir oferta pública a todos os acionistas nas mesmas condições do controlador (tag-along); 

 
• manutenção do percentual mínimo de 25,0% de ações em circulação (free float), de modo a 

estimular a dispersão e favorecer a liquidez das ações; 
 
• contratação de empresa de auditoria independente para análise de seus balanços e 

demonstrativos financeiros; 
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• previsão estatutária para instalação de um Conselho Fiscal; 
 
• escolha do local para a realização da Assembleia Geral de forma a facilitar a presença de todos os 

sócios ou seus representantes; 
 
• clara definição no Estatuto Social (a) da forma de convocação da Assembleia Geral, e (b) da forma de 

eleição, destituição e tempo de mandato dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria; 
 
• não eleição de conselheiros suplentes; 
 
• transparência na divulgação pública do relatório anual da administração; 
 
• livre acesso às informações e instalações da companhia pelos membros do Conselho de 

Administração; e 
 
• resolução de conflitos que possam surgir entre a Companhia, seus acionistas, seus administradores 

e membros do Conselho Fiscal, por meio de arbitragem. 
 
Novo Mercado 
 

Em dezembro de 2000, a BM&FBOVESPA criou um segmento especial de negociação de ações 
denominado Novo Mercado. Esse segmento tem como propósito atrair companhias abertas dispostas a 
fornecer informações ao mercado e aos seus acionistas a respeito de seus negócios, adicionais ao que é 
exigido pela legislação, e que se comprometam a adotar práticas de governança corporativa, tais como 
práticas diferenciadas de administração, transparência e proteção aos acionistas minoritários. 
 

As companhias que ingressam no Novo Mercado submetem-se, voluntariamente, a determinadas regras 
mais rígidas do que aquelas presentes na legislação brasileira, obrigando-se, por exemplo, a (i) emitir apenas 
ações ordinárias; (ii) manter, no mínimo, 25,0% de ações do capital da Companhia em circulação; (iii) 
detalhar e incluir informações adicionais nas informações trimestrais; e (iv) disponibilizar as demonstrações 
contábeis anuais no idioma inglês e com base em princípios de contabilidade internacionalmente aceitos ou 
com base na legislação societária brasileira, neste caso acompanhadas de nota explicativa que demonstre a 
conciliação do resultado do exercício e do patrimônio líquido apurados segundo os critérios contábeis 
brasileiros e segundo os padrões de contabilidade internacionalmente aceitos, evidenciando as principais 
diferenças, e do parecer dos auditores independentes. A adesão ao Novo Mercado se dá por meio da 
assinatura de contrato entre a companhia, seus administradores e acionistas controladores e a 
BM&FBOVESPA, além da adaptação do estatuto da companhia de acordo com as regras contidas no 
Regulamento do Novo Mercado. 
 

As regras do Estatuto Social relativas à sua adoção ao Regulamento do Novo Mercado são descritos na 
seção “Descrição do Capital Social”, nos itens “Cancelamento do Registro de Companhia Aberta”, e 
“Divulgação de Informações”, respectivamente nas páginas 214, 227 e 223 deste Prospecto. 
 

Ao assinar os contratos, as companhias devem adotar as normas e práticas do Novo Mercado. As regras 
impostas pelo Novo Mercado visam a conceder transparência com relação às atividades e situação econômica 
das companhias ao mercado, bem como maiores poderes para os acionistas minoritários de participação na 
administração das companhias, entre outros direitos. As principais regras relativas ao Novo Mercado são 
sucintamente descritas a seguir, às quais a Companhia também estará sujeita. 
 

As ações ordinárias da Companhia serão admitidas à negociação no Novo Mercado da 
BM&FBOVESPA no dia seguinte ao da publicação do Anúncio de Início. 
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Autorização para Negociação no Novo Mercado 
 

Primeiramente, a companhia que tenha intenção de listar seus valores mobiliários no Novo Mercado 
deve obter e manter atualizado seu registro de companhia aberta junto à CVM. Além disso, a companhia deve, 
entre outras condições, firmar Contrato de Participação no Novo Mercado e adaptar seu estatuto às cláusulas 
mínimas exigidas pela BM&FBOVESPA. Com relação à estrutura do capital social, deve ser dividido 
exclusivamente em ações ordinárias e uma parcela mínima de ações, representando 25,0% do capital social, 
deve ser mantida em circulação pela companhia. Existe, ainda, uma vedação à emissão de partes beneficiárias 
(ou manutenção em circulação) pelas companhias listadas no Novo Mercado. 
 

O conselho de administração de companhias autorizadas que terão suas ações negociadas no Novo 
Mercado deve ser composto por no mínimo cinco membros, eleitos pela assembleia geral, com mandato 
unificado de, no máximo, dois anos, sendo permitida a reeleição. Dos membros do Conselho de 
Administração, ao menos 20,0% devem ser Conselheiros Independentes. 
 

Todos os novos membros do conselho de administração e da diretoria devem subscrever um Termo de 
Anuência dos Administradores, condicionando a posse nos respectivos cargos à assinatura desse documento. 
Por meio do Termo de Anuência, os novos administradores da companhia responsabilizam-se pessoalmente a 
agir em conformidade com o Contrato de Participação no Novo Mercado, com o Regulamento da Câmara de 
Arbitragem do Mercado e com o Regulamento do Novo Mercado. 
 
Outras Características do Novo Mercado 
 

Dentre outros requisitos impostos às companhias listadas no Novo Mercado, destaca-se: (i) a obrigação 
de efetivar ofertas públicas de ações sob determinadas circunstâncias, como, por exemplo, quando do 
cancelamento do registro de negociação no Novo Mercado; (ii) dever de efetivar ofertas de ações sempre de 
modo a favorecer a dispersão acionária; (iii) extensão para todos os acionistas das mesmas condições obtidas 
pelos controladores quando da alienação do controle da companhia; (iv) obrigações de prestação de 
informações não financeiras a cada trimestre, como, por exemplo, o número de ações detidas pelos 
administradores da companhia e o número de ações em circulação; (v) dever de maior divulgação de 
operações com partes relacionadas; e (vi) necessária vinculação da Companhia, acionistas, administradores e 
membros do Conselho Fiscal ao Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado da BM&FBOVESPA 
para a resolução de conflitos que possam surgir entre eles, relacionados ou oriundos da aplicação, validade, 
eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, no 
Estatuto Social da Companhia, nas normas editadas pelo CMN, BACEN e CVM, bem como das normas 
aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento do 
Novo Mercado, do Regulamento da Câmara de Arbitragem do Mercado e do Contrato de Participação no 
Novo Mercado. 
 

Adicionalmente, em decorrência da Resolução n.º 3.456, emitida em 1º de junho de 2007 pelo Banco 
Central, que estabeleceu novas regras de aplicação dos recursos das entidades fechadas de previdência 
privada, ações de emissão de companhias que adotam práticas diferenciadas de governança corporativa, tais 
como aquelas cujos valores mobiliários são admitidos a negociação no segmento especial Novo Mercado ou 
cuja classificação de listagem seja Nível 1 ou Nível 2 de acordo com a regulamentação emitida pela 
BM&FBOVESPA podem ter maior participação na carteira de investimento de tais fundos de pensão. Assim, 
as ações de companhias que adotam práticas de governança corporativa passaram a ser, desde a edição da 
referida Resolução, um investimento importante e atraente para as entidades fechadas de previdência privada 
que são grandes investidores do mercado de capitais brasileiro. Este fato poderá impulsionar o 
desenvolvimento do Novo Mercado, beneficiando as companhias cujos valores mobiliários são ali 
negociados, inclusive a da Companhia. 
 

Os acionistas da Companhia gozam de todos os direitos e garantias previstos no Regulamento do Novo 
Mercado, conforme contemplados no Estatuto Social, anexo a este Prospecto. Para mais informações, veja a 
seção “Descrição do Capital Social” na página 214 deste Prospecto. 
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Cláusula Compromissória 
 

De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, a companhia, seus acionistas, Administradores e os 
membros do conselho fiscal obrigam-se a resolver por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou 
controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial da aplicação, validade, eficácia, 
interpretação, violação e seus efeitos, 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 capitais em geral, além daquelas constantes do Regulamento 
de Listagem do Novo Mercado, do Contrato de Participação no Novo Mercado e do Regulamento de Arbitragem 
da Câmara de Arbitragem do Mercado. 
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GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
 

Em 2005 teve início o programa de IT Governance na Companhia, que tem como objetivos o alinhamento 
de TI com os negócios, melhor fluidez, controle e eficiência operacional dos processos e projetos, melhor 
identificação e mitigação dos riscos de TI, preparação de TI para auditorias baseadas em COBIT (Control 
Objectives for Information and related Technology, guia formulado como uma série de diretrizes para a gestão 
de TI), e implementação das melhores práticas de mercado para TI, tais como PMI (Project Management 
Institute, associação mundial de gestão de projetos), CMMI (Capability Maturity Model, cujo objetivo é o de 
aperfeiçoar a qualidade e mensurar a maturidade dos processos de desenvolvimento de software), e ITIL 
(Information Technology Infrastructure Library, uma biblioteca de boas práticas nos serviços de TI). 
 

Os profissionais de TI foram Certificados: 
 

• 79 colaboradores em Cobit Foundation; 
 
• 54 colaboradores em ITIL Foundations. 

 
Foi realizado pelo CPqD – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, um dos 

maiores centros de pesquisa e pólos tecnológicos em TI do Brasil, a análise dos processos de TI em relação ao 
Cobit que estruturou 12 Planos de ação voltados para a adequação dos controles internos e implementação das 
melhores práticas de gestão de TI. 
 

O Programa de Governança de TI foi premiado, na categoria especial de Gestão de TI, pela revista 
Executivos Financeiros no CIAB 2006, promovido pela FEBRABAN.  
 

Em 2007 o Gartner Group, empresa de consultoria em TI, utilizou a Companhia como estudo de caso do 
capítulo 3 do seu relatório mundial: Business Performance Is the Value of IT, que trata do alinhamento da 
Tecnologia da Informação com os Negócios das Empresas. 
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RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 
 

A Companhia adota procedimentos que objetivam, principalmente, evitar o desperdício. A Companhia 
mantém programas de coleta seletiva e disposição responsável de resíduos; reduções monitoradas de consumo 
de água e de energia elétrica e de papel; campanhas de promoção do consumo consciente e de atitudes de 
valor, envolvendo tanto a qualidade das relações quanto a conservação de recursos e a gestão de impactos 
como princípio de atuação profissional.  

 
Tendo em vista que a natureza das atividades da Companhia não proporciona impactos ambientais 

significativos a Companhia não aderiu a nenhuma norma de conduta específica ou padrões internacionais 
relativos à proteção ambiental. 
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RESPONSABILIDADE SOCIAL, PATROCÍNIO E INCENTIVO CULTURAL 
 

A Companhia considera como estratégico para o negócio que as práticas comerciais integrem os 
interesses dos clientes, dos Portadores de cartões Visa, de fornecedores, de acionistas e da sociedade. Por isso, 
a Companhia vem adotando uma série de medidas para promover sua visão.  
 
Preparação e Implementação do Código de Conduta Empresarial 
 

Em agosto de 2004, a Companhia publicou a primeira versão do seu Código de Conduta. O Código de 
Conduta foi comunicado a todo o corpo funcional da Companhia pelos gestores e debatido, posteriormente, 
em suas implicações cotidianas, em grupos multifuncionais com profissionais e gestores de diferentes níveis 
hierárquicos. 
 

Como resultado, a Companhia lançou, em 2008, a nova versão do seu Código de Conduta, aperfeiçoado 
pela contribuição espontânea de inúmeros colaboradores.  
 
Valorização da Diversidade e Inclusão Social 
 

A Companhia adota um posicionamento de não discriminação e valorização da diversidade. Desde 2002, 
a Companhia tem trabalhado para estabelecer uma linha de ação de Valorização e Gestão da Diversidade: 
 

• A promoção do debate internamente, com a facilitação de diferentes atores sociais, envolvendo 
tanto as questões de diversidade em si quanto as suas implicações potenciais para o negócio da 
Companhia; 

 
• A possibilidade de inclusão, nos planos médico e odontológico da empresa de companheiros e 

companheiras de mesmo sexo; 
 
• O levantamento das melhores práticas para a formulação das políticas de valorização da 

diversidade e de assédio, que serão implementadas em 2008; 
 
• A adoção da valorização da diversidade como critério de seleção de jovens para o Programa de 

Aprendizagem (Lei de Aprendizagem – Lei n.º. 10.097, de 19 de dezembro de 2000). 
 
Diálogos com Fornecedores 
 

Iniciados em 2006, os diálogos com fornecedores de POS e de serviços foram estabelecidos, 
principalmente, em torno do reconhecimento dos impactos de diferentes naturezas gerados a partir das 
demandas da Companhia. O objetivo é o gerenciamento desses impactos e, na medida em que estes apontem 
oportunidades, participar com outros agentes sociais de esforços locais de desenvolvimento sustentável. 
 

As questões endereçadas por esses diálogos envolvem diferentes dimensões - social, ambiental, 
econômica e cultural, a saber: 
 

• Prevenção do trabalho infantil e do trabalho forçado; 
 
• Valorização da diversidade e prevenção do assédio; 
 
• Qualidade das relações de trabalho a partir de referências da Organização Internacional do Trabalho; 
 
• Qualidade da educação e dos mecanismos de prevenção envolvendo saúde e segurança; 
 
• Desenvolvimento humano, educação e empregabilidade; 
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• Gestão compartilhada de aspectos e impactos ambientais;  
 
• Gestão compartilhada do consumo de recursos ambientais, principalmente energia elétrica, 

combustíveis fósseis e água; 
 
• Gestão de resíduos e disposição responsável; 
 
• Apoio ao desenvolvimento de novos empreendimentos e pequenas empresas. 

 
Os diálogos com fornecedores resultam em planos de ação compartilhados nessas áreas apontadas.  

 
Diálogos com Clientes 
 

Iniciados em 2007, os Diálogos Visanet com clientes visam integrar esforços e ampliar recursos para lidar 
com as questões de sustentabilidade e responsabilidade empresarial que afetam empresas e sociedade. Os planos 
de cooperação decorrentes envolvem as prioridades e os programas com que as empresas estão envolvidas. 
 
Diálogos com Público Interno 
 

São contínuos e em geral em grupos multifuncionais com a participação de gestores e profissionais de 
diferentes níveis hierárquicos. A opção por conteúdos e formatos é baseada em quatro tipos de temas: 
iniciativas de sustentabilidade no âmbito interno à empresa, iniciativas de sustentabilidade na cadeia de valor, 
temas que estejam influenciando diretamente, no momento, o negócio da empresa e formação conceitual. 
 
Monitoramento da performance de sustentabilidade 
 

A Companhia colhe para uso interno, desde 2002, dados para análise de performance em itens de 
sustentabilidade e responsabilidade empresarial, usando como referência um mix de indicadores do Instituto 
Ethos, do IBASE e do Global Reporting Initiative. Essas análises têm dupla função: acompanhar a 
performance ano sobre ano da empresa nos itens estabelecidos e manter o assunto da sustentabilidade 
associado às práticas da empresa circulando internamente. 
 
Gestão de Projetos 

 
Está sendo introduzida nos processos de análise e desenvolvimento de projetos, a análise estruturada dos 

impactos internos e externos em sustentabilidade que cada projeto poderá causar. Com isso garante-se que 
aspectos de Sustentabilidade sejam considerados em todos os projetos. 
 
Ações Sociais 
 

A Companhia, em parceria com organizações governamentais e não-governamentais, concentra o 
investimento de recursos próprios e fundos por meio de leis de incentivo fiscal a ações sociais e culturais que 
tenham como foco a educação e profissionalização de jovens e que privilegiem a inclusão socioeconômica. A 
Companhia participa dos seguintes projetos: 
 

• Implementação e manutenção de bibliotecas circulantes em estações de metrô, tais como: estação 
Largo Treze no metrô de São Paulo (SP), estação Central no metrô do Rio de Janeiro (RJ), estação 
Recife em Recife (PE) e estação Mercado em Porto Alegre (RS) (previsto para 2008). Além destas 
bibliotecas outras duas foram aprovadas, o que totaliza 6 bibliotecas em metrôs; 
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• Projeto Ler é uma Viagem que consiste da leitura e distribuição de textos infantis acompanhada de 
músicos que apresentam uma trilha sonora para cada história. Além dos livros distribuídos à 
crianças distribui-se também livros aos professores com propostas pedagógicas para aplicação dos 
textos. Foram visitadas 10 escolas de 6 cidades do Estado de São Paulo; 

 
• Edição e distribuição de livros para cegos por meio da Fundação Dorina Nowill; 
 
• Aulas de práticas circenses, em parceria com o Unicirco Hopi Hari (Campinas – SP) e com a ONG 

Circo de Todo o Mundo (Belo Horizonte – MG), onde incentiva-se a formação de cidadania em 
jovens de baixa renda por meio de aulas de práticas circenses; 

 
• Projeto Arrebol – em parceria com o Colégio Santo Américo de São Paulo (SP) ensina–se música a 

jovens de baixa renda residentes em bairros localizados no entorno do colégio tais como 
Paraisópolis, Jardim Colombo e Vila Morse; 

 
• Projeto Muda Mundo – composto da publicação de uma série de quatro livros infantis, 

direcionados a alunos da 1ª a 4ª séries, os quais apresentam às crianças conceitos e valores 
fundamentais na formação de cidadãos críticos e comprometidos com a transformação social. Este 
projeto já atendeu a crianças de 26 cidades do Rio Grande do Sul; 

 
• Programa Educativo Cirandas de Paraty (RJ), que atua permanentemente ao longo do ano junto às 

escolas e instituições pedagógicas locais, incentivando a qualificação do ensino por meio da 
formação de grupos de leitura, capacitação de professores e mediadores de leitura, criação de 
bibliotecas, organização de oficinas literárias e artísticas, entre outras atividades; 

 
• Inclusão de Aprendizes e Portadores de Deficiência – Programas de seleção, treinamento e 

contratação de aprendizes e portadores de deficiência para participarem do quadro de 
colaboradores da Companhia; 

 
• Projeto Novas Trilhas – educação complementar para crianças de baixa renda em parceria com o 

Conselho Municipal da Infância e Adolescência – Santana do Parnaíba (SP); 
 
• Projeto Ateliê de Gravura – cursos de gravura para educadores de ONGs, professores de artes da 

rede pública e de iniciação para formação de jovens técnicos em gravura, em parceria com o 
Instituto Tomie Ohtake – São Paulo (SP); 

 
• Reforma e Revitalização do Auditório e Biblioteca Municipal Anne Frank, em parceria com a 

Grifa Cinematográfica e a Prefeitura de São Paulo – São Paulo (SP); 
 
• Programa Educativo para Públicos Especiais e Programa de Atendimento ao Público Escolar, em 

parceria com a Pinacoteca do Estado de São Paulo – São Paulo (SP); e 
 
• Ampliação e reforma de hospitais infantis: Hospital Pequeno Príncipe (Curitiba – PR), Abrace 

(Brasília – DF) e Boldrini (Campinas – SP). 
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PROSPECTO DO BB AÇÕES VISANET  FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ/MF: 10.869.628/0001-81

ESTE PROSPECTO FOI PREPARADO COM AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO
ATENDIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE AUTO-REGULAÇÃO DA
ANBID PARA A INDÚSTRIA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO, BEM COMO AS
NORMAS EMANADAS DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS (CVM). A
CONCESSÃO DE REGISTRO PARA VENDA DE COTAS DESTE FUNDO NÃO
IMPLICA, POR PARTE DA CVM E DA ANBID, GARANTIA DE VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS OU ADEQUAÇÃO DO REGULAMENTO DO FUNDO
OU DO SEU PROSPECTO À LEGISLAÇÃO VIGENTE OU JULGAMENTO SOBRE A
QUALIDADE DO FUNDO OU DE SEU ADMINISTRADOR, GESTOR E DEMAIS
PRESTADORES DE SERVIÇOS.

ESTE FUNDO EFETUA O PAGAMENTO DOS RESGATES SOLICITADOS PELOS
COTISTAS EM DATA DIFERENTE DA DATA DA SOLICITAÇÃO E DA CONVERSÃO.
O VALOR CONSIDERADO PARA RESGATE SERÁ AQUELE APURADOS PELO
VALOR DA COTA DE FECHAMENTO DO DIA ÚTIL SEGUINTE AO DA RESPECTIVA
SOLICITAÇÃO, SENDO O PAGAMENTO DOS RESGATES EFETUADO NO
QUARTO DIA ÚTIL CONTADO DA DATA DO RECEBIMENTO DO PEDIDO DE
RESGATE.

O INVESTIMENTO NO FUNDO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO APRESENTA
RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE O GESTOR DA CARTEIRA
MANTENHA SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE
COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE PERDAS PARA O FUNDO DE
INVESTIMENTO E PARA O INVESTIDOR.

AS APLICAÇÕES DO FUNDO ESTARÃO CONCENTRADAS EM ATIVOS DE UM
ÚNICO EMISSOR, O QUE SUJEITARÁ O FUNDO E SEUS COTISTAS AO RISCO DE
CONCENTRAÇÃO.

ESTE FUNDO UTILIZA OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS COMO PARTE
INTEGRANTE DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO. TAIS ESTRATÉGIAS, DA
FORMA COMO SÃO ADOTADAS, PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS
PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.

O FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE PROSPECTO NÃO CONTA
COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA,
DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA DO FUNDO GARANTIDOR
DE CRÉDITOS – FGC.

A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE
RENTABILIDADE FUTURA.

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE PROSPECTO ESTÃO EM CONSONÂNCIA
COM O REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE
PROSPECTO, PORÉM NÃO O SUBSTITUI. É RECOMENDADA A LEITURA
CUIDADOSA TANTO DESTE PROSPECTO QUANTO DO REGULAMENTO, COM
ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À
POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO, BEM COMO PARA
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AS DISPOSIÇÕES DO PROSPECTO QUE TRATAM DOS RISCO INERENTES AO
FUNDO.

O FUNDO INVESTIRÁ MAJORITARIAMENTE EM AÇÕES DE EMISSÃO DE
EMPRESA LIGADA AO ADMINISTRADOR, GESTOR E CUSTODIANTE DO FUNDO

Rio de Janeiro 12 de junho de 2009

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
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CARACTERÍSTICAS GERAIS DO FUNDO E PRESTADORES DE SERVIÇOS A ELE
RELACIONADOS:

Denominação do FUNDO BB AÇÕES VISANET FUNDO DE
INVESTIMENTO

CNPJ do FUNDO
Classe Instrução 409 da CVM AÇÕES

Classificação ANBID AÇÕES SETORIAIS LIVRE
Administrador BBDTVM

Endereço do Administrador Praça XV de Novembro, nº 20, 2º e 3º
andares.

Custodiante BB DTVM
Gestor da Carteira do FUNDO BB DTVM

Tesouraria BANCO DO BRASIL S.A.
Auditor Independente do FUNDO KPMG Auditores Independentes

Distribuidor/Escriturador das cotas do
FUNDO

BANCO DO BRASIL S.A.

Controladoria e Processamento BB DTVM

I - BASE LEGAL: O BB AÇÕES VISANET FUNDO DE INVESTIMENTO (“FUNDO”),
CNPJ 10.869.628/0001-81é regido por seu Regulamento, pela Instrução CVM
409/2004 e demais disposições legais e regulamentares a ele aplicáveis.

II – METAS E OBJETIVO DE GESTÃO: O FUNDO tem como objetivo proporcionar
rentabilidade a seus cotistas no longo prazo, por meio da aplicação dos seus recursos
preponderantemente em ações ordinárias de emissão da COMPANHIA BRASILEIRA
DE MEIOS DE PAGAMENTO  (“VISANET”)  observado o disposto no Regulamento.
Inicialmente, o FUNDO deverá investir a totalidade dos seus recursos na aquisição de
ações ordinárias de emissão da VISANET no âmbito da distribuição pública secundária
de ações de emissão da VISANET, de titularidade dos Acionistas Vendedores,
conforme definidos no Prospecto da Oferta Pública (“Oferta Pública” e “Prospecto da
Oferta Pública”).

III – PÚBLICO ALVO: O FUNDO destina-se a Investidores Não-Institucionais que não
sejam considerados Pessoas Vinculadas, nos termos do Prospecto da Oferta Pública
(“Prospecto da Oferta Pública”).

De acordo com o Prospecto da Oferta Pública e para efeitos desse Prospecto, são
considerados Investidores Não-Institucionais as pessoas físicas e jurídicas residentes
e domiciliados no Brasil, bem como clubes de investimento registrados na
BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BOVESPA”) que
decidirem participar da Oferta Pública, observado o valor máximo de investimento de
R$300.000,00 (trezentos mil reais) por Investidor Não-Institucional.

São consideradas Pessoas Vinculadas, para efeitos desse Prospecto e nos termos do
Prospecto da Oferta Pública, os investidores que sejam (i) administradores ou
controladores da Companhia e/ou dos Acionistas Vendedores; (ii) administradores ou
controladores das Instituições Participantes da Oferta; (iii) outras pessoas vinculadas à
Oferta; ou (iv) os cônjuges ou companheiros, ascendentes, descendentes e colaterais
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até o segundo grau de cada uma das pessoas referidas nos itens (i), (ii) ou (iii)
(“Pessoas Vinculadas”).

Com relação a investimentos realizados pelo FUNDO no âmbito da Oferta Pública, o
FUNDO deverá realizar um único pedido de reserva no último dia do período de
reserva (conforme definido no Prospecto da Oferta Pública), correspondente ao
montante de aplicações feitas no FUNDO.

IV - POLÍTICA DE INVESTIMENTO/FAIXA DE ALOCAÇÃO DE ATIVOS: Após a data
da liquidação financeira da Oferta Pública, a carteira de investimentos do FUNDO
deverá apresentar, isolada ou cumulativamente, a composição abaixo, observado o
disposto no Item II:

Composição da Carteira Mínimo Máximo
1) Ações ordinárias ou certificados de depósitos de ações de
emissão da VISANET, observado o limite estabelecido no
item 3 abaixo.

95% 100%

2) Títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou operações
compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

0% 5%

3) Certificados de Depósitos de Ações da VISANET,
negociados no exterior, admitidos à negociação em Bolsas
de Valores ou registradas em sistemas de registros, custódia
ou de liquidação financeira devidamente autorizados em
países signatários do Tratado de Assunção, ou em outras
jurisdições desde que, neste último caso, supervisionados
por autoridade local reconhecida conforme definida na
regulamentação em vigor.

0% 10%

Outros Limites Mínimo Máximo
1) Aplicação em valores mobiliários de emissão do
ADMINISTRADOR, do gestor ou de empresas ligadas
(vedada a aquisição de ações de emissão do
ADMINISTRADOR).

0% 100%

2) Aplicação em valores mobiliários de um mesmo emissor. 0% 100%

O FUNDO poderá atuar no mercado de empréstimo de ações, desde que tais
operações sejam cursadas, exclusivamente, por meio de serviço autorizado pela CVM
ou pelo Banco Central do Brasil.

O FUNDO poderá atuar no mercado de derivativos com o objetivo exclusivo de
proteger posições detidas à vista, até o limite dessas, vedada a alavancagem.

O ADMINISTRADOR, bem como os fundos de investimento e carteiras por ele
administrados ou pessoas a ele ligadas, poderão atuar como contraparte em
operações realizadas pelo FUNDO.

As aplicações deste FUNDO estarão concentradas em ativos de um único emissor, o
que sujeitará o FUNDO e seus cotistas ao risco de concentração conforme definido
Item X.
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V - PROCESSO DE ANÁLISE E SELEÇÃO DE ATIVOS: A BB-DTVM possui área
especializada, destinada a analisar e acompanhar as empresas emissoras dos ativos
que irão compor a carteira dos fundos de investimento que administra. Essa equipe se
utiliza da análise fundamentalista para efetuar tais avaliações. As decisões de
investimento são tomadas a nível de colegiado, composto pelos principais executivos
da empresa.

Os títulos e valores mobiliários, bem como outros ativos financeiros integrantes da
carteira do FUNDO, exceto cotas de fundos de investimento, serão devidamente
custodiados, registrados em contas de depósitos específicas, abertas em nome do
Fundo, em sistemas de registro e de liquidação financeira de ativos autorizados nos
termos da legislação vigente.

VI – APRESENTAÇÃO DO ADMINISTRADOR E DO GESTOR: Com sede no Rio de
Janeiro e filial em São Paulo, a BB GESTÃO DE RECURSOS – Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A. – BB DTVM foi criada em 1986, como subsidiária
integral do Banco do Brasil. Autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM a
prestar serviços de administração de carteiras (Ato Declaratório nº 1481, de 13/08/90),
a BB DTVM alia  segurança, experiência e alta tecnologia aos mais modernos
conceitos de ferramentas de administração de ativos do mercado.

Por ter autonomia administrativa, a BB DTVM possui Conselho de Administração e
Diretoria próprios, contando com estrutura organizacional voltada para o atendimento
das necessidades dos investidores e áreas especializadas de atividades de gestão e
desenvolvimento de produtos.

A gestão dos recursos do FUNDO é constituída por equipes técnicas especializadas
das áreas de investimentos, macroeconomia, pesquisa e análise de empresas,
marcação a mercado, liquidação e custódia e back-office.

A BB DTVM dispõe, também, de uma equipe de Compliance que, entre outras
atribuições,  está a de monitorar as operações do FUNDO e a sua aderência à política
de investimento estabelecida no regulamento. No entanto, para eliminar conflitos de
interesse e aumentar a transparência para os investidores, a gestão do risco de
mercado a que estão expostos os ativos está a cargo do Banco do Brasil.

Uma marca cada vez mais forte no mercado de fundos de investimento, a BB DTVM
disponibiliza soluções em gestão de recursos de terceiros que atendem a pessoas
físicas, empresas, setor público, investidores institucionais e investidores estrangeiros.

A BB DTVM é sinônimo de excelência na administração de recursos de terceiros por
meio da gestão dos ativos que compõem os fundos de investimento. Este conceito de
excelência, o rating MQ1, foi atribuído em 2006 pela Moody’s, uma das principais
agências de classificação de risco do mundo. O relatório da Moody’s destaca o
excelente ambiente de gestão e de controle da BB DTVM.

VII - TAXAS E DESPESAS: A taxa de administração é de 1,5% (um inteiro e cinco
décimos por cento) ao ano, incidente sobre o patrimônio líquido do FUNDO, calculada
e provisionada todo dia útil, à razão de 1/252 e deverá ser paga diariamente.

427



Entende-se por patrimônio líquido do FUNDO a soma algébrica do disponível com o
valor da carteira, mais os valores a receber, menos as exigibilidades.

Não há cobrança de taxas de performance, de ingresso ou de saída.

Além da remuneração descrita acima, são encargos que podem ser atribuídos aos
fundos de investimento, no que couber:

a) taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas que
recaiam ou venha a recair sobre bens, direitos e obrigações do FUNDO;

b) despesas com registro de documentos em cartório, impressão, expedição e
publicação de relatórios e informações periódicas previstos na regulamentação
pertinente;

c) despesas com correspondência de interesse do FUNDO, inclusive comunicações
aos cotistas;

d) honorários e despesas do auditor independente;

e) emolumentos e comissões pagas por operações do FUNDO;

f) honorários de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em
razão de defesa dos interesses do fundo, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da
condenação, se for o caso;

g) parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro e não decorrente
diretamente de culpa ou dolo dos prestadores de serviços de administração no
exercício de suas respectivas funções;

h) despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito de voto do
FUNDO pelo administrador ou por seus representantes legalmente constituídos, em
assembléias gerais das companhias nas quais o FUNDO detenha participação;

i) despesas com custódia e liquidação de operações com títulos e valores mobiliários,
ativos financeiros e modalidades operacionais;

j) despesas com fechamento de câmbio, vinculadas a operações ou com certificados
ou recibos de valores mobiliários;

VIII – CONDIÇÕES DE COMPRA / RESGATE DE COTAS: As cotas do FUNDO são
escriturais, nominativas e intransferíveis, sendo vedada a sua negociação.  O valor da
cota é calculado por dia útil, independente de feriado de âmbito estadual ou municipal
na sede do ADMINISTRADOR, com base em avaliação patrimonial que considere o
valor de mercado dos ativos integrantes da carteira.

O valor mínimo de aplicação no FUNDO, por cotista, será de R$300,00 (trezentos
reais), sendo o valor máximo, por cotista, de R$300.000,00 (trezentos mil reais).

Após o encerramento da Oferta Pública, as aplicações no FUNDO serão efetuadas
pelo valor da cota apurado no fechamento do dia útil seguinte ao pedido de aplicação,
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mediante efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelos investidores ao
ADMINISTRADOR ou instituições intermediárias, realizadas até as 17:00 horas,
horário de Brasília.

A adesão do cotista aos termos do Regulamento do FUNDO, por ocasião de sua
admissão como cotista do FUNDO, será efetivada mediante assinatura de termo de
adesão, seja mediante assinatura do termo físico ou aceitação de seus termos através
de manifestação por meio de sistema eletrônico, a critério do ADMINISTRADOR.

No ato da adesão aos termos do Regulamento do FUNDO, o investidor deverá
declarar que não é Pessoa Vinculada à Oferta, nos termos do Item III acima.

O investidor interessado em aplicar no FUNDO fará proposta de investimento por meio
de instrução escrita conforme modelo a ser disponibilizado pelo ADMINISTRADOR.

Na proposta de investimento o investidor deverá obrigar-se a integralizar o valor do
pedido de reserva, na data da Liquidação da Oferta Pública.

Se aceita a proposta, os recursos investidos serão convertidos em cotas escriturais,
nominativas e correspondentes a frações ideais do patrimônio do FUNDO. Se
recusada a proposta, integral ou parcialmente, o investidor será avisado desse fato por
qualquer meio permitido pela legislação vigente.

No âmbito da Oferta Pública, será observado para os Investidores Não-Institucionais o
valor máximo de investimento de R$300.000,00 (trezentos mil reais) por investidor,
considerando tanto os investimentos realizados diretamente, por meio do
preenchimento de pedido de reserva, como os realizados indiretamente, por meio da
aplicação em cotas do FUNDO, sendo que, caso seja ultrapassado tal limite, será
desconsiderado automaticamente o montante total do investimento realizado por
último.

No caso de o ADMINISTRADOR constatar, a qualquer momento, que o cotista já
aplicou no FUNDO valores que excedam o limite de R$300.000,00 (trezentos mil
reais), o ADMINISTRADOR procederá ao resgate compulsório das cotas, ou do valor
que exceda o limite de R$300.000,00 (trezentos mil reais) desse investidor.

Regra de movimentação após a Oferta:

Aplicação mínima R$300,00
Aplicação máxima R$300.000,00
Aplicação subsequente R$ 300,00
Resgate mínimo R$ 300,00
Saldo de permanência R$ 300,00

Este fundo não possui restrição quanto ao limite de cotas a ser detido por um único
cotista.

As cotas do FUNDO não possuem prazo de carência, podendo os cotistas solicitar o
seu resgate, total ou parcial, a qualquer tempo.

Os resgates de cotas serão efetuados pelo valor da cota apurado no fechamento do
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dia útil subsequente ao da data do recebimento do pedido pelo ADMINISTRADOR,
desde que realizado até as 17:00 horas, horário de Brasília, sendo o crédito efetuado
na conta-corrente ou de investimento do cotista, no 4º (quarto) dia útil, contado a partir
do recebimento de cada pedido de resgate.

Os pedidos de aplicação e  de resgate serão processados normalmente, ainda que em
dia de feriado municipal ou estadual no local da sede do ADMINISTRADOR.

Em casos excepcionais de iliquidez dos ativos componentes da carteira do FUNDO,
inclusive em decorrência de pedidos de resgates incompatíveis com a liquidez
existente, ou que possam implicar alteração do tratamento tributário do FUNDO ou do
conjunto dos cotistas, em prejuízo destes últimos, o administrador poderá declarar o
fechamento do fundo para a realização de resgates, sendo obrigatória a convocação
de Assembléia Geral Extraordinária, no prazo máximo de 1 (um) dia, para deliberar, no
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do fechamento para resgate, sobre as
seguintes possibilidades:

(a) substituição do administrador, do gestor ou de ambos;

(b) reabertura ou manutenção do fechamento do FUNDO para resgate;

(c) possibilidade do pagamento de resgate em títulos e valores mobiliários;

(d) cisão do FUNDO; e

(e) liquidação do FUNDO.

O FUNDO deve permanecer fechado para aplicações enquanto perdurar o período de
suspensão de resgates.

É facultado ao ADMINISTRADOR suspender, a qualquer momento, novas aplicações
no FUNDO, desde que tal suspensão se aplique indistintamente a novos investidores e
cotistas atuais. A suspensão do recebimento de novas aplicações em um dia não
impede a reabertura posterior do FUNDO para aplicações.

IX - POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS: Os resultados obtidos pela
variação diária do preço dos ativos componentes da carteira, dos dividendos e de
outros proventos recebidos serão incorporados ao patrimônio do FUNDO.

X - FATORES DE RISCO: A rentabilidade do FUNDO é em função do valor de
mercado dos ativos que compõem sua carteira. Esses ativos apresentam alterações
de preço, o que configura a possibilidade de ganhos, mas também de perdas. Dessa
forma, eventualmente, poderá haver perda do capital investido, não cabendo ao
ADMINISTRADOR, nem ao Fundo Garantidor de Crédito - FGC, garantir qualquer
rentabilidade ou o valor originalmente aplicado. Os ativos que compõem a carteira do
FUNDO sujeitam-se, em especial, aos seguintes riscos:

• Risco de Mercado: Os valores dos ativos integrantes da carteira são passíveis
das oscilações decorrentes das flutuações de preços e cotações de mercado, bem
como das taxas de juros e dos resultados das empresas/instituições emissoras dos
títulos e/ou valores mobiliários que compõem a carteira. Nos casos em que houver
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queda do valor dos ativos que compõem a carteira, o patrimônio líquido do FUNDO
pode ser afetado negativamente.

• Risco de Crédito: Consiste no risco dos emissores dos ativos e/ou contrapartes
de transações não cumprirem suas obrigações de pagamento (principal e juros)
e/ou de liquidação das operações contratadas.

• Risco de Liquidez: Caracteriza-se pela possibilidade de redução ou mesmo
inexistência de demanda pelos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira
do FUNDO, nos respectivos mercados em que são negociados. Em virtude de tais
riscos, o ADMINISTRADOR do FUNDO poderá encontrar dificuldades para liquidar
posições ou negociar os referidos títulos e valores mobiliários pelo preço e no
tempo desejados, podendo, inclusive ser obrigado a aceitar descontos nos seus
respectivos preços de forma a realizar sua negociação em mercado ou a efetuar
os resgates de cotas fora dos prazos estabelecidos neste regulamento.

• Risco de Concentração: A eventual concentração dos investimentos do FUNDO
em determinado(s) emissor(es) ou setor(es) pode aumentar a sua exposição aos
riscos anteriormente mencionados, ocasionando volatilidade no valor de suas
cotas.

• Risco Proveniente do uso de Derivativos: Apesar de a atuação em mercados de
derivativos estar limitada à realização de operações com o objetivo exclusivo de
proteger posições detidas à vista, o FUNDO não está totalmente livre dos riscos
inerentes a esse mercado, uma vez que o preço dos contratos de derivativos são
influenciados não só pelos preços à vista mas, também, por expectativas futuras,
alheios ao controle do gestor. Dessa forma, operações com derivativos podem
ocasionar perdas para o FUNDO e, consequentemente, para seus cotistas.

• Risco de Mercado Externo: O FUNDO poderá investir em ativos financeiros
negociados no exterior e, consequentemente, sua performance pode ser afetada
por requisitos legais ou regulatórios, por exigências tributárias relativas a todos os
países nos quais ele invista ou, ainda, pela variação do Real em relação a outras
moedas. Os investimentos do FUNDO estarão expostos a alterações nas
condições política, econômica ou social nos países onde investe, o que pode
afetar negativamente o valor de seus ativos. Podem ocorrer atrasos na
transferência de juros, dividendos, ganhos de capital ou principal, entre países
onde o FUNDO invista e o Brasil, o que pode interferir na liquidez e no
desempenho do FUNDO. As operações do FUNDO poderão ser executadas em
bolsas de valores, de mercadoria e futuros ou registradas em sistema de registro,
de custódia ou de liquidação financeira de diferentes países que podem estar
sujeitos a distintos níveis de regulamentação e supervisionados por autoridades
locais reconhecidas, entretanto, não existem garantias acerca da integridade das
transações e nem, tampouco, sobre a igualdade de condições de acesso aos
mercados locais

XI – GERENCIAMENTO DE RISCOS: A BB GESTÃO DE RECURSOS - DTVM possui
uma equipe especializada no controle de risco dos recursos administrados. Essa
equipe monitora diariamente o cumprimento da política de investimento do FUNDO,
utilizando-se de conceituados softwares de gerenciamento para medir, monitorar,
simular e reestruturar o risco do FUNDO, tornando mais eficiente a alocação de

431



recursos do FUNDO. Ainda que o gestor da carteira mantenha sistema de
gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de
perdas para os cotistas.

Para gerenciamento dos riscos a que o FUNDO se encontra sujeito, ao
ADMINISTRADOR utiliza os métodos descritos abaixo:

Para o gerenciamento do risco de mercado, utiliza-se o Valor em Risco (Value-at-Risk
– VaR), objetivando-se estimar a perda potencial máxima dentro de dado horizonte
temporal e determinado intervalo de confiança. Dado que a métrica de VaR é aplicável
somente em condições normais de mercado são realizados testes de estresse que
possibilitam avaliar as carteiras sob condições extremas de mercado, tais como crises
e choques econômicos, utilizando-se cenários retrospectivos e prospectivos. As
métricas acima são calculadas diariamente para todos os fundos.

O processo de aquisição de títulos representativos de dívida privada obedece a
padrões definidos e normatizados, com base numa política única de gestão de risco de
crédito, estabelecida pelo ADMINISTRADOR. Com base em análises próprias das
empresas ou emissões e nos ratings emitidos por agências classificadoras de risco de
crédito no país são definidos limites operacionais com a empresa ou instituição
financeira, bem como limites de participação em emissões.

Como forma de reduzir o risco de liquidez, serão mantidas, dentro dos limites legais e
regulamentares, posições em títulos públicos federais e operações compromissadas
lastreadas em títulos públicos federais que são os ativos com maior volume de
negociação no mercado.

A política utilizada pelo ADMINISTRADOR para gerenciar os riscos a que o FUNDO e
seus cotistas estão sujeitos, não constitui garantia contra eventuais perdas
patrimoniais que possam ser incorridas pelo FUNDO e/ou pelo seus cotistas, ficando
esclarecido, ainda, que em situações anormais de mercado, referida política de
gerenciamento de risco pode ter sua eficiência reduzida.

XII – TRIBUTAÇÃO: Os rendimentos auferidos nos resgates estão sujeitos à
incidência do Imposto de Renda à alíquota de 15%, conforme previsto na legislação
em vigor.

As operações da carteira do FUNDO não estão sujeitas à tributação do Imposto de
Renda e IOF.

Alterações na legislação fiscal vigente acarretarão modificações nos procedimentos
tributários aplicáveis ao FUNDO e aos cotistas

XIII - POLÍTICA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO: Ao adotar a
Política de Exercício de Direito de Voto, conforme indicado no endereço eletrônico
www.bb.com.br, a Gestora comparecerá às assembléias em que o FUNDO seja
detentor de títulos e valores mobiliários, sempre que identificar tal necessidade a fim
de resguardar os direitos e interesses dos cotistas.

432



XIV - POLÍTICA DE DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: Para acompanhamento das
atividades do FUNDO o ADMINISTRADOR se obriga a:

(a) remeter, mensalmente, extrato de conta, exceto para os cotistas que se
manifestarem expressamente contrários ao recebimento;

(b) disponibilizar, nas agências do Banco do Brasil e no endereço eletrônico
www.bb.com.br, informações sobre (i) rentabilidade,(ii) valor e composição da
carteira, no prazo de até dez dias contados do encerramento do mês a que se
referirem;

(c) disponibilizar, diariamente, valor da cota e do patrimônio líquido;

(d) disponibilizar as demonstrações contábeis, devidamente auditadas, no prazo de 90
(noventa) dias após o encerramento do período.

A composição da carteira será divulgada nas agências do Banco do Brasil e no
endereço eletrônico mantido na rede mundial de computadores, contemplando a
classe dos ativos e percentual em relação ao patrimônio líquido do FUNDO.
Informação sobre exercícios anteriores deverão ser solicitadas diretamente pelo cotista
ou por seu representante lega, junto à sua agência de relacionamento, com
antecedência de 03 dias úteis.

Demais informações obrigatórias, inclusive as relativas à composição da carteira,
serão disponibilizadas aos interessados, nas agências do Banco do Brasil S/A,
mediante solicitação.

XV – ATENDIMENTO AOS COTISTAS: Para acompanhamento das atividades do
FUNDO e decisão de manutenção do investimento, a ADMINISTRADORA
disponibilizará, nas agências do Banco do Brasil e no portal www.bb.com.br,
informações sobre rentabilidade, valor e composição da carteira, cópia do regulamento
do FUNDO, prospectos e extratos de movimentações dos cotistas, balanço anual e
parecer da auditoria independente.

Para informações, sugestões, reclamações ou quaisquer outros esclarecimentos que
se fizerem necessários, estão a disposição os telefones abaixo:

Central de Atendimento Banco do Brasil S A
Capitais e Regiões Metropolitanas – 4004 0001
Demais localidades – 0800 729 0001
Deficiente Auditivo e de Fala – 0800 729 0088

Suporte Técnico – Auto-atendimento internet e Auto-atendimento Celular
Suporte Pessoa Física – 0800 729 0200
Suporte Pessoa Jurídica – 0800 729 0500

Caso considere que a solução dada a ocorrência mereça revisão:
Ouvidoria Banco do Brasil – 0800 729 5678

SAC – 0800-729 0722
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REGULAMENTO DO BB AÇÕES VISANET FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ: 10.869.628/0001-81

CAPÍTULO I - DO FUNDO

Artigo 1º - O BB AÇÕES VISANET FUNDO DE INVESTIMENTO, abreviadamente
designado FUNDO, regido pelo presente regulamento (“Regulamento”) e pelas
demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, é uma
comunhão de recursos, constituído sob a forma de condomínio aberto e com prazo
de duração indeterminado.

Artigo 2º - O FUNDO tem como objetivo proporcionar rentabilidade a seus cotistas
no longo prazo, por meio da aplicação dos seus recursos preponderantemente em
ações ordinárias de emissão da COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE
PAGAMENTO  (“VISANET”)  observado o disposto neste Regulamento.
Inicialmente, o fundo deverá investir a totalidade dos seus recursos na aquisição de
ações ordinárias de emissão da VISANET no âmbito da distribuição pública
secundária de ações de emissão da VISANET, de titularidade dos Acionistas
Vendedores, conforme definidos no Prospecto da Oferta Pública (“Oferta Pública” e
“Prospecto da Oferta Pública”).

Artigo 3º - O FUNDO destina-se a Investidores Não-Institucionais que não sejam
considerados Pessoas Vinculadas, nos termos do Prospecto da Oferta Pública
(“Prospecto da Oferta Pública”).

Parágrafo 1º - De acordo com o Prospecto da Oferta Pública e para efeitos desse
Regulamento, são considerados Investidores Não-Institucionais as pessoas físicas
e jurídicas residentes e domiciliados no Brasil, bem como clubes de investimento
registrados na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“BOVESPA”) que decidirem participar da Oferta Pública, observado o valor
máximo de investimento de R$300.000,00 (trezentos mil reais) por Investidor Não-
Institucional.

Parágrafo 2º - São consideradas Pessoas Vinculadas, para efeitos desse
Regulamento e nos termos do Prospecto da Oferta Pública, os investidores que
sejam (i) administradores ou controladores da Companhia e/ou dos Acionistas
Vendedores; (ii) administradores ou controladores das Instituições Participantes da
Oferta; (iii) outras pessoas vinculadas à Oferta; ou (iv) os cônjuges ou
companheiros, ascendentes, descendentes e colaterais até o segundo grau de
cada uma das pessoas referidas nos itens (i), (ii) ou (iii) (“Pessoas Vinculadas”).

Parágrafo 3º - Com relação a investimentos realizados pelo FUNDO no âmbito da
Oferta Pública, o FUNDO deverá realizar um único pedido de reserva no último dia
do período de reserva (conforme definido no Prospecto da Oferta Pública)
correspondente ao montante de aplicações feitas no FUNDO.
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CAPÍTULO II – DA ADMINISTRAÇÃO

Artigo 4º - O FUNDO é administrado pelo(a) BB GESTÃO DE RECURSOS –
DTVM S.A.. sediado(a) na cidade do Rio de Janeiro (RJ), na Praça XV de
Novembro n.º 20 – 2º e 3º andares., inscrito(a) no CNPJ sob o nº 30.822.936/0001-
69, devidamente credenciado(a) pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários
como prestador(a) de serviços de Administração de Carteiras, doravante
abreviadamente designado(a) ADMINISTRADOR.

Artigo 5º - O ADMINISTRADOR fica autorizado a contratar terceiros em nome do
FUNDO para a prestação dos serviços de gestão, consultoria de investimento,
tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários, distribuição e
escrituração de cotas, sendo a remuneração destes paga diretamente pelo
FUNDO.

Parágrafo Único - O ADMINISTRADOR é responsável pela Gestão da Carteira e
Custódia do FUNDO;

Artigo 6º - O ADMINISTRADOR, observadas as limitações legais e
regulamentares, tem poderes para praticar todos os atos necessários à
administração do FUNDO, bem como para exercer todos os direitos inerentes aos
ativos integrantes da sua carteira, inclusive o de ação e o de comparecer e votar
em assembléias gerais ou especiais, podendo ainda, abrir e movimentar contas
bancárias, adquirir e alienar livremente ativos financeiros, transigir, bem como
contratar  terceiros legalmente habilitados para prestação de serviços relativos às
atividades do FUNDO, observadas as limitações legais e regulamentares em vigor.

Artigo 7º - A taxa de administração é de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por
cento) ao ano, incidente sobre o patrimônio líquido do FUNDO, calculada e
provisionada todo dia útil, à razão de 1/252 e deverá ser paga diariamente.

Parágrafo Único – Entende-se por patrimônio líquido do FUNDO a soma algébrica
do disponível com o valor da carteira, mais os valores a receber, menos as
exigibilidades.

Artigo 8º - Não há cobrança de taxas de performance, de ingresso ou de saída.

CAPÍTULO III – DA POLÍTICA DE INVESTIMENTO

Artigo 9º - Após a data da liquidação financeira da Oferta Pública, a carteira de
investimentos do FUNDO deverá apresentar, isolada ou cumulativamente, a
composição abaixo:

Composição da Carteira Mínimo Máximo
1) Ações ordinárias ou certificados de depósitos de ações
de emissão da VISANET, observado o limite estabelecido
no item 3 abaixo.

95% 100%

2) Títulos de emissão do Tesouro Nacional e/ou operações
compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

0% 5%
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3) Certificados de Depósitos de Ações da VISANET,
negociados no exterior, admitidos à negociação em Bolsas
de Valores ou registradas em sistemas de registros,
custódia ou de liquidação financeira devidamente
autorizados em países signatários do Tratado de Assunção,
ou em outras jurisdições desde que, neste último caso,
supervisionados por autoridade local reconhecida conforme
definida na regulamentação em vigor.

0% 10%

Outros Limites Mínimo Máximo
1) Aplicação em valores mobiliários de emissão do
ADMINISTRADOR, do gestor ou de empresas ligadas
(vedada a aquisição de ações de emissão do
ADMINISTRADOR).

0% 100%

2) Aplicação em valores mobiliários de um mesmo emissor. 0% 100%

Parágrafo 1º - O FUNDO poderá atuar no mercado de empréstimo de ações,
desde que tais operações sejam cursadas, exclusivamente, por meio de serviço
autorizado pela CVM ou pelo Banco Central do Brasil.

Parágrafo 2º - Os resultados obtidos pela variação diária do preço dos ativos
componentes da carteira, dos dividendos e de outros proventos recebidos serão
incorporados ao patrimônio do FUNDO.

Parágrafo 3º - O ADMINISTRADOR, bem como os fundos de investimento e
carteiras por ele administrados ou pessoas a ele ligadas, poderão atuar como
contraparte em operações realizadas pelo FUNDO.

Parágrafo 4º - As aplicações deste FUNDO estarão concentradas em ativos de um
único emissor, o que sujeitará o FUNDO e seus cotistas ao risco de concentração
definido no Artigo 10 abaixo.

Parágrafo 5º - O FUNDO poderá atuar no mercado de derivativos com o objetivo
exclusivo de proteger posições detidas à vista, até o limite dessas, vedada a
alavancagem.

Parágrafo 6º -   O FUNDO investirá majoritariamente em ações de emissão de
empresa ligada do Administrador, Gestor e Custodiante do FUNDO.

Artigo 10 - A rentabilidade do FUNDO é função do valor de mercado dos ativos
que compõem sua carteira. Esses ativos apresentam alterações de preço, o que
configura a possibilidade de ganhos, mas também de perdas. Dessa forma,
eventualmente, poderá haver perda do capital investido, não cabendo ao
ADMINISTRADOR, nem ao Fundo Garantidor de Crédito – FGC, garantir qualquer
rentabilidade ou o valor originalmente aplicado. Os ativos que compõem a carteira
do FUNDO sujeitam-se, em especial, aos seguintes riscos:

• Risco de Mercado: Os valores dos ativos integrantes da carteira são
passíveis das oscilações decorrentes das flutuações de preços e cotações
de mercado, bem como das taxas de juros e dos resultados das
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empresas/instituições emissoras dos títulos e/ou valores mobiliários que
compõem a carteira. Nos casos em que houver queda do valor dos ativos
que compõem a carteira, o patrimônio líquido do FUNDO pode ser afetado
negativamente.

• Risco de Crédito: Consiste no risco de os emissores dos ativos e/ou
contrapartes de transações não cumprirem suas obrigações de pagamento
(principal e juros) e/ou de liquidação das operações contratadas.

• Risco de Liquidez: Caracteriza-se pela possibilidade de redução ou
mesmo inexistência de demanda pelos títulos e valores mobiliários
integrantes da carteira do FUNDO, nos respectivos mercados em que são
negociados. Em virtude de tais riscos, o ADMINISTRADOR do FUNDO,
poderá encontrar dificuldades para liquidar posições ou negociar os
referidos títulos e valores mobiliários pelo preço e no tempo desejados,
podendo, inclusive ser obrigado a aceitar descontos nos seus respectivos
preços de forma a realizar sua negociação em mercado ou a efetuar os
resgates de cotas fora dos prazos estabelecidos neste regulamento.

• Risco de Concentração: A eventual concentração dos investimentos do
FUNDO em determinado(s) emissor(es) ou setor(es) pode aumentar a sua
exposição aos riscos anteriormente mencionados, ocasionando volatilidade
no valor de suas cotas.

• Risco Proveniente do uso de Derivativos: Apesar de a atuação em
mercados de derivativos estar limitada à realização de operações com o
objetivo exclusivo de proteger posições detidas à vista, o FUNDO não está
totalmente livre dos riscos inerentes a esse mercado, uma vez que o preço
dos contratos de derivativos são influenciados não só pelos preços à vista
mas, também, por expectativas futuras, alheios ao controle do gestor.
Dessa forma, operações com derivativos podem ocasionar perdas para o
FUNDO e, consequentemente, para seus cotistas.

• Risco de Mercado Externo: O FUNDO poderá investir em ativos
financeiros negociados no exterior e, consequentemente, sua performance
pode ser afetada por requisitos legais ou regulatórios, por exigências
tributárias relativas a todos os países nos quais ele invista ou, ainda, pela
variação do Real em relação a outras moedas. Os investimentos do
FUNDO estarão expostos a alterações nas condições política, econômica
ou social nos países onde investe, o que pode afetar negativamente o valor
de seus ativos. Podem ocorrer atrasos na transferência de juros,
dividendos, ganhos de capital ou principal, entre países onde o FUNDO
invista e o Brasil, o que pode interferir na liquidez e no desempenho do
FUNDO. As operações do FUNDO poderão ser executadas em bolsas de
valores, de mercadoria e futuros ou registradas em sistema de registro, de
custódia ou de liquidação financeira de diferentes países que podem estar
sujeitos a distintos níveis de regulamentação e supervisionados por
autoridades locais reconhecidas, entretanto, não existem garantias acerca
da integridade das transações e nem, tampouco, sobre a igualdade de
condições de acesso aos mercados locais
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Artigo 11 – O FUNDO também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de
motivos alheios ou exógenos, tais como moratória, inadimplemento de pagamentos
(“default”), fechamento total ou parcial dos mercados, inexistência de liquidez nos
mercados em que os ativos que compõem a carteira do FUNDO são negociados,
mudança nas regras aplicáveis aos ativos financeiros, mudanças impostas aos
ativos financeiros integrantes da carteira, alteração na política monetária,
aplicações ou resgates significativos que poderão acarretar redução no valor das
cotas. Recomenda-se, ainda, a leitura do Prospecto FUNDO, em especial da seção
“Fatores de Risco”, antes de tomar a decisão sobre o investimento no FUNDO.

Artigo 12 – O ADMINISTRADOR não poderá, em hipótese alguma, ser
responsabilizado por qualquer depreciação dos ativos da carteira ou por eventuais
prejuízos em caso de liquidação do FUNDO ou resgate de cotas com valor inferior
ao valor inicialmente investido, sendo o ADMINISTRADOR responsável tão
somente por perdas ou prejuízos resultantes de comprovado erro ou má-fé.

CAPÍTULO IV – POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO DE RISCO

Artigo 13 – Para gerenciamento dos riscos a que o FUNDO se encontra sujeito, a
ADMINISTRADORA observará a exigência de que os métodos abaixo descritos
sejam:

Parágrafo 1º - Para o gerenciamento do risco de mercado, utiliza-se o Valor em
Risco (Value-at-Risk – VaR), objetivando-se estimar a perda potencial máxima
dentro de dado horizonte temporal e determinado intervalo de confiança. Dado que
a métrica de VaR é aplicável somente em condições normais de mercado são
realizados testes de estresse que possibilitam avaliar as carteiras sob condições
extremas de mercado, tais como crises e choques econômicos, utilizando-se
cenários retrospectivos e prospectivos. As métricas acima são calculadas
diariamente para todos os fundos.

Parágrafo 2º - O processo de aquisição de títulos representativos de dívida privada
obedece a padrões definidos e normatizados, com base numa política única de
gestão de risco de crédito, estabelecida pela ADMINISTRADORA. Com base em
análises próprias das empresas ou emissões e nos ratings emitidos por agências
classificadoras de risco de crédito no país são definidos limites operacionais com a
empresa ou instituição financeira, bem como limites de participação em emissões.

Parágrafo 3º - Como forma de reduzir o risco de liquidez, serão mantidas, dentro
dos limites legais e regulamentares, posições em títulos públicos federais e
operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais que são os
ativos com maior volume de negociação no mercado.

Parágrafo 4º - A política utilizada pela ADMINISTRADORA para gerenciar os
riscos a que o FUNDO e seus cotistas estão sujeitos, não constitui garantia contra
eventuais perdas patrimoniais que possam ser incorridas pelo FUNDO e/ou pelo
seus cotistas, especialmente em situações anormais de mercado, quando a
referida política de gerenciamento de risco pode ter sua eficiência reduzida.
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CAPÍTULO V – DA EMISSÃO E DO RESGATE DE COTAS

Artigo 14 – As cotas do FUNDO são escriturais, nominativas e intransferíveis,
sendo vedada a sua negociação.  O valor da cota é calculado por dia útil,
independente de feriado de âmbito estadual ou municipal na sede do
ADMINISTRADOR, com base em avaliação patrimonial que considere o valor de
mercado dos ativos integrantes da carteira.

Artigo 15 - A adesão do cotista aos termos deste Regulamento, por ocasião de sua
admissão como cotista do FUNDO, será efetivada mediante assinatura de termo de
adesão, seja mediante assinatura do termo físico ou aceitação de seus termos
através de manifestação por meio de sistema eletrônico, a critério do
ADMINISTRADOR.

Parágrafo 1º – No ato da adesão aos termos deste Regulamento, o investidor
deverá declarar que não é Pessoa Vinculada à Oferta, nos termos do Parágrafo 2º
do Artigo 3º acima.

Parágrafo 2º - O investidor interessado em aplicar no FUNDO fará proposta de
investimento por meio de instrução escrita conforme modelo a ser disponibilizado
pela ADMINISTRADORA.

Parágrafo 3º - Na proposta de investimento o investidor deverá obrigar-se a
integralizar o valor do pedido de reserva, na data da Liquidação da Oferta Pública.

Parágrafo 4º - Se aceita a proposta, os recursos investidos serão convertidos em
cotas escriturais, nominativas e correspondentes a frações ideais do patrimônio do
FUNDO. Se recusada a proposta, integral ou parcialmente, o investidor será
avisado desse fato por qualquer meio permitido pela legislação vigente.

Artigo 16 - O valor mínimo de aplicação no FUNDO será de R$300,00 (trezentos
reais) e o valor máximo será de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) por investidor.

Parágrafo 2º – No caso de o ADMINISTRADOR constatar, a qualquer momento,
que o cotista já aplicou no FUNDO valores que excedam o limite de R$300.000,00
(trezentos mil reais), o ADMINISTRADOR procederá ao resgate compulsório das
cotas, ou do valor que exceda o limite de R$300.000,00 (trezentos mil reais) desse
investidor.

Parágrafo 3º – No âmbito da Oferta Pública, será observado para os Investidores
Não-Institucionais o valor máximo de investimento de R$300.000,00 (trezentos mil
reais) por investidor, considerando tanto os investimentos realizados diretamente,
por meio do preenchimento de pedido de reserva, como os realizados
indiretamente, por meio da aplicação em cotas do FUNDO, sendo que, caso seja
ultrapassado tal limite, será desconsiderado automaticamente o montante total do
investimento realizado por último.

Artigo 17 –Após a liquidação da Oferta Pública, as aplicações subseqüentes serão
efetuadas pelo valor da cota apurado no fechamento do dia útil seguinte ao pedido
de aplicação, mediante efetiva disponibilidade dos recursos confiados pelos
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investidores ao ADMINISTRADOR ou instituições intermediárias, desde que
observado o horário constante no prospecto do FUNDO.

Artigo 18 - É facultado ao ADMINISTRADOR suspender, a qualquer momento,
novas aplicações no FUNDO, desde que tal suspensão se aplique indistintamente
a novos investidores e cotistas atuais.

Artigo 19 - Os resgates de cotas serão efetuados pelo valor da cota apurado no
fechamento do dia útil subsequente à data do recebimento do pedido pelo
ADMINISTRADOR, desde que observado o horário constante no prospecto do
FUNDO.

Artigo 20 - O crédito do resgate será efetuado na conta-corrente ou de
investimento do cotista, no 4º (quarto) dia útil contado a partir do recebimento de
cada pedido de resgate.

Parágrafo Único - É devida pelo ADMINISTRADOR multa de meio por cento ao
dia sobre o valor do resgate, caso seja ultrapassado o prazo para o crédito
estabelecido no caput, à exceção do disposto no artigo 21 abaixo.

Artigo 21 - Em casos excepcionais de iliquidez dos ativos componentes da carteira
do FUNDO, inclusive em decorrência de pedidos de resgates incompatíveis com a
liquidez existente, ou que possam implicar alteração do tratamento tributário do
FUNDO ou do conjunto dos cotistas, em prejuízo destes últimos, o
ADMINISTRADOR poderá declarar o fechamento do FUNDO para a realização de
resgates, sendo obrigatória a convocação de Assembléia Geral Extraordinária, no
prazo máximo de 1 (um) dia, para deliberar, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar
da data do fechamento para resgate, sobre as seguintes possibilidades:

(a) substituição do ADMINISTRADOR, do gestor ou de ambos;

(b) reabertura ou manutenção do fechamento do FUNDO para resgate;

(c) possibilidade do pagamento de resgate em títulos e valores mobiliários;

(d) cisão do FUNDO; e

(e) liquidação do FUNDO.

Artigo 22 – Os pedidos de aplicação e de resgate serão processados
normalmente, ainda que em dia de feriado municipal ou estadual no local da sede
do ADMINISTRADOR.

CAPÍTULO VI – ASSEMBLÉIA GERAL

Artigo 23 – Compete privativamente à assembléia geral de cotistas deliberar sobre:

(a) as demonstrações contábeis apresentadas pelo administrador do FUNDO;

(b) a alteração deste Regulamento;

440



(c) a substituição do administrador, do gestor ou do custodiante do FUNDO;

(d) o aumento da taxa de administração;

(e) fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação do FUNDO; e

(f) a alteração da política de investimento do FUNDO.

Parágrafo Único – Este regulamento poderá ser alterado independentemente de
assembléia geral, sempre que tal alteração decorrer exclusivamente do
atendimento a exigência expressa da CVM, de adequação a normas legais ou
regulamentares, ou ainda, em virtude de atualização dos dados cadastrais do
ADMINISTRADOR, do GESTOR ou do CUSTODIANTE.

Artigo 24 – A convocação das assembléias será feita por correspondência
encaminhada a cada cotista, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data de
sua realização.  A convocação deverá conter, obrigatoriamente, dia, hora e local
em que será realizada a assembléia, além das matérias a serem deliberadas.  A
Assembléia pode ser convocada pelo ADMINISTRADOR, pelo GESTOR, pelo
CUSTODIANTE ou por cotistas que detenham, no mínimo, 5% do total das cotas
emitidas pelo FUNDO.

Parágrafo 1º– Independentemente das formalidades previstas neste artigo, será
considerada regular a assembléia geral a que comparecerem todos os cotistas.

Parágrafo 2º– Somente poderão votar nas assembléias, os cotistas inscritos no
registro de cotistas na data da convocação da assembléia ou da correspondência
de que trata o artigo 25, seus representantes legais ou procuradores constituídos
há menos de um ano.

Artigo 25 – É admitida a possibilidade de o ADMINISTRADOR adotar processo de
consulta formal aos cotistas do FUNDO, em casos que julgar necessário. Para
tanto, deverá encaminhar correspondência para que cada cotista se manifeste
sobre a matéria a ser deliberada. A ausência de resposta, será considerada como
aprovação à matéria apresentada.

Artigo 26 – As demonstrações contábeis do FUNDO serão aprovadas em
assembléia geral ordinária que se reunirá, anualmente, em até 120 (cento e vinte)
dias após o término de cada exercício social.

CAPÍTULO VII – POLÍTICA DE INFORMAÇÕES DO FUNDO

Artigo. 27 – A ADMINISTRADORA divulgará, imediatamente, através de
correspondência aos cotistas, qualquer ato ou fato relevante atinente ao FUNDO,
possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões quanto à permanência no
FUNDO.

Artigo. 28 – A ADMINISTRADORA divulgará diariamente, através de qualquer
meio de comunicação permitido pela legislação em vigor, o valor da cota e do
patrimônio líquido do FUNDO.
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Artigo. 29 – A ADMINISTRADORA remeterá, mensalmente, aos cotistas extrato
com todas as informações previstas na legislação em vigor, exceto para o caso de
manifestação contrária ao seu recebimento.

Artigo. 30 – A ADMINISTRADORA deverá disponibilizar aos cotistas informações
sobre (i) rentabilidade, (ii) valor e composição da carteira, por ativos ponderados no
prazo de até 10 (dez) dias contados do encerramento do mês a que se referirem;

Parágrafo 1º – A composição da carteira será divulgada aos cotistas contemplando
a classe dos ativos e percentual em relação ao Patrimônio Liquido do FUNDO.

Parágrafo 2º – Caso a divulgação da carteira do FUNDO possa prejudicar a
atuação do mesmo, a critério do gestor, o demonstrativo da composição da carteira
poderá omitir a identificação e quantidade de suas operações e/ou posições,
conforme facultado pela regulamentação em vigor.

Parágrafo 3º – As informações omitidas, conforme parágrafo acima, serão
disponibilizadas no prazo máximo de 90 (noventa) dias após o encerramento de
cada mês.

Parágrafo 4º – Demais Informações obrigatórias, inclusive as relativas à
composição da carteira e de exercícios anteriores, poderão ser disponibilizadas na
sede da ADMINISTRADORA ou na agência de relacionamento, do Banco do Brasil
S/A, mediante solicitação.

Artigo. 31 – A ADMINISTRADORA disponibilizará as demonstrações financeiras
anuais a qualquer interessado que as solicitar, no prazo máximo de 90 (noventa)
dias após o encerramento do exercício social.

Parágrafo Único – Esclarecimentos aos cotistas serão prestados por meio da
Central de Atendimento Banco do Brasil S A., conforme telefones abaixo:

Central de Atendimento Banco do Brasil S A
Capitais e Regiões Metropolitanas – 4004 0001
Demais localidades – 0800 729 0001
Deficiente Auditivo e de Fala – 0800 729 0088

Suporte Técnico – Auto-atendimento internet e Auto-atendimento Celular
Suporte Pessoa Física – 0800 729 0200
Suporte Pessoa Jurídica – 0800 729 0500

Caso considere que a solução dada a ocorrência mereça revisão:
Ouvidoria Banco do Brasil – 0800 729 5678

SAC – 0800-729 0722

CAPÍTULO VIII – DA TRIBUTAÇÃO

Artigo 32 -  Os rendimentos auferidos nos resgates estão sujeitos à incidência do
Imposto de Renda na forma prevista pela legislação em vigor.
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Artigo 33 – As operações da carteira do FUNDO não estão sujeitas à tributação do
Imposto de Renda e IOF.

Parágrafo único - Alterações na legislação fiscal vigente acarretarão modificações
nos procedimentos tributários aplicáveis ao FUNDO e aos cotistas.

CAPÍTULO IX – ENCARGOS

Artigo 34 - Constituem encargos que poderão ser debitados ao FUNDO pelo
ADMINISTRADOR, no que couber:

a) taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou
autárquicas, que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e
obrigações do FUNDO;

b) despesas com o registro de documentos em cartório, impressão,
expedição e publicação de relatórios e informações periódicas previstas
na regulamentação vigente;

c) despesas com correspondência de interesse do FUNDO, inclusive
comunicações aos cotistas;

d) honorários e despesas do auditor independente;

e) emolumentos e comissões pagas por operações do FUNDO;

f) honorários de advogado, custas e despesas processuais correlatas,
incorridas em razão de defesa dos interesses do FUNDO, em juízo ou
fora dele, inclusive o valor da condenação, imputada ao FUNDO, se for o
caso;

g) parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro e não
decorrente diretamente de culpa ou dolo dos prestadores dos serviços
de administração no exercício de suas respectivas funções;

h) despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito
de voto do FUNDO pelo ADMINISTRADOR ou por seus representantes
legalmente constituídos, em assembléias gerais das companhias nas
quais o FUNDO detenha participação;

i) despesas com custódia e liquidação de operações com títulos e valores
mobiliários, ativos financeiros e modalidades operacionais.

j) despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações ou
com certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários.

CAPÍTULO X – POLÍTICA RELATIVA AO EXERCÍCIO DE DIREITO DE VOTO

Artigo 35– Ao adotar a Política de Exercício de Direito de Voto, conforme indicado
no endereço eletrônico www.bb.com.br, a Gestora comparecerá às assembléias
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em que o FUNDO seja detentor de títulos e valores mobiliários, sempre que
identificar tal necessidade, a fim de resguardar os direitos e interesses dos cotistas.

CAPÍTULO XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 36 - Em função das condições econômicas, do mercado financeiro e
patrimonial dos emissores dos ativos, o ADMINISTRADOR poderá realizar provisão
para valorização ou desvalorização dos ativos integrantes da carteira adequando-
os aos valores de mercado.

Artigo 37 – Para transmissão de ordens de aplicação e resgate de cotas do
FUNDO, os cotistas utilizarão os meios disponibilizados pelo ADMINISTRADOR
para tal finalidade.

Artigo 38 – O exercício social do FUNDO compreende o período de 1º de outubro
a 30 de setembro.

Artigo 39 – Este regulamento subordina-se às exigências previstas na legislação
vigente divulgada pela Comissão de Valores Mobiliários, em especial, à Instrução
CVM 409 e alterações posteriores.

Artigo 40 – Fica eleito o foro da cidade do Rio de Janeiro (RJ), com expressa
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para quaisquer ações
nos processos judiciais relativos ao FUNDO ou a questões decorrentes deste
Regulamento.

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2009.

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Nélio Henriques Lima
Diretor-Executivo
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Senhores Acionistas: 

Apresentamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras 
Individuais (Controladora) e Consolidadas, referentes ao exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2007.  

 

AMBIENTE ECONÔMICO 

 

Apesar das turbulências ocorridas nos mercados internacionais, o ano de 2007 foi 
marcado por uma significativa aceleração da atividade econômica, resultando no 
aumento de 5,4% do Produto Interno Bruto (PIB), maior taxa desde o ano de 2004. O 
crescimento baseou-se, principalmente, na ampliação do consumo interno e na 
expansão dos investimentos. Para 2008 estima-se um crescimento de 4,8% do PIB. 

 

O consumo das famílias aumentou 6,5% em 2007, marcando o quarto ano consecutivo 
de expansão. Segundo dados do IBGE, a alta foi favorecida pela elevação de 3,6% da 
massa salarial dos trabalhadores, em termos reais, e pelo acréscimo no saldo de 
operações de crédito do sistema financeiro para as pessoas físicas.  

 

O crédito total concedido pelo sistema financeiro representou aproximadamente 35% 
do PIB em 2007. O crédito destinado a pessoas físicas foi responsável por 
aproximadamente 34% do crédito total concedido pelo sistema financeiro, 
representando cerca de 12% do PIB. Para 2008 estima-se que o volume de crédito 
para pessoas físicas seja 23% maior que o do ano anterior. 

 

No setor externo, as exportações totalizaram US$ 160,6 bilhões, apresentando alta de 
16,6% em relação ao ano anterior, influenciadas pelo crescimento da demanda 
mundial por commodities e conseqüente elevação do preço desses produtos. As 
importações totalizaram US$ 120,6 bilhões, com alta de 32,0% em relação ao ano 
anterior, com destaque para o expressivo aumento das importações de bens de 
consumo e bens de capital para a indústria além da valorização do real. O superávit 
comercial em 2007 foi de US$ 40,0 bilhões. Estima-se que em 2008 o superávit 
comercial seja da ordem de US$ 22,8 bilhões. 

 

O número de trabalhadores com carteira assinada aumentou 5,2% no ano de 2007. De 
acordo com o Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados (Caged), do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), foram criados 1,6 milhão de postos de 
trabalho com carteira de trabalho assinada, resultado mais expressivo desde o início 
da série, em janeiro de 1985.  

 

 

O MERCADO DE CARTÕES DE PAGAMENTO 

 

Segundo dados da ABECS (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e 
Serviços) o volume financeiro das Transações que utilizaram cartões como meio de 
pagamento atingiu R$312,5 bilhões em 2007, representando um crescimento de 
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22,0% em relação aos R$256,2 bilhões do ano anterior. No ano de 2007, R$183,2 
bilhões foram gastos nas Transações com cartões de crédito, R$84,9 bilhões nas 
Transações com cartão de débito e R$44,4 bilhões nas Transações com Cartões Private 
Label, o que representou um crescimento em 2007 quando comparado ao ano anterior 
de 21,2% no valor das Transações com cartões de crédito, 21,8% no valor das 
Transações com cartões de débito e 25,8% no valor das Transações com cartões de 
loja. 

 

Em 2007, a utilização dos cartões como meio de pagamento representou 20,1% do 
consumo privado das famílias brasileiras, segundo dados da ABECS e do IBGE, em 
comparação a 18,3% no ano de 2006. 

 

Segundo dados do Banco Central, em 2007, 50,4% das operações foram realizadas 
com cartões de pagamento, quando considerados todos os meios de pagamento exceto 
o dinheiro, em comparação a 46,0% no ano de 2006. No mesmo período, a utilização 
do cheque como meio de pagamento caiu de 23,5% para 18,9%. 

 

O gráfico abaixo demonstra a crescente substituição do cheque pelos cartões de 
pagamento. 
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A COMPANHIA 

 

A Companhia é a Adquirente líder do setor de cartões de pagamento no mercado 
brasileiro, em termos de Volume Financeiro de Transações, detendo participação de 
43,7% no mercado que movimentou R$312,5 bilhões no ano de 2007, de acordo com 
dados divulgados pela ABECS. A liderança da Companhia se reflete também em uma 
maior quantidade de Transações por Estabelecimento, tendo atingido 2,0 mil 
Transações por Estabelecimento em 2007, bem como em um maior Volume Financeiro 
de Transações por Estabelecimento, volume este que foi de R$115,7 mil em 2007.  

 

A Companhia atualmente é a única Adquirente no Brasil da Bandeira Visa, a marca 
líder de cartões de pagamento e de maior aceitação no País e no mundo, sendo 
responsável pelo credenciamento de Estabelecimentos e gestão de rede para aceitação 
de cartões de pagamento da Bandeira Visa no Brasil, bem como pela captura, 
transmissão, processamento e liquidação financeira das Transações realizadas com 
cartões de crédito e débito da Bandeira Visa. A Companhia também realiza a instalação 
e manutenção dos Equipamentos de Captura que aluga para os Estabelecimentos 
credenciados.. Em 2007, a Companhia apresentou crescimento de 23,3%, passando de 
R$110,7 bilhões em volume financeiro de Transações capturadas e processadas em 
2006 para R$136,5 bilhões em 2007. 

 

Em 2007 a Companhia capturou e processou aproximadamente 2,4 bilhões de 
Transações, com crescimento de 20,8% em relação aos 2,0 bilhões de Transações 
capturadas e processadas no ano anterior. 

 
A Companhia conta com a maior rede de Estabelecimentos credenciados do País, com 
cerca de 1,2 milhão de Estabelecimentos em 31 de dezembro de 2007, estando 
presente em aproximadamente 94,0% dos municípios brasileiros. Esta ampla rede de 
Estabelecimentos credenciados é decorrente dos esforços de uma equipe de vendas 
composta por mais de 350 profissionais, apoiados por 42 instituições financeiras 
Emissoras de cartões da Bandeira Visa que, em conjunto, somam 21,6 mil agências 
bancárias com quem a Companhia firmou parcerias.  
 

Capacidade de inovação e amplo portfólio de produtos e serviços.  

 

A Companhia utiliza sua plataforma de negócios para antecipar tendências de mercado 
e identificar necessidades dos Estabelecimentos, criando novas linhas de serviços que 
complementem suas atividades e gerem oportunidades de negócios aos 
Estabelecimentos. A Companhia oferece produtos e serviços inovadores em segmentos 
que tenham sinergia com as atividades por ela já realizadas, como o uso da rede na 
conectividade e autorização de transações no segmento de saúde; soluções 
tecnológicas de captura de Transações em novos segmentos como, por exemplo, táxis 
e feiras livres; correspondentes bancários; captura e transmissão de Transações com 
cartões pré-pagos e cartões Private Label Híbrido, voucher eletrônico, recarga de 
celular, soluções de captura para pedágios, dentre outros. A Companhia acredita que o 
amplo leque de produtos e serviços que oferece a seus clientes e a constante busca 
por sua diversificação a coloca em posição vantajosa para credenciar mais 
Estabelecimentos, auxiliar na preferência dos Portadores pela Bandeira Visa e estar à 
frente na captura de oportunidades de mercado, gerando valor a seus acionistas. 
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Dividendos 

A Administração da Companhia deverá apresentar à Assembléia Geral Ordinária 
proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício, que deverá 
observar o que segue, conforme disposto no Art. 36 do Estatuto Social da Companhia: 
 

• Do lucro líquido obtido no exercício social, 5% (cinco por cento) serão 
deduzidos para constituir a reserva legal até que esta reserva atinja 20% (vinte 
por cento) do capital social; 

 
• Os acionistas terão direito de receber, em cada exercício, um dividendo mínimo 

obrigatório correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido 
ajustado de acordo com o disposto no Artigo 202 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das 
S.A.”) podendo a Assembléia Geral, desde que não haja oposição de qualquer 
acionista presente, deliberar a distribuição de dividendo inferior ao obrigatório, 
ou a retenção de todo o lucro; 

 
• Os lucros da Companhia não destinados, nos termos dos Artigos 193 e 197 da 

Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) deverão ser distribuídos como dividendos. 
 
 
Uma vez que a reserva legal da Companhia já atingiu 20% do capital social, a 
Administração propõe que todo o lucro líquido do exercício seja destinado ao 
pagamento de dividendos. 
  
Em 22 de agosto de 2007, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a 
distribuição antecipada de dividendos aos acionistas, com base no balanço semestral 
levantado em 30 de junho de 2007, no montante de R$ 376,2 milhões. Desta forma, 
se aprovada a proposta a ser apresentada pela Administração, serão distribuídos 
adicionalmente R$ 508,7 milhões a título de dividendos aos acionistas da Companhia.  
 
Controladas 
 
A Companhia possui seis sociedades controladas direta ou indiretamente, conforme 
organograma abaixo: 
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Servinet 
 
A Servinet Serviços Ltda. é sediada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e 
atua nas relações comerciais e prestação de serviços de instalação e manutenção dos 
Equipamentos de Captura aos Estabelecimentos credenciados à Companhia. A 
Companhia detém 99,99% do capital social da Servinet e a quota restante é detida 
pelo Sr. Rubén Humberto Osta, diretor-geral da Visa do Brasil. 
 
Servrede 
 
A Servrede Serviços S.A. é sediada na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, e não 
se encontra em operação. Seu objeto social consiste na prestação de serviços de 
gerenciamento de tecnologia de rede para a Companhia. A Companhia detém 99,99% 
do capital social da Servrede e a ação restante é detida pela Servinet Serviços Ltda. 
 
CBGS Ltda. 
 
Para viabilizar a aquisição de empresas atuantes no segmento de conectividade para o 
setor de saúde a companhia constituiu, em julho de 2006, a CBGS – Gestão e 
Processamento de Informações de Saúde Ltda. (CBGS Ltda), subscrevendo 99,99% de 
seu capital social, a qual posteriormente adquiriu a totalidade das cotas da Polimed 
Ltda, em 24 de novembro de 2006 e a totalidade das cotas da Dativa Conectividade 
em Saúde Ltda., no dia 26 de julho de 2007. Dando prosseguimento ao projeto, a 
CBGS Ltda. conferiu a totalidade das cotas de Polimed e Dativa em aumento do capital 
social da Companhia Brasileira de Gestão de Serviços (CBGS), no dia 02 de janeiro de 
2008, passando a deter 40,95% do total das ações da sociedade. 
 
CBGS 
 
A CBGS – Companhia Brasileira de Gestão de Serviços é sediada na cidade de Barueri, 
Estado de São Paulo, e atua na oferta de produtos e serviços de autorização e 
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faturamento eletrônicos, que conectam mais de 70 operadoras de saúde a mais de 
65,0 mil prestadores de serviços, de acordo com as normas da Agência Nacional de 
Saúde - ANS. A Companhia, por meio da CBGS Ltda., detém 40,95% do capital social 
da CBGS, a CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil detém 
17,20% e a Bradesco Seguros detém 41,85%. Por sua vez a CBGS detêm 99,99% do 
capital social da Orizon Brasil Processamento de Informações de Saúde Ltda., empresa 
resultante da incorporação da Dativa Conectividade em Saúde Ltda. pela Polimed 
Ltda., tendo como principal atividade a prestação de serviços de interconexão de rede 
eletrônica, em plataforma tecnológica única, objetivando a troca de informações entre 
operadoras de saúde e prestadores de serviços médicos e hospitalares e quaisquer 
outros agentes do sistema de saúde suplementar e drogarias.
 

RECURSOS HUMANOS  

 

Em 31 de dezembro de 2007, a Companhia contava com 980 colaboradores. Desse 
total, aproximadamente 66% trabalham na sede da Companhia. Os colaboradores são 
considerados como talentos importantes. A Companhia busca atender às suas 
necessidades de pessoal criando oportunidades internas de desenvolvimento. Em seus 
processos de recrutamento externo busca identificar no mercado, profissionais com 
base no seu perfil de competências: comunicação, entendimento do negócio, gestão de 
processos, inovação, orientação para o cliente, orientação para os resultados e 
trabalho em equipe, alinhado com os valores da Companhia: ética, respeito às 
pessoas, profissionalismo, transparência, espírito de equipe, humildade, atenção 
genuína aos clientes, senso de urgência com responsabilidade, sustentabilidade e 
responsabilidade corporativa. A Companhia estimula constantemente o aprimoramento 
de seus colaboradores, abrindo oportunidades de mobilidade e desenvolvimento 
profissional, tendo investido em 2007 R$5,3 milhões em programas de treinamento de 
pessoal. Com o objetivo de aumentar a produtividade e incrementar a eficiência, a 
Companhia oferece uma política de remuneração variável: bônus, distribuição de 
lucros e campanhas de incentivos às vendas. A oferta de benefícios também faz parte 
da política competitiva da Companhia, que procura atribuir benefícios além daqueles 
que são exigências legais a fim de garantir a qualidade do trabalho e o envolvimento 
das pessoas.  

 

 

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL 

 

A Companhia adota procedimentos que objetivam, principalmente, evitar o 
desperdício, mantendo programas de coleta seletiva e disposição responsável de 
resíduos; reduções monitoradas de consumo de água, de energia elétrica e de papel; 
campanhas de promoção do consumo consciente e de atitudes de valor, envolvendo 
tanto a qualidade das relações quanto a conservação de recursos e a gestão de 
impactos como princípio de atuação profissional.  

 

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL, PATROCÍNIO E INCENTIVO CULTURAL 

 

A Companhia considera como estratégico para o negócio que as práticas comerciais 
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integrem os interesses dos clientes, dos Portadores de cartões Visa, de fornecedores, 
de acionistas e da sociedade. Por isso vem adotando uma série de medidas para 
promover sua visão, dentre as quais podemos destacar: Implementação do Código de 
Conduta Empresarial, Valorização da Diversidade e Inclusão Social, Diálogos com 
Fornecedores, Clientes e Públicos Internos. 

 

A Companhia, em parceria com organizações governamentais e não-governamentais, 
concentra o investimento de recursos próprios e fundos por meio de leis de incentivo 
fiscal a ações sociais e culturais que tenham como foco a educação e profissionalização 
de jovens e que privilegiem a inclusão socioeconômica, participando dos seguintes 
projetos: implementação e manutenção de bibliotecas circulantes em estações de 
metrô, Projeto Ler, edição e distribuição de livros para cegos por meio da Fundação 
Dorina Nowill, aulas de práticas circenses, em parceria com o Unicirco Hopi Hari 
(Campinas – SP) e com a ONG Circo de Todo o Mundo (Belo Horizonte – MG), 
ampliação e reforma de hospitais infantis, dentre outros. 

 

 

DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS LINHAS DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 

 

Receita de Comissões, de Aluguel e de Prestação de Serviços 
 
A receita bruta da Companhia é constituída pela (i) receita de comissões, (ii) receita de 
aluguel de Equipamentos de Captura, e (iii) outras receitas.  
 
Receita de Comissões. A principal fonte de receita da Companhia decorre da captura, 
transmissão, processamento e liquidação de Transações efetuadas com cartões de 
crédito e de débito da Bandeira Visa. A receita de comissões é calculada mediante a 
aplicação de um percentual negociado com os Estabelecimentos (Taxa de 
Administração), incidente sobre o valor da Transação no Estabelecimento. As receitas 
são apropriadas ao resultado na data do processamento da respectiva Transação, 
líquidas do valor da Taxa de Intercâmbio devida aos Emissores. O pagamento do 
Emissor à Companhia ocorre em 28 dias após a data do processamento da Transação 
com cartões de crédito, e em um dia após a data do processamento da Transação com 
cartões de débito. A Companhia faz o pagamento aos Estabelecimentos do valor 
correspondente à Transação realizada com cartão de crédito, líquido da Taxa de 
Administração, no prazo de 30 dias, em média, após o processamento da respectiva 
Transação, e em um dia para Transações com cartão de débito. 
 
Nas Transações com o uso de cartão de crédito com pagamento parcelado, a 
apropriação da receita da Taxa de Administração, líquida da Taxa de Intercâmbio, 
ocorre quando a Companhia faz o processamento do valor correspondente de cada 
parcela, sendo que o pagamento é realizado em 30 dias, em média, após a data do 
processamento de cada parcela. 
 
Receita de Aluguel de Equipamentos. A Companhia também aufere receita do aluguel 
dos Equipamentos de Captura. Os valores de aluguel dos Equipamentos de Captura 
variam de acordo com a tecnologia empregada em cada tipo de equipamento, o ramo 
de atividade e a localidade do Estabelecimento. A cobrança dos valores de aluguel de 
Equipamentos de Captura independe de sua utilização pelo Estabelecimento, sendo 
descontado o valor correspondente ao aluguel quando a Companhia faz o pagamento 
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dos valores das Transações ao Estabelecimento, ou através de débito em conta 
corrente do Estabelecimento.  
 
Outras Receitas. A Companhia também tem outras fontes de receita tais como serviços 
de captura de Transações de cartões de benefício (voucher) e de Transações com 
cartões Private Label Híbridos realizadas nos próprios Estabelecimentos Emissores, por 
meio dos quais aufere tarifas unitárias por Transação capturada. Ademais, a 
Companhia aufere receita decorrente de serviços de prevenção a fraudes (Sistema 
LYNX) e de Trava de Domicílio Bancário. 
 
Impostos sobre Serviços 
 
Imposto sobre Serviços (ISS). Incide sobre as receitas provenientes da Taxa de 
Administração cobrada dos Estabelecimentos sobre as Transações e sobre as Outras 
Receitas. Até 31 de julho de 2007, o ISS incidiu sobre as receitas da Companhia à 
alíquota de 0,5%, em virtude de benefício fiscal concedido pelo Município de Barueri. A 
partir de 1º de agosto de 2007, o ISS aplicável à Companhia passou a incidir à 
alíquota de 2%, devido à expiração do prazo de vigência do benefício fiscal referido 
acima; por outro lado, os impostos e contribuições federais (PIS, COFINS, imposto de 
renda e contribuição social) pagos durante o período de apuração passaram a ser 
deduzidos da base de cálculo, por conta de alteração na legislação aplicável. Para as 
filiais das controladas da Companhia, as alíquotas de ISS variam entre 2,0% e 5,0%. 
 
PIS e COFINS. Incidem às alíquotas de 1,65% e 7,60%, respectivamente, calculados 
sobre a receita bruta, deduzida dos insumos na prestação de serviços, conforme os 
termos da legislação vigente. 
 
Custo dos Serviços Prestados 
 
O custo dos serviços prestados inclui todos os gastos relacionados à operação da 
Companhia e varia em função da quantidade de Transações capturadas e do número 
de Equipamentos de Captura, sendo as principais, em ordem de relevância: 

• processamento de dados;  
• rede de telecomunicações e com as operadoras de telefonia;  
• serviço de atendimento telefônico aos Estabelecimentos (call center); 
• instalação e manutenção dos Equipamentos de Captura; 
• depreciação dos Equipamentos de Captura; 
• materiais consumíveis utilizados pelos Estabelecimentos (bobinas de papel); e 
• comissões pagas aos Emissores em razão da prestação de serviços de apoio ao 

credenciamento de Estabelecimentos. 
 
Receitas (Despesas) Operacionais 
 
As receitas (despesas) operacionais da Companhia incluem despesas de pessoal, 
despesas gerais e administrativas, remuneração de administradores e executivos, 
despesas com marketing e outras receitas (despesas) operacionais. 
 
Despesas de Pessoal 
 
As despesas de pessoal são compostas por salários (incluindo 13º salário e férias), 
horas extras, benefícios (vale-refeição, vale-transporte, assistência médica e 
odontológica, entre outros), encargos (INSS, FGTS e outros) e participação dos 
empregados nos resultados. 
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Despesas Gerais e Administrativas 
 
As despesas gerais e administrativas são compostas, principalmente, por: (i) despesas 
com a infra-estrutura predial, tais como aluguel e manutenção de imóveis; (ii) 
despesas com manutenção de sistemas de informática e gastos com a automação de 
escritórios, tais como gastos com licença de software, bem como com manutenção de 
sistemas de gestão integrada de contabilidade, tesouraria, planejamento financeiro e 
custos; e (iii) valores pagos em decorrência dos serviços profissionais contratados, 
como consultores, auditores e advogados e das doações para fins culturais. 
 
Remuneração de Administradores e Executivos 
 
As despesas de remuneração de administradores e executivos inclui todos os gastos 
relacionados a pro labore e gratificações. 
 
Despesas com Marketing 
 
As despesas com marketing incluem (i) gastos com sinalização dos Estabelecimentos 
credenciados e campanhas promocionais desenvolvidas em conjunto com tais 
Estabelecimentos; (ii) gastos com lançamento e promoção de novos produtos ou 
serviços; e (iii) pagamentos de tarifa à Visa International para publicidade de sua 
marca (brand fee).  
 
Outras Receitas (Despesas) Operacionais 
 
As outras receitas (despesas) operacionais incluem os registros relacionados as 
provisões da Companhia, sendo as principais: provisão para contingências tributárias, 
cíveis e trabalhistas e para perdas com Equipamentos de Captura. 
 
Resultado Financeiro 
 
O resultado financeiro da Companhia inclui receitas financeiras, despesas financeiras e 
variações cambiais, líquidas. 
 
As principais receitas financeiras são compostas por aplicações em instituições 
financeiras de primeira linha em CDBs e operações compromissadas lastreadas em 
debêntures, bem como dos juros sobre postergação de recebíveis provenientes da 
operação de securitização de recebíveis no mercado externo. As despesas financeiras 
são compostas principalmente por juros apropriados em decorrência da operação de 
securitização no mercado externo e juros passivos. 

 

DESEMPENHO DA COMPANHIA 

 

Receita de comissões, de aluguel e de prestação de serviços 

 

A receita de comissões, de aluguel e de prestação de serviços aumentou R$517,2 
milhões, ou 23,9%, para R$2.678,6 milhões em 2007, comparada a R$2.161,4 
milhões em 2006. Esse aumento foi devido, principalmente, ao aumento da receita de 
comissões e, em menor proporção, ao aumento da receita de aluguel de Equipamentos 
de Captura, conforme explicado abaixo. 
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Receita de Comissões. A receita de comissões aumentou R$317,7 milhões, ou 
21,3%, para R$1.810,7 milhões em 2007, comparada a R$1.493,0 milhões em 2006. 
Esse aumento é reflexo de um maior Volume Financeiro de Transações envolvendo 
cartões de crédito no período (23,6%) e nos cartões de débito (22,7%), decorrente do 
aumento do consumo privado e do uso crescente dos cartões como meio de 
pagamento. O efeito do aumento do Volume Financeiro de Transações sobre a receita 
de comissões foi parcialmente compensado pela maior participação das Transações 
com cartões de débito em relação ao total das receitas da Companhia, nas quais a 
média da Taxa de Administração líquida é menor que as praticadas nas Transações 
com cartões de crédito. 

 

Receita de Aluguel de Equipamentos. A receita de aluguel de Equipamentos de 
Captura aumentou R$150,0 milhões, ou 25,2%, para R$746,0 milhões em 2007, 
comparada a R$596,0 milhões em 2006. Esse aumento ocorreu, principalmente, 
devido ao aumento de 19,8% da base instalada de Equipamentos de Captura no 
período, consequência da ampliação da rede de Estabelecimentos credenciados, bem 
como da atualização tecnológica de base de Equipamentos de Captura. 

 

Impostos sobre Serviços 

 

ISS. A despesa incorrida com ISS aumentou R$11,4 milhões, ou 102,7%, para 
R$22,5 milhões em 2007, comparada a R$11,1 milhões em 2006. A variação foi devida 
ao aumento da receita de comissões e outras receitas, bem como o aumento da 
alíquota efetiva do imposto que até 31 de julho de 2007 incidiu à alíquota de 0,5%, em 
virtude de benefício fiscal concedido pelo Município de Barueri. A partir de 1º de agosto 
de 2007, o ISS aplicável à Companhia passou a incidir à alíquota de 2%, devido à 
expiração do prazo de vigência do benefício fiscal referido acima; por outro lado, os 
impostos e contribuições federais pagos durante o período de apuração passaram a ser 
deduzidos da base de cálculo do ISS, por conta de alteração na legislação aplicável. 
Para as controladas da Companhia, as alíquotas de ISS variam entre 2,0% e 5,0%. 

 

PIS e COFINS. As contribuições para o PIS e a COFINS calculadas sobre a 
receita bruta aumentaram R$48,7 milhões, ou 23,7%, para R$253,9 milhões em 2007, 
comparadas a R$205,2 milhões em 2006. O aumento do valor das contribuições para o 
PIS e a COFINS decorre principalmente do incremento da receita bruta. 

 

Custo dos Serviços Prestados 

 

O custo dos serviços prestados aumentou R$80,8 milhões, ou 11,7%, para R$771,0 
milhões em 2007, comparado a R$690,2 milhões em 2006. Como percentual da receita 
líquida, o custo dos serviços passou para 32,1% em 2007, comparado a 35,5% em 
2006. As principais variações do período estão apresentadas abaixo: 

 

(i) Instalação e manutenção dos Equipamentos de Captura: aumento de R$19,9 
milhões, ou 19,0%, para R$124,4 milhões em 2007, comparados a R$104,5 
milhões em 2006, nos custos de instalação e manutenção de Equipamentos de 
Captura, decorrente do crescimento de 19,8% da base de Equipamentos de 
Captura; 
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(ii) Rede de telecomunicação e de captura: aumento de R$24,3 milhões, ou 
30,8%, para R$103,3 milhões em 2007, comparado a R$79,0 milhões no 
mesmo período de 2006, em rede de telecomunicação e rede de captura, 
ocorridos pelo aumento de 22,8% na quantidade de Transações realizadas com 
cartões de crédito e 18,0% na de débito; 

 

(iii) Depreciação de Equipamentos de Captura: aumento de R$3,0 milhões, ou 
2,5%, para R$123,4 milhões em 2007, comparado a R$120,4 milhões em 2006, 
nos custos com a depreciação de Equipamentos de Captura. Este aumento foi 
devido ao crescimento de 19,8% da base de Equipamentos de Captura, cujo 
efeito foi parcialmente compensado pela redução no preço de aquisição dos 
Equipamentos de Captura, que são referenciados em Dólar, decorrente da 
apreciação do Real, que foi de 17,2% em 2007; 

 

(iv) Processamento de dados: aumento de R$15,8 milhões, ou 7,2%, para 
R$236,0 milhões em 2007, comparados a R$220,2 milhões em 2006, nos 
custos de processamento de dados, em virtude do aumento de 22,8% na 
quantidade de Transações com cartões de crédito e de 18,0% na de débito. O 
aumento nesses custos foi parcialmente compensado pela renegociação com 
fornecedores, o que gerou ganhos de escala e de eficiência; 

 

(v) Tarifas pagas à Bandeira Visa: aumento de R$14,6 milhões, ou 88,0%, para 
R$31,2 milhões em 2007, comparados a R$16,6 milhões em 2006 nas tarifas 
pagas à Bandeira Visa, decorrente principalmente, do crescimento no Volume 
Financeiro das Transações com cartões de crédito e de débito, bem como pelo 
cancelamento do reembolso de valores em moeda estrangeira. Até janeiro de 
2007, a Visa International reembolsava eventuais custos com variação cambial 
incorridos pela Companhia quando da conversão dos valores recebidos em 
moeda estrangeira em função dos gastos de portadores estrangeiros no Brasil; 
e 

 

(vi) Serviço de atendimento telefônico aos Estabelecimentos: aumento de 
R$3,8 milhões, ou 9,0%, para R$46,1 milhões em 2007, comparado a R$42,3 
milhões no mesmo período de 2006, com serviço de atendimento telefônico aos 
Estabelecimentos, devido ao aumento de 99,0% da quantidade de minutos 
falados na central de help desk em virtude da implantação em 2007 do novo 
modelo de operador logístico, pelo qual o custo da ligação passou a ser 
suportado pela Companhia, e do aumento da quantidade de Equipamentos de 
Captura em 28,0% de 2006 para 2007. Esses aumentos foram compensados 
parcialmente pela redução de custos obtida com renegociação do contrato com 
o fornecedor desse serviço, havendo redução no preço do minuto falado. Para 
maiores informações sobre esses contratos, ver “Atividades da Companhia - 
Contratos Relevantes”. 

 

Outros custos importantes no curso dos negócios da Companhia como tarifas de 
afiliação de Estabelecimentos pago a instituições financeiras e materiais consumíveis 
utilizados pelos Estabelecimentos não tiveram variações significativas. 
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Lucro Bruto 

 

O lucro bruto aumentou R$376,3 milhões, ou 30,0%, para R$1.631,2 milhões em 
2007, comparado a R$1.254,9 milhões em 2006. A margem bruta aumentou para 
67,9% em 2007, comparado a 64,5% em 2006, em decorrência dos fatores descritos 
acima. 

 

Despesas Operacionais 

 

As despesas operacionais aumentaram R$2,4 milhões, ou 0,7%, para R$353,9 milhões 
em 2007, comparadas a R$351,5 milhões em 2006. Essa redução foi devida, 
principalmente, à diminuição das despesas com marketing. Essa variação foi 
parcialmente compensada por um aumento nas despesas gerais e administrativas, de 
pessoal e outras receitas (despesas) operacionais, conforme explicado abaixo. 

 

Despesas de Pessoal. As despesas de pessoal aumentaram R$8,3 milhões, ou 
11,1%, para R$83,0 milhões em 2007, comparadas a R$74,7 milhões em 2006, devido 
ao reajuste anual de salários e consequente aumento dos encargos relacionados, bem 
como do aumento do número de colaboradores da Companhia e suas controladas 
diretas, de 840 colaboradores em 31 de dezembro de 2006 para 980 em 31 de 
dezembro de 2007. 

 

Despesas Gerais e Administrativas. As despesas gerais e administrativas 
aumentaram R$31,1 milhões, ou 34,1%, para R$122,2 milhões em 2007, comparadas 
a R$91,1 milhões em 2006, devido principalmente ao aumento das despesas com 
honorários de consultoria e honorários advocatícios para assessoria em diversos 
projetos e, em menor grau, contratações de terceiros e doações para projetos culturais 
e artísticos, amparadas pela Lei Rouanet. 

 

Despesas com Marketing. As despesas com marketing diminuíram R$75,4 
milhões, ou 40,4%, para R$111,3 milhões em 2007, comparadas a R$186,7 milhões 
em 2006, devido principalmente ao encerramento de parte das ações de marketing 
que passaram a ser realizadas e suportadas em conjunto com a Visa do Brasil e 
Emissores a partir de junho de 2007. 

 

Outras Receitas (Despesas) Operacionais, líquidas. As outras receitas 
(despesas) operacionais, líquidas variaram R$38,2 milhões, de uma receita de R$7,2 
milhões em 2006 para uma despesa de R$31,0 milhões em 2007, devido ao aumento 
das despesas com provisões para contingências tributárias em 2007, sendo que no 
exercício social de 2006 este saldo foi positivo, em decorrência da reversão de 
provisão para contingências tributárias, reduzindo as despesas e gerando saldo credor 
naquele exercício.  

 

Resultado Financeiro 

 

O resultado financeiro diminuiu R$10,8 milhões, ou 12,6%, para R$75,2 milhões em 
2007, comparado a R$86,0 milhões em 2006 pela (i) diminuição na taxa de juros que 
remunera as aplicações financeiras de curto prazo, contratadas em percentual 
equivalente a 100% do CDI, e (ii) pelo aumento das despesas com atualizações 
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monetárias decorrentes de tributos que estão sendo discutidos judicialmente e que são 
corrigidos pela SELIC.  

 

Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social 

 

O lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social aumentou R$363,0 
milhões, ou 36,7%, para R$1.352,4 milhões em 2007, comparado a R$989,4 milhões 
em 2006, em decorrência dos fatores descritos acima. 

 

Lucro Líquido 

 

O lucro líquido aumentou R$226,0 milhões, ou 34,4%, para R$883,9 milhões em 2007, 
comparado a R$657,9 milhões em 2006, conforme variações explicadas acima. 

 

 

Barueri, 28 de janeiro de 2008.  

A Administração 
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

Senhores Acionistas: 

Apresentamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras 
Individuais (Controladora) e Consolidadas, referentes ao exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2006.  

 

AMBIENTE ECONÔMICO 

 

O ano de 2006 foi marcado pela aceleração da atividade econômica, resultando no 
aumento de 3,7% do Produto Interno Bruto (PIB). O crescimento baseou-se, 
principalmente, na ampliação do consumo interno e na expansão dos investimentos.  

 

O consumo das famílias aumentou 4,3% em 2006, marcando o terceiro ano 
consecutivo de expansão. Segundo dados do IBGE, a alta foi favorecida pelo acréscimo 
no saldo de operações de crédito do sistema financeiro para as pessoas físicas.  

 

O crédito total concedido pelo sistema financeiro representou aproximadamente 30% 
do PIB em 2006.  

 

O número de trabalhadores com carteira assinada aumentou 4,7% no ano de 2006. De 
acordo com o Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados (Caged), do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), foram criados 1,2 milhões de postos de 
trabalho com carteira de trabalho assinada.  

 

 

O MERCADO DE CARTÕES DE PAGAMENTO 

 

Segundo dados da ABECS (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e 
Serviços) o volume financeiro das Transações que utilizaram cartões como meio de 
pagamento atingiu R$244,7 bilhões em 2006, representando um crescimento de 
22,7% em relação aos R$199,5 bilhões do ano anterior. No ano de 2006, R$141,9 
bilhões foram gastos nas Transações com cartões de crédito, R$66,5 bilhões nas 
Transações com cartão de débito e R$36,3 bilhões nas Transações com Cartões Private 
Label, o que representou um crescimento em 2006 quando comparado ao ano anterior 
de 23,0% no valor das Transações com cartões de crédito, 19,6% no valor das 
Transações com cartões de débito e 27,4% no valor das Transações com cartões de 
loja. 

 

Em 2006, a utilização dos cartões como meio de pagamento representou 18,3% do 
consumo privado das famílias brasileiras, segundo dados da ABECS e do IBGE. 

 

Segundo dados do Banco Central, em 2006, 46,0% das operações foram realizadas 
com cartões de pagamento, quando considerados todos os meios de pagamento exceto 
o dinheiro. Em relação ao ano de 2005, a utilização do cheque como meio de 
pagamento caiu de 29,2% para 23,5%. 
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A COMPANHIA 

 

A Companhia é a Adquirente líder do setor de cartões de pagamento no mercado 
brasileiro, em termos de Volume Financeiro de Transações, detendo participação de 
45,3% no mercado que movimentou R$244,7 bilhões no ano de 2006, de acordo com 
dados divulgados pela ABECS. A liderança da Companhia se reflete também em uma 
maior quantidade de Transações por Estabelecimento, tendo atingido 2,0 mil 
Transações por Estabelecimento em 2006, bem como em um maior Volume Financeiro 
de Transações por Estabelecimento, volume este que foi de R$111,1 mil em 2006.  

 

A Companhia atualmente é a única Adquirente no Brasil da Bandeira Visa, a marca 
líder de cartões de pagamento e de maior aceitação no País e no mundo, sendo 
responsável pelo credenciamento de Estabelecimentos e gestão de rede para aceitação 
de cartões de pagamento da Bandeira Visa no Brasil, bem como pela captura, 
transmissão, processamento e liquidação financeira das Transações realizadas com 
cartões de crédito e débito da Bandeira Visa. A Companhia também realiza a instalação 
e manutenção dos Equipamentos de Captura que aluga para os Estabelecimentos 
credenciados. Em 2006, a Companhia apresentou crescimento de 21,6%, passando de 
R$91,0 bilhões em volume financeiro de Transações capturadas e processadas em 
2005 para R$110,7 bilhões em 2006. 

 

Em 2006 a Companhia capturou e processou 1.978,1 milhões de Transações, com 
crescimento de 19,4% em relação aos 1.656,7 milhões de Transações capturadas e 
processadas no ano anterior. 

 
A Companhia conta com a maior rede de Estabelecimentos credenciados do País, com 
cerca de 996,6 mil Estabelecimentos em 31 de dezembro de 2006, estando presente 
em aproximadamente 96% dos municípios brasileiros. Esta ampla rede de 
Estabelecimentos credenciados é decorrente dos esforços de uma equipe de vendas 
composta por mais de 350 profissionais, apoiados por 42 instituições financeiras 
Emissoras de cartões da Bandeira Visa que, em conjunto, somam 21,6 mil agências 
bancárias com quem a Companhia firmou parcerias.  
 

Capacidade de inovação e amplo portfólio de produtos e serviços.  

 

A Companhia utiliza sua plataforma de negócios para antecipar tendências de mercado 
e identificar necessidades dos Estabelecimentos, criando novas linhas de serviços que 
complementem suas atividades e gerem oportunidades de negócios aos 
Estabelecimentos. A Companhia oferece produtos e serviços inovadores em segmentos 
que tenham sinergia com as atividades por ela já realizadas, como o uso da rede na 
conectividade e autorização de transações no segmento de saúde; soluções 
tecnológicas de captura de Transações em novos segmentos como, por exemplo, táxis 
e feiras livres; correspondentes bancários; captura e transmissão de Transações com 
cartões pré-pagos e cartões Private Label Híbrido, voucher eletrônico, recarga de 
celular, soluções de captura para pedágios, dentre outros. A Companhia acredita que o 
amplo leque de produtos e serviços que oferece a seus clientes e a constante busca 
por sua diversificação a coloca em posição vantajosa para credenciar mais 
Estabelecimentos, auxiliar na preferência dos Portadores pela Bandeira Visa e estar à 
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frente na captura de oportunidades de mercado, gerando valor a seus acionistas. 

 

Dividendos 

A Administração da Companhia deverá apresentar à Assembléia Geral Ordinária 
proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício, que deverá 
observar o que segue, conforme disposto no Art. 36 do Estatuto Social da Companhia: 
 

• Do lucro líquido obtido no exercício social, 5% (cinco por cento) serão 
deduzidos para constituir a reserva legal até que esta reserva atinja 20% (vinte 
por cento) do capital social; 

 
• Os acionistas terão direito de receber, em cada exercício, um dividendo mínimo 

obrigatório correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido 
ajustado de acordo com o disposto no Artigo 202 da Lei nº 6.404/76 (“Lei das 
S.A.”) podendo a Assembléia Geral, desde que não haja oposição de qualquer 
acionista presente, deliberar a distribuição de dividendo inferior ao obrigatório, 
ou a retenção de todo o lucro; 

 
• Os lucros da Companhia não destinados, nos termos dos Artigos 193 e 197 da 

Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”) deverão ser distribuídos como dividendos. 
 
 
Uma vez que a reserva legal da Companhia já atingiu 20% do capital social, a 
Administração propõe que todo o lucro líquido do exercício seja destinado ao 
pagamento de dividendos. 
  
Em 23 de Agosto de 2006, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a 
distribuição antecipada de dividendos aos acionistas, com base no balanço semestral 
levantado em 30 de junho de 2006, no montante de R$ 328,9 milhões. Desta forma, 
se aprovada a proposta a ser apresentada pela Administração, serão distribuídos 
adicionalmente R$ 323,5 milhões a título de dividendos aos acionistas da Companhia.  
 
Controladas 
 
A Companhia possui seis sociedades controladas direta ou indiretamente, conforme 
organograma abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servinet 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

SERVREDESERVINET

COMPANHIA

CBGS LTDA.

99,99%

POLIMED

99,99%

99,99% 99,99%
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A Servinet Serviços Ltda. é sediada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, e 
atua nas relações comerciais e prestação de serviços de instalação e manutenção dos 
Equipamentos de Captura aos Estabelecimentos credenciados à Companhia.  
 
Servrede 
 
A Servrede Serviços S.A. é sediada na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, e não 
se encontra em operação. Seu objeto social consiste na prestação de serviços de 
gerenciamento de tecnologia de rede para a Companhia.  
 
CBGS Ltda. 
 
Para viabilizar a aquisição de empresas atuantes no segmento de conectividade para o 
setor de saúde a companhia constituiu, em julho de 2006, a CBGS – Gestão e 
Processamento de Informações de Saúde Ltda. (CBGS Ltda), subscrevendo 99,99% de 
seu capital social, a qual posteriormente adquiriu a totalidade das cotas da Polimed 
Ltda, em 24 de novembro de 2006  
 

RECURSOS HUMANOS  

 

Em 31 de dezembro de 2006, a Companhia contava com 792 colaboradores. Os 
colaboradores são considerados como talentos importantes. A Companhia busca 
atender às suas necessidades de pessoal criando oportunidades internas de 
desenvolvimento. Em seus processos de recrutamento externo busca identificar no 
mercado, profissionais com base no seu perfil de competências: comunicação, 
entendimento do negócio, gestão de processos, inovação, orientação para o cliente, 
orientação para os resultados e trabalho em equipe, alinhado com os valores da 
Companhia: ética, respeito às pessoas, profissionalismo, transparência, espírito de 
equipe, humildade, atenção genuína aos clientes, senso de urgência com 
responsabilidade, sustentabilidade e responsabilidade corporativa. A Companhia 
estimula constantemente o aprimoramento de seus colaboradores, abrindo 
oportunidades de mobilidade e desenvolvimento profissional, tendo investido em 2006 
R$4,3 milhões em programas de treinamento de pessoal. Com o objetivo de aumentar 
a produtividade e incrementar a eficiência, a Companhia oferece uma política de 
remuneração variável: bônus, distribuição de lucros e campanhas de incentivos às 
vendas. A oferta de benefícios também faz parte da política competitiva da Companhia, 
que procura atribuir benefícios além daqueles que são exigências legais a fim de 
garantir a qualidade do trabalho e o envolvimento das pessoas.  

 

 

RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL 

 

A Companhia adota procedimentos que objetivam, principalmente, evitar o 
desperdício, mantendo programas de coleta seletiva e disposição responsável de 
resíduos; reduções monitoradas de consumo de água, de energia elétrica e de papel; 
campanhas de promoção do consumo consciente e de atitudes de valor, envolvendo 
tanto a qualidade das relações quanto a conservação de recursos e a gestão de 
impactos como princípio de atuação profissional.  
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RESPONSABILIDADE SOCIAL, PATROCÍNIO E INCENTIVO CULTURAL 

 

A Companhia considera como estratégico para o negócio que as práticas comerciais 
integrem os interesses dos clientes, dos Portadores de cartões Visa, de fornecedores, 
de acionistas e da sociedade. Por isso vem adotando uma série de medidas para 
promover sua visão, dentre as quais podemos destacar: Implementação do Código de 
Conduta Empresarial, Valorização da Diversidade e Inclusão Social, Diálogos com 
Fornecedores, Clientes e Públicos Internos. 

 

A Companhia, em parceria com organizações governamentais e não-governamentais, 
concentra o investimento de recursos próprios e fundos por meio de leis de incentivo 
fiscal a ações sociais e culturais que tenham como foco a educação e profissionalização 
de jovens e que privilegiem a inclusão socioeconômica, participando dos seguintes 
projetos: implementação e manutenção de bibliotecas circulantes em estações de 
metrô, Projeto Ler, edição e distribuição de livros para cegos por meio da Fundação 
Dorina Nowill, aulas de práticas circenses, em parceria com o Unicirco Hopi Hari 
(Campinas – SP) e com a ONG Circo de Todo o Mundo (Belo Horizonte – MG), 
ampliação e reforma de hospitais infantis, dentre outros. 

 

 

DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS LINHAS DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 

 

Receita de Comissões, de Aluguel e de Prestação de Serviços 
 
A receita bruta da Companhia é constituída pela (i) receita de comissões, (ii) receita de 
aluguel de Equipamentos de Captura, e (iii) outras receitas.  
 
Receita de Comissões. A principal fonte de receita da Companhia decorre da captura, 
transmissão, processamento e liquidação de Transações efetuadas com cartões de 
crédito e de débito da Bandeira Visa. A receita de comissões é calculada mediante a 
aplicação de um percentual negociado com os Estabelecimentos (Taxa de 
Administração), incidente sobre o valor da Transação no Estabelecimento. As receitas 
são apropriadas ao resultado na data do processamento da respectiva Transação, 
líquidas do valor da Taxa de Intercâmbio devida aos Emissores. O pagamento do 
Emissor à Companhia ocorre em 28 dias após a data do processamento da Transação 
com cartões de crédito, e em um dia após a data do processamento da Transação com 
cartões de débito. A Companhia faz o pagamento aos Estabelecimentos do valor 
correspondente à Transação realizada com cartão de crédito, líquido da Taxa de 
Administração, no prazo de 30 dias, em média, após o processamento da respectiva 
Transação, e em um dia para Transações com cartão de débito. 
 
Nas Transações com o uso de cartão de crédito com pagamento parcelado, a 
apropriação da receita da Taxa de Administração, líquida da Taxa de Intercâmbio, 
ocorre quando a Companhia faz o processamento do valor correspondente de cada 
parcela, sendo que o pagamento é realizado em 30 dias, em média, após a data do 
processamento de cada parcela. 
 
Receita de Aluguel de Equipamentos. A Companhia também aufere receita do aluguel 
dos Equipamentos de Captura. Os valores de aluguel dos Equipamentos de Captura 
variam de acordo com a tecnologia empregada em cada tipo de equipamento, o ramo 
de atividade e a localidade do Estabelecimento. A cobrança dos valores de aluguel de 

515



Equipamentos de Captura independe de sua utilização pelo Estabelecimento, sendo 
descontado o valor correspondente ao aluguel quando a Companhia faz o pagamento 
dos valores das Transações ao Estabelecimento, ou através de débito em conta 
corrente do Estabelecimento.  
 
Outras Receitas. A Companhia também tem outras fontes de receita tais como serviços 
de captura de Transações de cartões de benefício (voucher) e de Transações com 
cartões Private Label Híbridos realizadas nos próprios Estabelecimentos Emissores, por 
meio dos quais aufere tarifas unitárias por Transação capturada. Ademais, a 
Companhia aufere receita decorrente de serviços de prevenção a fraudes (Sistema 
LYNX) e de Trava de Domicílio Bancário. 
 
Impostos sobre Serviços 
 
Imposto sobre Serviços (ISS). Incide sobre as receitas provenientes da Taxa de 
Administração cobrada dos Estabelecimentos sobre as Transações e sobre as Outras 
Receitas. O ISS incidiu sobre as receitas da Companhia à alíquota de 0,5%, em virtude 
de benefício fiscal concedido pelo Município de Barueri. Para as filiais das controladas 
da Companhia, as alíquotas de ISS variam entre 2,0% e 5,0%. 
 
PIS e COFINS. Incidem às alíquotas de 1,65% e 7,60%, respectivamente, calculados 
sobre a receita bruta, deduzida dos insumos na prestação de serviços, conforme os 
termos da legislação vigente. 
 
Custo dos Serviços Prestados 
 
O custo dos serviços prestados inclui todos os gastos relacionados à operação da 
Companhia e varia em função da quantidade de Transações capturadas e do número 
de Equipamentos de Captura, sendo as principais, em ordem de relevância: 

• processamento de dados;  
• rede de telecomunicações e com as operadoras de telefonia;  
• serviço de atendimento telefônico aos Estabelecimentos (call center); 
• instalação e manutenção dos Equipamentos de Captura; 
• depreciação dos Equipamentos de Captura; 
• materiais consumíveis utilizados pelos Estabelecimentos (bobinas de papel); e 
• comissões pagas aos Emissores em razão da prestação de serviços de apoio ao 

credenciamento de Estabelecimentos. 
 
Receitas (Despesas) Operacionais 
 
As receitas (despesas) operacionais da Companhia incluem despesas de pessoal, 
despesas gerais e administrativas, remuneração de administradores e executivos, 
despesas com marketing e outras receitas (despesas) operacionais. 
 
Despesas de Pessoal 
 
As despesas de pessoal são compostas por salários (incluindo 13º salário e férias), 
horas extras, benefícios (vale-refeição, vale-transporte, assistência médica e 
odontológica, entre outros), encargos (INSS, FGTS e outros) e participação dos 
empregados nos resultados. 
 
Despesas Gerais e Administrativas 
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As despesas gerais e administrativas são compostas, principalmente, por: (i) despesas 
com a infra-estrutura predial, tais como aluguel e manutenção de imóveis; (ii) 
despesas com manutenção de sistemas de informática e gastos com a automação de 
escritórios, tais como gastos com licença de software, bem como com manutenção de 
sistemas de gestão integrada de contabilidade, tesouraria, planejamento financeiro e 
custos; e (iii) valores pagos em decorrência dos serviços profissionais contratados, 
como consultores, auditores e advogados e das doações para fins culturais. 
 
Remuneração de Administradores e Executivos 
 
As despesas de remuneração de administradores e executivos inclui todos os gastos 
relacionados a pro labore e gratificações. 
 
Despesas com Marketing 
 
As despesas com marketing incluem (i) gastos com sinalização dos Estabelecimentos 
credenciados e campanhas promocionais desenvolvidas em conjunto com tais 
Estabelecimentos; (ii) gastos com lançamento e promoção de novos produtos ou 
serviços; e (iii) pagamentos de tarifa à Visa International para publicidade de sua 
marca (brand fee).  
 
Outras Receitas (Despesas) Operacionais 
 
As outras receitas (despesas) operacionais incluem os registros relacionados as 
provisões da Companhia, sendo as principais: provisão para contingências tributárias, 
cíveis e trabalhistas e para perdas com Equipamentos de Captura. 
 
Resultado Financeiro 
 
O resultado financeiro da Companhia inclui receitas financeiras, despesas financeiras e 
variações cambiais, líquidas. 
 
As principais receitas financeiras são compostas por aplicações em instituições 
financeiras de primeira linha em CDBs e operações compromissadas lastreadas em 
debêntures, bem como dos juros sobre postergação de recebíveis provenientes da 
operação de securitização de recebíveis no mercado externo. As despesas financeiras 
são compostas principalmente por juros apropriados em decorrência da operação de 
securitização no mercado externo e juros passivos. 

 

DESEMPENHO DA COMPANHIA 

 

Receita de Comissões, de Aluguéis e de Prestação de Serviços 

 

A receita de comissões, de aluguéis e de prestação de serviços aumentou R$362,2 
milhões, ou 20,1%, para R$2.161,4 milhões em 2006, comparado a R$1.799,2 
milhões em 2005. O aumento da receita bruta foi decorrente do aumento da receita de 
comissões e, em menor proporção, ao aumento da receita de aluguel de 
equipamentos, conforme explicado abaixo. 

 

 Receita de Comissões. A receita de comissões aumentou R$220,8 milhões, ou 
17,4%, para R$1.493,0 milhões em 2006, comparado a R$1.272,2 milhões em 2005. 

517



Esse aumento é reflexo de um maior Volume Financeiro de Transações envolvendo 
cartões de crédito no período (21,2%) e nos cartões de débito (22,6%), decorrente do 
aumento do consumo privado e do uso crescente dos cartões como meio de 
pagamento. O aumento da receita de comissões foi parcialmente compensado pela 
maior participação das Transações com cartões de débito em relação ao total das 
receitas da Companhia, onde a média da Taxa de Administração líquida é menor que 
as praticadas nas Transações com cartões de crédito. 

 

Receita de Aluguel de Equipamentos. A receita de aluguel de equipamentos de 
captura eletrônica de Transações aumentou R$129,7 milhões, ou 27,8%, para R$596,0 
milhões em 2006, comparado a R$466,2 milhões em 2005. Esse aumento ocorreu, 
principalmente, pelo aumento de 21,6% na base instalada de Equipamentos de 
Captura no período, conseqüência da ampliação da rede de Estabelecimentos. 

 

Impostos sobre Serviços 

 

 ISS. A despesa incorrida com ISS aumentou R$0,8 milhão, ou 7,5%, para 
R$11,1 milhões em 2006, comparado a R$10,3 milhões em 2005.  A variação foi 
devida ao aumento da receita de comissões e outras receitas. Para as controladas da 
Companhia, as alíquotas de ISS variam entre 2% e 5%. 

 

 PIS e COFINS. As contribuições para o PIS e a COFINS calculadas sobre a 
receita bruta aumentaram R$30,8 milhões, ou 17,7%, para R$205,2 milhões, 
respectivamente, em 2006, comparado a R$174,4 milhões, respectivamente, em 2005. 
O aumento do valor das contribuições para o PIS e a COFINS decorre do incremento de 
receita de comissões, de aluguel de equipamentos de captura eletrônica de Transações 
e outras receitas. 

 

Custo dos Serviços Prestados 

 

O custo dos serviços prestados diminuiu R$3,6 milhões, ou 0,5%, para R$690,2 
milhões em 2006, comparados a R$686,6 milhões em 2005. Como percentual da 
receita líquida, o custo dos serviços passou para 35,5% em 2006, comparado a 42,5% 
em 2005. As principais variações do período estão apresentadas abaixo: 

(i) aumento de R$17,4 milhões, ou 8,6%, para R$220,3 milhões em 2006, 
comparados a R$202,9 milhões em 2005, nos custos de processamento 
ocorrido em virtude do aumento de 17,9% no volume de Transações com 
cartões de crédito e de 21,5% no de débito. O aumento nesses custos foi 
parcialmente compensado pela renegociação com fornecedores, o que gerou 
ganhos de escala e de eficiência; 

 

(ii) aumento de R$27,2 milhões, ou 35,2%, para R$104,5 milhões em 2006, 
comparados a R$77,3 milhões em 2005, nos custos de instalação e manutenção 
dos terminais, decorrente do crescimento da base de terminais instalados e 
reparados; 

 

(iii) aumento de R$8,5 milhões, ou 105,8%, para R$16,6 milhões em 2006, 
comparados a R$8,1 milhões em 2005 nas tarifas pagas a Bandeira, decorrente 
principalmente, do crescimento no volume financeiro das Transações com 
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cartões de crédito, bem como pelo aumento na quantidade de Transações com 
cartões de débito; 

 

(iv) diminuição de R$46,6 milhões, ou 27,9%, para R$120,4 milhões em 2006, 
comparado a R$167,0 milhões em 2005, em custos com depreciação devido à 
mudança no prazo de depreciação dos equipamentos de captura de 5 para 3 
anos ocorrido em 2005. Nessa data foi efetuado ajuste em decorrência do novo 
critério, legitimado por meio de laudo emitido por empresa especializada; 

 

(v) diminuição de R$11,2 milhões, ou 27,6%, para R$29,3 milhões em 2006, 
comparado a R$40,5 milhões em 2005, em suprimentos devido à reclassificação 
de itens antes considerados custos, como faixa, banners e adesivos, para 
despesas de marketing em 2006. 

 

Outros custos importantes no curso dos negócios da Companhia como tarifas de 
afiliação de estabelecimentos e gastos com central de atendimento não tiveram 
variações significativas. 

 

Lucro Bruto 

 

O lucro bruto aumentou R$327,1 milhões, ou 35,3%, para R$1.254,9 milhões em 
2006, comparado a R$927,8 milhões em 2005. A margem bruta aumentou para 64,5% 
em 2006, comparado a 57,5% em 2005, em decorrência dos fatores descritos acima. 

 

Despesas Operacionais 

 

As despesas operacionais reduziram R$38,8 milhões, ou 9,5%, para R$351,5 milhões 
em 2006, comparado a R$388,3 milhões em 2005. Essa redução foi devido à 
diminuição das despesas com marketing e outras receitas (despesas) operacionais. 
Essas variações foram parcialmente compensadas por um aumento nas despesas 
gerais e administrativas e de pessoal, conforme explicado abaixo. 

 

Despesas de Pessoal. As despesas de pessoal aumentaram R$7,3 milhões, ou 
10,7%, para R$74,7 milhões em 2006, comparado a R$67,4 milhões no mesmo 
período de 2005, devido ao reajuste anual de salários e ao maior número de 
colaboradores. 

 

Despesas Gerais e Administrativas. As despesas gerais e administrativas 
aumentaram R$38,0 milhões, ou 71,6%, para R$91,1 milhões em 2006, comparado a 
R$53,1 milhões em 2005, devido principalmente ao aumento das despesas 
administrativas e de escritório, despesas com honorários de consultoria e honorários 
advocatícios referentes a diversos projetos e, em menor grau, contratações de 
terceiros e doações para projetos culturais e artísticos, amparadas pela Lei Rouanet. 
Face ao crescimento da Companhia o aumento nessas despesas se faz necessário de 
forma a garantir e aprimorar a estrutura de controles internos existente, bem como na 
pesquisa de novos produtos e serviços. 

 

Despesas com Marketing. As despesas com marketing diminuíram R$69,3 
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milhões, ou 27,1%, para R$186,7 milhões em 2006, comparado a R$256,0 milhões em 
2005, devido principalmente ao encerramento de parte das ações de marketing 
realizadas em conjunto com a Visa do Brasil e Emissores. 

 

Outras Receitas (Despesas) Operacionais. As outras receitas (despesas) 
operacionais diminuíram R$16,8 milhões, para uma receita de R$9,2 milhões em 2006, 
comparado a uma despesa de R$7,6 milhões em 2005, devido basicamente a reversão 
de provisão para contingências tributárias e a reversão de provisão para perda com 
equipamentos de captura de Transações. 

 

Resultado Financeiro 

 

O resultado financeiro aumentou R$38,6 milhões, ou 81,6%, para 86,0 milhões em 
2006, comparado a R$47,4 milhões em 2005, devido principalmente (i) pelo maior 
volume de recursos remunerados por aplicações financeiras de curto prazo e (ii) 
redução de despesas com atualizações monetárias decorrentes de impostos suspensos 
corrigidos pela SELIC. 

 

Lucro Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social 

 

O lucro antes do imposto de renda e da contribuição social aumentou R$402,6 milhões, 
ou 68,6%, para R$989,4 milhões em 2006, comparado a R$586,8 milhões em 2005, 
em decorrência das variações apresentadas acima. 

 

Lucro Líquido 

 

O lucro líquido aumentou R$300,9 milhões, ou 84,3%, para R$657,9 milhões em 2006, 
comparado a R$357,0 milhões em 2005, em decorrência das variações apresentadas 
acima. 

 

 

Barueri, 30 de janeiro de 2007.  

A Administração 

520
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Deloitte Touche Tohmatsu  
Rua Alexandre Dumas, 1.981 
04717-906 - São Paulo - SP 
Brasil 
 
Telefone:    (11) 5186-1000 
Fac-símile:  (11) 5181-2911 
www.deloitte.com.br 

 
 
 
 

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

Aos Administradores e Acionistas da 
Companhia Brasileira de Meios de Pagamento 
Barueri - SP 

1. Examinamos os balanços patrimoniais, controladora e consolidado, da Companhia 
Brasileira de Meios de Pagamento (“Companhia”) e de suas controladas, levantados em 31 
de março de 2009, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 
líquido (controladora), dos fluxos de caixa e do valor adicionado referentes ao trimestre 
findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa 
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras. 

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no 
Brasil e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos 
saldos, o volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da Companhia 
e de suas controladas; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros 
que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das 
práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração da 
Companhia e de suas controladas, bem como da apresentação das demonstrações financeiras 
tomadas em conjunto. 

3. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 representam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, 
controladora e consolidado, da Companhia Brasileira de Meios de Pagamento e de suas 
controladas em 31 de março de 2009, o resultado de suas operações, as mutações de seu 
patrimônio líquido (controladora), os fluxos de caixa e o valor adicionado nas operações 
referentes ao trimestre findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. 

4. Os balanços patrimoniais, controladora e consolidado, levantados em 31 de março de 2008, 
e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido 
(controladora), dos fluxos de caixa e do valor adicionado referentes ao trimestre findo 
naquela data, apresentados para fins de comparação, foram por nós revisados. Nossa revisão 
foi efetuada de acordo com as normas específicas estabelecidas pelo IBRACON - Instituto 
dos Auditores Independentes do Brasil, em conjunto com o Conselho Federal de 
Contabilidade - CFC, e consistiu, principalmente, em: (a) indagação e discussão com os 
administradores responsáveis pelas áreas contábil, financeira e operacional da Companhia e 
de suas controladas quanto aos principais critérios adotados na elaboração das 
demonstrações financeiras; e (b) revisão das informações e dos eventos subsequentes que 
tenham ou possam vir a ter efeitos relevantes sobre a situação financeira e as operações da 
Companhia e de suas controladas. Baseados em nossa revisão, não temos conhecimento de 
nenhuma modificação relevante que deva ser feita nas demonstrações financeiras 
mencionadas neste parágrafo para que estas estejam de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. 
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COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTO E CONTROLADAS

(As demonstrações do resultado para o trimestre findo em 31 de março de 2008 
foram revisadas na extensão descrita no parágrafo 4 do parecer dos auditores independentes) 
(Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido do trimestre por ação)

Nota
explicativa 2009 2008 2009 2008

RECEITA BRUTA
Receita de comissões, de aluguel e de prestação de serviços 877.476          736.400       881.610   739.902   
Impostos sobre serviços (87.364)          (73.347)       (90.318)    (76.677)    

    
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 790.112          663.053       791.292   663.225   

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS (207.170)        (181.712)     (212.176)  (185.243)  
    

LUCRO BRUTO 582.942          481.341       579.116   477.982   

(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS
Pessoal (13.190)          (9.364)         (24.127)    (18.426)    
Gerais e administrativas (40.491)          (36.579)       (26.664)    (23.489)    
Remuneração de administradores e executivos 28 (3.885)            (3.353)         (3.997)      (3.640)      
Marketing (11.411)          (7.206)         (11.434)    (7.228)      
Equivalência patrimonial 10 (17.767)          (12.014)       -              -              
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas 30 (22.211)          495.683       (33.814)    491.633   

    
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO 

RESULTADO FINANCEIRO 473.987          908.508       479.080   916.832   

RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras 29 31.486            36.290         32.820     36.914     
Despesas financeiras 29 (10.230)          (22.526)       (13.124)    (24.302)    
Antecipação de recebíveis, líquida 29 21.959            -                  21.959     -              
Variação cambial, líquida 29 445                 678             445          678          

43.660            14.442         42.100     13.290     
    

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 517.647          922.950       521.180   930.122   

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Correntes 24 (208.685)        (315.332)     (211.581)  (315.629)  
Diferidos 24 24.237            (3.440)         23.600     (10.315)    

    
LUCRO LÍQUIDO DO TRIMESTRE 333.199          604.178       333.199   604.178   

LUCRO LÍQUIDO DO TRIMESTRE POR AÇÃO
   EM CIRCULAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL - R$ 3.o) 0,24                0,89            

NÚMERO DE AÇÕES EM CIRCULAÇÃO NO
   ENCERRAMENTO DO TRIMESTRE 21.a) 1.364.783.800 682.295.143

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

     Controladora          Consolidado     

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
PARA OS TRIMESTRES FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2009 E DE 2008
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (CONTROLADORA)
PARA OS TRIMESTRES FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2009 E DE 2008

(Em milhares de reais - R$, exceto o valor por ação)

Reserva
Nota Capital Reserva de lucros - Lucros

explicativa  social de capital      legal     acumulados Total
     

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 74.534 3.627       14.907       508.671            601.739     

Ajuste de exercícios anteriores  - Lei nº 11.638/07 2 -             -                 -                   9.281                9.281           
     

SALDOS DE ABERTURA DE 2008 74.534   3.627         14.907         517.952            611.020       

Dividendos sobre lucros acumulados (R$0,75 por ação) 21.b) -             -                 -                   (517.952)          (517.952)      
Aumento de capital por subscrição de ações 21.a) 846        64.979       -                   -                        65.825         
Redução de capital 21.a) (1)           -                 -                   -                        (1)                 
Lucro líquido do trimestre - ajustado 2 -             -                 -                   (604.178)          (604.178)      
Destinação do lucro líquido do trimestre-

Dividendos propostos (R$0,89 por ação) -             -                 -                   604.178            604.178       
     

SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2008 75.379   68.606       14.907         -                        158.892       

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 75.379   68.606       15.076         - 159.061       

Lucro líquido do trimestre -             -                 -                   333.199            333.199       
Destinação do lucro líquido do trimestre-

Dividendos propostos (R$0,24 por ação) 21.b) -             -                 -                   (333.199)          (333.199)      
     

SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2009 75.379   68.606       15.076         -                        159.061       

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

(A demonstração das mutações do patrimônio líquido para o trimestre findo em 31 de março de 2008
foi revisada na extensão descrita no parágrafo 4 do parecer dos auditores independentes) 
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA 
PARA OS TRIMESTRES FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2009 E DE 2008
(As demonstrações dos fluxos de caixa para o trimestre findo em 31 de março de 2008
foram revisadas na extensão descrita no parágrafo 4 do parecer dos auditores independentes) 
(Em milhares de reais - R$)

Nota Consolidado
explicativa 2009 2008 2009 2008

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social 517.647       922.950      521.180      930.122      
Ajustes por:

Depreciações e amortizações 33.484         32.905        34.748        33.257        
Custo residual de imobilizado baixado ou alienado 3.111           291             3.380          364             
Provisão para perdas com bens do imobilizado 2.936           3.087          2.936          3.087          
Reversão de provisão para perdas com bens do imobilizado (520)            -                 (795)           -                 
Ganhos com alienação de investimentos, líquidos -                   (502.893)    -                 (500.670)    
Provisão para devedores duvidosos 1.841           3.505          1.841          3.505          
Provisão para contingências 19 29.811         27.281        31.744        28.876        
Ajuste a valor presente do contas a receber de antecipação de recebíveis 7 34.649         -                 34.649        -                 
Equivalência patrimonial 10 17.767         12.014        -                 -                 

(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber operacional (566.321)     (224)           (566.047)    1.377          
Contas a receber de controlada (10)              (66)             177             -                 
Impostos antecipados e a recuperar (87.130)       (57.316)      (90.846)      (58.584)      
Outros valores a receber (circulante e não circulante) 53.772         43.924        52.809        43.725        
Depósitos judiciais 19 (30.941)       (22.580)      (31.941)      (23.536)      
Despesas pagas antecipadamente (2.257)         (1.371)        (2.254)        (1.363)        

Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Contas a pagar a estabelecimentos 107.664       (45.682)      107.664      (45.683)      
Fornecedores (276)            (40.638)      8                 (42.867)      
Impostos e contribuições a recolher (3.584)         (3.996)        (2.925)        (2.139)        
Contas a pagar a controlada (4.764)         (4.533)        -                 -                 
Outras obrigações (circulante e não circulante) (48.487)       (91.582)      (51.102)      (94.130)      
Provisão para contingências (circulante e não circulante) 19 15                (29)             15               (31)             

Caixa proveniente das operações 58.407         275.047      45.241        275.310      
Juros recebidos 7.505           4.387          7.505          4.387          
Juros pagos (7.507)         (4.387)        (7.505)        (4.387)        
Imposto de renda e contribuição social pagos (250.325)     (201.334)    (252.011)    (203.636)    
Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais (191.920)     73.713        (206.770)    71.674        

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aumento de capital em controladas 10 (21.245)       (9.000)        (4.579)        (7.010)        
Recursos obtidos na venda de investimentos -                   502.894      -                 502.894      
Adições ao imobilizado e intangível (30.683)     (22.899)      (31.809)      (23.562)    
Caixa gerado pelas (aplicado nas) atividades de investimento (51.928)     470.995      (36.388)      472.322    

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Financiamentos (221)            (108)           (143)           (108)           
Aumento de capital por subscrição de ações 21.a) -                   65.825        -                 65.825        
Dividendos pagos 21.b) (542.985)   -                 (542.985)    -               
Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades de financiamento (543.206)     65.717        (543.128)    65.717        

  
(REDUÇÃO) AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (787.054)   610.425      (786.286)    609.713    

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (*)
Saldo final 257.540       1.579.802   285.871      1.604.937   
Saldo inicial 1.044.594  969.377      1.072.157   995.224    

  
(REDUÇÃO) AUMENTO DO SALDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (787.054)     610.425      (786.286)    609.713      

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora 

(*) Disponibilidades e aplicações financeiras com conversibilidade imediata e sujeito a um insignificante risco de mudança de valor.
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DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO 
PARA OS TRIMESTRES FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2009 E DE 2008
(As demonstrações do valor adicionado para o trimestre findo em 31 de março de 2008
foram revisadas na extensão descrita no parágrafo 4 do parecer dos auditores independentes) 
(Em milhares de reais - R$)

2009 2008 2009 2008

RECEITAS
Vendas de serviços, líquidas 790.112    663.053      791.292    663.225      
Provisão para devedores duvidosos (1.841)       (3.505)         (1.841)       (3.505)        
Outras receitas operacionais -                502.852      -                503.016      

788.271    1.162.400   789.451    1.162.736   

INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Custo dos serviços prestados (153.203)   (138.421)     (155.687)   (140.033)    
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (50.146)     (36.117)       (34.373)     (22.984)      
Outras despesas operacionais, líquidas (19.312)     -                 (29.596)     -                 
Perdas na realização de ativos (1.058)       (3.665)         (2.434)       (6.591)        

(223.719)   (178.203)     (222.090)   (169.608)    
    

VALOR ADICIONADO BRUTO 564.552    984.197      567.361    993.128      

RETENÇÕES
Depreciações e amortizações (33.484)     (32.905)       (34.748)     (33.257)      

    
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO 531.068    951.292      532.613    959.871      

VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
Equivalência patrimonial (17.767)     (12.014)       -                -                 
Receitas financeiras, incluindo variação cambial líquida e 

antecipação de recebíveis, líquidas 53.890      36.968        55.224      37.592        
36.123      24.954        55.224      37.592        

    
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 567.191    976.246      587.837    997.463      

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Pessoal e encargos (29.618)     (19.996)       (39.744)     (28.518)      
Participação no resultado (2.733)       (1.778)         (3.328)       (2.130)        
Impostos, taxas e contribuições (190.208)   (326.477)     (195.682)   (335.756)    
Juros provisionados e aluguéis (11.433)     (23.817)       (15.884)     (26.881)      
Dividendos a pagar (333.199)   (604.178)     (333.199)   (604.178)    

    
VALOR ADICIONADO DISTRIBUÍDO (567.191)   (976.246)     (587.837)   (997.463)    

       Consolidado            Controladora      

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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COMPANHIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTO E CONTROLADAS 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  
PARA OS TRIMESTRES FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2009 E DE 2008 
(As demonstrações financeiras para o trimestre findo em 31 de março de 2008 foram revisadas 
na extensão descrita no parágrafo 4 do parecer dos auditores independentes) 
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma) 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

A Companhia Brasileira de Meios de Pagamento (“Companhia”), membro da Visa 
International Service Association, foi constituída em 23 de novembro de 1995 e tem como 
objetivo principal a prestação de serviços relacionados a cartões de crédito e de débito e 
outros meios de pagamento, bem como a prestação de serviços correlatos, tais como o 
credenciamento de estabelecimentos comerciais e de prestadores de serviços, o aluguel, a 
instalação e a manutenção de terminais eletrônicos e a captura de dados e de processamento 
de transações eletrônicas e manuais. 

A Companhia foi constituída pelos acionistas União de Comércio e Participações Ltda. 
(Banco Bradesco S.A.), Banco do Brasil Banco de Investimentos S.A., Banco ABN AMRO 
Real S.A. e Visa International Service Association, entre outros. Sua constituição tem o 
intuito de centralizar as operações de adquirentes VISA no Brasil e unificar e manter uma 
rede de estabelecimentos. Após a sua constituição, outras instituições financeiras integraram 
o quadro de acionistas da Companhia, com o objetivo de utilizar seus serviços. 

Em 23 de janeiro de 2003, a Companhia constituiu uma filial em Grand Cayman, Ilhas 
Britânicas Ocidentais, na Walker House, P.O. Box 908GT, Mary Street, George Town (nota 
explicativa nº 22), com o propósito específico da realização no exterior de uma operação de 
securitização do fluxo de direitos creditórios denominados em moeda estrangeira (notas 
explicativas nº 8, nº 20 e nº 25). 

O contexto operacional das controladas e das controladas em conjunto é como segue: 

Servinet Serviços Ltda. (“Servinet”) - o objeto social da Servinet consiste na prestação de 
serviços de manutenção e contatos com estabelecimentos comerciais e estabelecimentos 
prestadores de serviços para a aceitação de cartões de crédito e de débito, bem como outros 
meios de pagamento; na prestação de serviços de instalação e manutenção de terminais 
eletrônicos (“Point of Sales Equipment - POS”) para a captura de dados e o processamento 
de transações com cartões de crédito e de débito, bem como outros meios de pagamento; no 
desenvolvimento de atividades correlatas no setor de serviços julgadas de interesse da 
Servinet; e na participação em outras sociedades como sócia ou acionista. 

Servrede Serviços S.A. (“Servrede”) - o objeto social da Servrede é a prestação de serviços 
de gerenciamento de tecnologia de rede, incluindo a transmissão de dados e informações, 
soluções corporativas, sistemas de comunicação privada e de processamento eletrônico de 
pagamentos, além de prestação de serviços de aplicativos e “data center”, bem como o 
desenvolvimento de outras atividades correlatas no setor de serviços julgadas de seu 
interesse e a participação em outras sociedades como sócia ou acionista. A Servrede 
permanece sem operações em 31 de março de 2009 e de 2008. 
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CBGS - Gestão e Processamento de Informações de Saúde Ltda. (“CBGS Ltda.”) - tem 
como objeto social a prestação de serviços de interconexão de rede eletrônica entre 
operadoras de saúde e prestadoras de serviços médicos e hospitalares e quaisquer outros 
agentes do sistema de saúde, em plataforma tecnológica única; a prestação de serviços de 
digitalização e automatização de processos, emissão de cartões, atendimentos de “call 
center” e outras soluções; a prestação de serviços de leitura de informações de cartões e 
roteamento de transações não financeiras; a locação ou comercialização de leitores de 
cartões, outros equipamentos de informática utilizados na prestação de seus serviços e 
assistência técnica; e a participação em outras sociedades como sócia, acionista ou cotista. 
Atualmente, as atividades da CBGS Ltda. concentram-se na participação societária na 
CBGS. 

Companhia Brasileira de Gestão de Serviços (“CBGS”) - tem por objeto social a prestação 
de serviços de interconexão de rede eletrônica e outros serviços correlatos entre operadoras 
de saúde e prestadores de serviços médicos e hospitalares (como hospitais, clínicas médicas 
e laboratórios), quaisquer outros agentes do sistema de saúde suplementar, indústrias 
farmacêuticas, laboratórios, distribuidores, atacadistas, empresas do gênero, estipulantes, 
empresas usuárias de planos de saúde e drogarias, entre outros, e seguradoras em plataforma 
tecnológica; a participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, como sócia, 
acionista ou cotista. Atualmente, as atividades da CBGS concentram-se nas participações 
societárias na Orizon e Dativa (incorporada pela Orizon em 29 de maio de 2008). 

Orizon Brasil Processamento de Informações de Saúde Ltda. (“Orizon”), anteriormente 
denominada Polimed Ltda. (“Polimed”) - o objeto social da Orizon consiste na consultoria e 
no processamento de informações para as empresas da área médica em geral; na gestão de 
serviços de suporte (“back office”) para empresas operadoras de saúde em geral; na 
prestação de serviços de interconexão de rede eletrônica entre operadoras de saúde e 
prestadores de serviços médicos e hospitalares (como hospitais, clínicas médicas e 
laboratórios) e quaisquer outros agentes do sistema de saúde suplementar e drogarias, em 
plataforma tecnológica única; na prestação de serviços de digitalização e automatização de 
processos, emissão de cartões, atendimento em “call center” e outras soluções; na prestação 
de serviços de leitura de informações de cartões e roteamento de transações não financeiras; 
na locação ou comercialização de leitoras de cartões, outros equipamentos e sistemas de 
informática utilizados na prestação de seus serviços, bem como na prestação de assistência 
técnica a referidos equipamentos; e na participação em outras sociedades, nacionais ou 
estrangeiras, como sócia, acionista ou cotista. 

Prevsaúde Comercial de Produtos e de Benefícios de Farmácia Ltda. (“Prevsaúde”) - o 
objeto social da Prevsaúde consiste em atividades relacionadas à administração e gestão do 
consumo e utilização de benefícios farmacêuticos, medicamentos, drogas e correlatos. 

Precisa Comercialização de Medicamentos Ltda. (“Precisa”) - o objeto social da Precisa é a 
comercialização de medicamentos em geral, com foco na prevenção e manutenção do estado 
de saúde, com sistema de entrega programada. 
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Dativa Conectividade em Saúde Ltda. (“Dativa”) - tinha como objeto social a prestação de 
serviços de interconexão de rede eletrônica para a troca de informações entre operadoras de 
plano privado de assistência à saúde e prestadores de serviços de saúde, médicos e 
hospitalares e quaisquer outros agentes do sistema de saúde complementar; a elaboração de 
programas de computador (software); o licenciamento ou a cessão de direito de uso de 
programas de computador, inclusive distribuição; e a prestação de serviços de pesquisa e 
desenvolvimento de qualquer natureza. Conforme protocolo de incorporação de 29 de maio 
de 2008, a Dativa foi incorporada pela Orizon. O objetivo da incorporação é a maior 
integração e unidade administrativa, comercial e financeira, com a consequente redução de 
custos operacionais, administrativos e financeiros dessas sociedades. 

O acervo líquido incorporado, representado pela posição contábil em 30 de abril de 2008, é 
como segue: 

Ativo:  
Circulante 1.828 
Não circulante    288 

Total do ativo 2.116 
  
Passivo:  

Circulante 1.153 
Patrimônio líquido    963 

Total do passivo e patrimônio líquido 2.116 
  
Reestruturação em controladas - Projeto Saúde 

Em 28 de agosto de 2006, a Companhia constituiu uma nova empresa, denominada CBGS - 
Gestão e Processamento de Informações de Saúde Ltda. (“CBGS Ltda.”), que atua no setor 
de saúde.  

Em 8 de novembro de 2006, a Companhia, através de sua controlada CBGS Ltda., a 
Bradesco Saúde S.A. (“Bradesco Saúde”) e a Caixa de Assistência dos Funcionários do 
Banco do Brasil (“CASSI”) assinaram Acordo de Investimentos, visando à atuação em 
conjunto no segmento de prestação de serviços de interconexão de rede eletrônica e outros 
entre operadores e prestadores de serviços de saúde. Por esse acordo, a Bradesco Saúde e a 
CASSI constituíram a CBGS e garantiram a essa nova empresa o acesso ao seu cadastro de 
clientes para prestação dos referidos serviços com exclusividade. A controlada CBGS Ltda. 
comprometeu-se a adquirir participação equivalente a 40,95% do capital social da CBGS 
por R$139.045, através de novos aportes de capital através da conferência de bens. 

Em 23 de novembro de 2006 e 26 de julho de 2007, a controlada CBGS Ltda. adquiriu a 
totalidade das cotas representativas do capital social da Polimed e da Dativa. 

Em 28 de dezembro de 2006, foi constituída pela Bradesco Saúde (70,87%) e pela CASSI 
(29,13%) a CBGS, com capital social de R$1.000, totalmente subscrito e integralizado em 
dinheiro. O capital social da CBGS está dividido em 1.000.000 de ações ordinárias e 
nominativas, sem valor nominal.  

Em 2 de janeiro de 2008, a CBGS subscreveu, em favor da controlada CBGS Ltda., 693.480 
novas ações ordinárias, sem valor nominal, pelo montante de R$139.045. 
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A integralização desse montante, que dá direito à controlada CBGS Ltda. deter 40,95% de 
participação naquela companhia, ocorreu da seguinte forma: 

• R$60.773 por meio da entrega imediata de 46.661.888 cotas da Polimed, atualmente 
denominada Orizon, cujo valor patrimonial em 31 de dezembro de 2007 é de R$39.339, 
com a geração de ganho de capital no montante de R$21.434. Nas demonstrações 
financeiras consolidadas, conforme nota explicativa nº 30.(c), esse ganho de capital foi 
eliminado na proporção da participação da CBGS Ltda. no capital social da controlada 
CBGS. Em contrapartida, foi eliminado o ágio gerado nesse aumento de capital com o 
investimento na Polimed. 

• R$10.918 por meio da entrega imediata de 1.709.999 cotas da Dativa, cujo valor 
patrimonial em 31 de dezembro de 2007 era de R$11.005, com a geração de perda de 
capital no montante de R$87. 

• R$67.354 a ser integralizado em até dois anos, por meio da entrega de bens suscetíveis 
de avaliação em dinheiro e/ou moeda corrente nacional, os quais serão corrigidos pela 
variação do Índice de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA acrescido de 11,85% ao 
ano, “pro rata die”, desde a data do presente ato até a data da respectiva integralização. 

Após a subscrição de ações, a composição acionária da controlada indireta CBGS ficou da 
seguinte forma: 

 % 
  
CBGS Ltda. 40,95 
Bradesco Saúde 41,85 
CASSI 17,20 
  
Conforme o Acordo de Acionistas, as deliberações societárias e a aprovação de novos 
investimentos requerem a maioria de aprovação pelos acionistas; consequentemente, a 
CBGS foi classificada como uma controlada em conjunto e suas demonstrações financeiras 
foram consolidadas de forma proporcional à participação indireta da Companhia no capital 
social da CBGS. 

Em 16 de março de 2009, a controlada indireta CBGS adquiriu a totalidade das cotas 
representativas do capital da Prevsaúde e da Precisa. O valor de aquisição dessas Sociedades 
foi de R$9.000 e R$1.000, respectivamente, conforme laudo de avaliação econômica 
emitido por empresa independente. A diferença entre o valor patrimonial e o valor pago está 
registrada como ágio na aquisição de investimentos e está fundamentada na perspectiva de 
lucratividade futura dessas Sociedades. 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
ALTERAÇÃO NA LEI DAS SOCIEDADES POR AÇÕES 

As demonstrações financeiras, controladora e consolidado, são de responsabilidade da 
Administração da Companhia e de suas controladas e foram preparadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, contemplando todas as modificações nas práticas 
contábeis introduzidas pela Lei nº 11.638/07, e regulamentadas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis - CPC. 
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Alteração na Lei das Sociedades por Ações 

Em 28 de dezembro de 2007 foi promulgada a Lei nº 11.638, a qual modificou as 
disposições da Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76. A referida Lei, com 
aplicação a partir de 2008, estabelece diversas alterações sobre a elaboração de 
demonstrações financeiras, visando ao alinhamento com as normas internacionais de 
contabilidade (“International Financial Reporting Standards - IFRS”) e atribui à Comissão 
de Valores Mobiliários - CVM o poder de emitir normas para as companhias de capital 
aberto. 

Em 3 de dezembro de 2008, foi editada a Medida Provisória nº 449 (“MP nº 449/08”), com 
força de lei, que instituiu o Regime Tributário Transitório - RTT de apuração do lucro real, 
que trata dos ajustes tributários decorrentes dos novos métodos e critérios contábeis 
introduzidos pela Lei nº 11.638/07, além de introduzir algumas alterações à Lei nº 6.404/76. 

As principais alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e pela MP nº 449/08, 
consideradas nas demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas em 31 de 
março de 2009 e de 2008, são as seguintes: 

• Apresentação da demonstração dos fluxos de caixa em substituição à demonstração das 
origens e aplicações de recursos. 

• Inclusão da apresentação da demonstração do valor adicionado, que demonstra o valor 
adicionado pela Companhia e por suas controladas, bem como a composição da origem e 
alocação de tais valores. 

• Criação da rubrica “Intangível”, apresentada nos balanços patrimoniais no grupo “Ativo 
não circulante”.  

• Eliminação da rubrica “Ativo diferido”, cujos valores foram alocados aos ativos 
imobilizado e intangível. 

• Registro no ativo imobilizado de bens destinados às operações da Companhia adquiridos 
através de operações de arrendamento mercantil. 

• Ajuste a valor presente de valores a receber a longo prazo e relevantes de curto prazo. 

• Extinção da rubrica “Resultados não operacionais” apresentada na demonstração do 
resultado. 

Para fins de melhor comparação, e de acordo com a Deliberação CVM nº 506, de 19 de 
junho de 2006, as demonstrações financeiras de 31 de março de 2008 e 31 de dezembro de 
2007, apresentadas para fins de comparação, foram reclassificadas e os efeitos nessas 
demonstrações financeiras, controladora e consolidado, estão demonstrados a seguir: 
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 31/03/08 31/12/07 
   
Patrimônio líquido originalmente reportado 150.532  601.739  
Ajustes:   

Custo de aquisição de equipamentos de informática adquiridos 
através de arrendamento mercantil, líquido 9.288  10.315  

Saldo de financiamento - arrendamento mercantil a pagar      (928)   (1.034) 
Patrimônio líquido ajustado 158.892  611.020  

   
 

 31/03/08 
  
Lucro líquido do trimestre originalmente reportado 605.099  
Ajustes:  

Reversão das despesas com arrendamento mercantil 107  
Contabilização das despesas de depreciação do trimestre   (1.028) 

Lucro líquido ajustado 604.178  
  

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia e por suas controladas são: 

a) Apuração do resultado 

O resultado é apurado pelo regime de competência. As receitas decorrentes da captura 
das transações com cartões de crédito e de débito são apropriadas ao resultado na data do 
processamento das transações. A receita de serviços prestados para os parceiros e os 
estabelecimentos é reconhecida no resultado quando da prestação de serviços. A receita 
com o repasse antecipado aos estabelecimentos comerciais é reconhecida no momento 
da liquidação da agenda financeira. 

b) Aplicações financeiras 

Registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento 
dos trimestres. 

c) Ativos circulante e realizável a longo prazo 

Demonstrados pelos valores de realização, incluindo os rendimentos e as variações 
monetárias e cambiais auferidos até as datas dos balanços e ajustados, quando aplicável, 
ao valor de mercado ou realização. 

d) Investimentos 

Os investimentos em controladas foram avaliados pelo método da equivalência 
patrimonial, conforme demonstrado na nota explicativa nº 10. Os demais investimentos 
foram avaliados pelo custo de aquisição. 
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e) Imobilizado 

Apresentado ao custo de aquisição, deduzido das respectivas depreciações calculadas 
pelo método linear e da provisão para perdas com equipamentos POS, às taxas 
mencionadas na nota explicativa nº 11, levando em conta a vida útil-econômica dos 
bens. É realizada avaliação se há indicação de que os ativos possam ter sofrido alguma 
desvalorização, no mínimo ao fim de cada exercício social. 

f) Intangível 

Demonstrado pelo custo de aquisição ou formação, deduzido das respectivas 
amortizações calculadas pelo método linear, às taxas mencionadas na nota explicativa 
nº 12. O ágio na aquisição de investimentos é fundamentado com base na expectativa de 
lucratividade futura. Os demais investimentos são registrados pelo custo de aquisição. A 
partir de 1º de janeiro de 2009, os ágios não são mais amortizados, porém submetidos ao 
teste anual para análise de perda do seu valor recuperável, conforme CPC 01. 

g) Passivos circulante e não circulante 

Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
encargos e das variações monetárias e cambiais incorridos até as datas dos balanços. 

h) Contas a receber dos bancos emissores e contas a pagar a estabelecimentos comerciais 

Esses montantes referem-se aos valores das transações realizadas pelos titulares de 
cartões de crédito emitidos por instituições financeiras licenciadas pela Visa 
International Service Association, sendo os saldos de contas a receber dos bancos 
emissores líquidos das taxas de intercâmbio e os saldos de contas a pagar a 
estabelecimentos deduzidos das taxas de administração (taxa de desconto), cujos prazos 
de recebimento dos emissores e de pagamento aos estabelecimentos são inferiores a um 
ano. 

i) Passivos contingentes 

Decorrem de processos judiciais, inerentes ao curso normal dos negócios, movidos por 
terceiros e ex-funcionários, mediante ações cíveis e trabalhistas. Essas contingências são 
avaliadas pela Administração da Companhia e de suas controladas em conjunto com 
seus assessores jurídicos e são quantificadas por meio de critérios que permitam a sua 
mensuração de forma adequada, apesar da incerteza inerente a prazo e valor. Para as 
contingências classificadas como prováveis, são constituídas provisões; para as 
possíveis, somente são divulgadas sem que sejam provisionadas; e, para as remotas, não 
requerem provisão nem divulgação. 

As provisões que envolvem processos tributários estão constituídas por valor equivalente 
à totalidade dos tributos em discussão judicial, atualizados monetariamente e 
computados os juros moratórios como se devidos fossem, até as datas dos balanços. 
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j) Imposto de renda e contribuição social 

O imposto de renda foi constituído à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% 
sobre o lucro tributável excedente a R$240. A contribuição social foi calculada à 
alíquota de 9% sobre o lucro contábil ajustado. O imposto de renda e a contribuição 
social diferidos foram calculados sobre as diferenças temporárias existentes nas datas 
dos balanços. 

k) Ajuste de valor presente com antecipação de recebíveis 

O ajuste a valor presente das operações com antecipação de recebíveis, as quais estão 
registradas na rubrica “Contas a receber operacional” da Companhia e possuem encargos 
prefixados, foi calculado em virtude dos prazos a decorrer, utilizando-se as taxas 
contratadas das referidas operações. Esse ajuste está registrado em contrapartida à 
rubrica “Despesas financeiras”. Vide notas explicativas nº 7 e nº 29. 

l) Moeda estrangeira 

Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira foram convertidos 
para reais pela taxa de câmbio da data de fechamento dos balanços e as diferenças 
decorrentes de conversão de moeda foram reconhecidas no resultado dos trimestres. 

m) Uso de estimativas 

A preparação das demonstrações financeiras requer a adoção de estimativas por parte da 
Administração da Companhia e de suas controladas que impactam certos ativos e 
passivos, divulgações sobre contingências passivas e receitas e despesas nos períodos 
demonstrados. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas 
incluem valor residual do ativo imobilizado, provisão para créditos de liquidação 
duvidosa (aluguel de equipamentos POS), imposto de renda e contribuição social 
diferidos ativos e provisão para contingências. Uma vez que o julgamento da 
Administração envolve estimativas referentes à probabilidade de ocorrência de eventos 
futuros, os montantes reais podem diferir dessas estimativas. A Companhia e suas 
controladas revisam as estimativas e premissas anualmente. 

n) Fluxo de caixa 

A CVM emitiu em 13 de agosto de 2008 a Deliberação nº 547, que trata da 
demonstração dos fluxos de caixa. A Companhia, que divulgava regularmente suas 
demonstrações dos fluxos de caixa de acordo com as Normas e Procedimentos de 
Contabilidade - NPC nº 20 do IBRACON - Instituto dos Auditores Independentes do 
Brasil, optou por divulgá-las nas demonstrações financeiras de acordo com a referida 
Deliberação. Para fins de comparação com o trimestre atual, foram efetuadas 
reclassificações relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2008. 

o) Lucro por ação 

Apurado com base na quantidade de ações em circulação nas datas dos balanços. 

538



Companhia Brasileira de Meios de Pagamento e Controladas 

  

4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 

As demonstrações financeiras consolidadas incorporam os saldos das contas da Companhia 
(controladora), das controladas Servinet, Servrede e CBGS Ltda. e das controladas em 
conjunto CBGS (a partir de 2 de janeiro de 2008), Orizon, anteriormente denominada 
Polimed (a partir de 23 de novembro de 2006), Dativa (de 26 de julho de 2007 a 29 de maio 
de 2008), Prevsaúde e Precisa (a partir de 28 de fevereiro de 2009). Na elaboração dessas 
demonstrações consolidadas foram eliminados os saldos e as transações entre essas 
Sociedades. 

Os componentes de ativo, passivo, receitas e despesas das controladas em conjunto CBGS, 
Orizon, Dativa (incorporada em 29 de maio de 2008), Prevsaúde e Precisa foram incluídos 
proporcionalmente à participação da controladora no capital social destas. 

A conversão para reais das demonstrações financeiras da filial em Grand Cayman, 
preparadas originalmente em dólares norte-americanos, foi efetuada com base nas taxas 
correntes do câmbio de fechamento nas datas dos balanços. 

5. DISPONIBILIDADES 

 Controladora Consolidado 
 2009 2008 2009 2008 
     
Moeda nacional 39 282 1.680 1.444 
Moeda estrangeira 2.839 1.367 2.839 1.367 
Total 2.878 1.649 4.519 2.811 
     
As disponibilidades são constituídas de valores disponíveis em contas bancárias, 
substancialmente representados por montantes depositados pelas instituições financeiras 
emissoras de cartões de crédito, sendo tais valores utilizados para a liquidação financeira 
das transações com os estabelecimentos. 

6. APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

 Controladora Consolidado 
 2009 2008 2009 2008 
     
Debêntures (a) 96.287 499.161 111.015 508.534 
Certificados de Depósito Bancário - CDBs (a) 153.769 1.073.684 165.721   1.088.274 
“Money Market Deposit Account - MMDA” (b) 4.606 5.308 4.606 5.308 
Outras aplicações financeiras            -               -           10             10 
Total 254.662 1.578.153 281.352 1.602.126 
     
(a) Nos trimestres findos em 31 de março de 2009 e de 2008, as aplicações financeiras em 

debêntures e CDBs foram rentabilizadas, em média, a 102,5% e 100%, 
respectivamente, do Certificado de Depósito Interbancário - CDI. 

(b) Os recursos aplicados no exterior (Nova York - EUA) em MMDA são rentabilizados a 
uma taxa pós-fixada de 0,5% ao ano.  
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As aplicações financeiras tem liquidez imediata em montante conhecido de caixa, estão 
sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor e, portanto, foram consideradas como 
equivalentes de caixa nas demonstrações dos fluxos de caixa. Seus valores de mercado não 
diferem dos valores contabilizados. 

7. CONTAS A RECEBER OPERACIONAL 

 Controladora Consolidado 
 2009 2008 2009 2008 
     
Antecipação de recebíveis (a) 682.455 - 682.455 - 
Trava de domicílio bancário (b) 2.382 2.446 2.382 2.446 
Prestação de serviços de interconexão de rede 

eletrônica entre operadoras de saúde (c) - - 3.669 3.282 
Companhia Brasileira de Soluções e Serviços – 

CBSS 3.455 2.689 3.455 2.689 
Outras contas a receber     2.380 2.604     2.380   2.604 
Total 690.672 7.739 694.341 11.021 
     
(a) A Companhia iniciou em 1º de setembro de 2008 e 5 de janeiro de 2009 a prestação de 

serviços de antecipação de recebíveis dos créditos à vista e parcelados, respectivamente, 
à sua rede de estabelecimentos comerciais credenciados. Em 31 de março de 2009, o 
saldo corresponde às operações de antecipação de recebíveis realizadas que serão 
recebidas dos bancos emissores em até 360 dias da data de antecipação aos 
estabelecimentos comerciais. Em 31 de março de 2009, referido montante está líquido 
do ajuste a valor presente referente aos encargos incidentes no montante de R$34.649, 
registrado a débito do resultado financeiro. Vide nota explicativa nº 29. 

(b) A Companhia oferece aos bancos emissores o serviço de trava de domicílio bancário 
mediante autorização prévia do estabelecimento comercial para bloquear qualquer 
transferência de recebíveis desse estabelecimento comercial a outro banco. Por esse 
serviço, a Companhia recebe comissão, a qual é liquidada no mês subsequente à 
solicitação da trava do domicílio bancário pelos bancos emissores. 

(c) Contas a receber da controlada em conjunto Orizon decorrentes da prestação de serviços 
de interconexão de rede eletrônica, em plataforma tecnológica única, objetivando a 
troca de informações entre as operadoras de saúde e os prestadores de serviços médicos 
e hospitalares e quaisquer outros agentes do sistema de saúde suplementar e drogarias. 

O saldo da rubrica “Contas a receber operacional”, por período de vencimento, está 
apresentado a seguir: 

 Controladora Consolidado 
 2009 2008 2009 2008 

     
A vencer 723.695 5.694 727.364 8.976 
Vencidos até 45 dias     1.626 2.045     1.626   2.045 
 725.321 7.739 728.990 11.021 
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8. DIREITOS A RECEBER - SECURITIZAÇÃO NO EXTERIOR 

Referem-se aos direitos a receber do Banco Bradesco S.A. e do Banco do Brasil S.A., 
contratados em julho de 2003, no montante de US$500 milhões, dividido em US$100 
milhões e US$400 milhões, respectivamente, com taxas de juros de 4,777% e 5,911% ao 
ano e prazo de vencimento de oito anos com amortizações trimestrais e carência de dois 
anos. 

Em 31 de março de 2009, o principal a receber do Banco Bradesco S.A. e do Banco do 
Brasil S.A. é de R$429.882 (R$474.099 em 2008). 

Esses saldos foram segregados entre circulante e não circulante de acordo com o 
cronograma de recebimentos, sendo R$208.811 (R$149.275 em 2008) e R$221.071 
(R$324.824 em 2008), respectivamente. 

Os juros são recebidos e pagos de forma antecipada, trimestralmente, e estão contabilizados 
nas rubricas “Juros a receber - securitização no exterior” e “Juros a pagar - securitização no 
exterior”, no montante de R$5.693 (R$6.042 em 2008). 

Esses direitos foram contratados com as mesmas taxas e prazos da obrigação da Companhia 
para com a Brazilian Merchant Voucher Receivables Limited, sociedade de propósito 
específico constituída em Grand Cayman (nota explicativa no 20). 

Em 31 de março de 2009, a composição dos vencimentos a longo prazo, por ano de 
vencimento, é demonstrada a seguir: 

 Controladora 
  
2010 (a partir de abril) 108.975 
2011 112.096 
Total 221.071 
  

9. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS 

Os valores de imposto de renda e contribuição social diferidos são provenientes de 
diferenças temporárias ocasionadas, principalmente, por provisões não dedutíveis 
temporariamente e estão mantidos no circulante e não circulante, considerando a expectativa 
de realização. 

O imposto de renda e a contribuição social diferidos são registrados para refletir os efeitos 
fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre a base fiscal de ativos e passivos e 
o respectivo valor contábil. Os valores apresentados são revisados mensalmente. 

A composição do imposto de renda e da contribuição social diferidos em 31 de março de 
2009 e de 2008 é como segue:  
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 Controladora Consolidado 

 
Imposto  
de renda 

Contribuição 
social 

Imposto  
de renda 

Contribuição 
social 

 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 
         
Diferenças temporárias:         

Provisão para contingências 96.433 68.808 34.716 24.771 105.355 76.123 37.928 27.404 
Provisão para despesas diversas 25.125 10.270 9.045 3.697 25.651 10.574 9.235 3.807 
Ajuste a valor presente do contas a 

receber de antecipação de recebíveis 8.662 - 3.118 - 8.662 - 3.118 - 
Provisão para perdas com equipamentos 

POS 761 772 274 279 761 772 274 279 
Provisão para perda com gastos diferidos            -           -           -           -     1.600   1.874      576      675 

Total 130.981 79.850 47.153 28.747 142.029 89.343 51.131 32.165 

A Administração considera que os ativos diferidos decorrentes de diferenças temporárias 
serão realizados na proporção da solução final das contingências e dos eventos correlatos. A 
expectativa de realização dos impostos e das contribuições diferidos é como segue: 

 Controladora Consolidado 
   
2009 46.985 49.877 
2013 131.149 143.283 
Total 178.134 193.160 
   

10. INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS 

 Controladora Consolidado 
 2009 2008 2009 2008 

     
Em controladas 50.304 71.393 - - 
Outros investimentos          -      271 12 285 
Total 50.304 71.664 12 285 
     
Principais informações sobre as controladas 

  Lucro Participação Equivalência Investimentos 

 Patrimônio (prejuízo) - % patrimonial Controladora 
    líquido    do trimestre 2009 2008 2009 2008 2009 2008 
Controladas diretas:         

Servinet 25.341  (3.159) 99,99 99,99 (3.159) 1.379  25.341 26.200 
CBGS Ltda. 30.840  (14.610) 99,99 99,99 (14.610) (13.388) 24.960 45.190 
Servrede 3  2  99,99 99,99          2          (5)          3          3 

Total      (17.767) (12.014) 50.304 71.393 
         
Controladas em conjunto:         

CBGS 97.151  (1.131) 40,95      
Orizon 15.805  (1.912) 40,95      
Prevsaúde 343  -  40,95      
Precisa (2.685) -  40,95      
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11. IMOBILIZADO 

  Controladora 
  2009 2008 
 Taxa anual de  Depreciação   
 depreciação - % Custo acumulada Líquido Líquido 
      
Equipamentos POS (*) 33 550.139 (370.945) 179.194 154.249 
Equipamentos de processamento  

de dados 20 18.393 (11.031) 7.362 8.956 
Máquinas e equipamentos 10 64.367 (57.471) 6.896 13.705 
Instalações 10 7.595 (5.975) 1.620 1.920 
Móveis e utensílios 10 3.760 (1.603) 2.157 2.305 
Veículos 20        756        (27)        729     4.555 
Total  645.010 (447.052) 197.958 185.690 
      

 
 

 
  Consolidado 
  2009 2008 
 Taxa anual de  Depreciação   
 depreciação - % Custo  acumulada  Líquido Líquido 
      
Equipamentos POS (*) 33 553.208 (372.880) 180.328 154.650 
Equipamentos de processamento  

de dados 20 23.176 (15.412) 7.764 9.364 
Máquinas e equipamentos 10 68.278 (60.962) 7.316 13.826 
Instalações 10 16.198 (8.950) 7.248 5.808 
Móveis e utensílios 10 6.035 (2.599) 3.436 3.752 
Veículos 20        816         (27)        789     4.934 
Total  667.711 (460.830) 206.881 192.334 
      
(*) Em 31 de março de 2009 e de 2008, está contabilizada a provisão para perdas de equipamentos 

POS, nos montantes de R$2.936 e R$3.087, respectivamente, que está registrada como redutora 
do saldo da conta. 

Em 31 de março de 2009 e de 2008, existem ativos imobilizados, advindos de operações de 
arrendamento financeiro, representados apenas por ativos classificados como equipamentos 
de processamento de dados de valores líquido de R$5.175 e R$9.287 (controladora e 
consolidado), respectivamente. O prazo médio residual de depreciação desses equipamentos 
é de aproximadamente três anos. As depreciações dos equipamentos de informática 
adquiridos através de operações de arrendamento mercantil nos trimestres findos naquelas 
datas, registradas na rubrica “Despesas gerais e administrativas”, totalizam R$1.028 
(controladora e consolidado). 
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12. INTANGÍVEL 

  Controladora Consolidado 
  2009 2008 2009 2008 
 Taxa anual de  Amortização     
 amortização - % Custo  acumulada  Líquido Líquido Líquido Líquido 
        

Software 20 75.036 (43.012) 32.024 40.851 32.958  41.332  
Outros  20 9 -  9 38 13  57  
Desenvolvimento de projetos (a) 20 - -  - 15.915 6.398  23.413  
Projetos em andamento (a)  14.060 -  14.060 69.076 14.060  70.155  
Provisão para perda com  

projetos (b)            -          -            -            -  (6.398) (7.498) 
  89.105 (43.012) 46.093 125.880 47.031  127.459  
Ágio na aquisição de  

investimentos             -          -            -            - 22.374    48.170  
Total  89.105 (43.012) 46.093 125.880 69.405  175.629  
        
(a) Representam gastos com desenvolvimento de novos produtos e serviços que visam incrementar o faturamento e a 

receita da Companhia e de suas controladas. 

(b) Refere-se à provisão para perdas com gastos incorridos no desenvolvimento de projetos e de software pela controlada 
em conjunto Orizon. 

Ágio na aquisição de investimentos 

Conforme nota explicativa nº 1, em 2 de janeiro de 2008 a CBGS Ltda. subscreveu na 
controlada em conjunto CBGS 693.480 novas ações ordinárias, sem valor nominal, pelo 
montante de R$139.045. Em decorrência dessa emissão, a controlada CBGS Ltda. tem 
registrado o ágio na aquisição dessas ações no montante de R$16.764, líquido da provisão 
para perdas e da amortização incorrida até 31 de dezembro de 2008. 

Como parte do pagamento, a CBGS Ltda. entregou a totalidade das cotas representativas do 
capital social da Orizon e da Dativa pelo montante de R$71.691, transferindo o ágio na 
aquisição dessas controladas nos montantes de R$47.145 e R$9.108, respectivamente, 
líquido da amortização incorrida até a data da transação. O saldo residual de R$16.245 será 
integralizado até 2 de janeiro de 2010. 

A composição analítica dos ágios em 31 de março de 2009 está apresentada a seguir: 

 Ágio 
Participação 
       - %        Líquido 

    

Ágio registrado na CBGS Ltda., decorrente da compra de  
participação de 40,95% na CBGS 16.764 99,99 16.764  

    
Ágios registrados na controlada em conjunto CBGS:    

Orizon 47.145 40,95 19.306  
Dativa (incorporada pela Orizon em 29 de maio de 2008) 9.108 40,95 3.730  
Prevsaúde  10.642 40,95 4.358  
Precisa 541 40,95      222  
   27.616  
Ganho não realizado por aporte de capital com ágio    (5.880) 
Provisão para perda com investimento na CBGS   (16.126) 

     5.610  
Total   22.374  
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Conforme nota explicativa nº 1, em 16 de março de 2009 a controlada indireta CBGS 
adquiriu a totalidade das cotas representativas do capital social das empresas Prevsaúde e 
Precisa. O valor do investimento registrado contabilmente pela CBGS inclui ágio na 
aquisição das cotas no montante de R$11.183. O referido ágio está fundamentado na 
expectativa de lucratividade futura daquelas Sociedades, em face do acréscimo operacional 
previsto para os próximos anos.  

Alienação de investimentos na Visa Inc. 

Em 18 de março de 2008, a Visa Inc. concluiu o seu processo de reestruturação societária. O 
resultado dessa reestruturação, que teve por objetivo ajustar a participação acionária das 
empresas-membro de acordo com os resultados financeiros gerados para cada uma das cinco 
regiões operacionais daquela empresa, foi a concessão de ações de sua titularidade aos 
membros participantes do Sistema Visa.  

Naquela data, em virtude desse processo, a Companhia recebeu a título de doação 
11.990.744 ações ao preço de US$0,0001 cada uma, correspondentes a aproximadamente 
R$2, registrados nas rubricas “Outros investimentos” e “Outras (despesas) receitas 
operacionais, líquidas”. 

Em 28 de março de 2008, conforme a nota explicativa nº 30.(a), a Visa Inc. resgatou, pelo 
valor de mercado naquela data, o correspondente a 6.737.060 ações, gerando um ganho de 
capital de R$502.893. 

Em 2 de junho de 2008, as ações remanescentes em poder da Companhia, correspondentes a 
5.253.684 ações da Visa Inc., foram entregues aos acionistas pelo valor de custo, através da 
redução do capital social da Companhia, conforme descrito na nota explicativa nº 21. 

13. FINANCIAMENTOS - ARRENDAMENTO MERCANTIL 

Referem-se ao saldo a pagar de operações de arrendamento mercantil no montante de R$180 
(R$928 em 2008) e R$258 (R$928 em 2008), controladora e consolidado, respectivamente, 
contratadas para aquisição de equipamentos de informática utilizados nas operações da 
Companhia, conforme mencionado na nota explicativa nº 11. Nessas operações há 
incidência de juros de 0,90% ao ano, acrescidos da variação do CDI. 

O saldo a pagar de operações de arrendamento mercantil será completamente liquidado em 
2009. 

Em 31 de março de 2009 e de 2008 a Companhia não possuía contratos de arrendamento 
mercantil operacional, exceto quanto aos descritos na nota explicativa nº 26, pagamentos 
contingentes reconhecidos como despesa no resultado dos trimestres findos naquelas datas e 
sub-arrendamentos mercantis. 
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14. CONTAS DE COMPENSAÇÃO 

Os valores devidos pelos portadores de cartões de crédito por intermédio dos bancos 
emissores e os valores a serem repassados aos estabelecimentos comerciais estão registrados 
em contas de compensação. Em 31 de março de 2009, os saldos correspondem a 
R$18.096.578 (R$15.013.582 em 2008) e R$18.693.711 (R$15.408.892 em 2008), 
respectivamente. 

15. CONTAS A PAGAR A ESTABELECIMENTOS 

O montante de R$597.133 em 31 de março de 2009 (R$395.310 em 2008) corresponde à 
diferença entre os valores recebidos dos portadores dos cartões VISA por intermédio dos 
bancos emissores e os montantes a serem repassados aos estabelecimentos. De forma geral, 
o prazo de recebimento dos emissores é de 27 dias e o prazo médio de liquidação aos 
estabelecimentos comerciais é de 30 dias a partir da data da transação. Portanto, esse saldo a 
pagar em 31 de março de 2009 corresponde ao “float” de aproximadamente três dias. 

16. FORNECEDORES 

 Controladora Consolidado 
 2009 2008 2009 2008 
     
Fornecedores 41.740 18.182 44.518 19.685 
Provisão para pagamento a fornecedores      194 22.586      194 23.043 
Total 41.934 40.768 44.712 42.728 
     

17. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 

 Controladora Consolidado 
 2009 2008 2009 2008 
     
Imposto de renda e contribuição social, líquidos de 

antecipações efetuadas 127.474 258.914 127.798 259.270 
Imposto Sobre Serviços - ISS 2.254 1.806 2.887 2.253 
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 6.437 4.348 7.698 10.049 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade 

Social - COFINS 9.980 7.945 10.239 8.243 
Programa de Integração Social - PIS 2.260 1.517 2.323 1.582 
Outros tributos a recolher        234        238        469        348 
Total 148.639 274.768 151.414 281.745 
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18. OUTRAS OBRIGAÇÕES 

 Controladora Consolidado 
 2009 2008 2009 2008 
     
Passivo circulante:     

Provisão para despesas diversas (*) 87.059 20.453 88.097 20.532 
Provisão para férias e encargos 14.765 11.167 19.795 15.605 
Participação dos funcionários e diretores 4.098 3.406 5.434 4.624 
Outros valores a pagar     1.044   4.518     8.174   6.182 

Total 106.966 39.544 121.500 46.943 
     
Passivo não circulante-     

Valores a pagar            -          -     2.154      892 
     
(*) Refere-se substancialmente à estimativa de serviços de processamento de dados, 

telefonia e outros serviços incorridos durante o mês, cujas notas fiscais são emitidas no 
início do mês subsequente. 

19. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 

A Administração da Companhia e de suas controladas constituiu, com base nos pareceres 
apresentados pelos assessores jurídicos, provisão para contingências para cobrir perdas com 
os processos fiscais, trabalhistas e cíveis em andamento, cuja chance de desfecho 
desfavorável foi considerada provável. 

A movimentação da provisão no trimestre findo em 31 de março de 2009 está demonstrada 
a seguir: 

  Controladora Consolidado 
Adições Baixas/ Atualização  

  31/12/08      (*)     Reversões  monetária  Pagamentos 31/03/09 31/03/09 31/03/08 
          
Fiscais 341.551  30.916  (2.867) 560 -  370.160  399.643  292.238  
Cíveis 11.196  797  (9) - (12) 11.972  11.972  11.074  
Trabalhistas     3.159       444          -       - (3)     3.600    11.607    10.514  
  355.906  32.157  (2.876) 560 (15) 385.732  423.222  313.826  
Depósitos judiciais (304.452) (31.120)    179       -    -  (335.393) (355.014) (245.224) 
Total   51.454    1.037  (2.697) 560 (15)   50.339    68.208    68.602  
         
(*) Correspondem substancialmente ao complemento da provisão para contingências no trimestre findo em 31 de 

março de 2009, referente a tributos com exigibilidade suspensa, registrada em contrapartida de “Despesas gerais 
e administrativas” e “Outras (despesas) receitas operacionais” na demonstração do resultado do trimestre. 

 Controladora Consolidado 
 Baixas/ Atualização  

 31/12/07 Adições Reversões  monetária  Pagamentos 31/03/08 31/03/08 31/12/07 
         
Fiscais 242.178  26.076  (62) 203 -  268.395  292.238  266.422  
Cíveis 10.304  1.642  (843) - (29) 11.074  11.074  10.304  
Trabalhistas     2.178       265       -       -    -      2.443  10.514  8.254  
  254.660  27.983  (905) 203 (29) 281.912  313.826  284.980  
Depósitos judiciais (207.153) (22.867) 287       -     -  (229.733) (245.224) (221.687) 
Total   47.507    5.116  (618) 203 (29)   52.179    68.602    63.293  
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Contingências trabalhistas e previdenciárias - consideram o estágio atual dos processos em 
andamento em caso de perdas prováveis. 

Cíveis - são relacionadas a fraudes ocorridas em processos operacionais de cartão de crédito. 

Fiscais - correspondem a divergências de interpretação em relação à autoridade fiscal, 
substancialmente quanto a: 

• PIS - ampliação da base de cálculo - em 1999, a Companhia, pela obtenção de mandado de 
segurança relativo ao período-base de outubro de 1998 a dezembro de 2001, deixou de 
recolher o PIS sobre outras receitas diferentes do faturamento. Em 31 de março de 2009, o 
valor dessa provisão para contingências é de R$17.475 (controladora e consolidado). A 
ação foi ajuizada na 19ª Vara da Justiça Federal de São Paulo. Houve recurso de apelação 
por parte da Delegacia da Receita Federal de Osasco e a Companhia apresentou 
contrarrazões. Os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região em 1ª 
instância. 

• PIS - majoração da alíquota - a Companhia e sua controlada Servinet, desde janeiro de 
2003, estão questionando judicialmente a majoração da alíquota de apuração do PIS para 
1,65%. Consequentemente, desde então a diferença entre a alíquota do PIS calculada pela 
sistemática cumulativa e não cumulativa vem sendo registrada como provisão para 
contingências. Os montantes não recolhidos desse tributo estão sendo depositados 
judicialmente. Em 31 de março de 2009, o valor dessa provisão para contingências é de 
R$69.379 - controladora (R$77.319 - consolidado) e do depósito judicial é de R$74.164 
(controladora e consolidado). A ação movida pela Companhia foi ajuizada na 2ª Vara da 
Justiça Federal de São Bernardo do Campo. O acórdão transitou em julgado e a 
Companhia aguarda a execução da sentença. 

• COFINS - majoração da alíquota - a Companhia e sua controlada Servinet, desde fevereiro 
de 2004, impetraram mandado de segurança visando afastar a exigibilidade da COFINS 
nos moldes da Lei nº 10.833/03, que introduziu a sistemática de apuração no método não 
cumulativo à alíquota de 7,6%, e passaram a efetuar depósito judicial dos valores apurados 
mensalmente. Como consequência, desde então a diferença de alíquota calculada pela 
sistemática cumulativa e não cumulativa vem sendo registrada como provisão para 
contingências. Os montantes não recolhidos desse tributo estão sendo depositados 
judicialmente. Em 31 de março de 2009, o valor dessa provisão para contingências é de 
R$258.183 - controladora (R$278.235 - consolidado) e o saldo do depósito judicial é de 
R$258.183 - controladora (R$277.244 - consolidado). A ação ajuizada pela Companhia na 
1ª Vara da Justiça Federal de São Bernardo do Campo foi distribuída ao Desembargador e 
está com os autos concluídos para acórdão, aguardando o julgamento do recurso de 
apelação. A ação da controlada, ajuizada na 15ª Vara da Justiça Federal de São Paulo, 
aguarda julgamento dos embargos.  

• Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS sobre importação - em 
2003, a Companhia, por meio de mandado de segurança e da defesa de autos de infração 
que tratam do desembaraço aduaneiro de equipamentos POS adquiridos no exterior e 
destinados a integrar o seu ativo imobilizado, pleiteou a não-incidência de ICMS. Em 31 
de março de 2009, o valor dessa provisão para contingências é de R$5.672 (controladora 
e consolidado). As ações movidas pela Companhia foram ajuizadas na 1ª, 3ª, 6ª, 7ª, 10ª, 
13ª e 14ª Varas da Fazenda Pública do Estado de São Paulo e os autos estão aguardando 
julgamento. 
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• PIS - dedução na base de cálculo do IRPJ - em 2007, a controladora sofreu auto de 
infração referente à dedutibilidade do PIS - dedução na base de cálculo do IRPJ do ano 
2002. Esse processo está em fase de defesa administrativa. Em 31 de março de 2009, o 
valor da provisão para contingências constituída é de R$700 (controladora e 
consolidado). 

• Fundo de Investimentos da Amazônia - FINAM - em 2007, a controladora sofreu auto de 
infração referente ao ano-calendário 2002, exercício 2003. A Receita Federal do Brasil 
alega a não-apresentação do Pedido de Revisão de Ordem de Emissão de Incentivos 
Fiscais - PERC nos prazos requeridos e, assim, não reconhece a parcela do IRPJ 
destinado ao FINAM. Esse processo está em fase de defesa administrativa. Em 31 de 
março de 2009, o valor da provisão para contingências constituída é de R$10.803 
(controladora e consolidado). 

• IRRF - cartões de incentivos - em 2008, a controladora sofreu  auto de infração referente 
ao ano-calendário 2005. A Receita Federal do Brasil está requerendo os créditos, 
provenientes de campanhas de marketing de incentivo. Esse processo encontra-se em 
fase de defesa administrativa. Em 31 de março de 2009, o valor da provisão para 
contingências constituída é de R$3.956 (controladora e consolidado). 

• COFINS - compensação IPI/II sobre importações - em 2008, a controladora foi notificada 
através do termo de intimação fiscal referente ao ano-calendário 2001. A Receita Federal 
do Brasil está requerendo os créditos, provenientes da compensação de impostos 
incidentes sobre importação de equipamentos POS. Esse processo encontra-se em fase de 
defesa administrativa. Em 31 de março de 2009, o valor da provisão para contingências 
constituída é de R$3.616 (controladora e consolidado). 

A Companhia e suas controladas possuem outras divergências de interpretação em relação 
às autoridades fiscais e, para isso, têm constituído provisões para contingências em 31 de 
março de 2009 nos montantes de R$376 (controladora) e R$1.867 (consolidado). 

A Administração da Companhia e de suas controladas, fundamentada na opinião de seus 
assessores jurídicos, entende que o efetivo desembolso de referidas provisões não ocorrerá 
antes de 2013. 

Adicionalmente, a Companhia e suas controladas possuem ações fiscais, cíveis e trabalhistas 
envolvendo riscos de possíveis perdas, com base na avaliação de seus assessores jurídicos, 
para as quais não há provisão constituída, como segue: 

 2009 
  
Fiscais 24.665 
Cíveis 47.562 
Trabalhistas 15.511 
Total 87.738 
  
Os riscos cíveis referem-se substancialmente à cobrança de transações realizadas por meio 
do sistema da Companhia que não foram repassadas aos estabelecimentos comerciais em 
virtude do descumprimento de cláusulas que compõem o contrato de afiliação, adicionadas 
de indenizações pelos prejuízos causados pelas transações não repassadas à época.  
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As ações trabalhistas, quando iniciadas, são consideradas possíveis. Somente após decisão 
do Tribunal as ações são reclassificadas para prováveis ou remotas, dependendo do teor da 
decisão e considerando o histórico de perdas em ações trabalhistas similares. Em geral, as 
ações trabalhistas são referentes a equiparação salarial, horas extras, reflexo do bônus anual, 
enquadramento sindical, reconhecimento de vínculo, estabilidade decorrente de doença 
profissional e dano moral, considerando o histórico de perda. 

20. OBRIGAÇÕES A PAGAR - SECURITIZAÇÃO NO EXTERIOR 

Referem-se à operação de securitização descrita nas notas explicativas nº 1 e nº 8, 
representando a obrigação de a Companhia entregar os direitos creditórios denominados em 
moeda estrangeira gerados ou a serem gerados por ela contra a Visa International Service 
Association, decorrente, principalmente, de operações de compra de bens/serviços com 
cartões de crédito e de débito de bandeira VISA nos estabelecimentos comerciais brasileiros 
realizadas por pessoas físicas residentes e domiciliadas no exterior, que foram objeto de 
contrato de cessão de fluxo futuro de direitos creditórios para a Brazilian Merchant Voucher 
Receivables Limited, sociedade de propósito específico constituída em Grand Cayman, que 
emitiu títulos no mercado internacional, lastreados nos recebíveis cedidos pela Companhia. 

Conforme as disposições do contrato multilateral (“Indenture”) firmado para viabilizar a 
emissão, a Brazilian Merchant Voucher Receivables Limited pagará a totalidade de suas 
obrigações referentes à operação de securitização, por meio do fluxo de recebíveis 
denominados em moeda estrangeira contra a Visa International Service Association. Os 
bancos participantes dessa operação (Banco Bradesco S.A. e Banco do Brasil S.A.) 
firmaram acordo de garantia cruzada em que, no caso de inadimplência de um deles, a outra 
parte garante a operação, tendo direito a exercer opção de compra de ações sobre o total ou 
uma porção da participação do banco inadimplente no capital social da Companhia. 

A amortização da parcela registrada no passivo não circulante em 31 de março de 2009 tem 
vencimento até o ano 2011, sendo o cronograma de pagamentos das parcelas do longo prazo 
igual ao divulgado na nota explicativa nº 8. 

21. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

a) Capital social 

O capital social em 31 de março de 2009 está representado por  1.364.783.800 
(682.295.143 em 2008) ações ordinárias, todas subscritas e integralizadas. 

Em 31 de janeiro de 2008, a Caixa Econômica Federal  exerceu o direito de subscrição 
de ações, e, nessa data, foram subscritas 7.690.493 ações pelo valor de R$65.825, sendo 
R$846 registrados como aumento de capital e R$64.979 registrados como reserva de 
capital - ágio na subscrição de ações. 

Na Assembleia Geral Extraordinária de 2 de junho de 2008 foi deliberada a redução de 
capital da Companhia em R$1. Em contrapartida à referida redução de capital, foi 
transferido o investimento que a Companhia possuía em 5.253.684 ações ordinárias 
classe “C” (Série I) da Visa Inc. As ações da Visa Inc. foram entregues aos acionistas na 
mesma proporção destes no capital da Companhia. 
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Em 25 de junho de 2008, mediante reunião do Conselho de Administração da 
Companhia, foi deliberada a emissão de 96.757 ações ordinárias classe “B”, mediante 
utilização de parte do capital autorizado, as quais foram subscritas pela Caixa 
Econômica Federal, sem aporte adicional de capital. 

Na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de agosto de 2008 foi aprovada a 
conversão da totalidade das 332.391.900 ações ordinárias classe “B” em ações 
ordinárias classe “A” na mesma proporção, passando o capital social da Companhia a 
ser representando por uma única classe de ações ordinárias, sem valor nominal. 

Na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de setembro de 2008 foi aprovado 
o desdobramento das ações ordinárias de emissão da Companhia, passando cada 1 ação 
ordinária existente a corresponder a 2 ações ordinárias. O capital social da Companhia 
passou a ser dividido em 1.364.783.800 ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal. 

b) Dividendos 

Aos acionistas é assegurado, estatutariamente, dividendo mínimo de 50% sobre os 
lucros auferidos, após a constituição da reserva legal de 5% do lucro líquido do 
exercício, até que essa reserva atinja 20% do capital social. O eventual saldo 
remanescente de lucro líquido do exercício societário será destinado de acordo com a 
deliberação da Assembleia Geral. 

Em 30 de abril de 2008, conforme ata de Assembleia Geral Ordinária, foi deliberada a 
distribuição de dividendos no montante de R$884.852, os quais foram deduzidos dos 
dividendos antecipados em agosto de 2007 no montante de R$376.181, já distribuídos 
conforme deliberação do Conselho de Administração da Companhia em 22 de agosto de 
2007. 

Adicionalmente, através das reuniões do Conselho de Administração realizadas em 30 
de abril e 23 de julho de 2008, foram aprovadas as distribuições de dividendos 
antecipados e intercalares nos montantes de R$331.909 e R$528.061, respectivamente, 
com base nas demonstrações financeiras de 31 de março e 30 de junho. 

Durante reunião do Conselho de Administração realizada em 28 de janeiro de 2009, foi 
deliberada a distribuição do saldo de lucros acumulados, com base no balanço de 31 de 
dezembro de 2008, no montante de R$542.985. Esse valor foi distribuído aos acionistas, 
na forma de dividendos, em 27 de fevereiro de 2009.  

Em 31 de março de 2009, foi destinada a totalidade do lucro líquido do trimestre a título 
de dividendos no montante de R$333.199. 
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22. FILIAL NO EXTERIOR 

A Companhia efetua operações (nota explicativa nº 1) por meio de sua filial em Grand 
Cayman, Ilhas Britânicas Ocidentais. O saldo das contas patrimoniais e do resultado das 
operações dessa filial, em 31 de março de 2009, consolidado com as contas da Companhia 
(matriz), após eliminações, é o seguinte: ativos circulante e não circulante de R$443.912 
(R$485.731 em 2008), passivos circulante e não circulante de R$435.695 (R$480.048 em 
2008) e patrimônio líquido de R$8.217 (R$5.683 em 2008). O resultado do trimestre findo 
em 31 de março de 2009 foi de R$457 (R$172 em 2008). 

O efeito da variação cambial sobre a tradução das demonstrações financeiras da filial em 
Grand Cayman de R$246 foi registrado na rubrica “Resultado financeiro”. 

Os ativos circulante e não circulante são representados por saldos a receber da controladora 
(eliminados na consolidação) e os passivos circulante e não circulante são representados 
pela operação de securitização de recebíveis no exterior (vide nota explicativa nº 20). 

23. TRANSAÇÕES E SALDOS COM PARTES RELACIONADAS 

 2009 2008 

 Acionistas Controladas   
   Banco      
 Banco Banco do ABN AMRO      
 Bradesco S.A. Brasil S.A.   Real S.A.   Outros Servinet Orizon Total Total 
Ativos (passivos):         

Aplicações financeiras (a) 96.286  16.999  141.377  -  -  - 254.662  1.578.153  
Contas a receber operacional:          

Serviços de prevenção a fraude 163  197  74  320  -  - 754  559  
Serviços de trava de domicílio bancário  360  81  276  1.665  -  - 2.382  2.446  

Direitos a receber - securitização no exterior (b) 241.228  194.347  -  -  -  - 435.575  480.141  
Contas a receber de controlada -  -  -  -  -  216 216  241  
Contas a pagar a controlada -  -  -  -  (5.634) - (5.634) (4.556) 
Outras obrigações - comissão de afiliação e outras 

obrigações  (226) (217) (61) (322) -  - (826) (1.066) 
Receitas:         

Receitas de aplicações financeiras (a) 10.376  1.379  8.467  -  -  1 20.223  25.775  
Receitas de prevenção a fraude  428  518  198  994  -  - 2.138  1.555  
Receitas de trava de domicílio bancário  1.027  238  825  11.150  -  - 13.240  7.067  
Receitas de serviços e aluguel de equipamentos POS -  -  -  -  -  423 423  463  

Despesas:         
Outras despesas operacionais - comissão de afiliação (1.087) (992) (315) (6.185) -  - (8.579) (4.453) 
Despesas gerais e administrativas -  -  -  -  (17.559) - (17.559) (18.187) 
         

(a) As aplicações financeiras, quanto a prazos, encargos e taxas de remuneração, foram realizadas em condições semelhantes às que seriam aplicáveis a 
partes não relacionadas. 

(b) Vide nota explicativa nº 8. 
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Acordo de investimento no Projeto Saúde 

Em 8 de novembro de 2006, a Companhia firmou um Acordo de Investimentos com sua 
controlada CBGS Ltda., a Bradesco Saúde e a CASSI, por meio do qual a Bradesco Saúde e 
a CASSI se comprometeram a constituir a CBGS para prestar serviços de interconexão de 
rede eletrônica e outros entre as operadoras de saúde e os prestadores e fornecedores de 
serviços. Em contrapartida, a Companhia comprometeu-se a adquirir, posteriormente, nos 
termos do Acordo, participação societária relevante da CBGS por meio da CBGS Ltda., de 
modo que a Companhia passasse a deter 40,95% do capital social da CBGS, a CASSI 
passasse a deter 17,2% e a Bradesco Saúde passasse a deter 41,85%. O valor acordado pelas 
partes para a aquisição de referida participação societária foi de R$142,3 milhões, acrescido 
de atualização monetária calculada pela variação do CDI incorrida até a data do aporte. Esse 
Acordo tem prazo inicial de dez anos. 

Contrato de prestação de serviços com a Servinet 

A Companhia contratou a Servinet para prestar serviços de instalação e manutenção dos 
equipamentos POS nos estabelecimentos comerciais. A remuneração prevista pelos serviços 
prestados é estabelecida com base nos custos incorridos pela Servinet quando da prestação 
dos referidos serviços, acrescida de impostos e contribuições, bem como de margem de 
remuneração. 

Relacionamento comercial com os principais acionistas 

Além dos saldos registrados, a Companhia mantém outros serviços contratados com os 
principais acionistas: 

• Serviços de “cash management”. 

• Seguros contratados. 

• Serviços de previdência complementar. 

• Cartão de crédito corporativo. 

• Garantias internacionais. 

• Serviço de pagamento a fornecedores. 

• Outros. 
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24. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

A seguir está demonstrada a taxa efetiva do imposto de renda e da contribuição social para 
os trimestres  findos em 31 de março de 2009 e de 2008: 

 Controladora Consolidado 
 2009 2008 2009 2008 
     
Lucro líquido antes do imposto de renda e 

da contribuição social 517.647  922.950  521.180  930.122  
Imposto de renda e contribuição social às 

alíquotas vigentes - 34% (176.000) (313.803) (177.201) (316.241) 
Efeito de diferenças permanentes, 

líquidas (*)    (8.448)    (4.969) (10.780)    (9.703) 
Imposto de renda e contribuição social (184.448) (318.772) (187.981) (325.944) 
     
Correntes (208.685) (315.332) (211.581) (315.629) 
Diferidos 24.237  (3.440) 23.600  (10.315) 
     
(*) Representado substancialmente por provisões para contingências permanentemente 

indedutíveis, na apuração do lucro real e da base negativa da contribuição social. 

25. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia foram 
determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas 
de avaliação. Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados 
de mercado para produzir a estimativa do valor de realização mais adequada. Como 
consequência, as estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que 
poderão ser realizados no mercado. O uso de diferentes metodologias de mercado pode ter 
um efeito material nos valores de realização estimados. 

A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, 
visando à liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em 
acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A 
Companhia não efetua aplicações de caráter especulativo, nem em derivativos nem em 
nenhum outro ativo de risco. 

554



Companhia Brasileira de Meios de Pagamento e Controladas 

  

a) Disponibilidades, aplicações financeiras, contas a receber operacional, outros ativos 
circulantes, contas a pagar a estabelecimentos e fornecedores. Em 31 de março de 2009, 
os valores estimados de mercado dos instrumentos financeiros podem ser assim 
demonstrados: 

 Controladora Consolidado 

 
Valor 

contábil 
Valor de 
mercado 

Valor 
contábil 

Valor de 
mercado 

     
Aplicações financeiras 254.662 254.662 281.352 281.352 
Direitos a receber - securitização no exterior 435.575 453.439 435.575 453.439 
Obrigações a pagar - securitização no exterior 435.695 453.439 435.695 453.439 
Financiamentos - arrendamento mercantil 180 180 258 258 
     
O valor de mercado dos ativos financeiros e dos financiamentos de curto e longo prazos, 
quando aplicável, foi determinado utilizando taxas de juros correntes disponíveis para 
operações remanescentes com condições e vencimentos similares. 

b) Risco de crédito 

A Companhia dispõe de instrumento para mitigação de risco de crédito dos bancos 
emissores dos cartões VISA, com o intuito de proteger-se quanto a eventual risco de 
“default” dessas instituições. 

Esse instrumento de proteção está respaldado na obrigação assumida pela bandeira 
VISA, conforme estabelecido no regulamento internacional, em garantir o repasse aos 
estabelecimentos afiliados à Companhia de todas as vendas realizadas com os cartões 
VISA nas respectivas datas de vencimento, caso ocorra inadimplência de um 
determinado emissor. 

O modelo de garantia implementado pela bandeira VISA, em conjunto com a 
Companhia, prevê a solicitação de garantias (reais ou bancárias) considerando o risco de 
crédito do emissor, os volumes das vendas realizadas com os cartões VISA e o risco 
residual da inadimplência dos portadores de cartões. O fornecimento das garantias é 
obrigatório para todos os emissores classificados com risco de crédito e os valores são 
revistos periodicamente pela bandeira VISA e pela Companhia. Caso não sejam 
oferecidas as garantias solicitadas, o emissor não é aceito como membro do sistema ou 
perde essa condição. 

Aos estabelecimentos credenciados que não mantêm sistemas próprios para a captura 
eletrônica de transações, a Companhia disponibiliza, mediante contrato de locação, o 
equipamento POS. O valor do aluguel é descontado, no seu vencimento, do montante 
das transações liquidadas aos estabelecimentos. Entretanto, há a possibilidade de não- 
-recebimento do valor do aluguel na data de vencimento em razão da não-existência de 
saldos a serem pagos aos estabelecimentos. Nesses casos, a Companhia faz a gestão da 
cobrança desses valores por meio de débito de vendas futuras, conta corrente ou 
recuperação através de escritórios especializados na recuperação de créditos, podendo 
haver perdas dos valores de aluguel. 
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O sistema da bandeira VISA também prevê a possibilidade de que as transações 
efetuadas com cartões de crédito sejam contestadas pelos respectivos portadores, dentro 
de determinados prazos, contados da data da realização da transação. Para tanto, a 
Companhia firma contrato de afiliação com todos os estabelecimentos credenciados no 
qual estão definidas todas as regras para aceitação dos cartões VISA no ponto de venda. 
Se ocorrerem contestações pelos portadores e o estabelecimento não mais estiver 
credenciado na data da reclamação ou não tiver valores a receber da Companhia, será 
efetuada cobrança por meio de débito em conta corrente ou escritórios especializados na 
recuperação de créditos, existindo a probabilidade de perdas para a Companhia. 

c) Risco de fraude 

A Companhia utiliza um sofisticado sistema antifraude no monitoramento das 
transações efetuadas com cartões de crédito e de débito, que aponta e identifica 
transações suspeitas de fraude no momento da autorização e envia um alerta ao banco 
emissor do cartão para que este contate o portador do cartão. 

d) Risco de taxa de câmbio 

Os gastos efetuados por estrangeiros no Brasil com os cartões VISA são creditados pela 
Visa International Service Association à Companhia no dia seguinte, convertidos em 
dólares norte-americanos pela PTAX de compra fixada pelo Banco Central do Brasil - 
BACEN na data de realização dos gastos. 

A Companhia dispõe de operação de proteção contra oscilação de moedas, que consiste 
na pré-venda dos dólares norte-americanos a receber convertidos pela mesma taxa de 
câmbio, o que elimina eventuais riscos de exposição de oscilação da moeda. 

Não existem outras operações significativas em moeda estrangeira que possam causar 
variações relevantes no resultado da Companhia, em virtude dos efeitos da volatilidade 
da taxa de câmbio sobre os demais ativos e passivos atrelados a moedas estrangeiras, 
principalmente o dólar norte-americano. 

Em 31 de março de 2009, a exposição líquida ao risco da taxa de câmbio em milhares 
de dólares norte-americanos é como segue: 
 

 
Controladora 
e consolidado 

  
Ativo:  

Caixa e bancos 1.223  
Aplicações financeiras 1.990  
Direitos a receber - securitização no exterior 185.794  
 189.007  
  

Passivo:  
Contas a pagar a estabelecimentos comerciais  (3.578) 
Obrigações a pagar - securitização no exterior (185.794) 

 (189.372) 
Posição vendida de dólares norte-americanos       (365) 
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e) Risco de taxa de juros 

Os resultados da Companhia estão suscetíveis a variações significativas decorrentes das 
operações de aplicações financeiras contratadas a taxas de juros flutuantes. 

De acordo com suas políticas financeiras, a Companhia vem aplicando seus recursos em 
instituições financeiras de primeira linha, não tendo efetuado operações envolvendo 
instrumentos financeiros que tenham caráter especulativo. 

f) Derivativos 

Durante os trimestres findos em 31 de março de 2009 e de 2008, a Companhia não 
manteve operações com instrumentos financeiros derivativos.  

26. COMPROMISSOS 

A Companhia tem como principais atividades os serviços de captura, transmissão, 
processamento e liquidação financeira das transações realizadas com cartões de crédito e de 
débito da bandeira VISA. Para viabilizar tais atividades, a Companhia celebrou os seguintes 
contratos: 

a) Contratos de aluguel 

Em 31 de março de 2009, com base nos contratos vigentes, são os seguintes os 
pagamentos anuais futuros estimados de aluguel: 

Ano  
  
2009 4.178 
2010   5.941 
2011   6.339 
Total 16.458 
  
A maioria dos contratos possui cláusula de multa rescisória, com caução de três 
aluguéis, podendo a devolução parcial ser negociada em cada caso. 

b) Fornecedores de telecomunicações, tecnologia (processamento de transações) e logística 

Em 31 de março de 2009, com base nos contratos vigentes, são os seguintes os 
pagamentos futuros estimados de fornecedores de telecomunicações, tecnologia e 
logística: 

Ano  
  
2009 282.511 
2010 391.472 
2011    407.476 
Total 1.081.459 
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Os contratos de captura e processamento de transações preveem multas rescisórias no 
valor total de R$100.000. Para telecomunicações, os contratos variam conforme a 
demanda operacional, não sendo possível estabelecer um prazo médio, tendo uma multa 
rescisória média de R$12.031. Os contratos de logística estão vigentes desde junho de 
2007, com prazo mínimo de 12 meses, tendo como multa rescisória o valor de 
R$17.383. 

c) Fianças bancárias 

Em 31 de março de 2009, com base nos contratos vigentes, as fianças bancárias 
contratadas apresentam as seguintes composições: 

Modalidade  
  
Garantia para transações com cartões  35 
Garantias sobre contratos de aluguel (i) 172 
Garantias sobre processos judiciais (ii) 17.450 
Total 17.657 
  
(i) Caução cedida por instituições financeiras para garantir o pagamento dos contratos 

de locação de imóveis. 

(ii) Caução cedida por instituições financeiras para substituir depósitos judiciais em 
processos movidos contra a Companhia. 

d) Outros compromissos 

A Companhia e a controlada CBGS Ltda. celebraram contrato para futuro aumento de 
capital e a Companhia comprometeu-se a aportar recursos financeiros até 2 de janeiro 
de 2010 no montante de R$67.354. Esse montante será corrigido pela variação do Índice 
de Preços ao Consumidor Ampliado - IPCA, acrescido de juros remuneratórios de 
11,85% ao ano, desde a data desse contrato até a data da efetiva integralização. 

Em 31 de março de 2009, o saldo  a ser aportado desse compromisso é de R$27.418. 

27. PARTICIPAÇÃO DOS COLABORADORES E ADMINISTRADORES NO LUCRO 

A Companhia e suas controladas concedem participação nos lucros a seus colaboradores e 
administradores, vinculada ao alcance de metas operacionais e objetivos específicos, 
estabelecidos e aprovados no início de cada exercício. 

Os valores de participação dos colaboradores e administradores no lucro dos trimestres 
findos em 31 de março de 2009 e de 2008, foram registrados na rubrica “Despesas de 
pessoal”, na demonstração do resultado e estão apresentados como segue: 
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 Controladora Consolidado 
 2009 2008 2009 2008 
     
Colaboradores (3.202) (2.790) (4.538) (4.009) 
Administradores  (896)   (616)   (896)   (616) 
 (4.098) (3.406) (5.434) (4.625) 
     

28. REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES E EXECUTIVOS 

A Companhia registrou em 31 de março de 2009, a título de remuneração dos administradores, 
os montantes de R$3.885 (R$3.353 em 2008) e R$3.997 (R$3.640 em 2008), controladora e 
consolidado, respectivamente, na rubrica “Remuneração de administradores e executivos”, 
na demonstração do resultado. 

Na Assembleia Geral Extraordinária da controladora de 14 de abril de 2009, foi fixada a 
remuneração global anual dos administradores em R$14.515. 

29. RESULTADO FINANCEIRO 

 Controladora Consolidado 
 2009 2008 2009 2008 
     
Receitas financeiras:     

Rendimentos de aplicações financeiras 19.391  25.815  20.226  26.401  
Juros sobre postergação de recebíveis 1.742  2.899  1.742  2.899  
Juros de securitização no exterior 7.505  7.525  7.505  7.525  
Reversão de multa e juros contenciosos 2.821  -  3.304  -  
Outras receitas financeiras        27         51         43         89  

 31.486  36.290  32.820  36.914  
Despesas financeiras:     

Juros de securitização no exterior (7.505)  (7.525) (7.505) (7.525) 
Multa e juros contenciosos (782) -  (2.742) -  
Juros de mora e multas (27) (609) (984) (752) 
Juros passivos (1.216) (14.277) (1.250) (14.293) 
Outras despesas financeiras    (700)    (115)    (643)   (1.732) 
 (10.230) (22.526) (13.124) (24.302) 
     

Antecipação de recebíveis, líquida:     
Receita de antecipação de recebíveis  56.608  -  56.608  -  
Ajuste a valor presente do contas a receber de 

antecipação de recebíveis (a) (34.649)          -  (34.649)           -  
 21.959           -  21.959            -  
     

Variação cambial, líquida (b)      445       678       445       678  
Total 43.660  14.442  42.100  13.290  
     

559



Companhia Brasileira de Meios de Pagamento e Controladas 

 

(a) O ajuste a valor presente registrado nas demonstrações financeiras foi calculado sobre 
as operações de antecipações de recebíveis. As seguintes premissas foram adotadas no 
referido cálculo: 

• As taxas de juros utilizadas foram aquelas contratadas nas operações e são de até 
4,2% ao mês. 

• Os cálculos foram efetuados individualmente, descontando-se os fluxos de caixa de 
cada um dos recebíveis registrados. 

A Administração da Companhia reconheceu o ajuste a valor presente do saldo de 
contas a receber em função da materialidade dos valores objeto do ajuste, das taxas de 
juros contratadas e dos prazos das operações. 

Mensalmente, os Administradores revisam as premissas acima mencionadas e as 
variações são consignadas ao resultado do período. 

(b) Decorre basicamente da operação de securitização de recebíveis no exterior e por 
ganhos e perdas em contas originalmente registradas em moeda estrangeira, 
representada por receita no montante de R$55.860 (R$6.459 em 2008) e despesa no 
montante de R$55.415 (R$5.781 em 2008). 

30. OUTRAS (DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS, LÍQUIDAS 

Estão representadas por: 

 Controladora Consolidado 
 2009 2008 2009 2008 
     
Ganho de capital na alienação de ações (a) -  502.893  -  502.893  
Multa por destrato com prestador de serviços (b) (32.078) -  (32.078) -  
Despesa com ágio de controlada (c) -  -  (11.220) -  
Provisão para perdas com equipamentos POS (d) (2.936) -  (2.936) -  
Outras receitas (despesas) operacionais 12.803   (7.210) 12.420  (11.260) 
Total (22.211) 495.683  (33.814) 491.633  
     
(c) Conforme nota explicativa nº 12, corresponde ao ganho de capital gerado no resgate de 

6.737.060 ações pela Visa Inc. em 28 de março de 2008. 

(d) Refere-se à multa contratual estabelecida por distrato com prestador de serviço.  

(e) Refere-se a aportes de capital efetuados pela CBGS Ltda. para a CBGS que excedem as 
expectativas de realização dos ágios. Como consequência, foi registrada diretamente 
como despesa no resultado do trimestre findo em 31 de março de 2009. 

(f) Refere-se à atualização do valor da provisão para perdas com equipamentos POS.  
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31. COBERTURA DE SEGUROS 

Em 31 de março de 2009, a cobertura de seguros é como segue: 

 Importância 
Modalidade   segurada    
  
Responsabilidade civil 57.860 
Incêndio 28.650 
Danos elétricos 1.100 
Equipamentos eletrônicos 3.100 
Roubo e furto 900 
Alagamento, inundação e vendaval 3.000 
Lucros cessantes 1.260 
Veículos 850 
  

32. PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES 

Em 22 de setembro de 2008, foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária que aprovou o 
plano de opções de compra de ações ordinárias de emissão da Companhia. 

Os administradores e colaboradores da Companhia estão discutindo as metas de 
desempenho de longo prazo, que serão a base da outorga das opções de compra de ações. 

Poderão ser outorgadas opções de compra de ações de forma que a diluição do capital social 
não exceda, a qualquer tempo durante a vigência do plano, 0,3% ao ano. O prazo de 
vigência para o exercício da opção é de três anos contados da outorga pelo Conselho de 
Administração. A Diretoria da Companhia foi autorizada a definir os beneficiários do plano 
de opções. 

Até 31 de março de 2009, não foram outorgadas as opções de compra ou de subscrição 
dessas ações da Companhia aos seus administradores e colaboradores. Consequentemente, 
não há efeito na demonstração do resultado do trimestre findo em 31 de março de 2009 e no 
patrimônio líquido nessa data. 

33. OUTRAS INFORMAÇÕES 

a) A Companhia contribui mensalmente com o Plano Gerador de Benefícios Livres - 
PGBL (contribuição definida) para os colaboradores, tendo incorrido, no trimestre findo 
em 31 de março de 2009, em despesas de contribuições no montante de R$999 (R$317 
em 2008) na controladora e de R$1.264 (R$414 em 2008) no consolidado, 
contabilizadas nas rubricas “Custo dos serviços prestados” e “Despesas de pessoal”. 

b) As despesas com Imposto sobre Operações Financeiras - IOF, em 31 de março de 2009, 
foram no montante de R$211 (R$3.586 em 2008), contabilizadas na rubrica “Despesas 
gerais e administrativas”. 
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34. OUTRAS INFORMAÇÕES 

As demonstrações financeiras estão sendo reapresentadas para incorporar informações 
adicionais às seguintes notas explicativas: nº 6 - “Aplicações financeiras”, nº 11 - 
“Imobilizado”, nº 13 - “Financiamento - Arrendamento Mercantil”, nº 27 - “Participação 
dos colaboradores e administradores no lucro” e nº 29 - “Resultado Financeiro”. 
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