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

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

MPM Corpóreos S.A.
Companhia de Capital Autorizado
CNPJ/ME nº 26.659.061/0001-59 | NIRE 35.300.498.607
Avenida dos Eucaliptos, nº 763, sala 02, Indianópolis
CEP 04517-050, São Paulo, SP
122.556.860 Ações
Valor Total da Oferta: R$2.193.767.794,00
Código ISIN das Ações BRESPAACNOR7
Código de negociação das Ações na B3: “ESPA”
No contexto da Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$15,90 e R$19,90, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta Faixa Indicativa (conforme definido neste
Prospecto).
A MPM CORPÓREOS S.A. (“Companhia”), os acionistas vendedores pessoas físicas identificados na seção “Informações sobre a Oferta – Acionistas Vendedores, Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos”, na página 42 deste Prospecto (“Acionistas Vendedores Pessoas
Físicas”), MAGNÓLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (“Magnólia FIP”) e SMZXP PARTICIPAÇÕES LTDA. (“SMZXP” e, em conjunto com os Acionistas Vendedores Pessoas Físicas e Magnólia FIP, “Acionistas Vendedores”) estão
realizando uma oferta pública de distribuição de, inicialmente, 122.556.860 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de emissão da Companhia, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar (conforme abaixo definidos), realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), compreendendo a distribuição (i) primária de, inicialmente, 67.039.106 ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar,
conforme abaixo definido) (“Oferta Primária”); e (ii) secundária de, inicialmente, 55.517.754 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, conforme abaixo definido) (“Oferta
Secundária”), em ambos os casos, a ser realizada no Brasil,em mercado de balcão não organizado, em conformidade com os procedimentos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), com o “Código
ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários”, expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”),
atualmente vigente (“Código ANBIMA”), e demais normativos aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no exterior (“Oferta”).
A Oferta será realizada no Brasil sob coordenação do Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder”), do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander” ou “Agente Estabilizador”) e do Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. (“Goldman Sachs” e, em conjunto com o
Coordenador Líder e o Santander, “Coordenadores da Oferta”), observado o disposto na Instrução CVM 400, bem como os esforços de dispersão acionária previstos no Regulamento do Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” e “Regulamento do Novo
Mercado”, respectivamente), com a participação de determinadas instituições consorciadas autorizadas a operar no mercado de capitais brasileiro, credenciadas junto à B3, convidadas a participar da Oferta, exclusivamente, para efetuar esforços de colocação das
Ações junto aos Investidores Não Institucionais (conforme definido neste Prospecto) (“Instituições Consorciadas” e, em conjunto com os Coordenadores da Oferta, “Instituições Participantes da Oferta”).
Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelo Itau BBA USA Securities, Inc., pelo Santander Investment Securities Inc., e pelo Goldman Sachs & Co. LLC (em conjunto, “Agentes de Colocação Internacional”) (i) nos Estados
Unidos da América, exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme definidos na Regra 144A do U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities
Act”) editada pela U.S. Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos da América (“SEC”), em operações isentas de registro, previstas no Securities Act e nos regulamentos editados ao amparo do Securities Act, bem como nos termos de quaisquer outras
regras federais e estaduais dos Estados Unidos da América sobre títulos e valores mobiliários; e (ii) nos demais países, exceto os Estados Unidos da América e o Brasil, para investidores que sejam considerados não residentes ou domiciliados nos Estados Unidos da
América ou não constituídos de acordo com as leis dos Estados Unidos da América (non-U.S. persons), nos termos do Regulation S (“Regulamento S”), editado pela SEC, no âmbito do Securities Act, e observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada
investidor (investidores descritos nas alíneas (i) e (ii) acima, em conjunto, “Investidores Estrangeiros”), em ambos os casos, desde que tais Investidores Estrangeiros invistam no Brasil em conformidade com os mecanismos de investimento regulamentados pela
Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 4.373, de 29 de setembro de 2014 (“Resolução CMN 4.373”), e pela Resolução da CVM n° 13, de 18 de novembro de 2020 (“Resolução CVM 13”), ou pela Lei n° 4.131, de 3 de setembro de 1962, conforme alterada (“Lei
4.131”), sem a necessidade, portanto, da solicitação e obtenção de registro de distribuição e colocação das Ações em agência ou órgão regulador do mercado de capitais de outro país, inclusive perante a SEC. Os esforços de colocação das Ações junto a Investidores
Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos termos do Contrato de Distribuição Internacional (conforme definido neste Prospecto).
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do Anúncio de Início (conforme definido neste Prospecto), a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote Suplementar, conforme abaixo definido), poderá, a
critério da Companhia e dos Acionistas Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até aproximadamente 16% do total de Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações do Lote Suplementar), ou seja, em até 19.447.168 ações
ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores, nas mesmas condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais) poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertado (sem
considerar as Ações Adicionais), ou seja, em até 18.383.529 ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores nas mesmas condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações do Lote Suplementar”),
conforme opção a ser outorgada pelos Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Distribuição (conforme definido neste Prospecto), as quais serão destinadas, exclusivamente, para prestação dos serviços de estabilização de preço das
Ações no âmbito da Oferta (“Opção de Ações do Lote Suplementar”). O Agente Estabilizador terá o direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive, e por um período de até 30 dias contados da data de início da negociação das
Ações na B3, inclusive, de exercer a Opção de Ações do Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes, após notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de sobrealocação das ações ordinárias de emissão da
Companhia seja tomada em comum acordo entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço por Ação (conforme definido neste Prospecto). Conforme disposto no Contrato de Distribuição, as Ações do Lote Suplementar
não serão objeto da Garantia Firme de Liquidação (conforme definido neste Prospecto) por parte dos Coordenadores da Oferta.
Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo da Faixa Indicativa do Preço por Ação, os Pedidos de Reserva (conforme definido neste Prospecto) serão normalmente considerados e processados, observadas as condições de eficácia descritas neste Prospecto, exceto no caso de
eventual Evento de Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa (conforme definido neste Prospecto). O Preço por Ação será fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionais (conforme
definido neste Prospecto) pelos Coordenadores da Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato de Distribuição, e pelos Agentes de Colocação Internacional, no exterior, conforme previsto no Contrato de Distribuição Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1°, e no
artigo 44 da Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”). O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores Institucionais, durante o
Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério para determinação do Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os
Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de investimento nas Ações no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
Valor (R$)(1)
Preço por Ação ..............................................................................
Oferta Primária(5) ............................................................................
Oferta Secundária(6) .......................................................................
Total Oferta ...................................................................................
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Comissões (R$)(1)(2)(3)

17,90
1.199.999.997,40
993.767.796,60
2.193.767.794,00

0,63
41.999.999,90
34.781.872,88
76.781.872,78

Recursos Líquidos (R$)(1)(2)(3)(4)
17,27
1.157.999.997,50
958.985.923,72
2.116.985.921,22

Com base no Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa do Preço por Ação. No contexto da presente Oferta, estima-se que o Preço por Ação estará situado entre R$15,90 e R$19,90, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou abaixo desta
faixa, a qual é meramente indicativa.
Abrange as comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.
Para informações sobre as remunerações recebidas pelos Coordenadores da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 48 deste Prospecto.
Deduzidas as comissões e sem dedução de outros custos, despesas e tributos da Oferta.
Para informações sobre a quantidade de Ações emitida pela Companhia e os recursos líquidos a serem recebidos, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Acionistas Vendedores, Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos”, constante na página 42 deste Prospecto.
Para informações sobre a quantidade de Ações a serem alienadas pelos Acionistas Vendedores e os recursos líquidos a serem recebidos por cada um, veja a seção seção “Informações Sobre a Oferta – Acionistas Vendedores, Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos”,
constante na página 42 deste Prospecto.

A realização da Oferta, mediante aumento de capital da Companhia, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, incluindo seus termos e condições, bem como a
adesão da Companhia ao segmento de listagem do Novo Mercado foram aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 15 de outubro de 2020, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial de São Paulo (“JUCESP”) em 27 de outubro de
2020, sob o nº 449.591/20-7 e publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no jornal “Diário Comercial” em 7 de novembro de 2020.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu estatuto social, serão aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de
Bookbuilding e a concessão dos registros da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente arquivada na JUCESP e publicada no DOESP e no jornal “Diário Comercial” na data de disponibilização do Anúncio de Início.
A realização da Oferta Secundária, bem como seus termos e condições, inclusive a aprovação do Preço por Ação, foi aprovada pelo FIP Magnólia na forma de seu regulamento em 15 de outubro de 2020. Não será necessária qualquer aprovação societária pela SMZXP
ou pelos Acionistas Vendedores Pessoas Físicas para a participação na Oferta Secundária incluindo a venda das Ações Adicionais e das Ações do Lote Suplementar, e a fixação do Preço por Ação.
Exceto pelo registro da Oferta pela CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta não pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos da América nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado
de capitais de qualquer outro país.
Será admitido o recebimento de reservas a partir da data indicada no Aviso ao Mercado (conforme definido neste Prospecto), para subscrição/aquisição das Ações, as quais somente serão confirmadas pelo subscritor/adquirente após o início do Prazo de Distribuição
(conforme definido neste Prospecto).
Os registros da Oferta Primária e a Oferta Secundária estão sujeitos à análise pela CVM, sendo que os respectivos registros foram requeridos em 9 de novembro de 2020.
“OS REGISTROS DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICAM, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA COMPANHIA, BEM COMO SOBRE AS AÇÕES A SEREM
DISTRIBUÍDAS”.
Este Prospecto não deve, em nenhuma circunstância, ser considerado uma recomendação de investimento nas Ações. Ao decidir investir nas Ações, potenciais investidores deverão realizar sua própria análise e avaliação da situação financeira da
Companhia, de suas atividades e dos riscos decorrentes do investimento nas Ações.
OS INVESTIDORES DEVEM LER ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA”
E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES” DESCRITOS NAS PÁGINAS 20 E 72, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO, BEM COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE
PROSPECTO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO COM RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS AÇÕES.

Coordenadores da Oferta

Coordenador Líder

Assessor Independente da Companhia e dos Acionistas Vendedores

A data deste Prospecto Preliminar é 25 de janeiro de 2021.

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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DEFINIÇÕES
Para fins do presente Prospecto, “Companhia” ou “Espaçolaser” referem-se, a menos que o
contexto determine de forma diversa, à MPM Corpóreos S.A. na data deste Prospecto.
Os termos relacionados especificamente com a Oferta e respectivos significados constam da seção
“Sumário da Oferta” na página 22 deste Prospecto. Os termos indicados abaixo terão o significado
a eles atribuídos neste Prospecto, salvo se de outra forma determinado neste Prospecto ou se o
contexto assim exigir.
Acionistas Vendedores

Magnólia FIP, SMZXP e os Acionistas Vendedores Pessoas
Físicas.

Acionistas Vendedores
Pessoas Físicas

Ygor Alessandro de Moura, Paulo José Iasz de Morais e Tito
Virgílio Augusto Veiga Pinto.

Administração

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

Administradores

Membros da Administração.

ANBIMA

Associação Brasileira das
Financeiro e de Capitais.

Assembleia Geral

Assembleia geral de acionistas da Companhia.

Auditores Independentes

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

B3

B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.

Banco Central ou BACEN

Banco Central do Brasil.

Brasil ou País

República Federativa do Brasil.

CMN

Conselho Monetário Nacional.

CNPJ/ME

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia.

CPF/ME

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia.

Código ANBIMA

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

Companhia ou Espaçolaser

MPM Corpóreos S.A.

Conselho de Administração

O conselho de administração da Companhia.

Conselho Fiscal

O conselho fiscal da Companhia, de caráter não permanente.

Contrato de Participação no
Novo Mercado

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

1

Entidades

dos

Mercados

CVM

Comissão de Valores Mobiliários.

Deliberação CVM 476

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

Deliberação CVM 860

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

Diretoria

A diretoria da Companhia.

DOESP

Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Dólar, dólar, dólares ou US$

Moeda oficial dos Estados Unidos.

Estados Unidos

Estados Unidos da América.

Estatuto Social

Estatuto social da Companhia.

Formulário de Referência

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

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Instrução CVM 400

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

Instrução CVM 480

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

Instrução CVM 505

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

Instrução CVM 539

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

IOF/Câmbio

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

JUCESP

Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Lei 4.131

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

Lei das Sociedades por Ações

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

Lei do Mercado de Capitais

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

Magnólia FIP

Magnólia Fundo
Multiestratégia.

Novo Mercado

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

Offering Memoranda

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

Investimento

em

Participações

Prospecto ou Prospecto
Preliminar

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

Prospecto Definitivo

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

Prospectos

Este Prospecto Preliminar
considerados em conjunto.

Real, real, reais ou R$

Moeda oficial corrente no Brasil.

Regra 144A

Regra 144A editada ao amparo do Securities Act.

e

o

Prospecto

Definitivo,

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

Regulamento S editado ao amparo do Securities Act.

Resolução CMN 4.373

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

Resolução CVM 13

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

SEC

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

Securities Act

Securities
Act
de
conforme alterado.

SMZXP

SMZXP Participações Ltda.

Vinci Partners

Vinci Assessoria Financeira Ltda., sociedade limitada, com
sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 14º andar, Jardim
Paulistano, CEP 01452-000, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 10.904.022/0001-30.
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1933

dos

Estados

Unidos,

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DA COMPANHIA
Identificação

MPM Corpóreos S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME
sob o nº 26.659.061/0001-59, com seus atos constitutivos
registrados na JUCESP sob o NIRE 35.300.498.607.

Registro na CVM

A Companhia encontra-se em fase de obtenção de registro
como emissora de valores mobiliários categoria “A” perante a
CVM, sendo que o pedido de registro de companhia aberta e
da Oferta foram requeridos em 9 de novembro de 2020.

Sede

Localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida dos Eucaliptos, nº 763, sala 02, Indianópolis,
CEP 04517-050.

Diretoria de Relações com
Investidores

Localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida dos Eucaliptos, nº 763, sala 02, Indianópolis,
CEP 04517-050. O Diretor de Relações com Investidores é o
Sr. Leonardo Moreira Dias Correa. O telefone da Diretoria de
Relações
com
Investidores
da
Companhia
é
+55 (11) 4858-3340 e o seu endereço eletrônico é
dri@espacolaser.com.br.

Instituição Escrituradora

Itaú Corretora de Valores S.A.

Auditores Independentes

Ernst & Young Auditores Independentes S.S.

Títulos e Valores Mobiliários
Emitidos

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

Jornais nos quais divulga
informações

As publicações realizadas pela Companhia em decorrência da
Lei das Sociedades por Ações são divulgadas no DOESP e
no jornal “Diário Comercial”.

Formulário de Referência

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

Website

http://ri.espacolaser.com.br/
As informações constantes no website da Companhia não são
parte integrante deste Prospecto nem estão a ele
incorporadas por referência.

Informações Adicionais

Informações adicionais sobre a Companhia e a Oferta
poderão ser obtidas no Formulário de Referência anexo a este
Prospecto e junto à Companhia, às Instituições Participantes
da Oferta, à CVM e/ou à B3 nos endereços e páginas da rede
mundial de computadores indicados na seção “Informações
Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 69 deste
Prospecto.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE ESTIMATIVAS E DECLARAÇÕES ACERCA DO FUTURO
Este Prospecto contém estimativas e declarações acerca do futuro, ou estimativas e declarações
prospectivas, principalmente, nas seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco
Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, descritos nas páginas
20 e 72, respectivamente, deste Prospecto, e nas seções “4. Fatores de Risco”, “7. Atividades do
Emissor” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto.
Essas considerações sobre estimativas e declarações prospectivas se basearam, principalmente,
nas expectativas atuais da Companhia sobre eventos futuros e tendências financeiras que afetam
ou possam afetar seu setor de atuação, sua participação de mercado, sua reputação, seus
negócios, sua situação financeira, o resultado das suas operações, suas margens e/ou seu fluxo
de caixa. Elas estão sujeitas a diversos riscos e incertezas e foram efetuadas somente com base
nas informações de que a Companhia dispõe atualmente.
Além de outros itens discutidos em outras seções deste Prospecto, há uma série de fatores que
podem fazer com que as estimativas e declarações não ocorram. Tais riscos e incertezas incluem,
entre outras situações, as seguintes:
•

rebaixamento na classificação de crédito do Brasil;

•

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

•

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

•

alterações nas condições gerais da economia, incluindo, exemplificativamente, inflação, taxas
de juros, câmbio, nível de emprego, crescimento populacional, confiança do consumidor e
liquidez dos mercados financeiro e de capitais;

•

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

•

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

•

a mudança no cenário competitivo no nosso setor de atuação;

•

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

•

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

•

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

•

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

•

eventos de força maior;

•

o impacto da pandemia de COVID-19 na economia e condições de negócio no Brasil e no mundo
e quaisquer medidas restritivas impostas por autoridades governamentais no combate ao surto;

•

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

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

•

a confirmação ou não das principais tendências no nosso setor de atuação; e

•

outros fatores de riscos apresentados na seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às
Ações” e “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia”, nas
páginas 72 e 20, respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de Risco” do
Formulário de Referência, anexo a este Prospecto.

Essa lista de fatores de risco não é exaustiva e outros riscos e incertezas podem causar resultados
que podem vir a ser substancialmente diferentes daqueles contidos nas estimativas e perspectivas
sobre o futuro.
O INVESTIDOR DEVE ESTAR CIENTE DE QUE OS FATORES MENCIONADOS ACIMA, ALÉM DE
OUTROS DISCUTIDOS NESTE PROSPECTO E NO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO A
ESTE PROSPECTO, PODERÃO AFETAR OS RESULTADOS FUTUROS DA COMPANHIA E
PODERÃO LEVAR A RESULTADOS DIFERENTES DAQUELES CONTIDOS, EXPRESSA OU
IMPLICITAMENTE, NAS DECLARAÇÕES E ESTIMATIVAS DESTE PROSPECTO. TAIS
ESTIMATIVAS REFEREM-SE APENAS À DATA EM QUE FORAM EXPRESSAS, SENDO QUE A
COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS COORDENADORES DA OFERTA NÃO
ASSUMEM A OBRIGAÇÃO DE ATUALIZAR PUBLICAMENTE OU REVISAR QUAISQUER DESSAS
ESTIMATIVAS E PROSPECTIVAS FUTURAS EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE NOVA
INFORMAÇÃO, EVENTOS FUTUROS OU DE QUALQUER OUTRA FORMA. MUITOS DOS
FATORES QUE DETERMINARÃO ESSES RESULTADOS E VALORES ESTÃO ALÉM DA
CAPACIDADE DE CONTROLE OU PREVISÃO DA COMPANHIA.
As palavras “acreditamos”, “podemos”, “poderemos”, “estimamos”, “continuamos”, “antecipamos”,
“pretendemos”, “esperamos” e palavras similares têm por objetivo identificar estimativas e
perspectivas para o futuro. Tais estimativas referem-se apenas à data em que foram expressas,
sendo que não podemos assegurar que atualizaremos ou revisaremos quaisquer dessas
estimativas em razão da disponibilização de novas informações, de eventos futuros ou de
quaisquer outros fatores. Estas estimativas envolvem riscos e incertezas e não consistem em
qualquer garantia de desempenho futuro. Os reais resultados podem ser substancialmente
diferentes das expectativas descritas nas estimativas e declarações futuras, constantes neste
Prospecto. Tendo em vista os riscos e incertezas envolvidos, as estimativas e declarações acerca
do futuro constantes deste Prospecto e do Formulário de Referência podem não vir a ocorrer e,
ainda, nossos resultados futuros e nosso desempenho podem diferir substancialmente daqueles
previstos em nossas estimativas em razão, inclusive, mas não se limitando, aos fatores
mencionados acima. Por conta dessas incertezas, o investidor não deve se basear nestas
estimativas e declarações futuras para tomar uma decisão de investimento.
Declarações prospectivas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos
futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições da
situação financeira futura da Companhia e de seus resultados operacionais futuros, sua
participação e posição competitiva no mercado poderão apresentar diferenças significativas se
comparados àquelas expressas ou sugeridas nas referidas declarações prospectivas. Muitos dos
fatores que determinarão esses resultados e valores estão além da capacidade de controle ou
previsão da Companhia. Em vista dos riscos e incertezas envolvidos, nenhuma decisão de
investimento deve ser tomada somente baseada nas estimativas e declarações prospectivas
contidas neste Prospecto e no Formulário de Referência, anexo a este Prospecto.
Adicionalmente, os números incluídos neste Prospecto e no Formulário de Referência, anexo a
este Prospecto, podem ter sido, em alguns casos, arredondados para números inteiros.
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SUMÁRIO DA COMPANHIA
Este Sumário contém um resumo das nossas atividades e das nossas informações financeiras e operacionais, não pretendendo ser completo nem
substituir o restante deste Prospecto e do Formulário de Referência. Este Sumário não contém todas as informações que o investidor deve considerar
antes de investir em nossas Ações. Antes de tomar sua decisão em investir em nossas Ações, o investidor deve ler cuidadosa e atenciosamente todo
este Prospecto e o Formulário de Referência, em especial as informações contidas nas seções “Considerações Sobre Estimativas e Perspectivas Sobre
o Futuro” e “Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” deste Prospecto, nas seções “3. Informações Financeiras Selecionadas”, “4. Fatores de
Risco” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência, bem como nas nossas demonstrações e informações financeiras e suas
respectivas notas explicativas anexas a este Prospecto. Declaramos que as informações constantes neste Sumário são consistentes com as informações
de nosso Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, nos termos do artigo 40, parágrafo 3º, inciso II, da Instrução CVM 400. A menos que o
contexto exija outra interpretação, os termos “Espaçolaser”, “nós”, “nossos” e “nossa Companhia” referem-se à MPM Corpóreos S.A. e suas controladas.
VISÃO GERAL DO NEGÓCIO
Somos a maior empresa de depilação a laser do Brasil em termos de número de lojas e clientes atendidos 1 e, consequentemente,
acreditamos ser a maior do Brasil em termos de faturamento. Ao longo de nossos 16 anos de atuação, construímos nossa posição de
liderança de forma disruptiva, na visão da Companhia, no mercado de depilação brasileiro, um mercado com faturamento de R$36 bilhões em
2019 2 . Acreditamos ser também a maior empresa especializada no setor de serviços estéticos no país, em 30 de setembro de 2020
constituída por uma rede de 554 unidades interligadas, localizadas em todos os estados brasileiros, número que representa um crescimento
de 18,5 vezes o número de lojas da Companhia em 31 de dezembro de 2014.
Durante a nossa trajetória, conquistamos uma base sólida de mais de 3,6 milhões de clientes e nos tornamos a segunda marca top-of-mind
no setor de depilação no Brasil, com recall superior à principal marca de lâmina de barbear reconhecida mundialmente3. Buscamos oferecer a
todas as classes sociais o bem-estar gerado pela depilação a laser, proporcionando a comodidade de nossa rede interligada de lojas e de
nossa plataforma omnicanal e digital, nossa dedicação pela excelência na qualidade do atendimento e pela flexibilidade nas opções de
financiamento. Assim, acreditamos ser pioneiros e disruptivos na recente evolução do mercado de depilação no país, ocasionando a gradual
substituição dos métodos convencionais de depilação, como a cera e a lâmina de barbear, pela tecnologia a laser.
O mercado brasileiro de estética e personal care é o 4º maior do mundo, movimentando o valor de US$30 bilhões em 20194, sendo os gastos
com estética prioridade para a população do país. O mercado de depilação no Brasil se destaca pela sua relevância em termos de valor
somando R$36 bilhões em 2019. No entanto, quando olhamos para a depilação a laser, estimamos que a penetração da tecnologia no Brasil
ainda é pouco representativa, correspondente a, aproximadamente, 4,9% da população que utiliza métodos de depilação em 2019, enquanto
a penetração em outros países costeiros como Estados Unidos da América e Espanha, correspondem a, aproximadamente, 20% e 50%
respectivamente5, evidenciando assim um grande potencial de crescimento deste mercado no país.
Nosso modelo de negócios, neste mercado com grande potencial resultou em um crescimento expressivo no número de lojas Espaçolaser e
em system-wide sales nos últimos quatro anos, que pode ser verificado também nos períodos de adversidade no cenário econômico,
conforme o gráfico abaixo, que apresenta o crescimento de 2014 em relação a 30 de setembro de 2020. Entre 2014 e 2019, período em que
o PIB do Brasil apresentou crescimento anual ponderado de -0.6%, de acordo com o IBGE, a evolução do número de lojas apresentou um
crescimento anual ponderado de 77% e as system-wide sales apresentaram um crescimento anual ponderado de 84%.

Fonte: Companhia.
Nota: Inclui lojas próprias, joint-ventures e franquias.

Escalamos nosso negócio através de um modelo padrão de loja de rápida implementação em qualquer região do país, com dimensões médias
entre 25 e 60m2 e que não tem a necessidade de estocagem de produtos. Esse modelo único nos proporciona uma flexibilidade para operar tanto
em shopping centers, como em ruas ou centros comerciais, sendo também adequado a diferentes tipos de operação, como franquias, lojas
próprias ou joint-ventures, possibilitando que a Companhia escolha as melhores estratégias de crescimento, na forma mais benéfica a cada
região. Tais fatores nos permitiram atingir uma capilaridade relevante em todo território nacional, com presença em todos os estados do país.
Ao longo dos últimos anos, atingimos uma combinação de crescimento de venda e expansão da rentabilidade. Nesse sentido, as vendas de
todo o sistema (“System-wide Sales”) e EBITDA Ajustado da Companhia apresentaram, respectivamente, crescimento anual composto
(“CAGR”) de 50% e 72% no período de 2017 e 2019, respectivamente, alcançando R$191 milhões no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019, o que representa uma margem de EBITDA Ajustado de 29,4% sobre a receita líquida. No mesmo período, nosso fluxo de
caixa operacional apresentou um CAGR de 80%.

1
2
3
4
5

De acordo com pesquisa de mercado por nós contratada com fonte nos websites das companhias e Way-back Machine.
Segundo a pesquisa Way Back Machine.
Segundo pesquisa de mercado por nós contratada baseada em um questionário e em entrevistas realizadas por sites de lojas online e IBGE.
Segundo informações da Euromonitor.
Segundo pesquisa de mercado por nós contratada baseada em entrevistas e fontes públicas.
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A tabela a seguir apresenta os principais indicadores financeiros e operacionais da Companhia para os períodos de nove meses findos em 30
de setembro de 2020 e 2019 e para os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:
Medições não contábeis
(R$ mil, exceto %)
Número de lojas Espaçolaser
System-wide Sales Espaçolaser(1)
Receita Líquida
Lucro Bruto
Margem Bruta
EBITDA(2)
Margem EBITDA(3)
EBITDA Ajustado(4)
Margem EBITDA Ajustada(5)
Lucro Líquido (Prejuízo) Ajustado(6)
Margem Líquida Ajustada(7)
Lucro Líquido (Prejuízo)
Fluxo de Caixa Operacional Ajustado
Fluxo de Caixa Operacional Ajustado / EBITDA Ajustado(9)
Dívida Bruta(10)
Dívida (Caixa) Líquida(11)
ROIC Ajustado(12)
(1)

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)
(8)

(9)
(10)
(11)
(12)

Período de nove meses findo
em 30 de setembro de
2020
2019
554
638.249
315.055
118.618
37,6%
33.501
10,6%
11.646
3,7%
(71.581)
(22,7%)
(65.569)
125.659
1.079,0%
487.514
232.383
(5,0%)

497
729.063
500.685
294.654
58,9%
201.014
40,1%
180.137
36,0%
96.989
19.4%
85.787
91.358
50,7%
N/A
N/A
N/A

2019

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de
2018

2017

514
1.042.751
647.595
362.211
55,9%
217.771
33,6%
190.638
29,4%
82.867
12,8%
65.380
80.693
42,3%
249.859
194.750
24,3%

415
776.279
336.291
177.817
52,9%
104.684
31,1%
93.759
27,9%
44.529
13,2%
38.579
53.685
57,3%
162.344
93.092
20,4%

282
461.887
193.668
112.222
57,9%
64.215
33,2%
64.215
33,2%
40.683
21,0%
40.683
24.985
38,9%
15.789
(4.214)
N/A

O System-wide Sales corresponde às vendas totais das unidades Espaçolaser, como se a participação detida pela Companhia fosse de 100% em todas as lojas
Espaçolaser (incluindo franquias e joint-ventures). O System-wide Sales não é uma medida contábil reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil nem
pelas IFRS.
O EBITDA é uma medição não contábil elaborada pela Companhia em consonância com a Instrução da CVM nº 527, de 4 de outubro de 2012, e consiste no lucro
(prejuízo) líquido ajustado pelo resultado financeiro líquido, pelo imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e pelas despesas de depreciação e amortização.
O EBITDA não é uma medida contábil reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil e nem pelas IFRS e não representa o fluxo de caixa para os períodos
apresentados e não deve ser considerado como substituto ou alternativa ao lucro (prejuízo) líquido, indicador de desempenho operacional, medida de liquidez,
tampouco como base para a distribuição de dividendos. Outras empresas podem calcular o EBITDA de maneira diferente da Companhia. Para reconciliação do Lucro
(prejuízo) líquido para o EBITDA, vide seção 3.2 do Formulário de Referência.
A Margem EBITDA corresponde à divisão entre o EBITDA e a receita líquida.
O EBITDA Ajustado consiste em uma medição não contábil elaborada pela Companhia que corresponde ao EBITDA ajustado pela: (i) eliminação das despesas não
recorrentes, com destaque para gastos com consultores e assessores relacionados aos nossos projetos de M&A; (ii) eliminação dos efeitos de ganho por compra
vantajosa, e (iii) eliminação dos efeitos relacionados ao IFRS-16.
A Margem EBITDA Ajustado corresponde à divisão entre o EBITDA Ajustado e a receita líquida.
O Lucro Líquido Ajustado consiste em uma medição não contábil elaborada pela Companhia que corresponde ao Lucro Líquido ajustado por: (i) pela eliminação das
despesas não recorrentes, com destaque para gastos com consultores e assessores relacionados aos nossos projetos de M&A; e (ii) pela eliminação dos efeitos de
ganho por compra vantajosa, (ii) pelo pela eliminação do impacto contábil referente à evolução da marcação a mercado das opções de compra e venda que a
Companhia possui com os acionistas não controladores de determinadas controladas referente a participação remanescente não detida pela Companhia.
A Margem Líquida Ajustada corresponde à divisão entre o Lucro Líquido Ajustado e a receita líquida.
O Fluxo de Caixa Operacional Ajustado é calculado baseado na conta de caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades operacionais, deduzido do impacto do
resultado financeiro do exercício. O Fluxo de Caixa Operacional não é uma medida contábil reconhecida pelas práticas contábeis adotadas no Brasil nem pelas
Normas Internacionais de Relatório Financeiro – International Financial Reporting Standards (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board (IASB) e
não possui significado padrão.
É a divisão entre o Fluxo de Caixa Operacional Ajustado e o EBITDA Ajustado.
A Dívida Bruta é representada pela soma (i) dos empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante), (ii) debêntures (circulante e não circulante), e (iii) contas a
pagar a ex-acionistas (circulante e não circulante), referente à valores devidos pela aquisição de lojas franqueadas então detidas por Acionistas da Companhia.
A Dívida (Caixa) Líquida corresponde à Dívida Bruta deduzida do caixa e equivalentes de caixa, das aplicações financeiras vinculadas e do efeito contábil resultante
do swap cambial das operações de empréstimos 4131.
O ROIC (Return on Invested Capital) Ajustado é o NOPLAT Ajustado dividido pelo capital empregado total da Companhia, sendo o capital empregado total calculado
pela média entre as somas do capital de terceiros e o capital próprio dos últimos dois exercícios sociais.

Oferecemos o tratamento de depilação a laser para homens e mulheres, em até 29 e 35 diferentes áreas do corpo, respectivamente, por meio
de até dez sessões a depender da área do corpo. Dado o alto crescimento nos últimos anos, os clientes da Companhia possuem
relacionamento com a Espaçolaser, em média, há 17 meses e apenas realizaram o tratamento com a Companhia em 2,1 áreas do corpo. O
público feminino ainda compõe a maioria da base de clientes da Companhia, equivalente a aproximadamente 91% do total, sendo que o
consumo pelo público masculino vem crescendo de forma contínua em nossa base, de 4,6% em 2017 para 9% do total em setembro de 2020,
representando um CAGR de 41% no período, o que acreditamos evidenciar uma importante tendência do setor. Os gráficos abaixo
apresentam o breakdown de nossos clientes por idade, gênero e classe social:

Fonte: Companhia e IBGE. Breakdown de clientes e gênero de 2015 a setembro de 2020. Breakdown de classes sociais baseado na quebra de nossas unidades
próprias em São Paulo no ano de 2019.

Acreditamos que a nossa missão totalmente centrada na satisfação e alto engajamento de nossos clientes representa um importante catalisador
de crescimento ao longo dos últimos anos. Temos conseguido atingir níveis de avaliação considerados como patamares de excelência pela
metodologia Net Promoter Score (“NPS”), equivalente a 82 pontos (sendo o patamar máximo 100 pontos), o que evidencia nosso compromisso
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com a excelência na prestação dos nossos serviços. Esse fator é fundamental para a geração de novos clientes, uma vez que mais de 80% de
nossos leads, em setembro de 2020, vieram por meio de indicações de nossos clientes e apenas 2% por meio do fluxo passante por nossas lojas.
Visando a excelência de nossos serviços, investimos continuamente no treinamento e capacitação de nossos profissionais técnicos e de
atendimento. Neste sentido, desenvolvemos a “Universidade do Laser”, um centro de treinamento focado em transmitir as melhores práticas e
capacitar nossos colaboradores para proverem aos clientes atendimento e serviços de alta qualidade. Em 2019, 3,3 mil colaboradores foram
treinados pela “Universidade do Laser”, sendo que nosso curso de formação inicial de fisioterapeutas abrange 100 horas de treinamento,
entre aulas teóricas, práticas e ambientação em loja, preparando-as para atenderem seus clientes com a qualidade e excelência da
Espaçolaser. Por meio do nosso sistema de ensino à distância (“EAD”), também mantemos o contato com nossos colaboradores, visando
fortalecer nossa cultura, manter o alto engajamento, bem como promover o aperfeiçoamento constante de todos. Treinamos os franqueados e
os colaboradores das franquias sobre o nosso modelo de negócio e sobre a condução das lojas, visando a excelência e padronização no
atendimento de toda a rede.
Nosso constante relacionamento com nossos clientes se dá por meio de nossa plataforma omnicanal e digital, que gera comodidade aos
nossos clientes pois viabiliza a compra de um serviço, o agendamento de uma sessão ou contato direto para dúvidas e reclamações das
formas mais eficientes e com a mais alta disponibilidade, seja via nosso aplicativo exclusivo, nosso website, nosso call center, via WhatsApp
com atendentes, ou diretamente nas lojas. Acreditamos que nossa plataforma omnicanal customizada contribui para o estreitamento do
relacionamento com os nossos clientes atuais, gerando a recorrência de compras de serviços adicionais, bem como possibilita o início da
construção de confiança com os novos clientes.

Fonte: Companhia.
Nota: Inclui vendas pelo site, aplicativo e mensagens por SMS e WhatsApp.

Nossa plataforma tecnológica foi totalmente customizada para nosso modelo de negócio único, consolidando todos os canais de
comunicação com nossos clientes e estruturada para gerar alta eficiência em nossas operações, em especial no que tange à otimização de
agendamento, opções de pagamento e análise de dados via inteligência de negócios (business intelligence). Desta maneira, conseguimos
conhecer os perfis individualizados dos nossos clientes o que, por sua vez, fortalece nossa capacidade de upselling de novos serviços.
Adicionalmente, nossa plataforma permite a distribuição de metas e atividades diárias para todos os níveis operacionais da nossa
organização.

Fonte: Companhia.

Por fim, promovemos valores e propósitos claros para todos nossos stakeholders, desde clientes e colaboradores a franqueados, buscando promover
sólidos conceitos de governança e responsabilidades social e ambiental. Possuímos uma política inclusiva de contratação de nossos colaboradores,
com 96% do nosso quadro formado por mulheres, inclusive 50% do C-Level, e fomos reconhecidos como uma das Melhores Empresas para a Mulher
Trabalhar, segundo o GPTW (Great Place to Work). Além disso, acreditamos que nossa oferta de serviços evita, de forma material, os resíduos
gerados anualmente pelas metodologias de depilação como a cera e lâmina de barbear, que consideramos serem as principais alternativas de
depilação com as quais concorremos, gerando um impacto positivo e responsável ao meio ambiente.
Nossa política inclusiva de contratação ainda compreende critérios de diversidade, contando com 25% dos nossos cargos de liderança
ocupados por negros e os programas internos “Etnias EL” e “LGBTQ+”.
HISTÓRICO RECENTE
No intuito de acelerar o crescimento da marca no território nacional, em 2015 implementamos o modelo de franquia, de forma complementar
ao modelo de lojas próprias. A Companhia possui 192 lojas franqueadas da marca “Espaçolaser”, representando 35% das vendas das lojas
da marca “Espaçolaser”, nos nove meses findos em 30 de setembro de 2020. Todas as demais lojas são próprias, incluindo as lojas próprias
detidas por meio de nossas joint ventures. Suportamos integralmente nossa base de franqueados, auxiliando-os na implantação de nosso
sistema de gestão exclusivo, o ELOS, além do treinamento de colaboradores por meio através da Universidade do Laser, e seleção da
localização e benfeitoria das lojas, visando sua adequação aos nossos clientes. Adicionalmente, investimos constantemente em marketing
por meio de campanhas na mídia nacional.
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Em 2016 recebemos um aporte de capital da L Catterton, um dos maiores fundos globais de private equity focado em consumo e varejo,
associado ao grupo internacional LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, que passou a deter uma participação minoritária da Companhia. Este
aporte foi importante não apenas para acelerar o crescimento da Companhia por meio da abertura de lojas próprias, mas também para elevar
os nossos padrões de governança, para atrair um time de executivos de primeira linha, para enriquecer o nosso debate estratégico, e para
aperfeiçoar as nossas práticas, processos e sistemas.
Em 2017, considerando a relevante dimensão do mercado de beleza e estética na América Latina, nossa marca consolidada e nossa base de
clientes, criamos a marca “Estudioface” para atuar em tratamentos faciais, como parte da nossa missão de democratizar o bem-estar gerado
por serviços estéticos com alta tecnologia. A confiança gerada pela marca “Espaçolaser” é transmitida para a marca “Estudioface”, que
possuía em 30 de setembro de 2020 nove lojas franqueadas e uma loja própria. Segundo estudo realizado pela Companhia em 2020, cerca
de 85% dos clientes da Espaçolaser possuíam interesse nos serviços da Estudioface, dos quais 45% eram ou foram também clientes da
Espaçolaser. revelando a força da nossa marca e elevada capacidade de expansão para outros serviços estéticos. Nosso objetivo é ser o
maior provedor de serviços de beleza e estética do Brasil, por meio do nosso modelo de negócio que acreditamos ser único e nossa
experiência no setor.
Nos anos de 2018 e 2019, além de seguir no ritmo constante de abertura de novas lojas, tendo em vista a alta rentabilidade das lojas
próprias, adquirimos o controle de certos grupos de franqueados da marca “Espaçolaser” que considerávamos estratégicos em nossa base,
levando em conta suas respectivas regiões de atuação, tamanhos e potenciais de crescimento. Esse processo culminou com a aquisição de
51,0% de 13 diferentes grupos, equivalente a 111 lojas franqueadas, hoje totalmente integradas com nossas plataformas tanto de back-office,
tecnológicas e comerciais.
A Companhia detém o controle acionário destes grupos de franqueados estratégicos (cerca de 51% em média do capital social), bem como opção
de compra das participações acionárias remanescentes, sujeito a um evento de liquidez da Companhia e com metodologia de precificação já
estabelecidas. A Companhia utilizará parte dos recursos de sua potencial oferta pública inicial de distribuição de ações para exercer as opções de
compra de referidas participações acionárias remanescente. Para maiores detalhes sobre as aquisições societárias em referência, bem como os
termos e condições do exercício das opções de compra de ações, vide o item 15.7 do Formulário de Referência da Companhia.
RECONHECIMENTOS E AÇÕES SOCIAIS
Ao longo de nossos anos de atuação, fomos reconhecidos por meio de diversos prêmios que nos foram atribuídos. Nos três últimos
exercícios sociais e no exercício social corrente, recebemos os seguintes prêmios e reconhecimentos:
•

Prêmio Top of Wellness da revista Boa Forma em 2018;

•

Prêmio Época Reclame Aqui em 2018 (6º lugar);

•

Prêmio Lojista Alshop em 2018 e 2019;

•

Prêmio Great Place to Work6- Melhores Empresas para a Mulher Trabalhar em 2019;

•

Prêmio de Excelência em Franchising da ABF em 2019 e 2020; e

•

Prêmio de Franquias Internacionais da ABF em 2019 e 2020.

Nós acreditamos que a atitude em construir uma sociedade melhor deve ser de todos. Desta forma, temos responsabilidade social e
consciência dos nossos deveres e obrigações como cidadãos em relação à nossa comunidade. Por isso, buscamos realizar ações simples,
organizadas e assertivas que contribuam para a formação de uma sociedade mais justa.
Na Espaçolaser, valorizamos a inclusão e o acolhimento, pois acreditamos que a promoção da igualdade é o caminho para o crescimento de
nossa sociedade. A importância da inclusão dentro de uma empresa significa aprendizado, responsabilidade social e evolução. Seguimos
firmes no nosso propósito de transformar vidas e promover o bem-estar em diversas esferas da sociedade. Para maiores informações sobre
as nossas iniciativas sociais e projetos de responsabilidade social, vide itens 7.8 e 7.9 do Formulário de Referência.
MERCADO DE ATUAÇÃO
Segundo a Euromonitor International o Brasil é o quarto maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo, totalizando
aproximadamente US$30 bilhões em 2019. Este mercado está posicionado após países como Estados Unidos, China e Japão, e é o maior da
América Latina, sendo três vezes maior que o México, segundo maior mercado da região7.

Fonte: Edição 2020 de “Beauty and Personal Care” da Euromonitor International Limited; o valor de varejo refere-se ao preço de venda no varejo incluindo imposto sobre vendas e preços
constantes; utilizam taxas de câmbio fixas, as classificações representam apenas os mercados pesquisados.

6
7

As exigências para o selo do prêmio GTPW envolve a satisfação de 70% dos funcionários.
Euromonitor International Limited, Beleza e Cuidados Pessoais in the World 2021, vendas ao consumidor final incluindo impostos, taxas de câmbio fixas em USD
de 2019, termos atuais de 2019.
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Depilação a Laser
Em relação ao mercado de depilação, em 2019, aproximadamente 78% da população feminina brasileira entre 12 e 65 anos e 9% da
população masculina 8 na mesma faixa etária utiliza algum método de depilação, totalizando 69 milhões de usuários, de acordo com
Informações de Pesquisa Primária9. Nesse contexto, a depilação a laser destaca-se como o método com o mais alto potencial de adoção por
novos consumidores dentre as diferentes tecnologias disponíveis no mercado.

Fonte: Informações da Pesquisa Primária, realizada com uma amostra de 5946 respondentes, com assessoria de consultora internacional especializada e dados do IBGE.

Fonte: Informações da Pesquisa Primária, realizada com uma amostra de 5946 respondentes, com assessoria de consultora internacional especializada, dados do
IBGE e IPC. Dados referentes ao ano de 2019.

A Companhia acredita que uma experiência diferenciada de atendimento aliado a tecnologias avançadas, menos dolorosas e efeitos
prolongados, tais como depilação a laser, e estruturas de financiamento ao consumidor que as tornem acessíveis a diversas classes sociais,
podem influenciar positivamente o mercado de depilação, incrementando a base de consumidores endereçáveis e explorando um universo de
potenciais novos usuários. A Companhia acredita que o crescimento do mercado de depilação a laser no Brasil deverá ser impulsionado por
três principais fatores:
i)

Aumento da Penetração da Tecnologia a Laser: o mercado de depilação a laser no Brasil ainda tem uma baixa penetração,
equivalente a 4,9%1 em 2019, especialmente quando comparada a países costeiros como os EUA e Espanha, com 20% e 50%10 de
penetração, respectivamente.

ii)

Crescimento Populacional: o crescimento médio da população no Brasil é de 1,7 milhão a cada ano, conforme ilustra o gráfico abaixo,
sendo que em média 44% da população realizam algum método de depilação:

Fonte: IBGE, consulta em outubro de 2020.

8
9
10

Para homens, não considera aqueles cujo único procedimento utilizado é barbear-se com lâmina ou aparar o cabelo.
Fonte: Informações da Pesquisa Primária, realizada com uma amostra de 5946 respondentes, com auxílio de consultora internacional especializada, e dados do
IBGE
Fonte: Informações da Pesquisa Primária, realizada com uma amostra de 5946 respondentes, com auxílio de consultora internacional especializada.

11

iii)

Aumento de Penetração em Outras Partes do Corpo. De acordo com informações de Pesquisa Primária11, a média de áreas tratadas
por usuários de depilação a laser é atualmente de 2,5 partes entre mulheres e 2,1 partes entre homens. Ainda de acordo com
informações da Pesquisa Primária12, essa média tende a alcançar 5,3 partes entre mulheres e 4,9 partes entre homens.

Dados da Companhia referente ao ano de 2019.

Aumento da Penetração no Público Masculino: Com penetração inferior na base de usuários, o público masculino representa importante
alavanca de crescimento para o mercado de depilação a laser. Apesar da baixa penetração, quase 45% dos homens considera fazer uso de
algum método de depilação e quase 37% daqueles que fazem uso de depilação considera fazer uso da tecnologia a laser e/ou IPL de acordo
com informações de Pesquisa Primária13 representando um importante potencial de conversão para a tecnologia.
iv)

Substituição por Metodologias Ambientalmente Sustentáveis: A Companhia acredita que a crescente tendência para consumo
consciente aos impactos ambientais impulsionará positivamente o segmento de depilação a laser uma vez que a tecnologia evita, de
forma material, os resíduos gerados anualmente pelas metodologias de depilação como a cera e lâmina de barbear, as quais
consideramos serem as principais alternativas de depilação atualmente, gerando um impacto positivo e responsável ao meio
ambiente.

Estética Facial
De acordo com informações de Pesquisa Primária14 no Brasil, 12% das mulheres acima de 16 anos faz ou já fez uso de algum procedimento
de estética facial (totalizando quase 10 milhões de mulheres), sendo que, nos últimos 12 meses, findo em 31 de dezembro de 2019, destas
mulheres 1,4 milhão realizaram procedimentos relacionados a toxina botulínica, 0,7 milhão realizaram procedimentos de preenchimento facial
e 0,02 milhão realizaram procedimentos de laser facial.
Ainda que em estágios iniciais, o mercado brasileiro de procedimentos estéticos faciais relacionados à toxina botulínica, preenchimento facial
e laser facial registrou crescimento médio anual de quase 35% entre 2015 e 2019, representando R$3,8 bilhões em 2019.

Fonte: pesquisa de mercado por nós contratada baseada em um questionário e entrevistas em dados internos da Companhia e IBGE.

11
12
13
14

Fonte: Informações da Pesquisa Primária, realizada com uma amostra de 5946 respondentes, com auxílio de consultora internacional especializada.
Fonte: Informações da Pesquisa Primária, realizada com uma amostra de 5946 respondentes, com auxílio de consultora internacional especializada.
Fonte: Informações da Pesquisa Primária, realizada com uma amostra de 5946 respondentes, com assessoria de consultora internacional especializada e
dados do IBGE.
Fonte: pesquisa de mercado por nós contratada baseada em um questionário e em dados internos da companhia e IBGE.
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PONTOS FORTES E VANTAGENS COMPETITIVAS
A Companhia é líder de mercado, com uma marca top-of-mind no Brasil, oferece um serviço ainda sub-penetrado e com amplo
espaço para crescimento.
A Companhia é líder no mercado de depilação a laser no Brasil em número de lojas e clientes atendidos e, consequentemente, a Companhia
acredita que é líder em termos de faturamento, de acordo com pesquisa de mercado contratada15. Além disto, acreditamos ser a maior
plataforma de serviços de beleza e estética do país e da América Latina.
Além da relevante abrangência e capilaridade, a Companhia também possui a segunda marca mais lembrada do Brasil, no que se refere à depilação.
Em pesquisa contratada com a Opinion Box em outubro de 2019, 8% dos entrevistados apontaram a marca Espaçolaser como a preferida entre
àquelas relacionadas à depilação no país, o que qualifica nossa marca como a segunda marca top-of-mind em depilação em geral.
O mercado de depilação a laser no Brasil apresenta baixa penetração, quando comparado a países desenvolvidos. De acordo com estudo
realizado por consultoria internacional especializada contratada pela Companhia16, estima-se que, em 2019, das 69 milhões de pessoas que
se depilavam no país (62 milhões de mulheres e 7 de milhões de homens), apenas 3,0 milhões de mulheres sejam usuárias dos serviços de
depilação a laser (4,8% de penetração) e 0,4 milhão de homens (5,6% de penetração), enquanto a penetração em outros países costeiros
como Estados Unidos da América e Espanha, correspondem a, aproximadamente, 20% e 50% respectivamente17, evidenciando assim um
grande potencial de crescimento deste mercado no país. Além disso, o mercado de depilação a laser continua crescendo no Brasil, suportado
pela conversão de usuários de metodologias de depilação convencionais como a cera e lâmina de barbear para a tecnologia a laser, do
aumento do número de áreas depiladas dos atuais clientes e pelo aumento da penetração da população masculina, especialmente
considerando as novas gerações. Para ilustrar esse ponto, cabe ressaltar que, enquanto o crescimento populacional adiciona em torno de 1,5
milhão de pessoas ao mercado por ano, estima-se que a quantidade de usuários de depilação a laser cresça a aproximadamente 2,5 milhões
por ano, conforme é possível observar nos gráficos abaixo.

Fonte: IBGE.

Fonte: Pesquisa de mercado por nós contratada baseada em um questionário do IBGE.

A Companhia acredita que, entre outros fatores, a combinação de sua escala com a força da sua marca sejam vantagens competitivas
relevantes em um mercado ainda sub-penetrado e com alto potencial de crescimento. De acordo com a pesquisa realizada pela consultoria
internacional especializada18, o mercado de depilação a laser apresentou um CAGR de 58% entre 2015 e 2019, tendo encerrado o ano fiscal
de 2019 com um tamanho estimado de R$6,4 bilhões.
Somos focados na experiência e satisfação dos nossos clientes, suportados pela nossa plataforma omnicanal e digital, além de
oferecer flexibilidade para nossos clientes serem atendidos em qualquer uma de nossas lojas.
Em setembro de 2020, mais de 80% de nossos leads foram captados por meio da indicação de clientes. Acreditamos que isso é
consequência de nosso compromisso total com a excelência de nosso serviço e satisfação de nossos clientes, evidenciado também pelo
nosso alto nível de NPS (Net Promoter Score), que atingiu 82 pontos em agosto de 2020, em uma escala de 0 a 100. Nossa estrutura é
orientada, e nossos colaboradores compensados, também pelo parâmetro do NPS, criando um ciclo virtuoso e uma experiência muito positiva
para os clientes.

15
16
17
18

Fonte: pesquisa de mercado por nós contratada com fonte nos websites das companhias e Way-back Machine.
Fonte: pesquisa de mercado por nós contratada baseada em um questionário e entrevistas realizadas em sites de lojas online e IBGE.
Segundo pesquisa de mercado por nós contratada baseada em entrevistas e experiência internacional e fontes públicas.
Pesquisa de mercado por nós contratada baseada em um questionário e em entrevistas realizadas por IBGE
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Ainda quanto ao engajamento dos clientes, em 2019, de acordo com estimativas internas, atingimos em torno de 25 milhões de pessoas
através de influenciadores digitais, temos mais de 1 milhão de seguidores nas plataformas Facebook e Instagram. Nossas iniciativas levaram
a um crescimento de 88% nos leads digitais entre 2018 e 2019, entretanto, aproximadamente 80% dos nossos clientes vieram via publicidade
direta entre consumidores.
Nosso modelo de negócio baseado na experiência do usuário é escalável dado as funcionalidades de nossa plataforma omnicanal e digital.
Facilitamos o contato e comunicação com nossos clientes de variadas maneiras. Desde a compra de um serviço, o agendamento de uma
sessão ou o contato direto para dúvidas e reclamações, todos podem ser feitos por meio do nosso aplicativo exclusivo, nosso website, nosso
call center, via WhatsApp com atendentes das lojas ou diretamente e presencialmente nas lojas. Acreditamos que essa plataforma omnicanal
e digital contribui com o estreitamento do relacionamento com os nossos clientes e traz uma comodidade diferenciada a nossos clientes, fator
considerado crítico para a prestação de um serviço.
Essa plataforma tecnológica, que foi totalmente customizada para nosso modelo de negócio, é integrada com nossas operações, para o
aperfeiçoamento contínuo da gestão do nosso negócio. O sistema, chamado de “ELOS” (Espaçolaser Operating System), é Cloud-based e
possui infraestrutura altamente escalável, e é integrado em todas as lojas, constituindo nossa principal ferramenta de gestão das tarefas do
dia-a-dia, nos permitindo acompanhar de perto nossas lideranças e colaboradores, fornecendo de maneira confiável e eficiente todo o suporte
em termos de dados necessário ao nosso rápido crescimento.
Por fim, nossa rede de lojas interligada e crescente capilaridade oferece, na nossa visão, mais flexibilidade e comodidade aos nossos
clientes, ampliando de maneira relevante os locais e horários de atendimento, facilmente consultados através do nosso aplicativo exclusivo.
Isso faz com que o excesso de demanda de uma loja seja escoado para outra loja próxima e que os níveis de satisfação dos clientes
permaneçam elevados, dado a comodidade em poderem escolher a melhor localização e horário para serem atendidos. Na cidade de São
Paulo, por exemplo, 51% de nossos clientes realizaram sessões de seus tratamentos em mais de 1 loja, quando olhamos dados de janeiro de
2016 até 30 de setembro de 2020.
Oferecemos uma solução de depilação de ponta, aspiracional e acessível para todas as classes sociais.
Aliado a uma experiência de depilação, na visão da Companhia, disruptiva e ao alto engajamento com a marca, oferecemos também uma das
melhores tecnologias de depilação a laser atualmente disponíveis no mercado, proporcionando aos nossos clientes maior bem-estar,
eficiência, conforto e agilidade. Dado nossa escala e relevância no mercado, acreditamos que somos os primeiros a terem acesso às
tecnologias mais avançadas, o que, na visão da Companhia, a coloca em vantagem em termos de proposta de valor. Atualmente, a
Companhia utiliza uma tecnologia que acreditamos possuir maior eficiência e eficácia do que as demais máquinas disponíveis no mercado,
da qual possuímos exclusividade de aquisição dentro do mercado brasileiro.
Financiamos a oferta desse serviço de ponta aos nossos clientes em até 24 parcelas, por meio da estrutura de pagamentos recorrentes e
nosso cartão de crédito, Espaçolaser, em conjunto com a operadora Credz, possibilitando também que as classes B, C e D também sejam
amplas consumidoras do serviço, ao mesmo tempo que mitigamos nosso risco de inadimplência. A Companhia preza pela universalidade dos
seus serviços, com lojas aspiracionais em bairros de todas as classes sociais, incluindo regiões que a Companhia entende ser de renda
familiar mais alta, como o bairro da Vila Olímpia (dentro do Shopping Vila Olímpia), na cidade e estado de São Paulo e regiões que a
Companhia entende ser de renda familiar mais baixa como a cidade de Taboão da Serra, no estado de São Paulo. Em São Paulo, os nossos
clientes das classes A, B1, B2, C1, C2 e D representaram, respectivamente, 0,6%, 15,8%, 24,7%, 12,4%, 35,4% e 11,2% de nossos clientes
no ano de 2019. Acreditamos que a experiência dos clientes da Companhia é disruptiva em seu segmento e que estamos transformando de
maneiro positiva a forma de consumo do público brasileiro no mercado de beleza, levando consumidores a substituírem métodos
convencionais de depilação pela tecnologia à laser que, no Brasil, ainda possui penetração imaterial.
Possuímos um modelo de loja altamente escalável e rentável, permitindo o crescimento em todas as regiões do Brasil.
A Companhia desenvolveu um modelo flexível de abertura de lojas, o qual acreditamos que possibilitou uma expansão consistente da
plataforma desde 2004. O layout da loja é padrão, no formato “loja box” e com dimensões médias entre 25 m2 e 60 m2. A Companhia entende
que, além de adaptável a qualquer localização, público alvo e escalável para qualquer região do país, tal modelo demonstrou ser, na opinião
da Companhia, e até a presente data, eficiente e altamente rentável, com capacidade de produzir retornos atrativos. Ao serem comparadas
com outras operações varejistas com elevada eficiência no país, as lojas da Espaçolaser produzem um dos maiores indicadores de venda por
metro quadrado do Brasil, de aproximadamente R$53 mil por ano em 2019, que se converte em uma contribuição bruta média por loja de
R$1,2 milhão no mesmo ano, de acordo com estimativa da Companhia19.
A performance das lojas localizadas em shoppings centers é similar a das lojas em rua ou em outros centros comerciais, e pouco depende do
movimento dos shoppings, pois as lojas são classificadas como loja-destino para 98% dos clientes da Companhia, em setembro de 2020. A
Companhia mantém um modelo também flexível à operação via franquia, loja própria ou via joint-ventures, dependendo da estratégia de
crescimento para a região. Além disto, a Companhia oferece treinamento extensivo no conceito “one company concept” e suporte total e
integrado de tecnologia da informação e back-office para todas as lojas, próprias, joint-ventures e franquias.

19

Calculado conforme as demonstrações financeiras da Companhia, considerando (i) o lucro bruto do segmento operacional de Laser no exercício social findo em
31 de dezembro de 2019, de R$ 326,0 milhões, somado à (ii) depreciação e amortização total que consta no custo dos serviços prestados pela Companhia
nesse mesmo período, de R$ 37,9 milhões, e dividido pelo (iii) número médio de 309 lojas entre 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019 (de 278 e
339 lojas, respectivamente).Tal métrica é utilizada pela Companhia como uma referência e estimativa da contribuição bruta por loja, e não deve ser considerada
como alternativa ao lucro bruto ou a nenhum outro número contábil, nem tampouco como garantia de receita gerada individualmente por cada loja.
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Em 30 de setembro de 2020, a rede Espaçolaser (incluindo franquias) conta com 554 lojas em operação, sendo 374 (68%) lojas em shopping
centers, 139 (25%) em ruas e 41 (7%) em centros comerciais. O gráfico abaixo demonstra o crescimento de cada um dos modelos descritos,
de 2016 ao terceiro trimestre de 2020:

Fonte: Companhia.
Nota: Lojas próprias incluem também as joint ventures.

Acreditamos que para a manutenção de nossa qualidade de atendimento e engajamento com nossos clientes, nosso sistema ELOS é
fundamental. O sistema foi totalmente customizado para nosso modelo de negócio único, consolidando todos os canais de comunicação com
nossos clientes e estruturado para gerar alta eficiência em nossas operações, em especial no que tange à otimização de agendamento,
opções de pagamento e análise de dados via inteligência de negócios (business intelligence).
Geramos uma cultura de alto engajamento com nossos clientes, franqueados e colaboradores.
Acreditamos que o engajamento de nossos clientes com nossa marca é um atributo da Espaçolaser, considerando o alto patamar de novos
leads originados pela indicação de clientes existentes, superando 80% em setembro de 2020. De modo a sustentar esse engajamento de
nossos clientes, investimos esforços contínuos em nossa capacidade de recrutar, desenvolver, capacitar e engajar nossos próprios
colaboradores, mantendo programas de treinamento e capacitação contínua de nossos profissionais técnicos. De acordo com a pesquisa
Great Place to Work, 79% dos funcionários da Espaçolaser recomendariam a Companhia. Como prestadores de serviço, acreditamos que
esse engajamento é fundamental para a relação de nossos clientes com nossa marca.
O zelo por nossos franqueados também é matéria igualmente importante para nós. Temos apoiado nossa rede de franqueados ao longo dos
5 anos do início da operação de franquias. Como reconhecimento do trabalho prestado, fomos eleitos Selo de Excelência em Franchising
pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) em 2019 e 2020. Embora concedido pela ABF, o Selo de Excelência em Franchising só é
entregue à franqueadora após pesquisa interna feita com sua própria rede de franqueados, que avalia a qualidade da prestação de serviços e
apoio de fato entregue naquele ano.
Somos orientados por uma cultura de propósito, fundamentada em um modelo de gestão voltado à eficiência operacional,
crescimento e geração de valor para nossos acionistas, em observância a práticas de governança, responsabilidade social e
responsabilidade ambiental.
Acreditamos que nosso desenvolvimento sempre observou e valorizou conceitos de governança e responsabilidades social e ambiental. Engajados em
iniciativas ambientais e projetos de responsabilidade social, acreditamos sermos referência em sustentabilidade e atuamos para buscar um alto grau de
responsabilidade em nossas atividades, com uma baixa geração de resíduos, especialmente quando comparado aos métodos convencionais de
depilação. De acordo com nossas estimativas internas, nossas atividades são capazes de substituir cerca de 600kg de cera e 3.000 lâminas de
depilação que são descartadas como resíduos no meio ambiente em média por pessoa, ao longo de sua vida.
Além disto, a Companhia acredita possuir uma equipe de administradores profissionalizada e comprometida, com experiência em seu setor
de atuação. Em 2015, com o ingresso da SMZTO Holding de Franquias, e em 2016, com o ingresso da L Catterton em nossa base acionária,
aprimoramos nossas práticas de governança corporativa, especialmente com a implementação de diversas políticas e procedimentos
internos. O Conselho de Administração tem um profundo conhecimento da Companhia e sua cultura, além de experiência no setor de
consumo e varejo.
Nossa cultura corporativa é focada em resultados, baseada em sólidos valores, metas objetivas e transparentes. Além disso, nossa cultura é
fundamentada em um modelo de gestão voltado à eficiência operacional, crescimento e geração de valor para nossos acionistas.
Acreditamos que o trabalho de nosso time de gestão sob esses pilares tem sido fundamental no forte crescimento da nossa receita líquida e
no controle de despesas gerais e administrativas observado nos últimos anos.
ESTRATÉGIA
Crescimento orgânico em um mercado ainda muito pouco penetrado, por meio da abertura de lojas no Brasil.
Pretendemos expandir a nossa rede de lojas por todo país e atingir todas as classes sociais, por meio de uma abertura seletiva de novas lojas,
observado o nosso criterioso método de avaliação de localização e público-alvo. Esta estratégia está em linha com o nosso histórico de crescimento
acelerado nos últimos anos, que teve uma média de abertura de 133 lojas por ano nos três últimos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2020,
no mercado de depilação, que ainda é pouco penetrado e tem significativo espaço de crescimento, na visão da Companhia.
Considerando a demanda por nossos serviços observada em nossas lojas atuais, a estratégia de abertura de novas lojas tem como finalidade
também acomodar os clientes das lojas atuais, que hoje estão operando no limite de sua capacidade, em outras lojas, atendendo aos nossos
clientes de forma satisfatória. Desta forma, o objetivo é de que mais clientes possam ser atendidos, aumentando proporcionalmente o nosso
faturamento total.
Acreditamos que temos capacidade de gestão e a infraestrutura necessária para suportar o crescimento orgânico de abertura de novas lojas,
principalmente, mas não se limitando ao sistema de vendas ELOS, nosso rigoroso treinamento e capacitação de nossos profissionais pela
Universidade do Laser e pelo nosso sistema operacional e de gestão comercial de nossas lojas.
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Além disto, a Companhia entende que tem um modelo padrão de loja, escalável e de fácil implementação em qualquer região do país, com
dimensões médias entre 25 e 60m2, que não tem a necessidade de estocagem de produtos. A abertura de lojas é conduzida por meio de
estudos de viabilidade elaborados por nossa equipe de expansão, após a realização de visitas e análise técnica nos locais potenciais.
Quando aprovada, é realizada a negociação com os proprietários dos locais desejados para a instalação das lojas, firmado o contrato e
realizado o kick-off do projeto, dando início às fases de licenciamento e construção. Esta fase de implementação dura em torno de três
meses. Após implementada a loja, os funcionários são selecionados e treinados, e após receberem seus certificados de aprovação nos
cursos oferecidos pela Companhia, a loja pode ser aberta e iniciar o atendimento aos clientes.
Estratégia de aquisição de lojas franqueadas, de modo a capturar valor e acelerar o crescimento em regiões estratégicas.
Ao longo dos últimos anos, a Companhia realizou aquisições e joint-ventures que entendeu serem estratégicas de lojas franqueadas da
Espaçolaser, que, na nossa visão, agregaram valor à Companhia e levaram à expertise da Companhia na geração de sinergia durante a
integração das lojas adquiridas. Pretendemos continuar crescendo por meio da estratégia de consolidação do resultado das lojas franqueadas
pela compra de grupos estratégicos de franqueados, em operações mutualmente benéficas e com determinados termos e condições préestabelecidos, por meio de opções de compra.
Acreditamos que temos capacidade de integrar as operações das lojas franqueadas estratégicas, que possuem rentabilidade relevante e
grande potencial de crescimento nas regiões em que estão localizadas, em linha com a nossa capacidade de gerir de forma integrada as
operações de nossas lojas à nível nacional, por meio da nossa plataforma avançada de back-office e gestão regional, capazes de suportar a
absorção das operações das lojas franqueados. Para maiores informações sobre as aquisições societárias da Espaçolaser já realizadas ou
em andamento, vide itens 3.3 e 15.7 do Formulário de Referência da Companhia.
Upselling na base atual de clientes, com o aumento na quantidade de áreas do corpo por cliente.
Pretendemos aumentar as nossas vendas dentro da nossa atual base de clientes, oferecendo serviços de depilação para uma maior
quantidade de áreas do corpo, alinhada à nossa estratégia de continuar satisfazendo nossos clientes, oferendo novos tratamentos ao longo
dos próximos anos, uma vez que estes já experimentaram e aprovaram a qualidade do nosso serviço, conforme comprovado pelo nosso NPS
de 82 pontos atingido em setembro de 2020.
Nossa rápida expansão ao longo dos últimos anos resultou em uma base de clientes ainda incipiente, com uma média atual de consumo de
depilação de apenas 2,1 áreas do corpo por cliente, sendo que oferecemos serviços de depilação para até 29 e 35 diferentes áreas do corpo,
tanto para homens como para mulheres, respectivamente. Estimativas indicam que seis áreas do corpo são depiladas por cerca 2/3 (dois
terços) das pessoas que utilizam qualquer forma de depilação. Considerando a comodidade que acreditamos gerar com nossos serviços de
depilação a laser, visamos o aumento do life time value de nossos clientes, ou seja, um aumento no montante total que um cliente gasta com
nossos tratamentos durante o seu relacionamento com a Espaçolaser, para que depilem seis áreas do corpo, ou mais. Desta forma,
acreditamos no crescimento orgânico da Espaçolaser por meio do upselling de vendas dentro da nossa base sólida de clientes.
Ampliação da nossa atuação no mercado de beleza e estética, por meio da expansão de nosso portfólio de produtos e serviços, em
benefício da sinergia com a oferta atual de serviços oferecidos pela Espaçolaser.
O mercado de beleza e estética no Brasil é altamente fragmentado. Acreditamos que possuímos a experiência e dados para continuar a
ampliar nossos negócios por meio de uma estratégia de expansão do nosso portfólio de serviços de estética. Em decorrência da nossa sólida
base de clientes e do nosso modelo único de aquisição de clientes, acreditamos que alguns serviços de estética são complementares aos
serviços de depilação a laser, demonstrando o elevado potencial de cross selling na nossa crescente base de clientes.
Uma dessas frentes de diversificação foi executada por meio do lançamento da marca “Estudioface”, focada em serviços e tratamentos
faciais, como botox, tratamentos faciais com laser, preenchimento, entre outros, sendo assim um one-stop-shop para tratamentos faciais. A
Estudioface está em operação desde 2017, sendo o modelo de franquia lançado em 2019, e possui, atualmente, 10 lojas em funcionamento.
De acordo com pesquisas internas conduzidas junto aos nossos clientes, aproximadamente 85% dos clientes da Espaçolaser possuem
interesse em tratamentos faciais. Considerando que, atualmente, 45% dos clientes da Estudioface são oriundos da Espaçolaser, acreditamos
no forte potencial de cross selling entre as nossas marcas.
A Companhia estuda atualmente a introdução de novos produtos e serviços no mercado de estética e beleza, para ampliação de seu portfólio,
por meio de parcerias, aquisições ou pelo próprio desenvolvimento de tais produtos e serviços. Por meio da oferta de novos produtos e
serviços, buscamos estar presentes no dia-a-dia de nossos clientes, estreitando ainda mais o nosso relacionamento com os consumidores de
nossos serviços.
Crescimento em outros mercados também pouco penetrados, por meio da expansão internacional.
Buscamos avançar a nossa estratégia de crescimento internacional em países da América Latina, por meio da abertura de lojas próprias,
franquiadas ou por aquisições de sociedades e joint ventures com parceiros locais, tendo em vista as oportunidades de mercado que a
Companhia acredita serem oferecidas pela baixa penetração da tecnologia de depilação utilizada pela Espaçolaser nestes mercados.
Em 2018, inauguramos nossa primeira unidade na Argentina sob a denominação Definit e por meio de um modelo de joint venture,
atualmente, já contamos com seis lojas naquele país. Adicionalmente, considerando nossa experiência positiva na Argentina, amparada pela
expertise da Espaçolaser, iniciamos estudos de investimento para viabilizar a abertura de outras unidades em diferentes localidades da
América Latina, com perspectivas próximas de abertura de novas lojas na Colômbia e Chile, bem como perspectivas de médio prazo de
abertura de novas lojas no México. O gráfico abaixo demonstra a estimativa do mercado endereçável de depilação a laser nos países da
América Latina em que a Companhia atua ou planeja atuar20:

20

Estimativa calculada com a aplicação da média da população brasileira que realiza algum método de depilação (44%) aos países da América Latina que a
Companhia atua ou planeja atuar.
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ESTRUTURA SOCIETÁRIA
O organograma abaixo apresenta nossa estrutura societária, nesta data:

Legenda
Paulo

Paulo José de Iász de Morais
Ygor Alessandro de Moura
Tito Tito Virgílio Augusto Veiga Pinto
Magnólia FIP Magnólia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
SMZXP SMZXP Participações
APL APL Participações Societárias S.A.
AUT AUT Estética S.A.
EL Franc EL Franchising Ltda.
TL Franc TL Franchising Ltda.
Corpóreos Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.
MAFRA Mafra Centro de Beleza Depilação Ltda.
Costa Costa & Curvo Estetica Ltda.
EL Com EL Commerce - Plataforma Digital Para Intermediacao De Negocios Ltda.
Riocorp Riocorp Serviços Estéticos Ltda.
EsLas ES LASER.
EF Franch EF Franchising Serviços Terapeuticos Ltda.
PIM PIM Serviços Administrativos Ltda.
MIGS M.I.G.S Serviços Estéticos S.A.
TJTM Tjtm Serviços Estéticos S.A.
A LISA A Lisa Depilação A Laser S.A.
DEFINIT HR-ARG
Ygor

A estrutura societária da Companhia contém controladas diretas e indiretas, sendo certo que no organograma acima foram mencionadas as
controladas diretas. As controladas indiretas da Companhia encontram se listadas no item15.8 do Formulário de Referência.
Para informações detalhadas sobre os acordo de acionistas da Companhia, veja a seção “Informações sobre a Oferta – Acordo de
Acionistas”, na página 41 deste Prospecto, bem como o item “15.5 Acordo de acionistas arquivado na sede do emissor ou do qual o
controlador seja parte”, do Formulário de Referência da Companhia, a partir da página 739 deste Prospecto.
Após a realização da Oferta o atual grupo de controle da Companhia formado pelos Acionistas Vendedores Pessoas Físicas e a SMZXP
poderá deter menos que 50% mais uma ação da Companhia, o que pode vir a ser interpretado como uma alteração no controle da
Companhia. Para mais informações sobre a composição do capital social da Companhia após a Oferta, vide Seção “Informações sobre a
Oferta” contida na página 39 deste Prospecto.
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EVENTOS RECENTES
Aquisição de Franqueados
Em 1 de outubro de 2020, a Companhia, por meio de sua controlada Corpóreos - Serviços Terapêuticos S.A. (“Corpóreos”), celebrou nove
memorandos de entendimento tendo por objeto estabelecer os termos e condições de mecanismos de opções de compra da totalidade das
participações societárias das sociedades franqueadas, detentoras de 60 lojas localizadas em todo o território nacional. As opções de compra poderão
ser exercidas pela Corpóreos a qualquer momento a partir de 01 de janeiro de 2021, a seu exclusivo critério, em até 18 meses contados da data de
assinatura dos memorandos. A Corpóreos já manifestou sua intenção de exercer a totalidade das opções após a data de início do exercício, observado
que o efetivo exercício das opções de compra dependerá da negociação e celebração de contratos definitivos para efetivar as referidas aquisições.
Cada memorando prevê exclusividade da Corpóreos pelo período de 18 meses. O preço de exercício de cada opção de compra considerará um fator
de multiplicação de cinco vezes o EBITDA dos últimos 12 meses das lojas sendo adquiridas, este sendo contratualmente calculado como 35,0% da
receita líquida exclusivamente para fins do cálculo do valor da opção do instrumento, deduzido da Dívida (Caixa) Líquida de cada sociedade. A
Companhia ressalta que, apesar de sua intenção e exercer as opções, em relação a aquisição de sociedades franqueadas ainda não há uma posição
definida sobre essas potenciais transações, nem quanto tempo as negociações junto a tais sociedades levarão para ser concluídas, não tendo sido
celebrado qualquer contrato definitivo para efetivar referidas aquisições.
Além disso, em 17 de outubro de 2020, a Companhia, também por meio da Corpóreos, celebrou um aditamento a um contrato de
investimento celebrado com a EL Bahia, constituída por um grupo de franqueados que possui 18 lojas localizadas nos estados da Bahia,
Minas Gerais e Rio de Janeiro. Referido aditamento prevê a outorga de uma opção de compra sobre as ações ordinárias representativas de
100% do capital social total e votante da sociedade franqueada (detentora da totalidade do capital social das demais sociedades do grupo de
franqueados), a qual poderá ser exercida caso seja aprovada em assembleia geral de acionistas da Companhia ou de sua controlada, a
realização de um processo de oferta IPO, no prazo de 3 meses contados da liquidação do IPO.
O preço de exercício, sujeito a ajuste, considera: (i) Valor da Firma, ajustado pela variação do CDI, menos a Dívida (Caixa) Líquida estimada; (ii) valor
adicional calculado com base no CAPEX desembolsado pelos vendedores em duas das sociedades do grupo entre 25 de setembro de 2019 e a data
de exercício, reajustado pela variação positiva do CDI; e (iii) valor do EBITDA dos últimos 12 meses, considerando as últimas demonstrações
financeiras auditadas disponíveis, o múltiplo a ser definido nos termos do contrato e a Dívida (Caixa) Líquida estimada.

(1)
(2)

#

Lojas

Lojas Maduras

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total

15
7
3
8
2
6
13
3
3
18
78

12
6
3
6
1
5
6
2
1
14
56

Venda bruta dos últimos 12 meses
(em R$ milhões)
35,1
13,9
8,6
18,6
2,7
9,9
22,1
4,5
5,6
28,5
149,8

Assim consideradas as lojas com mais de 24 meses de funcionamento desde a sua inauguração.
Até setembro de 2020.

Considerando tais premissas de precificação de referidas aquisições bem como premissas de rentabilidade observadas em lojas próprias, a
Companhia estima o montante total de R$250 milhões para a aquisição das participações de sociedades franqueadas descritas acima,
incluindo a EL Bahia. A Companhia utilizará parte dos recursos de sua potencial oferta pública inicial de distribuição de ações (“Oferta”) para
arcar com a integralidade de tais aquisições.
Caso tais aquisições sejam concluídas, a Companhia passará a deter cerca 80% do total de lojas da rede, ficando aproximadamente 20% de
lojas como franqueadas.
Para fins deste item, os seguintes termos utilizados possuem os significados abaixo:
“Caixa” significa, na data a que se refere, de forma consolidada, sem duplicidade e observados os princípios contábeis, o saldo de caixa,
depósitos bancários, bem como quaisquer aplicações financeiras de disponibilidade imediata da pessoa em questão, em qualquer caso
disponíveis e livres de todo e qualquer ônus, sem levar em consideração quaisquer depósitos em garantia, depósitos judiciais ou outros
depósitos relacionados a quaisquer contingências;
“CAPEX” significa toda e qualquer despesa comprovadamente incorrida ou suportada pelas sociedades com a finalidade de abertura de
novas lojas, discriminadas por cada loja;
“CDI” significa a variação da taxa média diária dos depósitos interfinanceiros de um dia (Certificado de Depósitos Interbancários) “over extra
grupo”, expressa na forma percentual ao ano, na base de 252 dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela B3 no informativo diário;
“Dívida (Caixa) Líquida” significa a diferença entre a Dívida Bruta e o Caixa e equivalente de caixa, na data a que se referem;
“EBITDA” significa, com relação ao período a que o cálculo se referir, o lucro líquido do período em questão, auferido antes (i) das despesas e
receitas financeiras líquidas, (ii) do imposto de renda e contribuição social, (iii) de depreciação e amortização, e (iv) de despesas nãorecorrentes, apurado de acordo com as normas contábeis aplicáveis;
“Dívida Bruta” significa o somatório dos seguintes itens, na data a que se refere, de forma consolidada, sem duplicidade e observados os princípios
contábeis: (i) todas as dívidas de natureza financeira, com instituições financeiras ou qualquer pessoa; (ii) todas as outras dívidas de longo ou curto prazo,
vencidas e não pagas; (iii) todas as dívidas repactuadas, mesmo que estejam contabilizadas sob a rubrica de “contas a pagar”; (iv) todos os recebíveis
descontados; (v) todos os valores devidos a empregados e prestadores de serviços que não tenham sido pagos no prazo originalmente avençado; (vi)
contratos de swap para a proteção de taxa de câmbio, de moeda ou contratos semelhantes; (vii) todos os valores de tributos vencidos, incluindo, sem
limitação, todo e qualquer saldo de parcelamento de tributos; (viii) todas as contas a pagar em atraso; (ix) todos os adiantamentos de terceiros, inclusive
clientes; (x) todas as operações de leasing operacional e/ou financeiro; (xi) todos os valores devidos em decorrência de sentenças judiciais ou arbitrais
transitadas em julgado; (xii) cheques emitidos e que ainda não tenham sido compensados e saldos negativos em contas correntes; (xiii) quaisquer
dividendos, juros sobre capital próprio, outras vantagens pecuniárias e/ou qualquer outra forma de distribuição de lucros, em dinheiro ou em espécie,
declarados e não pagos; (xiv) dívidas pendentes ou vencidas relacionadas aos direitos de uso (luvas) cobrados por shoppings centers; (xv) mútuos com
partes relacionadas; e (xvi) as despesas de capital sendo pagas em parcelas; e (xvii) qualquer garantia ou indenização em favor de terceiros, para
pagamento de obrigações mencionadas nos itens (i) à (xvi) (inclusive) desta definição; (xviii) todos e quaisquer valores acessórios aos acima descritos,
incluindo multa e juros incidentes até a data de levantamento da dívida bruta, independentemente de estarem contabilizados nas demonstrações financeiras
da pessoa em questão;
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“Valor da Firma” significa o valor de firma atribuído às sociedades do grupo, no montante de R$59.000.000,00.
Desdobramento de Ações
Em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 7 de janeiro de 2021, os acionistas da Companhia aprovaram, por
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o desdobramento de ações, sem modificação do valor do capital social da Companhia, à
razão de 20 ações para 1 ação de emissão da Companhia, ordinária, nominativa e sem valor nominal, na forma do artigo 12 da Lei das
Sociedades por Ações, a fim de que o capital social da Companhia resultasse no total de 176.031.660 ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, conforme descrito no item 17.3 do Formulário de Referência.
Atendimento aos covenants financeiros
Parte dos contratos de financiamento da Companhia contêm cláusulas restritivas e covenants financeiros. Em especial, algumas dessas
cláusulas a impedem de incorrer em dívida adicional ou de efetuar pagamentos, caso alguns índices e testes financeiros não sejam
cumpridos. Esses índices e testes financeiros têm como base o atingimento de certos níveis de EBITDA (calculado de acordo com os critérios
contidos em seus instrumentos de dívida) e dívida bruta. Esses índices e testes financeiros são testes de manutenção, o que significa que a
Companhia deve cumpri-los anualmente para não descumprir suas obrigações de dívida. Além disso, alguns dos contratos financeiros
celebrados contêm cláusulas que estabelecem o seu vencimento antecipado caso ocorra um evento de inadimplemento em outros contratos
ou o vencimento antecipado de outros contratos seja declarado (cross-default ou cross-acceleration), o que também pode vir a afetar de
maneira adversa e relevante o fluxo de caixa e a condição financeira da Companhia.
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia estava em conformidade com todas as restrições e índices financeiros estabelecidos nos contratos
financeiros acima descritos. No entanto, em 30 de setembro de 2020, o índice de endividamento líquido (quociente “Dívida Bancária Líquida
Total/EBITDA”) da Companhia era de 4,6x e, portanto, acima do limite de 2,5x previsto em determinados contratos financeiros da Companhia. Em
31 de dezembro de 2020, com base em demonstrações financeiras preliminares e não auditadas referentes a tal exercício, o referido índice
financeiro era equivalente a 2,2x, ou seja, dentro do limite previsto nos contratos financeiros da Companhia em questão. Cumpre ressaltar que a
efetiva verificação do cumprimento do índice financeiro se dará com base nas demonstrações financeiras devidamente auditadas da Companhia
referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. Caso seja verificado, com base nas demonstrações financeiras auditadas
referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, eventual descumprimento de referido índice, a Companhia iniciará tratativas para
obtenção de dispensa da obrigação de adimplir com referidos covenants (waivers) junto a cada instituição financeira credora de suas dívidas que
contenham tais restrições, a fim de evitar o vencimento antecipado de tais dívidas que preveem restrições por inadimplemento das obrigações
contratuais. No entanto, não há garantia de que, caso solicitados, tais waivers serão obtidos. Para mais informações a esse respeito vide fator de
risco “A Companhia pode não ser capaz de cumprir com os índices financeiros ou outras disposições restritivas nos contratos financeiros
(covenants) previstos em contratos que compõem o endividamento atual.”, na seção “Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” na
página 20 deste Prospecto.
IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19 EM NOSSAS ATIVIDADES
A Companhia está enfrentando um período de incertezas relacionado ao impacto contínuo da pandemia da COVID-19 sobre suas atividades
e sobre as atividades de seus principais prestadores de serviços e fornecedores. Devido a esta situação sem precedentes, a Companhia
acredita ter atribuído como prioridade máxima e imediata a segurança e a saúde de nossos funcionários e clientes.
A disseminação da COVID-19 gerou incertezas macroeconômicas, volatilidades e perturbações significativas no Brasil e no mundo. Como
forma de minimizar os impactos, muitos governos implementaram políticas destinadas a impedir ou retardar a propagação da doença, tais
como a restrição à livre circulação e até mesmo o isolamento social, que influenciaram nosso comportamento, de nossos clientes e da
população em geral. Como resultado de tais restrições, houve uma acentuada queda ou até mesmo paralisação da prestação de nossos
serviços e das atividades de empresas de diversos setores. Consequentemente, as nossas receitas das operações sofreram um declínio em
decorrência dos impactos das restrições de circulação impostas nas jurisdições em que operamos. Além disso, nós fechamos
temporariamente parte das lojas neste período de isolamento, principalmente as nossas lojas localizadas em shoppings, o que causou um
grande impacto financeiro e no dia a dia da Companhia.
Este momento demandou um aumento na nossa eficiência operacional e o fortalecimento da nossa capacidade de venda, de maneira a minimizar os
impactos da pandemia. Mesmo com as lojas fechadas, fomos capazes de manter o nível médio de system-wide sales em aproximadamente 48%,
considerando os meses de abril e maio, dos níveis normais durante o referido período, principalmente devido (i) à nossa ominicanalidade e capacidade
de manter contato recorrente com nossa base atual de clientes, (ii) à força de nossa marca, da nossa capacidade de vender pacotes para uso futuro
(com a promessa de entrega do serviço após a reabertura de lojas e shoppings centers), o que reforça a confiança dos nossos clientes; e (ii) à intensa
dedicação de nossas equipes, tanto de suporte quanto comerciais e operacionais. Acreditamos que, mesmo diante das adversidades dos últimos
meses, conseguimos nos fortalecer e ainda aumentar a nossa capacidade de revenda, bem como estreitamos nosso relacionamento com a nossa
base de clientes. Na imagem abaixo é possível observar que em setembro de 2020, a marca Espaçolaser alcançou o patamar de system-wide sales
equivalente a 128% da média do faturamento atingido entre janeiro e fevereiro de 2020 o que constata que já superamos o patamar de system-wide
sales pré-COVID, com 100% de nossas lojas abertas:
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A disseminação da COVID-19 nos levou a modificar nossa prática de negócios (incluindo práticas de higienização de locais de trabalho dos
funcionários e cancelamento de clientes agendados), e podemos precisar adotar ações adicionais, conforme exigido pelas autoridades governamentais
ou conforme determinado pela administração, considerando o melhor interesse de seus funcionários, clientes e parceiros de negócios.
O escopo e a natureza desses impactos estão em constante evolução. A seguir, apresentamos um resumo de nossas ações recentes e previstas em
resposta à pandemia da COVID-19 e seus impactos em nossos negócios:
•

em função da pandemia da COVID-19, tendo em vista as normas e orientações governamentais, a Companhia fechou temporariamente lojas e
escritórios administrativos, adotando uma política de home office para seus funcionários administrativos;

•

as nossas unidades intensificaram seus processos de higiene e limpeza, que já eram rigorosos, com as seguintes medidas para qualquer
procedimento: (i) álcool gel disponível no balcão e salas de procedimento para assepsia das mãos; (ii) higienização de maca com álcool 70% a
cada troca de cliente e uso de lençóis descartáveis; (iii) todo profissional da saúde passa a usar máscaras, luvas e toucas descartáveis; (iv)
obrigatoriedade de uso de máscaras por todos dentro das lojas, incluindo clientes; (v) óculos de proteção higienizados a cada paciente com
papel interfolhado, evitando o contato direto com os olhos; e (vi) ponteiras de laser higienizadas seguindo as recomendações do fabricante e
validadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;

•

implementamos, em nossa visão, rígidos protocolos em nossas lojas de esterilização e higienização de todos os equipamentos, materiais e
locais com maior frequência, implementamos sinalização de distanciamento, organização de filas para entrada nas lojas e divulgação de
informações em nossas lojas e redes sociais, com o objetivo de manter distância segura entre os clientes e evitar aglomerações;

•

identificação e afastamento dos funcionários no grupo de risco;

•

negociação com fornecedores, de modo a repactuar valores ou prazos de pagamento, para equilibrar e conter os aumentos de despesas
causados pela implantação de protocolos de segurança da pandemia da COVID-19;

•

desenvolvimento acelerado de nosso no e-commerce rapidamente nossas capacidades no e-commerce, para o qual houve expressivo
crescimento da procura; e

•

realização de pacotes promocionais de venda durante a pandemia da COVID-19 para serem utilizados pelos clientes após a normalização das lojas.

Para maiores detalhes sobre os impactos da COVID-19 sobre os negócios da Companhia e sobre seu resultado financeiro, vide o item 10.9 do
Formulário de Referência da Companhia.
PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS PELA COMPANHIA
Os pontos fracos, obstáculos e ameaças referentes a Companhia, nossos negócios e condição financeira estão relacionados à concretização de um ou
mais cenários adversos contemplados em nossos fatores de risco, ocorrendo de maneira combinada. Vide seção “Principais Fatores de Risco
Relacionados à Companhia” abaixo e os itens 4.1 e 4.2 do Formulário de Referência.
PRINCIPAIS FATORES DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA
A Companhia pode ser prejudicada se não conseguir abrir e instalar suas lojas em condições economicamente eficientes ou obter
autorizações, licenciamentos ou credenciamentos necessários de forma tempestiva. Se a Companhia não for capaz de executar seu plano
de expansão por meio da abertura de novas unidades na forma planejada, isso poderá afetar adversamente a Companhia.
O crescimento da Companhia depende, principalmente, da capacidade de abrir e operar, com êxito, novas lojas, por meio da identificação e
contratação de pontos comerciais que a Companhia acredita serem adequados para a abertura de novas lojas próprias além da abertura de novas
franquias, ampliando, assim, a rede da Companhia. Tal estratégia gera demandas crescentes sobre os recursos operacionais, gerenciais e
administrativos da Companhia, o que poderá impactar adversamente a gestão dos negócios da Companhia.
O crescimento da Companhia também depende da abertura de novas lojas, próprias e por franqueados, da Estudioface, da comercialização dos
produtos cosméticos pela Companhia e da expansão almejada pela Companhia no Brasil e na América Latina.
A abertura e operação de novas lojas, bem como a expansão no Brasil e na América Latina, estão sujeitas a diversos riscos e incertezas, incluindo
inúmeros fatores alheios ao controle da Companhia, tais como: (i) a expansão de competidores, com o aumento da competição da busca por locais
estratégicos e o surgimento de novos concorrentes nos mercados em que atua; (ii) dificuldades em encontrar locais apropriados para a abertura de
novas lojas; (iii) conhecimento baixo sobre as novas regiões geográficas em que a Companhia planeja ter novas lojas; (iv) condições de locação,
aquisição ou os investimentos necessários para adequação do imóvel ou construção em condições desfavoráveis; (v) a abertura de novas lojas
próprias ou franqueadas poderá não ser concluída ao custo e no momento em que considera apropriado; (vi) dificuldades na contratação e treinamento
adequado de empregados; (vii) dificuldades em contratar, treinar e transmitir a sua cultura a franqueados qualificados para atender apropriadamente os
seus clientes; ou (viii) não obtenção das autorizações exigidas para iniciar e desenvolver suas atividades.
As lojas que a Companhia planeja abrir, bem como aquelas recém-inauguradas e atualmente em maturação (lojas com menos de 24 meses contados
da inauguração), poderão apresentar desempenho abaixo dos padrões de venda e de lucratividade em relação às lojas que operam há mais de 24
meses, inclusive apresentando perdas durante os primeiros anos de operação, o que pode afetar o desempenho financeiro e operacional da
Companhia. Em 30 de setembro de 2020, a Companhia possuía 554 lojas, sendo que 182 lojas (ou 33%) foram abertas nos últimos 2 anos, e,
portanto, ainda estão em processo de maturação. Os resultados das lojas novas ou de lojas recentemente abertas podem afetar negativamente os
resultados da Companhia, bem como a rentabilidade da Companhia. Não há garantia de que lojas recentemente abertas, mesmo ao se tornarem
maduras, gerarão retornos positivos ou cumprirão suas metas, o que poderá levar ao fechamento dessas lojas e a perda dos investimentos feitos pela
Companhia em referidas lojas. Para maiores informações sobre as operações das lojas da Espaçolaser, vide item 7.1 do Formulário de Referência.
Além disso, a capacidade da Companhia de abrir novas lojas pode ser impactada pela pandemia da COVID-19 bem como outras pandemias que
venham a surgir, tendo em vista a possível paralisação de atividades comerciais, industriais, econômicas e de locomoção, além do atraso na obtenção
de licenças necessárias para a operação, o que pode afetar adversamente os resultados e operações da Companhia.
Uma das estratégias de negócios da Companhia é entrar em novos mercados e implementar novos negócios, como instalação em outros
países na América Latina e desenvolvimento de outros procedimentos e produtos estéticos. A Companhia pode não ser bem-sucedida em
explorar essas oportunidades, o que pode ter um efeito adverso em suas operações.
A Companhia planeja operar em mercados e setores nos quais não possui experiência, por exemplo, o desenvolvimento de outros procedimentos e
produtos estéticos, e a implantação de lojas em outros países na América Latina. Ainda, a Companhia pode ter estimado de maneira incorreta o
tamanho desses novos mercados e setores, bem como sua habilidade de penetrar em tais mercados ou ingressar em novos negócios. Além disso, a
Companhia pode enfrentar competição de participantes atuais ou novos ingressantes nesses mercados, sendo que tais competidores podem ter mais
recursos e experiência do que a Companhia ou podem oferecer produtos e serviços mais atrativos.
Se a Companhia não for bem-sucedida em ingressar em novos mercados ou em desenvolver novos negócios, a Companhia pode incorrer em custos
que seja incapaz de recuperar, e a imagem e reputação da Companhia podem ser adversamente afetadas, o que pode gerar um efeito adverso nos
resultados e na posição financeira da Companhia.
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A Companhia pode não ser capaz de cumprir com os índices financeiros ou outras disposições restritivas nos contratos financeiros
(covenants) previstos em contratos que compõem o endividamento atual.
Em 30 de setembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019 a Companhia tinha, respectivamente, um total de R$487,5 milhões e R$140,7 milhões em
empréstimos, financiamentos e debêntures (circulante e não circulante), sendo que alguns dos contratos firmados estabelecem o compromisso de
manutenção de determinados índices financeiros. Esse compromisso pode afetar a capacidade da Companhia de reagir a mudança na economia ou
no setor de atuação ou a capacidade de aproveitar novas oportunidades de negócios lucrativos.
Alguns dos contratos de financiamento da Companhia contêm cláusulas restritivas. Em especial, algumas dessas cláusulas a impedem de incorrer em
dívida adicional ou de efetuar pagamentos, caso alguns índices e testes financeiros não sejam cumpridos. Esses índices e testes financeiros têm como
base o atingimento de certos níveis de EBITDA (calculado de acordo com os critérios contidos em seus instrumentos de dívida) e dívida bruta. Esses
índices e testes financeiros são testes de manutenção, o que significa que a Companhia deve cumpri-los anualmente para não descumprir suas
obrigações de dívida. A capacidade da Companhia de cumprir com esses índices e testes financeiros pode ser afetada por eventos além do seu
controle e a Companhia não pode garantir que irá cumprir com esses índices e testes financeiros.
Em 30 de setembro de 2020, o índice de endividamento líquido da Companhia era de 4,6x. Caso, em 31 de dezembro de 2020, este índice continue
superior a 2,5x, ou em qualquer outro período de aferição os índices financeiros em questão sejam descumpridos e, consequentemente, ocorra
qualquer evento de inadimplemento previsto em tais contratos, as dívidas a eles vinculadas poderão ser vencidas antecipadamente pelos respectivos
credores de acordo com as disposições aplicáveis de referidos contratos, e o fluxo de caixa e a condição financeira da Companhia poderá ser afetada
de maneira relevante e adversa. Em 30 de setembro de 2020, a dívida total da Companhia sujeita a covenant financeiro representava um total de
R$398.270.784,31.
Além disso, alguns dos contratos financeiros celebrados contêm cláusulas que estabelecem o seu vencimento antecipado caso ocorra um evento de
inadimplemento em outros contratos ou o vencimento antecipado de outros contratos seja declarado (cross-default ou cross-acceleration), o que
também pode vir a afetar de maneira adversa e relevante o fluxo de caixa e a condição financeira da Companhia. A Companhia pode não conseguir
cumprir com tais ou outras cláusulas aplicáveis e ser obrigada a solicitar anuências, para as respectivas instituições financeiras, as quais poderão não
ser obtidas. Nesse sentido, a ocorrência de um evento de inadimplemento nos termos de tais contratos pode resultar no vencimento antecipado e
vencimento cruzado dos instrumentos financeiros da Companhia, o que, por sua vez, pode representar uma obrigação de antecipação de pagamentos
no montante de até R$391.793.329,67, em 31 de dezembro de 2020.
Para maiores informações sobre os contratos financeiros da Companhia, incluindo sobre covenants financeiros e operacionais, ver seção 10.1(f)(iv) do
Formulário de Referência.
Os clientes e as parcerias da Companhia podem interromper o pagamento das parcelas relativas aos serviços contratados em um cenário
de deterioração de crédito. Um aumento em pagamentos em atraso e/ou inadimplência nos montantes devidos à Companhia por seus
clientes pode afetar adversamente os resultados e fluxo de caixa da Companhia.
Os clientes da Companhia podem enfrentar dificuldades financeiras e, em certos casos, insolvência ou falência. Este cenário pode vir a ser agravado
pelos efeitos decorrentes da pandemia da COVID-19. A deterioração do cenário de crédito, uma piora na situação financeira dos clientes da
Companhia e um aumento dos níveis de pagamentos em atraso e/ou inadimplência podem afetar os resultados e o fluxo de caixa da Companhia, bem
como comprometer a habilidade da Companhia de cumprir com suas obrigações.
Aproximadamente 80% das vendas da Companhia são efetuadas por meio de uma modalidade que se chama recorrência, que permite o parcelamento,
pelo cliente, do valor dos serviços em até 18 vezes, sem a necessidade de bloquear no limite do cartão de crédito a totalidade do valor necessário para a
quitação dos serviços a serem prestados. Os clientes podem não ter condições financeiras para quitar as parcelas ou o valor total dos serviços contratados.
Nestas ocasiões os clientes têm seus tratamentos interrompidos imediatamente e ficam passíveis ao pagamento de multas. Caso os clientes não paguem
tempestivamente as parcelas dos serviços contratados, as operações, negócios e resultados da Companhia poderão ser negativamente afetadas.
Adicionalmente, a Companhia tinha uma parceria com a plataforma Pago Livre, a qual foi descontinuada para novos clientes em abril de 2020, (observado
que ainda existem pagamentos a receber no âmbito da parceria com a Pago Livre), e tem atualmente uma parceria com a Elos Gate, as quais permitem os
clientes da Companhia a receber e fazer pagamentos online. Caso a Pago Livre ou a Elos Gate enfrentem dificuldades financeiras que levem a uma
eventual recuperação judicial ou decretação de falência, a Companhia pode ter dificuldade em receber os valores em aberto de ambas as sociedades, tendo
que assumir a operação que hoje é prestada por tais sociedades e/ou incorrer em custos adicionais para viabilizar tais serviços o que pode ter um efeito
adverso na condição financeira da Companhia. Para maiores informações sobre a parceria com a Elos Gate, vide item 7.9 do Formulário de Referência.
A Companhia pode enfrentar situações de potencial conflito de interesses em negociações com partes relacionadas.
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia é parte em determinadas transações com partes relacionadas incluindo, mas não se limitando
ao contrato de compartilhamento de despesas entre determinadas empresas do grupo econômico e a contratação da parceria com a Elos Gate, para o
desenvolvimento, manutenção e customização de software com abrangência de escopo comercial para dar suporte à operação das lojas, por meio da
empresa Elosgate Portal de Serviços Financeiros Ltda., empresa detida em conjunto pelos Srs. Paulo José Iász de Morais e Ygor Alessandro Moura,
que também são acionistas controladores da Companhia. A Companhia poderá contratar novas transações com partes relacionadas, em particular,
contratos de mútuos e compartilhamento de custos e despesas. As partes relacionadas à Companhia podem ter interesses que não sejam alinhados
aos interesses da Companhia.
Contratações com partes relacionadas podem gerar situações de potencial conflito de interesses entre as partes. Caso essas situações de conflito de
interesses se configurem, os mecanismos de governança existentes para lidar com estas situações poderão ser insuficientes, levando a potenciais
impactos negativos para os negócios da Companhia, afetando adversamente suas atividades, reputação, situação financeira e resultados, bem como
seus acionistas. Para mais informações acerca das transações com partes relacionadas da Companhia, veja o item 16 do Formulário de Referência.

21

SUMÁRIO DA OFERTA
O presente sumário não contém todas as informações que o potencial investidor deve considerar
antes de investir nas Ações. O potencial investidor deve ler cuidadosa e atentamente todo este
Prospecto, principalmente as informações contidas nas seções “Sumário da Companhia –
Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e
às Ações” nas páginas 20 e 72, respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de
Risco” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, e nas demonstrações financeiras e
respectivas notas explicativas anexas a este Prospecto, para melhor compreensão das atividades
da Companhia e da Oferta, antes de tomar a decisão de investir nas Ações.
Acionistas Vendedores

Magnólia FIP, SMZXP e os Acionistas Vendedores Pessoas Físicas.

Acionistas Vendedores
Pessoas Físicas

Ygor Alessandro de Moura, Paulo José Iasz de Morais e Tito Virgílio
Augusto Veiga Pinto.

Ações

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

Ações Adicionais

Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a
data de divulgação do Anúncio de Início, a quantidade de Ações
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote
Suplementar), poderá, a critério da Companhia e dos Acionistas
Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta,
ser acrescida em até aproximadamente 16% do total de Ações
inicialmente ofertado (sem considerar as Ações do Lote
Suplementar), ou seja, em até 19.447.168 ações ordinárias de
emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores,
nas proporções indicadas na página 40 deste Prospecto, nas
mesmas condições e ao mesmo preço das Ações inicialmente
ofertadas.

Ações Alocação Lock-up

Montante de, no mínimo, 8% das Ações inicialmente ofertadas
(considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar), a ser alocado prioritariamente aos Investidores da
Oferta de Varejo Lock-up, no âmbito da Alocação Varejo Lock-up.

Ações da Oferta de Varejo Montante de, no mínimo, 10% e, no máximo, 20% da totalidade das
Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar) destinado prioritariamente à colocação pública junto a
Investidores Não Institucionais que realizarem Pedido de Reserva.
Ações do Lote
Suplementar

Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de
Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais)
poderá ser acrescida de um lote suplementar em percentual
equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertado (sem
considerar as Ações Adicionais), ou seja, em até 18.383.529 ações
ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade dos Acionistas
Vendedores nas mesmas condições e ao mesmo preço das Ações
inicialmente ofertadas, conforme Opção de Ações do Lote
Suplementar.
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Ações em Circulação
(Free Float) após a Oferta

São as ações ordinárias de emissão da Companhia menos as de
propriedade dos acionistas controladores, de diretores, de
conselheiros de administração e as em tesouraria. Na data deste
Prospecto, a Companhia possuía 58.149.220 ações ordinárias,
representativas de 33,03% do seu capital social em circulação. Após
a realização da Oferta (sem considerar as Ações Adicionais e as
Ações do Lote Suplementar), um montante de até 151.631.470
ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de
62,38% do seu capital social, estarão em circulação no mercado.
Considerando a colocação das Ações Adicionais e das Ações do
Lote Suplementar, um montante de até 160.387.557 ações ordinárias
de emissão da Companhia, representativas de 65,98% do seu capital
social, estarão em circulação no mercado. Para mais informações,
ver seção “Informações sobre a Oferta – Composição do Capital
Social da Companhia” na página 39 deste Prospecto.

Ações Sem Alocação
Prioritária

Montante de, no mínimo, 2% das Ações inicialmente ofertadas
(considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar), a ser alocado aos Investidores da Oferta de Varejo
Sem Alocação Prioritária.

Agente Estabilizador ou
Santander

Banco Santander (Brasil) S.A.

Agentes de Colocação
Internacional

Itau BBA USA Securities, Inc., Santander Investment Securities Inc.
e Goldman Sachs & Co. LLC, considerados em conjunto.

Alocação Varejo Lock-up

Alocação prioritária aos Investidores da Oferta de Varejo Lock-up, no
âmbito da Oferta de Varejo.

Anúncio de Encerramento Anúncio de Encerramento da Oferta Pública de Distribuição Primária
e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da MPM Corpóreos
S.A., a ser divulgado pela Companhia e pelas Instituições
Participantes da Oferta na forma do artigo 29 da Instrução CVM 400,
informando acerca do resultado final da Oferta, nos endereços
indicados na seção “Informações Sobre a Oferta – Divulgação de
Avisos e Anúncios da Oferta” na página 68 deste Prospecto.
Anúncio de Início

Anúncio de Início da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da MPM Corpóreos
S.A., a ser divulgado em 29 de janeiro de 2021 pela Companhia e
pelas Instituições Participantes da Oferta na forma do artigo 52 da
Instrução CVM 400, informando acerca do início do Prazo de
Distribuição das Ações, nos endereços indicados na seção
“Informações Sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da
Oferta” na página 68 deste Prospecto.

Anúncio de Retificação

Anúncio comunicando a eventual suspensão, cancelamento,
revogação ou modificação da Oferta, a ser divulgado pela
Companhia e pelas Instituições Participantes da Oferta na rede
mundial de computadores, nos termos do artigo 27 da Instrução
CVM 400, nos endereços indicados na seção “Informações Sobre a
Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 68
deste Prospecto.
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Aprovações Societárias

A realização da Oferta Primária, mediante aumento de capital da
Companhia, dentro do limite de capital autorizado previsto em seu
estatuto social, com a exclusão do direito de preferência dos atuais
acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das
Sociedades por Ações, incluindo seus termos e condições, bem como a
adesão da Companhia ao segmento de listagem do Novo Mercado
foram aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia
realizada em 15 de outubro de 2020, cuja ata foi arquivada na JUCESP
em 27 de outubro de 2020, sob o nº 449.591/20-7 e publicada no
DOESP e no jornal “Diário Comercial” em 7 de novembro de 2020.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro
do limite de capital autorizado previsto no Estatuto Social, serão
aprovados em Reunião do Conselho de Administração da Companhia a
ser realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e a
concessão dos registros da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente
registrada na JUCESP e publicada no DOESP e no jornal “Diário
Comercial” na data de disponibilização do Anúncio de Início.
A realização da Oferta Secundária, bem como seus termos e condições,
inclusive a aprovação do Preço por Ação, foi aprovada pelo Magnólia
FIP na forma de seu regulamento em 15 de outubro de 2020. Não será
necessária qualquer aprovação societária pela SMZXP ou pelos
Acionistas Vendedores Pessoas Físicas para a participação na Oferta
Secundária incluindo a venda das Ações Adicionais e das Ações do
Lote Suplementar, e a fixação do Preço por Ação.

Assessor Independente
da Companhia e dos
Acionistas Vendedores

A Vinci Partners atuará na qualidade de assessor financeiro
independente da Companhia e dos Acionistas Vendedores, atuando em
todo o processo da oferta pública, desde o seu planejamento até a
efetiva liquidação das ações da Oferta, incluindo o seguinte:
(i) assessoria no valuation da Companhia; (ii) assessoria na preparação
das apresentações de marketing para potenciais investidores;
(iii) coordenação da elaboração e revisão da documentação necessária
para o registro da Oferta; e (iv) acompanhamento do processo de
registro perante a CVM e a B3.

Aviso ao Mercado

Aviso ao Mercado da Oferta Pública de Distribuição Primária e
Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da MPM Corpóreos S.A.,
divulgado nesta data e a ser novamente divulgado em 15 de janeiro de
2021 pela Companhia e pelas Instituições Participantes da Oferta, na
forma do artigo 53 da Instrução CVM 400, informando acerca de
determinados termos e condições da Oferta, incluindo os relacionados
ao recebimento de Pedidos de Reserva, nos endereços indicados na
seção “Informações Sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios
da Oferta” na página 68 deste Prospecto.
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Características das Ações Para informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações
ordinárias de emissão da Companhia, veja item “Informações Sobre a
Oferta – Características das Ações”, na página 53 deste Prospecto.
Comunicado ao Mercado
Referente à Modificação
de Condições da Oferta e
Abertura de Prazo de
Desistência

Comunicado ao Mercado Referente à Modificação de Condições da
Oferta e Abertura de Prazo para Desistência no Âmbito da Oferta
Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias
de Emissão da MPM Corpóreos S.A., divulgado nesta data,
informando que a Oferta foi modificada e, consequentemente, este
Prospecto Preliminar a o Aviso ao Mercado foram ajustados para:
em razão de exigências formuladas pela CVM no âmbito do pedido
de registro da Oferta, incluir informações adicionais relativas ao risco
de descumprimento, pela Companhia de condição restritiva prevista
em determinados contratos financeiros da Companhia, qual seja a
manutenção de índice de endividamento líquido igual ou inferior a
2,5x (“Covenant Financeiro”), incluindo: (a) a classificação do
referido risco dentre os 5 (cinco) principais fatores de risco da
Companhia descritos na seção “Sumário da Companhia” deste
Prospecto; (b) ajuste da seção “Destinação de Recursos” deste
Prospecto para incluir avaliação sobre o reflexo de eventual
necessidade de repagamento de dívidas decorrentes de declaração
de vencimento antecipado por não atendimento ao Covenant
Financeiro; (c) menção de que as demonstrações financeiras da
Companhia relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2020 poderão ser divulgadas durante o período de Lock-up Oferta de
Varejo de modo que caso os Covenant Financeiro poderá ser
descumprido enquanto estiver vigente o período de Lock-up Oferta
de Varejo; e (d) inclusão de evento recente na seção “Sumário da
Companhia” deste Prospecto Preliminar com informações a respeito
da necessidade de atendimento pela Companhia do Covenants
Financeiro, com referência ao risco aplicável em caso de
descumprimento de tal Covenant Financeiro pela Companhia.
Adicionalmente, tendo em vista a abertura do período de desistência
informada pelo Comunicado ao Mercado Referente à Modificação de
Condições da Oferta e Abertura de Prazo de Desistência, o
cronograma tentativo da Oferta foi ajustado exclusivamente para
prever os prazos de início e término do período de desistência.

Contrato de Distribuição

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

Contrato de Distribuição
Internacional

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

Contrato de Empréstimo

Contrato de Empréstimo de Ações Ordinárias de Emissão da MPM
Corpóreos S.A., celebrado entre os Acionistas Vendedores, na
qualidade de doadores, o Agente Estabilizador, na qualidade de
tomador, e a Corretora.
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Contrato de Estabilização

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

Coordenador Líder ou
Itaú BBA

Banco Itaú BBA S.A.

Coordenadores da Oferta

O Coordenador Líder, o Santander e o Goldman Sachs.

Corretora

Santander CCVM S.A.

Cronograma Tentativo da
Oferta

Para informações acerca dos principais eventos a partir da divulgação do
Aviso ao Mercado, veja a seção “Informações sobre a Oferta –
Cronograma Tentativo da Oferta”, na página 67 deste Prospecto.

Data de Liquidação

Data da liquidação física e financeira das Ações (considerando as
Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote
Suplementar), que deverá ser realizada dentro do prazo de até
2 dias úteis contados da data de divulgação do Anúncio de Início.

Data de Liquidação das
Ações do Lote
Suplementar

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

Deliberação CVM 476

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

Destinação dos Recursos

Os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária, após a dedução
das comissões e das despesas estimadas pela Companhia no âmbito
da Oferta, serão destinados para (i) aquisição de participação
societária remanescente em sociedades controladas da Companhia,
mediante o exercício das opções de compra de ações que possui em
relação à tais sociedades após a Oferta; (ii) aquisição de dez
sociedades franqueadas da Companhia, as quais possuem um total
de 78 franquias, sobre as quais a Companhia já celebrou
memorandos de entendimento com a finalidade de estabelecer os
termos e condições de mecanismos de opções de compra da
totalidade das participações societárias de tais sociedades
franqueadas; e (iii) outras iniciativas de expansão.
Os recursos líquidos provenientes da Oferta Secundária serão
integralmente repassados aos Acionistas Vendedores, na respectiva
proporção, inclusive os resultantes da distribuição das Ações Adicionais e
de eventual exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar.
Para informações adicionais, veja a seção “Destinação dos
Recursos” na página 103 deste Prospecto.
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Disponibilização de
anúncios e avisos da
Oferta

O Aviso ao Mercado, o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento,
eventuais Anúncios de Retificação, bem como todo e qualquer aviso
ou comunicado relativo à Oferta, serão disponibilizados, até o
encerramento da Oferta, nas páginas na rede mundial de
computadores da Companhia, das Instituições Participantes da Oferta,
da CVM e da B3. Para informações adicionais, veja a seção
“Informações Sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da
Oferta” na página 68 deste Prospecto.
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores
foram dispensados pela CVM de disponibilizar os anúncios e avisos
relacionados à Oferta, bem como o Prospecto Preliminar, uma vez que os
Acionistas Vendedores não possuem página própria registrada na rede
mundial de computadores para este fim.

Estabilização do Preço
das Ações

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

Evento de Fixação de
Preço em Valor Inferior à
Faixa Indicativa

Fixação do Preço por Ação em valor inferior ao resultado da
subtração entre o valor mínimo previsto na Faixa Indicativa e o valor
correspondente a 20% do valor máximo previsto na Faixa Indicativa,
nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código ANBIMA e do Ofício
Circular SRE nº 01/2020 da CVM, hipótese em que o Investidor Não
Institucional poderá desistir do Pedido de Reserva.
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Faixa Indicativa

Faixa indicativa do Preço por Ação apresentada na capa deste
Prospecto, a ser fixada após a apuração do resultado do
Procedimento de Bookbuilding. Estima-se que o Preço por Ação
estará situado entre R$15,90 e R$19,90, podendo, no entanto, ser
fixado acima ou abaixo dessa faixa, a qual é meramente indicativa.

Fatores de Risco

Os investidores devem ler as seções “Sumário da Companhia –
Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” e “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, descritos nas páginas 20 e
72, respectivamente, deste Prospecto, e na seção “4. Fatores de
Risco” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, para
ciência dos riscos que devem ser considerados antes de decidir
investir nas Ações.

Garantia Firme de
Liquidação

Consiste na obrigação individual e não solidária de
subscrição/aquisição
e
integralização/liquidação,
pelos
Coordenadores da Oferta, na Data de Liquidação, da totalidade das
Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as
Ações do Lote Suplementar) que não forem integralizadas/liquidadas
pelos investidores que as subscreverem/adquirirem na Oferta, na
proporção e até os limites individuais de garantia firme de cada um
dos Coordenadores da Oferta, conforme indicado no Contrato de
Distribuição.
Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem
considerar as Ações do Lote Suplementar) efetivamente
subscritas/adquiridas por investidores não tenham sido totalmente
integralizadas/liquidadas na Data de Liquidação, cada um dos
Coordenadores da Oferta, observado o disposto no Contrato de
Distribuição, realizará, de forma individual e não solidária, a
integralização/liquidação, na Data de Liquidação, na proporção e até
os limites individuais previstos no Contrato de Distribuição, da
totalidade do eventual saldo resultante da diferença entre (i) o
número de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada
por cada um dos Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato
de Distribuição; e (ii) o número de Ações efetivamente
integralizadas/liquidadas por investidores no mercado, multiplicado
pelo Preço por Ação a ser definido conforme o Procedimento de
Bookbuilding. Tal Garantia Firme de Liquidação é vinculante a partir
do momento em que, cumulativamente, for concluído o
Procedimento de Bookbuilding, assinado o Contrato de Distribuição e
o Contrato de Distribuição Internacional, deferido os registros da
Oferta pela CVM, divulgado o Anúncio de Início e disponibilizado o
Prospecto Definitivo, sendo eficaz a partir do momento em que forem
cumpridas as condições suspensivas previstas no Contrato de
Distribuição e no Contrato de Distribuição Internacional.
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Para fins do disposto no item 5 do Anexo VI, da Instrução CVM 400,
em caso de exercício da Garantia Firme de Liquidação e posterior
revenda das Ações junto ao público pelos Coordenadores da Oferta,
nos termos do Contrato de Distribuição, durante o Prazo de
Distribuição, o preço de revenda dessas Ações será o preço de
mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia, limitado
ao Preço por Ação estabelecido conforme Procedimento de
Bookbuilding, sendo certo que o disposto nesse parágrafo não se
aplica às operações realizadas em decorrência das atividades
previstas no Contrato de Estabilização, conforme disposto na seção
“Informações Sobre a Oferta – Estabilização do Preço das Ações” na
página 52 deste Prospecto.
Goldman Sachs

Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.

Inadequação da Oferta

Como todo e qualquer investimento em valores mobiliários de renda
variável, o investimento nas Ações apresenta riscos e possibilidade
de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimentos.
Portanto, uma decisão de investimento nas Ações requer experiência
e conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma
análise detalhada dos negócios da Companhia, mercado de atuação
e os riscos inerentes aos negócios da Companhia, que podem,
inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido. O
investimento em Ações não é, portanto, adequado a investidores
avessos aos riscos relacionados à volatilidade do mercado de
capitais. Recomenda-se que os interessados em participar da Oferta
consultem seus advogados, contadores, consultores financeiros e
demais profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na
avaliação da adequação da Oferta ao perfil de investimento, dos
riscos inerentes aos negócios da Companhia e ao investimento nas
Ações. Os investidores devem ler atentamente as seções deste
Prospecto e do Formulário de Referência que tratam sobre “Fatores
de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”.

Informações Adicionais

Mais informações sobre a Oferta poderão ser obtidas junto às
Instituições Participantes da Oferta, nos endereços e telefones
indicados na seção “Informações sobre a Oferta – Informações
Adicionais” na página 69 deste Prospecto.
A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM, sendo
que os registros da Oferta foram requeridos junto à CVM em 9 de
novembro de 2020.
Os investidores que desejarem obter acesso a este Prospecto, ao
Formulário de Referência ou informações adicionais sobre a Oferta
deverão acessar as páginas da rede mundial de computadores da
Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e/ou
da B3 indicadas na seção “Informações Sobre a Oferta –
Informações Adicionais” na página 69 deste Prospecto.

Instituição Financeira
Escrituradora das Ações

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

Coordenadores da Oferta e Instituições Consorciadas, considerados
em conjunto.

Investidores da Oferta de
Varejo Lock-up

Investidores Não Institucionais que concordarem, em seus
respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up Oferta de Varejo.

Investidores da Oferta de
Varejo Sem Alocação
Prioritária

Investidores Não Instiucionais que não sejam caracterizados como
Investidores da Oferta de Varejo Lock-up.

Investidores Estrangeiros

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

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

Investidores pessoas físicas e jurídicas, e clubes de investimento
registrados na B3, nos termos da regulamentação vigente, em
qualquer caso, residentes, domiciliados ou com sede no Brasil, que
não sejam considerados Investidores Institucionais, que
formalizarem Pedido de Reserva durante o Período de Reserva ou
durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, junto a uma
única Instituição Consorciada, observados os Valores Mínimo e
Máximo do Pedido de Reserva, nos termos da Instrução CVM 539.

Lock-up Oferta de Varejo

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

Negociação na B3

As ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser
negociadas no Novo Mercado a partir do dia útil seguinte à
divulgação do Anúncio de Início, sob o código “ESPA”. A adesão ao
Novo Mercado está sujeita à realização da Oferta.

Oferta

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

Oferta de Varejo

Distribuição de, no mínimo 10% e, no máximo 20% da totalidade das
Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar), a critério dos Coordenadores da Oferta, da
Companhia e dos Acionistas Vendedores, destinada prioritariamente
à colocação pública junto a Investidores Não Institucionais que
realizarem Pedido de Reserva, nos termos do artigo 12 do
Regulamento do Novo Mercado, sendo que: (i) o montante de, no
mínimo, 8% das Ações inicialmente ofertadas (considerando as
Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote
Suplementar) será prioritariamente alocado aos Investidores da
Oferta de Varejo Lock-up; e (ii) o montante de, no mínimo, 2% das
Ações inicialmente ofertadas (considerando as Ações Adicionais e as
Ações do Lote Suplementar) será alocado aos Investidores da Oferta
de Varejo Sem Alocação Prioritária.
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Oferta Institucional

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

Oferta Primária

A distribuição primária de, inicialmente, 67.039.106 ações ordinárias,
nominativas, escriturais, sem valor nominal a serem emitidas pela
Companhia (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar), todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou
gravames, a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão nãoorganizado, nos termos da Instrução CVM 400, sob coordenação dos
Coordenadores da Oferta, com a participação das Instituições
Consorciadas, junto a Investidores Não Institucionais e Investidores
Institucionais, com esforços de colocação das Ações no exterior
realizados
pelos
Agentes
de
Colocação
Internacional,
exclusivamente junto a Investidores Estrangeiros.

Oferta Secundária

A distribuição secundária de, inicialmente, 55.517.754 ações
ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal de emissão
da Companhia e de titularidade dos Acionistas Vendedores (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar),
todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, a
ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não-organizado, nos
termos da Instrução CVM 400, sob coordenação dos Coordenadores
da Oferta, com a participação das Instituições Consorciadas, junto a
Investidores Não Institucionais e Investidores Institucionais, com
esforços de colocação das Ações no exterior realizados pelos
Agentes de Colocação Internacional, exclusivamente junto a
Investidores Estrangeiros.

Opção de Ações do
Lote Suplementar

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

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

Período de Reserva

Período compreendido entre 15 de janeiro de 2021, inclusive, e 27 de
janeiro de 2021, inclusive, destinado à efetivação dos Pedidos de
Reserva pelos Investidores Não Institucionais.

Período de Reserva para
Pessoas Vinculadas

Período compreendido entre 15 de janeiro de 2021, inclusive, e 18 de
janeiro de 2021, inclusive, data esta que antecederá em pelo menos
7 dias úteis a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, destinado
à formulação de Pedido de Reserva pelos Investidores Não
Institucionais que sejam considerados Pessoas Vinculadas.

Pessoas Vinculadas

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

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

Preço por Ação

No contexto da Oferta, estima-se que o preço de
subscrição/aquisição, conforme o caso, por ação ordinária de
emissão da Companhia estará situado entre R$15,90 e R$19,90,
ressalvado, no entanto, que o preço por ação ordinária de emissão
da Companhia poderá ser fixado acima ou abaixo desta Faixa
Indicativa. Na hipótese de o Preço por Ação ser fixado acima ou
abaixo dessa Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva serão
normalmente considerados e processados, observadas as
condições de eficácia descritas neste Prospecto, exceto no
caso de o Preço por Ação ser inferior ao resultado da subtração
entre o valor mínimo previsto na Faixa Indicativa e o valor
correspondente a 20% do valor máximo previsto na Faixa
Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código
ANBIMA e do Ofício Circular SRE nº 01/2020 da CVM (“Ofício
Circular”), hipótese em que o Investidor Não Institucional
poderá desistir do seus Pedido de Reserva, conforme descrito
neste Prospecto.
O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro as
indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da
demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a
Investidores Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding.
A escolha do critério para determinação do Preço por Ação é
justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a
serem subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização
do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor pelo qual os
Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de
investimento no contexto da Oferta, e, portanto, não haverá diluição
injustificada dos atuais acionistas da Companhia, nos termos do
artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das Sociedades por Ações.
Os Investidores Não Institucionais não participarão do
Procedimento de Bookbuilding e, portanto, não participarão da
fixação do Preço por Ação.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding poderá impactar
adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento
nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá reduzir a liquidez das ações ordinárias de
emissão da Companhia no mercado secundário. Para mais
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à
Oferta e às Ações – A participação de Investidores Institucionais
que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do
Preço por Ação, e o investimento nas Ações por Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover
redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário”, na página 75 deste
Prospecto.
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Procedimento de
Bookbuilding

Procedimento de coleta de intenções de investimento a ser realizado
exclusivamente junto a Investidores Institucionais pelos Coordenadores
da Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato de Distribuição, e
pelos Agentes de Colocação Internacional, no exterior, conforme previsto
no Contrato de Distribuição Internacional, em consonância com o disposto
no artigo 23, parágrafo 1°, e no artigo 44 da Instrução CVM 400.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de Bookbuilding em até
20% da quantidade de ações inicialmente ofertada. Nos termos do
artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de
demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente ofertada
(sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar), não será permitida a colocação de Ações a Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas, sendo as intenções de
investimento realizadas por Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas.
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48
da Instrução CVM 400 (i) para proteção (hedge) em operações com
derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações ordinárias de
emissão da Companhia como referência (incluindo operações de total
return swap), desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; e
(ii) que se enquadrem dentre as outras exceções previstas no artigo 48,
inciso II, da Instrução CVM 400, são permitidos na forma do artigo 48 da
Instrução CVM 400, não serão considerados investimentos realizados
por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução
CVM 400, desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas.
Para mais informações, leia a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e
realização de operações de total return swap e hedge podem
influenciar a demanda e o preço das Ações”, neste Prospecto.

Público Alvo da Oferta

Investidores Não Institucionais
considerados em conjunto.

Rateio Varejo

Rateio Varejo Lock-up e Rateio Varejo Sem Alocação Prioritária,
considerados em conjunto.

Rateio Varejo Lock-up

Rateio a ser realizado entre os Investidores da Oferta de Varejo
Lock-up que apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente ao
valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se,
entretanto, as frações de Ações, caso o total de Ações objeto dos
Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta de Varejo
Lock-up exceda o total de Ações Alocação Lock-up.
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e

Investidores

Institucionais,

Rateio Varejo Sem
Alocação Prioritária

Rateio a ser realizado entre os Investidores da Oferta de Varejo Sem
Alocação Prioritária que apresentarem Pedido de Reserva da Oferta
Varejo proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva
Oferta Varejo, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações,
caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por
Investidores da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária exceda o total
de Ações Sem Alocação Prioritária.

Restrições à Negociação
das Ações (Lock-up)

A Companhia, os Acionistas Vendedores e os membros do Conselho
de Administração e da Diretoria da Companhia obrigaram-se perante
os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação
Internacional, observadas as restrições e exceções adicionais
previstas no Contrato de Distribuição Internacional e/ou nos
respectivos Lock-up Agreements, pelo período de 180 dias contados
da data de divulgação do Anúncio de Início, a não (i) emitir, ofertar,
vender, contratar a venda, empenhar, vender qualquer opção ou
contratar a compra, comprar qualquer opção, outorgar qualquer
opção, direito ou garantia de aquisição, ou de qualquer outra forma
transferir ou ceder, direta ou indiretamente, protocolar ou causar o
protocolo de pedido de registro de oferta pública de distribuição no
âmbito da Securities Act ou da legislação brasileira, em todos os
casos em relação aos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, ou
celebrar qualquer transação que teria efeito semelhante; (ii) celebrar
qualquer contrato de swap, hedge ou outro acordo que transfira, no
todo ou em parte, quaisquer dos resultados econômicos decorrentes
da titularidade dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, seja a
transação negociada com ações de emissão da Companhia ou
outros valores mobiliários, em dinheiro ou qualquer outra forma;
(iii) divulgar publicamente a intenção de efetuar qualquer das ações
especificadas nos itens (i) e (ii) acima; ou (iv) demandar ou exercer
qualquer direito relativo ao registro dos Valores Mobiliários Sujeitos
ao Lock-up.
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As vedações listadas acima não se aplicam: (i) aos Valores
Mobiliários Sujeitos ao Lock-up adquiridos no mercado secundário
após o início de vigência dos Lock-up Agreements; (ii) a
transferências de Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up a
familiares imediatos ou a um trust, desde que, anteriormente a tal
transferência, o cessionário comprometa-se, por escrito, a respeitar
os termos do respectivo Lock-up Agreement e confirme que, desde a
data de celebração do respectivo Lock-up Agreement, esteve em
conformidade ao respectivo Lock-up Agreement, tal transferência
seja não onerosa ou qualquer protocolo por qualquer parte (doador,
donatário, cedente ou cessionário) no âmbito do Securities Act ou de
qualquer outra forma seja exigido ou seja voluntariamente feito
qualquer registro com relação a tal transferência; (iii) doações de
boa-fé, desde que, antes de tal doação, o respectivo donatário
comprometa-se, por escrito, a respeitar os termos do respectivo
Lock-up Agreement e confirme que, desde a data de celebração do
respectivo Lock-up Agreement, esteve em conformidade ao
respectivo Lock-up Agreement e tal doação seja feita a título não
oneroso; (iv) transferências a quaisquer afiliadas, conforme definidas
na Rule 405 do Securities Act, dos signatários do respectivo Lock-up
Agreement, desde que, antes de tal transferência, o respectivo
destinatário comprometa-se por escrito a respeitar os termos do
respectivo Lock-up Agreement e confirme que ele estava observando
os seus termos desde a data de celebração do respectivo Lock-up
Agreement e tal transferência seja feita a título não oneroso;
(v) transferências realizadas para fins de empréstimo de ações pelo
signatário do respectivo Lock-up Agreement para um Coordenador
da Oferta ou a qualquer instituição indicada por tal Coordenador da
Oferta, de um determinado número de ações para fins de realização
das atividades de estabilização do preço das Ações, nos termos do
Contrato de Distribuição; (vi) em relação a emissões de ações em
razão do exercício de opções de compra de ações da Companhia
pelos funcionários da Companhia no âmbito do primeiro plano de
opções da Compamnhia atualmente vigente, desde que tal emissão
e transferência seja realizada pela Companhia; (vii) transferência
realizadas em decorrência da lei, como em razão da regualmentação
aplicável a sucessões, efeitos de fusões ou incorporações, ou em
razão de divórcios; ou (viii) com o consentimento prévio dos Agentes
de Colocação Internacional. A venda ou a percepção de uma
possível venda de um volume substancial das ações poderá
prejudicar o valor de negociação das ações ordinárias de emissão da
Companhia. Para mais informações, veja a seção “Fatores de
Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A emissão, a venda
ou a percepção de uma potencial emissão ou venda de
quantidades significativas das ações ordinárias de emissão da
Companhia, inclusive pelos seus acionistas controladores, após
a conclusão da Oferta e/ou após o período de lock-up pode
afetar adversamente o preço de mercado das ações ordinárias
de emissão da Companhia no mercado secundário ou a
percepção dos investidores sobre a Companhia”, na página 74
deste Prospecto.
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Termo de Aceitação

Modelo de ato de aceitação da Oferta Institucional elaborado nos
termos da Deliberação 860, o qual foi previamente apresentado à
CVM e poderá ser utilizado pelos Coordenadores da Oferta para fins
de cumprimento do disposto em referido Deliberação CVM 860.

Valor Total da Oferta

R$2.193.767.794,00, considerando o Preço por Ação, que é o ponto
médio da faixa de preço indicada na capa deste Prospecto, e sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.

Valores Mínimo e Máximo
do Pedido de Reserva

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

Valores Mobiliários
Sujeitos ao Lock-up

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

Veracidade das
Informações

A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder,
prestaram declarações de veracidade a respeito das informações
constantes deste Prospecto, nos termos do artigo 56 da Instrução
CVM 400, as quais se encontram anexas a este Prospecto a partir
da página 135.
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INFORMAÇÕES SOBRE A OFERTA
Composição do Capital Social da Companhia
Na data deste Prospecto, o capital social da Companhia é de R$98.403.252,05, totalmente
subscrito e integralizado, representado por 176.031.660 ações ordinárias, todas nominativas,
escriturais e sem valor nominal.
Nos termos do Estatuto Social, o capital social poderá ser aumentado independentemente de
reforma estatutária, até o limite de 240.000.000 ações ordinárias, por deliberação do Conselho de
Administração, que fixará o preço de emissão, a quantidade de ações ordinárias a serem emitidas
e as demais condições de subscrição e integralização de tais ações dentro do capital autorizado,
assim como a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia.
Os quadros abaixo indicam a composição do capital social da Companhia integralmente subscrito e
integralizado, na data deste Prospecto, e a previsão após a conclusão da Oferta, considerando os
efeitos da eventual subscrição acima.
Na hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e sem considerar
as Ações do Lote Suplementar:
Espécie e Classe das Ações

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)

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

176.031.660
176.031.660

(1)

(2)

98.403.252,05
98.403.252,05

Composição Após a Oferta
Quantidade
Valor(1)(2)
(em R$)
243.070.766
243.070.766

1.298.403.249,45
1.298.403.249,45

Com base no Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$15,90 e R$19,90, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou
abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

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

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)

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

176.031.660
176.031.660

(1)

(2)

98.403.252,05
98.403.252,05

Composição Após a Oferta
Quantidade
Valor(1)(2)
(em R$)
243.070.766
243.070.766

1.298.403.249,45
1.298.403.249,45

Com base no Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$15,90 e R$19,90, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou
abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Sem dedução das comissões e outros custos, despesas e tributos estimados da Oferta.

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

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)

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

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

176.031.660
176.031.660

243.070.766
243.070.766

(1)

(2)

98.403.252,05
98.403.252,05

1.298.403.249,45
1.298.403.249,45

Com base no Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$15,90 e R$19,90, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou
abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Sem dedução das comissões e outros custos, despesas e tributos estimados da Oferta.
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Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Adicionais e considerando as
Ações do Lote Suplementar:
Espécie e Classe das Ações

Composição Atual
Quantidade
Valor
(em R$)

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

176.031.660
176.031.660

(1)

(2)

Composição Após a Oferta
Quantidade
Valor(1)(2)
(em R$)
243.070.766
1.298.403.249,45

98.403.252,05
98.403.252,05

243.070.766

1.298.403.249,45

Com base no Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$15,90 e R$19,90, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou
abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Sem dedução das comissões e das despesas da Oferta, tributos e outras retenções. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Principais Acionistas e Administradores da Companhia
Os quadros abaixo indicam a quantidade de ações ordinárias de emissão da Companhia detidas
pelos acionistas titulares de 5% ou mais de ações ordinárias de emissão da Companhia e
Administradores, na data deste Prospecto e a previsão para após a conclusão da Oferta.Na
hipótese de colocação total das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e sem considerar as
Ações do Lote Suplementar:
Acionista
Magnólia FIP ....................................................................
SMZXP .............................................................................
Ygor Alessandro de Moura ..............................................
Paulo José Iasz de Morais ...............................................
Tito Virgílio Augusto Veiga Pinto......................................
Ações em tesouraria ........................................................
Administradores(1) ............................................................
Outros ..............................................................................
Total .................................................................................
(1)

Antes da Oferta
Ações Ordinárias
%
58.149.220
13.826.660
57.479.380
32.374.020
14.202.380
0
0
0
176.031.660

33,03
7,85
32,65
18,39
8,07
0,00
0,00
0,00
100,00

Após a Oferta
Ações Ordinárias
29.074.610
10.369.995
43.109.535
26.384.826
11.574.940
0
0
122.556.860
243.070.766

%
11,96
4,27
17,74
10,85
4,76
0,00
0,00
50,42
100,00

Não considera as ações ordinárias de emissão da Companhia detidas pelos Srs. Ygor Alessandro de Moura e Paulo José Iasz de Morais,
que são Administradores.

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar
as Ações do Lote Suplementar:
Acionista
Magnólia FIP ....................................................................
SMZXP .............................................................................
Ygor Alessandro de Moura ..............................................
Paulo José Iasz de Morais ...............................................
Tito Virgílio Augusto Veiga Pinto......................................
Ações em tesouraria ........................................................
Administradores(1) ............................................................
Outros ..............................................................................
Total .................................................................................
(1)

Antes da Oferta
Ações Ordinárias
%
58.149.220
13.826.660
57.479.380
32.374.020
14.202.380
0
0
0
176.031.660

33,03
7,85
32,65
18,39
8,07
0,00
0,00
0,00
100,00

Após a Oferta
Ações Ordinárias
9.627.442
10.369.995
43.109.535
26.384.826
11.574.940
0
0
142.004.028
243.070.766

%
3,96
4,27
17,74
10,85
4,76
0,00
0,00
58,42
100,00

Não considera as ações ordinárias de emissão da Companhia detidas pelos Srs. Ygor Alessandro de Moura e Paulo José Iasz de Morais,
que são Administradores.
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Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações do Lote Suplementar, mas sem
considerar as Ações Adicionais:
Acionista
Magnólia FIP ....................................................................
SMZXP .............................................................................
Ygor Alessandro de Moura ..............................................
Paulo José Iasz de Morais ...............................................
Tito Virgílio Augusto Veiga Pinto......................................
Ações em tesouraria ........................................................
Administradores(1) ............................................................
Outros ..............................................................................
Total .................................................................................
(1)

Antes da Oferta
Ações Ordinárias
%
58.149.220
13.826.660
57.479.380
32.374.020
14.202.380
0
0
0
176.031.660

33,03
7,85
32,65
18,39
8,07
0,00
0,00
0,00
100,00

Após a Oferta
Ações Ordinárias
19.447.168
9.225.394
38.351.265
24.401.631
10.704.919
0
0
140.940.766
243.070.766

%
8,00
3,80
15,78
10,04
4,40
0,00
0,00
57,98
100,00

Não considera as ações ordinárias de emissão da Companhia detidas pelos Srs. Ygor Alessandro de Moura e Paulo José Iasz de Morais,
que são Administradores.

Na hipótese de colocação total das Ações, considerando as Ações Adicionais e considerando as
Ações do Lote Suplementar:
Acionista
Magnólia FIP ....................................................................
SMZXP .............................................................................
Ygor Alessandro de Moura ..............................................
Paulo José Iasz de Morais ...............................................
Tito Virgílio Augusto Veiga Pinto......................................
Administradores(1) ............................................................
Ações em tesouraria ........................................................
Outros ..............................................................................
Total .................................................................................
(1)

Antes da Oferta
Ações Ordinárias
%
58.149.220
13.826.660
57.479.380
32.374.020
14.202.380
0
0
0
176.031.660

33,03
7,85
32,65
18,39
8,07
0,00
0,00
0,00
100,00

Após a Oferta
Ações Ordinárias
0
9.225.394
38.351.265
24.401.631
10.704.919
0
0
160.387.557
243.070.766

%
0,00
3,80
15,78
10,04
4,40
0,00
0,00
65,98
100,00

Não considera as ações ordinárias de emissão da Companhia detidas pelos Srs. Ygor Alessandro de Moura e Paulo José Iasz de Morais,
que são Administradores.

Acordo de Acionistas
Em 27 de dezembro de 2016, Magnólia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
(que passou a incorporar a totalidade dos direitos e obrigações da CMN Solutions A0401
Participações S.A.), Ygor Alessandro de Moura, Paulo José de Iász de Morais, Tito Virgílio Augusto
Veiga Pinto e SMZXP Participações Ltda. celebraram um acordo de acionistas, nos termos do
artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações, o qual estabelece determinadas previsões em relação
aos negócios da Companhia, dentre as quais o quórum a ser observado em relação a aprovação
de matérias em assembleia geral e reuniões do conselho, a indicação de membros do conselho de
administração dos representantes dos acionistas e ainda determinadas restrições à transferência
de ações pelos acionistas (“Acordo de Acionistas Magnólia FIP”).
Na mesma data, Ygor Alessandro de Moura; Paulo José de Iász de Morais, Tito Virgílio Augusto
Veiga Pinto e SMZXP Participações Ltda. celebraram um acordo de acionistas para estabelecer
determinadas previsões em relação aos negócios da Companhia, dentre as quais a de que toda
deliberação social a ser tomada em assembleia geral e reunião do conselho de administração
deverá ser precedida de reunião prévia a ser realizada pelos representantes de cada grupo de
acionistas, bem como a indicação de membros do conselho de administração dos representantes
dos acionistas (“Acordo de Acionistas Fundadores”).
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Os signatários do Acordo de Acionistas Magnólia FIP celebraram, em 4 de janeiro de 2021, um
novo acordo de acionistas, nos termos do artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações, o qual
estabelece determinadas previsões em relação aos negócios da Companhia, dentre as quais
determinadas matérias de competência da Assembleia Geral em relação às quais deverão ser
realizadas reuniões prévias para a definição de voto entre os signatários, a indicação de membro
efetivo e suplente ao Conselho de Administração, nomeação de membros de comiês criados pelo
Conselho de Administração e a indicação de um observador para as reuniões do Conselho de
Administração da Companhia. Este acordo não possui cláusulas relativas à transferência de ações
e à preferência para adquiri-las. O referido acordo possui vigência de 20 anos contados da data de
divulgação do Anúncio de Início, podendo ser automaticamente prorrogado por igual período caso
nenhum acionista se manifestar sobre sua intenção de não o renovar, por escrito, em até 6 meses
antes do fim do prazo inicial.
Por fim, os signatários do Acordo de Acionistas Fundadores celebraram, em 4 de janeiro de 2021,
um novo acordo de acionistas, o qual foi aditado em 23 de janeiro de 2021, nos termos do artigo
118 da Lei das Sociedades por Ações, para estabelecer determinadas previsões em relação aos
negócios da Companhia, dentre as quais a de que toda deliberação social a ser tomada em
assembleia geral e reunião do conselho de administração deverá ser precedida de reunião prévia a
ser realizada pelos representantes de cada grupo de acionistas, bem como a indicação de
membros do Conselho de Administração. Este acordo possui cláusulas com determinadas
restrições à transferência ou oneração de ações e à preferência para adquiri-las. O referido acordo
possui vigência de 20 anos contados da data de divulgação do Anúncio de Início, podendo ser
automaticamente prorrogado por igual período caso nenhum acionista se manifestar sobre sua
intenção de não o renovar, por escrito, em até 6 meses antes do fim do prazo inicial.
Para mais informações a respeito do Acordo de Acionistas, veja os itens “4.1 – Fatores de Risco –
(b) aos controladores, diretos e indiretos, da Companhia” e “15.5 - Acordo de acionistas arquivado
na sede do emissor ou do qual o controlador seja parte” do Formulário de Referência, a partir da
página 739 deste Prospecto.
Acionistas Vendedores, Quantidade de Ações Ofertadas, Montante e Recursos Líquidos
Segue abaixo descrição sobre os Acionistas Vendedores:
MAGNÓLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, fundo de
investimento em participações multiestratégia, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 26.290.061/0001-24,
representado pelo seu administrador, BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA., sociedade
empresária limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi,
151, 19º andar, CEP 01451-011, inscrita no CNPJ/ME 23.025.053/0001-62.
SMZXP PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o
nº 22.377.621/0001-21, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Magalhães de Castro, 4800, Conjunto 61, CEP 05502-001.
YGOR ALESSANDRO DE MOURA, brasileiro, casado, médico, residente e domiciliado na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade CRM/SP nº 98.830 inscrito
no CPF/ME sob o nº 651.412.881-53.
PAULO JOSÉ IASZ DE MORAIS, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Cidade
de Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.204.210-0 SSP/SP,
inscrito no CPF/ME sob o nº 091.195.798-70.
TITO VIRGÍLIO AUGUSTO VEIGA PINTO, português, empresário, residente e domiciliado na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 331.392-R
SE/DPMAF/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 486.540.197-00.
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A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e a ser alienada pelos
Acionistas Vendedores, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar:

Companhia ..............................................
Magnólia FIP ...........................................
SMZXP ....................................................
Ygor Alessandro de Moura .....................
Paulo José Iasz de Morais ......................
Tito Virgílio Augusto Veiga Pinto.............
Total ........................................................
(1)

(2)

Quantidade

Montante(1)
(R$)

Recursos Líquidos(1)(2)
(R$)

67.039.106
29.074.610
3.456.665
14.369.845
5.989.194
2.627.440
122.556.860

1.199.999.997,40
520.435.519,00
61.874.303,50
257.220.225,50
107.206.572,60
47.031.176,00
2.193.767.794,00

1.142.910.454,04
495.675.997,14
58.930.657,05
244.983.071,13
102.106.260,70
44.793.685,70
2.089.400.125,76

Com base no Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$15,90 e R$19,90, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou
abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Com dedução das comissões e outros custos, despesas e tributos estimados da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e a ser alienada
pelos Acionistas Vendedores, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do
Lote Suplementar:
Quantidade
Companhia ..............................................
Magnólia FIP ...........................................
SMZXP ....................................................
Ygor Alessandro de Moura .....................
Paulo José Iasz de Morais ......................
Tito Virgílio Augusto Veiga Pinto.............
Total ........................................................
(1)

(2)

67.039.106
48.521.778
3.456.665
14.369.845
5.989.194
2.627.440
142.004.028

Montante(1)
(R$)

Recursos Líquidos(1)(2)
(R$)

1.199.999.997,40
868.539.826,20
61.874.303,50
257.220.225,50
107.206.572,60
47.031.176,00
2.541.872.101,20

1.144.299.011,72
828.224.389,07
59.002.253,75
245.280.708,73
102.230.312,79
44.848.106,95
2.423.884.783,01

Com base no Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$15,90 e R$19,90, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou
abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Com dedução das comissões e outros custos, despesas e tributos estimados da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e a ser alienada
pelos Acionistas Vendedores, considerando as Ações do Lote Suplementar, mas sem considerar
as Ações Adicionais:

Companhia ..............................................
Magnólia FIP ...........................................
SMZXP ....................................................
Ygor Alessandro de Moura .....................
Paulo José Iasz de Morais ......................
Tito Virgílio Augusto Veiga Pinto.............
Total ........................................................
(1)

(2)

Quantidade

Montante(1)
(R$)

67.039.106
38.702.052
4.601.266
19.128.115
7.972.389
3.497.461
140.940.389

1.199.999.997,40
692.766.730,80
82.362.661,40
342.393.258,50
142.705.763,10
62.604.551,90
2.522.832.963,10

Recursos Líquidos(1)(2)
(R$)
1.144.232.637,50
660.571.921,03
78.535.037,91
326.481.285,07
136.073.826,71
59.695.143,08
2.405.589.851,30

Com base no Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$15,90 e R$19,90, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou
abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Com dedução das comissões e outros custos, despesas e tributos estimados da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.
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A tabela abaixo apresenta a quantidade de Ações a ser emitida pela Companhia e a ser alienada
pelos Acionistas Vendedores, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar:

Companhia ..............................................
Magnólia FIP ...........................................
SMZXP ....................................................
Ygor Alessandro de Moura .....................
Paulo José Iasz de Morais ......................
Tito Virgílio Augusto Veiga Pinto.............
Total ........................................................
(1)

(2)

Quantidade

Montante(1)
(R$)

67.039.106
58.149.220
4.601.266
19.128.115
7.972.389
3.497.461
160.387.557

1.199.999.997,40
1.040.871.038,00
82.362.661,40
342.393.258,50
142.705.763,10
62.604.551,90
2.870.937.270,30

Recursos Líquidos(1)(2)
(R$)
1.145.307.100,72
993.430.827,74
78.608.784,29
326.787.859,21
136.201.603,46
59.751.198,32
2.740.087.373,74

Com base no Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$15,90 e R$19,90, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou
abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Com dedução das comissões e outros custos, despesas e tributos estimados da Oferta. Valores estimados e, portanto, sujeitos a alterações.

Modificação da Oferta
Em razão do Comunicado ao Mercado Referente à Modificação de Condições da Oferta e Abertura
de Prazo de Desistência, com a modificação dos termos da Oferta, nos termos dos artigos 25 a 27
da Instrução CVM nº 400, os Investidores Não Institucionais que já tenham aderido à Oferta por
meio de celebração de Pedido de Reserva junto à respectiva Instituição Consorciada poderão
desistir do seu Pedido de Reserva, até às 14h00 do dia 29 de janeiro de 2021, mediante
comunicação à respectiva Instituição Consorciada na qual tenha efetuado seu Pedido de Reserva,
presumindo-se, na falta da manifestação, o interesse do Investidor Não Institucional em não
revogar sua aceitação. Se o Investidor Não Institucional que revogar sua aceitação já tiver efetuado
qualquer pagamento, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros
ou correção monetária, sem reembolso de custos icorridos e com dedução de quaisquer tributos ou
taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação
financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos
que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), no prazo
de 3 dias úteis contados do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva.
Assessor Independente da Companhia e dos Acionistas Vendedores
A Companhia e os Acionistas Vendedores contrataram a Vinci Partners para a prestação de
serviços de assessoria financeira independente da Companhia e dos Acionistas Vendedores,
atuando em todo o processo da oferta pública, desde o seu planejamento até a efetiva liquidação
das ações da Oferta, incluindo o seguinte: (i) assessoria no valuation da Companhia; (ii) assessoria
na preparação das apresentações de marketing para potenciais investidores; (iii) coordenação da
elaboração e revisão da documentação necessária para o registro da Oferta; e
(iv) acompanhamento do processo de registro perante a CVM e a B3. Para informações sobre a
remuneração do Assessor Independente da Companhia e dos Acionistas Vendedores, veja a
seção “Custos de Distribuição”, na página 48 deste Prospecto.
O Assessor Independente e/ou sociedades de seu grupo econômico não transacionou títulos e
valores mobiliários de emissão da Companhia nos últimos 12 meses.
Descrição da Oferta
A Oferta consistirá na distribuição pública primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado
de balcão não organizado, em conformidade com a Instrução CVM 400, com o Código ANBIMA,
bem como com esforços de dispersão acionária nos termos do Regulamento do Novo Mercado e
demais normativos aplicáveis, sob a coordenação dos Coordenadores da Oferta, e com a
participação de determinadas Instituições Consorciadas.
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Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das Ações no exterior pelos Agentes de
Colocação Internacional junto a Investidores Estrangeiros. Os esforços de colocação das Ações
junto a Investidores Estrangeiros, exclusivamente no exterior, serão realizados nos termos do
Contrato de Distribuição Internacional.
Nos termos do artigo 14, parágrafo 2º, da Instrução CVM 400, até a data da divulgação do Anúncio
de Início, a quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações do Lote
Suplementar, conforme definido abaixo), poderá, a critério da Companhia e dos Acionistas
Vendedores, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta, ser acrescida em até
aproximadamente 16% do total de Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações do Lote
Suplementar), ou seja, em até 19.447.168 ações ordinárias de emissão da Companhia e de
titularidade dos Acionistas Vendedores, nas proporções indicadas na página 40 deste Prospecto,
nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas (“Ações
Adicionais”).
Nos termos do artigo 24 da Instrução CVM 400, a quantidade de Ações inicialmente ofertada
poderá (sem considerar as Ações Adicionais) ser acrescida de um lote suplementar em percentual
equivalente a até 15% do total das Ações inicialmente ofertado (sem considerar as Ações
Adicionais), ou seja, em até 18.383.529 ações ordinárias de emissão da Companhia e de
titularidade dos Acionistas Vendedores, nas mesmas condições e ao mesmo preço das Ações
inicialmente ofertadas (“Ações do Lote Suplementar”), conforme opção a ser outorgada pelos
Acionistas Vendedores ao Agente Estabilizador, nos termos do Contrato de Distribuição, as quais
serão destinadas, exclusivamente, para prestação dos serviços de estabilização de preço das
Ações no âmbito Oferta (“Opção de Ações do Lote Suplementar”). O Agente Estabilizador terá o
direito exclusivo, a partir da data de assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive, e por um
período de até 30 dias contados da data de início da negociação das Ações na B3, inclusive, de
exercer a Opção de Ações do Lote Suplementar, no todo ou em parte, em uma ou mais vezes,
após notificação, por escrito, aos demais Coordenadores da Oferta, desde que a decisão de
sobrealocação das ações ordinárias de emissão da Companhia seja tomada em comum acordo
entre o Agente Estabilizador e os demais Coordenadores da Oferta quando da fixação do Preço
por Ação. Conforme disposto no Contrato de Distribuição, as Ações do Lote Suplementar não
serão objeto de garantia firme de liquidação por parte dos Coordenadores da Oferta.
No âmbito da Oferta, a emissão das Ações pela Companhia será realizada com exclusão do direito
de preferência dos seus atuais acionistas, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das
Sociedades por Ações, sendo que tal emissão será realizada dentro do limite de capital autorizado
previsto no Estatuto Social.
As Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar)
serão colocadas pelas Instituições Participantes da Oferta, em regime de Garantia Firme de
Liquidação, de forma individual e não solidária, a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta, de
acordo com os limites individuais e demais disposições previstas no Contrato de Distribuição. As
Ações que forem objeto de esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação
Internacional, junto a Investidores Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e
integralizadas/liquidadas no Brasil junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente
nacional, nos termos do artigo 19, parágrafo 4°, da Lei do Mercado de Capitais.
As Ações não poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos ou a pessoas consideradas
U.S. persons, conforme definido no Regulamento S sem que haja registro ou isenção de registro
nos termos da Regra 144A do Securities Act. Exceto pelos registros da Oferta pela CVM, a
Companhia, os Acionistas Vendedores, os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação
Internacional não pretendem realizar nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos
e nem em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país.
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Listagem e Negociação no Novo Mercado da B3
A Companhia voluntariamente solicitou à B3 adesão ao segmento de listagem do Novo Mercado,
segmento especial de negociação de valores mobiliários da B3 que estabelece regras
diferenciadas de governança corporativa e de divulgação de informações ao mercado mais
rigorosas do que aquelas estabelecidas na Lei das Sociedades por Ações (“Novo Mercado” e
“Adesão ao Novo Mercado”, respectivamente), condicionada à realização da Oferta.
As ações ordinárias de emissão da Companhia passarão a ser negociadas no Novo Mercado a
partir do dia útil seguinte à divulgação do Anúncio de Início, sob o código “ESPA”. A Adesão ao
Novo Mercado está sujeita à conclusão da Oferta.
A Companhia celebrará, até a data de divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Participação
no Novo Mercado com a B3, por meio do qual a Companhia aderirá às Práticas Diferenciadas de
Governança Corporativa do Novo Mercado, segmento especial de negociação de valores
mobiliários da B3, disciplinado pelo Regulamento do Novo Mercado, que estabelece regras
diferenciadas de governança corporativa e divulgação de informações ao mercado a serem
observadas pela Companhia, mais rigorosas do que aquelas estabelecidas na Lei das Sociedades
por Ações, observado que o referido contrato entrará em vigor na data de divulgação do Anúncio
de Início. As principais regras relativas ao Regulamento do Novo Mercado estão descritas de forma
resumida no item “12.12 – Outras informações relevantes” do Formulário de Referência, anexo a
este Prospecto.
Para mais informações sobre a negociação das Ações na B3, consulte uma instituição autorizada a
operar na B3.
Recomenda-se a leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto, para informações adicionais sobre a Companhia, incluindo seu setor de atuação,
suas atividades e situação econômica e financeira, e os fatores de risco que devem ser
considerados antes da decisão de investimento nas Ações, em especial a seção “4. Fatores
de Risco” do Formulário de Referência da Companhia, e a seção “Fatores de Risco
Relacionados à Oferta e às Ações”, na página 72 deste Prospecto.
Aprovações Societárias
A realização da Oferta, mediante aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital
autorizado previsto em seu estatuto social, com a exclusão do direito de preferência dos atuais
acionistas da Companhia, nos termos do artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações,
incluindo seus termos e condições, bem como a adesão da Companhia ao segmento de listagem
do Novo Mercado foram aprovadas em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada
em 15 de outubro de 2020, cuja ata foi arquivada na JUCESP em 27 de outubro de 2020, sob o
nº 449.591/20-7 e publicada no DOESP e no jornal “Diário Comercial” em 7 de novembro de 2020.
O Preço por Ação e o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite de capital
autorizado previsto no Estatuto Social, serão aprovados em Reunião do Conselho de
Administração da Companhia a ser realizada entre a conclusão do Procedimento de Bookbuilding e
a concessão dos registros da Oferta pela CVM, cuja ata será devidamente registrada na JUCESP e
publicada no DOESP e no jornal “Diário Comercial” na data de divulgação do Anúncio de Início.
A realização da Oferta Secundária, bem como seus termos e condições, inclusive a aprovação do
Preço por Ação, foi aprovada pelo Magnólia FIP na forma de seu regulamento em 15 de outubro de
2020. Não será necessária qualquer aprovação societária pela SMZXP ou pelos Acionistas
Vendedores Pessoas Físicas para a participação na Oferta Secundária incluindo a venda das
Ações Adicionais e das Ações do Lote Suplementar, e a fixação do Preço por Ação.
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Instituições Participantes da Oferta
Os Coordenadores da Oferta, em nome da Companhia e dos Acionistas Vendedores, convidarão
as Instituições Consorciadas para participar da colocação das Ações, exclusivamente, junto a
Investidores Não Institucionais.
Preço por Ação
No contexto da Oferta, estima-se que o preço de subscrição ou aquisição, conforme o caso, por
ação ordinária de emissão da Companhia estará situado entre R$15,90 e R$19,90 (“Faixa
Indicativa”), ressalvado, no entanto, que o preço por ação ordinária de emissão da Companhia
poderá ser fixado acima ou abaixo desta Faixa Indicativa (“Preço por Ação”). Na hipótese do
Preço por Ação ser fixado acima ou abaixo dessa Faixa Indicativa, os Pedidos de Reserva
serão normalmente considerados e processados, observadas as condições de eficácia
descritas neste Prospecto, exceto no caso de o Preço por Ação ser inferior ao resultado da
subtração entre o valor mínimo previsto na Faixa Indicativa e o valor correspondente a 20%
do valor máximo previsto na Faixa Indicativa, nos termos do artigo 4º do Anexo II do Código
ANBIMA e do Ofício Circular, hipótese em que o Investidor Não Institucional poderá desistir
do seu Pedido de Reserva.
O Preço por Ação será fixado com base no resultado do procedimento de coleta de intenções de
investimento a ser realizado exclusivamente junto a Investidores Institucionais pelos
Coordenadores da Oferta, no Brasil, conforme previsto no Contrato de Distribuição, e pelos
Agentes de Colocação Internacional, no exterior, conforme previsto no Contrato de Distribuição
Internacional, em consonância com o disposto no artigo 23, parágrafo 1°, e no artigo 44 da
Instrução CVM 400 (“Procedimento de Bookbuilding”).
O Preço por Ação será calculado tendo como parâmetro as indicações de interesse em função da
qualidade e quantidade da demanda (por volume e preço) por Ações coletadas junto a Investidores
Institucionais, durante o Procedimento de Bookbuilding. A escolha do critério para determinação do
Preço por Ação é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações a serem
subscritas/adquiridas será aferido de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o
qual reflete o valor pelo qual os Investidores Institucionais apresentarão suas intenções de
investimento nas Ações no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos
atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III, da Lei das
Sociedades por Ações. Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento
de Bookbuilding e, portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
Poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas
(conforme abaixo definido) no Procedimento de Bookbuilding em até 20% da quantidade de Ações
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar). Nos
termos do artigo 55 da Instrução CVM 400, caso seja verificado excesso de demanda superior em
1/3 à quantidade de Ações inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações
do Lote Suplementar), não será permitida a colocação de Ações a Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas, sendo as intenções de investimento realizadas por Investidores
Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas automaticamente canceladas.
As Pessoas Vinculadas às Instituições Participantes da Oferta e/ou a quaisquer dos Agentes de
Colocação Internacional, poderão realizar seus respectivos Pedidos de Reserva ou intenções de
investimento, conforme o caso, somente por meio da entidade a que estiverem vinculadas.
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Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400 para
proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo ações ordinárias
de emissão da Companhia como referência (incluindo transações de total return swap), são
permitidos na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400, e não serão considerados investimentos
realizados por Pessoas Vinculadas no âmbito da Oferta para fins do artigo 55 da Instrução
CVM 400, desde que tais terceiros (i) não sejam Pessoas Vinculadas, e (ii) se enquadrem dentre
as outras exceções previstas no artigo 48, inciso II, da Instrução CVM 400. Para mais
informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual
contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem influenciar a
demanda e o preço das Ações”, na página 80 deste Prospecto.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por
Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá reduzir a liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no
mercado secundário, especialmente se considerada a colocação prioritária das Ações aos
Acionistas. Para mais informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e
às Ações – A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por
Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário, especialmente se considerada a colocação prioritária
das Ações aos Acionistas”, na página 75 deste Prospecto.
Ações em Circulação (Free Float) após a Oferta
Na data de divulgação deste Prospecto, a Companhia possuía 58.149.220 ações ordinárias,
representativas de 33,03% do seu capital social em circulação. Após a realização da Oferta (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), um montante de até
151.631.470 ações ordinárias de emissão da Companhia, representativas de 62,38% do seu
capital social, estarão em circulação no mercado. Considerando a colocação das Ações Adicionais
e das Ações do Lote Suplementar, um montante de até 160.387.557 ações ordinárias de emissão
da Companhia, representativas de 65,98% do seu capital social, estarão em circulação no
mercado. Para mais informações, ver seção “Informações sobre a Oferta – Composição do Capital
Social da Companhia” na página 39 deste Prospecto e seções 15.1/15.2 e 15.3 do Formulário de
Referência.
Cumpre ressaltar que, de acordo com o disposto no Regulamento do Novo Mercado, o percentual
mínimo de ações em circulação que deve ser mantido pelas sociedades que aderirem ao Novo
Mercado é de 25% do total do capital social de tais sociedades, de modo que, após a realização da
Oferta, a Companhia deverá manter ações representativas de, no mínimo, 25% do seu capital
social em circulação (free float).
Custos de Distribuição
As comissões a serem pagas aos Coordenadores da Oferta, bem como as despesas com
auditores, advogados, traduções, taxas de registro e outras despesas descritas abaixo serão
suportadas pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores, na proporção das Ações ofertadas por
cada um deles. Para mais informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta
e às Ações – A Companhia arcará juntamente com os Acionistas Vendedores com as
despesas relacionadas à Oferta, bem como arcará com as comissões da Oferta, o que
impactará os valores líquidos a serem recebidos no âmbito da Oferta e poderá afetar
adversamente os resultados da Companhia no período subsequente à realização da
mesma”, na página 81 deste Prospecto.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da
totalidade das Ações da Oferta, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar:
Comissões e Despesas
Comissões da Oferta
Comissão de Coordenação(2) ..................................
Comissão de Colocação(4) ......................................
Comissão de Garantia Firme(3) ...............................
Comissão de Incentivo(5) .........................................
Total de Comissões ..............................................
Despesas da Oferta
Impostos, Taxa e Outras Retenções.......................
Taxa de Registro na CVM .......................................
Taxa de Registro na B3 ..........................................
Taxa de Registro na ANBIMA .................................
Total de Despesas com Taxas .............................
Despesas com Advogados(6) ...................................
Despesas com Auditores Independentes ...............
Despesas com Assessor Independente da
Companhia e dos Acionistas Vendedores ...........
Outras Despesas(7) ..................................................
Total de Outras Despesas ....................................
Total de Despesas .................................................
Total de Comissões e Despesas .........................
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

Valor total(1)(8)
(R$)

% em relação ao Valor
Total da Oferta(8)

Custo unitário por
Ação(8)
(R$)

13.162.606,76
39.487.820,29
13.162.606,76
10.968.838,97
76.781.872,78

0,60%
1,80%
0,60%
0,50%
3,50%

0,11
0,32
0,11
0,09
0,63

8.200.830,91
634.628,72
833.680,02
92.291,81
9.761.431,46
4.000.000,00
2.800.000,00

0,37%
0,03%
0,04%
0,00%
0,44%
0,18%
0,13%

0,07
0,01
0,01
0,00
0,08
0,03
0,02

10.000.000,00
1.024.364,00
17.824.364,00
27.585.795,46
104.367.668,24

0,46%
0,05%
0,81%
1,26%
4,76%

0,08
0,01
0,15
0,23
0,85

Com base no Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$15,90 e R$19,90, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou
abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Comissão de Coordenação composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação (i) da
quantidade total de Ações, (ii) pelo Preço por Ação.
Comissão de Garantia Firme composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação (i) da
quantidade total de Ações, (ii) pelo Preço por Ação. Devida exclusivamente aos Coordenadores da Oferta, uma vez que prestarão
Garantia Firme de Liquidação no âmbito da Oferta.
Comissão de Colocação composta de 60% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação (i) da quantidade
total de Ações, (ii) pelo Preço por Ação.
A Comissão de Incentivo, conforme descrito pelo Contrato de Distribuição, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a
ser paga aos Coordenadores da Oferta, que independe de parâmetros objetivos e será paga a exclusivo critério da Companhia e dos
Acionistas Vendedores, na proporção de suas Ações alocadas na Oferta, utilizando como parâmetro a sua percepção acerca do
resultado da Oferta. A Comissão de Incentivo é de 0,5%, que, conforme descrita no Contrato de Distribuição, será aplicada sobre o valor
total da Oferta, neste cenário, incluindo a totalidade das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, para o direito
brasileiro e para o direito dos Estados Unidos.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow) e consultores.
Sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da
totalidade das Ações da Oferta, considerando Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do
Lote Suplementar:
Comissões e Despesas
Comissões da Oferta(2)
Comissão de Coordenação(2) .................................
Comissão de Colocação(4) .....................................
Comissão de Garantia Firme(3) ..............................
Comissão de Incentivo(5) ........................................
Total de Comissões .............................................
Despesas da Oferta
Impostos, Taxa e Outras Retenções......................
Taxa de Registro na CVM ......................................
Taxa de Registro na B3 .........................................
Taxa de Registro na ANBIMA ................................
Total de Despesas com Taxas ............................
Despesas com Advogados(6) ..................................
Despesas com Auditores Independentes ..............
Despesas com Assessor Independente da
Companhia e dos Acionistas Vendedores ..........
Outras Despesas(7) .................................................
Total de Outras Despesas ...................................
Total de Despesas ................................................
Total de Comissões e Despesas ........................
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

Valor total(1)(8)
(R$)

% em relação ao Valor
Total da Oferta(8)

Custo unitário por
Ação(8)
(R$)

15.251.232,60
45.753.697,82
15.251.232,60
12.709.360,51
88.965.523,53

0,60%
1,80%
0,60%
0,50%
3,50%

0,11
0,32
0,11
0,09
0,63

9.502.128,41
634.628,72
955.516,53
105.157,00
11.197.430,66
4.000.000,00
2.800.000,00

0,37%
0,02%
0,04%
0,00%
0,44%
0,16%
0,11%

0,07
0,00
0,01
0,00
0,08
0,03
0,02

10.000.000,00
1.024.364,00
17.824.364,00
29.021.794,66
117.987.318,19

0,39%
0,04%
0,70%
1,14%
4,64%

0,07
0,01
0,13
0,20
0,83

Com base no Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$15,90 e R$19,90, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou
abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Comissão de Coordenação composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação (i) da
quantidade total de Ações, (ii) pelo Preço por Ação.
Comissão de Garantia Firme composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação (i) da
quantidade total de Ações, (ii) pelo Preço por Ação. Devida exclusivamente aos Coordenadores da Oferta, uma vez que prestarão
Garantia Firme de Liquidação no âmbito da Oferta.
Comissão de Colocação composta de 60% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação (i) da quantidade
total de Ações, (ii) pelo Preço por Ação.
A Comissão de Incentivo, conforme descrito pelo Contrato de Distribuição, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a
ser paga aos Coordenadores da Oferta, que independe de parâmetros objetivos e será paga a exclusivo critério da Companhia e dos
Acionistas Vendedores, na proporção de suas Ações alocadas na Oferta, utilizando como parâmetro a sua percepção acerca do
resultado da Oferta. A Comissão de Incentivo é de 0,5%, que, conforme descrita no Contrato de Distribuição, será aplicada sobre o valor
total da Oferta, neste cenário, incluindo a totalidade das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, para o direito
brasileiro e para o direito dos Estados Unidos.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow) e consultores.
Considerando as Ações Adicionais, mas sem Ações do Lote Suplementar.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da
totalidade das Ações da Oferta, considerando Ações do Lote Suplementar, mas sem considerar as
Ações Adicionais:
Comissões e Despesas
Comissões da Oferta
Comissão de Coordenação(2) .................................
Comissão de Colocação(4) .....................................
Comissão de Garantia Firme(3) ..............................
Comissão de Incentivo(5) ........................................
Total de Comissões .............................................
Despesas da Oferta
Impostos, Taxa e Outras Retenções......................
Taxa de Registro na CVM ......................................
Taxa de Registro na B3 .........................................
Taxa de Registro na ANBIMA ................................
Total de Despesas com Taxas ............................
Despesas com Advogados(6) ..................................
Despesas com Auditores Independentes ..............
Despesas com Assessor Independente da
Companhia e dos Acionistas Vendedores ..........
Outras Despesas(7) .................................................
Total de Outras Despesas ...................................
Total de Despesas ................................................
Total de Comissões e Despesas ........................
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

Valor total(1)(8)
(R$)

% em relação ao Valor
Total da Oferta(8)

Custo unitário por
Ação(8)
(R$)

18.098.584,30
44.423.797,83
13.162.606,76
12.614.164,82
88.299.153,71

0,72%
1,76%
0,52%
0,50%
3,50%

0,13
0,32
0,09
0,09
0,63

9.430.955,54
634.628,72
948.852,83
105.157,00
11.119.594,09
4.000.000,00
2.800.000,00

0,37%
0,03%
0,04%
0,00%
0,44%
0,16%
0,11%

0,07
0,00
0,01
0,00
0,08
0,03
0,02

10.000.000,00
1.024.364,00
17.824.364,00
28.943.958,09
117.243.111,80

0,40%
0,04%
0,71%
1,15%
4,65%

0,07
0,01
0,13
0,21
0,83

Com base no Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$15,90 e R$19,90, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou
abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Comissão de Coordenação composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação (i) da
quantidade total de Ações, (ii) pelo Preço por Ação.
Comissão de Garantia Firme composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação (i) da
quantidade total de Ações, (ii) pelo Preço por Ação. Devida exclusivamente aos Coordenadores da Oferta, uma vez que prestarão
Garantia Firme de Liquidação no âmbito da Oferta.
Comissão de Colocação composta de 60% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação (i) da quantidade
total de Ações, (ii) pelo Preço por Ação.
A Comissão de Incentivo, conforme descrito pelo Contrato de Distribuição, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a
ser paga aos Coordenadores da Oferta, que independe de parâmetros objetivos e será paga a exclusivo critério da Companhia e dos
Acionistas Vendedores, na proporção de suas Ações alocadas na Oferta, utilizando como parâmetro a sua percepção acerca do
resultado da Oferta. A Comissão de Incentivo é de 0,5%, que, conforme descrita no Contrato de Distribuição, será aplicada sobre o valor
total da Oferta, neste cenário, incluindo a totalidade das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, para o direito
brasileiro e para o direito dos Estados Unidos.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow) e consultores.
Considerando as Ações do Lote Suplementar, mas sem considerar as Ações Adicionais.
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A tabela abaixo indica as comissões e as despesas da Oferta, assumindo a colocação da
totalidade das Ações da Oferta, considerando Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar:
Comissões e Despesas
Comissões da Oferta(2)
Comissão de Coordenação(2) ..................................
Comissão de Colocação(4) ......................................
Comissão de Garantia Firme(3) ...............................
Comissão de Incentivo(5) .........................................
Total de Comissões ..............................................
Despesas da Oferta
Impostos, Taxa e Outras Retenções.......................
Taxa de Registro na CVM .......................................
Taxa de Registro na B3 ..........................................
Taxa de Registro na ANBIMA .................................
Total de Despesas com Taxas .............................
Despesas com Advogados(6) ...................................
Despesas com Auditores Independentes ...............
Despesas com Assessor Independente da
Companhia e dos Acionistas Vendedores ...........
Outras Despesas(7) ..................................................
Total de Outras Despesas ....................................
Total de Despesas .................................................
Total de Comissões e Despesas .........................
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

Valor total(1)(8)
(R$)

% em relação ao Valor
Total da Oferta(8)

Custo unitário
por Ação(8)
(R$)

20.187.210,14
50.689.675,36
15.251.232,60
14.354.686,36
100.482.804,46

0,70%
1,77%
0,53%
0,50%
3,50%

0,13
0,32
0,10
0,09
0,63

10.732.253,05
634.628,72
1.070.689,33
105.157,00
12.542.728,10
4.000.000,00
2.800.000,00

0,37%
0,02%
0,04%
0,00%
0,44%
0,14%
0,10%

0,07
0,00
0,01
0,00
0,08
0,02
0,02

10.000.000,00
1.024.364,00
17.824.364,00
30.367.092,10
130.849.896,56

0,35%
0,04%
0,62%
1,06%
4,56%

0,06
0,01
0,11
0,19
0,82

Com base no Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa. No contexto da presente Oferta, estima-se que o
Preço por Ação estará situado entre R$15,90 e R$19,90, ressalvado, no entanto, que o Preço por Ação poderá ser fixado acima ou
abaixo desta faixa, a qual é meramente indicativa.
Comissão de Coordenação composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação (i) da
quantidade total de Ações, (ii) pelo Preço por Ação.
Comissão de Garantia Firme composta de 20% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação (i) da
quantidade total de Ações, (ii) pelo Preço por Ação. Devida exclusivamente aos Coordenadores da Oferta, uma vez que prestarão
Garantia Firme de Liquidação no âmbito da Oferta.
Comissão de Colocação composta de 60% da remuneração base, aplicada sobre o produto resultante da multiplicação (i) da quantidade
total de Ações, (ii) pelo Preço por Ação.
A Comissão de Incentivo, conforme descrito pelo Contrato de Distribuição, constitui parte estritamente discricionária da remuneração a
ser paga aos Coordenadores da Oferta, que independe de parâmetros objetivos e será paga a exclusivo critério da Companhia e dos
Acionistas Vendedores, na proporção de suas Ações alocadas na Oferta, utilizando como parâmetro a sua percepção acerca do
resultado da Oferta. A Comissão de Incentivo é de 0,5%, que, conforme descrita no Contrato de Distribuição, será aplicada sobre o valor
total da Oferta, neste cenário, incluindo a totalidade das Ações, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.
Despesas estimadas dos consultores legais da Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta, para o direito
brasileiro e para o direito dos Estados Unidos.
Incluídos os custos estimados com a apresentação para investidores (roadshow) e consultores.
Considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.

Para fins da Instrução CVM 400 e do artigo 3º do Anexo II do Código ANBIMA, não há outra
remuneração devida pela Companhia e pelos Acionistas Vendedores às Instituições Participantes
da Oferta ou aos Agentes de Colocação Internacional, exceto pela remuneração descrita acima e
pelos ganhos decorrentes da atividade de estabilização, bem como não existe nenhum outro tipo
de remuneração que dependa do Preço por Ação.
Estabilização do Preço das Ações
O Agente Estabilizador, por intermédio da Corretora, poderá, a seu exclusivo critério, conduzir
atividades de estabilização de preço das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, a
partir da data de assinatura do Contrato de Distribuição, inclusive, e por um período de até 30 dias
contados da data de início de negociação das Ações na B3, inclusive, por meio de operações
bursáteis de compra e venda de ações ordinárias de emissão da Companhia, observadas as
disposições legais aplicáveis e o disposto no Contrato de Estabilização, o qual foi previamente
submetido à análise e aprovação da B3 e da CVM, nos termos do artigo 23, parágrafo 3°, da
Instrução CVM 400 e do item II da Deliberação CVM 476.
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Não existe obrigação, por parte do Agente Estabilizador ou da Corretora, de realizar operações de
estabilização e, uma vez iniciadas, tais operações poderão ser descontinuadas a qualquer
momento, observadas as disposições do Contrato de Estabilização. Assim, o Agente Estabilizador
e a Corretora poderão escolher livremente as datas em que realizarão as operações de compra e
venda das ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito das atividades de estabilização,
não estando obrigados a realizá-las em todos os dias ou em qualquer data específica, podendo,
inclusive, interrompê-las e retomá-las a qualquer momento, a seu exclusivo critério.
A partir da divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Estabilização estará disponível para consulta
e obtenção de cópias junto ao Agente Estabilizador e à CVM, nos endereços físicos indicados na seção
“Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 69 deste Prospecto.
Características das Ações
As Ações conferirão a seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos
atuais titulares de ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos no Estatuto
Social, na Lei das Sociedades por Ações e no Regulamento do Novo Mercado, conforme vigentes
nesta data, dentre os quais se incluem os seguintes:
(a) direito de voto nas assembleias gerais da Companhia, sendo que cada ação ordinária de
emissão da Companhia corresponde a um voto;
(b) observadas as disposições aplicáveis na Lei das Sociedades por Ações, direito ao recebimento
de dividendo mínimo obrigatório, em cada exercício social, não inferior a 25% do lucro líquido
de cada exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, e
dividendos adicionais e demais proventos de qualquer natureza eventualmente distribuídos por
deliberação de assembleia geral ou pelo Conselho de Administração, conforme aplicável, que
a Companhia vier a declarar a partir da data de divulgação do Anúncio de Início;
(c) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia, nas mesmas condições
asseguradas aos acionistas controladores da Companhia, no caso de alienação, direta ou
indireta, a título oneroso do controle da Companhia, tanto por meio de uma única operação,
como por meio de operações sucessivas, observadas as condições e os prazos previstos na
legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhe assegurar tratamento
igualitário àquele dado aos acionistas controladores (tag along);
(d) direito de alienar as ações ordinárias de emissão da Companhia em oferta pública de aquisição
de ações a ser realizada pela Companhia ou pelos acionistas controladores da Companhia, em
caso de cancelamento do registro de companhia aberta ou de cancelamento de listagem das
ações ordinárias de emissão da Companhia no Novo Mercado (salvo hipóteses de dispensa
previstas no Regulamento do Novo Mercado), pelo seu valor justo, apurado mediante laudo de
avaliação elaborado por instituição ou empresa especializada, de acordo com os critérios
estabelecidos no artigo 4º, parágrafo 4º da Lei das Sociedades por Ações, bem como nos
critérios aceitos pela CVM;
(e) no caso de liquidação da Companhia, os acionistas terão direito de participar do acervo da
Companhia, na proporção da sua participação no capital social, nos termos do artigo 109,
inciso II, da Lei das Sociedades por Ações;
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(f) direito de preferência na subscrição de novas ações, debêntures conversíveis em ações e
bônus de subscrição emitidos pela Companhia, conforme conferido pelo artigo 109, inciso IV, e
artigo 172 da Lei das Sociedades por Ações;
(g) direito integral ao recebimento de dividendos e demais distribuições pertinentes às ações
ordinárias de emissão da Companhia que vierem a ser declarados pela Companhia a partir da
divulgação do Anúncio de Início; e
(h) todos os demais direitos assegurados às ações ordinárias de emissão da Companhia, nos
termos previstos no Regulamento do Novo Mercado, no Estatuto Social e na Lei das
Sociedades por Ações.
Para mais informações sobre os direitos, vantagens e restrições das ações ordinárias de emissão
da Companhia, veja a seção “18. Valores Mobiliários” do Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto.
Público Alvo da Oferta
As Instituições Participantes da Oferta efetuarão a colocação das Ações para (i) Investidores Não
Institucionais, em conformidade com os procedimentos previstos para a Oferta de Varejo,
observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva; e (ii) Investidores Institucionais,
no âmbito da Oferta Institucional.
Procedimento da Oferta
Após a divulgação do Aviso ao Mercado, bem como sua nova divulgação (com os logotipos das
Instituições Consorciadas), a disponibilização deste Prospecto Preliminar, o encerramento do
Período de Reserva para Pessoas Vinculadas e do Período de Reserva, a conclusão do
Procedimento de Bookbuilding, a celebração do Contrato de Distribuição e do Contrato de
Distribuição Internacional, a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a divulgação do Anúncio
de Início e a disponibilização do Prospecto Definitivo, as Instituições Participantes da Oferta
realizarão a distribuição pública das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem
considerar as Ações do Lote Suplementar) em regime de Garantia Firme de Liquidação, em
conformidade com o disposto na Instrução CVM 400, e observado o esforço de dispersão acionária
previsto no Regulamento do Novo Mercado, por meio de três ofertas distintas, quais sejam: (i) uma
Oferta de Varejo, destinada aos Investidores Não Institucionais; e (ii) uma Oferta Institucional,
destinada aos Investidores Institucionais.
Os Coordenadores da Oferta, a Companhia e os Acionistas Vendedores elaborarão um plano de
distribuição das Ações, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, e do
Regulamento do Novo Mercado, no que diz respeito ao esforço de dispersão acionária, o qual
levará em conta a criação de uma base acionária diversificada de acionistas, as relações da
Companhia, dos Acionistas Vendedores e dos Coordenadores da Oferta com seus clientes e
outras considerações de natureza comercial ou estratégica, observado que os Coordenadores da
Oferta deverão assegurar: (i) a adequação do investimento ao perfil de risco de seus clientes, (ii) o
tratamento justo e equitativo aos investidores, em conformidade com o artigo 21 da Instrução
CVM 400, e (iii) o recebimento prévio, pelas Instituições Participantes da Oferta, de exemplares
dos Prospectos para leitura obrigatória, assegurando o esclarecimento de eventuais dúvidas por
pessoa designada pelo Coordenador Líder.
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Conforme faculdade prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, não será admitida
distribuição parcial no âmbito da Oferta, sendo possível o cancelamento do pedido de
registro da Oferta caso não haja investidores suficientes para subscrever/adquirir a
totalidade das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as
Ações do Lote Suplementar) até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
Caso não existam Pedidos de Reserva e/ou intenções de investimento para a subscrição/aquisição
da totalidade das Ações inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do
Lote Suplementar) até a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, nos termos do Contrato de
Distribuição, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva e ordens de
investimento, conforme o caso, automaticamente cancelados, e os valores eventualmente
depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem
reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente
incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis,
sobre os valores pago em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser
criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), no prazo máximo de 3 dias
úteis contados da comunicação do cancelamento. Para mais informações, veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Na medida em que não será admitida
distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível que a Oferta venha a ser cancelada caso
não haja investidores suficientes interessados em subscrever/adquirir a totalidade das
Ações no âmbito da Oferta.”, na página 76 deste Prospecto.
Em conformidade com o disposto no Código ANBIMA, os Coordenadores da Oferta
recomendaram à Companhia e os Acionistas Vendedores a contratação de instituição para
desenvolver atividades de formador de mercado em relação às Ações. No entanto, não houve
contratação de formador de mercado no âmbito da Oferta.
Oferta de Varejo
A Oferta de Varejo será realizada junto a Investidores Não Institucionais que realizarem
solicitações de reserva antecipada mediante o preenchimento de Pedido de Reserva, durante o
Período de Reserva, ou durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, em ambos os
casos, observados os Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva.
Os Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas, realizados durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, não serão
cancelados caso seja verificado o excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações
inicialmente ofertadas (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar).
Nos termos da Deliberação da CVM nº 860, de 22 de julho de 2020 (“Deliberação CVM 860”), com
respaldo no parágrafo 2º do artigo 85 da Lei das Sociedades por Ações, no caso de a reserva
antecipada efetuada pelo referido Investidor Não Institucional vir a ser efetivamente alocada no
contexto da Oferta, o Pedido de Reserva preenchido por referido Investidor Não Institucional
passará a ser o documento de aceitação de que trata a Deliberação CVM 860 por meio do qual
referido Investidor Não Institucional aceitou participar da Oferta e subscrever/adquirir e
integralizar/liquidar as Ações que vierem a ser a ele alocados.

55

No contexto da Oferta de Varejo e considerando que a Companhia deve envidar melhores esforços
para atingir a dispersão acionária, o montante de, no mínimo, 10% e, no máximo, 20% da
totalidade das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), a
critério dos Coordenadores da Oferta, da Companhia e dos Acionistas Vendedores, será destinado
prioritariamente à colocação pública junto a Investidores Não Institucionais que realizarem Pedido
de Reserva, nos termos do artigo 12 do Regulamento do Novo Mercado, de acordo com as
condições ali previstas e o procedimento abaixo indicado, sendo que:
(i) o montante de, no mínimo, 8% das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações do
Lote Suplementar) será prioritariamete alocado aos Investidores Não Institucionais que
concordarem, em seus respectivos Pedidos de Reserva, com o Lock-up Oferta de Varejo
(conforme definido abaixo) (“Investidores da Oferta de Varejo Lock-up”, “Alocação Varejo
Lock-up” e “Ações Alocação Lock-up”, respectivamente);e
(ii) o montante de, no mínimo, 2% das Ações (considerando as Ações Adicionais e as Ações do
Lote Suplementar) será alocado aos demais Investidores Não Institucionais (“Investidores da
Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária” e “Ações Sem Alocação Prioritária”).
Na eventualidade da totalidade dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não
Institucionais ser superior à quantidade de Ações destinadas à Oferta de Varejo, haverá Rateio
Varejo (conforme definido abaixo).
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Os Pedidos de Reserva poderão ser efetuados pelos Investidores Não Institucionais de maneira
irrevogável e irretratável, exceto pelo disposto nas alíneas (a), (c) e (e) abaixo e nas seções
“Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou
Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta” nas páginas 61, 62 e 65,
respectivamente, deste Prospecto, observadas as condições do próprio instrumento de Pedido de
Reserva, de acordo com as seguintes condições:
(a) durante o Período de Reserva e o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, conforme
aplicável, cada um dos Investidores Não Institucionais interessados em participar da Oferta
deverá realizar a reserva de Ações, mediante o preenchimento do Pedido de Reserva junto a
uma única Instituição Consorciada, nos termos da Deliberação CVM 476, observados os
Valores Mínimo e Máximo do Pedido de Reserva, sendo que tais Investidores Não
Institucionais poderão estipular, no Pedido de Reserva, como condição de eficácia de seu
Pedido de Reserva, um preço máximo por Ação, conforme previsto no artigo 45, parágrafo 3º,
da Instrução CVM 400, sem necessidade de posterior confirmação. Caso o Investidor Não
Institucional estipule um preço máximo por Ação no Pedido de Reserva abaixo do Preço por
Ação, o seu Pedido de Reserva será automaticamente cancelado pela respectiva Instituição
Consorciada, sendo os valores eventualmente depositados devolvidos no prazo máximo de 3
dias úteis contados da divulgação do Anúncio de Início, sem qualquer remuneração, juros ou
correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer Tributos
ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre
movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e
quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual
venha a ser majorada). Recomenda-se aos Investidores Não Institucionais interessados
na realização de Pedido de Reserva que (i) leiam cuidadosamente os termos e condições
estipulados no Pedido de Reserva, especialmente no que se refere aos procedimentos
relativos à liquidação da Oferta e as informações constantes neste Prospecto Preliminar
e, posteriormente, no Prospecto Definitivo e no Formulário de Referência, anexo a este
Prospecto, em especial as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco
Relativos à Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, a partir
das páginas 20 e 72, respectivamente, deste Prospecto, bem como a seção “4. Fatores de
Risco” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto; (ii) verifiquem com a
Instituição Consorciada de sua preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva, se
essa, a seu exclusivo critério, exigirá (a) a abertura ou atualização de conta e/ou cadastro;
e/ou (b) a manutenção de recursos em conta corrente nela aberta e/ou mantida, para fins
de garantia do Pedido de Reserva; (iii) verifiquem com a Instituição Consorciada de sua
preferência, antes de realizar o seu Pedido de Reserva, a possibilidade de débito
antecipado da reserva por parte da Instituição Consorciada; e (iv) entrem em contato com
a Instituição Consorciada de sua preferência para obter informações mais detalhadas
sobre o prazo estabelecido pela Instituição Consorciada para a realização do Pedido de
Reserva ou, se for o caso, para a realização do cadastro na Instituição Consorciada, tendo
em vista os procedimentos operacionais adotados por cada Instituição Consorciada;
(b) os Investidores Não Institucionais que tenham interesse em participar da Alocação Varejo
Lock-up deverão, necessariamente, indicar no Pedido de Reserva que estão de acordo com o
Lock-up da Oferta de Varejo, sob pena de serem considerados Investidores da Oferta de
Varejo Sem Alocação Prioritária e não participarem da Alocação Varejo Lock-up;
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(c) os Investidores Não Institucionais deverão indicar, obrigatoriamente, no respectivo
Pedido de Reserva, a sua qualidade ou não de Pessoa Vinculada, conforme o caso, sob
pena de seu Pedido de Reserva ser cancelado pela respectiva Instituição Consorciada.
Caso seja verificado excesso de demanda superior em 1/3 à quantidade de Ações inicialmente
ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar), será vedada a
colocação de Ações junto a Investidores Não Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas,
com exceção daqueles realizados durante o Período de Reserva para Pessoas Vinculadas,
sendo os Pedidos de Reserva realizados por Investidores Não Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas automaticamente cancelados, e os valores depositados devolvidos sem
qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e
com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem
limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos
em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como
aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), no prazo máximo de 3 dias úteis contados
do pedido de cancelamento do respectivo Pedido de Reserva;
(d) após a concessão dos registros da Oferta pela CVM, a quantidade de Ações
subscritas/adquiridas e o respectivo valor do investimento dos Investidores Não Institucionais
serão informados a cada Investidor Não Institucional até às 12:00 horas do dia útil
imediatamente seguinte à data de divulgação do Anúncio de Início pela Instituição Consorciada
que houver recebido o respectivo Pedido de Reserva, por meio de mensagem enviada ao
endereço eletrônico fornecido no Pedido de Reserva ou, na sua ausência, por telefone, facsímile ou correspondência, sendo o pagamento a ser feito de acordo com a alínea (e) abaixo
limitado ao valor do Pedido de Reserva e ressalvada a possibilidade de Rateio Varejo;
(e) cada Investidor Não Institucional deverá efetuar o pagamento do valor indicado na alínea (d)
acima junto à Instituição Consorciada com que tenha realizado o respectivo Pedido de
Reserva, à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, até às
10:30 horas da Data de Liquidação. Não havendo pagamento pontual, a Instituição
Consorciada junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado irá garantir a liquidação por
parte do Investidor Não Institucional e o Pedido de Reserva será automaticamente cancelado
por tal Instituição Consorciada;
(f) até às 16:00 horas da Data de Liquidação, a B3, em nome de cada Instituição Consorciada
junto à qual o Pedido de Reserva tenha sido realizado, entregará a cada Investidor Não
Institucional o número de Ações correspondente à relação entre o valor do investimento
pretendido constante do Pedido de Reserva e o Preço por Ação, desde que efetuado o
pagamento previsto acima, ressalvadas as possibilidades de desistência e cancelamento
previstas nas alíneas (a), (c) e (e) acima e nas seções “Alteração das Circunstâncias,
Revogação ou Modificação da Oferta”, “Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e “Violações
de Normas de Conduta” nas páginas 61,62 e 65, respectivamente, deste Prospecto e a
possibilidade de Rateio Varejo. Caso tal relação resulte em fração de Ação, o valor do
investimento será limitado ao valor correspondente ao maior número inteiro de Ações,
desprezando-se a referida fração;
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(g) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta de
Varejo Lock-up (i) seja igual ou inferior ao montante de Ações Alocação Lock-up, não haverá
Rateio Varejo Lock-up (conforme definido abaixo), sendo integralmente atendidos todos os
Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta de Varejo Lock-up, de modo que as
Ações da Oferta de Varejo remanescentes, se houver, serão destinadas aos Investidores da
Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária; ou (b) exceda o total de Ações Alocação Lock-up,
será realizado rateio entre os respectivos Investidores da Oferta de Varejo Lock-up que
apresentarem Pedido de Reserva proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de
Reserva, desconsiderando-se, entretanto, as frações de Ações (“Rateio Varejo Lock-up”).
Caso haja Rateio Varejo Lock-up, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem
qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e
com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem
limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos
em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como
aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), no prazo máximo de 3 dias úteis contados
da Data de Liquidação; e
(h) caso o total de Ações objeto dos Pedidos de Reserva realizados por Investidores da Oferta de
Varejo Sem Alocação Prioritária (a) seja igual ou inferior ao montante de Ações Sem Alocação
Prioritária, não haverá Rateio Varejo Sem Alocação Prioritária (conforme definido abaixo),
sendo integralmente atendidos todos os Pedidos de Reserva realizados por Investidores da
Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária, de modo que as Ações da Oferta de Varejo
remanescentes, se houver, serão destinadas aos Investidores Institucionais; ou (b) exceda o
total de Ações Sem Alocação Prioritária, será realizado rateio entre os respectivos Investidores
da Oferta de Varejo Sem Alocação Prioritária que apresentarem Pedido de Reserva
proporcionalmente ao valor dos respectivos Pedidos de Reserva, desconsiderando-se,
entretanto, as frações de Ações (“Rateio Varejo Sem Alocação Prioritária” e, em conjunto
com o Rateio Varejo Lock-up, “Rateio Varejo”). Caso haja Rateio Varejo Sem Alocação
Prioritária, os valores depositados em excesso serão devolvidos sem qualquer remuneração,
juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer
tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre
movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e
quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual
venha a ser majorada), no prazo máximo de 3 dias úteis contados da Data de Liquidação; e
(i) a critério dos Coordenadores da Oferta e da Companhia, a quantidade de Ações destinadas a
Investidores Não Institucionais poderá ser aumentada para que os pedidos excedentes dos
Investidores Não Institucionais possam ser total ou parcialmente atendidos, sendo que, no
caso de atendimento parcial, será observado o Rateio Varejo descrito acima.
Para as hipóteses de suspensão, modificação, revogação ou cancelamento da Oferta, veja
as seções “Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta”,
“Suspensão ou Cancelamento da Oferta” e “Violações de Normas de Conduta” nas páginas
61, 62 e 65, respectivamente, deste Prospecto.
Os Investidores Não Institucionais não participarão do Procedimento de Bookbuilding e,
portanto, não participarão da fixação do Preço por Ação.
Os Investidores Não Institucionais deverão realizar a integralização/liquidação das Ações mediante
o pagamento à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, de
acordo com o procedimento descrito acima. As Instituições Consorciadas somente atenderão aos
Pedidos de Reserva feitos por Investidores Não Institucionais titulares de conta nelas aberta ou
mantida pelo respectivo Investidor Não Institucional.
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Os Investidores da Oferta de Varejo Lock-up que adquirirem/subscreverem Ações no âmbito da
Alocação Varejo Lock-up não poderão, pelo prazo de 45 dias contados da data de divulgação do
Anúncio de Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em garantia ou
ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título, tais Ações ("Lock-up Oferta de Varejo").
Dessa forma, como condição para a participação na Alocação Varejo Lock-up, cada Investidor da
Oferta de Varejo Lock-up, ao realizar seu Pedido de Reserva, estará autorizando seu agente de
custódia na Central Depositária gerida pela B3 a depositar tais Ações para a carteira mantida pela
Central Depositária gerida pela B3 exclusivamente para este fim. Em qualquer hipótese, tais Ações
ficarão bloqueadas na Central Depositária gerida pela B3 até o encerramento do Lock-up Oferta de
Varejo. Não obstante o Lock-up Oferta de Varejo, as Ações adquiridas/subscritas no âmbito da
Alocação Varejo Lock-up poderão ser outorgadas em garantia da Câmara de Compensação e
Liquidação da B3, caso as Ações venham a ser consideradas elegíveis para depósito de garantia,
de acordo com os normativos da B3, independentemente das restrições mencionadas acima.
Neste caso, a Câmara de Compensação e Liquidação da B3 estará autorizada a desbloquear as
Ações subscritas/adquiridas no âmbito da Alocação Varejo Lock-up que foram depositadas em
garantia para fins de excussão da garantia, nos termos dos normativos da B3. Caso o preço de
mercado das Ações venha a cair e/ou os Investidores da Oferta de Varejo Lock-up por
quaisquer motivos venham a precisar de liquidez durante o período de Lock-up Oferta de
Varejo e tendo em vista a impossibilidade de oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar
a venda, dar em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título tais Ações,
referidas restrições poderão causar-lhes perdas. Para maiores informações, veja a seção
“Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Os Investidores Não Institucionais
que subscreverem/adquirirem Ações no âmbito da Alocação Varejo Lock-up, diante da
impossibilidade de oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em garantia
ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título as ações ordinárias de emissão da
Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta, poderão incorrer em perdas em
determinadas situações” na página 77 deste Prospecto.
Oferta Institucional
A Oferta Institucional será realizada exclusivamente pelos Coordenadores da Oferta e pelos
Agentes de Colocação Internacional junto a Investidores Institucionais.
Após o atendimento dos dos Pedidos de Reserva, nos termos da Oferta de Varejo, as Ações
remanescentes que não forem colocadas na Oferta de Varejo, serão destinadas à colocação junto
a Investidores Institucionais, por meio dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação
Internacional, não sendo admitidas para tais Investidores Institucionais reservas antecipadas nem
sendo estipulados valores mínimo ou máximo de investimento, uma vez que cada Investidor
Institucional deverá assumir a obrigação de verificar se está cumprindo com os requisitos para
participar da Oferta Institucional, para então apresentar suas intenções de investimento durante o
Procedimento de Bookbuilding.
Caso o número de Ações objeto de intenções de investimento recebidas de Investidores
Institucionais durante o Procedimento de Bookbuilding, na forma do artigo 44 da Instrução
CVM 400, exceda o total de Ações remanescentes após o atendimento dos Pedidos de Reserva,
nos termos e condições descritos acima, terão prioridade no atendimento de suas respectivas
intenções os Investidores Institucionais que, a critério da Companhia, dos Acionistas Vendedores e
dos Coordenadores da Oferta, levando em consideração o disposto no plano de distribuição, nos
termos do artigo 33, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400, melhor atendam ao objetivo da Oferta de
criar uma base diversificada de acionistas, formada por Investidores Institucionais com diferentes
critérios de avaliação sobre as perspectivas da Companhia, seu setor de atuação e a conjuntura
macroeconômica brasileira e internacional.
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Até às 16:00 horas do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação do Anúncio de Início, os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional informarão aos Investidores
Institucionais, por meio de seu endereço eletrônico, ou, na sua ausência, por telefone, fac-símile ou
correspondência, sobre a quantidade de Ações que cada um deverá subscrever/adquirir e o Preço
por Ação. A entrega das Ações deverá ser efetivada na Data de Liquidação, mediante a
integralização/liquidação à vista, em moeda corrente nacional, em recursos imediatamente
disponíveis, do valor resultante do Preço por Ação multiplicado pela quantidade de Ações alocadas
ao respectivo Investidor Institucional, em conformidade com os procedimentos previstos no
Contrato de Distribuição.
No contexto da Oferta Institucional, e conforme dispõe a Deliberação CVM 860, a
subscrição/aquisição das Ações deverá ser formalizada mediante o ato de aceitação da Oferta pelo
Investidor Institucional, o qual deverá ser realizado junto ao Coordenador com o qual tiver efetuado
sua ordem de investimento e, nos termos da Deliberação CVM 860, deverá, no mínimo, (i) conter
as condições de subscrição/aquisição e de integralização/liquidação das Ações, (ii) esclarecer que
não será admitida a distribuição parcial da Oferta (exceto pelas Ações Adicionais e pelas Ações do
Lote Suplementar), (iii) conter esclarecimento sobre a condição de Pessoa Vinculada (ou não) à
Oferta e (iv) conter declaração de que obteve cópia dos Prospectos, observado que tal
formalização poderá ocorrer, inclusive, mediante o preenchimento e entrega, ao Coordenador com
o qual tiver efetuado sua ordem de investimento, do modelo de termo de aceitação da Oferta
previamente apresentado à CVM (“Termo de Aceitação”). As Ações que forem objeto de esforços
de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, junto a Investidores
Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil
junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional por meio dos mecanismos
previstos na Resolução CMN 4.373 e na Resolução CVM 13, ou na Lei 4.131.
Alteração das Circunstâncias, Revogação ou Modificação da Oferta
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta poderão requerer que a
CVM autorize a modificação ou a revogação da Oferta caso ocorram alterações posteriores,
relevantes e inesperadas nas circunstâncias de fato existentes quando da apresentação do pedido
de registro da Oferta ou que o fundamente, que resultem em um aumento relevante nos riscos
assumidos pela Companhia e inerentes à própria Oferta.
Além disso, caso (i) seja verificada divergência relevante entre as informações constantes deste
Prospecto Preliminar e do Prospecto Definitivo que altere substancialmente o risco assumido pelos
investidores, ou as suas decisões de investimento, nos termos do artigo 45, parágrafo 4°, da
Instrução CVM 400; (ii) a Oferta seja suspensa, nos termos dos artigos 19 e 20 da Instrução
CVM 400; (iii) a Oferta seja modificada, nos termos dos artigos 25 e 27 da Instrução CVM 400, e/ou
(iv) o Preço por Ação seja inferior ao resultado da subtração entre o valor mínimo previsto na Faixa
Indicativa e o valor correspondente a 20% do valor máximo previsto na Faixa Indicativa, nos termos
do artigo 4°, do Anexo II, do Código ANBIMA e do Ofício Circular SRE nº 01/2020 da CVM
(“Evento de Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa”), os Investidores Não
Institucionais poderão desistir dos respectivos Pedidos de Reserva, sem quaisquer ônus, devendo,
para tanto, informar sua decisão à Instituição Consorciada que tenha recebido seus respectivos
Pedidos de Reserva (por meio de mensagem eletrônica, fac-símile ou correspondência enviada ao
endereço da Instituição Consorciada) (a) até às 12:00 horas do 5° dia útil subsequente à data de
disponibilização do Prospecto Definitivo, no caso do item (i) acima; e (b) até às 14:00 horas do
5º dia útil subsequente à data em que o investidor for comunicado diretamente pela Instituição
Consorciada sobre a suspensão ou a modificação da Oferta, nos casos dos itens (ii) e (iii) acima; e
(c) até as 14:00 horas do 5° dia útil subsequente à data de disponibilização do Anúncio de
Retificação ou à data de recebimento, pelo investidor, da comunicação direta pela Instituição
Consorciada acerca do Evento de Fixação de Preço em Valor Inferior à Faixa Indicativa, no caso
do item (iv) acima.
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Adicionalmente, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta poderão
modificar, a qualquer tempo, a Oferta, a fim de melhorar seus termos e condições para os
investidores, conforme disposto no artigo 25, parágrafo 3º, da Instrução CVM 400.
Caso o requerimento de modificação nas condições da Oferta seja aceito pela CVM, o encerramento
do Prazo de Distribuição poderá ser adiado em até 90 dias. Se a Oferta for cancelada, os atos de
aceitação anteriores e posteriores ao cancelamento serão considerados ineficazes.
A revogação, suspensão ou qualquer modificação na Oferta será imediatamente divulgada por
meio de Anúncio de Retificação.
Em qualquer hipótese, a revogação ou cancelamento tornam ineficazes a Oferta e os atos de
aceitação anteriores ou posteriores, devendo ser restituídos integralmente aos investidores
aceitantes os valores dados em contrapartida às Ações, no prazo de 3 dias úteis contados da data
de divulgação da revogação, sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem
reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente
incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis,
sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser
criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada).
Na hipótese de suspensão ou modificação da Oferta ou em caso de Evento de Fixação de Preço
em Valor Inferior à Faixa Indicativa, nos termos dos artigos 20 e 27 da Instrução CVM 400, as
Instituições Participantes da Oferta deverão acautelar-se e certificar-se, no momento das
aceitações da Oferta, de que o Investidor Não Institucional está ciente de que a Oferta foi alterada
e de que tem conhecimento das novas condições estabelecidas. Caso o Investidor Não
Institucional já tenha aderido à Oferta, cada Instituição Participante da Oferta deverá comunicar
diretamente, por correio eletrônico, correspondência física ou qualquer outra forma de
comunicação passível de comprovação ao Investidor Não Institucional que tenha efetuado Pedidos
de Reserva junto a tal Instituição Participante da Oferta a respeito da modificação efetuada.
Para mais informações, ver seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – Como
resultado do Procedimento de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser fixado abaixo da Faixa
Indicativa e, nesta hipótese, os Investidores Não Institucionais poderão exercer a opção de desistir
de seus Pedidos de Reserva”, na página 76 deste Prospecto.
Após a divulgação do Anúncio de Retificação, os Coordenadores da Oferta só aceitarão intenções no
Procedimento de Bookbuilding e as Instituições Consorciadas só aceitarão Pedidos de Reserva
daqueles investidores que estejam cientes dos termos do Anúncio de Retificação. Os investidores que
já tiverem aderido à Oferta serão considerados cientes dos termos do Anúncio de Retificação quando,
passados 5 dias úteis do recebimento da comunicação, não revogarem expressamente suas intenções
no Procedimento de Bookbuilding, seus Pedidos de Reserva. Nesta hipótese, os Coordenadores da
Oferta e/ou as Instituições Consorciadas presumirão que os investidores pretendem manter a
declaração de aceitação.
Suspensão ou Cancelamento da Oferta
Nos termos do artigo 19 da Instrução CVM 400, a CVM (a) poderá suspender ou cancelar, a
qualquer tempo, uma oferta que: (i) esteja se processando em condições diversas das constantes
da Instrução CVM 400 ou do registro; ou (ii) tenha sido havida por ilegal, contrária à
regulamentação da CVM ou fraudulenta, ainda que após obtido o respectivo registro; e (b) deverá
suspender qualquer oferta quando verificar ilegalidade ou violação de regulamento sanáveis.
O prazo de suspensão de uma oferta não poderá ser superior a 30 dias, durante o qual a
irregularidade apontada deverá ser sanada. Findo tal prazo sem que tenham sido sanados os
vícios que determinaram a suspensão, a CVM deverá ordenar a retirada da referida oferta e
cancelar o respectivo registro. Ademais, a rescisão do Contrato de Distribuição importará no
cancelamento dos registros da Oferta.
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A suspensão ou o cancelamento da Oferta será informado aos investidores que já tenham aceitado
a Oferta, sendo-lhes facultado, na hipótese de suspensão, a possibilidade de revogar a aceitação
até às 16:00 horas do 5° dia útil posterior ao recebimento da respectiva comunicação. Todos os
investidores que já tenham aceitado a Oferta, na hipótese de seu cancelamento, e os investidores
que tenham revogado a sua aceitação, na hipótese de suspensão, conforme previsto acima, terão
direito à restituição integral dos valores dados em contrapartida às Ações, conforme o disposto no
parágrafo único do artigo 20 da Instrução CVM 400, no prazo de 3 dias úteis, sem qualquer
remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de
quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos
sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e
quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a
ser majorada).
Ademais, a rescisão do Contrato de Distribuição importará no cancelamento dos registros da
Oferta, nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400, sujeito, no entanto, ao
acolhimento, pela CVM, do pleito de revogação da Oferta.
Prazo de Distribuição
A data de início da Oferta será divulgada mediante divulgação do Anúncio de Início, com data
estimada para ocorrer em 29 de janeiro de 2021, nos termos do artigo 52 da Instrução CVM 400. O
prazo para a distribuição das Ações será (i) de até 6 meses contados da data de divulgação do
Anúncio de Início, conforme previsto no artigo 18 da Instrução CVM 400; ou (ii) até a data de
divulgação do Anúncio de Encerramento, o que ocorrer primeiro (“Prazo de Distribuição”).
O término da Oferta e seu resultado serão anunciados mediante divulgação do Anúncio de
Encerramento, com data limite para ocorrer em 28 de julho de 2021, em conformidade com o
artigo 29 da Instrução CVM 400.
Liquidação
A liquidação física e financeira das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar
as Ações do Lote Suplementar) deverá ser realizada dentro do prazo de até 2 dias úteis contados
da data divulgação do Anúncio de Início (“Data de Liquidação”), de acordo com o disposto no
Contrato de Distribuição. A liquidação física e financeira das Ações do Lote Suplementar, caso haja
o exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar, ocorrerá dentro do prazo de até 2 dias úteis,
contado do exercício da Opção de Ações do Lote Suplementar (“Data de Liquidação das Ações
do Lote Suplementar”).
As Ações, as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, conforme o caso, serão
entregues aos respectivos investidores até as 16:00 horas da Data de Liquidação ou da Data de
Liquidação das Ações do Lote Suplementar, conforme o caso. As Ações que forem objeto de
esforços de colocação no exterior pelos Agentes de Colocação Internacional, junto a Investidores
Estrangeiros, serão obrigatoriamente subscritas/adquiridas e integralizadas/liquidadas no Brasil
junto aos Coordenadores da Oferta, em moeda corrente nacional, por meio dos mecanismos
previstos na Resolução CMN 4.373 e na Resolução CVM 13, ou na Lei 4.131.
Informações sobre a Garantia Firme de Liquidação
A garantia firme de liquidação a ser prestada pelos Coordenadores da Oferta consiste na obrigação
individual e não solidária de integralização/liquidação, pelos Coordenadores da Oferta, na Data de
Liquidação, da totalidade das Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as
Ações do Lote Suplementar) que não forem integralizadas/liquidadas pelos investidores que as
subscreverem/adquirirem na Oferta, na proporção e até os limites individuais de garantia firme de
cada um dos Coordenadores da Oferta, conforme indicado no Contrato de Distribuição (“Garantia
Firme de Liquidação”).
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Caso as Ações (considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote
Suplementar) efetivamente subscritas/adquiridas por investidores não tenham sido totalmente
integralizadas/liquidadas na Data de Liquidação, cada um dos Coordenadores da Oferta,
observado o disposto no Contrato de Distribuição, realizará, de forma individual e não solidária, a
integralização/liquidação, na Data de Liquidação, na proporção e até os limites individuais previstos
no Contrato de Distribuição, da totalidade do eventual saldo resultante da diferença entre (i) o
número de Ações objeto da Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos
Coordenadores da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição e (ii) o número de Ações
efetivamente integralizadas/liquidadas por investidores no mercado, multiplicado pelo Preço por
Ação. Tal Garantia Firme de Liquidação é vinculante a partir do momento em que,
cumulativamente, for concluído o Procedimento de Bookbuilding, assinado o Contrato de
Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional, deferido os registros da Oferta pela CVM,
divulgado o Anúncio de Início e disponibilizado o Prospecto Definitivo, sendo eficaz a partir do
momento em que forem cumpridas as condições suspensivas previstas no Contrato de Distribuição
e no Contrato de Distribuição Internacional.
Para fins do disposto no item 5 do Anexo VI, da Instrução CVM 400, em caso de exercício da
Garantia Firme de Liquidação e posterior revenda das Ações junto ao público pelos Coordenadores
da Oferta, nos termos do Contrato de Distribuição, durante o Prazo de Distribuição, o preço de
revenda dessas Ações será o preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia,
limitado ao Preço por Ação estabelecido conforme Procedimento de Bookbuilding, sendo certo que
o disposto nesse parágrafo não se aplica às operações realizadas em decorrência das atividades
previstas no Contrato de Estabilização, conforme disposto na seção “Informações Sobre a Oferta –
Estabilização do Preço das Ações” na página 52 deste Prospecto.
Segue abaixo relação das Ações (sem considerar as Ações do Lote Suplementar) objeto de
Garantia Firme de Liquidação prestada por cada um dos Coordenadores da Oferta:
Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder ......................................................
Santander ....................................................................
Goldman Sachs ...........................................................
Total ............................................................................
(1)
(2)

Quantidade de
Ações(1)
42.894.900
39.830.980
39.830.980
122.556.860

Quantidade de
Ações(2)
49.701.408
46.151.310
46.151.310
142.004.028

Percentual
(%)
35,00
32,50
32,50
100,00

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

A proporção prevista acima poderá ser realocada de comum acordo entre os Coordenadores da Oferta.
Contrato de Distribuição e Contrato de Distribuição Internacional
O Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional estabelecem que a obrigação
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional de efetuarem a colocação
das Ações, bem como de suas respectivas garantias firme estarão sujeitas a determinadas
condições, sem limitação, como (i) a entrega de opiniões legais e cartas negativas de conforto
(negative comfort letter) pelos assessores jurídicos da Companhia e dos Acionistas Vendedores,
dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional; e (ii) a assinatura de
compromissos de restrição à negociação de Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up pela
Companhia, pelos Acionistas Vendedores e pelos membros da Administração. De acordo com o
Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional, a Companhia obrigar-se-á a
indenizar os Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional em certas
circunstâncias e contra determinadas contingências.
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Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores serão obrigados, nos termos do
Contrato de Distribuição Internacional, a indenizar os Agentes de Colocação Internacional na
ocasião de perdas no exterior por conta de incorreções relevantes ou omissões relevantes relativas
às informações de sua respectiva responsabilidade nos Offering Memoranda. O Contrato de
Distribuição Internacional determina ainda que a inobservância às leis de valores mobiliários dos
Estados Unidos, pode resultar em eventuais potenciais procedimentos judiciais. A condenação em
um procedimento judicial no exterior em relação a incorreções relevantes ou omissões relevantes
nos Offering Memoranda poderá ocasionar um impacto significativo e adverso na Companhia e em
seus negócios. Para informações sobre os riscos relacionados ao Contrato de Distribuição
Internacional, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A
realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de venda no
exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil, com esforços de venda no exterior”, na página 77 deste Prospecto.
Após a divulgação do Anúncio de Início, o Contrato de Distribuição estará disponível para consulta e
obtenção de cópias junto aos Coordenadores da Oferta e à CVM, nos endereços físicos indicados na
seção “Informações Sobre a Oferta – Informações Adicionais” na página 69 deste Prospecto.
Violações de Normas de Conduta
Na hipótese de haver descumprimento e/ou indícios de descumprimento, por quaisquer das
Instituições Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas nos respectivos termos de adesão
ao Contrato de Distribuição, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta,
ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável no âmbito da
Oferta, incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400 e no Código ANBIMA,
especialmente as normas referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as ações
ordinárias de emissão da Companhia, emissão de relatórios de pesquisa e de marketing da Oferta,
conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal Instituição Consorciada, a critério exclusivo
dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das demais medidas por eles julgadas cabíveis,
(i) deixará de integrar o grupo de instituições financeiras responsáveis pela colocação das Ações no
âmbito da Oferta, sendo cancelados todos os Pedidos de Reserva que tenha recebido e a Instituição
Consorciada deverá informar imediatamente aos respectivos investidores de quem tenham recebido
os Pedidos de Reserva sobre referido cancelamento, devendo ser restituídos pela Instituição
Consorciada integralmente aos respectivos investidores os valores eventualmente dados em
contrapartida às Ações, no prazo máximo de 3 dias úteis contados da data de divulgação do
descredenciamento da Instituição Consorciada, sem qualquer remuneração, juros ou correção
monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas
eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação
financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos
que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada); (ii) arcará
integralmente com quaisquer custos e prejuízos relativos à sua exclusão como Instituição
Consorciada, incluindo custos com publicações, indenizações decorrentes de eventuais condenações
judiciais em ações propostas por investidores por conta do cancelamento dos Pedidos de Reserva,
honorários advocatícios e demais custos perante terceiros, inclusive custos decorrentes de
demandas de potenciais investidores; (iii) indenizará, manterá indene e isentará os Coordenadores
da Oferta, suas afiliadas e respectivos administradores, acionistas, sócios, funcionários e
empregados, bem como os sucessores e cessionários dessas pessoas por toda e qualquer perda
que estes possam incorrer; e (iv) poderá ter suspenso, por um período de 6 meses contados da data
da comunicação da violação, o direito de atuar como instituição intermediária em ofertas públicas de
distribuição de valores mobiliários sob a coordenação de quaisquer dos Coordenadores da Oferta. A
Instituição Consorciada a que se refere esta seção deverá informar imediatamente o referido
cancelamento aos investidores de quem tenha recebido Pedidos de Reserva. Os Coordenadores da
Oferta não serão, em hipótese alguma, responsáveis por quaisquer prejuízos causados aos
investidores que tiverem suas intenções de investimento e/ou Pedidos de Reserva por força do
descredenciamento da Instituição Consorciada.
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Restrições à Negociação das Ações (Lock-up)
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os membros do Conselho de Administração e da
Diretoria da Companhia obrigaram-se perante os Coordenadores da Oferta e os Agentes de
Colocação Internacional, observadas as restrições e exceções adicionais previstas no Contrato de
Distribuição Internacional e/ou nos respectivos Lock-up Agreements, pelo período de 180 dias
contados da data de divulgação do Anúncio de Início, a não (i) emitir, ofertar, vender, contratar a
venda, empenhar, vender qualquer opção ou contratar a compra, comprar qualquer opção,
outorgar qualquer opção, direito ou garantia de aquisição, ou de qualquer outra forma transferir ou
ceder, direta ou indiretamente, protocolar ou causar o protocolo de pedido de registro de oferta
pública de distirbuição no âmbito da Securities Act ou da legislação brasileira, em todos os casos
em relação aos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up, ou celebrar qualquer transação que teria
efeito semelhante; (ii) celebrar qualquer contrato de swap, hedge ou outro acordo que transfira, no
todo ou em parte, quaisquer dos resultados econômicos decorrentes da titularidade dos Valores
Mobiliários Sujeitos ao Lock up, seja a transação negociada com ações de emissão da Companhia
ou outros valores mobiliários, em dinheiro ou qualquer outra forma; (iii) divulgar publicamente a
intenção de efetuar qualquer das ações especificadas nos itens (i) e (ii) acima; ou (iv) demandar ou
exercer qualquer direito relativo ao registro dos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up.
As vedações listadas acima não se aplicam: (i) aos Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up
adquiridos no mercado secundário após o início de vigência dos Lock-up Agreements; (ii) a
transferências de Valores Mobiliários Sujeitos ao Lock-up a familiares imediatos ou a um trust,
desde que, anteriormente a tal transferência, o cessionário comprometa-se, por escrito, a respeitar
os termos do respectivo Lock-up Agreement e confirme que, desde a data de celebração do
respectivo Lock-up Agreement, esteve em conformidade ao respectivo Lock-up Agreement, tal
transferência seja não onerosa ou qualquer protocolo por qualquer parte (doador, donatário,
cedente ou cessionário) no âmbito do Securities Act ou de qualquer outra forma seja exigido ou
seja voluntariamente feito qualquer registro com relação a tal transferência; (iii) doações de boa-fé,
desde que, antes de tal doação, o respectivo donatário comprometa-se, por escrito, a respeitar os
termos do respectivo Lock-up Agreement e confirme que, desde a data de celebração do
respectivo Lock-up Agreement, esteve em conformidade ao respectivo Lock-up Agreement e tal
doação seja feita a título não oneroso; (iv) transferências a quaisquer afiliadas, conforme definidas
na Rule 405 do Securities Act, dos signatários do respectivo Lock-up Agreement, desde que, antes
de tal transferência, o respectivo destinatário comprometa-se por escrito a respeitar os termos do
respectivo Lock-up Agreement e confirme que ele estava observando os seus termos desde a data
de celebração do respectivo Lock-up Agreement e tal transferência seja feita a título não oneroso;
(v) transferências realizadas para fins de empréstimo de ações pelo signatário do respectivo
Lock-up Agreement para um Coordenador da Oferta ou a qualquer instituição indicada por tal
Coordenador da Oferta, de um determinado número de ações para fins de realização das
atividades de estabilização do preço das Ações, nos termos do Contrato de Distribuição; (vi) em
relação a emissões de ações em razão do exercício de opções de compra de ações da Companhia
pelos funcionários da Companhia no âmbito do primeiro plano de opções da Compamnhia
atualmente vigente, desde que tal emissão e transferência seja realizada pela Companhia;
(vii) transferência realizadas em decorrência da lei, como em razão da regualmentação aplicável a
sucessões, efeitos de fusões ou incorporações, ou em razão de divórcios; ou (viii) com o
consentimento prévio dos Agentes de Colocação Internacional.
A venda ou a percepção de uma possível venda de um volume substancial das ações poderá
prejudicar o valor de negociação das ações ordinárias de emissão da Companhia. Para mais
informações, veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A emissão,
a venda ou a percepção de uma potencial emissão ou venda de quantidades significativas
das ações ordinárias de emissão da Companhia, após a conclusão da Oferta e/ou após o
período de lock-up pode afetar adversamente o preço de mercado das ações ordinárias de
emissão da Companhia no mercado secundário ou a percepção dos investidores sobre a
Companhia”, na página 74 deste Prospecto.
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Instituição Financeira Escrituradora das Ações
A instituição financeira contratada para a prestação de serviços de escrituração das ações
ordinárias de emissão da Companhia é a Itaú Corretora de Valores S.A.
Cronograma Tentativo da Oferta
Segue, abaixo, um cronograma tentativo indicativo das etapas da Oferta, informando seus
principais eventos a partir da divulgação deste Prospecto:
Eventos

#

Data(1)

1

Protocolo de pedido de registro da Oferta junto à CVM

9 de novembro de 2020

2

Divulgação do Aviso ao Mercado (sem logotipos das Instituições Consorciadas)
Disponibilização deste Prospecto Preliminar

7 de janeiro de 2021

3

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

7 de janeiro de 2021

4

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

15 de janeiro de 2021

5

Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas

18 de janeiro de 2021

6

Disponibilização do Comunicado ao Mercado Referente à Modificação de
Condições da Oferta e Abertura de Prazo de Desistência
Nova disponibilização do Aviso ao Mercado
Nova Disponibilização deste Prospecto Preliminar
Abertura de prazo para desistência da Oferta

25 de janeiro de 2021

7

Encerramento do Período de Reserva

27 de janeiro de 2021

8

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

28 de janeiro de 2021

9

Concessão dos registros da Oferta pela CVM
Divulgação do Anúncio de Início
Disponibilização do Prospecto Definitivo
Término do prazo para desistência da Oferta

29 de janeiro de 2021

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

1 de fevereiro de 2021

11 Data de Liquidação

2 de fevereiro de 2021

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

3 de março de 2021

13 Data limite para a liquidação das Ações do Lote Suplementar

5 de março de 2021

14 Término do Lock-up Oferta de Varejo

15 de março de 2021

15 Data limite para a divulgação do Anúncio de Encerramento
(1)

28 de julho de 2021

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

Será admitido o recebimento de reservas a partir da nova divulgação do Aviso ao Mercado (com o
logotipo das Instituições Consorciadas), para subscrição/aquisição das Ações, as quais somente
serão confirmadas pelo subscritor/adquirente após o início do Prazo de Distribuição.
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Na hipótese de suspensão, cancelamento, modificação ou revogação da Oferta, este cronograma
será alterado. Quaisquer comunicados ao mercado relativos a tais eventos relacionados à Oferta
serão informados por meio de anúncio divulgado nas páginas da Companhia, das Instituições
Participantes da Oferta, da CVM e da B3 na rede mundial de computadores, constantes da seção
“Informações sobre a Oferta – Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta” na página 68 deste
Prospecto, mesmos meios utilizados para divulgação do Aviso ao Mercado e do Anúncio de Início.
Para informações sobre os prazos, termos, condições e forma para devolução e reembolso dos
valores dados em contrapartida às Ações, nos casos de suspensão, cancelamento, modificação ou
revogação da Oferta, consulte este Prospecto. Para informações sobre os prazos, condições e
preço de revenda no caso de alienação das Ações integralizadas/liquidadas pelos Coordenadores
da Oferta, em decorrência do exercício da Garantia Firme de Liquidação, nos termos descritos no
Contrato de Distribuição, veja a seção “Informações Sobre a Oferta – Informações sobre a Garantia
Firme de Liquidação” na página 63 deste Prospecto.
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta realizarão apresentações
aos investidores (roadshow), no Brasil e no exterior, no período compreendido entre a data de
disponibilização deste Prospecto Preliminar e a data em que for determinado o Preço por Ação,
inclusive.
Inadequação da Oferta
Como todo e qualquer investimento em valores mobiliários de renda variável, o investimento nas
Ações apresenta riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente
considerados antes da tomada de decisão de investimentos. Portanto, uma decisão de
investimento nas Ações requer experiência e conhecimentos específicos que permitam ao
investidor uma análise detalhada dos negócios da Companhia, mercado de atuação e os riscos
inerentes aos negócios da Companhia, que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor
investido. O investimento em Ações não é, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos
relacionados à volatilidade do mercado de capitais e aos setores em que a Companhia atua.
Recomenda-se que os interessados em participar da Oferta consultem seus advogados,
contadores, consultores financeiros e demais profissionais que julgarem necessários para auxiliálos na avaliação da adequação da Oferta ao perfil de investimento, dos riscos inerentes aos
negócios da Companhia e ao investimento nas Ações.
O investimento em ações representa um investimento de risco, uma vez que é um investimento em
renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações estão sujeitos a perdas
patrimoniais e riscos, inclusive àqueles relacionados às Ações, à Companhia, ao setor da
economia em que esta atua, aos seus acionistas e ao ambiente macroeconômico do Brasil,
descritos neste Prospecto e no Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, e que devem
ser cuidadosamente considerados antes da tomada de decisão de investimento.
Divulgação de Avisos e Anúncios da Oferta
O Aviso ao Mercado, bem como sua nova disponibilização (com o logotipo das Instituições
Consorciadas), o Anúncio de Início, o Anúncio de Encerramento, eventuais Anúncios de
Retificação, bem como todo e qualquer aviso ou comunicado relativo à Oferta serão
disponibilizados, até o encerramento da Oferta, exclusivamente nas páginas na rede mundial de
computadores da Companhia, das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e da B3.
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela CVM
de disponibilizar os anúncios e avisos relacionados à Oferta, bem como o Prospecto Preliminar, uma vez
que os Acionistas Vendedores não possuem página própria registrada na rede mundial de computadores
para este fim.
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COMPANHIA
http://ri.espacolaser.com.br/ (neste website, acessar “Documentos da Oferta Pública Inicial de
Ações” e, em seguida, clicar no link específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).
COORDENADORES DA OFERTA
Banco Itaú BBA S.A.
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, acessar “MPM
Corpóreos S.A.”, clicar em “2021”, em "Oferta Pública de Ações (IPO)" e, em seguida, clicar no link
específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).
Banco Santander (Brasil) S.A.
www.santander.com.br/prospectos (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”,
posteriormente identificar “IPO Espaçolaser” e selecionar o link específico de cada aviso, anúncio
ou comunicado da Oferta).
Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.
http://www.goldmansachs.com/worldwide/brazil/areas-de-negocios/investment-banking.html (neste
website, acessar " MPM Corpóreos S.A.", em seguida clicar em "De Acordo" e em seguida no link
específico de cada aviso, anúncio ou comunicado da Oferta).
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
www.cvm.gov.br (neste website acessar “Central de Sistemas” na página inicial, acessar “Ofertas
Públicas”, em seguida, na tabela de “Primárias”, clicar no item “Ações”, depois, na página referente
a “Ofertas Primárias em Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link
referente à “MPM Corpóreos S.A.”, no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta).
B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-emissores/ofertas-publicas/
(neste
website acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “MPM Corpóreos
S.A.”, link no qual serão disponibilizados os anúncios e avisos da Oferta).
Informações Adicionais
Maiores informações sobre a Oferta e sobre o procedimento de reserva das Ações puderam e poderão
ser obtidas junto aos Coordenadores da Oferta, nos endereços e telefones abaixo mencionados e, no
caso de Investidores Não Institucionais, também junto às Instituições Consorciadas.
É recomendada aos investidores a leitura deste Prospecto e do Formulário de Referência em
especial as seções “Sumário da Companhia – Principais Fatores de Risco Relativos à
Companhia” e “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações”, a partir das páginas 20
e 72, respectivamente, deste Prospecto, bem como a seção “4. Fatores de Risco” constante
do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, antes da tomada de qualquer decisão
de investimento.
Os investidores que desejarem obter acesso a este Prospecto ou a informações adicionais sobre a
Oferta deverão acessar as seguintes páginas da rede mundial de computadores da Companhia,
das Instituições Participantes da Oferta, da CVM e/ou da B3.
Nos termos do artigo 4º da Instrução CVM 400, os Acionistas Vendedores foram dispensados pela CVM
de disponibilizar este Prospecto uma vez que os Acionistas Vendedores não possuem página própria
registrada na rede mundial de computadores para este fim.
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COMPANHIA
MPM Corpóreos S.A.
Avenida dos Eucaliptos, nº 763, sala 02, Indianópolis
CEP 04517-050, São Paulo, SP
At.: Sr. Leonardo Moreira Dias Correa
Tel.: +55 (11) 4858-3340
http://ri.espacolaser.com.br/ (neste website, acessar “Documentos da Oferta Pública Inicial de
Ações” e, em seguida, “Prospecto Preliminar”).
COORDENADORES DA OFERTA
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.500, 2º andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata Dominguez
Tel.: +55 (11) 3708-8876
Fax: +55 (11) 3708-8107
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em
“MPM Corpóreos S.A.” e, posteriormente, clicar em “2021” e, em seguida, em “Oferta Pública Inicial
de Ações (IPO)”, por fim em “Prospecto Preliminar”).
Banco Santander (Brasil) S.A.
Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041 e 2.235, 24º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. José Pedro Leite da Costa
Tel.: +55 (11) 3553-3489
https://www.santander.com.br/prospectos (neste website, acessar o link “Ofertas em andamento”,
posteriormente identificar “IPO Espaçolaser” e selecionar o link “Prospecto Preliminar”).
Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr, 700, 17º andar
CEP 04542-000 São Paulo, SP
At.: Sr. Fábio Federici
Telefone: (11) 3371-0700
http://www.goldmansachs.com/worldwide/brazil/areas-de-negocios/investment-banking.html (neste
website, acessar "MPM Corpóreos S.A." e em seguida clicar em "De Acordo" e em seguida clicar
em "Prospecto Preliminar")
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM
Rua de Sete de Setembro, nº 111, 5º andar
CEP 20159-900, Rio de Janeiro, RJ
Rua Cincinato Braga, nº 340, 2º, 3º e 4º andares
CEP 01333-010, São Paulo, SP
www.cvm.gov.br (neste website acessar “Central de Sistemas”, na página inicial, acessas “Ofertas
Públicas”, em seguida, na tabela de “Primárias”, clicar no item “Ações”, depois, na página referente
a “Ofertas Primárias em Análise”, na tabela “Oferta Inicial (IPO) – Volume em R$”, acessar o link
referente ao “MPM Corpóreos S.A.” e, posteriormente, clicar no link referente ao Prospecto
Preliminar disponível”).
B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-paraemissores/ofertas-publicas/
(neste
website acessar “Ofertas em andamento”, clicar em “Empresas”, depois clicar em “MPM Corpóreos
S.A.”, posteriormente acessar “Prospecto Preliminar”).
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INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS
Informações adicionais sobre as Instituições Consorciadas podem ser obtidas nas dependências
das Instituições Consorciadas credenciadas junto à B3 para participar da Oferta, bem como na
página da rede mundial de computadores da B3 (http://www.b3.com.br/).
O Aviso ao Mercado será intencionalmente divulgado sem a indicação das Instituições
Consorciadas e será novamente divulgado em 15 de janeiro de 2021, dia de início do Período de
Reserva e do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas, com a indicação das Instituições
Consorciadas que aderiram à Oferta. A partir de tal data, informações adicionais sobre as
Instituições Consorciadas puderão ser obtidas na página da rede mundial de computadores da B3.
Este Prospecto não constitui uma oferta de venda das Ações nos Estados Unidos da
América ou em qualquer outra jurisdição em que a venda seja proibida. As Ações não
poderão ser ofertadas ou vendidas nos Estados Unidos da América ou a pessoas
consideradas U.S. persons, conforme definido no Regulamento S, sem que haja registro sob
o Securities Act, ou de acordo com uma isenção de registro nos termos do Securities Act.
Exceto pelos registros da Oferta pela CVM, a Companhia, os Acionistas Vendedores, os
Coordenadores da Oferta e os Agentes de Colocação Internacional não pretendem realizar
nenhum registro da Oferta ou das Ações nos Estados Unidos da América nem em qualquer
agência ou órgão regulador do mercado de capitais de qualquer outro país. Qualquer
informação aqui contida não deverá ser levada, transmitida, divulgada, distribuída ou
disseminada nos Estados Unidos.
Tendo em vista a possibilidade de veiculação de matérias na mídia sobre a Companhia, os
Acionistas Vendedores e a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e os
Coordenadores da Oferta alertam os investidores que estes deverão basear suas decisões
de investimento única e exclusivamente nas informações constantes deste Prospecto e do
Formulário de Referência.
O investimento em ações representa um investimento de risco, uma vez que é um
investimento em renda variável e, assim, os investidores que pretendam investir nas Ações
estão sujeitos a perdas patrimoniais e riscos, inclusive aqueles relacionados às Ações, à
Companhia, ao setor da economia em que esta atua, aos seus acionistas e ao ambiente
macroeconômico do Brasil descritos neste Prospecto e no Formulário de Referência, anexo
a este Prospecto, e que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de
decisão de investimento. O investimento em ações é um investimento em renda variável,
não sendo, portanto, adequado a investidores avessos aos riscos relacionados à
volatilidade do mercado de capitais. Ainda assim, não há qualquer classe ou categoria de
investidor que esteja proibida por lei de subscrever Ações ou, com relação à qual o
investimento em Ações seria, no entendimento da Companhia e dos Coordenadores da
Oferta, inadequado.
LEIA ESTE PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A
OFERTA, EM ESPECIAL AS SEÇÕES “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS FATORES
DE RISCO RELATIVOS À COMPANHIA” E “FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA
E ÀS AÇÕES”, NAS PÁGINAS 20 E 72, RESPECTIVAMENTE, DESTE PROSPECTO, BEM
COMO A SEÇÃO “4. FATORES DE RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANEXO A
ESTE PROSPECTO, PARA CIÊNCIA E AVALIAÇÃO DE CERTOS FATORES DE RISCO QUE
DEVEM SER CONSIDERADOS NA TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO COM
RELAÇÃO À COMPANHIA, À OFERTA E AO INVESTIMENTO NAS AÇÕES.
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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES
O investimento nas Ações envolve a exposição a determinados riscos. Antes de tomar
qualquer decisão de investimento nas Ações, os potenciais investidores devem analisar
cuidadosamente todas as informações contidas neste Prospecto, incluindo os riscos
mencionados abaixo, os riscos constantes da seção “Sumário da Companhia – Principais
Fatores de Risco Relativos à Companhia”, a partir da página 20 deste Prospecto, e da seção
“4. Fatores de Risco” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto, e as
demonstrações financeiras e respectivas notas explicativas anexas a este Prospecto.
As atividades da Companhia, sua situação financeira, seus resultados operacionais, fluxos de
caixa, liquidez e/ou negócios futuros podem ser afetados de maneira adversa por qualquer dos
fatores de risco descritos a seguir. O preço de mercado das ações ordinárias de emissão da
Companhia pode diminuir devido à ocorrência de quaisquer desses riscos e/ou outros fatores, e os
investidores podem vir a perder parte substancial ou a totalidade de seu investimento. Os riscos
descritos abaixo são aqueles que, atualmente, a Companhia acredita que poderão lhe afetar e
afetar os titulares de ações ordinárias de sua emissão de maneira adversa. Riscos adicionais e
incertezas atualmente não conhecidas pela Companhia, ou que atualmente a Companhia
considere irrelevantes, também podem prejudicar suas atividades de maneira significativa.
Para os fins desta seção, a indicação de que um risco, incerteza ou problema pode causar ou ter ou
causará ou terá “um efeito adverso para a Companhia” ou lhe “afetará adversamente” ou o uso de
expressões similares significa que o risco, incerteza ou problema pode ou poderá resultar em um
efeito material adverso em seus negócios, condições financeiras, resultados de operações, fluxo de
caixa e/ou perspectivas e/ou o preço de mercado de ações ordinárias de emissão da Companhia.
Expressões similares incluídas nesta seção devem ser compreendidas nesse contexto.
Esta seção faz referência apenas aos fatores de risco relacionados à Oferta e às Ações. Para os
demais fatores de risco, os investidores devem ler a seção “Sumário da Companhia – Principais
Fatores de Risco Relativos à Companhia” na página 20 deste Prospecto e a seção “4. Fatores de
Risco” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto.
O surto de doenças transmissíveis em escala global, como a COVID-19, tem acarretado
medidas diversas cujos efeitos podem levar a uma maior volatilidade no mercado de
capitais global e resultar em pressão negativa sobre a economia mundial e a economia
brasileira, impactando o mercado de negociação das ações de emissão da Companhia.
Surtos de doenças transmissíveis em escala global que afetem o comportamento das pessoas,
como a COVID-19, o Zika, o Ebola, a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a Síndrome
Respiratória no Oriente Médio ou MERS e a Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS, podem
ter um impacto adverso relevante no mercado de capitais global, nas indústrias mundiais, na
economia mundial e brasileira, nos resultados da Companhia e nas ações de sua emissão. Em
11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia decorrente de
COVID-19, cabendo aos países membros estabelecerem as melhores práticas para as ações
preventivas e de tratamento aos infectados. Como consequência, o surto de COVID-19 resultou em
medidas restritivas relacionadas ao fluxo de pessoas impostas pelos governos de diversos países
em face da ampla e corrente disseminação do vírus, incluindo quarentena e lockdown ao redor do
mundo. Como consequência de tais medidas, os países impuseram restrições às viagens e
transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de
suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela
população, o que pode resultar na volatilidade no preço de matérias-primas e outros insumos,
fatores que conjuntamente exercem um efeito adverso relevante na economia global e na
economia brasileira.
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Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado
desses eventos mundiais pode diminuir o interesse de investidores nacionais e estrangeiros em
valores mobiliários de emissores brasileiros, incluindo os valores mobiliários de emissão da
Companhia, o que pode afetar adversamente o preço de mercado de tais valores mobiliários e
também pode dificultar o acesso ao mercado de capitais e financiamento das operações da
Companhia no futuro em termos aceitáveis.
Um mercado ativo e líquido para as Ações poderá não se desenvolver. A volatilidade e a
falta de liquidez do mercado brasileiro de valores mobiliários poderão limitar
substancialmente a capacidade dos investidores de vender as ações ordinárias de emissão
da Companhia pelo preço e na ocasião que desejarem.
O investimento em valores mobiliários negociados em mercados emergentes, como o Brasil,
envolve, com frequência, maior risco em comparação a outros mercados mundiais com condições
políticas e econômicas mais estáveis, sendo tais investimentos considerados, em geral, de
natureza mais especulativa. Esses investimentos estão sujeitos a determinados riscos econômicos
e políticos, tais como, entre outros: (i) mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e
político que possam afetar a capacidade de investidores de obter retorno, total ou parcial, em
relação a seus investimentos; e (ii) restrições a investimento estrangeiro e a repatriamento do
capital investido.
O mercado brasileiro de valores mobiliários é substancialmente menor, menos líquido e mais
concentrado do que os principais mercados de valores mobiliários, podendo, inclusive, ser mais
volátil do que alguns mercados internacionais, como os dos Estados Unidos. Desta forma, fatores
que possam ter impactos econômicos nos mercados internacionais podem trazer impactos ainda
mais profundos no mercado brasileiro de valores mobiliários. A este respeito, veja o risco “O surto
de doenças transmissíveis em escala global, como a COVID-19, tem acarretado medidas diversas
cujos efeitos podem levar a uma maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em
pressão negativa sobre a economia mundial e a economia brasileira, impactando o mercado de
negociação das ações de emissão da Companhia” na página 72 deste Prospecto.
Em 30 de junho de 2020, a capitalização de todas as companhias listadas na B3 representava,
aproximadamente, R$4,0 trilhões e a média de negociações diárias de, aproximadamente,
R$25,9 bilhões, segundo dados da própria B3. O mercado de capitais brasileiro é
significativamente concentrado, de forma que as dez principais ações negociadas na B3 foram
responsáveis por, aproximadamente, 41,4% do volume total de ações negociadas na B3 durante o
ano de 2019, enquanto que a New York Stock Exchange teve uma capitalização de mercado de
aproximadamente US$18,3 trilhões em 31 de dezembro de 2019 e um volume diário médio de
negociação de US$169,9 bilhões durante o ano de 2019.
Essas características do mercado de capitais brasileiro poderão limitar substancialmente a
capacidade dos investidores de vender as ações ordinárias de emissão da Companhia, de que
sejam titulares, pelo preço e na ocasião desejados, o que pode ter efeito substancialmente adverso
no preço das ações ordinárias de emissão da Companhia. Se um mercado ativo e líquido de
negociação não for desenvolvido e mantido, o preço de negociação das ações ordinárias de
emissão da Companhia pode ser negativamente impactado.
A Companhia não consegue garantir que outros surtos regionais e/ou globais não acontecerão.
Além disso, caso tais surtos aconteçam, a Companhia não consegue garantir que será capaz de
tomar as providências necessárias para impedir um impacto negativo em seus negócios de
dimensão igual ou até superior ao impacto provocado pela pandemia de COVID-19.
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A emissão, a venda ou a percepção de uma potencial emissão ou venda de quantidades
significativas das ações ordinárias de emissão da Companhia após a conclusão da Oferta
e/ou após o período de lock-up pode afetar adversamente o preço de mercado das ações
ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário ou a percepção dos
investidores sobre a Companhia.
A Companhia, os Acionistas Vendedores e os membros da Administração celebrarão acordos de
restrição à venda de ações ordinárias de emissão da Companhia (lock-up), por meio dos quais se
comprometerão a, sujeitos tão somente às exceções previstas no Contrato de Distribuição e no
Contrato de Distribuição Internacional, durante o período de 180 dias contados da data de
divulgação do Anúncio de Início, a não transferir, emprestar, onerar, dar em garantia ou permutar,
de forma direta ou indireta, até a totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia de sua
titularidade após a liquidação da Oferta.
Após tais restrições terem se extinguido, as ações ordinárias de emissão da Companhia estarão
disponíveis para venda no mercado. A ocorrência de vendas ou percepção de uma possível venda
de um número substancial de ações ordinárias de emissão da Companhia pode afetar
adversamente o valor de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia. Para
informações adicionais, ver a seção “Informações Sobre a Oferta – Restrições à Negociação de
Ações (Lock-up)” na página 66 deste Prospecto.
Eventual descumprimento por quaisquer das Instituições Consorciadas de obrigações
relacionadas à Oferta poderá acarretar seu desligamento do grupo de instituições
responsáveis pela colocação das Ações, com o consequente cancelamento de todos
Pedidos de Reserva feitos perante tais Instituições Consorciadas.
Caso haja descumprimento ou indícios de descumprimento, por quaisquer das Instituições
Consorciadas, de qualquer das obrigações previstas no respectivo instrumento de adesão ao
Contrato de Distribuição, na carta-convite ou em qualquer contrato celebrado no âmbito da Oferta,
ou, ainda, de qualquer das normas de conduta previstas na regulamentação aplicável à Oferta,
incluindo, sem limitação, as normas previstas na Instrução CVM 400, especialmente as normas
referentes ao período de silêncio, condições de negociação com as Ações, emissão de relatórios
de pesquisa e de marketing da Oferta, conforme previsto no artigo 48 da Instrução CVM 400, tal
Instituição Consorciada, a critério exclusivo dos Coordenadores da Oferta e sem prejuízo das
demais medidas julgadas cabíveis pelos Coordenadores da Oferta, poderá deixar imediatamente
de integrar o grupo de instituições responsáveis pela colocação das Ações. Caso tal desligamento
ocorra, a(s) Instituição(ões) Consorciada(s) em questão deverá(ão) cancelar todos os Pedidos de
Reserva que tenha(m) recebido e informar imediatamente os respectivos investidores sobre o
referido cancelamento, os quais não mais participarão da Oferta, sendo que os valores depositados
serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de
custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes
(incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis, sobre os
valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados,
bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada). Para maiores informações, ver a
seção “Informações Sobre a Oferta – Violações de Norma de Conduta” na página 65 deste
Prospecto.
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A Companhia poderá precisar de capital adicional no futuro, a ser obtido por meio da
emissão de ações ou valores mobiliários conversíveis em ações, o que pode resultar na
diluição da participação dos detentores das ações ordinárias de sua emissão e afetar o
preço das Ações.
A Companhia poderá precisar de recursos adicionais no futuro e optar por obtê-los no mercado de
capitais, por meio de operações de emissão pública ou privada de ações ou valores mobiliários
conversíveis em ações. Qualquer captação de recursos adicionais, desde que devidamente
aprovada, por meio de distribuição pública de ações e/ou valores mobiliários conversíveis em
ações, inclusive em oferta públicas com esforços restritos, poderá ser realizada com exclusão do
direito de preferência de seus atuais acionistas e acarretar na diluição da participação acionária de
seus acionistas no capital social da Companhia, bem como diminuir o preço de mercado de suas
ações, sendo que o grau de diluição econômica dependerá do preço e da quantidade dos valores
mobiliários emitidos.
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no
Procedimento de Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por
Ação, e o investimento nas Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas
Vinculadas poderá promover redução da liquidez das ações ordinárias de emissão da
Companhia no mercado secundário.
O Preço por Ação será fixado após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding. Nos termos da
regulamentação em vigor, poderá ser aceita a participação de Investidores Institucionais que sejam
Pessoas Vinculadas no processo de fixação do Preço por Ação, mediante a participação destes no
Procedimento de Bookbuilding em até 20% das ações inicialmente ofertada (sem considerar as
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar). Nos termos do artigo 55 da Instrução
CVM 400, somente não será permitida a colocação de Ações junto a Investidores Institucionais que
sejam Pessoas Vinculadas, caso seja verificado excesso de demanda superior a 1/3 das Ações
inicialmente ofertada (sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar).
A participação de Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas no Procedimento de
Bookbuilding poderá impactar adversamente a formação do Preço por Ação, e o investimento nas
Ações por Investidores Institucionais que sejam Pessoas Vinculadas poderá promover redução da
liquidez das ações ordinárias de emissão da Companhia no mercado secundário.
Adicionalmente, os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução
CVM 400 (i) para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo
as ações ordinárias de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de total
return swap), desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; e (ii) que se enquadre
dentre as outras exceções previstas no artigo 48, inciso II, da Instrução CVM 400, são permitidos
na forma do artigo 48 da Instrução CVM 400 e não serão considerados investimentos realizados
por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400. Tais operações poderão
influenciar a demanda e, consequentemente, o preço das Ações e, deste modo, o Preço por Ação
poderá diferir dos preços que prevalecerão no mercado após a conclusão desta Oferta.
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Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, é possível
que a Oferta venha a ser cancelada caso não haja investidores suficientes interessados em
subscrever/adquirir a totalidade das Ações no âmbito da Oferta.
Na medida em que não será admitida distribuição parcial no âmbito da Oferta, caso as Ações (sem
considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar) não sejam integralmente
subscritas/adquiridas no âmbito da Oferta até a Data de Liquidação, nos termos do Contrato de
Distribuição, a Oferta será cancelada, sendo todos os Pedidos de Reserva, intenções de
investimentos e Termos de Aceitação automaticamente cancelados sendo que os valores,
eventualmente depositados, serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção
monetária, sem reembolso de custos incorridos e com dedução de quaisquer tributos ou taxas
eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação
financeira aplicáveis, sobre os valores pagos em função do IOF/Câmbio e quaisquer outros tributos
que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada). Para
informações adicionais sobre o cancelamento da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta
– Suspensão ou Cancelamento da Oferta” na página 62 deste Prospecto.
Como resultado do Procedimento de Bookbuilding, o Preço por Ação poderá ser fixado em
valor inferior à Faixa Indicativa podendo gerar uma menor dispersão acionária e uma
captação menor do que o projetado pela Companhia.
Caso o Preço por Ação seja fixado abaixo do valor resultante da subtração entre o valor mínimo da
Faixa Indicativa e o valor equivalente a 20% do valor máximo da Faixa Indicativa, os Investidores
Não Institucionais poderão desistir de seus Pedidos de Reserva, o que poderá resultar em uma
menor dispersão acionária do capital social da Companhia do que aquela inicialmente esperada.
Ademais, a fixação do Preço por Ação em valor abaixo da Faixa Indicativa poderá resultar em
captação de recursos líquidos em montante consideravelmente menor do que o inicialmente
projetado para as finalidades descritas na seção “Destinação dos Recursos”, na página 103 deste
Prospecto, e afetar a capacidade da Companhia de executar o plano de negócios da Companhia, o
que poderá ter impactos no crescimento e nos resultados das operações da Companhia.
Investidores que subscreverem/adquirirem Ações poderão sofrer diluição imediata e
substancial no valor contábil de seus investimentos.
O Preço por Ação será fixado em valor superior ao patrimônio líquido por ação das ações emitidas
e em circulação imediatamente após a Oferta. Como resultado desta diluição, em caso de
liquidação da Companhia, os investidores que subscreverem Ações por meio da Oferta receberão
um valor significativamente menor do que o preço que pagaram ao subscrever as Ações na Oferta.
Considerando a subscrição de 67.039.106 Ações no âmbito da Oferta, sem considerar a colocação
das Ações Adicionais e das Ações do Lote Suplementar, pelo Preço por Ação, de R$17,90, que é o
ponto médio da Faixa Indicativa, isso significaria um aumento imediato no valor do patrimônio
líquido da Companhia por ação de R$4,37 para os acionistas existentes e uma diluição imediata
por Ação de 76% para novos investidores que investirem em Ações da Companhia no âmbito da
Oferta. Essa diluição representa a diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores na
Oferta e o valor patrimonial contábil por ação imediatamente após a Oferta.
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A Companhia poderá, ainda, no futuro, ser obrigada a buscar recursos adicionais nos mercados
financeiro e de capitais brasileiro, os quais podem não estar disponíveis ou podem estar
disponíveis em condições que sejam desfavoráveis ou desvantajosas à Companhia. A Companhia
poderá, ainda, recorrer a ofertas públicas ou privadas de ações ordinárias de emissão da
Companhia ou valores mobiliários lastreados, conversíveis, permutáveis ou que, por qualquer
forma, confiram um direito de subscrever ou receber ações ordinárias de emissão da Companhia.
Qualquer captação de recursos por meio de ofertas públicas ou privadas de ações ordinárias de
emissão da Companhia ou valores mobiliários lastreados, conversíveis, permutáveis ou que, por
qualquer forma, confiram um direito de subscrever ou receber ações ordinárias de emissão da
Companhia pode ser realizada com exclusão do direito de preferência dos então acionistas da
Companhia e/ou alterar o valor das Ações da Companhia, o que pode resultar na diluição da
participação dos investidores.
Para mais informações sobre a diluição da realização da Oferta, consulte a seção “Diluição”, na
página 107 deste Prospecto.
Os Investidores Não Institucionais que subscreverem/adquirirem Ações no âmbito da
Alocação Varejo Lock-up, diante da impossibilidade de oferecer, vender, alugar (emprestar),
contratar a venda, dar em garantia ou ceder ou alienar de outra forma ou a qualquer título as
ações ordinárias de emissão da Companhia de sua titularidade após a liquidação da Oferta,
poderão incorrer em perdas em determinadas situações.
Os Investidores Não Institucionais que subscreverem/adquirirem Ações no âmbito da Alocação
Varejo Lock-up não poderão, pelo prazo de 45 dias contados da data da divulgação do Anúncio de
Início, oferecer, vender, alugar (emprestar), contratar a venda, dar em garantia ou ceder ou alienar
de outra forma ou a qualquer título tais Ações de sua titularidade após a liquidação da Oferta.
Desta forma, caso o preço de mercado das ações venha a cair e/ou Investidores da Oferta de
Varejo Lock-up, por quaisquer motivos, venham a precisar de liquidez durante o período de
Lock-up Oferta de Varejo, e tendo em vista a impossibilidade tais Ações de sua titularidade serem
oferecidas, vendidas, alugadas (emprestadas), contratadas a venda, dadas em garantia ou cedidas
ou alienadas de outra forma ou a qualquer título, tais restrições poderão causar-lhes perdas. Nesse
sentido, em linha com o fator de risco “A Companhia pode não ser capaz de cumprir com os
índices financeiros ou outras disposições restritivas nos contratos financeiros (covenants) previstos
em contratos que compõem o endividamento atual”, descrito na seção “Sumário da Companhia” na
página 21 deste Prospecto, as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2020 podem ser divulgadas dentro do período de Lock-up Oferta
de Varejo e, caso os índices financeiros previstos em determinados contratos financeiros da
Companhia sejam descumpridos de acordo com as referidas demonstrações financeiras, os
referidos contratos poderão vencer antecipadamente pelos respectivos credores e o preço das
Ações poderão ser afetados negativamente durante o período de Lock-up Oferta de Varejo,
período no qual os investidores da Oferta de Varejo Lock-up estarão impedidos de vender suas
Ações.
A realização desta oferta pública de distribuição das Ações, com esforços de colocação no
exterior, poderá deixar a Companhia exposta a riscos relativos a uma oferta de valores
mobiliários no Brasil. Os riscos relativos a ofertas de valores mobiliários no exterior são
potencialmente maiores do que os riscos relativos a uma oferta de valores mobiliários
no Brasil.
A Oferta compreenderá a distribuição primária e secundária das Ações no Brasil, em mercado de
balcão não organizado, incluindo esforços de colocação das Ações junto a Investidores Estrangeiros.
Os esforços de colocação das Ações no exterior expõem a Companhia a normas relacionadas à
proteção dos Investidores Estrangeiros por incorreções ou omissões relevantes nos Offering
Memoranda.
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Adicionalmente, a Companhia e os Acionistas Vendedores são parte do Contrato de Distribuição
Internacional, que regula os esforços de colocação das Ações no exterior. O Contrato de
Distribuição Internacional apresenta uma cláusula de indenização em favor dos Agentes de
Colocação Internacional para que a Companhia e os Acionistas Vendedores os indenizem, caso
estes venham a sofrer perdas no exterior por conta de eventuais incorreções ou omissões
relevantes nos Offering Memoranda.
A Companhia e os Acionistas Vendedores também fazem diversas declarações e garantias
relacionadas aos negócios da Companhia e em cada um dos casos indicados acima, procedimentos
judiciais poderão ser iniciados contra a Companhia e os Acionistas Vendedores no exterior. Esses
procedimentos no exterior, em especial nos Estados Unidos, poderão envolver valores substanciais, em
decorrência do critério utilizado nos Estados Unidos para o cálculo das indenizações devidas nesses
processos. Além disso, devido ao sistema processual dos Estados Unidos, as partes envolvidas em um
litígio são obrigadas a arcar com altos custos na fase inicial do processo, o que penaliza companhias
sujeitas a tais processos. Uma eventual condenação da Companhia em um processo no exterior com
relação a eventuais incorreções ou omissões relevantes nos Offering Memoranda, poderá envolver
valores elevados e afetar negativamente a Companhia.
Acontecimentos e a percepção de riscos em outros países, sobretudo em países de economia
emergente e nos Estados Unidos, podem prejudicar o preço de mercado dos valores mobiliários
brasileiros, inclusive o preço de mercado de valores mobiliários da Companhia.
O valor de mercado de valores mobiliários de emissão de companhias brasileiras é influenciado,
em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, incluindo países
da América Latina, Ásia, Estados Unidos, Europa e outros. A reação dos investidores aos
acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o valor de mercado
dos valores mobiliários de companhias brasileiras. Crises no Brasil e nesses países podem reduzir
o interesse dos investidores nos valores mobiliários emitidos pelas companhias brasileiras,
inclusive com relação aos valores mobiliários de emissão da Companhia.
Adicionalmente, a economia brasileira é afetada pelas condições de mercado e pelas condições
econômicas internacionais, especialmente, pelas condições econômicas dos Estados Unidos. Os
preços das ações na B3, por exemplo, são altamente afetados pelas flutuações nas taxas de juros
dos Estados Unidos e pelo comportamento das principais bolsas norte-americanas. Qualquer
aumento nas taxas de juros em outros países, especialmente os Estados Unidos, poderá reduzir a
liquidez global e o interesse do investidor em realizar investimentos no mercado de capitais brasileiro.
A Companhia não pode assegurar que o mercado de capitais brasileiro estará aberto às
companhias brasileiras e que os custos de financiamento no mercado sejam favoráveis às
companhias brasileiras. Crises econômicas em mercados emergentes podem reduzir o interesse
do investidor por valores mobiliários de companhias brasileiras, inclusive os valores mobiliários
emitidos pela Companhia. Isso poderá afetar a liquidez e o preço de mercado das Ações, bem
como poderá afetar o futuro acesso da Companhia ao mercado de capitais brasileiros e a
financiamentos em termos aceitáveis, o que poderá afetar adversamente o preço de mercado das
ações ordinárias de emissão da Companhia.
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Os interesses dos atuais acionistas controladores da Companhia podem ser conflitantes
com os interesses dos acionistas minoritários.
Os atuais acionistas controladores da Companhia são signatários de um acordo de acionistas e
têm poderes para, entre outras matérias, eleger a maioria dos membros do Conselho de
Administração e determinar o resultado final das matérias cuja deliberação seja de competência
dos acionistas, incluindo operações com partes relacionadas, reorganizações societárias,
aquisições e alienações de ativos e o montante e a ocasião para distribuição de dividendos ou
remunerações de capital similares que excederem o dividendo mínimo obrigatório, nos termos da
Lei das Sociedades por Ações. Esse controle limita o poder dos acionistas minoritários de
influenciar em questões corporativas e, dessa forma, os interesses dos acionistas controladores
podem conflitar com os interesses dos acionistas minoritários. Para maiores informações sobre os
termos e condições previstos nos acordos de acionistas, vide item “15.5 Acordo de acionistas
arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja parte”, do Formulário de Referência da
Companhia, a partir da página 739 deste Prospecto.
Eventual conflito entre os acionistas controladores da Companhia poderia prejudicar a
condução estratégica de seus negócios, afetando inclusive o seu resultado operacional.
Os acionistas controladores da Companhia são signatários de um acordo de acionistas que garante o
poder para condução estratégica de seus negócios e controle substancial de todas as questões
submetidas à aprovação de seus acionistas. Dessa forma, caso os acionistas controladores da
Companhia tenham interesses conflitantes entre si ou haja quaisquer discussões em tribunal arbitral
acerca dos termos e condições do acordo de acionistas vigentes ou acordo que venham a ser celebrados
no futuro pelos acionistas controladores, estes poderão retardar ou não implementar medidas
fundamentais e significativas para a Companhia. Portanto, eventual discordância entre os seus acionistas
controladores poderá prejudicar a condução estratégica da Companhia, em particular quando se tratar de
matérias que dependem da aprovação dos acionistas em Assembleia Geral. Para mais informações
acerca do acordo de acionistas da Companhia atualmente vigente, ver item “15.5 Acordo de acionistas
arquivado na sede do emissor ou do qual o controlador seja parte”, do Formulário de Referência da
Companhia, a partir da página 739 deste Prospecto.
Caso a Companhia e seus controladores tenham êxito na realização da Oferta, a Companhia
poderá deixar de ter um acionista controlador definido, o que poderá tornar a Companhia
suscetível a alianças entre acionistas, conflitos entre acionistas e outros eventos
decorrentes da ausência de acionista controlador ou um grupo de controle.
Em razão da realização Oferta, os atuais acionistas controladores da Companhia poderão deixar
de deter, em conjunto, mais do que 50% do capital votante da Companhia. Neste sentido, caso a
Companhia tenha êxito na realização da Oferta, a Companhia poderá deixar de ter um grupo de
acionistas detentores, em conjunto, da maioria absoluta do seu capital votante.
Assim, a Companhia estará mais suscetível ao surgimento de um grupo de acionistas agindo
conjuntamente que passe a deter o poder decisório das atividades da Companhia e, como
consequência, exercer controle. Além disso, a Companhia poderá ficar mais vulnerável a tentativas
hostis de aquisição de controle e a conflitos daí decorrentes e certas deliberações que exigem
quórum mínimo poderão não ser atingidas, dificultando o procedimento decisório no âmbito das
atividades sociais da Companhia.
Qualquer mudança repentina ou inesperada na administração da Companhia, no seu plano de
negócios e direcionamento estratégico, tentativa de aquisição de controle ou qualquer disputa entre
acionistas concernentes aos seus respectivos direitos podem afetar adversamente os negócios e
resultados operacionais da Companhia.
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A eventual contratação e realização de operações de total return swap e hedge podem
influenciar a demanda e o preço das Ações.
Os Coordenadores da Oferta e as sociedades de seu conglomerado econômico poderão realizar
operações com derivativos como forma de proteção (hedge) em operações com derivativos
contratadas com terceiros, tendo as ações ordinárias de emissão da Companhia como referência
(incluindo operações de total return swaps), conforme permitido pelo artigo 48 da Instrução
CVM 400, desde que tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas, tais operações não serão
considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas para os fins do artigo 55 da
Instrução CVM 400. A realização de tais operações pode constituir uma porção significativa da
Oferta e poderá influenciar a demanda e, consequentemente, o preço e a liquidez das ações
ordinárias de emissão da Companhia.
Os investimentos realizados pelas pessoas mencionadas no artigo 48 da Instrução CVM 400
(i) para proteção (hedge) em operações com derivativos contratadas com terceiros, tendo as ações
de emissão da Companhia como referência (incluindo operações de total return swap), desde que
tais terceiros não sejam Pessoas Vinculadas; e (ii) que se enquadrem dentre as outras exceções
previstas no artigo 48, inciso II da Instrução CVM 400, são permitidos na forma do artigo 48 da
Instrução CVM 400, não sendo considerados investimentos realizados por Pessoas Vinculadas
para os fins do artigo 55 da Instrução CVM 400.
Eventuais matérias veiculadas na mídia com informações equivocadas ou imprecisas sobre
a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e/ou os Coordenadores da Oferta poderão
gerar questionamentos por parte da CVM, B3 e/ou de potenciais investidores da Oferta, o
que poderá impactar negativamente a Oferta.
A Oferta e suas condições, incluindo o presente Prospecto, passaram a ser de conhecimento
público após a realização do protocolo do pedido dos registros da Oferta na CVM. Até a divulgação
do Anúncio de Encerramento, poderão ser veiculadas na mídia matérias contendo informações
equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta, a Companhia, os Acionistas Vendedores e/ou os
Coordenadores da Oferta, ou, ainda, contendo informações que não constam dos Prospectos e/ou
do Formulário de Referência.
Tendo em vista que o artigo 48 da Instrução CVM 400 veda qualquer manifestação na mídia por
parte da Companhia, dos Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta sobre a Oferta
até a divulgação do Anúncio de Encerramento, eventuais notícias sobre a Oferta poderão conter
informações que não foram fornecidas ou que não contaram com a revisão da Companhia, dos
Acionistas Vendedores ou dos Coordenadores da Oferta.
Assim, caso sejam divulgadas informações sobre a Oferta ou a Companhia em outros meios que
não sejam os Prospectos ou o Formulário de Referência, ou, ainda, caso haja informações
equivocadas ou imprecisas sobre a Oferta divulgadas na mídia, a CVM, a B3 ou potenciais
investidores poderão questionar o conteúdo de tais matérias midiáticas, o que poderá afetar
negativamente a tomada de decisão de investimento pelos potenciais investidores, assim como a
CVM poderá a seu exclusivo critério, caso haja comprovação ou suspeita de participação de
pessoas relacionadas com a Oferta ou a Companhia em tal divulgação, suspender a Oferta, com a
consequente alteração de seu cronograma.
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O Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional contêm condições
suspensivas em relação à colocação das Ações, considerando as Ações Adicionais e as
Ações do Lote Suplementar. Caso tais condições não sejam implementadas até a Data de
Liquidação e/ou a Data de Liquidação das Ações do Lote Suplementar, conforme aplicável, o
Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional poderão ser rescindidos
e, consequentemente, os registros da Oferta pela CVM será cancelado.
O Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional condicionam a colocação das
Ações, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar, à implementação de
certas condições suspensivas até a Data de Liquidação e/ou a Data de Liquidação das Ações do
Lote Suplementar, conforme aplicável. Caso as referidas condições suspensivas não sejam
implementadas, o Contrato de Distribuição e o Contrato de Distribuição Internacional poderão ser
rescindidos. Nos termos do artigo 19, parágrafo 4º, da Instrução CVM 400, a rescisão do Contrato
de Distribuição importará no cancelamento dos registros da Oferta pela CVM. Para mais
informações, veja as seções “Informações Sobre a Oferta – Suspensão ou Cancelamento da
Oferta” e “Informações Sobre a Oferta – Contrato de Distribuição e Contrato de Distribuição
Internacional, nas páginas 62 e 64 deste Prospecto, respectivamente. Após a divulgação do
Anúncio de Início, o Contrato de Distribuição estará disponível para consulta e obtenção de cópias
junto aos Coordenadores da Oferta e à CVM, nos endereços indicados na seção “Informações
Sobre a Oferta – Informações Adicionais”, na página 69 deste Prospecto.
A Companhia arcará com as despesas relacionadas à Oferta, bem como arcará com parte
das comissões da Oferta, o que impactará os valores líquidos a serem recebidos no âmbito
da Oferta e poderá afetar adversamente os resultados da Companhia no período
subsequente à realização da mesma.
Por meio do Contrato de Distribuição, a Companhia arcará com parte das comissões da Oferta,
além de assumir a obrigação de pagamento de certas despesas relacionadas à Oferta. O
desembolso desses valores pela Companhia impactará os valores líquidos a serem recebidos no
âmbito da Oferta e, por consequência, os valores creditados ao seu patrimônio líquido e poderá
impactar negativamente seus resultados no período de apuração subsequente à realização da
Oferta. Para mais informações sobre os custos e despesas incorridos pela Companhia com a
Oferta, veja a seção “Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste
Prospecto.
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APRESENTAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA
Coordenador Líder
O Itaú BBA é o banco de atacado do conglomerado Itaú Unibanco. O Itaú BBA é resultado da
fusão dos bancos BBA e das áreas corporate do Banco Itaú S.A. e Unibanco – União de Bancos
Brasileiros S.A. Em 30 de setembro de 2019, o Itaú Unibanco apresentou os seguintes resultados:
ativos na ordem de R$1,6 trilhão e uma carteira de crédito de R$689 bilhões. A história do Itaú BBA
começa com o BBA Creditanstalt, fundado em 1988 em São Paulo por Fernão Bracher e Antonio
Beltran, em parceria com o Bank Austria Creditanstalt. A atuação do banco estava voltada para
operações financeiras bancárias, com características de atacado, e destaque para underwriting,
hedge, crédito e câmbio.
Em 1991, foi a única instituição brasileira a coordenar o consórcio de bancos estrangeiros para
investimentos no programa de privatização de empresas estatais no país. Ainda no mesmo ano,
recebeu autorização do BACEN para operar subsidiária em Bahamas e atender a demanda de
clientes na área internacional.
Em 1994, assinou acordo de cooperação com a administradora de recursos Paribas Capital. No
ano seguinte, juntou-se ao Capital Group, de Los Angeles, para formar a administradora de fundos
BBA Capital. Em 1996, adquiriu a Financiadora Mappin e criou a Fináustria, especializada em
financiamento de veículos. Nessa época, já contava com sucursais em Campinas, Rio de Janeiro,
Porto Alegre e Belo Horizonte.
Em 2001, o BBA tem novo parceiro de negócios, em razão da compra do Creditanstalt pelo grupo
alemão HVB. No ano seguinte, a associação com o Grupo Icatu fez surgir duas empresas: a BBA
Icatu Corretora e a BBA Icatu Investimentos.
No final de 2002, ocorreu a associação com o Banco Itaú S.A., surgindo assim uma nova
instituição: o Itaú BBA. Com gestão autônoma para conduzir todos os negócios de clientes
corporativos e banco de investimento do grupo, passa a contar com a base de capital e liquidez do
Itaú e a especialização do BBA no segmento de atacado.
Em 2005, o Itaú BBA ampliou as atividades de banco de investimentos e, com isso, consolidou-se
como um player de mercado em fusões e aquisições, equities e renda fixa local, conforme descrito
abaixo. A partir de 2008, iniciou expansão de suas atividades em renda fixa internacional e
produtos estruturados.
Em 2009, o BACEN aprovou a associação entre o Itaú e o Unibanco. O Itaú BBA uniu-se com a
área corporate do Unibanco, e ainda concentrou as atividades de tesouraria institucional do grupo.
•

Atividade de Investment Banking do Itaú BBA

A área de investment banking do Itaú BBA oferece assessoria a clientes corporativos e investidores
na estruturação de produtos de banco de investimento, incluindo renda variável, renda fixa e
fusões e aquisições.
O Itaú BBA tem sido reconhecido como um dos melhores bancos de investimento nas regiões em
que atua: foi eleito cinco anos consecutivos, de 2011 a 2015, banco de investimento mais inovador
da América Latina pela The Banker, para a mesma região, foi considerado o melhor banco de
investimento em 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017 pela Global Finance, mesma instituição que
o apontou como o melhor investment bank do Brasil em 2009, 2012, 2013, 2014 e 2015 e como o
banco mais criativo do mundo em 2016. Também em 2016, o Itaú BBA foi eleito pela Bloomberg
como o melhor assessor em transações de M&A da América Latina e Caribe.
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Em renda variável, o Itaú BBA oferece serviços para estruturação de ofertas públicas primárias e
secundárias de ações e de Deposit Receipts (DRs), ofertas públicas para aquisição e permuta de
ações, além de assessoria na condução de processos de reestruturação societária de companhias
abertas e trocas de participações acionárias. A condução das operações é realizada em conjunto
com a Itaú Corretora de Valores S.A., que tem relacionamento com investidores domésticos e
internacionais, além de contar com o apoio da melhor casa de research do Brasil e da América
Latina, segundo a Institucional Investor. Em 2019 o Itaú BBA foi líder em emissões no mercado
brasileiro em número de transações que totalizaram US$18,8 bilhões.
Com equipe especializada, a área de fusões e aquisições do Itaú BBA oferece aos clientes
estruturas e soluções para assessoria, coordenação, execução e negociação de aquisições,
desinvestimentos, fusões e reestruturações societárias. De acordo com o ranking de fusões e
aquisições da Dealogic, o Itaú BBA prestou assessoria financeira a 45 transações em 2019 na
America do Sul, obtendo a primeira colocação no ranking por quantidade de operações
acumulando um total de US$8,5 bilhões.
No segmento de renda fixa, o Itaú BBA conta com equipe dedicada para prover aos clientes
produtos no mercado doméstico e internacional, tais como: notas promissórias, debêntures,
commercial papers, fixed e floating rate notes, fundos de investimento em direitos creditórios
(FIDC), certificados de recebíveis imobiliários (CRI) e certificados de recebíveis do agronegócio
(CRA). Em 2014, segundo o ranking da ANBIMA, o Itaú BBA foi líder em distribuição de renda fixa
local, coordenando 20% do volume total distribuído, que ultrapassou os R$7 bilhões. Pelo mesmo
ranking, o Itaú BBA ficou em segundo lugar em 2015 e 2016, tendo coordenado operações cujo
volume total somou mais de US$4 bilhões em 2015, US$8 bilhões em 2016 e US$6 bilhões em
2017, equivalente a 14%, 21% e 27% do total, respectivamente. Em 2018 o Itaú BBA foi líder
obtendo 37% de participação sobre o volume total emitido, tendo coordenado operações cujo
volume total somou aproximadamente US$8 bilhões.
Santander
O Santander é controlado pelo Banco Santander S.A., instituição com sede na Espanha fundada
em 1857 (“Santander Espanha”). O Santander e/ou seu conglomerado econômico (“Grupo
Santander”) possui, atualmente, cerca de €1,52 trilhão em ativos, 12 mil agências e milhares de
clientes em diversos países. O Santander desenvolve uma importante atividade de negócios na
Europa, região em que alcançou presença no Reino Unido, por meio do Abbey National Bank Plc.
Adicionalmente, atua no financiamento ao consumo na Europa, por meio do Santander Consumer,
com presença em 15 países do continente e nos Estados Unidos da América.
Em 2019, o Grupo Santander registrou lucro líquido atribuído de aproximadamente €8,3 bilhões no
mundo, dos quais 53% nas Américas e 28% no Brasil. Na América Latina, em 2019, o Grupo
Santander possuía cerca de 4,6 mil agências e cerca de 69 mil funcionários.
Em 1957, o Grupo Santander entrou no mercado brasileiro por meio de um contrato operacional
celebrado com o Banco Intercontinental do Brasil S.A. Em 1997, adquiriu o Banco Geral do
Comércio S.A., em 1998 adquiriu o Banco Noroeste S.A., em 1999 adquiriu o Banco Meridional
S.A. (incluindo sua subsidiária, o Banco Bozano, Simonsen S.A.) e em 2000 adquiriu o Banespa.
Em 1º de novembro de 2007, o RFS Holdings B.V., um consórcio composto pelo Santander
Espanha, The Royal Bank of Scotland Group PLC, Fortis SA/NV e Fortis N.V., adquiriu 96,95% do
capital do ABN AMRO, então controlador do Banco Real. Na sequência, em 12 de dezembro de
2007, o CADE aprovou sem ressalvas a aquisição das pessoas jurídicas brasileiras do ABN AMRO
pelo consórcio. No primeiro trimestre de 2008, o Fortis e o Santander Espanha chegaram a um
acordo por meio do qual o Santander Espanha adquiriu direito às atividades de administração de
ativos do ABN AMRO no Brasil, que o Fortis havia adquirido como parte da compra pelo consórcio
do ABN AMRO. Em 24 de julho de 2008, o Santander Espanha assumiu o controle acionário
indireto do Banco Real. Por fim, em 30 de abril de 2009, o Banco Real foi incorporado pelo
Santander e foi extinto como pessoa jurídica independente.
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Com a incorporação do Banco Real, o Santander passou a ter presença em todos os segmentos
do mercado financeiro, com uma gama de produtos e serviços em diferentes segmentos de
clientes – pessoas físicas, pequenas e médias empresas, corporações, governos e instituições. As
atividades do Santander compreendem três segmentos operacionais: banco comercial, banco
global de atacado e gestão de recursos de terceiros e seguros.
O Santander oferece aos seus clientes um portfólio de produtos e serviços locais e internacionais
que são direcionados às necessidades dos clientes. Produtos e serviços são oferecidos nas áreas
de transações bancárias globais (Global Transaction Banking), mercados de crédito (Credit
Markets), finanças corporativas (Corporate Finance), ações (Equities), taxas (Rates), formação de
mercado e mesa proprietária de tesouraria. Dessa forma, os clientes corporativos podem se
beneficiar dos serviços globais fornecidos pelo Grupo Santander.
Na área de Equities, o Santander atua na estruturação de operações na América Latina, contando
com equipe de Equity Research, Equity Sales e Equity Capital Markets.
A área de Equity Research do Santander é considerada pela publicação Institutional Investor como
uma das melhores não somente no Brasil, mas também na América Latina. Adicionalmente, o
Santander dispõe de estrutura de research dedicada exclusivamente ao acompanhamento de
ativos latino-americanos, o que assegura credibilidade e acesso de qualidade a investidores target
em operações brasileiras.
Em Sales & Trading, o Grupo Santander possui equipes dedicadas a ativos latino-americanos no
mundo. Presente no Brasil, Estados Unidos da América, Europa e Ásia, a equipe do Grupo
Santander figura dentre as melhores da América Latina pela publicação da Institutional Investor. O
Santander dispõe de uma estrutura dedicada de acesso ao mercado de varejo e pequenos
investidores institucionais no Brasil por meio do Coordenador Contratado.
Em 2019, o Santander, no Brasil, possuía uma carteira de mais de 26,3 milhões de clientes, 3.840
agências e pontos de atendimento bancário (PABs) e cerca de 37,1 mil caixas eletrônicos próprios
e compartilhados, além de um total de ativos em torno de R$858 bilhões e patrimônio líquido de,
aproximadamente, R$68,2 bilhões. O Santander, no Brasil, em 2019, possui uma participação de
aproximadamente 28% dos resultados das áreas de negócios do Grupo Santander no Mundo, além
de representar cerca de 53% no resultado do Grupo Santander na América.
A área de Equity Capital Markets do Santander participou como bookrunner em diversas ofertas
públicas de valores mobiliários no Brasil nos últimos anos.
Em 2015, o Santander atuou como bookrunner na oferta de follow-on da Telefônica Brasil S.A. e
atuou como coordenador na oferta de follow-on da General Shopping Brasil S.A.
Em 2016, o Santander atuou como bookrunner na oferta pública inicial do Centro de Imagem
Diagnósticos S.A. e na oferta de follow-on da Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A., como
coordenador na oferta de follow-on da Rumo Logística Operadora Multimodal S.A. e na oferta de
follow-on da Fras-le S.A. Além disto, atuou como bookrunner na oferta de Re-IPO da Energisa S.A.
Em 2017, o Santander atuou como coordenador no follow-on da Alupar S.A. e no follow-on do
Banco Santander (Brasil) S.A., como bookrunner nas ofertas públicas iniciais de Movida
Participações S.A., Azul S.A., Atacadão S.A., Ômega Geração S.A. Camil Alimentos S.A. e
Petrobras Distribuidora S.A., e nas ofertas de follow-on da CCR S.A., Lojas Americanas S.A., BR
MALLS Participações S.A., BR Properties S.A., Azul S.A., Magazine Luiza S.A., Rumo S.A.,
International Meal Company Alimentação S.A. e Restoque S.A. Além disso, atuou como
bookrunner na oferta de Re-IPO da Eneva S.A.

84

Em 2019, o Santander atuou como coordenador nas ofertas de follow-on da CPFL Energia S.A.,
Light S.A., Marfrig Global Foods S.A. e Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. O
Santander também atuou como bookrunner nas ofertas de follow-on da Eneva S.A., Tecnisa S.A.,
Petrobras Distribuidora S.A., Hapvida Participações e Investimentos S.A., Movida
Participações S.A., Banco Inter S.A., Banco PAN S.A., Omega Geração S.A., Magazine Luiza S.A.,
BR Properties S.A., Aliansce Sonae Shopping Centers S.A. e Notre Dame Intermédica
Participações S.A., e na oferta pública inicial da C&A Modas S.A.
Em 2020, o Santander atuou como coordenador nas ofertas públicas iniciais da Allpark
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A., da Empreendimentos Pague Menos S.A., da Pet
Center Comércio e Participações S.A., da Hidrovias do Brasil S.A., da Sequoia Logística e
Transportes S.A., da Track & Field Co S.A. e da Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para
Geração de Energia S.A. e nas ofertas de follow-on do Grupo SBF S.A., da Via Varejo S.A., do
Banco BTG Pactual S.A., do Banco Inter S.A., do BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes
S.A e da Anima Holding S.A. Além disso, atuou como bookrunner nas ofertas públicas iniciais do
Grupo Mateus S.A. e da Rede D’Or São Luiz S.A. e nas ofertas de follow-on da Cogna Educação
S.A., das Lojas Americanas S.A. e da Notre Dame Intermédica Participações S.A.
Em 2021, o Santander atuou como coordenador nas ofertas de follow-on da Light S.A. e do Banco
BTG Pactual S.A. Além disso, atuou como bookrunner na oferta pública inicial da HBR Realty
Empreendimentos Imobiliários S.A.
Goldman Sachs
O Goldman Sachs é uma instituição financeira global com atuação em fusões e aquisições,
coordenação de oferta de ações, serviços de investimento, investimentos de carteira própria e
análise de empresas, prestando em todo o mundo uma ampla gama de serviços a empresas,
instituições financeiras, governos e indivíduos de patrimônio pessoal elevado. Fundado em 1869, o
Goldman Sachs tem sua sede global em Nova York, com escritórios também em Londres,
Frankfurt, Tóquio, Hong Kong e outros importantes centros financeiros. O Goldman Sachs tem três
atividades principais:
Banco de investimentos: ampla gama de serviços de assessoria financeira e participação em
ofertas de valores mobiliários, atendendo grupo de clientes que inclui empresas, instituições
financeiras, fundos de investimento, governos e indivíduos;
Trading e investimentos com recursos próprios: intermediação de operações financeiras tendo
como contraparte empresas, instituições financeiras, fundos de investimentos, governos e
indivíduos. Além disso, o Goldman Sachs investe seus recursos, diretamente, em renda fixa e
produtos de renda variável, câmbio, commodities e derivativos de tais produtos, bem como realiza
investimentos diretamente em empresas e por meio de fundos que são captados e geridos pelo
banco; e
Investment Management: assessoria e serviços de planejamento financeiro, bem como produtos de
investimentos (por meio de contas e produtos geridos separadamente, tais como fundos de
investimentos) em todas as classes de ativos para investidores institucionais e indivíduos no
mundo inteiro, provendo também serviços de prime brokerage, financiamento e empréstimo de
ativos para clientes institucionais, incluindo hedge funds, fundos de investimento abertos, fundos
de pensão e fundações, e para indivíduos de patrimônio pessoal elevado.
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O Goldman Sachs tem representação em São Paulo desde meados da década de 90 e,
recentemente, ampliou suas operações locais por meio da estruturação de um banco múltiplo e
uma corretora de títulos e valores mobiliários. Atualmente, a plataforma brasileira inclui atividades
de carteira de banco de investimento, operações com recursos próprios, nas áreas de renda
variável, renda fixa, câmbio e commodities, dentre outros. Atualmente, aproximadamente 250
pessoas trabalham no escritório de São Paulo. Em particular, na área de banco de investimentos, o
Goldman Sachs acredita que tem vasto conhecimento local e experiência comprovada em fusões e
aquisições, emissão de ações e instrumentos de dívida. Goldman Sachs tem desempenhado
importante papel em ofertas realizadas no mercado brasileiro, tais como a coordenação da oferta
pública inicial de ações da BM&FBOVESPA em 2007 (R$6,7 bilhões), da Visanet em 2009
(R$8,4 bilhões), da Qualicorp S.A. em 2011 (R$1,1 bilhão), do BTG Pactual em 2012
(R$3,2 bilhões), do follow-on da TAESA (R$1,8 bilhão) e do follow-on da Equatorial (R$1,4 bilhão)
também em 2012, do follow-on da BHG (R$329 milhões), do IPO da Alupar (R$851 milhões), do
IPO da Ser Educacional (R$619 milhões), do re-IPO da Via Varejo (R$2,8 bilhões) no ano de 2013,
do follow-on da Oi (R$13,2 bilhões) no ano de 2014, do follow-on da Telefônica Brasil
(R$16,1 bilhões) no ano de 2015, do IPO do Atacadão S.A. (R$5,1 bilhões) no ano de 2017, do
follow-on de Rumo (R$2,6 bilhões) e do re-IPO de ENEVA (R$834 milhões na oferta base) também
no ano de 2017, do IPO de Hapvida (R$3 bilhões na oferta base) no ano de 2018, bem como do
IPO de Centauro (R$671 milhões), do follow-on de Linx (R$1,1 bilhão), do follow-on de Hapvida
(R$2,3 bilhões), do follow-on de Banco Inter (R$1,2 bilhão) e do follow-on de Log-In
(R$634 milhões) no ano de 2019, valores constantes dos prospectos ou memorandos da oferta.
Em 2019, como reconhecimento à expansão e excelência de sua atuação no mercado de capitais
e assessoria financeira na América Latina, o Goldman Sachs foi eleito “Latin America’s best bank
for advisory” pela Euromoney pelo segundo ano consecutivo, além do reconhecimento em 2018
como “Latin America Equity House of the Year” pela International Financing Review (IFR) e “Equity
House of the Year” pela LatinFinance.
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RELACIONAMENTO ENTRE A COMPANHIA E OS COORDENADORES DA OFERTA
Para fins do disposto no item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritos abaixo o
relacionamento da Companhia com os Coordenadores da Oferta.
Nenhuma das operações descritas abaixo é vinculada à Oferta e/ou ao Preço por Ação e não há,
na data deste Prospecto, quaisquer operações celebradas entre a Companhia e os Coordenadores
da Oferta e/ou outras sociedades pertencentes aos seus respectivos grupos econômicos que
estejam vinculadas à Oferta e/ou ao Preço por Ação.
Relacionamento entre a Companhia e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto Preliminar, além do relacionamento relativo à Oferta, a Companhia e/ou
sociedades de seu grupo econômico mantêm relacionamento comercial relevante com o
Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro, conforme detalhado a seguir:
•

Contrato de empréstimo na modalidade 4131, no valor de EUR 25,1 milhões, com saldo
devedor atual de R$173,5 milhões de principal, emitido em 18 de março de 2020 e vencimento
final em 20 de março de 2025, com taxa contratual entre 1% e 2% ao ano e garantia composta
por R$15 milhões em aplicações financeiras;

•

Contrato de swap de R$140 milhões, celebrado em 20 de março de 2020 com vencimento em
20 de março de 2025, com taxa contratual de CDI + 3,75% ao ano. O contrato não conta com
garantias;

•

CCB no valor total de R$580 mil, contratado em 25 de agosto de 2017, com vencimento em
25 de agosto de 2021, com taxa de 1,43% ao mês, com garantia composta por aval de Rubens
Dario de Moura Junior;

•

CCB no valor total de R$10 milhões, contratado em 26 de junho de 2020, com vencimento em
15 de junho de 2021, com taxa de CDI + 0,73% ao ano, com garantia composta por avais da
MPM Corpóreos S.A. e da EL Franchising Ltda, além 30% de aplicações financeiras;

•

CCB no valor total de R$17 milhões e saldo devedor atual de R$17 milhões, contratado em
21 de setembro de 2020, com vencimento em 21 de março de 2023, com taxa de CDI + 4,32%
ao ano, com garantia composta por avais da MPM Corpóreos S.A. e da EL Franchising Ltda,
além 30% de aplicações financeiras;

•

CCB no valor total de R$21,5 milhões, contratado em 21 de setembro de 2020, com
vencimento em 21 de março de 2023, com taxa de CDI + 4,50% ao ano, com garantia
composta por avais da MPM Corpóreos S.A. e da EL Franchising Ltda, além de 30% de
aplicações financeiras;

•

CCB no valor total de R$1,4 milhões, contratado em 25 de outubro de 2018, com vencimento
em 25 de outubro de 2021, com taxa de 1,08% ao mês, com garantia composta por avais da
MPM Corpóreos S.A. e da Corporeos Serviços Terapêuticos SA, além de 50% de recebíveis de
agenda de cartões;

•

Serviços de cobrança, cujas taxas variam entre R$1 e R$15 para TEDs, R$1 e R$15 para
DOCs, R$0 e R$1 para boletos. O volume nos últimos 6 meses de 2020 foi de R$285 milhões,
com um total de 43,300 boletos. Os serviços foram contratados em 17 de dezembro de 2007,
por prazo indeterminado. Tais serviços não contam com nenhuma garantia por parte da
Companhia e/ou sociedades pertencentes a seus grupos econômicos.
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Adicionalmente, o Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro
eventualmente possuem títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia, diretamente ou
por meio de fundos de investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em
operações regulares em bolsa de valores a preços e condições de mercado. Todavia, a
participação acionária do Coordenador Líder e/ou sociedades integrantes de seu conglomerado
financeiro não atinge, e não atingiu, nos últimos 12 meses, mais que 5% do capital social da
Companhia.
Na data deste Prospecto Preliminar, exceto pelo disposto acima e pelo relacionamento referente à
Oferta, a Companhia e/ou sociedades de seu grupo econômico não possuem qualquer outro
relacionamento relevante com o Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado
financeiro.
Entretanto, a Companhia poderá, no futuro, contratar o Coordenador Líder e/ou sociedades do seu
conglomerado financeiro para a prestação de serviços ou realização de operações financeiras, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, assessoria
financeira em operações de fusões e aquisições, coordenação de operações no mercado de
capitais brasileiro ou internacional, operações de crédito, intermediação e negociação de títulos e
valores mobiliários, serviços de formador de mercado, celebração de contratos derivativos ou
quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.
O Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu conglomerado financeiro poderão negociar
outros valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente,
nos termos da regulamentação aplicável, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade do seu
conglomerado financeiro poderão: (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar
quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar
valores mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores
mobiliários e seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato
futuro referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações
assumidas antes da contratação do Coordenador Líder no âmbito da Oferta decorrentes de
empréstimos de valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou
contratos de compra e venda a termo.
O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro poderão celebrar, no
exterior, a pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações de emissão da Companhia, contra o recebimento de taxas de
juros fixas ou flutuantes (operações com total return swap). O Coordenador Líder e/ou sociedades
de seu conglomerado financeiro poderão adquirir ações de emissão da Companhia como forma de
proteção (hedge) para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os
preços das Ações, sem, contudo, gerar demanda artificial durante a Oferta. Para maiores
informações leia a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual
contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações
ordinárias de emissão da Companhia” na página 80 deste Prospecto Preliminar.
Nos últimos 12 meses, exceto pela Oferta, o Coordenador Líder e/ou qualquer sociedade de seu
conglomerado financeiro não participou de qualquer outra oferta pública de valores mobiliários
realizada pela Companhia ou por suas controladas e coligadas, ou de operações de financiamento
ou reestruturações societárias da Companhia e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste Prospecto Preliminar,
não há qualquer outra remuneração a ser paga, pela Companhia ao Coordenador Líder ou a
sociedades de seu conglomerado financeiro no contexto da Oferta. Não obstante, nos termos do
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Coordenador Líder poderá fazer jus, ainda, a
eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações. Exceto pelo acima descrito, não
há qualquer outra remuneração a ser paga, pela Companhia ao Coordenador Líder ou a
sociedades de seu conglomerado financeiro dependente do Preço por Ação.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do
Coordenador Líder como instituição intermediária da Oferta. A Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Coordenador Líder ou qualquer sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre a Companhia e o Santander
Na data deste Prospecto, a Companhia e/ou sociedades integrantes do seu grupo econômico
possuem relacionamento com o Santander e demais sociedades do seu grupo econômico,
conforme detalhado a seguir:
Corporeos Serviços Terapêuticos S.A.
•

Prestação de serviços de Cash Management com volume mensal de aproximadamente
21 milhões de pagamentos, tarifas variando entre R$0,20 e R$6,20, com prazo indeterminado.
Não existem garantias para essa operação. O Santander é o responsável pelos pagamentos
aos fornecedores;

•

Prestação de serviços de Adquirência, sendo a Getnet a responsável pelos processamentos de
R$350 milhões, com taxas que variam entre 1,40% a.a. e 2,41% a.a. O prazo do contrato é
outubro de 2022 podendo ser renovado;

•

Prestação de serviços de folha de pagamento para os funcionários da Corporeos Terapêuticos
S.A. Não há valores, taxas ou garantias devidas pela Corporeos Serviços Terapêuticos S.A. ao
Santander pela prestação deste serviço. Este serviço é prestado por prazo indeterminado;

•

Aplicações financeiras com saldo atual no valor de R$27 milhões contratadas entre maio de
2020 e setembro de 2020, taxa de 100% do CDI. Não existem garantias para essa operação;

•

Operações de empréstimos offshore no volume aproximado de R$145 milhões contratadas
entre março de 2020 e abril de 2020, taxas variando entre CDI + 3,0% a.a. e CDI + 3,67% a.a.
Garantia de R$20 milhões de títulos de capitalização, R$30 milhões de cessão fiduciária de
recebíveis da Getnet, R$2 milhões de boletos emitidos pela EL Franchising Ltda. para a
cobrança dos royalties e aval prestado pela EL Franchising Ltda. e pela Companhia;

•

Operações de arrendamento mercantil financeiro no valor aproximado de R$17 milhões
contratados entre março de 2018 e agosto de 2020 com prazo final máximo em agosto de
2023. As garantias são aval prestado pela EL Franchising Ltda. e pela Companhia e a
alienação fiduciária do próprio bem arrendado. Taxas variam entre 0,92% a.a. e 0,99% a.a.;

•

Prestação do serviço de cartão de crédito, sendo o Santander responsável, com limite de
R$500 mil, sem garantia e com saldo utilizado de R$6 mil em outubro de 2020. Taxas líquidas
que variam de 1,6% a.a. a 6,0% a.a. e prazo indeterminado;

•

Prestação de serviço de empréstimo disponível em conta corrente no valor de R$145 mil de
limite, sem saldo utilizado em outubro de 2020, com garantia de aval prestado pela EL
Franchising Ltda. e pela Companhia e taxa de 13% a.m.
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EL Franchising Ltda
•

Prestação de serviços de Cash Management com volume mensal aproximado de R$6 milhões
de cobrança, 1.141 boletos e R$815 mil em pagamentos, com tarifas variando entre R$0,20 e
R$6,20. Não existem garantias para essa operação. O Santander é o responsável por parte
dos pagamentos aos fornecedores e cobrança;

•

Prestação de serviços de folha de pagamento para os funcionários da EL Franchising Ltda.
Não há valores, taxas ou garantias devidas pela EL Franchising Ltda. ao Santander pela
prestação deste serviço. Este serviço é prestado por prazo indeterminado; e

•

Aplicações financeiras com saldo atual no valor aproximado de R$15 milhões contratados em
setembro de 2020, taxa de 99,5% do CDI. Não existem garantias para essa operação.

E L Participações Ltda.
•

Prestação de serviços de Cash Management com prazo indeterminado. Não existem garantias
para essa operação. O Santander é o responsável por parte dos pagamentos. Tarifas variam
entre R$0,20 e R$6,20.

Urban Laser Serviços Estéticos S.A.
•

Prestação de serviços de Cash Management com prazo indeterminado. Não existem garantias
para essa operação. O Santander é o responsável por parte dos pagamentos;

•

Operações de arrendamento mercantil financeiro no valor aproximado de R$907 mil
contratados entre maio de 2018 e setembro de 2018 com prazo final máximo em setembro de
2021. As garantias são aval prestado pela EL Franchising e pela Companhia e a alienação
fiduciária do próprio bem arrendado. Taxas de 0,99% a.a.;

•

Prestação de serviços de folha de pagamento para os funcionários da Urban Laser Serviços
Estéticos Ltda. Não há valores, taxas ou garantias devidas Urban Laser Serviços Estéticos
Ltda. ao Santander pela prestação deste serviço. Este serviço é prestado por prazo
indeterminado;

•

Prestação de serviços de Cash Management com prazo indeterminado. Não existem garantias
para essa operação. O Santander é o responsável por parte dos pagamentos. Tarifas variam
entre R$0,20 e R$6,20.

Dyelcorp Serviços Estéticos S.A.
•

Operações de arrendamento mercantil financeiro no valor aproximado de R$77 mil contratados
em março de 2018 com prazo final em março de 2021. As garantias são aval prestado pela EL
Franchising Ltda. e a Companhia e a alienação fiduciária do próprio bem. arrendado Taxas de
0,97% a.a.;

•

Prestação de serviços de Cash Management com prazo indeterminado. Não existem garantias
para essa operação. O Santander é o responsável por parte dos pagamentos. Tarifas variam
entre R$0,20 e R$6,20.

Winners Corp. Serviços Estéticos S.A.
•

Operações de arrendamento mercantil financeiro no valor aproximado de R$718 mil
contratados entre agosto de 2018 e janeiro de 2020 com prazo final em janeiro de 2023. As
garantias são aval prestado pela empresa EL Franchising Ltda. e a Companhia e a alienação
fiduciária do próprio bem. Taxas de 0,97% a.a.;
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•

Prestação de empréstimo disponível em conta corrente no valor de R$66 mil de limite, sem
saldo utilizado em outubro de 2020, com garantia de aval prestado pela EL Franchising Ltda. e
Companhia, Taxa de 10% a.m.;

•

Prestação de serviços de Cash Management com prazo indeterminado. Não existem garantias
para essa operação. O Santander é o responsável por parte dos pagamentos. Tarifas variam
entre R$0,20 e R$6,20.

Nine Members Laser – Serviços Estéticos S.A.
•

Prestação de serviços de Cash Management com prazo indeterminado. Não existem garantias
para essa operação. O Santander é o responsável por parte dos pagamentos. Tarifas variam
entre R$0,20 e R$6,20.

A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o Santander e/ou qualquer sociedade
do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações financeiras, a
serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras, investimentos, emissões
de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento, formador de mercado,
crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução
das atividades da Companhia.
A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos
geridos ou administrados pelo Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
Adicionalmente, o Santander e/ou sociedades de seu grupo econômico eventualmente possuem
títulos e valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela Companhia
e/ou de sociedades de seu grupo econômico, diretamente ou por meio de fundos de investimento
administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações regulares de mercado a
preços e condições de mercado.
O Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros valores
mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados, conversíveis
ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente, nos termos da
regulamentação aplicável, o Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão
(i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer valores mobiliários de
emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores mobiliários de emissão
da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e seus certificados de
depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro referenciado nas Ações; e
(iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas antes da contratação do
Santander no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de valores mobiliários, exercício de
opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de compra e venda a termo.
O Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes
(operação com total return swap). O Santander e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico
poderão adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção (hedge) para
essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das ações ordinárias
da Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante Oferta. Para mais informações veja
a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual contratação e
realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das ações
ordinárias de emissão da Companhia” na página 80 deste Prospecto.
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Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 48 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Santander e/ou qualquer sociedade do seu
grupo econômico no contexto da Oferta. Para mais informações veja seção “Informações Sobre a
Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste Prospecto. Não obstante, nos termos do
Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Santander poderá fazer jus, ainda, a eventuais
ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações. Exceto pelo acima descrito, não há
qualquer outra remuneração a ser paga, pela Companhia ao Santander ou a sociedades de seu
conglomerado financeiro dependente do Preço por Ação.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do
Santander como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Santander ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
Relacionamento entre a Companhia e o Goldman Sachs
Na data deste Prospecto, exceto no que se refere à Oferta, o Goldman Sachs e demais sociedades
do seu grupo econômico não possuem qualquer relacionamento com a Companhia e/ou
sociedades integrantes do seu grupo econômico.
A Companhia contratou e poderá vir a contratar, no futuro, o Goldman Sachs e/ou qualquer
sociedade do seu grupo econômico para celebrar acordos e para a realização de operações
financeiras, a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de investimento,
formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações financeiras
necessárias à condução das atividades da Companhia.
A Companhia pode ou poderá vir a deter, no futuro, participação em fundos de investimentos
geridos ou administrados pelo Goldman Sachs e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico.
Adicionalmente, o Goldman Sachs e/ou sociedades de seu grupo econômico eventualmente
possuem títulos e valores mobiliários de emissão e/ou lastreados em créditos originados pela
Companhia e/ou de sociedades de seu grupo econômico, diretamente ou por meio de fundos de
investimento administrados e/ou geridos por tais sociedades, adquiridos em operações regulares
de mercado a preços e condições de mercado.
O Goldman Sachs e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão negociar outros
valores mobiliários (que não ações ordinárias ou que não valores mobiliários referenciados,
conversíveis ou permutáveis nas ações ordinárias) de emissão da Companhia. Adicionalmente,
nos termos da regulamentação aplicável, o Goldman Sachs e/ou qualquer sociedade do seu grupo
econômico poderão (i) mediante a solicitação de seus clientes, adquirir ou alienar quaisquer
valores mobiliários de emissão da Companhia, com o fim de prover liquidez; (ii) negociar valores
mobiliários de emissão da Companhia com o fim de realizar arbitragem entre valores mobiliários e
seus certificados de depósito e/ou arbitragem entre índice de mercado e contrato futuro
referenciado nas Ações; e (iii) realizar operações destinadas a cumprir obrigações assumidas
antes da contratação do Goldman Sachs no âmbito da Oferta decorrentes de empréstimos de
valores mobiliários, exercício de opções de compra ou venda por terceiros e/ou contratos de
compra e venda a termo.
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O Goldman Sachs e/ou qualquer sociedade do seu grupo econômico poderão celebrar, no exterior, a
pedido de seus clientes, operações com derivativos, tendo as ações ordinárias de emissão da
Companhia como ativo de referência, de acordo com as quais se comprometerão a pagar a seus
clientes a taxa de retorno das ações contra o recebimento de taxas de juros fixas ou flutuantes
(operação com total return swap). O Goldman Sachs e/ou qualquer sociedade do seu grupo
econômico poderão adquirir ações ordinárias de emissão da Companhia como forma de proteção
(hedge) para essas operações. Tais operações poderão influenciar a demanda e os preços das
ações ordinárias da Companhia, sem, contudo, gerar demanda artificial durante Oferta. Para mais
informações veja a seção “Fatores de Risco Relacionados à Oferta e às Ações – A eventual
contratação e realização de operações de hedge podem influenciar a demanda e o preço das
ações ordinárias de emissão da Companhia” na página 80 deste Prospecto.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 48 deste Prospecto, não há
qualquer remuneração a ser paga pela Companhia ao Goldman Sachs e/ou qualquer sociedade do
seu grupo econômico no contexto da Oferta. Para mais informações veja seção “Informações
Sobre a Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste Prospecto. Não obstante, nos termos
do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Goldman Sachs poderá fazer jus, ainda, a
eventuais ganhos oriundos de estabilização de preço das Ações. Exceto pelo acima descrito, não
há qualquer outra remuneração a ser paga, pela Companhia ao Goldman Sachs ou a sociedades
de seu conglomerado financeiro dependente do Preço por Ação.
A Companhia declara que não há qualquer conflito de interesse em relação à atuação do Goldman
Sachs como instituição intermediária da Oferta. Ainda, a Companhia declara que, além das
informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento relevante entre a Companhia
e o Goldman Sachs ou qualquer sociedade de seu grupo econômico.
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RELACIONAMENTO ENTRE OS ACIONISTAS VENDEDORES E OS
COORDENADORES DA OFERTA
Para fins do disposto no Item 3.3.2 do Anexo III da Instrução CVM 400, são descritos abaixo o
relacionamento dos Acionistas Vendedores com os Coordenadores da Oferta.
Nenhuma das operações descritas abaixo é vinculada à Oferta e/ou ao Preço por Ação e não há,
na data deste Prospecto, quaisquer operações celebradas entre os Acionistas Vendedores e os
Coordenadores da Oferta e/ou outras sociedades pertencentes aos seus respectivos grupos
econômicos que estejam vinculadas à Oferta e/ou ao Preço por Ação.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder
Na data deste Prospecto Preliminar, além do relacionamento relativo à Oferta, o Coordenador Líder
e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro prestam serviços bancários para alguns
Acionistas Vendedores incluindo, entre outros, investimentos, operações de crédito, consultoria ou
gestão financeira.
O Coordenador Líder e/ou sociedades de seu conglomerado financeiro não participaram em
ofertas públicas de valores mobiliários de emissão ou de titularidade dos Acionistas Vendedores
nos 12 meses que antecederam o pedido de registro da presente Oferta.
Os Acionistas Vendedores poderão, no futuro, contratar o Coordenador Líder e/ou sociedades do
seu conglomerado financeiro para a prestação de serviços ou realização de operações financeiras,
em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
assessoria financeira em operações de fusões e aquisições, coordenação de operações no
mercado de capitais brasileiro ou internacional, operações de crédito, intermediação e negociação
de títulos e valores mobiliários, serviços de formador de mercado, celebração de contratos
derivativos ou quaisquer outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades.
Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme previsto na seção
“Informações Relativas à Oferta – Custos de Distribuição” na página 48 deste Prospecto Preliminar,
não há qualquer outras remuneração a ser paga, pelos Acionistas Vendedores ao Coordenador
Líder ou a sociedades de seu conglomerado financeiro no contexto da Oferta. Não obstante, nos
termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Coordenador Líder poderá fazer jus,
ainda, a eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações. Exceto pelo acima
descrito, não há qualquer outra remuneração a ser paga, pelos Acionistas Vendedores ao
Coordenador Líder ou a sociedades de seu conglomerado financeiro dependente do Preço por
Ação.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesses referente à
atuação do Coordenador Líder como instituição intermediária na Oferta. Ainda, os Acionistas
Vendedores declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro
relacionamento relevante entre os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder ou qualquer
sociedade de seu conglomerado financeiro.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Santander
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à presente Oferta, o Santander e/ou
sociedades integrantes de seu conglomerado econômico não tinham qualquer relacionamento com
o Magnólia FIP ou com os Srs. Paulo José Iasz de Morais e Tito Virgílio Augusto Veiga Pinto.
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O Magnólia FIP e os Srs. Paulo José Iasz de Moraies e Tito Virgílio Augusto Veiga Pinto poderão,
no futuro, vir a contratar o Santander e/ou sociedades pertencentes ao seu grupo econômico para
celebrar acordos, em condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo,
entre outras, investimentos, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de banco de
investimento, formador de mercado, crédito, consultoria financeira ou quaisquer outras operações
financeiras relacionadas com os Acionistas Vendedores ou sociedades controladas pelos
Acionistas Vendedores.
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, o Santander e/ou sociedades
integrantes de seu conglomerado econômico prestam serviços bancários, incluindo, entre outros,
prestação de serviço de conta corrente, prestação de serviço de cartão de crédito, prestação de
serviço de cheque, operação de financiamento de veículos, aplicações financeiras, prestação de
serviço de seguro e investimentos em poupança, para o Sr. Ygor Alessandro de Moura.
Os Sr. Ygor Alessandro de Moura poderá, no futuro, contratar o Santander e/ou qualquer
sociedade de seu conglomerado econômico para realização de operações financeiras, em
condições a serem acordadas oportunamente entre as partes, incluindo, entre outras,
investimentos, operações de crédito, emissões de valores mobiliários, prestação de serviços de
banco de investimentos, formador de mercado, consultoria ou gestão financeira ou quaisquer
outras operações financeiras necessárias à condução de suas atividades e/ou de seu patrimônio.
Na data deste Prospecto, além do relacionamento referente à Oferta, a SMZXP, possui o seguinte
relacionamento comercial relevante com o Santander e/ou sociedades de seu conglomerado
financeiro:
•

Prestação de serviços de conta corrente;

•

Prestação de serviços de conta Escrow;

•

Aplicações financeiras realizadas junto ao Santander em operações de Certificado de Depósito
Bancário, no montante de R$1.066.928,05, na data-base de outubro de 2020.

Exceto pela remuneração a ser paga em decorrência da Oferta, conforme prevista na seção
“Informações sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 48 deste Prospecto, não há
qualquer outra remuneração a ser paga pelos Acionistas Vendedores ao Santander ou sociedades
de seu conglomerado econômico cujo cálculo esteja relacionado ao Preço por Ação. Não obstante,
nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Santander poderá fazer jus, ainda, a
eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações. Exceto pelo acima descrito, não
há qualquer outra remuneração a ser paga, pelos Acionistas Vendedores ao Santander ou a
sociedades de seu conglomerado financeiro dependente do Preço por Ação.
Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesses referente à
atuação do Santander como instituição intermediária na Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Santander ou qualquer sociedade de seu grupo
econômico.
Relacionamento entre os Acionistas Vendedores e o Goldman Sachs
Na data deste Prospecto, exceto no que se refere à Oferta, o Goldman Sachs e demais sociedades
do seu grupo econômico não possuem qualquer relacionamento com os Acionistas Vendedores. Não
obstante, nos termos do Contrato de Estabilização, durante a Oferta, o Goldman Sachs poderá fazer
jus, ainda, a eventuais ganhos oriundos da estabilização do preço das Ações. Exceto pelo acima
descrito, não há qualquer outra remuneração a ser paga, pelos Acionistas Vendedores ao Goldman
Sachs ou a sociedades de seu conglomerado financeiro dependente do Preço por Ação.
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Os Acionistas Vendedores declaram que não há qualquer conflito de interesses referente à
atuação do Santander como instituição intermediária na Oferta. Ainda, os Acionistas Vendedores
declaram que, além das informações prestadas acima, não há qualquer outro relacionamento
relevante entre os Acionistas Vendedores e o Santander ou qualquer sociedade de seu grupo
econômico.
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INFORMAÇÕES SOBRE A COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES, OS
COORDENADORES DA OFERTA, OS CONSULTORES E OS AUDITORES
Para fins do disposto no item 2 do Anexo III da Instrução CVM 400, esclarecimentos sobre a
Companhia e a Oferta, bem como este Prospecto, poderão ser obtidos com a Companhia, os
Acionistas Vendedores e os Coordenadores da Oferta nos seguintes endereços:
Companhia
MPM Corpóreos S.A.
Avenida dos Eucaliptos, nº 763, sala 02, Indianópolis
CEP 04517-050, São Paulo, SP
At.: Sr. Leonardo Moreira Dias Correa
Tel.: +55 (11) 4858-3340
http://www.espacolaser.com.br
Acionistas Vendedores
Magnólia Fundo de Investimento em
Participações Multiestratégia
Rua Iguatemi, 151, 19º andar
CEP 01451-011, São Paulo, SP
At.: Julio Babecki
Tel.: +1 917 975-8963

SMZXP Participações Ltda.
Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800,
conj. 61, Torre 2, 6º andar
CEP 05502-001, São Paulo, SP
At.: José Carlos Semenzato
Tel.: +55 (11) 3049-0050

Acionistas Vendedores Pessoas Físicas
Avenida dos Eucaliptos, nº 763, sala 02, Indianópolis
CEP 04517-050, São Paulo, SP
At.: Sr. Leonardo Moreira Dias Correa
Tel.: +55 (11) 4858-3340
Coordenadores da Oferta
Coordenador Líder
Banco Itaú BBA S.A.
Avenida Brigadeiro Faria Lima,
2º andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sra. Renata Dominguez
Tel.: +55 (11) 3708-8876
http://www.itau.com.br/itaubba-pt/

nº

Banco Santander (Brasil) S.A.
3.500, Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041
e 2.235, 24º andar
CEP 04543-011, São Paulo, SP
At.: Sr. José Pedro Leite da Costa
Tel.: +55 (11) 3553-3489
https://www.santander.com.br

Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A.
Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., nº 700,
16º andar
CEP 04542-000, São Paulo, SP
At.: Sr. Fábio Federici
Tel.: +55 (11) 3371-0700
http://www.goldmansachs.com/worldwide/brazil/
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Consultores Legais Locais
da Companhia
Lefosse Advogados
Rua Tabapuã, nº 1.277, 14º andar
CEP 04533-014, São Paulo, SP
At.: Sr. Rodrigo Junqueira
Tel.: +55 (11) 3024-6100
www.lefosse.com

Consultores Legais Locais
dos Coordenadores da Oferta
Stocche Forbes Advogados
Av. Brigadeiro Faria Lima, 4100 - 10º andar
CEP 04538-132, São Paulo, SP
At.: Sr. Henrique Filizzola
Tel.: +55 (11) 3755-5400
www.stoccheforbes.com.br

Consultores Legais Externos
da Companhia

Consultores Legais Externos
dos Coordenadores da Oferta

Simpson Thacher & Bartlett LLP
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
Avenida Pres. Juscelino Kubitschek, nº 1.455, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.311,
12º andar
7º andar
CEP 04543-000, São Paulo, SP
CEP 04538-133, São Paulo, SP
At.: Sr. Grenfel Calheiros
At.: Sr. Filipe Areno
Tel.: +55 (11) 3546-1011
Tel.: +55 (11) 3708-1848
http://www.stblaw.com/
https://www.skadden.com/
Auditores Independentes
Ernst & Young Auditores Independentes S.S.
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Norte
CEP 04543-011 São Paulo - SP - Brasil
At.: Sra. Alessandra Aur
Tel.: +55 (011) 2573-5780
www.ey.com.br
Declarações de Veracidade das Informações
A Companhia, os Acionistas Vendedores e o Coordenador Líder prestaram declarações de
veracidade das informações, nos termos do artigo 56 da Instrução CVM 400. Estas declarações de
veracidade estão anexas a este Prospecto, a partir da página 135.
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DESTINAÇÃO DOS RECURSOS
A Companhia estima que os recursos líquidos provenientes da Oferta Primária obtidos pela
Companhia serão, após a dedução das comissões e despesas estimadas devidas no âmbito da
Oferta, com base no Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, de
aproximadamente (i) R$1.142.910.454,04, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar; (ii) R$1.144.299.011,72, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as
Ações do Lote Suplementar; (iii) R$1.144.232.637,50, sem considerar as Ações Adicionais, mas
considerando as Ações do Lote Suplementar; e (iv) R$1.145.307.100,72, considerando as Ações
Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.
Os recursos líquidos da Oferta Primária e da Oferta Secundária correspondem a 54,7% e 45,3% da
Oferta, respectivamente, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.
Para informações detalhadas acerca das comissões e despesas da Oferta, veja a seção
“Informações Sobre a Oferta – Custos de Distribuição”, na página 48 deste Prospecto.
A Companhia pretende utilizar os recursos líquidos que estima receber com a Oferta Primária para
(i) aquisição de participação societária remanescente em sociedades controladas da Companhia,
mediante o exercício das opções de compra de ações que possui em relação à tais sociedades
após a Oferta; e (ii) aquisição de dez sociedades franqueadas da Companhia, as quais possuem
um total de 78 franquias, sobre as quais a Companhia já celebrou memorandos de entendimento
vinculantes com a finalidade de estabelecer os termos e condições de mecanismos de opções de
compra da totalidade das participações societárias de tais sociedades franqueadas.
Conforme indicado no item (i) acima, parte dos recursos líquidos estimados para Oferta Primária,
serão utilizados pela Companhia na aquisição de participações societárias remanescentes em
sociedades controladas da Companhia, mediante o exercício de opções de compra de ações que
possui com tais sociedades. A Companhia ressalta que, em relação a aquisição de sociedades
franqueadas ainda não há uma posição definida sobre essas potenciais transações, nem quanto
tempo tais potenciais negociações levarão para serem finalizadas, não tendo celebrado qualquer
contrato definitivo para efetivar referidas aquisições, sendo uma opção da Companhia e vinculante
entre as Partes. Adicionalmente, determinadas participações societárias serão adquiridas de
sociedades controladas e das sociedades franqueadas que são partes relacionadas da
Companhia, conforme a seguir indicado:
Em relação à DyelCorp Serviços Estéticos Ltda., Dyel Cuiabá Clínica de Estética Ltda. - ME, Dyel Porto
Velho Clínicas de Estética Ltda. e Dyel Várzea Grande Clínica de Estética Ltda., o Sr. Ygor Alessandro
de Moura e família possuem a totalidade da participação do capital social, tais sociedades foram
adquiridas em 2018, e utilizou como métrica de precificação o múltiplo de 5x o EBITDA à época, da
mesma forma que são feitas aquisições dos demais franqueados. A forma de pagamento foi parcelada
havendo, portanto, um saldo a pagar que será acelerado pelo evento de liquidez (a presente Oferta),
conforme previsto no contrato de compra e venda assinado entre as partes.
Em relação às sociedades franqueadas, do total de 78 lojas franqueadas, três lojas possuem como
acionista minoritário o irmão do Sr. Ygor Alessandro de Moura.
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Em relação às sociedades controladas que a Companhia possui opção de compra, envolvendo
218 lojas, as sociedades indicadas na tabela abaixo possuem partes relacionadas à Companhia.
Tais aquisições terão como base os mesmos parâmetros de formação de preço de exercício das
opções de compra que as demais sociedades, conforme detalhado no item 15.7 do Formulário de
Referência da Companhia.

Nome da Sociedade

Nome da parte
relacionada

Relação com
a empresa

Número de lojas
da Sociedade

Percentual
detido da
Sociedade- %

Flor do Campo - Serviços Estéticos Ltda

Paulo José Iász de Morais

Co-CEO e Acionista

1

40,0%

Flor do Campo - Serviços Estéticos Ltda

Fabio Iász de Morais

Irmão do Co-CEO e Acionista

1

10,0%

AT CORP Serviços Estéticos Ltda

Thayssa Christina de Moura

Irmã do Co-CEO e Acionista

3

20,0%

ATM CORP Serviços Estéticos Ltda

Thayssa Christina de Moura

Irmã do Co-CEO e Acionista

3

20,0%

URBAN LASER Serviços Estéticos S.A.

Thayssa Christina de Moura

Irmã do Co-CEO e Acionista

41

7,1%

Santa Úrsula Serviços Estéticos Ltda.

Thayssa Christina de Moura

Irmã do Co-CEO e Acionista

1

20,0%

Limeira Serviços Estéticos Ltda

Thayssa Christina de Moura

Irmã do Co-CEO e Acionista

2

20,0%

TJTM Serviços Estéticos S.A.

Thayssa Christina de Moura

Irmã do Co-CEO e Acionista

2

12,2%

Thayssa Christina de Moura

Ex-cunhado do Co-CEO e
Acionista

10

8,2%

Winners Corp. Serviços Estéticos S.A.

Diego Luis Milred

Esposo da Diretora da
Franqueadora

10

8,5%

Winners Corp. Serviços Estéticos S.A.

Fabio Rodrigues Salles de
Oliveira

Irmão da Diretora da
Franqueadora

10

3,5%

Winners Corp. Serviços Estéticos S.A.

Juliana Utrabo Rodrigues
Tubino

Prima da Diretora da
Franqueadora

10

9,0%

ACLO SERVIÇOS ESTÉTICOS LTDA. - ME.

Adriana Iász de Morais
Barretto

Irmã do Co-CEO e Acionista

3

24,5%

VERANO DEPILACAO LTDA

Adriana Iász de Morais
Barretto

Irmã do Co-CEO e Acionista

1

12,3%

VERANO DEPILACAO LTDA

Bruno Henrique Pinto
Semenzato

Filho do Acionista

1

8,2%

Adriana Iász de Morais
Barretto

Irmã do Co-CEO e Acionista

2

24,5%

Ramon Leão Netto

Diretor Regional

33

10,5%

DYELCorp Serviços Estéticos Ltda

ALEXANDRITE ESTÉTICA E LASER LTDA. - ME.
APL Participações Societárias S.A.

Parte dos contratos de financiamento da Companhia contêm cláusulas restritivas e covenants
financeiros. Em especial, algumas dessas cláusulas a impedem de incorrer em dívida adicional ou
de efetuar pagamentos, caso alguns índices e testes financeiros não sejam cumpridos. Esses
índices e testes financeiros têm como base o atingimento de certos níveis de EBITDA (calculado
de acordo com os critérios contidos em seus instrumentos de dívida) e dívida bruta. Em 30 de
setembro de 2020, o índice de endividamento líquido da Companhia era de 4,6x. Caso, em 31 de
dezembro de 2020, este índice continue superior a 2,5x, ou em qualquer outro período de aferição
os índices financeiros em questão sejam descumpridos e, consequentemente, ocorra qualquer
evento de inadimplemento previsto em tais contratos, as dívidas a eles vinculadas poderão ser
vencidas antecipadamente pelos respectivos credores de acordo com as disposições aplicáveis de
referidos contratos, e o fluxo de caixa e a condição financeira da Companhia poderá ser afetada de
maneira relevante e adversa. Além disso, alguns dos contratos financeiros celebrados contêm
cláusulas que estabelecem o seu vencimento antecipado caso ocorra um evento de
inadimplemento em outros contratos ou o vencimento antecipado de outros contratos seja
declarado (cross-default ou cross-acceleration), o que também pode vir a afetar de maneira
adversa e relevante o fluxo de caixa e a condição financeira da Companhia. Para mais informações
sobre os covenants financeiros da Companhia, vide item 10.1(f) do Formulário de Referência.
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Em 31 de dezembro de 2020, com base nas demonstrações financeiras preliminares e não
auditadas referentes a tal exercício, o índice de endividamento líquido(quociente “Dívida Bancária
Líquida Total/EBITDA”) era equivalente a 2,2x, portanto, inferior ao parâmetro de 2,5x previsto em
determinados contratos financeiros da Companhia. No entando, a efetiva verificação do
cumprimento do índice financeiro se dará com base nas demonstrações financeiras devidamente
auditadas da Companhia referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. Na
hipótese de, após a auditoria das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020, haver
uma divergência entre os valores apurados nas demonstrações financeiras preliminares e não
auditadas e nas demonstrações financeiras auditadas e o índice apurado esteja acima de 2,5x, a
Companhia estará em descumprimento das cláusulas que exigem a manutenção do referido índice
financeiro, o que poderá resultar no vencimento antecipado das dívidas que preveem o referido
índice financeiro, bem como o vencimento antecipado dos instrumentos financeiros da Companhia
que contenham previsão de vencimento ou inadimplemento cruzado. Considerando os
instrumentos que preveem o índice financeiro e os instrumentos que preveem vencimento
antecipado cruzado, o descumprimento do índice financeiro pode representar uma obrigação de
antecipação de pagamentos no montante de até R$391.793.329,67, valor este que representa 34%
dos recursos líquidos da Oferta Primária. Nesta hipótese, a Companhia iniciará tratativas para
obtenção de renúncia da obrigação de adimplir com referidos covenants (waivers) junto a cada
instituição financeira credora de suas dívidas que contenham tais restrições, conforme indicadas na
Seção 10.1 (f) (iv) do Formulário de Referência. Para mais informações a esse respeito vide fator
de risco “A Companhia pode não ser capaz de cumprir com os índices financeiros ou outras
disposições restritivas nos contratos financeiros (covenants) previstos em contratos que compõem
o endividamento atual.”, na seção “Principais Fatores de Risco Relativos à Companhia” na página
72 deste Prospecto. No entanto, caso haja o descumprimento em questão, a Companhia não pode
garantir que será capaz de obter as renúncias necessárias junto a seus credores. Neste sentido,
caso haja o vencimento antecipado de referidas dívidas, a Companhia poderá utilizar parcela dos
recursos líquidos da Oferta Primária, bem como recursos de seu caixa próprio para realizar o
pagamento antecipado dos contratos financeiros que venham a ser declarados vencidos
antecipadamente.
A tabela abaixo resume os percentuais e valores estimados das destinações dos recursos líquidos
provenientes da Oferta Primária, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote
Suplementar:
Percentual
Estimado dos
Recursos
líquidos
(%)
Aquisição de sociedades
controladas ..................
Aquisição de
franqueados .................
Total ................................
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Valor Estimado
Líquido(1)(2)(3)
(em R$)

Valor Estimado
Líquido(1)(2)(4)
(em R$)

Valor Estimado
Líquido(1)(2)(5)
(em R$)

Valor Estimado
Líquido(1)(2)(6)
(em R$)

79,2%

904.804.109,45

905.903.384,28

905.850.838,02

906.701.454,74

20,8%
100,0%

238.106.344,59
1.142.910.454,04

238.395.627,44
1.144.299.011,72

238.381.799,48
1.144.232.637,50

238.605.645,98
1.145.307.100,72

Com base no Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
Considerando a dedução das comissões e despesas estimadas para a Companhia na Oferta.
Sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.
Considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote Suplementar.
Sem considerar as Ações Adicionais, mas considerando as Ações do Lote Suplementar.
Considerando a colocação das Ações Adicionais e das Ações do Lote Suplementar.

Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa
Indicativa, após a dedução das comissões e despesas estimadas devidas pela Companhia no
âmbito da Oferta, aumentaria (reduziria) o valor dos recursos líquidos a serem captados na Oferta
em (i) R$64.415.844,98, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar;
(ii) R$64.418.665,31, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote
Suplementar; (iii) R$64.418.665,31, sem considerar as Ações Adicionais, mas considerando as
Ações do Lote Suplementar; e (iv) R$64.418.665,31, considerando as Ações Adicionais e as Ações
do Lote Suplementar.
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A efetiva aplicação dos recursos captados por meio da Oferta Primária depende de diversos fatores
que a Companhia não pode garantir que virão a se concretizar, dentre os quais as condições de
mercado então vigentes, e se baseia em suas análises, estimativas e perspectivas atuais sobre
eventos futuros e tendências. Alterações nesses e em outros fatores podem obrigar a Companhia a
rever a destinação dos recursos líquidos da Oferta Primária quando de sua efetiva utilização.
Enquanto os recursos líquidos decorrentes da Oferta Primária não forem efetivamente utilizados, no
curso regular dos nossos negócios, eles poderão ser investidos em aplicações financeiras que
acreditamos estar dentro de nossa política de investimento, visando à preservação do nosso capital e
investimentos com perfil de alta liquidez, tais como títulos de dívida pública e aplicações financeiras
de renda fixa contratados ou emitidos por instituições financeiras de primeira linha.
Caso os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Oferta Primária sejam inferiores
às suas estimativas, sua aplicação será reduzida de forma proporcional nas destinações acima
descritas e, na hipótese de serem necessários recursos adicionais, a Companhia poderá efetuar
emissão de outros valores mobiliários e/ou efetuar a contratação de linha de financiamento junto a
instituições financeiras, ou mesmo mediante a realização de outra oferta pública de ações
ordinárias de emissão da Companhia. Caso necessário, a forma de obtenção desses recursos
adicionais será definida pela Companhia à época da respectiva captação, dependendo inclusive
das condições de mercado. Os recursos adicionais eventualmente captados pela Companhia em
razão da eventual colocação das Ações Adicionais e das Ações do Lote Suplementar terão a
mesma destinação acima prevista.
A Companhia não receberá qualquer recurso decorrente da Oferta Secundária, por se tratar
exclusivamente de Ações de titularidade dos Acionistas Vendedores. Portanto, os recursos
provenientes da Oferta Secundária serão integralmente destinados aos Acionistas Vendedores.
Para informações sobre o impacto dos recursos líquidos decorrentes da Oferta em nossa situação
patrimonial e nos resultados da Companhia, veja a seção “Capitalização” na página 103 deste
Prospecto.
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CAPITALIZAÇÃO
A tabela a seguir apresenta a capitalização total da Companhia, correspondente por empréstimos e
financiamentos (circulante e não circulante), passivo de arrendamento (circulante e não circulante) e o
patrimônio líquido da Companhia, em 30 de setembro de 2020, indicando (i) a posição efetiva em 30 de
setembro de 2020; (ii) o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária estimados,
com base no Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, em
R$1.148.380.495,13; (iii) o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária estimados,
com base no Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, em
R$1.149.019.941,60, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote
Suplementar; (iv) o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária estimados, com
base no Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, em R$1.148.989.194,97,
sem considerar as Ações Adicionais, mas considerando as Ações do Lote Suplementar; e (v) o
recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária estimados, com base no Preço por
Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, em R$1.149.486.920,35, considerando as
Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.
As informações descritas abaixo na coluna denominada “Efetivo” foram extraídas do Formulário de
Informações Trimestrais – ITR relativas ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020.
Os investidores devem ler a tabela abaixo em conjunto com as seções “3. Informações Financeiras
Selecionadas” e “10. Comentários dos Diretores” do Formulário de Referência da Companhia, anexo a
este Prospecto, bem como as Informações Trimestrais da Companhia, anexas a este Prospecto.

Efetivo
Empréstimos e financiamentos (circulante) ...
Empréstimos e financiamentos
(não circulante) ...........................................
Passivo de Arrendamento (circulante) ...........
Passivo de Arrendamento (não circulante) ....
Patrimônio líquido ..........................................
Capitalização Total(1) ....................................
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

Em 30 de setembro de 2020
Ajustado
Ajustado
Ajustado
Ajustado
Pós-Oferta(2)(6) Pós-Oferta(3)(6) Pós-Oferta(4)(6) Pós-Oferta(5)(6)
(em milhões de R$)

143

143

143

143

143

345
15
33
224
760

345
15
33
1.373
1.909

345
15
33
1.373
1.909

345
15
33
1.373
1.909

345
15
33
1.374
1.910

Corresponde à soma do total dos empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante), passivos de arrendamento (circulante e
não circulante) e o patrimônio líquido da Companhia em 30 de setembro de 2020. A definição aqui prevista pode variar das usadas por
outras companhias.
Ajustado para refletir o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária estimados, com base no Preço por Ação de
R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, sem considerar as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.
Ajustado para refletir o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária estimados, com base no Preço por Ação de
R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, considerando as Ações Adicionais, mas sem considerar as Ações do Lote
Suplementar.
Ajustado para refletir o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária estimados, com base no Preço por Ação de
R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, sem considerar as Ações Adicionais, mas considerando as Ações do Lote
Suplementar.
Ajustado para refletir o recebimento dos recursos líquidos provenientes da Oferta Primária estimados, com base no Preço por Ação de
R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, considerando as Ações Adicionais e as Ações do Lote Suplementar.
Não inclui eventuais valores que a Companhia e/ou suas controladas precisem desembolsar para eventuais pagamentos antecipados
das dívidas que poderão ser vencidas antecipadamente em razão de eventual descumprimento do Covenant Financeiro, no montante de
até R$391.793.329,67, o que corresponde ao valor total da dívida da Companhia sujeita a covenant financeiro e da dívida da Companhia
sujeita a vencimento antecipado cruzado em 31 de dezembro de 2020. Para mais informações, veja o item 10.1(f) do Formulário de
Referência e o fator de risco “A Companhia pode não ser capaz de cumprir com os índices financeiros ou outras disposições restritivas
nos contratos financeiros (covenants) previstos em contratos que compõem o endividamento atual” na página 21 deste Prospecto.
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Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa
Indicativa, em decorrência da colocação das Ações, após a dedução das despesas e comissões
estimadas da Oferta devidas pela Companhia no âmbito da Oferta, aumentaria (reduziria) o valor
da capitalização total da Companhia em (i) R$64 milhões, sem considerar a colocação das Ações
Adicionais e das Ações do Lote Suplementar; (ii) R$64 milhões, considerando a colocação das
Ações Adicionais, mas sem considerar a colocação das Ações do Lote Suplementar;
(iii) R$64 milhões, sem considerar a colocação das Ações Adicionais, mas considerando a
colocação das Ações do Lote Suplementar; e (iv) R$64 milhões, considerando a colocação das
Ações Adicionais e das Ações do Lote Suplementar. O Preço por Ação será definido após a
conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
O valor do patrimônio líquido da Companhia após a conclusão da Oferta está sujeito, ainda, a
ajustes decorrentes de alterações do Preço por Ação, bem como dos termos e condições gerais da
Oferta que somente serão conhecidas após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding.
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DILUIÇÃO
Os investidores que participarem da Oferta sofrerão diluição imediata de seu investimento,
calculada pela diferença entre o Preço por Ação e o valor patrimonial contábil por ação
imediatamente após a conclusão da Oferta.
Em 30 de setembro de 2020, o valor do patrimônio líquido da Companhia era de R$224 milhões e
o valor patrimonial por ação de sua emissão, na mesma data, era de R$25,48. O referido valor
patrimonial por ação representa o valor do patrimônio líquido da Companhia, dividido pelo número
total de ações ordinárias de sua emissão em 30 de setembro de 2020.
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 9 de novembro de 2020, foi aprovada a
conversão da totalidade das ações preferenciais de emissão da Companhia em ações ordinárias,
na proporção de uma ação preferencial para uma ação ordinária, passando o capital social da
Companhia a ser dividido em 8.801.583 (oito milhões, oitocentas e uma mil, quinhentas e oitenta e
três) ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. Nos termos do artigo
136, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, a referida conversão foi ratificada em
Assembleia Geral Especial de acionistas titulares das ações preferenciais de emissão da
Companhia objeto da conversão.
Em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 7 de janeiro de 2021, os
acionistas da Companhia aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, o
desdobramento de ações, sem modificação do valor do capital social da Companhia, à razão de
20 ações para 1 ação de emissão da Companhia, ordinária, nominativa e sem valor nominal, na
forma do artigo 12 da Lei das Sociedades por Ações, a fim de que o capital social da Companhia
resultasse no total de 176.031.660 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Após o
referido desdobramento, o valor patrimonial por ação de emissão da Companhia passou a ser de
R$1,27, considerando o valor do patrimônio líquido da Companhia em 30 de setembro de 2020.
Considerando a emissão da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito
da Oferta Primária, sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações do Lote
Suplementar, pelo Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, e após a
dedução das comissões e das despesas estimadas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta,
o patrimônio líquido da Companhia estimado em 30 de setembro de 2020 seria de
R$1.367.238.454,04, representando um valor patrimonial de aproximadamente R$5,62 por ação
ordinária de emissão da Companhia, considerando a quantidade total de ações de emissão da
Companhia em 30 de setembro de 2020, após o desdobramento ocorrido em 7 de janeiro de 2021,
bem como as ações emitidas no contexto da Oferta Primária, sem considerar a colocação das
Ações Adicionais e das Ações do Lote Suplementar. Isso significaria um aumento imediato no valor
do nosso patrimônio líquido por ação de R$4,35 para os acionistas existentes, e uma diminuição
imediata por Ação de R$13,55 para novos investidores que investirem em nossas Ações no âmbito
da Oferta. Essa diluição representa a diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores na
Oferta e o valor patrimonial contábil por ação imediatamente após a Oferta.
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Considerando a emissão da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito
da Oferta Primária, considerando a colocação das Ações Adicionais, mas sem considerar a
colocação das Ações do Lote Suplementar, pelo Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio
da Faixa Indicativa, e após a dedução das comissões e das despesas estimadas devidas pela
Companhia no âmbito da Oferta, o patrimônio líquido da Companhia estimado em 30 de setembro
de 2020 seria de R$1.368.627.011,72, representando um valor patrimonial de aproximadamente
R$5,63 por ação ordinária de emissão da Companhia, considerando a quantidade total de ações
de emissão da Companhia em 30 de setembro de 2020, após o desdobramento ocorrido em 7 de
janeiro de 2021, bem como as ações emitidas no contexto da Oferta Primária, considerando a
colocação das Ações Adicionais, mas sem considerar a colocação das Ações do Lote
Suplementar. Isso significaria um aumento imediato no valor do nosso patrimônio líquido por ação
de R$4,36 para os acionistas existentes, e uma diminuição imediata por Ação de R$13,54 para
novos investidores que investirem em nossas Ações no âmbito da Oferta. Essa diluição representa
a diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores na Oferta e o valor patrimonial contábil
por ação imediatamente após a Oferta.
Considerando a emissão da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito
da Oferta Primária, sem considerar a colocação das Ações Adicionais, mas considerando a
colocação das Ações do Lote Suplementar, pelo Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio
da Faixa Indicativa, e após a dedução das comissões e das despesas estimadas devidas pela
Companhia no âmbito da Oferta, o patrimônio líquido da Companhia estimado em 30 de setembro
de 2020 seria de R$1.368.560.637,50, representando um valor patrimonial de aproximadamente
R$5,63 por ação ordinária de emissão da Companhia, considerando a quantidade total de ações
de emissão da Companhia em 30 de setembro de 2020, após o desdobramento ocorrido em 7 de
janeiro de 2021, bem como as ações emitidas no contexto da Oferta Primária, sem considerar a
colocação das Ações Adicionais, mas considerando a colocação das Ações do Lote Suplementar.
Isso significaria um aumento imediato no valor do nosso patrimônio líquido por ação de R$4,36
para os acionistas existentes, e uma diminuição imediata por Ação de R$13,54 para novos
investidores que investirem em nossas Ações no âmbito da Oferta. Essa diluição representa a
diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores na Oferta e o valor patrimonial contábil
por ação imediatamente após a Oferta.
Considerando a emissão da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia no âmbito
da Oferta Primária, considerando a colocação das Ações Adicionais e das Ações do Lote
Suplementar, pelo Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa Indicativa, e após a
dedução das comissões e das despesas estimadas devidas pela Companhia no âmbito da Oferta,
o patrimônio líquido da Companhia estimado em 30 de setembro de 2020 seria de
R$1.369.635.100,72, representando um valor patrimonial de aproximadamente R$5,63 por ação
ordinária de emissão da Companhia, considerando a quantidade total de ações de emissão da
Companhia em 30 de setembro de 2020, após o desdobramento ocorrido em 7 de janeiro de 2021,
bem como as ações emitidas no contexto da Oferta Primária, considerando a colocação das Ações
Adicionais e das Ações do Lote Suplementar. Isso significaria um aumento imediato no valor do
nosso patrimônio líquido por ação de R$4,38 para os acionistas existentes, e uma diminuição
imediata por Ação de R$13,54 para novos investidores que investirem em nossas Ações no âmbito
da Oferta. Essa diluição representa a diferença entre o Preço por Ação pago pelos investidores na
Oferta e o valor patrimonial contábil por ação imediatamente após a Oferta.
Para informações detalhadas acerca das comissões e despesas da Oferta, veja a seção
“Informações Sobre à Oferta – Custos de Distribuição”, na página 48 deste Prospecto.
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A tabela abaixo ilustra a diluição por Ação, com base no patrimônio líquido da Companhia em
30 de setembro de 2020, considerando a realização da Oferta:
Após a
Oferta(5)
Preço por Ação(1) .................................................................
Valor patrimonial contábil por ação de emissão da
Companhia em 30 de setembro de 2020 após o
desdobramento ocorrido em 7 de janeiro de 2021(2) .......
Valor patrimonial contábil por ação de emissão da
Companhia em 30 de setembro de 2020 após o
desdobramento ocorrido em 7 de janeiro de 2021
e ajustado para refletir a Oferta .......................................
Aumento do valor patrimonial contábil líquido por ação de
emissão da Companhia em 30 de setembro de 2020
após o desdobramento ocorrido em 7 de janeiro de
2021 para os atuais acionistas ........................................
Diluição do valor patrimonial contábil por ação de emissão
da Companhia dos novos investidores(3) .........................
Percentual de diluição imediata resultante da Oferta(4).......
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Após a
Após a
Oferta(5)
Oferta(5)
Em R$, exceto %

Após a
Oferta(5)

17,90

17,90

17,90

17,90

1,27

1,27

1,27

1,27

5,62

5,63

5,63

5,63

4,35

4,36

4,36

4,36

13,55
76%

13,54
76%

13,54
76%

13,54
76%

Considerando a subscrição das Ações, com base no Preço por Ação, que é o ponto médio da Faixa Indicativa.
O valor patrimonial por ação de emissão da Companhia representa o valor do patrimônio líquido consolidado da Companhia, dividido
pelo número total de ações de emissão da Companhia em 30 de setembro de 2020.
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o preço por ação de emissão da Companhia, calculado com base no
Preço por Ação a ser pago pelos investidores, e o valor patrimonial líquido por ação de emissão da Companhia imediatamente após a
conclusão da Oferta.
O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo
Preço por Ação.
Sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações do Lote Suplementar.
Considerando a colocação das Ações Adicionais, mas sem considerar a colocação das Ações do Lote Suplementar.
Sem considerar a colocação das Ações Adicionais, mas considerando a colocação das Ações do Lote Suplementar.
Considerando a colocação das Ações Adicionais e das Ações do Lote Suplementar.

O Preço por Ação a ser pago pelos investidores no contexto da Oferta não guarda relação com o
valor patrimonial das ações de emissão da Companhia e será fixado com base na conclusão do
Procedimento de Bookbuilding. Para uma descrição mais detalhada do procedimento de fixação do
Preço por Ação e das condições da Oferta, veja a seção “Informações Sobre a Oferta” nas páginas
39 a 71 deste Prospecto.
Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa
Indicativa, acarretaria um aumento (redução), após a conclusão da Oferta: (i) de aproximadamente
R$64,4 milhões no valor do nosso patrimônio líquido contábil; (ii) de aproximadamente R$0,27 no
valor do patrimônio líquido contábil por ação de nossa emissão; e (iii) na diluição do valor
patrimonial por Ação para os investidores desta Oferta em aproximadamente R$0,73 por Ação,
após deduzidas as comissões e as despesas relativas à Oferta a serem pagas por nós, sem
considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações do Lote Suplementar.
Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa
Indicativa, acarretaria um aumento (redução), após a conclusão da Oferta: (i) de aproximadamente
R$64,4 milhões no valor do nosso patrimônio líquido contábil; (ii) de aproximadamente R$0,27 no
valor do patrimônio líquido contábil por ação de nossa emissão; e (iii) na diluição do valor
patrimonial por Ação para os investidores desta Oferta em aproximadamente R$0,73 por Ação,
após deduzidas as comissões e as despesas relativas à Oferta a serem pagas por nós,
considerando a colocação das Ações Adicionais, mas sem considerar a colocação das Ações do
Lote Suplementar.
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Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa
Indicativa, acarretaria um aumento (redução), após a conclusão da Oferta: (i) de aproximadamente
R$64,4 milhões no valor do nosso patrimônio líquido contábil; (ii) de aproximadamente R$0,27 no valor
do patrimônio líquido contábil por ação de nossa emissão; e (iii) na diluição do valor patrimonial por
Ação para os investidores desta Oferta em aproximadamente R$0,73 por Ação, após deduzidas as
comissões e as despesas relativas à Oferta a serem pagas por nós, sem considerar a colocação das
Ações Adicionais, mas considerando a colocação das Ações do Lote Suplementar.
Um aumento (redução) de R$1,00 no Preço por Ação de R$17,90, que é o ponto médio da Faixa
Indicativa, acarretaria um aumento (redução), após a conclusão da Oferta: (i) de aproximadamente
R$64,4 milhões no valor do nosso patrimônio líquido contábil; (ii) de aproximadamente R$0,27 no
valor do patrimônio líquido contábil por ação de nossa emissão; e (iii) na diluição do valor
patrimonial por Ação para os investidores desta Oferta em aproximadamente R$0,73 por Ação,
após deduzidas as comissões e as despesas relativas à Oferta a serem pagas por nós,
considerando a colocação das Ações Adicionais e das Ações do Lote Suplementar.
A realização da Oferta Secundária não resultará em nenhuma mudança no número de ações de
emissão da Companhia, nem em alteração em seu patrimônio líquido, uma vez que os recursos
recebidos, nesse caso, serão integralmente entregues aos Acionistas Vendedores.
Planos de Outorga de Opções de Compra de Ações
Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 7 de julho de 2014, os acionistas da Companhia
aprovaram o primeiro plano de opção de ações ordinárias de emissão da Companhia (“Plano”). De
acordo com suas disposições, são elegíveis a receber opções de compra de ações de emissão da
Companhia (“Opções”), os administradores, empregados e prestadores de serviços, atuais e
futuros, da Companhia ou de suas subsidiárias. Nos termos do Plano podem ser outorgadas,
considerando o desdobramento de ações aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada
em 7 de janeiro de 2021, até 1.212.580,00 Opções, sendo que cada uma atribuirá ao seu titular o
direito à aquisição de uma ação de emissão da Companhia, a serem exercidas no período de
5 anos ou durante a realização da Oferta.
Cálculo da diluição considerando as opções que já foram outorgadas e não exercidas, bem como
as opções que ainda poderão ser outorgadas no âmbito do Plano.
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A tabela abaixo apresenta os efeitos hipotéticos do exercício de todas as opções outorgadas, mas
ainda não exercidas, bem como aquelas passíveis de outorga no âmbito do Plano, considerando
um preço de exercício das opções de R$3,98 por ação, atualizado monetariamente 30 de setembro
de 2020, que representa a média ponderada do preço de exercício de todas as opções já
outorgadas, passíveis de exercício, mas ainda não exercidas, no âmbito do Plano:
Em R$, exceto
quantidade de ações e %
Preço por Ação(1) ...............................................................................................................................
Quantidade de ações de emissão da Companhia em 30 de setembro de 2020 após o
desdobramento ocorrido em 7 de janeiro de 2021 ........................................................................
Quantidade de ações a serem emitidas no âmbito da Oferta Primária(2)..........................................
Quantidade de ações passíveis de serem emitidas em decorrência do exercício de todas as
opções outorgadas, mas ainda não exercidas, bem como aquelas passíveis de outorga, no
âmbito do Plano .............................................................................................................................
Valor patrimonial contábil por ação em 30 de setembro de 2020 .....................................................
Valor patrimonial contábil por Ação em 30 de setembro de 2020 considerando a Oferta e o
exercício de todas as opções outorgadas, mas ainda não exercidas, bem como aquelas
passíveis de outorga, no âmbito do Plano(1)(2) ...............................................................................
Aumento do valor contábil patrimonial líquido por ação em 30 de setembro de 2020 para os
atuais acionistas, considerando todos os eventos acima(3) ...........................................................
Diluição do valor patrimonial contábil por Ação para os novos investidores da Oferta,
considerando todos os eventos acima(4) ........................................................................................
Percentual de diluição imediata resultante dos eventos descritos acima(4) ......................................
(1)
(2)
(3)
(4)

17,90
176.031.660
67.039.106
1.212.580
1,27
5,62
4,34
13,56
76%

Com base no Preço por Ação de R$17,90 que o preço médio da Faixa Indicativa.
Sem considerar a colocação das Ações Adicionais e das Ações do Lote Suplementar.
Para os fins aqui previstos, diluição representa a diferença entre o Preço por Ação a ser pago pelos investidores e o valor patrimonial
líquido por ação de emissão da Companhia imediatamente após a realização dos eventos descritos acima.
O cálculo da diluição percentual dos novos investidores é obtido por meio da divisão do valor da diluição dos novos investidores pelo
Preço por Ação.

Para mais informações sobre o Plano, ver item “13.4 Plano de remuneração baseado em ações do
conselho de administração e diretoria estatutária” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto.
Histórico do Preço de Emissão de Ações
Nos últimos cinco anos a Companhia realizou os seguintes aumentos de capital:
Órgão que
deliberou o
aumento

Valor total
emissão
(Reais)

11/11/2019

Assembleia
Geral

21/02/2018

Assembleia
Geral

Data do
Aumento

Tipo de
aumento

Ordinárias /
Preferenciais
(Unidades)

Total ações
(Unidades)

Subscrição /
Capital anterior

Preço
emissão(1)

Fator
cotação

90.000.00,00

Subscrição
particular

Sem emissão
de ações

Sem emissão
de ações

1071%

Sem
emissão
de ações

R$ por
Unidade

0,05

Subscrição
particular

Sem emissão
de ações

Sem emissão
de ações

–

Sem
emissão
de ações

R$ por
Unidade

Para informações adicionais referentes aos últimos aumentos do capital social da Companhia, veja o item
“17.2. Aumentos do Capital Social” do Formulário de Referência, anexo a este Prospecto Preliminar.
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ANEXOS
ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA
DECLARAÇÃO DA COMPANHIA NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM 400
DECLARAÇÃO DOS ACIONISTAS VENDEDORES NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA
INSTRUÇÃO CVM 400
DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO
CVM 400
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COMPANHIA QUE APROVOU A
REALIZAÇÃO DA OFERTA
ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO MAGNÓLIA FIP REALIZADA EM 15
DE OUTUBRO DE 2020
MINUTA DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA, QUE
APROVARÁ A FIXAÇÃO DO PREÇO POR AÇÃO
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS, DA COMPANHIA
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019,
2018 E 2017
INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS – ITR, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS, DA COMPANHIA
REFERENTE AO PERÍODO DE NOVE MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2020
FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 480
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ESTATUTO SOCIAL DA
MPM CORPÓREOS S.A.
Companhia de Capital Autorizado
CNPJ/ME n° 26.659.061/0001-59
NIRE 35.300.498.607
Capítulo I

Denominação, Sede, Foro, Objeto Social e Prazo de Duração

Artigo 1º. A MPM Corpóreos S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital autorizado,
regida pelo presente estatuto social (“Estatuto Social”) e pelas disposições legais e
regulamentares aplicáveis.
Parágrafo 1º. Com a admissão da Companhia no segmento especial de listagem
denominado Novo Mercado, da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3” e “Novo Mercado”,
respectivamente), sujeitam-se a Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas
controladores, membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal,
se e quando instalado, às disposições do Regulamento de Listagem do Novo
Mercado (“Regulamento do Novo Mercado”).
Parágrafo 2º. As disposições do Regulamento do Novo Mercado prevalecerão sobre as
disposições estatutárias, nas hipóteses de prejuízo aos direitos dos destinatários das
ofertas públicas previstas neste Estatuto Social.
Parágrafo 3º. A Companhia, seus acionistas, incluindo acionistas controladores, membros
do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal, se e quando instalado,
deverão observar os prazos, as obrigações e os procedimentos previstos no Regulamento
para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários da B3, no
Manual do Emissor da B3 e no Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 2º. A Companhia tem sede e foro na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
dos Eucaliptos, nº 763, sala 2, Indianópolis, CEP 04517-050.
Parágrafo único. A Companhia poderá abrir, manter, transferir, extinguir e alterar endereço
de filiais, escritórios, agências, depósitos e quaisquer outros estabelecimentos, em qualquer
ponto do país ou do exterior, por deliberação do Conselho de Administração.
Artigo 3º. A Companhia tem prazo de duração indeterminado.
Artigo 4º. A Companhia tem por objeto social a participação como acionista, sócia ou quotista de
sociedades empresárias, personificadas ou não, no Brasil ou no exterior, que desenvolvam direta
ou indiretamente atividades de depilação, estética facial, capilar e, de modo geral, corporal e a
comercialização de produtos cosméticos e de cuidados corporais.
Capítulo II

Capital Social e Ações

Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de
R$98.403.252,05 (noventa e oito milhões, quatrocentos e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais
e cinco centavos) dividido em 176.031.660 (cento e setenta e seis milhões, trinta e uma mil,
seiscentas e sessenta) ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Parágrafo 1º. Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas
Assembleias Gerais de acionistas da Companhia. A propriedade das ações será
comprovada pelo registro existente na conta do acionista junto à instituição depositária.
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Parágrafo 2º. As ações serão indivisíveis em relação à Companhia. Quando a ação
pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão exercidos pelo
representante do condomínio.
Parágrafo 3º. Mediante a aprovação do Conselho de Administração e observado o disposto
na Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por
Ações”) e nas demais normas aplicáveis, a Companhia poderá adquirir suas próprias
ações. Essas ações deverão ser mantidas em tesouraria, alienadas ou canceladas,
conforme for decidido pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme
o caso, nos termos da regulamentação aplicável da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”).
Parágrafo 4º. Para fins de reembolso, de acordo com as hipóteses previstas em lei, o valor
da ação será determinado com base no valor econômico da Companhia, apurado em
avaliação procedida por empresa especializada indicada e escolhida em conformidade com
o disposto no artigo 45 da Lei das Sociedades por Ações.
Artigo 6º. Mediante deliberação do Conselho de Administração da Companhia, o capital social
poderá ser aumentado, independentemente de reforma estatutária, mediante a emissão de até
240.000.000 (duzentas e quarenta milhões de ações) de ações ordinárias pela Companhia.
Parágrafo 1º. O Conselho de Administração fixará as condições da emissão, subscrição,
forma e prazo de integralização, preço por ação, forma de colocação (pública ou privada) e
sua distribuição no país e/ou no exterior.
Parágrafo 2º. A critério do Conselho de Administração, poderá ser realizada emissão, sem
direito de preferência ou com redução do prazo de que trata o artigo 171, parágrafo 4°, da
Lei das Sociedades por Ações, de ações, debêntures conversíveis em ações ou bônus de
subscrição, cuja colocação seja feita mediante venda em bolsa de valores ou por subscrição
pública, ou ainda mediante permuta por ações em oferta pública de aquisição de controle,
nos termos estabelecidos na legislação e na regulamentação aplicáveis, dentro do limite do
capital autorizado.
Artigo 7º. As ações de emissão da Companhia são escriturais, mantidas em contas de depósito
em nome de seus titulares, perante instituição financeira autorizada pela CVM.
Parágrafo único. Observados os limites máximos fixados pela CVM, o custo do serviço de
transferência da propriedade das ações escriturais poderá ser cobrado diretamente do
acionista pela instituição depositária, conforme definido em contrato de escrituração de
ações.
Artigo 8º. Fica vedada a emissão de ações preferenciais e partes beneficiárias pela Companhia.
Artigo 9º. Observado o disposto neste Estatuto Social, notadamente o disposto no Artigo 6º,
Parágrafo 2°, e na Lei das Sociedades por Ações, os acionistas terão direito de preferência para,
na proporção de sua respectiva participação acionária, subscrever ações, bônus de subscrição e
outros valores mobiliários conversíveis em ações de emissão da Companhia.
Artigo 10. A não integralização do valor subscrito pelo subscritor, nas condições previstas no
boletim ou na chamada requerida pelo órgão da administração, constituirá, de pleno direito, o
acionista remisso em mora, de acordo com os artigos 106 e 107 da Lei das Sociedades por Ações,
sujeitando-se o subscritor ao pagamento do valor em atraso corrigido monetariamente de acordo
com a variação do Índice Geral de Preços ao Mercado divulgado pela Fundação Getúlio
Vargas (IGP-M/FGV) ou por outro índice que vier a substitui-lo, na menor periodicidade legalmente
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admitida, além de juros de 12% (doze por cento) ao ano, pro rata temporis, e multa correspondente
a 10% (dez por cento) do valor da prestação em atraso, devidamente atualizada.
Capítulo III

Assembleia Geral de Acionistas

Artigo 11. As Assembleias Gerais de acionistas realizar-se-ão (a) ordinariamente, uma vez por
ano, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes à data de encerramento de cada exercício social,
para deliberação das matérias previstas em lei; e (b) extraordinariamente, sempre que os interesses
sociais assim o exigirem ou quando as disposições deste Estatuto Social ou da legislação aplicável
exigirem deliberação dos acionistas.
Parágrafo único. A Assembleia Geral Ordinária e a Assembleia Geral Extraordinária
podem ser cumulativamente convocadas e realizadas no mesmo local, data e hora, e
instrumentadas em ata única.
Artigo 12. Ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações, as Assembleias
Gerais de acionistas serão convocadas pelo Conselho de Administração, sem prejuízo das demais
hipóteses previstas no artigo 123, parágrafo único, da Lei das Sociedades por Ações e neste
Estatuto Social, com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência em primeira convocação e, pelo
menos, com 8 (oito) dias de antecedência em segunda convocação. Independentemente de
qualquer formalidade prevista neste Estatuto Social e na Lei das Sociedades por Ações, será
considerada regularmente instalada qualquer Assembleia Geral a que comparecer a totalidade dos
acionistas.
Parágrafo 1º. Ressalvadas as exceções previstas em lei, as Assembleias Gerais somente
se instalarão e validamente deliberarão em primeira convocação com a presença de
acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) do total das ações com direito a
voto representativas do capital social e, em segunda convocação, com qualquer número,
sendo que para as deliberações não se computarão os votos em branco.
Parágrafo 2º. O edital de convocação deverá indicar a hora, data e local em que será
realizada a Assembleia Geral, bem como as matérias a serem deliberadas na respectiva
Assembleia Geral, sendo que a ordem do dia não poderá incluir itens genéricos como
“outras matérias de interesse da Companhia”.
Parágrafo 3º. Os acionistas poderão ser representados em Assembleias Gerais da
Companhia por procurador constituído na forma do artigo 126 da Lei das Sociedades por
Ações.
Parágrafo 4º. O acionista que comparecer à Assembleia Geral munido dos documentos
que comprovem sua condição de acionista referidos no artigo 126 da Lei das Sociedades
por Ações, até o momento da abertura dos trabalhos em Assembleia Geral, poderá
participar e votar, ainda que tenha deixado de apresentá-los previamente.
Parágrafo 5º. As Assembleias Gerais serão instaladas e presididas pelo Presidente do
Conselho de Administração ou, na sua ausência, por qualquer membro do Conselho de
Administração ou da Diretoria por ele indicado, competindo-lhe, na qualidade de presidente
da mesa, escolher o secretário, dentre os presentes.
Parágrafo 6º. O exercício do direito de voto nos casos especiais de condomínio, acordos
de acionistas, usufruto e de ações empenhadas ou alienadas fiduciariamente fica sujeito às
exigências legais específicas e às comprovações estabelecidas em lei.
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Parágrafo 7º. Não poderá votar na Assembleia Geral o acionista com direitos sociais
suspensos na forma dos artigos 120 e 122, inciso V, da Lei das Sociedades por Ações.
Parágrafo 8º. O acionista não poderá votar nas deliberações relativas a laudo de avaliação
dos bens com que concorrer para o capital social e à aprovação de suas contas como
administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular ou
em que tiver interesse conflitante com o da Companhia.
Parágrafo 9º. Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata em livro
próprio, assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes, na forma da
legislação e regulamentação aplicáveis. Da ata extrair-se-ão certidões ou cópias autênticas
para os fins legais.
Artigo 13. Sem prejuízo das demais matérias previstas em lei, compete privativamente à
Assembleia Geral deliberar sobre as matérias indicadas nos artigos 122, 132 e 136 da Lei das
Sociedades por Ações e, ainda:
(i)

eleger e destituir os membros do Conselho de Administração;

(ii)

fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração, da
Diretoria e do Conselho Fiscal, se e quando instalado;

(iii)

deliberar, de acordo com proposta apresentada pela administração, sobre a
destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos;

(iv)

alterar este Estatuto Social e/ou deliberar acerca do voto a ser proferido pela
Companhia, na qualidade de acionista, nas assembleias de sócios das subsidiárias
da Companhia, com relação à alteração do estatuto social ou contrato social das
referidas sociedades;

(v)

deliberar sobre operações de fusão, incorporação, cisão, consolidação ou outra
reorganização societária ou transformação em que a Companhia seja parte, bem
como sobre sua dissolução ou liquidação;

(vi)

aprovar planos de outorga de opção de compra ou subscrição de ações ou
quaisquer planos de remuneração baseado em ações aos seus administradores e
empregados, assim como aos administradores e empregados de outras sociedades
que sejam direta ou indiretamente coligadas ou controladas pela Companhia;

(vii)

deliberar sobre falência ou requerer recuperação judicial ou extrajudicial da
Companhia, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 122 da Lei das
Sociedades por Ações;

(viii)

eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período
de liquidação;

(ix)

aprovar a saída do Novo Mercado;

(x)

aprovar o fechamento de capital e cancelamento do registro de companhia aberta
perante a CVM;

(xi)

aprovar a escolha de empresa especializada responsável pela elaboração de laudo
de avaliação das ações da Companhia, em caso de cancelamento de registro de
companhia aberta ou da conversão de categoria de registro perante a CVM ou saída
do Novo Mercado, conforme previsto no Capítulo VII deste Estatuto Social;
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(xii)

aprovar a venda, disposição, arrendamento, locação ou transferência de todos ou
substancialmente todos os ativos da Companhia e/ou de suas subsidiárias;

(xiii)

aprovar investimento fora do objeto social da Companhia, observado o disposto no
artigo 117, parágrafo 1º, alínea (a), da Lei das Sociedades por Ações; e

(xiv)

deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de
Administração.

Parágrafo 1º. Ressalvadas as exceções previstas em lei, as deliberações da Assembleia
Geral serão tomadas por maioria de votos dos presentes, não se computando os votos em
branco.
Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto acima, o presidente da mesa da Assembleia Geral
deverá observar e fazer cumprir as disposições de acordos de acionistas eventualmente
arquivados na sede da Companhia, não sendo permitido o cômputo de votos proferidos em
contrariedade com o conteúdo de tais acordos de acionistas, nos termos do artigo 118,
parágrafo 8º, da Lei das Sociedades por Ações.
Capítulo IV

Dos Órgãos da Administração

Seção I

Das Disposições Comuns

Artigo 14. A administração da Companhia será exercida pelo Conselho de Administração e pela
Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto Social.
Parágrafo 1º. A posse dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria dar-seá por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo administrador ou conselheiro
empossado e contemplando a sua sujeição à cláusula compromissória de que trata o Artigo
40 deste Estatuto Social, sendo dispensada qualquer garantia de gestão, e estará
condicionada ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis.
Parágrafo 2º. A assinatura do termo de posse deverá ser realizada nos 30 (trinta) dias
subsequentes à eleição, sob pena da nomeação tornar-se sem efeito, salvo justificação
aceita pelo respectivo órgão da administração para o qual o administrador tiver sido eleito.
Parágrafo 3º. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria deverão formalizar
sua adesão às políticas internas em vigor da Companhia na data de posse.
Parágrafo 4º. Os administradores permanecerão em seus cargos até a posse de seus
substitutos e novos titulares, salvo se diversamente deliberado pela Assembleia Geral ou
pelo Conselho de Administração, conforme o caso.
Parágrafo 5º. Observado o disposto na Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante, a
Companhia deverá divulgar a renúncia ou a destituição dos seus administradores até o dia
útil seguinte em que a Companhia for comunicada da referida renúncia ou em que for
aprovada referida destituição.
Parágrafo 6º. A Assembleia Geral fixará a remuneração, de forma individual ou global,
anual para distribuição entre os administradores e caberá ao Conselho de Administração
efetuar a distribuição da remuneração individualmente.
Parágrafo 7º. Só será dispensada a convocação prévia de reunião de qualquer órgão da
administração como condição de sua validade se presentes todos os seus membros. São
considerados presentes os administradores que manifestarem seu voto por meio da
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delegação feita em favor de outro membro do respectivo órgão, por voto escrito antecipado
ou por voto escrito transmitido por e-mail ou por qualquer outro meio legítimo de
comunicação que possa ser comprovada a sua autoria e origem, neste caso, até o
encerramento da respectiva reunião.
Seção II

Do Conselho de Administração

Artigo 15. O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 7 (sete) e, no máximo, 10
(dez) membros, acionistas ou não, residentes no Brasil ou no exterior, todos eleitos e destituíveis
pela Assembleia Geral, com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.
Parágrafo 1º. Dos membros do Conselho de Administração, no mínimo, 2 (dois)
conselheiros ou 20% (vinte por cento), o que for maior, deverão ser conselheiros
independentes, com base nos critérios e requisitos estabelecidos pelo Regulamento do
Novo Mercado, devendo a caracterização como conselheiro independente ser deliberada
pela Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerado(s) como
independente(s), enquanto houver acionista controlador, o(s) conselheiro(s) eleito(s)
mediante as faculdades previstas no artigo 141, parágrafos 4° e 5°, da Lei das Sociedades
por Ações.
Parágrafo 2º. Quando, em decorrência do cálculo do percentual referido no parágrafo
anterior, resultar número fracionário de conselheiros independentes, proceder-se-á ao
arredondamento para o número inteiro imediatamente superior.
Parágrafo 3º. O Conselho de Administração terá um Presidente eleito pela maioria de votos
dos membros do Conselho de Administração. Em caso de ausência do Presidente do
Conselho de Administração, as suas funções serão exercidas pelo membro do Conselho de
Administração indicado na forma do Artigo 16, Parágrafo 1º, deste Estatuto Social.
Parágrafo 4º. O Presidente terá, além do próprio voto, o voto de desempate, em caso de
empate na votação em decorrência de eventual composição de número par de membros
do Conselho de Administração. Cada membro do Conselho de Administração terá direito a
1 (um) voto nas deliberações do órgão.
Parágrafo 5º. Os cargos de Presidente do Conselho de Administração e de Diretor
Presidente ou principal executivo da Companhia não poderão ser acumulados pela mesma
pessoa, exceto nos casos de vacância, sendo que, nesse caso, a Companhia deverá
(i) divulgar a acumulação de cargos em decorrência da vacância até o dia útil seguinte ao
da ocorrência; (ii) divulgar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da vacância, as
providências tomadas para cessar a acumulação dos cargos; e (iii) cessar a acumulação no
prazo de 1 (um) ano.
Parágrafo 6º. Em caso de vacância de cargo, impedimento ou ausência permanente de
qualquer membro do Conselho de Administração, os membros do Conselho de
Administração remanescentes deverão nomear substituto, que servirá até a primeira
Assembleia Geral da Companhia, a qual deverá ser realizada no prazo de 30 (trinta) dias
contados da data da vacância ou impedimento do cargo.
Artigo 16. O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, de acordo com cronograma
a ser definido pelos membros do Conselho de Administração na primeira reunião de cada ano, e
extraordinariamente, sempre que for necessário.
Parágrafo 1º. O Presidente do Conselho de Administração presidirá as reuniões do
Conselho de Administração e deverá nomear um dos presentes (o qual não precisa ser
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membro do Conselho de Administração) para atuar na qualidade de secretário. Em caso de
ausência do Presidente do Conselho de Administração, a maioria dos membros do
Conselho de Administração presentes decidirá quem presidirá a reunião, cabendo ao
substituto indicar entre os presentes aquele que atuará como secretário da reunião.
Parágrafo 2º. O Presidente do Conselho de Administração poderá dispensar uma reunião
do Conselho de Administração, em até 5 (cinco) dias da sua realização, se não houver
matérias a serem discutidas e aprovadas pelo Conselho de Administração, exceto se ao
menos 2 (dois) membros do Conselho de Administração requererem a realização de tal
reunião ao Presidente dentro de 48 (quarenta e oito) horas da comunicação de dispensa.
As reuniões do Conselho de Administração poderão ser convocadas pelo Presidente ou por
qualquer outro membro, se e quando solicitado e autorizado pelo Presidente do Conselho
de Administração.
Parágrafo 3º. Sem prejuízo do disposto acima, a convocação das reuniões do Conselho de
Administração, com a designação de dia, hora e a especificação detalhada das matérias
que serão objeto de discussão e deliberação, será encaminhada por escrito e/ou por
correspondência eletrônica, aos membros do Conselho de Administração, com pelo menos
5 (cinco) dias de antecedência, em 1ª (primeira) convocação, e 3 (três) dias de
antecedência, em 2ª (segunda) convocação.
Parágrafo 4º. Não obstante as formalidades previstas no Parágrafo 1° acima, as reuniões
do Conselho de Administração serão consideradas devidamente instaladas e regulares
quando a totalidade de seus membros estiver presente, nos termos do Artigo 14,
Parágrafo 7°, acima e reputar-se-ão válidas as deliberações tomadas pela maioria dos
votos dos presentes, ressalvadas as hipóteses especiais previstas na Lei das Sociedades
por Ações e observado o disposto no Artigo 19, Parágrafo 2°, deste Estatuto Social.
Artigo 17. As reuniões do Conselho de Administração serão instaladas com a presença, inclusive
de forma remota, (i) em 1ª (primeira) convocação, com a presença de todos os membros eleitos do
Conselho de Administração; e (ii) em 2ª (segunda) convocação, com a presença da maioria dos
membros eleitos do Conselho de Administração.
Parágrafo 1º. Os membros do Conselho de Administração poderão participar remotamente
das reuniões do Conselho de Administração, por teleconferência ou videoconferência,
desde que (i) seja possível a identificação do(s) membro(s) que estiver(em) participando
remotamente; e (ii) enviem por carta ou comunicação eletrônica (e-mail) (com confirmação
de recebimento) para o Presidente do Conselho de Administração, na data de ocorrência
da referida reunião do Conselho de Administração, cópia assinada do voto proferido na
reunião do Conselho de Administração da qual participou de forma remota, voto este que
deverá ser arquivado na sede da Companhia. Na presente hipótese, a reunião deverá ser
considerada realizada no local onde se encontrava o Presidente do Conselho de
Administração.
Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no Parágrafo 3º abaixo, no caso de ausência
temporária de qualquer membro do Conselho de Administração, o membro ausente poderá
indicar seu substituto dentre os demais membros do Conselho de Administração, para
representá-lo e deliberar e votar, na reunião a qual não puder estar presente, as matérias
especificadas na autorização, por meio de carta entregue ou correio eletrônico ao
Presidente do Conselho de Administração, com prova de recebimento. Tais autorizações
devem ser arquivadas no livro próprio em que forem lavradas as atas das reuniões do
Conselho de Administração, nos termos do Parágrafo 4º abaixo.
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Parágrafo 3º. Os membros do Conselho de Administração que indicarem representantes,
nos termos do Parágrafo 2º acima, serão considerados, para todos os efeitos, presentes à
respectiva reunião.
Parágrafo 4º. Das reuniões serão lavradas atas em livro próprio, assinadas por todos os
membros presentes, observado o disposto no parágrafo anterior, devendo ser arquivadas
na Junta Comercial e publicadas aquelas que contiverem deliberação destinada a produzir
efeitos perante terceiros.
Parágrafo 5º. Os Diretores deverão fornecer ao Conselho de Administração toda e
qualquer informação requisitada em relação à Companhia e suas controladas e coligadas
e, caso solicitados, deverão comparecer às reuniões do Conselho de Administração a fim
de prestar esclarecimentos.
Parágrafo 6º. É vedada a deliberação pelo Conselho de Administração de assunto que não
tenha sido incluído na notificação de convocação, ressalvado o caso em que todos os
membros do Conselho de Administração compareçam à reunião e concordem em deliberála.
Artigo 18. O Conselho de Administração poderá criar comitês executivos ou consultivos,
permanentes ou não, para analisar e se manifestar sobre quaisquer assuntos, conforme
determinado pelo Conselho de Administração, sempre no intuito de assessorar o Conselho de
Administração em suas atribuições. Os membros de tais comitês, sejam ou não acionistas, deverão
ter experiência específica nas áreas de competência dos seus respectivos comitês, e ser eleitos e
ter eventual remuneração fixada pelo Conselho de Administração.
Artigo 19. Compete ao Conselho de Administração, além das demais atribuições estabelecidas na
legislação aplicável ou neste Estatuto Social, observado que, em relação às matérias que sejam de
competência dos órgãos deliberativos das subsidiárias da Companhia, a atribuição do Conselho de
Administração da Companhia consistirá na definição do voto a ser proferido pela Companhia, na
qualidade de acionista, nas referidas deliberações:
(i)

eleger e destituir os membros da Diretoria da Companhia e de suas subsidiárias e
fixar-lhes as atribuições;

(ii)

fiscalizar, supervisionar, aconselhar e apoiar a Diretoria no cumprimento do objeto
social da Companhia;

(iii)

convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente, ou nos casos previstos
em lei ou neste Estatuto Social;

(iv)

manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;

(v)

estabelecer a orientação geral e o direcionamento estratégico dos negócios da
Companhia e de suas sociedades controladas, aprovando diretrizes, políticas
empresariais e objetivos básicos;

(vi)

aprovar o orçamento anual da Companhia e/ou de suas subsidiárias (“Orçamento
Anual”), bem como qualquer modificação ou aditamento ao mesmo, sendo certo
que, caso um Orçamento Anual não seja aprovado pelo Conselho de Administração
por qualquer razão em um determinado exercício social, então o último Orçamento
Anual será mantido e todos os números contidos em tal Orçamento Anual deverão
ser aumentados de acordo com a variação do Índice de Preços ao Consumidor
Amplo (“IPCA”), calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE no exercício social imediatamente anterior;
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(vii)

aprovar o plano de negócios da Companhia e/ou de suas subsidiárias (“Plano de
Negócios”) para os próximos 5 (cinco) anos, conforme aplicável, bem como
qualquer modificação ou aditamento ao mesmo, sendo certo que, caso um Plano
de Negócios não seja aprovado pelo Conselho de Administração por qualquer razão
em um determinado exercício social, então o último Plano de Negócios será
mantido;

(viii)

deliberar sobre qualquer aquisição ou alienação de ativos pela Companhia e/ou por
suas subsidiárias (exceto por participações societárias em outras sociedades),
superior a R$500.000,00 (quinhentos mil reais) por operação, exceto se estiver
previsto no Orçamento Anual;

(ix)

aprovar a constituição de qualquer sociedade, bem como qualquer aquisição ou
alienação de ações, quotas ou outros valores mobiliários que confiram ao seu titular
direito a participação societária, emitidas por qualquer entidade, associações e/ou
joint ventures pela Companhia e/ou por suas subsidiárias, exceto se estiver previsto
no Orçamento Anual;

(x)

deliberar sobre a celebração, aditamento substancial ou término de qualquer acordo
de acionistas, acordo de associação ou qualquer acordo de voto similar, em
conexão com a participação societária detida pela Companhia em outras entidades;

(xi)

aprovar qualquer despesa de capital pela Companhia e/ou suas subsidiárias
superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais) por transação ou em uma série de
transações em um período subsequente de 12 (doze) meses, exceto se previsto no
Orçamento Anual;

(xii)

aprovar resgate, recompra ou amortização de qualquer valor mobiliário de emissão
das subsidiárias da Companhia;

(xiii)

deliberar sobre a constituição de gravames sobre os valores mobiliários de emissão
das subsidiárias detidos pela Companhia;

(xiv)

aprovar qualquer forma de associação ou parceria da Companhia e/ou de suas
subsidiárias com qualquer terceiro, incluindo joint ventures;

(xv)

aprovar a contratação de qualquer indivíduo, cuja remuneração anual e total,
incluindo salário, bônus e outros benefícios, seja superior a R$250.000,00 (duzentos
e cinquenta mil reais) por ano;

(xvi)

nomear e destituir o auditor independente da Companhia e/ou de suas subsidiárias;

(xvii)

deliberar sobre qualquer decisão ou escolha relevante com respeito a matérias
tributária ou contábil, e modificação de qualquer método, prática, procedimento ou
política relevante sobre contabilidade tributária, exceto se tal modificação seja
obrigatória pela lei aplicável;

(xviii)

celebrar quaisquer contratos que poderiam limitar ou restringir qualquer direito de
propriedade intelectual da Companhia e/ou de suas subsidiárias;

(xix)

aprovar o ajuizamento de qualquer litígio ou celebrar acordo sobre qualquer litígio
envolvendo valor acima de R$200.000,00 (duzentos mil reais), em nome da
Companhia e/ou de suas subsidiárias;

(xx)

declarar dividendos intermediários ou intercalares, conforme previsto no Artigo 30
deste Estatuto Social, observado o disposto em lei;
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(xxi)

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

(xxii)

autorizar a emissão pública ou privada de debêntures não conversíveis, notas
promissórias e outros títulos e valores mobiliários não conversíveis em ações;

(xxiii)

aprovar o registro de qualquer das subsidiárias da Companhia como companhia
aberta ou companhia com permissão para emitir qualquer tipo de valor mobiliário
admitido a negociação no mercado de capitais, bem como de qualquer outra oferta
pública de ações ou valores mobiliários de emissão de qualquer das subsidiárias da
Companhia;

(xxiv)

outorgar opção de compra de ações a seus administradores, empregados e
prestadores de serviços, assim como os administradores, empregados e
prestadores de serviços de suas controladas e coligadas, sem direito de preferência
para os atuais acionistas, nos termos dos planos aprovados em Assembleia Geral;

(xxv)

autorizar a aquisição de ações de emissão da Companhia para permanência em
tesouraria ou cancelamento, ou posterior alienação, exceto nos casos
expressamente previstos na regulamentação vigente;

(xxvi)

independentemente do valor envolvido e exceto se previsto no Orçamento Anual, a
celebração ou término de, ou qualquer aditamento a, qualquer contrato envolvendo
a marca “Espaçolaser”, fora do escopo normal dos negócios;

(xxvii) manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de
aquisição de ações (“OPA”) que tenha por objeto as ações de emissão da
Companhia, por meio de parecer prévio fundamentado, divulgado em até
15 (quinze) dias da publicação do edital da OPA, e que deverá abordar, no mínimo
(i) a conveniência e oportunidade da OPA quanto ao interesse da Companhia e do
conjunto dos acionistas e em relação ao preço e aos potenciais impactos para a
liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) os planos estratégicos
divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (iii) as alternativas à aceitação
da OPA disponíveis no mercado;
(xxviii) cumprir as demais atribuições que lhe são fixadas em lei e neste Estatuto Social; e
(xxix)

definir e gerir o nível de exposição ao risco na condução dos negócios da
Companhia.

Parágrafo 1º. Ao Conselho de Administração caberá ainda acompanhar e fiscalizar a
gestão da Diretoria da Companhia, examinando a qualquer tempo documentos, livros e
papeis da Companhia, e solicitando informações sobre contratos celebrados ou em via de
celebração, e quaisquer outros atos, incluindo eventuais acordos de acionistas devidamente
arquivados na sede da Companhia, contratos com partes relacionadas, programas de
opção de aquisição de ações e de outros títulos conversíveis de emissão da Companhia.
Parágrafo 2º. Ressalvadas as transações entre partes relacionadas de valor inferior a
R$200.000,00 (duzentos mil reais), todas e quaisquer operações celebradas entre a
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Companhia e qualquer de suas partes relacionadas deverão ser aprovadas pela maioria
dos membros do Conselho de Administração, incluindo obrigatoriamente todos os
conselheiros independentes.
Parágrafo 3º. Para fins do disposto no Parágrafo 4° deste Artigo 19, prevalecerá a
competência da Assembleia Geral na ocasião de conflito entre as matérias a serem
submetidas à deliberação da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração.
Parágrafo 4º. Exceto no caso dos conselheiros independentes, o exercício do direito de
voto pelos membros do Conselho de Administração nas matérias previstas neste Artigo 19
e em quaisquer outras de sua competência, em especial, nas deliberações a respeito do
exercício do direito de voto pela Companhia no âmbito de suas controladas e coligadas,
deverá observar as disposições previstas em eventuais acordos de acionistas arquivados
na sede da Companhia, conforme aplicável.
Parágrafo 5º. Os valores previstos neste Artigo 19 deverão ser corrigidos, ao final de cada
exercício social, pela variação positiva do IPCA no exercício social inteiro em questão, ou
por outro índice com base similar que venha a substituí-lo.
Parágrafo 6º. Até 30 de novembro de cada exercício social, a Diretoria deverá apresentar
proposta ao Conselho de Administração referente ao Orçamento Anual para o exercício
social subsequente e ajustes ao plano de negócios da Companhia para os próximos
5 (cinco) exercícios sociais.
Seção III

Da Diretoria

Artigo 20. A Diretoria será composta por, no mínimo, 3 (três) membros e, no máximo, 9 (nove)
membros, acionistas ou não, residentes no país, todos eleitos pelo Conselho de Administração e
por ele destituíveis a qualquer tempo, permitida a reeleição, sendo composta pelos seguintes
cargos: 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor de Relações com Investidores, 1 (um) Diretor
Financeiro e os demais serão Diretores sem designação específica, eleitos para um mandato
unificado de 2 (dois) anos.
Parágrafo 1º. Compete ao Diretor Presidente a busca do crescimento, a gestão estratégica
da Companhia e de suas controladas, a condução geral dos negócios, a efetivação de
novos negócios, a representação institucional, o planejamento estratégico, a promoção de
políticas corporativas, a valorização do negócio e a maximização do retorno dos
investimentos dos acionistas.
Parágrafo 2º. Compete ao Diretor de Relações com Investidores: (i) responsabilizar-se pela
prestação de informações ao público investidor, à CVM e às bolsas de valores ou mercados
de balcão, nacionais e internacionais, bem como às entidades de regulação e fiscalização
correspondentes, mantendo atualizados os registros da Companhia nessas instituições;
(ii) representar a Companhia perante a CVM, as bolsas de valores e demais entidades do
mercado de capitais, bem como prestar informações relevantes aos investidores, ao
mercado em geral, à CVM e à B3; e (iii) outras funções estabelecidas em lei e na
regulamentação vigente.
Parágrafo 3º. Compete ao Diretor Financeiro a capitalização e a gestão financeira da
Companhia, bem como o relacionamento com o mercado financeiro. Adicionalmente,
responde pelas funções corporativas de planejamento econômico-financeiro, finanças e
controladoria da Companhia.
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Parágrafo 4º. Caberá ao Conselho de Administração determinar atribuições adicionais aos
membros da Diretoria da Companhia além das já previstas no presente Estatuto Social.
Parágrafo 5º. Os Diretores ficam dispensados de prestar caução, como permitido por lei.
Parágrafo 6º. O cargo de Diretor de Relações com Investidores pode ser acumulado por
outro Diretor da Companhia.
Parágrafo 7º. Os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse e a investidura dos
seus respectivos substitutos. As competências dos cargos de Diretores que não tiverem
sido preenchidos, ou cujo respectivo Diretor esteja impedido ou ausente, serão exercidas
pelo Diretor Presidente, até a designação do Diretor que assumirá o respectivo cargo.
Parágrafo 8º. Os Diretores deverão ser pessoas com reputação ilibada, comprovada
experiência prática na sua área de atuação e ausência de conflito de interesse, cujos
mandatos devem ter caráter de exclusividade.
Artigo 21. Compete à Diretoria, observadas as disposições deste Estatuto Social, especialmente
as competências específicas constantes do Artigo 20 deste Estatuto Social, a administração dos
negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes,
ressalvados aqueles para os quais, por lei ou por este Estatuto Social, seja atribuída a competência
à Assembleia Geral ou ao Conselho de Administração. No exercício de suas funções, os Diretores
poderão realizar todas as operações e praticar todos os atos necessários à consecução dos
objetivos de seu cargo, observadas as disposições previstas neste Estatuto Social quanto à forma
de representação, à alçada para a prática de determinados atos, e a orientação geral dos negócios
estabelecida pelo Conselho de Administração, incluindo (i) deliberar sobre e aprovar a aplicação de
recursos; (ii) transigir, renunciar, ceder direitos; confessar dívidas; (iii) fazer acordos; (iv) firmar
compromissos; (v) contrair obrigações; (vi) celebrar contratos; (vii) adquirir, transferir e onerar bens
móveis e imóveis da Companhia; (viii) prestar caução, avais e fianças; (ix) emitir, endossar,
caucionar, descontar, sacar e avalizar títulos em geral; assim como (x) abrir, movimentar e encerrar
contas em estabelecimentos de crédito, observadas as restrições e limites da lei, bem como
aquelas estabelecidas neste Estatuto Social.
Artigo 22. Em caso de vacância dos cargos de Diretor, será convocada reunião do Conselho de
Administração para eleição do respectivo substituto, que completará o mandato do Diretor
substituído, dentro de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data da vacância do cargo ou
verificação do impedimento.
Artigo 23. Observados os termos abaixo, a Companhia ficará obrigada:
(i)

(ii)

com relação a qualquer obrigação que tenha sido expressa e previamente aprovada
pela Assembleia Geral de acionistas ou pelo Conselho de Administração da
Companhia:
(a)

pela assinatura conjunta de quaisquer 2 (dois) Diretores; e

(b)

pela assinatura de 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador,
devidamente constituído na forma do Parágrafo 1º abaixo.

na prática de qualquer ato que resulte na assunção de obrigações para a
Companhia em montante inferior a R$100.000,00 (cem mil reais), em uma única
transação ou em uma série de transações em um período subsequente de 12 (doze)
meses:
(a)

pela assinatura conjunta de quaisquer 2 (dois) Diretores; e
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(b)
(iii)

pela assinatura de 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador,
devidamente constituído na forma do Parágrafo 1º abaixo.

na prática de qualquer ato que resulte na assunção de obrigações para a
Companhia em montante superior a R$100.000,00 (cem mil reais), em uma única
transação ou em uma série de transações em um período subsequente de 12 (doze)
meses:
(a)

pela assinatura conjunta de quaisquer 2 (dois) Diretores, sendo um deles,
obrigatoriamente, o Diretor Financeiro; e

(b)

pela assinatura de 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador,
devidamente constituído na forma do Parágrafo 1º abaixo (com assinatura
do Diretor Financeiro).

Parágrafo 1º. As procurações serão outorgadas pela assinatura conjunta de 2 (dois)
Diretores (sendo, no caso do disposto no Artigo 23, inciso (iii), alínea (b) acima, que um dos
Diretores deverá ser o Diretor Financeiro) e conterão poderes expressos para o
desempenho de atividades específicas, vedado o substabelecimento, e válidas para um
período limitado de, no máximo, um ano. Procurações com cláusula ad juditia et extra
poderão ser outorgadas por prazo indeterminado e permitir o substabelecimento.
Parágrafo 2º. É vedado aos Diretores e procuradores comprometer a Companhia em
operações estranhas ao negócio, objetivos e interesses da Companhia.
Artigo 24. Qualquer ato estranho ao objeto social e aos negócios da Companhia praticado por
acionistas, membros do Conselho da Administrado, da Diretoria, procuradores ou empregados da
Companhia, como, por exemplo, avais, fianças, endossos e outras garantias dadas em benefício
de terceiros, são expressamente proibidas e deverão ser ineficazes perante a Companhia e
terceiros, exceto se prévia e expressamente autorizado neste Estatuto Social, pela Assembleia
Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso.
Artigo 25. As subsidiárias da Companhia deverão possuir uma Diretoria composta pelos mesmos
indivíduos eleitos para ocupar os cargos de Diretores da Companhia, de tempos em tempos.
Capítulo V

Do Conselho Fiscal

Artigo 26. A Companhia terá um Conselho Fiscal composto por 3 (três) membros efetivos e igual
número de suplentes, acionistas da Companhia ou não, o qual não funcionará em caráter
permanente e somente será instalado por deliberação da Assembleia Geral, ou a pedido dos
acionistas, nos termos da legislação e da regulamentação aplicáveis.
Parágrafo 1º. Os membros do Conselho Fiscal, pessoas naturais, residentes no país,
legalmente qualificadas, serão eleitos pela Assembleia Geral que deliberar a instalação do
órgão, e exercerão seu mandato até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar
após a eleição.
Parágrafo 2º. A posse dos membros do Conselho Fiscal, se e quando instalado nos termos
deste Estatuto Social, dar-se-á por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo referido
membro empossado e contemplando a sua sujeição à cláusula compromissória de que trata
o Artigo 40 deste Estatuto Social e estará condicionada ao atendimento dos requisitos legais
aplicáveis.
Parágrafo 3º. Os membros do Conselho Fiscal farão jus à remuneração que lhes for fixada
em Assembleia Geral.
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Parágrafo 4º. Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respectivo
suplente ocupará seu lugar.
Parágrafo 5º. Não poderá ser eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal da
Companhia aquele que incorra em qualquer hipótese legal de inelegibilidade, incluindo o
caso em que ocupe cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da
Companhia.
Artigo 27. O Conselho Fiscal, quando instalado, terá as atribuições previstas em lei, sendo
indelegáveis as funções de seus membros. O Regimento Interno do Conselho Fiscal deverá ser
elaborado, discutido e votado por seus membros na primeira reunião convocada após a sua
instalação.
Capítulo VI

Exercício Social e Lucros

Artigo 28. O exercício social terá início em 1° de janeiro e término em 31 de dezembro de cada
ano, ocasião em que o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras deverão ser
preparados de acordo com os prazos e demais condições previstas na legislação aplicável.
Parágrafo único. As demonstrações financeiras da Companhia deverão ser auditadas, na
forma da legislação aplicável, por auditor independente, devidamente registrado na CVM.
Artigo 29. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos
acumulados, se houver, e a provisão de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. O
prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros acumulados, pelas reservas de
lucros e pela reserva legal, nessa ordem. O lucro líquido deverá ser alocado na seguinte forma:
(i)

5% (cinco por cento) serão destinados para a reserva legal, que não excederá 20%
(vinte por cento) do capital social;

(ii)

25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, serão destinados para o pagamento do
dividendo obrigatório devido aos acionistas, observadas as demais disposições
deste Estatuto Social e a legislação aplicável; e

(iii)

eventual saldo será destinado de acordo com deliberação da Assembleia Geral.

Artigo 30. A Companhia poderá:
(i)

declarar dividendos intermediários, à conta do lucro apurado, dos lucros
acumulados e da reserva de lucros;

(ii)

levantar balanços relativos a períodos inferiores a um semestre e distribuir
dividendos intercalares, desde que o total de dividendos pagos em cada semestre
do exercício social não exceda o montante das reservas de capital de que trata o
artigo 182, parágrafo 1°, da Lei das Sociedades por Ações; e

(iii)

creditar ou pagar aos acionistas, na periodicidade que decidir, juros sobre o capital
próprio, os quais serão imputados ao valor do dividendo obrigatório, passando a
integrá-los para todos os efeitos legais.

Parágrafo único. Revertem em favor da Companhia os dividendos e juros sobre capital
próprio que não forem reclamados por seus beneficiários dentro do prazo de 3 (três) anos
contados da data em que foram colocados à disposição dos acionistas.
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Artigo 31. Salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, os dividendos serão pagos em até
60 (sessenta) dias contados da data em que forem declarados e, de qualquer modo, dentro do
exercício social.
Capítulo VII
Alienação de Controle,
Cancelamento de Registro de Companhia Aberta e Saída do Novo Mercado
Artigo 32. A alienação direta ou indireta de controle da Companhia, tanto por meio de uma única
operação, quanto por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob condição de que
o adquirente se obrigue a efetivar OPA, tendo por objeto as ações de emissão da Companhia de
titularidade dos demais acionistas da Companhia, observando as condições e os prazos previstos
na legislação vigente e no Regulamento do Novo Mercado, de forma a lhes assegurar tratamento
igualitário àquele dado ao acionista controlador alienante.
Artigo 33. A saída da Companhia do Novo Mercado poderá ocorrer em decorrência (i) de decisão
do acionista controlador ou da Companhia; (ii) do descumprimento de obrigações do Regulamento
do Novo Mercado; e (iii) do cancelamento de registro de companhia aberta da Companhia ou da
conversão de categoria do registro na CVM.
Artigo 34. A saída voluntária da Companhia do Novo Mercado deverá ser precedida de OPA,
respeitadas as disposições legais e regulamentares aplicáveis, em especial os procedimentos
previstos na regulamentação da CVM sobre OPA para cancelamento de registro de companhia
aberta, e observados os seguintes requisitos: (i) o preço ofertado deverá ser justo, o qual deverá
ser obtido conforme disposto no Artigo 35 deste Estatuto Social e nas demais disposições legais e
regulamentares aplicáveis, sendo possível o pedido de nova avaliação da Companhia; e (ii)
acionistas titulares de mais de 1/3 (um terço) das ações em circulação, deverão aceitar a OPA ou
concordar expressamente com a saída do Novo Mercado sem efetuar a venda das ações.
Parágrafo 1º. Os aceitantes da OPA não poderão ser submetidos a rateio na alienação de
sua participação, observados os procedimentos de dispensa dos limites previstos na
regulamentação aplicável.
Parágrafo 2º. O ofertante ficará obrigado a adquirir as ações em circulação remanescentes,
pelo prazo de 1 (um) mês, contado da data da realização do leilão, pelo preço final do leilão
da OPA, atualizado até a data do efetivo pagamento, nos termos do edital, da legislação e
da regulamentação em vigor, que deve ocorrer em, no máximo, 15 (quinze) dias contados
da data do exercício da faculdade pelo acionista.
Parágrafo 3º. Independentemente da previsão contida no caput deste Artigo 34, a saída
voluntária da Companhia do Novo Mercado poderá ocorrer na hipótese de dispensa de
realização da OPA aprovada pela maioria dos votos dos acionistas titulares de ações em
circulação presentes em Assembleia Geral, desde que instalada em (i) primeira
convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços)
do total das ações em circulação, ou (ii) segunda convocação, com a presença de qualquer
número de acionistas titulares de ações em circulação.
Artigo 35. Na OPA a ser feita pelo acionista controlador ou pela Companhia para o cancelamento
do registro de companhia aberta, o preço a ser ofertado deverá corresponder ao preço justo, ao
menos igual ao valor de avaliação da Companhia apurado em laudo de avaliação de que tratam os
Parágrafos 1° e 2° deste Artigo 35, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis.
Parágrafo 1º. O laudo de avaliação mencionado no caput deste Artigo 35 deverá ser
elaborado por instituição ou empresa especializada, com experiência comprovada e
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independência quanto ao poder de decisão da Companhia, de seus administradores e/ou
acionista(s) controlador(es), além de satisfazer os requisitos do artigo 8°, parágrafo 1°, da
Lei das Sociedades por Ações, e conter a responsabilidade prevista no parágrafo 6° desse
mesmo artigo.
Parágrafo 2º. A escolha da instituição ou empresa especializada responsável pela
determinação do preço justo a ser ofertado nos termos deste Artigo 35 é de competência
privativa da Assembleia Geral, observado os requisitos previstos no Artigo 34 acima.
Artigo 36. Na hipótese de operação de reorganização societária que envolva a transferência da
base acionária da Companhia, a(s) sociedade(s) resultante(s) deverá(ão) pleitear o ingresso no
Novo Mercado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da Assembleia Geral que
aprovou a referida operação.
Parágrafo único. Caso a operação de reorganização societária envolva sociedade
resultante que não pretenda pleitear o ingresso no Novo Mercado, a maioria dos titulares
das ações em circulação da Companhia presentes na Assembleia Geral deverão anuir com
essa decisão.
Artigo 37. A saída da Companhia do Novo Mercado em razão de descumprimento de obrigações
constantes do Regulamento do Novo Mercado estará condicionada à efetivação de OPA a ser
realizada com as mesmas características descritas no Artigo 34 deste Estatuto Social.
Parágrafo único. Na hipótese de não atingimento do percentual de que trata o caput do
Artigo 34 deste Estatuto Social, após a realização de OPA, as ações de emissão da
Companhia ainda serão negociadas pelo prazo de 6 (seis) meses no Novo Mercado,
contados da realização do leilão da OPA.
Capítulo VIII

Dissolução e Liquidação

Artigo 38. O falecimento, falência, insolvência, declaração de incapacidade ou retirada de qualquer
dos acionistas não dissolverá a Companhia, que continuará com os demais acionistas.
Artigo 39. A Companhia dissolver-se-á nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral,
quando for o caso, determinar o modo de liquidação e nomear o Conselho Fiscal e o liquidante que
deverão atuar no período da liquidação, fixando-lhes a remuneração.
Capítulo IX

Resolução de Disputas

Artigo 40. A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do conselho fiscal, efetivos
e suplentes, se houver, obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de
Arbitragem do Mercado, na forma de seu regulamento, qualquer controvérsia que possa surgir entre
eles, relacionada com ou oriunda da sua condição de emissor, acionistas, administradores e
membros do conselho fiscal, e em especial, decorrentes das disposições contidas na Lei nº 6.385,
de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, na Lei das Sociedades por Ações, nas normas
editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela CVM, neste
Estatuto Social, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de valores
mobiliários em geral, além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, dos demais
regulamentos da B3 e do contrato de participação no Novo Mercado.
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Capítulo X

Disposições Gerais

Artigo 41. Este Estatuto Social rege-se pela Lei das Sociedades por Ações. Os casos omissos
neste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral e regulados de acordo com o que
preceitua a Lei das Sociedades por Ações, respeitado o Regulamento do Novo Mercado.
Artigo 42. A Companhia observará, no que aplicável, as regras de divulgação de informações
previstas na regulamentação da CVM e nas normas da B3, aplicáveis a companhias listadas em
geral e no segmento especial de listagem denominado Novo Mercado, em particular.
Artigo 43. A Companhia poderá indenizar e/ou manter indenes seus administradores, conselheiros
fiscais e demais funcionários que exerçam cargo ou função de gestão na Companhia e suas
controladas (em conjunto ou isoladamente “Beneficiários”), custeando ou reembolsando
diretamente os Beneficiários por quaisquer despesas, danos ou prejuízos eventualmente incorridos
a qualquer tempo e que estejam diretamente ou indiretamente relacionados ao exercício de suas
funções na Companhia, incluindo mas não limitados a honorários advocatícios, pareceres jurídicos,
custas processuais e multas e indenizações nas esferas administrativa, civil ou penal, nos termos
e condições de contratos de indenização a serem celebrados entre a Companhia e cada um dos
Beneficiários, mediante aprovação pelo Conselho de Administração da Companhia.
Parágrafo 1º. Não são passíveis de indenização as despesas decorrentes de atos dos
Beneficiários praticados (i) fora do exercício de suas atribuições; (ii) com má-fé, dolo, culpa
grave ou mediante fraude; ou (iii) em interesse próprio ou de terceiros, em detrimento do
interesse social da Companhia.
Parágrafo 2º. Caso a Companhia delibere pelo adiantamento de despesas antes de
decisão final no âmbito arbitral, judicial ou administrativo, o Beneficiário estará obrigado a
devolver os valores adiantados nos casos em que, após tal decisão, restar comprovado que
o ato praticado pelo administrador não é passível de indenização nos termos do Parágrafo
1º deste Artigo 43 ou do respectivo contrato de indenização.
Artigo 44. A Companhia observará os acordos de acionistas arquivados em sua sede, na forma do
artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações.
Artigo 45. As disposições contidas no Artigo 7º; no Artigo 8º; nos itens (x) e, no que se refere ao
cancelamento de registro de companhia aberta ou da conversão de categoria de registro perante a
CVM, (xi) do Artigo 13; e no Parágrafo 5º do Artigo 14 somente terão eficácia a partir da data de
concessão do registro de companhia aberta da Companhia pela CVM. As disposições contidas nos
Parágrafos 1°, 2° e 3° do Artigo 1º; nos itens (ix) e, no que se refere à saída do Novo Mercado, (xi)
do Artigo 13; no Parágrafo 1º do Artigo 14; nos Parágrafos 1°, 2° e 5º do Artigo 15; no item (xxvii)
e nos Parágrafo 3° e 4º do Artigo 19; no Parágrafo 2° do Artigo 26; e nos Capítulos VII e IX deste
Estatuto Social somente terão eficácia com a entrada em vigor do Contrato de Participação no Novo
Mercado, a ser assinado entre a Companhia e a B3.
***
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depilação
DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM N° 400

MPM CORPÓREOS S.A. , sociedade por ações em fase de registro perante a Comissão de Valores
Mobiliários (" CVM") na categoria A, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Avenida
dos Eucaliptos, n° 763 , sala 2, lndianópolis, CEP 04517-050 , inscrita no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica do Ministério da Economia sob o na 26.659 .061/0001-59 , neste ato representada na
forma de seu estatuto social (" Companhia"), vem , no âmbito da oferta pública de distribuição primária
e secundária de ações ordinárias de sua emissão , todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus
ou gravames ("Ações"), compreendendo a distribuição (i) primária de ações ordinárias a serem
emitidas pela Companhia ; e (ii) secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e de
titu laridade dos acionistas vendedores identificados no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de
Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da MPM Corpóreos S.A.
(" Prospecto Preliminar"), em ambos os casos , a ser realizada no Brasil , sob coordenação do Banco
ltaú BBA S.A. ("Coordenador Líder" ou "ltaú BBA"), do Banco Santander (Brasil) S.A. ("Santander")
e do Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. ("Goldman Sachs" e, em conjunto com o
Coordenador Líder e o Santander, "Coordenadores da Oferta ") , com esforços de colocação das
Ações no exterior (" Oferta") , nos termos da Instrução da CVM n° 400 , de 29 de dezembro de 2003 ,
conforme alterada ("Instrução CVM 400") , apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da
Instrução CVM 400.

A Companh ia, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400 , declara que:
(i)

disponibil izou para análise dos Coordenadores da Oferta e de seus assessores legais todos
os documentos e informações relevantes sobre a Companhia e relacionados à Oferta ;

(ii)

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

(iii)

as informações prestadas pela Companhia, no Prospecto Prel iminar e no Prospecto Definitivo
da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
MPM Corpóreos S.A. ("Prospecto Definitivo"), incluindo seus respectivos anexos, bem como
as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da Oferta , inclusive aquelas
eventuais ou periódicas divulgadas pela Companhia , nas datas de suas respectivas
publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores
uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;

(iv)

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

(v)

o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com
as normas pertinentes , incluindo , mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao Código
ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400

MAGNÓLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, fundo de
investimento em participações multiestratégia, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 26.290.061/0001-24,
representado pelo seu administrador, BRL TRUST INVESTIMENTOS LTDA., sociedade empresária
limitada com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, 151, 19º andar,
CEP 01451-011, inscrita no CNPJ/ME 23.025.053/0001-62 (“Acionista Vendedor”), vem, no âmbito
da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da MPM
Corpóreos S.A. (“Companhia”), todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames
(“Ações”), compreendendo a distribuição (i) primária de ações ordinárias a serem emitidas pela
Companhia; e (ii) secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do
Acionista Vendedor e dos demais acionistas vendedores identificados no Prospecto Preliminar da
Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Empreendimentos MPM Corpóreos S.A. (“Prospecto Preliminar”), a ser realizada no Brasil, sob
coordenação do Banco Itaú BBA S.A. (“Coordenador Líder” ou “Itaú BBA”), do Banco Santander
(Brasil) S.A. (“Santander”) e do Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. (“Goldman Sachs” e,
em conjunto com o Coordenador Líder e o Santander, “Coordenadores da Oferta”), com esforços de
colocação das Ações no exterior (“Oferta”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”),
apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400.
O Acionista Vendedor, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que:
(i)

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

(ii)

as informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, no Prospecto Preliminar
e no Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações
Ordinárias de Emissão da MPM Corpóreos S.A. (“Prospecto Definitivo”), incluindo seus
respectivos anexos, bem como as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da
Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas divulgadas pela Companhia, nas datas de
suas respectivas publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo
aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;

(iii)

o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da
Oferta, das ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômicofinanceira, os riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes; e

(iv)

o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as
normas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao Código ANBIMA
de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas
Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários,
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expedido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais –
ANBIMA e atualmente em vigor.
São Paulo, 04 de janeiro de 2021.

__________________________________
MAGNÓLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM N° 400

PAULO JOSÉ IASZ DE MORAIS , brasileiro , casado, advogado , residente e domiciliado na Cidade de
Paulo, Estado de São Paulo , portador da Cédula de Identidade RG n° 17.204 .210-0 SSP/SP, inscrito
no CPF/ME sob o n° 091 .195.798-70 ("Acionista Vendedor") , vem , no âmbito da oferta pública de
distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da MPM Corpóreos
SA (" Companhia") , todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Ações") ,
compreendendo a distribuição (i) primária de ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia ; e
(ii) secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor
e dos demais acionistas vendedores identificados no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de
Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Empreendimentos MPM
Corpóreos SA ("Prospecto Preliminar"), a ser realizada no Brasil , sob coordenação do Banco ltaú
BBA SA (" Coordenador Líder" ou "ltaú BBA ") , do Banco Santander (Brasil) SA (" Santander") e
do Goldman Sachs do Brasil Banco Mú ltiplo SA (" Goldman Sachs" e, em conjunto com o
Coordenador Líder e o Santander, "Coordenadores da Oferta"), com esforços de colocação das
Ações no exterior (" Oferta"), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (" CVM") n°
400, de 29 de dezembro de 2003 , conforme alterada (" Instrução CVM 400 ") , apresentar a declaração
de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400 .

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

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

(ii) as informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, no Prospecto Preliminar e
no Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações
Ordinárias de Emissão da MPM Corpóreos SA ("Prospecto Definitivo"), incluindo seus
respectivos anexos, bem como as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da
Oferta , incl usive aquelas eventuais ou periódicas divulgadas pela Companhia , nas datas de suas
respectivas publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta ;
(iii) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá , nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da
Oferta, das ações a serem ofertadas, da Companhia , suas atividades, situação econômicofinanceira , os riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes ; e
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(iv) o Prospecto Prel iminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as
novas pertinentes, incluindo , mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao Código ANBIMA
de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas
Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários, expedido
pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA e
atualmente em vigor.
São Paulo , 04 de janeiro de 2021.
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 400

SMZXP PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº
22.377.621/0001-21, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Magalhães de Castro, 4800, Conjunto 61, CEP 05502-001, neste ato representada na forma de seu
contrato social (“Acionista Vendedor”), vem, no âmbito da oferta pública de distribuição primária e
secundária de ações ordinárias de emissão da MPM Corpóreos S.A. (“Companhia”), todas livres e
desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames (“Ações”), compreendendo a distribuição
(i) primária de ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia; e (ii) secundária de ações
ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor e dos demais
acionistas vendedores identificados no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição
Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Empreendimentos MPM Corpóreos S.A.
(“Prospecto Preliminar”), a ser realizada no Brasil, sob coordenação do Banco Itaú BBA S.A.
(“Coordenador Líder” ou “Itaú BBA”), do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”) e do Goldman
Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. (“Goldman Sachs” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o
Santander, “Coordenadores da Oferta”), com esforços de colocação das Ações no exterior
(“Oferta”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de
dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução CVM 400”), apresentar a declaração de que trata o
artigo 56 da Instrução CVM 400.
O Acionista Vendedor, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que:
(i) é responsável pela veracidade, consistência, qualidade e suficiência das informações por ele
prestadas por ocasião do registro e fornecidas ao mercado durante a Oferta;
(ii) as informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, no Prospecto Preliminar e
no Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações
Ordinárias de Emissão da MPM Corpóreos S.A. (“Prospecto Definitivo”), incluindo seus
respectivos anexos, bem como as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da
Oferta, inclusive aquelas eventuais ou periódicas divulgadas pela Companhia, nas datas de suas
respectivas publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta;
(iii) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da
Oferta, das ações a serem ofertadas, da Companhia, suas atividades, situação econômicofinanceira, os riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes; e
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(iv) o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as
novas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao Código ANBIMA
de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas
Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários, expedido
pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais – ANBIMA e
atualmente em vigor.
São Paulo, 04 de janeiro de 2021.
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM N° 400

TITO VIRGÍLIO AUGUSTO VEIGA PINTO , português , empresário, residente e domiciliado na Cidade
de São Paulo , Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG n° 331 .392-R
SE/DPMAF/SP , inscrito no CPF/ME sob o n° 486.540.197-00 ("Acionista Vendedor") , vem, no
âmbito da oferta públ ica de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da
MPM Corpóreos S.A. ("Companhia") , todas livres e desembaraçadas de qua isquer ônus ou
gravames ("Ações ") , compreendendo a distribuição (i) primária de ações ordinárias a serem emitidas
pela Companh ia; e (ii) secundária de ações ord inárias de emissão da Companhia e de titularidade do
Acionista Vendedor e dos demais acionistas vendedores identificados no Prospecto Prel iminar da
Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da
Empreend imentos MPM Corpóreos S.A. ("Prospecto Preliminar"), a ser realizada no Brasil , sob
coordenação do Banco ltaú BBA S.A. ("Coordenador Líder" ou "ltaú BBA") , do Banco Santander
(Brasil) S.A. (" Santander") e do Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A. (" Goldman Sachs" e,
em conjunto com o Coordenador Líder e o Santander, "Coordenadores da Oferta") , com esforços de
colocação das Ações no exterior ("Oferta") , nos termos da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (" CVM") n° 400, de 29 de dezembro de 2003 , conforme alterada ("Instrução CVM 400 ") ,
apresentar a declaração de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400 .

O Acion ista Vendedor, em cumprimento ao disposto no artigo 56 da Instrução CVM 400, declara que:
(i)

é responsáve l pe la veracidade, consistência , qualidade e suficiência das informações por ele
prestadas por ocasião do reg istro e fornecidas ao mercado durante a Oferta ;

(ii) as in fo rmações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, no Prospecto Prel imina r
e no Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações
Ordinárias de Emissão da MPM Corpóreos S.A. (" Prospecto Definitivo"), incluindo seus
respectivos anexos, bem como as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da
Oferta , inclusive aquelas eventuais ou periódicas divulgadas pela Companhia , nas datas de
suas respectivas publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo
aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta ;
(iii) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá , nas datas de suas respectivas
publicações, as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da
Oferta , das ações a serem ofertadas, da Companhia , suas atividades, situação econômicofinanceira , os riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes ; e
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(iv) o Prospecto Prel iminar fo i elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as
novas pertinentes, incluindo, mas não se limitando, à Instrução CVM 400 e ao Código ANBIMA
de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas
Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aqu isição de Valores Mobiliários,
exped ido pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capita is ANBIMA e atualmente em vigor.
São Pau lo, 04 d

TITO VIRGÍLIO AUGUSTO VEIGA PINTO
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DECLARAÇÃO
PARA FINS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO CVM N° 400

YGOR ALESSANDRO DE MOURA , brasileiro , casado , médico, residente e domiciliado na Cidade de
São Paulo , Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade CRM/SP n° 98 .830 inscrito no
CPF/ME sob o n° 651.412 .881-53 ("Acionista Vendedor"), vem , no âmbito da oferta pública de
distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da MPM Corpóreos
SA ("Companhia") , todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames ("Ações") ,
compreendendo a distribuição (i) primária de ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia ; e
(ii) secundária de ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade do Acionista Vendedor
e dos demais acionistas vendedores identificados no Prospecto Preliminar da Oferta Pública de
Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Empreendimentos MPM
Corpóreos SA ("Prospecto Preliminar") , a ser realizada no Brasil , sob coordenação do Banco ltaú
BBA SA ("Coordenador Líder" ou "ltaú BBA"), do Banco Santander (Brasil) SA ("Santander") e
do Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo SA ("Goldman Sachs" e, em conjunto com o
Coordenador Líder e o Santander, "Coordenadores da Oferta") , com esforços de colocação das
Ações no exterior ("Oferta") , nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM ") n°
400 , de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada ("In strução CVM 400") , apresentar a declaração
de que trata o artigo 56 da Instrução CVM 400 .

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

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

(ii) as informações prestadas pela Companhia e pelo Acionista Vendedor, no Prospecto Preliminar e
no Prospecto Definitivo da Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações
Ordinárias de Emissão da MPM Corpóreos SA (" Prospecto Definitivo") , incluindo seus
respectivos anexos, bem como as informações fornecidas ao mercado durante todo o prazo da
Oferta , inclusive aquelas eventuais ou periódicas divulgadas pela Companhia , nas datas de suas
respectivas publicações, são verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos
investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta ;
(iii) o Prospecto Preliminar contém e o Prospecto Definitivo conterá, nas datas de suas respectivas
publicações , as informações relevantes necessárias ao conhecimento pelos investidores da
Oferta , das ações a serem ofertadas, da Companhia , suas atividades , situação econômicofinanceira , os riscos inerentes à sua atividade e quaisquer outras informações relevantes ; e
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(iv) o Prospecto Preliminar foi elaborado e o Prospecto Definitivo será elaborado de acordo com as
novas pertinentes , incluindo, mas não se limitando , à Instrução CVM 400 e ao Código ANBIMA
de Regulação e Melhores Práticas para Estruturação, Coordenação e Distribuição de Ofertas
Públicas de Valores Mobiliários e Ofertas Públicas de Aquisição de Valores Mobiliários, expedido
pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA e
atualmente em vigor.
São Paulo, 04 de janeiro de 2021 .

YGOR AfuANDRO DE MOURA
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DECLARAÇÃO DO COORDENADOR LÍDER NOS TERMOS DO ARTIGO 56 DA INSTRUÇÃO
CVM 400
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MAGNOLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ/ME nº 26.290.061/0001-24
ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2020
HORÁRIO E LOCAL: Às 09:00 horas, na sede social do administrador do Fundo, a BRL TRUST
INVESTIMENTOS LTDA., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Iguatemi, 151, 19º andar (“Administrador”), com possibilidade de participação por meio de
conferência telefônica ou vídeo conferência.
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade
dos membros do Comitê de Investimentos do MAGNOLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (“Fundo”), em conformidade com o regulamento do
Fundo (“Regulamento”).
MESA: Presidente: Dirk Donath. Secretário(a): Farah Deeba Khan.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a participação na oferta pública inicial de distribuição primária
e secundária de ações ordinárias do MPM CORPÓREOS S.A., sociedade por ações, inscrita
sob o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) nº
26.659.061/0001-59, com sede localizada cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida dos Eucaliptos, 762, sala 02, Indianópolis, CEP 04517-050 (“Companhia”), e, em caso
de aprovação: (A) orientar o Administrador à comparecer na Assembleia Geral Extraordinária
da Companhia a ser realizada nos próximos 10 (dez) dias para deliberar sobre os seguintes
temas: (i) a realização da oferta pública primária e secundária de ações ordinárias de emissão
da Companhia (“Ações”), a ser realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, nos
termos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada
(“Instrução CVM 400”) e demais normativos aplicáveis, com esforços de colocação das Ações no
exterior (“Oferta”); (ii) a autorização para a administração da Companhia realizar a abertura de
capital da Companhia e submissão do pedido de registro de emissora de valores mobiliários,
categoria “A”, perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos da Instrução da
CVM nº 480, de 29 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 480”); (iii) a
submissão à B3 (a) do pedido de registro de emissora perante a B3 e adesão da Companhia ao
Novo Mercado; e (b) do pedido de admissão à negociação das ações de emissão da Companhia
na B3; (iv) a autorização para que a administração da Companhia tome todas as medidas
necessárias (a) à obtenção do registro como emissor de valores mobiliário categoria “A” e do
registro da Oferta, ambos perante a CVM, e da autorização pela B3 para aderir ao Novo
Mercado; (b) ao aumento de capital social a ser realizado no contexto da Oferta; (c) à fixação
do preço de emissão das Ações objeto da Oferta; (d) à aprovação dos prospectos preliminar e
definitivo e dos offering memoranda relacionados à Oferta; (e) à aprovação de todos os termos
e condições da Oferta, incluindo a celebração de todos os contratos e atos relacionados à
Oferta; e (f) à definição à destinação dos recursos líquidos obtidos pela Companhia por meio da
Oferta; (B) autorizar o Administrador a atender em nome do Fundo em quaisquer assembleias
gerais extraordinárias da Companhia, sendo que tais assembleias gerais extraordinárias da
Companhia devem, de forma exclusiva, deliberar acerca de atos preparatórios a serem
adotados pela Companhia para fins da Oferta, conforme termo definido abaixo, e para
aprovação dos termos relacionados à própria Oferta; e (C) autorizar o Administrador a aprovar
e assinar em nome do Fundo, na qualidade de acionista vendedor, quaisquer atos necessários
no contexto da Oferta, a ser realizada no Brasil, com esforços de colocação no exterior
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(“Oferta”), nos termos da Instrução da CVM 400 e demais atos normativos aplicáveis, incluindo,
mas não se limitando (a) ao conteúdo do prospecto preliminar brasileiro (incluindo o Formulário
de Referência) e do prospecto definitivo brasileiro (incluindo o Formulário de Referência), (b)
assinatura pelo Fundo de quaisquer declarações a serem prestadas em nome do Fundo na
qualidade de acionista vendedor para fins da Oferta, em especial a declaração do artigo 56 da
Instrução CVM 400, (c) assinatura pelo Fundo do pedido de registro da Oferta perante à CVM;
(d) assinatura pelo Fundo do Instrumento Particular de Contrato de Coordenação, Colocação e
Garantia Firme de Liquidação da Oferta Pública de Distribuição de Ações Ordinárias de Emissão
da Companhia (“Contrato de Distribuição”), (e) assinatura pelo Fundo do Placement Facilitation
Agreement, (f) assinatura pelo Fundo do Instrumento Particular de Contrato de Prestação de
Serviços de Estabilização de Preços de Ações Ordinárias de Emissão da Companhia (“Contrato
de Estabilização”), (g) assinatura pelo Fundo do Contrato de Empréstimo de Ações, (h)
assinatura dos Instrumentos de Lock-Up, e (i) assinatura ou aprovação pelo Fundo de
quaisquer outros documentos, incluindo instrumentos acessórios, necessários para realização da
Oferta pela Companhia ou necessários para alienação das ações detidas pelo Fundo na
Companhia no âmbito da Oferta.
DELIBERAÇÕES: Após análise dos fornecidos pela Companhia, considerando a política de
investimentos/estratégia do Fundo, os membros do Comitê de Investimentos decidiram, sem
quaisquer ressalvas ou restrições, de forma unânime, aprovar conforme segue:
(A) Aprovar a orientação de voto favorável na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia,
de forma a:
(i)

Aprovar a realização da Oferta que compreenderá a distribuição pública
primária e secundária de Ações de emissão da Companhia a ser realizada no
Brasil, em mercado de balcão não organizado, em conformidade com a
Instrução CVM 400, e demais normativos aplicáveis, com esforços de colocação
das Ações no exterior, exclusivamente junto a investidores institucionais
qualificados residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América, conforme
definidos na Regra 144A do Securities Act of 1933 dos Estados Unidos da
América, em operações isentas de registro previstas no Securities Act, e a
investidores nos demais países, exceto no Brasil e nos Estados Unidos da
América, em conformidade com os procedimentos previstos no Regulamento S
do Securities Act, observada a legislação aplicável no país de domicílio de cada
investidor e, em ambos os casos, desde que tais investidores estrangeiros
sejam registrados na CVM e que invistam no Brasil, em conformidade com a
legislação brasileira aplicável. Não será realizado nenhum registro da Oferta ou
das Ações na Securities and Exchange Commision dos Estados Unidos da
América ou em qualquer agência ou órgão regulador do mercado de capitais de
qualquer outro país, exceto no Brasil;

(ii)

Autorizar a realização da abertura de capital da Companhia e,
consequentemente, a submissão, pela administração da Companhia, do pedido
de registro de emissor de valores mobiliários na categoria “A” perante a CVM,
nos termos da Instrução CVM 480 (“Registro de Companhia Aberta”);

(iii)

Autorizar a submissão à B3 (a) do pedido de registro de emissor da Companhia
na B3 e adesão da Companhia ao Novo Mercado; e (b) do pedido de admissão à
negociação das ações de emissão da Companhia na B3, ficando a administração
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da Companhia autorizada a (x) submeter tais pedidos à B3; (y) celebrar com a
B3 o Contrato de Participação do Novo Mercado; bem como (z) tomar todas as
medidas necessárias junto à B3 com vistas à formalização da adesão ao Novo
Mercado e ao cumprimento de todas as regras previstas no Regulamento do
Novo Mercado (“Adesão ao Novo Mercado”); e
(iv)

Autorizar que a administração da Companhia tome todas as medidas necessárias
(a) à obtenção do Registro de Companhia Aberta e à Adesão ao Novo Mercado;
(b) ao aumento de capital social a ser realizado no contexto da Oferta; (c) à
fixação do preço de emissão das Ações objeto da Oferta; (d) à aprovação dos
prospectos preliminar e definitivo e dos offering memoranda relacionados à
Oferta; (e) aprovação de todos os termos e condições da Oferta, incluindo a
celebração de todos os contratos e atos relacionados à Oferta; e (f) à definição
à destinação dos recursos líquidos obtidos pela Companhia por meio da Oferta;

(B) A recomendação ao Administrador atender em nome do Fundo nas assembleias gerais
extraordinárias da Companhia relacionadas à Oferta e votar favoravelmente nas matérias da
ordem do dia, desde que estritamente relacionadas a atos preparatórios da Oferta, observando
a regulamentação vigente e normas aplicáveis; e
(C) A aprovação, pelo Fundo, dos atos relacionados à Oferta a ser realizada, incluindo mas não
se limitando (i) assinatura pelo Fundo do pedido de registro da Oferta perante à CVM; (ii)
assinatura pelo Fundo do Contrato de Distribuição, (iii) assinatura pelo Fundo do Placement
Facilitation Agreement, (iv) assinatura pelo Fundo do Contrato de Estabilização, (v) assinatura
pelo Fundo do Contrato de Empréstimo de Ações, (vi) assinatura dos Instrumentos de Lock-Up,
e (vii) assinatura ou aprovação pelo Fundo de quaisquer outros documentos, incluindo
instrumentos acessórios, necessários para realização da Oferta pela Companhia ou necessários
para alienação das ações detidas pelo Fundo na Companhia no âmbito da Oferta.
Por fim, o membro do Comitê de Investimentos autorizou o Administrador a praticar todos e
quaisquer atos que se fizerem necessários para implementação das deliberações ora aprovadas,
incluindo, mas não se limitando, a assinatura dos documentos relativos à Oferta.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada, da qual se lavrou a
presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.
São Paulo, 15 de outubro de 2020.

Mesa:

Dirk Donath
Presidente

Farah Deeba Khan
Secretária
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MAGNOLIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ/ME nº 26.290.061/0001-24
LISTA DE PRESENÇA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS
REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2020

Membro

Assinatura

DIRK DONATH

FARAH DEEBA KHAN
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MINUTA DA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA, QUE
APROVARÁ A FIXAÇÃO DO PREÇO POR AÇÃO
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MPM CORPÓREOS S.A.
CNPJ/ME n° 26.659.061/0001-59
NIRE 35.300.498.607
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM [•] DE [•] DE 2020

1

DATA, HORA E LOCAL: No dia [•] de [•] de 2020, às [•] horas, na sede social da MPM
Corpóreos S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida dos Eucaliptos, nº 762, sala 2, Indianópolis, CEP 04517-050.

2

PRESENÇA: Presente a [totalidade] dos membros do Conselho de Administração da
Companhia.

3

CONVOCAÇÃO: [Foram dispensadas as formalidades de convocação em virtude da
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.]

4

MESA: Presidente: [•]; Secretário: [•].

5

ORDEM DO DIA: Apreciar e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a fixação e justificativa
do preço de emissão das ações ordinárias de emissão da Companhia (“Ações”), no âmbito
da oferta pública de distribuição [primária e secundária] de ações ordinárias de emissão da
Companhia, a ser realizada na República Federativa do Brasil (“Brasil”), nos termos da
Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n°400, de 29 de dezembro de 2003,
conforme alterada (“Instrução CVM 400”) e demais normativos aplicáveis, e com esforços
de colocação no exterior de acordo com isenções de registro sob o U.S. Securities Act of
1933 (“Oferta”); (ii) o aumento do capital da Companhia, dentro do limite do seu capital
autorizado, nos termos do artigo 6º do estatuto social da Companhia, mediante a emissão
de Ações, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na
subscrição das Ações a serem emitidas no âmbito da Oferta, nos termos do artigo 172,
inciso I, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”); (iii) a verificação da subscrição das Ações, bem como a
homologação do aumento de capital social da Companhia, no âmbito da Oferta; (iv) a
determinação da forma de subscrição e integralização das Ações; (v) a ratificação dos atos
que a Diretoria da Companhia já tenha praticado, única e exclusivamente, com vistas à
realização da Oferta e à listagem no Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”);
(vi) a autorização para que a Diretoria da Companhia tome todas as providências e pratique
todos os atos necessários à realização da Oferta; e (vii) a aprovação, ad referendum da
próxima assembleia geral da Companhia, da reforma do artigo 5º, caput, do estatuto social
da Companhia.
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DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias da ordem do dia, os conselheiros
presentes decidiram, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva, aprovar:
(i)

aprovar a fixação do preço de emissão de R$[•] por Ação objeto da Oferta (“Preço
por Ação”). O Preço por Ação foi fixado com base no resultado do procedimento de
coleta de intenções de investimento (“Procedimento de Bookbuilding”) conduzido
por instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários junto a
investidores institucionais, conforme previsto no artigo 23, parágrafo 1º, e no artigo
1
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44 da Instrução CVM 400. A escolha do critério de determinação do Preço por Ação
é justificada na medida em que o preço de mercado das Ações subscritas foi aferido
de acordo com a realização do Procedimento de Bookbuilding, o qual reflete o valor
pelo qual os investidores institucionais apresentaram suas intenções de
investimento no contexto da Oferta e, portanto, não haverá diluição injustificada dos
atuais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 170, parágrafo 1º, inciso III,
da Lei das Sociedades por Ações;
(ii)

aprovar o aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital
autorizado, no montante de R$[•], o qual passará de R$[•] para R$[•], mediante a
emissão de [•] ações ordinárias no âmbito da Oferta, passando o capital social da
Companhia de [•] ações ordinárias para [•] ações ordinárias, com a exclusão do
direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia na subscrição das Ações,
em conformidade com o disposto no artigo 172, inciso I, da Lei das Sociedades por
Ações;

(iii)

aprovar a verificação pelo Conselho de Administração da subscrição de [•] Ações e
a consequente homologação do aumento de capital social da Companhia, em razão
da deliberação tomada nos itens (i) e (ii) acima, no montante de R$[•], mediante a
emissão de [•] Ações, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal;

(iv)

aprovar que as Ações deverão ser subscritas e integralizadas à vista, em moeda
corrente nacional, em recursos imediatamente disponíveis, e conferirão aos seus
titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos titulares de
ações ordinárias de emissão da Companhia, nos termos previstos em seu estatuto
social, na legislação e na regulamentação aplicáveis, bem como no Regulamento
do Novo Mercado da B3, fazendo jus ao recebimento integral de dividendos e
demais proventos de qualquer natureza que vierem a ser declarados pela
Companhia a partir da divulgação do anúncio de início da Oferta;

(v)

ratificar os atos que a Diretoria da Companhia já tenha praticado, única e
exclusivamente, com vistas à realização da Oferta e à listagem no Novo Mercado
da B3;

(vi)

autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências e a praticar todos
os atos necessários à consecução das deliberações tomadas nesta reunião. Para
tanto, a Diretoria da Companhia está investida de plenos poderes para, desde já,
tomar todas as providências e praticar todo e qualquer ato necessário à realização
da Oferta, e em especial dos poderes de representação da Companhia perante a
CVM, a B3 e a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de
Capitais – ANBIMA, conforme se faça necessário, podendo para tanto praticar ou
fazer com que sejam praticados quaisquer atos e/ou negociar, aprovar e firmar
quaisquer contratos, comunicações, notificações, certificados, documentos ou
instrumentos que considerar necessários ou apropriados para a realização da
Oferta, incluindo, sem limitação, a celebração do (a) “Contrato de Coordenação,
Colocação e Garantia Firme de Liquidação de Ações Ordinárias de Emissão da
MPM Corpóreos S.A.”; (b) “Contrato de Prestação de Serviços de Estabilização de
Preço de Ações Ordinárias de Emissão da MPM Corpóreos S.A.”; (c) “Placement
Facilitation Agreement”; e (d) “Contrato de Prestação de Serviços da B3”, bem como
a assumir todas as obrigações estabelecidas nos referidos documentos, ratificando
todos os atos já praticados para a realização da Oferta; e
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(vii)

face ao aumento de capital objeto das deliberações acima, aprovar, ad referendum
da próxima assembleia geral da Companhia, a reforma do caput do artigo 5º do seu
estatuto social, para refletir o aumento do capital social da Companhia que passará
a vigorar com a seguinte redação:
Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em
bens e moeda corrente nacional, é de R$[•] ([•]), dividido em [•] ([•]) ações
ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.

7

LAVRATURA: Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na
forma de sumário, conforme o disposto no artigo 130, parágrafo 1°, da Lei das Sociedades
por Ações.

8

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião do Conselho de
Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos
os presentes.

9

ASSINATURAS: Mesa: Sr. [•] (Presidente); e Sr. [•] (Secretário)]. Membros do Conselho de
Administração Presentes: Srs. [•].
(confere com o original lavrado em livro próprio)
São Paulo, [●] de [●] de 2020.

Mesa:

____________________________________
[•]
Presidente

____________________________________
[•]
Secretário
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS, DA COMPANHIA
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS SOCIAIS ENCERRADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019,
2018 E 2017
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Demonstrações Financeiras Individuais e
Consolidadas
MPM Corpóreos S.A.
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
com Relatório do Auditor Independente
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MPM Corpóreos S.A.
Demonstrações financeiras individuais e consolidadas
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
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Declaração da Diretoria Estatutária

Em conformidade com o artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, a Diretoria
Estatutária da MPM Corpóreos S.A. declara que revisou, discutiu e concordou (i) com o conteúdo
e as opiniões expressas no relatório de auditoria dos auditores independentes; e (ii) com as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas relativas ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2019.
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Declaração da Diretoria Estatutária

Em conformidade com o artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, a Diretoria
Estatutária da MPM Corpóreos S.A. declara que revisou, discutiu e concordou (i) com o conteúdo
e as opiniões expressas no relatório de auditoria dos auditores independentes; e (ii) com as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas relativas ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2018.
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Declaração da Diretoria Estatutária

Em conformidade com o artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, a Diretoria
Estatutária da MPM Corpóreos S.A. declara que revisou, discutiu e concordou (i) com o conteúdo
e as opiniões expressas no relatório de auditoria dos auditores independentes; e (ii) com as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas relativas ao exercício social findo em 31
de dezembro de 2017.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2019
Srs. Acionistas,
Atendendo às disposições legais, a Administração da MPM Corpóreos S.A. e controladas –
“Espaçolaser” ou “Companhia” – apresenta o Relatório da Administração e as Demonstrações
Financeiras individuais e consolidadas da Companhia referentes aos exercícios sociais findos em
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017. As demonstrações financeiras individuais e consolidadas
foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, que compreendem os pronunciamentos contábeis, orientações e interpretações emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que estão em conformidade
com as normas internacionais de relatório financeiro emitidas pelo International Accounting
Standard Board (IASB).
Sobre a Espaçolaser
A Espaçolaser é a maior empresa de depilação a laser do Brasil em termos de faturamento,
número de lojas e clientes atendidos1. Em atuação há 16 anos e presente em todos os estados
brasileiros, nossa ambição é democratizar o bem-estar por meio da oferta da melhor tecnologia
para todos, rompendo com soluções tradicionais. Possuímos um modelo de negócios disruptivo,
baseado na satisfação de nossos clientes e colaboradores, e que permite rápida expansão para
capturar as oportunidades de mercado. Em 31 de dezembro de 2019, contávamos com 514 lojas
(próprias e franquias) de depilação a laser no Brasil, 6 lojas de depilação a laser na Argentina
(através da marca parceira Definit) e 6 lojas da Estudioface, nossa marca para a oferta serviços
de estética facial. Ao final do ano de 2019, a Espaçolaser contava também com 2.495
colaboradores.
Mensagem da Administração
A Espaçolaser nasceu em 2004 a partir da união de três empreendedores com um conjunto de
habilidades complementares, os Srs. Ygor Moura, médico, Paulo de Morais, advogado, e Tito
Pinto, ex-militar, que tinham o sonho de democratizar a depilação a laser no Brasil, consagrar
essa tecnologia como uma nova tendência no mercado de remoção de pelos, e montar um
negócio que poderia ser replicável ao longo do tempo.
Essa expansão só foi possível por conta de nosso foco na satisfação dos nossos clientes. A fim
de assegurar a melhor qualidade dos nossos atendimentos, investimos continuamente no
treinamento e capacitação de nossos fisioterapeutas, profissionais técnicos e de atendimento.
Desenvolvemos a “Universidade do Laser”, um centro de treinamento focado em transmitir as
melhores práticas e capacitar nossos funcionários para atenderem nossos clientes nas lojas
“Espaçolaser” com excelência. A criação de uma cultura de engajamento em nosso ecossistema
(clientes, colaboradores e franqueados) se traduziu em diversos prêmios, como Excelência em
Franchising da ABF, Época Reclame Aqui e Great Place to Work (GPTW).
1

Segundo informações públicas coletadas dos sites da Companhia e suas competidoras
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Em junho de 2015, a Espaçolaser já somava 35 clínicas e decidiu dar um novo passo, para garantir
seu crescimento acelerado. Ao associar-se com a rede de franquias SMZTO, junto à
apresentadora de televisão Xuxa Meneghel, a Espaçolaser iniciou a operação de franquias, que
possibilitou sua rápida expansão no território nacional. No primeiro ano de operação, ao invés
das 40 franquias inicialmente planejadas, a Espaçolaser conseguiu vender 120 unidades de
franquias, ampliando, desta forma, a base de lojas em mais de quatro vezes, e tornando-se uma
referência no mercado de franquias em um curto período de tempo.
A rápida expansão da Espaçolaser e o potencial do mercado de estética despertou o interesse
de investidores globais, dentre eles, a gestora de investimentos em private equity L Catterton,
especialista no desenvolvimento de empresas de varejo e de bens consumo. A entrada do novo
sócio em 2016 permitiu um salto em termos de governança corporativa, além da captura da
experiência inigualável que a L Catterton possui na construção de marcas líderes de consumo
em todo o mundo. Os aportes da L Catterton na Espaçolaser proporcionaram os recursos
necessários para um novo ciclo de expansão, que resultou em um crescimento exponencial nos
anos de 2017, 2018 e 2019.
Em 2017, inauguramos nossa primeira unidade da Estudioface, marcando a nossa estreia no
promissor segmento de estética facial. Já em 2018, abrimos nossa primeira loja fora do país com
um parceiro local, localizada em Buenos Aires (Argentina), comprovando o sucesso de nosso
modelo para além das fronteiras nacionais. Por fim, esse ano também foi marcado pelo
desenvolvimento do Espaçolaser Operating System (ELOS), uma arquitetura de TI de última
geração que permite uma integração perfeita de todos os processos operacionais e fornece
controle completo sobre a operação de todas as lojas, sejam elas próprias ou franquias.
A pandemia mundial da COVID-19, permitiu que a Espaçolaser evoluísse de forma significativa
no caminho da digitalização e desenvolvimento do omnichannel (vendas virtuais, chat, e-mail e
aplicativo). Essas ferramentas e a confiança em nossa marca nos permitiram manter os níveis
de vendas em patamares próximos a 50% dos níveis pré-COVID-19 nos meses de abril e maio,
mesmo quando a maior parte das nossas lojas estavam fechadas, com um estreitamento de
nossa relação com atuais e novos clientes.
Ao longo de pouco mais de 16 anos, a Espaçolaser se consolidou como líder dominante em
serviços de depilação na América Latina respaldada por um histórico de inovação e engajamento
de nossos colaboradores e franqueados na busca incessante de satisfazer nossos clientes. Ao
avaliarmos as oportunidades de mercado relativas à democratização dos serviços de estética,
entendemos que nossa jornada está apenas começando!
Paulo Morais e Ygor Moura
Co-CEOs
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Desempenho Operacional
Em 31 de dezembro de 2019, contávamos com 514 lojas da Espaçolaser, considerando lojas
próprias, joint-ventures e franquias, distribuídas por todos os estados brasileiros. Esse patamar
representa um aumento de 24% frente às 415 lojas que tínhamos ao final de 2018.
Em relação às demais operações da Companhia, em 31 de dezembro de 2020, tínhamos 6 lojas
da Estudioface, nossa marca para serviços estéticos faciais, além de 6 lojas de depilação a laser
na Argentina, através da marca parceira Definit.
Desempenho Financeiro
Receita Líquida
A receita líquida de vendas da Companhia aumentou 92,6% em 2019, passando de R$336,3
milhões em 2018 para R$647,6 milhões em 2019. Esta variação é explicada pelo aumento das
vendas, decorrente da abertura de 232 novas unidades ao longo dos anos de 2018 e 2019, pela
maturação das lojas novas e pela aquisição de grupos de franqueados, que contribuíram com
aproximadamente R$ 85,0 milhões na receita líquida de 2019.
A receita líquida de vendas da Companhia aumentou 73,6%, passando de R$193,7 milhões em
2017 para R$336,3 milhões em 2018, principalmente devido às aquisições de quatro grandes
grupos de franqueados realizadas ao longo de 2018, que totalizavam 70 lojas ao final de 2018 e
que contribuíram com aproximadamente R$ 66,0 milhões na receita líquida de 2018.

Custo dos Serviços Prestados
Em 2019, os custos dos serviços prestados da Companhia aumentaram 80,1%, passando de
R$ 158,5 milhões em 2018, para R$ 285,4 milhões em 2019. Esta variação ocorreu devido à
consolidação de grupos de franqueados que foram adquiridos no ano, os quais totalizavam 56
lojas ao final de 2019.
Não obstante, em uma análise relativa, os custos dos serviços prestados passaram de 47,1% da
receita líquida em 2018 para 44,1% da receita líquida em 2019, evidenciando os ganhos de
eficiência capturados no período, em decorrência dos investimentos realizados para criação de
estrutura corporativa centralizada.
Os custos dos serviços prestados da Companhia aumentaram 94,6%, passando de R$81,4
milhões em 2017 para R$158,5 milhões em 2018, pelos mesmos motivos que impactaram a
receita líquida. Como percentual da receita líquida, nota-se um aumento no período, com os
custos dos serviços prestados passando de 42,1% em 2017 para 47,1%, refletindo o alto volume
de abertura de lojas sob nossa gestão (53 no total), as quais possuem uma curva de maturação
de 24 meses.
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Lucro e Margem Bruta
Em 2019, o lucro bruto da Companhia aumentou 103,7%, passando de R$177,3 milhões, em
2018 para R$362,2 milhões em 2019, com a margem bruta subindo de 52,9% em 2018 para
55,9% em 2019.

Em 2018, o lucro bruto da Companhia aumentou 58,5%, passando de R$112,2 milhões em 2017
para R$177,8 milhões em 2018, com a margem bruta passando de 57,9% para 52,9%, em função
do alto volume de abertura de lojas sob nossa gestão conforme comentado.
Despesas com Vendas
As despesas com vendas da Companhia aumentaram 103,9%, alcançando R$ 26,9 milhões em
2019, em decorrência dos investimentos na divulgação da marca além das despesas crescentes
com a captação de novos clientes. Como percentual da receita líquida, as despesas com vendas
tiveram um aumento de 0,3 p.p., passando de 3,9% em 2018 para 4,2% em 2019.
As despesas com vendas da Companhia aumentaram 151,8%, passando de R$ 5,2 milhões em
2017 para R$ 13,2 milhões em 2018. Esta variação ocorreu pelos investimentos na divulgação
da marca além das despesas crescentes com a captação de novos clientes.
Despesas Gerais e Administrativas
Em 2019, as despesas gerais e administravas da Companhia aumentaram 66,6%, passando de
R$106,4 milhões em 2018 para R$177,3 milhões em 2019. Esta variação ocorreu devido ao
aumento de nossa estrutura corporativa para suportar o crescimento de vendas e crescimento
exponencial da rede, bem como para auxiliar na integração de todos os grupos de franqueados
adquiridos. Em termos relativos, as despesas gerais e administrativas apresentaram uma queda
de 4,3 p.p., demonstrando os esforços da Companhia em elevar seus níveis de eficiência.
Em 2018, as despesas gerais e administravas da Companhia aumentaram 101,2%, passando de
R$52,9 milhões em 2017 para R$106,4 milhões em 2018, decorrente do fortalecimento da
estrutura da Companhia para suportar o maior número de lojas, incluindo as novas lojas abertas
e as aquisições de franqueados realizadas durante o ano de 2018.
Resultado Financeiro
As receitas financeiras da Companhia apresentaram um aumento de 374,5%, representando
uma receita financeira de R$8,0 milhões em 2019, comparado a R$1,7 milhão em 2018. Esta
variação ocorreu, principalmente, devido à maior posição de caixa no período, refletindo os
recursos captados pela Companhia.
As despesas financeiras da Companhia apresentaram um aumento de 107,8%, representando
uma despesa financeira total de R$54,4 milhões em 2019, comparado a R$26,2 milhões em
2018. Esta variação ocorreu devido ao aumento do endividamento da Companhia no exercício,
para financiar o plano de expansão e aquisição de franqueados da rede.
Em 2018, as receitas financeiras da Companhia apresentaram uma redução de 39,4%,
totalizando R$1,7 milhão, frente a R$2,8 milhões no em 2017, principalmente, devido aos
descontos a juros recebidos de clientes. Já as despesas financeiras apresentaram um aumento
de R$23,7 milhões, representando uma despesa financeira de R$26,2 milhões em 2018,
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comparado a R$2,5 milhões em 2017. Esta variação ocorreu principalmente devido aos encargos
financeiros decorrentes do maior endividamento da Companhia, por sua vez refletindo a
emissão das debêntures em dezembro de 2018.
Lucro Líquido do Exercício
Em 2019, o lucro líquido da Companhia aumentou 69,5%, passando de R$38,6 milhões em 2018
para R$65,4 milhões em 2019, atingindo uma margem líquida de 10,1% apesar do plano de
expansão acelerado.
Em 2018, o lucro líquido da Companhia reduziu 5,2%, passando de R$40,7 milhões em 2017 para
R$38,6 milhões em 2018, devido aos fatores acima descritos.
Geração de Caixa
O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais apresentou um aumento de 17,3%,
passando de um caixa líquido gerado pelas atividades operacionais de R$47,6 milhões em 2018
para um caixa líquido gerado pelas atividades operacionais de R$55,8 milhões em 2019, em
decorrência principalmente do aumento no lucro do período.
O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais apresentou um aumento de 107,0%,
passando de um caixa líquido gerado pelas atividades operacionais de R$23,0 milhões em 2017
para um caixa líquido gerado pelas atividades operacionais de R$47,6 milhões em 2018. Este
aumento ocorreu em decorrência do crescimento da rede e aquisição de grupos de franqueados,
que impactaram positivamente a receita e lucro do período.
Investimentos
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento apresentou um aumento de 30,3%,
passando de um caixa líquido aplicado nas atividades de investimento de R$91,9 milhões em
2018 para um caixa líquido aplicado nas atividades de investimento de R$119,7 milhões em
2019. Esse aumento deu-se, principalmente, em decorrência dos pagamentos das aquisições de
grupos de franquias realizados entre 2018 e 2019 em decorrência da inauguração de novas
unidades.
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento apresentou um aumento de R$54,3
milhões, sendo em 2017, o caixa líquido aplicado nas atividades de investimento foi de R$37,6
milhões, enquanto em 2018, o caixa líquido aplicado nas atividades de investimento foi de
R$91,9 milhões. Essa variação deu-se, principalmente, em decorrência da aquisição de
imobilizado que totalizou R$ 49,8 milhões em 2018, R$ 16,2 milhões superior ao ano anterior.
Endividamento
O endividamento da Companhia aumentou 53,9%, passando de R$162,3 milhões em 2018 para
R$249,9 milhões em 2019. Esse aumento deu-se, principalmente, pela contratação de novas
linhas de crédito mencionadas no resultado financeiro acima, para sustentar o crescimento da
Companhia no exercício.
Já na comparação entre 2018 e 2017, o endividamento da Companhia aumentou 928,2%,
passando de R$15,8 milhões para R$162,3 milhões, em função da emissão de debêntures em
dezembro de 2018.

184

Governança Corporativa e Premiações
A Companhia está buscando sua listagem no Novo Mercado da B3, segmento que contempla as
melhores práticas de governança corporativa de companhias abertas, demonstrando a
importância deste tema para a Companhia. Em linha com a regulamentação do Novo Mercado,
a Espaçolaser aprovou as seguintes políticas:

·

Código de Conduta Ética;

·

Política de Gerenciamento de Riscos;

·

Política de Transações com Partes Relacionadas;

·

Política de Divulgação;

·

Política de Remuneração;

·

Política de Indicação de Membros;

·

Política de Negociação.

Adicionalmente, a Espaçolaser possui um Comitê de Auditora composto de 3 membros,
responsáveis, entre outras obrigações, por: (i) avaliar as demonstrações financeiras da
Companhia, (ii) avaliar, monitorar e recomendar à administração a correção ou aprimoramento
das políticas internas, e (iii) acompanhar a evolução e atualização do mapeamento de riscos. Por
fim, a Espaçolaser conta ainda com um departamento de Auditoria e Controles Internos que tem
como principais objetivos (i) mapear e gerenciar os riscos aos quais a Companhia é exposta, (ii)
realizar auditorias independentes nas áreas de negócios, (iii) aplicar todas as práticas de
compliance por meio de políticas, normas e procedimentos, e (iv) gerenciar e apurar relatos
realizados por meio de nosso canal confidencial.
Ao longo de nossos anos de atuação, fomos reconhecidos por meio de diversos prêmios, com
os seguintes prêmios e reconhecimentos nos três últimos exercícios sociais:
·

Prêmio Top of Wellness da revista Boa Forma em 2018;

·

Prêmio época Reclame Aqui em 2018;

·

Prêmio Lojista Alshop em 2018 e 2019;

·

Prêmio Great Place to Work em 2019;

·

Prêmio de Excelência em Franchising da ABF em 2019 e 2020; e

·

Prêmio de Franquias Internacionais da ABF em 2019 e 2020.

Responsabilidade Social
A Companhia busca realizar ações que contribuam para a formação de uma sociedade mais
justa. Valorizamos a inclusão e o acolhimento, adotando práticas que visam transformar vidas e
promover o bem-estar em diversas esferas da sociedade. Abaixo são listadas algumas das
principais iniciativas da Companhia:
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·

Patrocínio de atletas. A Companhia patrocina a carreira de vários atletas brasileiros de
diferentes modalidades, entre eles, o medalhista paraolímpico Phelipe Rodrigues, o
esgrimista Paulo Morais, o recordista mundial de base jump Sabiá, os surfistas Sophia
Medina e Herbert Moreno e o tenista Thiago Monteiro.

·

Projeto Mel Acolhe. A Companhia criou um programa de apoio às suas colaboradoras
vítimas de violência doméstica, através de um canal para apoio às mulheres. O Mel
Acolhe oferece acolhimento e orientação jurídica, psicológica, socioassistencial e médica
às mulheres em situação de vulnerabilidade. O atendimento é sigiloso e sem nenhum
tipo de interferência da Companhia, apenas de especialistas. Com esse projeto, a
Companhia almeja que todas as colaboradoras que precisarem de ajuda encontrem o
suporte adequado e sintam-se amparadas.

·

Projeto Espaçolaser Abraça. O Espaçolaser Abraça é um projeto de inclusão social e
acolhimento de pessoas com deficiência intelectual. Com atenção, carinho e
treinamento adequado, a Companhia oferece qualificação para a inserção desses novos
profissionais no mercado de trabalho, formando pessoas capacitadas para integrar as
equipes das unidades da Companhia e atuar no atendimento ao público. Os alunos são
selecionados com a ajuda do Instituto Jô Clemente, antiga APAE-SP, organização pioneira
no Brasil em promover a saúde das pessoas com deficiência intelectual, apoiando sua
inclusão social, a defesa de seus direitos e produzindo e disseminando conhecimento. Já
em parceria com a UDiversidade, a Companhia criou o curso de capacitação em
atendimento ao cliente voltado para pessoas com deficiência intelectual. Após dois
meses de curso, os alunos recebem diploma de conclusão e podem ser contratados por
uma das unidades da Companhia. Além disso, são promovidos treinamentos para os
atuais colaboradores e parceiros, para receberem os nossos novos profissionais da
Companhia.

·

ONU Mulheres. A Companhia é signatária da ONU Mulheres. A Companhia se juntou a
essa importante entidade na defesa dos direitos da mulher, firmando o compromisso
com os Princípios de Empoderamento das Mulheres (ou Women's Empowerment
Principles - WEPs). O propósito da Companhia com esse pacto é contribuir com o
empoderamento das mulheres e promover a equidade de gênero em todas as atividades
sociais e da economia. A título exemplificativo, dentro do quadro de funcionários da
Companhia, dos 5.000 funcionários, 96% são do sexo feminino, sendo que 93% ocupam
cargos de gestão e 50% cargos C-Level.

·

Projeto Gestantes Espaçolaser. Programa que assegura acompanhamento durante a
gestação e retorno seguro ao trabalho para as mães que integram as equipes da
Companhia.

Auditores Independentes
Informamos que a Ernst & Young Auditores Independentes S.S. foi contratada para a prestação
dos seguintes serviços para a Companhia: (i) revisão das informações financeiras individuais e
consolidadas preparadas de acordo com o “CPC 21(R1) – Demonstração Intermediária” e a
norma internacional “IAS 34 – Interim Financial Reporting”, emitida pelo International
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Accounting Standards Board (IASB) referentes aos trimestres findos em 31 de março, 30 de
junho e 30 de setembro de 2020; (ii) auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB) referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e
2017; (iii) revisão de documentos da oferta pública inicial de ações de emissão da Companhia e
emissão de carta conforto em conexão com a oferta pública inicial de ações de emissão da
Companhia; e (iv) assim como um trabalho de seller due diligence contratado pela empresa no
quarto trimestre de 2019.
Adicionalmente, em conformidade com a Instrução CVM nº 381/03, a Companhia informa que
a contratação de auditores independentes está fundamentada nos princípios que resguardam a
independência do auditor, que consistem em: (a) o auditor não deve auditar seu próprio
trabalho; (b) não deve exercer funções gerenciais; e (c) não prestar quaisquer serviços que
possam ser considerados proibidos pelas normas vigentes.
Declaração da Diretoria Executiva
A Diretoria da Espaçolaser declara, nos termos da Instrução CVM n.o 480, datada de 7 de
dezembro de 2009, que revisou, discutiu e concordou (i) com o conteúdo e as opiniões expressas
no parecer da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., emitido em 5 de novembro de 2020;
e (ii) com as demonstrações financeiras contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019.
Agradecimentos
A Administração da Espaçolaser agradece a todos seus clientes, colaboradores e franqueados
pela confiança e apoio. O ano de 2020 foi desafiador, mas temos a segurança que saímos mais
fortes e preparados para continuar entregando serviços de qualidade e que contribuem com o
bem-estar de milhares de brasileiros!
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
MPM Corpóreos S.A.
São Paulo - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da MPM Corpóreos S.A.
(“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Companhia em 31
de dezembro de 2019, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos
fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo
International Accounting Standards Board (IASB).
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”.
Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Ênfase - Reapresentação das demonstrações financeiras
Chamamos atenção à nota explicativa nº 2.2 às demonstrações financeiras, individuais e consolidadas,
que foram alteradas e estão sendo reapresentadas para apresentar as demonstrações do valor
adicionado, as informações por segmentos e resultado por ação, aprimorar certas divulgações em notas
explicativas e reapresentar saldos contábeis devido à correção de erros descritos na referida nota
explicativa. Em 26 de junho de 2020 emitimos relatório de auditoria sem modificações, sobre as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia relativas aos exercícios findos em 31
de dezembro de 2019, de 2018 e de 2017, que ora estão sendo reapresentadas. Nossa opinião continua
sendo sem qualquer modificação, uma vez que as demonstrações financeiras e seus valores
correspondentes aos períodos anteriores foram ajustados de forma retrospectiva.
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Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de
nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na formação
de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para cada assunto abaixo, a descrição de
como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os resultados de nossos
procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”, incluindo aquelas em relação a
esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de
procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas
demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados
para tratar os assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as
demonstrações financeiras da Companhia.
Reconhecimento de receita sobre prestação de serviços de depilação
A Companhia presta serviços que são reconhecidos como receita no seu resultado conforme a
obrigação de performance é satisfeita. Conforme nota explicativa n° 3 e 21, as receitas com prestação
de serviços de depilação são reconhecidas ao longo do tempo utilizando estimativas preparadas pela
administração que avaliam o momento em que as obrigações de desempenho previstas em contrato
são satisfeitas. Esse reconhecimento leva em consideração fatores que dependem da realização das
sessões de tratamento de depilação contratadas pelos clientes, mediante pacotes de serviços. A
administração exerce julgamento para determinar o prazo médio de satisfação das obrigações de
desempenho e, consequentemente, existe o risco de que uma receita seja reconhecida fora do seu período
de competência.
Considerando o risco inerente, o volume significativo de transações e a magnitude dos valores
envolvidos, consideramos esse assunto significativo para nossa auditoria
Como nossa auditoria conduziu o assunto
Como parte de nossos procedimentos de auditoria, dentre outros, avaliamos a adequação das políticas
contábeis adotadas pela Companhia no reconhecimento das receitas, efetuamos testes amostrais
visando confirmar a adequação dos valores reconhecidos perante o total do serviço e o tempo de
duração do serviço que foi contratado, bem como, analisamos o processo de revisão das estimativas e
julgamentos exercidos pela Administração e confirmamos o correto momento em que essa receita foi
reconhecida. Também avaliamos a adequação das divulgações sobre o tema incluídas pela
administração na nota explicativa n° 21.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre o reconhecimento das receitas
sobre prestação de serviços de depilação, que está consistente com a avaliação da administração,
consideramos que os critérios utilizados pela administração são aceitáveis, no contexto das
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
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Combinação de negócios
De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório
financeiro, a Companhia é requerida, quando da realização de uma combinação de negócios, a efetuar
a alocação do preço de aquisição através da mensuração dos ativos identificáveis adquiridos, dos
passivos assumidos, a mensuração das opções de compra e venda de participação de não
controladores e do ágio por expectativa de rentabilidade futura ou ganho por compra vantajosa.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia efetuou, como consequência da
aquisição de controladas, a alocação do preço de aquisição, e após a mensuração dos ativos
identificáveis adquiridos, dos passivos assumidos e das considerações sobre as opções de compra e
venda de participação de não controladores, identificou ativos intangíveis de vida útil indefinida e ganho
por compra vantajosa no montante total de R$87.833 mil e R$3.807 mil, respectivamente, conforme
divulgado na nota explicativa n° 7 das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
Esse assunto foi considerado como um principal assunto de auditoria devido, além do impacto que
possíveis alterações nas premissas poderiam trazer às demonstrações financeiras, à subjetividade e
julgamento na preparação das projeções de geração de caixa elaboradas e fundamentadas em
premissas internas e em cenários econômicos futuros utilizadas para mensuração de ativos
identificáveis adquiridos, dos passivos assumidos, opções de compra e venda de participação de não
controladores e, consequentemente, do valor do ágio e ganho por compra vantajosa auferidos nessas
aquisições.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Como parte de nossos procedimentos de auditoria, dentre outros, lemos os documentos que formalizaram as
operações, como contratos e atas, envolvemos nossos profissionais especialistas em avaliação de projeções
para nos auxiliar na validação das premissas e metodologias utilizadas para determinação e mensuração do
valor justo dos ativos identificados, passivos assumidos e opções de compra e venda de participação de não
controladores. Também avaliamos a razoabilidade das premissas utilizadas e cálculos efetuados,
confrontando, quando disponível, com informações de mercado. Adicionalmente, avaliamos as divulgações
incluídas nas demonstrações financeiras pela administração.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, que está consistente com a avaliação da
administração, consideramos que os critérios e premissas utilizados pela administração na contabilização
das combinações de negócios, que envolvem o processo de identificação e mensuração do valor justo dos
ativos adquiridos, passivos assumidos e opções de compra e venda de participação de não controladores,
assim como as respectivas divulgações na nota explicativa n° 7, são aceitáveis, no contexto das
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Recuperabilidade do ágio por rentabilidade futura
De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório
financeiro, a Companhia é requerida a realizar anualmente teste de recuperabilidade dos valores
registrados como ativo intangível de vida útil indefinida, tal como o ágio por rentabilidade futura. Em 31
de dezembro de 2019, o saldo total relacionado aos ágios gerados na aquisição de controladas
totalizava R$156.068 mil e está divulgado na nota explicativa n° 9 das demonstrações financeiras.
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Esse assunto foi considerado como um principal assunto de auditoria tendo em vista que o processo de
avaliação da recuperabilidade do ágio é complexo e envolve um alto grau de subjetividade, bem como,
é baseado em diversas premissas tais como: taxas de descontos, percentuais de crescimento e
rentabilidade dos negócios da Companhia em exercícios futuros. Tais premissas poderão ser afetadas,
de forma relevante, pelas condições de mercado ou cenários econômicos futuros do Brasil, os quais
ainda não podem ser estimados com precisão.
Como nossa auditoria conduziu esse assunto
Como parte de nossos procedimentos de auditoria, dentre outros, avaliamos as premissas e
metodologia utilizada pela Companhia, em particular estimativas de vendas futuras, taxa de
crescimento e margem de lucro, envolvemos nossos especialistas na avaliação da taxa de desconto
utilizada nos fluxos de caixa descontados, verificamos a acuracidade matemática no cálculo e a
consistência entre os dados utilizados e aos saldos contábeis, assim como avaliações anteriores e a
razoabilidade das premissas utilizadas. Analisamos também a sensibilidade sobre tais premissas, para
avaliar o comportamento das projeções com suas oscilações e a suficiência das divulgações em notas
explicativas.
Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre o teste de valor recuperável do
ágio, que está consistente com a avaliação da administração, consideramos que os critérios e
premissas de valor recuperável do ágio adotados pela administração, assim como as respectivas
divulgações na nota explicativa n° 9, são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras
tomadas em conjunto.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e
apresentadas como informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para
a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as
demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo
estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 09 - Demonstração do
Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento
Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
e o relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da administração.

4

Uma empresa-membro da Ernst & Young Global Limited

191

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório
da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está,
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da administração, somos
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com
as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir
a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável
é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:
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· Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência
de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
falsas intencionais.
· Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas.
· Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
· Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
· Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada.
· Obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações
financeiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho
da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido
identificadas durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos
os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras
do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.
6
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Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha
proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras,
determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências
adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da
comunicação para o interesse público.
São Paulo, 05 de novembro de 2020.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Alessandra Aur Raso
Contadora CRC-1SP248878/O-7
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1

Total do ativo

Investimentos
Imobilizado
Intangível
Ativos por direito de uso
Total do ativo não circulante

Não circulante
Contas a receber de clientes
Contas a receber - partes relacionadas
Instrumentos financeiros derivativos
Opções de compra de acionistas não controladores
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Outros ativos

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Instrumentos financeiros derivativos
Adiantamento a fornecedores
Outros ativos
Total do ativo circulante

Balanços patrimoniais
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

MPM Corpóreos S.A.

6
8
9
10

5
18
26
7.4
16.1
-

4
5
26
-

Notas

257.762
262
261.222

262.127

282.975

1.982
1.216
-

220
521
164
905

Controladora
31/12/2018
(reapresentado)

261.243
333
14
281.111

10.515
3.987
3
5.016

1.510
165
189
1.864

31/12/2019
(reapresentado)

167.490

138.873
163.563

24.690
-

3.825
102
3.927

31/12/2017
(reapresentado)

1.125.252

160.550
348.197
68.788
674.556

36.456
6.076
35.068
7.512
11.909

55.109
380.490
820
1.588
12.689
450.696

31/12/2019
(reapresentado)

775.453

114.699
264.830
442.430

22.984
3.014
128
30.778
2.656
3.341

69.252
227.086
2.243
21.574
12.868
333.023

Consolidado
31/12/2018
(reapresentado)

418.826

50.009
203.046
265.180

7.935
2.500
1.690

20.003
126.810
6.833
153.646

31/12/2017
(reapresentado)

196
190.935

262.127

199.665

282.975

Total do patrimônio líquido

Total do passivo e patrimônio líquido

167.490

164.824

-

8.403
77.059
(1.187)
80.549
164.824

2.310
2.310

20
336
356

31/12/2017
(reapresentado)

1.125.252

223.178

23.513

98.403
85.922
(26.163)
41.503
199.665

82.369
66.113
109.146
39.797
2.684
125.753
3.979
13.035
8.380
5.039
20.621
3.896
480.812

74.600
28.718
24.418
8.243
180.485
26.971
41.449
2.733
24.650
8.995
421.262

31/12/2019
(reapresentado)

2

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Participação de acionistas não controladores

-

42.188
201
15.845
58.234

373
17
9.608
2.960
12.958

-

62.714
619
1.412
17.112
81.857

1.046
17
390
1.453

Controladora
31/12/2018
(reapresentado)

8.403
84.609
4.969
92.954
190.935

17
17
17
17

9.1
11
12
10
26
7.4
16
19
13
10
6
14
18

11
12
10
9.1
21.2
16
13
19
18
-

31/12/2019
(reapresentado)

98.403
85.922
(26.163)
41.503
199.665

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Ágio/deságio em transação de capital
Reserva de lucros
Patrimônio líquido atribuível aos controladores

Não circulante
Contrato oneroso
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Passivo de arrendamento
Instrumentos financeiros derivativos
Opções de compra e venda de participação de não controladores
Impostos e contribuições a pagar
Contas a pagar a ex-acionistas
Parcelamento de impostos
Provisões para desmantelamento de ativos
Provisão para perda de investimentos
Provisões para demandas judiciais
Contas a pagar - partes relacionadas
Total do passivo não circulante

Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Debêntures
Passivo de arrendamento
Fornecedores
Contrato oneroso
Receita diferida
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a pagar
Parcelamento de impostos
Contas a pagar a ex-acionistas
Contas a pagar - partes relacionadas
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante

Notas

775.453

203.136

12.201

8.403
84.609
4.969
92.954
190.935

90.673
27.935
53.299
4.377
42.839
3.371
874
4.090
3.346
7.106
9.702
247.612

80.796
314
13.514
8.243
140.656
16.190
25.195
1.031
26.658
12.108
324.705

Consolidado
31/12/2018
(reapresentado)

418.826

171.033

6.209

8.403
77.059
(1.187)
80.549
164.824

98.914
5.528
1.656
506
1.479
171
1.284
109.538

10.261
5.503
8.243
84.813
6.507
15.001
105
3.477
4.345
138.255

31/12/2017
(reapresentado)

197
55
(2.757)
32.945
(13)
(13)
32.932

4.054
(12.825)
51.033
51.033

Receitas financeiras
Despesas financeiras

25
25

Lucro líquido por ação preferencial - básico
Lucro líquido por ação preferencial - diluído

-

-

-

-

-

-

-

35.785

(389)
(389)
-

36.174

1.931
(12)

34.255

(1.435)
35.690
-

-

-

32.932
5.647
3,9228
3,9228
3,8902
3,8902

5,7982
5,7982
5,7982
5,7982

3

38.579

(19.579)
(20.349)
770

58.158

1.691
(26.170)

82.637

(13.205)
(106.436)
24.461

(158.474)
177.817

336.291

51.033
14.347

65.380

(46.839)
(51.695)
4.856

112.219

8.023
(54.375)

158.571

(26.920)
(177.334)
614

(285.384)
362.211

647.595

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

25
25

16
16

Lucro líquido por ação ordinária - básico
Lucro líquido por ação ordinária - diluído

Lucro do exercício atribuído a
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

Lucro líquido do exercício

Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e Contribuição Social - Corrente
Imposto de renda e Contribuição Social -Diferido

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social

24
24

-

35.647

59.804

Lucro operacional antes do resultado financeiro

-

(1.339)
35.816
1.170

(3.278)
62.823
259

22.b
22.b
6
23

Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

-

22.a

Custo dos serviços prestados
Lucro bruto

-

21

Receita líquida de vendas

-

4,7179
4,7179

4,7179
4,7179

35.785
4.898

40.683

(15.241)
(15.241)
-

55.924

2.791
(2.503)

55.636

1.565

(5.244)
(52.907)

(81.446)
112.222

193.668

Controladora
Consolidado
2019
2018
2017
2019
2018
2017
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)
-

Notas

Demonstrações dos resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

MPM Corpóreos S.A.

198

-

-

35.785

35.785
-

51.033
14.347

65.380

65.380
-

4
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-

32.932

51.033

Resultado abrangente do exercício

Atribuído aos
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

32.932
-

51.033
-

Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes

32.932
5.647

38.579

38.579
-

35.785
4.898

40.683

40.683
-

Controladora
Consolidado
2019
2018
2017
2019
2018
2017
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)

Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

MPM Corpóreos S.A.

199
17

12.609
1.313
13.922

90.000
98.403

7.550
-

5.059

5.059
-

8.403

-

8.403

8.403
-

Capital
social

72.000

-

72.000

-

72.000

72.000
-

6.106

2.552
-

3.554

1.647
-

1.907

1.907
-

Reserva
legal

35.397

(2.484)
(90.000)
38.481

89.400

(2.977)
13.735

78.642

45.164
33.478

Reserva para
investimento

Reserva de Lucros

(26.163)

(31.132)
-

4.969

6.156
-

(1.187)

(1.187)
-

Ágio/deságio
em transação
de capital

5
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Saldos em 31 de dezembro de 2019 (reapresentado)

15

17

Saldos em 31 de dezembro de 2018 (reapresentado)

Adição de não controladores devido combinação de negócios
Efeito da alteração de participação
Aporte de capital
Incorporação de Empresas
Aumento de Capital por incorporação de reservas de lucros
Plano de opção de compra de ações
Lucro líquido do exercício
Dividendos pagos
Constituição de reserva legal
Constituição de reserva para investimento

2.2

17

Saldos em 31 de dezembro de 2017 (reapresentado)

Efeito da adoção inicial do CPC 48 (IFRS 9)
Adição de não controladores devido combinação de negócios
Efeito da alteração de participação
Aporte de capital
Lucro líquido do exercício
Dividendos pagos
Constituição de reserva legal
Constituição de reserva para aumento de capital
Constituição de reserva para investimento

17

Saldos em 31 de dezembro de 2016 (reapresentado)
Aquisição de controle de não controladores
Efeito da alteração de participação
Aporte de capital
Lucro líquido do exercício
Dividendos pagos
Constituição de reserva legal
Constituição de reserva para investimento

Nota

Reservas de capital
Reserva para
futuro
Ágio na
aumento de subscrição
capital
de ações

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

MPM Corpóreos S.A.

-

51.033
(10.000)
(2.552)
(38.481)

-

32.932
(10.000)
(1.647)
(7.550)
(13.735)

-

35.785
(400)
(1.907)
(33.478)

Lucro
líquido

199.665

(31.132)
(2.484)
1.313
51.033
(10.000)
-

190.935

(2.977)
6.156
32.932
(10.000)
-

164.824

130.626
(1.187)
35.785
(400)
-

23.513

3.125
(9.750)
8.916
14.347
(5.326)
-

12.201

(590)
15.363
(17.622)
8.178
5.647
(4.984)
-

6.209

2.721
1.062
125
4.898
(2.597)
-

Patrimônio
Participação
líquido atribuído de acionistas
aos acionistas
não
controladores controladores

223.178

3.125
(40.882)
8.916
(2.484)
1.313
65.380
(15.326)
-

203.136

(3.567)
15.363
(11.466)
8.178
38.579
(14.984)
-

171.033

133.347
1.062
(1.187)
125
40.683
(2.997)
-

Patrimônio
líquido

200

32.932
4
(35.816)
(1.170)
(521)
(62)
22.708
373
17
(20)
16.495
(336)
34.604

51.033
38
(62.823)
8.194
1.313
(3)
356
(5.042)
(8.388)
673
(17)
17
(1.694)
(16.343)

(2.616)
20
(1.691)
337
(25.604)

(389)
(79)
(22.190)

(35.690)
520
-

36.174

2017
(reapresentado)

(1.829)
10.295
8.238
(37.275)
(9.770)
15.944
(5.234)
(5.775)
(24.870)
55.823

(144.575)
(3.000)
20.052
(14.499)
(2.859)

(4.932)
59.200
16.151
34.062
30.485
2.091
1.313
391

112.219

2019
(reapresentado)

6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro do exercício antes do imposto de renda e contribuição social
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com o caixa das
atividades operacionais
Ajuste a valor presente
Depreciação e amortização
Resultado de equivalência patrimonial
Valor justo de instrumentos financeiros
Juros de empréstimos
Provisão para perdas de crédito esperadas
Provisão (reversão) para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Provisão para não recuperação de ativos
Despesas com plano de opção de ações
Valor residual da baixa de ativo imobilizado e intangível
Redução (aumento) em ativos
Contas a receber
Imposto de renda e contribuição social
Adiantamentos a fornecedores
Outros ativos
Contas a receber - partes relacionadas
Aumento (redução) em passivos
Pagamento de riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a pagar
Contas a pagar - partes relacionadas
Receita DiferidaV
Demais contas a pagar
Juros pagos - Arrendamento Mercantil
Juros pagos - Empréstimos e financiamentos
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades operacionais

Controladora
31 de dezembro de
2019
2018
(reapresentado) (reapresentado)

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

MPM Corpóreos S.A.

(591)
6.973
9.684
(12.066)
32.684
33.802
610
(6.102)
47.583

(100.379)
(1.801)
(17.638)
(6.552)
1.403

(3.826)
22.047
(1.682)
8.181
25.033
671
(1.026)

58.158

Consolidado
31 de dezembro de
2018
(reapresentado)

(308)
1.298
3.026
6.855
(3.273)
36.853
2.288
(1.947)
23.038

(74.300)
(15.141)
(5.413)
1.335

2.746

(368)
8.579
28
3.552
261
1.043

55.924

2017
(reapresentado)

201
(10.000)
(10.000)
(3.605)
3.825
220

(10.000)
(10.000)
1.290
220
1.510

(32.545)
(24.822)
(266)
29.424
(28.209)

-

(5.087)
(8.598)
(2.407)
(103)
(20)
43.848
27.633

(23.704)
27.529
3.825

(400)
(400)

2.300
2.300

(14.143)
69.252
55.109

7.690
184.478
(104.015)
36
(23.111)
(15.326)
49.752

24.183
(56.723)
(47.482)
(39.696)
(119.718)

7

49.249
20.003
69.252

8.178
119.140
(18.816)
(14.984)
93.518

(22.952)
(3.760)
(49.797)
(15.343)
(91.852)

(8.634)
28.637
20.003

12.803
(3.895)
(2.997)
5.911

151
(1.187)
125
(33.610)
(3.062)
(37.583)

Consolidado
31 de dezembro de
2019
2018
2017
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa líquidos
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aporte de capital dos acionistas
Captação de empréstimos e financiamentos
Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal
Liquidação de instrumentos financeiros derivativos
Contraprestação de arrendamentos
Dividendos pagos
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades de financiamento

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Caixa adquirido na aquisição de controle
Aquisição de controladas, líquido do caixa obtido na aquisição
Aquisição de participação acionária
Pagamento a ex-acionistas por aquisição de empresas
Aporte de capital em controladas
Aquisição de Imobilizado
Aquisição de Intangível
Dividendos recebidos
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades de investimentos

Controladora
31 de dezembro de
2019
2018
2017
(reapresentado) (reapresentado) (reapresentado)

Demonstrações dos fluxos de caixa--Continuação
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

MPM Corpóreos S.A.

202

(1.095)
(1.095)
(1.095)
(4)
(4)

(2.605)
(2.605)
(2.347)
(32)
(32)

Insumos adquiridos de terceiros
Custos Prods. Mercs e Servs Vendidos
Materiais, energia, Servs. De terceiros e Outros
Perda/recuperação de Valores ativos
Valor Adicionado Bruto

34.293
(1.523)
35.816
33.194
(33.194)
(2)
(2)
(73)
(21)
(52)
(196)
(184)
(12)
(32.923)
(22.923)
(10.000)

54.683
(8.140)
62.823
52.304
(52.304)
(1.329)
(1.311)
(18)
(8)
(5)
(3)
66
5
61
(51.033)
(41.033)
(10.000)

Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
Resultado de equivalência patrimonial

Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado

-

(35.785)
(35.385)
(400)

(7)
(6)
(1)

(408)
(394)
(14)

(2)
(2)
-

36.202
(36.202)

37.621
1.931
35.690

(1.419)

-

(1.419)
(1.419)
(1.419)

2017

(65.380)
(50.054)
(15.326)

(78.815)
(32.872)
(35.250)
(10.693)

(125.601)
(91.929)
(5.424)
(28.248)

(237.026)
(123.868)
(100.405)
(12.753)

506.822
(506.822)

(9.866)
(9.866)
-

516.688

(59.200)
(59.200)

(110.736)
(17.484)
(93.252)
575.888

686.624
678.024
39.375
(30.775)

2019

8

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.

Remuneração de capitais próprios
Lucros retidos
Dividendos pagos

Remuneração de capitais de terceiros
Aluguéis
Despesas financeiras
Outros

Impostos, Taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais

Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
F.G.T.S.

(1.099)

(2.379)

Valor adicionado líquido produzido

Retenções
Depreciação e Amortização

-

258
258
-

Controladora
31 de dezembro de
2018

Receitas
Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços
Outras receitas
Provisão/Reversão de Perdas Crédito Esperada

2019

Demonstrações do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais)

MPM Corpóreos S.A.

(38.579)
(23.595)
(14.984)

(52.628)
(33.209)
(8.732)
(10.687)

(60.216)
(42.693)
(17.523)

(136.098)
(63.449)
(65.870)
(6.779)

287.521
(287.521)

5.250
5.250
-

282.271

(21.008)
(21.008)

(61.135)
(10.427)
(50.708)
303.279

364.414
343.742
35.577
(14.905)

Consolidado
31 de dezembro de
2018

(40.683)
(37.686)
(2.997)

(31.121)
(22.019)
(2.131)
(6.971)

(38.529)
(29.569)
(8.960)

(67.550)
(32.763)
(31.526)
(3.261)

177.883
(177.883)

2.419
2.419
-

175.464

(7.809)
(7.809)

(35.344)
(4.244)
(31.100)
183.273

218.617
183.614
35.003
-

2017

MPM Corpóreos S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

1. Contexto operacional
A MPM Corpóreos S.A. (“MPM”) é uma sociedade anônima de capital fechado com sede na
Avenida do Eucaliptos, no. 762 - sala 02, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Brasil. A
MPM foi constituída em 4 de novembro de 2016, tendo como objeto social, primordialmente, a
participação direta e indireta no capital de Companhias dedicadas à atividade de prestação de
serviços fisioterapêuticos. A MPM e suas controladas são, em conjunto, chamadas “Companhia”.
A Companhia tem como controlador seus acionistas fundadores conforme Nota Explicativa nº 17.

2. Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras
estão definidas abaixo.
Ressalta-se, ainda, que as políticas contábeis foram aplicadas de modo uniforme no exercício
corrente, estão consistentes com os exercícios anteriores apresentados e são comuns à
controladora e suas controladas, sendo que, quando necessário, as demonstrações financeiras
das controladas são ajustadas para atender este critério.
Declaração de conformidade e base de preparação
As informações relevantes estão sendo evidenciadas nas demonstrações financeiras e
correspondem às utilizadas pela Administração em sua gestão.
2.1. Base de preparação
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas e estão sendo
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem
os pronunciamentos contábeis, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade
(CFC) e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que estão em conformidade com as
normas internacionais de relatório financeiro emitidas pelo International Accounting
Standard Board (IASB).
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas com base no
custo histórico, exceto pelos instrumentos financeiros derivativos, que foram mensurados
pelos seus valores justos. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das
contraprestações pagas em troca de ativos.
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MPM Corpóreos S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.1. Base de preparação--Continuação
Adicionalmente, a Companhia considerou as orientações emanadas da Orientação Técnica
OCPC 07, emitida pelo CPC em novembro de 2014, na preparação das suas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Dessa forma, as informações
relevantes próprias das demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão sendo
evidenciadas e correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão.
A Administração avaliou a capacidade da Companhia e suas controladas em continuar
operando normalmente e está convencida de que ela possui recursos para dar
continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem
conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre
a sua capacidade de continuar operando. Assim, as demonstrações financeiras individuais
e consolidadas foram preparadas com base no pressuposto de continuidade operacional
dos negócios da Companhia.
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas dos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2019, 2018 e 2017 foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 05
de novembro de 2020.
2.2. Reapresentação das demonstrações financeiras
Após a emissão das demonstrações financeiras individuais e consolidadas referentes aos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, a Administração identificou
ajustes e reclassificações que afetam os balanços patrimoniais, demonstrações dos
resultados e demonstrações dos fluxos de caixa individuais e consolidados para os
exercícios findos naquelas datas. Consequentemente, a Companhia está reapresentando
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas compreendendo esses exercícios.
As demonstrações do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa individuais e consolidadas foram reapresentadas em decorrência dos
ajustes nos lucros dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
Os ajustes e reclassificações identificados no não geraram efeitos nos saldos de balanço
patrimonial, individual e consolidado, de abertura em 1º de janeiro de 2017, portanto, Estes
saldos não estão sendo reapresentados nestas demonstrações financeiras.
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Total do ativo

Imobilizado
Intangível
Ativos por direito de uso
Total do ativo não circulante

Não circulante
Contas a receber de clientes
Contas a receber - partes relacionadas
Instrumentos financeiros derivativos
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
Outros ativos

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Instrumentos financeiros derivativos
Adiantamento a fornecedores
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
Outros ativos
Total do ativo circulante

7.512
(25)
31.089
73.702

33.780

11.909
160.575
317.108
68.788
600.854

1.091.472

(e)

(a)

58
35.068

36.456
6.018
-

3.956
(39.922)

8.733
490.618

(e)
(a)

(b)
(d)
(i)

(42.600)
(1.278)

Consolidado
Ajustes

55.109
423.090
820
2.866

31/12/2019
(apresentado
originalmente)

(a)
(a)/(b)
(c)
(a)

Ref.

Balanços patrimoniais - Consolidado

1.125.252

160.550
348.197
68.788
674.556

7.512
11.909

36.456
6.076
35.068

12.689
450.696

55.109
380.490
820
1.588

760.496

114.699
256.830
402.685

3.341

22.984
4.702
129

1.256
9.497
357.811

69.477
255.068
940
21.573

31/12/2018
(apresentado
(reapresentado) originalmente)

31/12/2019

2.2. Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação

14.957

8.000
39.745

2.656
-

(1.688)
30.777

(1.256)
3.371
(24.788)

(225)
(27.982)
1.303
1

Consolidado
Ajustes

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

MPM Corpóreos S.A.

775.453

114.699
264.830
442.430

2.656
3.341

22.984
3.014
30.906

12.868
333.023

69.252
227.086
2.243
21.574

422.040

52.756
203.046
267.960

1.690

7.935
2.533
-

7.267
154.080

20.003
126.810
-

31/12/2017
(apresentado
(reapresentado) originalmente)

31/12/2018

(3.214)

(2.747)
(2.780)

-

(33)
-

(434)
(434)

-

Consolidado
Ajustes

418.826

50.009
203.046
265.180

1.690

7.935
2.500
-

6.833
153.646

20.003
126.810
-

(reapresentado)

31/12/2017
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Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Debentures
Passivo de arrendamento
Fornecedores
Contrato oneroso
Receita diferida
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a pagar
Parcelamento de impostos
Contas a pagar a ex-acionistas
Contas a pagar - partes relacionadas
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Não circulante
Contrato oneroso
Empréstimos e financiamentos
Debentures
Passivo de arrendamento
Instrumentos financeiros derivativos
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Impostos e contribuições a pagar
Contas a pagar a ex-acionistas
Parcelamento de impostos
Provisões para desmantelamento de ativos
Provisões para demandas judiciais
Contas a pagar - partes relacionadas
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Patrimônio líquido atribuível aos controladores
Participação de acionistas não controladores
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido
(g)
(d)

(f)

(i)
(e)

(b)

Ref.

(10.794)
(549)
1
(11.342)
125.753
(1.669)
2.829
1.684
128.597
(51.508)
(31.967)
(83.475)
33.780

82.369
66.113
109.146
39.797
2.684
1.669
3.979
10.206
8.380
5.039
18.937
3.896
352.215
251.173
55.480
306.653
1.091.472

Consolidado
Ajustes

74.600
28.718
24.418
8.243
191.279
26.971
41.998
2.733
24.650
8.994
432.604

31/12/2019
(apresentado
originalmente)

Balanços patrimoniais - Consolidado--Continuação

199.665
23.513
223.178
1.125.252

82.369
66.113
109.146
39.797
128.437
3.979
13.035
8.380
5.039
20.621
3.896
480.812

74.600
28.718
24.418
8.243
180.485
26.971
41.449
2.733
24.650
8.995
421.262

(reapresentado)

31/12/2019

2.2. Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação

192.138
29.523
221.661
760.496

90.673
27.935
53.299
1.387
3.371
874
4.090
3.346
7.106
11.449
203.530

80.796
314
13.514
8.243
150.700
16.191
25.748
1.031
26.658
12.110
335.305

31/12/2018
(apresentado
originalmente)

(1.203)
(17.322)
(18.525)
14.957

45.829
(1.747)
44.082

(10.044)
(553)
3
(10.600)

Consolidado
Ajustes

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

MPM Corpóreos S.A.

190.935
12.201
203.136
775.453

90.673
27.935
53.299
47.216
3.371
874
4.090
3.346
7.106
9.702
247.612

80.796
314
13.514
8.243
140.656
16.191
25.195
1.031
26.658
12.108
324.706

(reapresentado)

31/12/2018

167.182
7.032
174.214
422.040

98.914
5.528
1.656
506
1.479
171
1.317
109.571

10.261
5.503
8.243
84.813
6.507
15.001
105
3.477
4.345
138.255

31/12/2017
(apresentado
originalmente)

(2.358)
(823)
(3.181)
(3.214)

(33)
(33)

-

Consolidado
Ajustes

164.824
6.209
171.033
418.826

98.914
5.528
1.656
506
1.479
171
1.284
109.538

10.261
5.503
8.243
84.813
6.507
15.001
105
3.477
4.345
138.255

(reapresentado)

31/12/2017
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(51.508)
(51.508)
11.632

251.173
251.173
271.343

Patrimônio líquido
Total do patrimônio líquido

Total do passivo e patrimônio líquido

3
3

11.632

271.343

1.450
1.450

7.305
4.070
11.375

253.938
15.798
269.736

165
92
257

Controladora
Ajustes

62.714
423
63.137

(i)
(f)

(h)
(a)

(a/b)

1.510
97
1.607

31/12/2019
(apresentado
originalmente)

17.112
1.608
18.720

Não circulante
Contas a pagar - partes relacionadas
Instrumentos financeiros derivativos
Outros passivos não circulantes
Total passivo não circulante

Passivo
Circulante
Outros passivos circulantes
Total do passivo circulante

Total ativo

Não circulante
Investimentos
Outros ativos não circulantes
Total do ativo não circulante

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Adiantamento a fornecedores
Outros ativos circulantes
Total do ativo circulante

Notas

Balanços patrimoniais - Controladora

282.975

199.665
199.665

17.112
62.714
2.031
81.857

1.453
1.453

282.975

261.243
19.868
281.111

1.510
165
189
1.864

222.702

192.138
192.138

17.350
256
17.606

12.958
12.958

222.702

219.553
2.244
221.797

220
685
905

31/12/2018
(apresentado
(reapresentado) originalmente)

31/12/2019

2.2. Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação

39.425

(1.203)
(1.203)

(1.505)
42.188
(55)
40.628

-

39.425

38.209
1.216
39.425

-

Controladora
Ajustes

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

MPM Corpóreos S.A.

262.127

190.935
190.935

15.845
42.188
201
58.234

12.958
12.958

262.127

257.762
3.460
261.222

220
685
905

170.026

167.182
167.182

2.309
179
2.488

356
356

170.026

141.409
24.690
166.099

3.825
102
3.927

31/12/2017
(apresentado
(reapresentado) originalmente)

31/12/2018

(2.536)

(2.358)
(2.358)

1
(179)
(178)

-

(2.536)

(2.536)
(2.536)

-

Controladora
Ajustes

167.490

164.824
164.824

2.310
2.310

356
356

167.490

138.873
24.690
163.563

3.825
102
3.927

(reapresentado)

31/12/2017
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(15.611)
1.558
(19.030)

174.182
6.465
(35.345)

Receitas financeiras
Despesas financeiras

2.922
4.856
(25.305)

(54.617)
90.685

71.433
19.252

(e)
(e)

Lucro líquido do exercício

Lucro do exercício atribuído a
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

(20.400)
(4.905)

7.778

(54.617)

Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social corrente
Imposto de renda e contribuição social diferido

(33.083)

145.302

Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social

(i)
(c) (f) (i)

(b) (g)

Lucro antes do resultado financeiro

Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas operacionais, líquidas

(16.044)
-

893

(26.920)
(161.290)
614

646.702

Consolidado
Ajustes

(460)
433

(d) (g)

(a)

31/12/2019
(apresentado
originalmente)

(284.924)
361.778

Custo dos serviços prestados
Lucro bruto

Receita líquida de vendas

Ref.

Demonstrações do resultado consolidado

51.033
14.347

65.380

4.856

(51.695)

(46.839)

112.219

8.023
(54.375)

158.571

(26.920)
(177.334)
614

(285.384)
362.211

647.595

38.850
3.934

42.784

(5.758)

(14.561)

(20.319)

63.103

1.676
(11.307)

72.734

(13.205)
(98.215)
7.612

(159.749)
176.542

336.291

31/12/2018
(apresentado
(reapresentado) originalmente)

31/12/2019

2.2. Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação

(5.918)
1.713

(4.205)

7.200

(6.460)

740

(4.945)

15
(14.863)

9.903

(8.221)
16.849

1.275
1.275

-

Consolidado
Ajustes

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

MPM Corpóreos S.A.

32.932
5.647

38.579

1.442

(21.021)

(19.579)

58.158

1.691
(26.170)

82.637

(13.205)
(106.436)
24.461

(158.474)
177.817

336.291

38.143
5.793

43.936

(4.260)

(10.981)

(15.241)

59.177

2.791
(2.503)

58.889

(5.289)
(50.882)
1.565

(80.173)
113.495

193.668

31/12/2017
(apresentado
(reapresentado) originalmente)

31/12/2018

(2.358)
(895)

(3.253)

4.260

(4.260)

-

(3.253)

-

(3.253)

45
(2.025)
-

(1.273)
(1.273)

-

Consolidado
Ajustes

35.785
4.898

40.683

-

(15.241)

(15.241)

55.924

2.791
(2.503)

55.636

(5.244)
(52.907)
1.565

(81.446)
112.222

193.668

(reapresentado)

31/12/2017
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Lucro líquido do exercício

Imposto de renda e contribuição
social
Imposto de renda e contribuição
social - corrente
Imposto de renda e contribuição
social - diferido

Lucro antes do imposto de renda e
da contribuição social

Receitas financeiras
Despesas financeiras

Lucro antes do resultado financeiro

Despesas gerais e administrativas
Resultado com equivalência
patrimonial
Outras receitas operacionais,
líquidas

3.999
(12.812)

55
(13)

51.033

(20.400)

71.433

-

-

-

51.033

4.054
(12.825)

59.804

259

62.823

(3.278)

38.850

(5)

(8)

(13)

38.863

55
(9)

38.817

40.156

(1.339)

31/12/2018
(apresentado
(reapresentado) originalmente)

31/12/2019

-

(20.400)

(11.587)

71.391

71.433

259

-

(i)
(d) (i)

(11.846)

74.669

-

Controladora
Ajustes

(a)

(3.278)

31/12/2019
(apresentado
originalmente)

(h)

Ref.

Demonstrações do resultado consolidado--Continuação

2.2. Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação

(5.918)

5

(5)

-

(5.918)

0
(2.748)

(3.170)

1.170

(4.340)

-

Controladora
Ajustes

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

MPM Corpóreos S.A.

32.932

-

(13)

(13)

32.945

55
(2.757)

35.647

1.170

35.816

(1.339)

38.142

(108)

(281)

(389)

38.531

1.930
(12)

36.613

38.048

(1.435)

31/12/2017
(apresentado
(reapresentado) originalmente)

31/12/2018

(2.357)

108

(108)

-

(2.357)

1
-

(2.358)

(2.358)

-

Controladora
Ajustes

35.785

-

(389)

(389)

36.174

1.931
(12)

34.255

35.690

(1.435)

(reapresentado)

31/12/2017

MPM Corpóreos S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.2. Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação
Demonstração dos fluxos de caixa consolidado - exercício findo em 31 de dezembro de 2019

Fluxo de caixa proveniente das atividades
operacionais
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de
investimentos
Caixa líquido aplicado nas atividades de
financiamentos

Ref.

Originalmente
apresentado

Ajustes

Valores
reapresentados

(J) (i)

93.884

(38.061)

55.823

(127.359)

7.641

(119.718)

19.107

30.645

49.752

(J)

(14.368)
69.477
55.109

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

225
(225)
-

(14.143)
69.252
55.109

Demonstração dos fluxos de caixa consolidado - exercício findo em 31 de dezembro de 2018

Fluxo de caixa proveniente das atividades
operacionais
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de
investimentos
Caixa líquido aplicado nas atividades de
financiamentos

Ref.

Originalmente
apresentado

Ajustes

Valores
reapresentados

(J) (i)

57.922

(10.339)

47.583

(95.864)

4.012

(91.852)

87.416

6.102

93.518

(J)

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

49.474
20.003
69.477

(225)
(225)

49.249
20.003
69.252

Demonstração dos fluxos de caixa consolidado - exercício findo em 31 de dezembro de 2017

Fluxo de caixa proveniente das atividades
operacionais
Fluxo de caixa aplicado nas atividades de
investimentos
Caixa líquido aplicado nas atividades de
financiamentos

Ref.

Originalmente
apresentado

(J)

24.985
(37.583)

(J)

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

3.964
(8.634)
28.637
20.003

16
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Ajustes

(1.947)
1.947
-

Valores
reapresentados

23.038
(37.583)
5.911
(8.634)
28.637
20.003

MPM Corpóreos S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.2. Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação
Descrição dos ajustes efetuados
(a) Refere-se a ajustes de reconciliação entre os saldos contábeis de caixa e equivalentes
de caixa, adiantamentos a fornecedores, outros ativos, imobilizado e receita de vendas
e seus respectivos relatórios analíticos auxiliares.
(b) A Administração revisou o prática contábil adotada para a constituição de provisões
para perdas de créditos esperada envolvendo o contas a receber de clientes. A
Companhia e suas controladas aprimoraram o uso do expediente prático previsto no
CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros, para a utilização de uma matriz de
provisão baseada na experiência histórica de perdas com inadimplência de seus
clientes.
Com base nessa revisão, a matriz foi atualizada para incorporar os conceitos de perdas
esperadas previstas no CPC 48/IFRS 9, aumentando os percentuais de provisão sobre
contas a receber a vencer e vencidos há menos de 241 dias e, dessa forma, aumentando
os montantes de provisão. Como nosso contas a receber é inicialmente reconhecido tendo
como contrapartida a conta de receitas diferidas, o ajuste na provisão para perdas de
recebíves teve parte de seu montante reconhecido contra essa conta (reduzindo o passivo
circulante) e parte reconhecida no resultado do exercício, relativo às parcelas das receitas
cuja obrigação de desempenho foi cumprida. Os ajustes efetuados em cada exercício são
como segue:

Provisão para créditos esperada
Receita diferida
Despesas com vendas

31/12/2019

Aumento (Diminuição)
31/12/2018

01/01/2018

39.538
(24.607)
8.343

24.607
(10.044)
14.564

8.343
(3.634)
4.709

(c) Refere-se a ajustes gerados pela adequação da metodologia de cálculo dos ganhos e
perdas pela marcação a valor justo dos derivativos contratados pela Companhia e suas
controladas.
(d) Refere-se a reclassificações efetuadas em compensação de saldos ativos e passivos
onde há o direito contratual de liquidação pelo valor líquido, bem como para melhor
apresentação e comparabilidade.
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MPM Corpóreos S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.2. Reapresentação das demonstrações financeiras--Continuação
(e) Refere-se a efeitos tributários identificados devido a reconciliação das memórias de
cálculos dos impostos, bem como, devido aos efeitos fiscais sobre os ajustes
identificados nessa reapresentação.
(f) Refere-se a atualização dos saldos pelos índices de atualização monetária previstos
contratualmente.
(g) Complemento de provisão para demandas judiciais com base no suporte dos
advogados externos.
(h) Refere-se ao efeito dos ajustes de reapresentação efetuados nas controladas no
resultado de equivalência patrimonial.
(i)

Registro do valor justo das opções de compra e opções de compra e venda de
participação de não controladores na data de combinação de negócios.

(j)

Nas demonstrações financeiras originalmente emitidas, a Companhia apresentava os
pagamentos de juros de empréstimos e arrendamento mercantil, dentro do grupo de
atividades de financiamento, conforme opção permitida pelo CPC 03 (R2)/IAS 7.
Quando da reapresentação das demonstrações financeiras, a Administração da
Companhia revisou a classificação adotada, e decidiu alterar esses fluxos de
pagamentos e recebimentos para as atividades operacionais, em consonância com o
parágrafo 34 (a) do CPC 03 (R2)/IAS 7. Foram efetuadas outras reclassificações para
melhor comparabilidade dos fluxos de caixa entre os exercícios conforme a natureza
das movimentações.

2.3. Base de consolidação
As demonstrações financeiras consolidadas compreendem as demonstrações financeiras
da MPM Corpóreos S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017. O
controle é obtido quando a Companhia estiver exposta ou tiver direito a retornos variáveis
com base em seu envolvimento com a investida e tiver a capacidade de afetar esses
retornos por meio do poder exercido em relação à investida. Especificamente, a Companhia
controla uma investida se, e apenas se, tiver:
· Poder em relação à investida (ou seja, direitos existentes que lhe garantem a atual
capacidade de dirigir as atividades pertinentes da investida);
· Exposição ou direito a retornos variáveis com base em seu envolvimento com a investida;
· A capacidade de usar seu poder em relação à investida para afetar os resultados.
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MPM Corpóreos S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.3. Base de consolidação--Continuação
Geralmente, há presunção de que uma maioria de direitos de voto resulta em controle.
Para dar suporte a essa presunção e quando a Companhia tiver menos da maioria dos
direitos de voto ou semelhantes de uma investida, a Companhia considera todos os fatos e
circunstâncias pertinentes ao avaliar se tem poder em relação a uma investida, inclusive:
· O acordo contratual com outros detentores de voto da investida;
· Direitos originados de acordos contratuais;
· Os direitos de voto e os potenciais direitos de voto da Companhia.
A Companhia avalia se exerce controle ou não de uma investida se fatos e circunstâncias
indicarem que há mudanças em um ou mais dos três elementos de controle. A
consolidação de uma controlada tem início quando a Companhia obtiver controle em
relação à controlada e finaliza quando a Companhia deixar de exercer o mencionado
controle.
Ativo, passivo e resultado de uma controlada adquirida ou alienada durante o exercício são
incluídos nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que a
Companhia obtiver controle até a data em que a Companhia deixar de exercer o controle
sobre a controlada.
O resultado e cada componente de outros resultados abrangentes são atribuídos aos
acionistas controladores e aos não controladores da Companhia, mesmo se isso resultar
em prejuízo aos acionistas não controladores. Quando necessário, são efetuados ajustes
nas demonstrações financeiras das controladas para alinhar suas políticas contábeis com
as políticas contábeis da Companhia. Todos os ativos e passivos, resultados, receitas,
despesas e fluxos de caixa do mesmo grupo, relacionados com transações entre membros
da Companhia, são totalmente eliminados na consolidação.
A variação na participação societária da controlada, sem perda de exercício de controle, é
contabilizada diretamente no patrimônio líquido.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.3. Base de consolidação--Continuação
A Companhia trata as transações com participações de não controladores como transações
com proprietários de ativos do Grupo. Para as compras de participações de não
controladores, a diferença entre qualquer contraprestação paga e a parcela do valor
contábil dos ativos líquidos da controlada é registrada no patrimônio líquido.
Os ganhos ou perdas sobre alienações para participações de não controladores também
são registrados diretamente no patrimônio líquido.
Se a Companhia perder o controle exercido sobre uma controlada, é efetuada a baixa dos
correspondentes ativos (incluindo qualquer ágio) e os passivos da controlada pelo seu valor
contábil na data em que o controle for perdido e a baixa do valor contábil de quaisquer
participações de não controladores na data em que o controle for perdido (incluindo
quaisquer componentes de outros resultados abrangentes atribuídos a elas).
Qualquer diferença resultante como ganho ou perda é contabilizada no resultado. Qualquer
investimento retido é reconhecido pelo seu valor justo na data em que o controle é perdido.
Nas demonstrações financeiras individuais, os investimentos da Companhia em suas
controladas são contabilizados com base no método da equivalência patrimonial.
As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia incluem as seguintes
controladas:
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MPM Corpóreos S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.3. Base de consolidação--Continuação

Direta

Indireta

% Participação
2018
Direta
Indireta

99,99%
99,99%
99,99%

50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
51,00%
50,00%
50,00%
50,00%
40,00%
51,00%
99,00%
52,50%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
52,50%
99,00%
100,00%
51,00%
52,50%
52,50%
51,00%
51,01%
51,01%
51,01%
51,01%
51,01%
51,01%
51,01%
51,01%
51,01%
51,01%
100,00%
100,00%
100,00%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
0,01%
0,01%

51,00%
51,00%
51,00%
99,99%
99,99%
50,00%
50,00%

2019
Controladas
Elcorp Rio Serviços Estéticos Ltda
At Corp Serviços Estéticos Ltda
Flor Do Campo - Serviços Estéticos Ltda
Atm Corp Serviços Estéticos Ltda
Limeira Serviços Estéticos Ltda
Lisa A Laser Serviços Estéticos Ltda
Lisa A Laser Gonzaga Serviços Estéticos Ltda
Winners Corp. Serviços Estéticos S.A.
Santa Ursúla Serviços Estéticos Ltda
Lasercorp Serv. Estéticos Ltda
Lisa A Laser Embaré Serv. Estéticos Ltda
Mv Corp Serviços Estéticos Ltda
Dyelcorp Serviços Estéticos S.A.
Laser Rio El Serviços Terapêuticos Ltda.
El Participações S.A.
Urban Laser Serviços Estéticos S.A.
Ul - Serviços Estéticos Eireli
Ayoub & Ayoub Serviços Estéticos S.A.
Lagos Laser Serviços Terapêuticos Ltda
El Rio Serviços De Depilação Estetica Ltda
Cuiaba Laser Serviços Terapêuticos Ltda
Drbm Serviços Estéticos Ltda
Jacarei Serv. Esteticos Eireli
Gbm Servicos De Estetica Ltda.
El Pedra Selada Servicos De Estetica Ltda.
M3 Servicos Esteticos Ltda.
Mmc Corp Serviços Estéticos Ltda
Mm Corp Serviços Estéticos Ltda
Mpac Corp Serviços Estéticos Ltda
Mgm Corp Serviços Estéticos Ltda
Mg Corp Serviços Estéticos Ltda
M5 Serviços Estéticos Ltda
M2 Serviços Estéticos Ltda
M4 Serviços Estéticos Ltda
Mt Corp Serviços Estéticos Ltda
Mtg Corp Serviços Estéticos Ltda
Dyel Cuiabá Clínicas De Estética Ltda
Dyel Porto Velho Clínicas De Estética Ltda
Dyel Várzea Grande Clínicas De Estética Ltda
Aclo Serviços Estéticos S.A.
Vila Velha Laser Serviços Estéticos S.A.
Alexandrite Estética E Laser S.A.
Verano Depilação S.A.
M.I.G.S Serviços Estéticos S.A.
Tjtm Serviços Estéticos S.A.
A Lisa Depilação A Laser S.A.
Nine Members Laser - Servicos Esteticos Sa
YAM Participações Ltda. (iii)
PIM Serviços Administrativos Ltda
EL Franchising Ltda
TL Franchising Ltda
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50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
51,00%
50,00%
50,00%
50,00%
40,00%
51,00%
99,00%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
99,00%
100,00%
50,00%
50,00%

2017
Direta

Indireta

99,99%
99,99%
50,00%
50,00%

100,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
40,00%
50,00%
50,00%
50,00%
40,00%
40,00%
50,00%
50,00%

MPM Corpóreos S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.3. Base de consolidação--Continuação

Direta

Indireta

% Participação
2018
Direta
Indireta

82,61%
51,00%
6,00%
75,00%
50,00%
-

17,39%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
-

82,61%
51,00%
6,00%
51,00%
25,00%

17,39%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
50,00%
75,00%

99,99%
51,00%
51,00%
75,00%
-

0,01%
51,00%
-

51,00%
-

100,00%
-

2019
Controladas
Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.
APL Participações Societárias S.A.
Tew Estetica Ltda
Mafra Centro de Beleza Depilação Ltda
Leew Serviços Estéticos Ltda
Clínica de Estética Fortaleza 01 Ltda
Clínica de Estética Fortaleza 02 Ltda
Costa & Curvo Estetica Ltda.
Riocorp Serviços Estéticos Ltda. (iv)
YTP Participações Ltda. (iii)
ELCommerce - Plataforma Digital Para Intermediacao De
Negocios Ltda. (i)
AUT Estética S.A.
ES LASER.
Abbruzzese & Moura Estetica Ltda.
EF Franchising Serviços Terapeuticos Ltda
Morumbi Serviços Estéticos Ltda. (ii)
Frei Caneca Serviços Estéticos Ltda. (ii)
Orquideas Serviços Estéticos Ltda. (ii)
Arnolfo Azevedo Serviços Estéticos Ltda. (ii)
Tatuapé Serviços Estéticos Ltda. (ii)
Rebouças Serviços Estéticos Ltda. (ii)
Sabatina Serviços Estéticos Ltda. (ii)
Brooklin Paulista Serviços Estéticos Ltda. (ii)
Center 3 Corp Serviços Estéticos Ltda. (ii)
West Plaza Corp Serviços Estéticos Ltda. (ii)
Santana Park Serviços Estéticos Ltda. (ii)
Light Serviços Estéticos Ltda. (ii)
Bela Vista Serviços Estéticos Ltda. (ii)
CNEL Serviços Estéticos Ltda. (ii)
PSEL Serviços Estéticos Ltda. (ii)
Itaim Serviços Estéticos Ltda. (ii)
SMTEL Serviços Estéticos Ltda. (ii)
SCEL Serviços Estéticos Ltda. (ii)
STAMEL Serviços Estéticos Ltda. (ii)
Andrade Serviços Estéticos Ltda. (ii)
Jardins EL Serviços Estéticos Ltda. (ii)
Nova Morumbi EL Serviços Estéticos Ltda. (ii)
Center Paulista EL Serviços Estéticos Ltda. (ii)
(i)

2017
Direta

Indireta

25,00%

75,00%

-

-

25,00%

50,00%
75,00%

-

100,00%

-

-

-

99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%

A empresa “MR Laser Ltda” teve sua razão social alterada para “EL COMMERCE - PLATAFORMA DIGITAL PARA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS Ltda”
durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019. A empresa passou a ser uma controlada direta da MPM devido a incorporação da YAM Participações Ltda.
pela Companhia.

(ii)

Empresas incorporadas pela controlada Corpóreos durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, conforme Nota Explicativa nº 6.2.

(iii)

Empresas incorporadas pela Companhia durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, conforme descrito na Nota 6.2.

(iv) Devido a incorporação da empresa YTP Participações Ltda. (investida direta) na controladora, a empresa Riocorp Serviços Estéticos Ltda. que antes era uma
investida direta da YTP Participações Ltda. passou a ser investida direta da controladora MPM.
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MPM Corpóreos S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.4. Combinações de negócios e ágio
Combinações de negócios são contabilizadas utilizando o método de aquisição. O custo de
uma aquisição é mensurado pela soma da contraprestação transferida, avaliada com base
no valor justo na data de aquisição, e o valor de qualquer participação de não controladores
na adquirida. Para cada combinação de negócio, a adquirente deve mensurar a
participação de não controladores na adquirida pelo valor justo ou com base na sua
participação nos ativos líquidos identificados na adquirida. Custos diretamente atribuíveis à
aquisição são contabilizados como despesa quando incorridos.
Ao adquirir um negócio, a Companhia avalia os ativos e passivos financeiros assumidos
com o objetivo de classificá-los e alocá-los de acordo com os termos contratuais, as
circunstâncias econômicas e as condições pertinentes na data de aquisição.
Qualquer contraprestação contingente a ser transferida pela adquirente será reconhecida
ao valor justo na data de aquisição. Alterações subsequentes no valor justo da
contraprestação contingente considerada como um ativo ou como um passivo deverão ser
reconhecidas de acordo com o CPC 48 - Instrumentos Financeiros, na demonstração do
resultado.
Inicialmente, o ágio é mensurado como sendo o excedente da contraprestação transferida
em relação aos ativos líquidos adquiridos (ativos identificáveis adquiridos, líquidos e os
passivos assumidos). Se a contraprestação for menor do que o valor justo dos ativos
líquidos adquiridos, a diferença deverá ser reconhecida como ganho na demonstração do
resultado.
Após o reconhecimento inicial, o ágio é mensurado pelo custo, deduzido de quaisquer
perdas acumuladas do valor recuperável. Para fins de teste do valor recuperável, o ágio
adquirido em uma combinação de negócios é, a partir da data de aquisição, alocado a cada
uma das unidades geradoras de caixa da Companhia que se espera sejam beneficiadas
pelas sinergias da combinação, independentemente de outros ativos ou passivos da
adquirida ser atribuídos a estas unidades.
Quando um ágio fizer parte de uma unidade geradora de caixa e uma parcela dessa
unidade for alienada, o ágio associado à parcela alienada deve ser incluído no custo da
operação ao apurar-se o ganho ou a perda na alienação. O ágio alienado nessas
circunstâncias é apurado com base nos valores proporcionais da parcela alienada em
relação à unidade geradora de caixa mantida.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.4. Combinações de negócios e ágio--Continuação
Quando a combinação de negócios possui emissões simultaneas de opções de compra e
venda envolvendo a participação remanescente de acionistas não controladores, a
Companhia tem como política contábil considerar o CPC 39/IAS 32 como o pronunciamento
a ser aplicado. Dessa forma, a Companhia contabiliza as ações/quotas sujeitas às opções
como se tivessem sido adquiridas na data de combinação do negócio, não demonstrando
no patrimônio líquido e nas demonstrações de resultado e resultado abrangente a
participação de não controladores.
O valor justo das opções de venda pelo acionista não controlador é reconhecido na data de
combinação de negócio no passivo circulante ou não circulante, dependendo do prazo de
exercício, e sua atualização pelo valor justo nas datas de encerramento das demonstrações
financeiras é reconhecida no resultado financeiro, como um ganho ou perda.
Quando a combinação de negócios possui somente emissão de opções de compra pela
Companhia envolvendo a participação remanescente de acionistas não controladores,
aplica-se o pronunciamento CPC 48/IFRS 9.
2.5. Classificação entre circulante e não circulante
O Companhia apresenta ativos e passivos nos balanços patrimoniais individuais e
consolidados com base na sua classificação como circulante ou não circulante. Um ativo é
classificado no circulante quando:
· Espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso
normal do ciclo operacional da Companhia;
· Está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado;
· Espera-se que seja realizado até 12 meses após a data de encerramento do exercício; e
· Está classificado como caixa ou equivalente de caixa, conforme definido no
Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa, a menos
que sua troca ou uso para liquidação de passivo se encontre vedada durante pelo menos
12 meses após a data de encerramento do exercício.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.5. Classificação entre circulante e não circulante--Continuação
Todos os demais ativos são classificados como não circulantes. Um passivo é classificado
no circulante quando:
· Espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da Companhia;
· Está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado;
· Deve ser liquidado no período de até 12 meses após a data de encerramento do
exercício; e
· A Companhia não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo
menos 12 meses após a data de encerramento do exercício.
Os termos de um passivo que podem, à opção da contraparte, resultar na sua liquidação
por meio da emissão de instrumentos patrimoniais não afetam a sua classificação. A
Companhia classifica todos os demais passivos no não circulante.
Os ativos e passivos fiscais diferidos são classificados no ativo e passivo não circulante.
2.6. Mensuração do valor justo
A Companhia mensura os derivativos ao valor justo em cada data de encerramento do
exercício.
Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência
de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de
mensuração. A mensuração do valor justo é baseada na presunção de que a transação
para vender o ativo ou transferir o passivo ocorrerá:
· No mercado principal para o ativo ou passivo; e
· Na ausência de um mercado principal, no mercado mais vantajoso para o ativo ou o
passivo. O mercado principal ou mais vantajoso deve ser acessível pela Companhia.
O valor justo de um ativo ou passivo é mensurado com base nas premissas que os
participantes do mercado utilizariam ao definir o preço de um ativo ou passivo, presumindo
que os participantes do mercado atuam em seu melhor interesse econômico.
A Companhia utiliza técnicas de avaliação que são apropriadas nas circunstâncias e para
as quais haja dados suficientes disponíveis para mensurar o valor justo, maximizando o uso
de dados observáveis relevantes e minimizando o uso de dados não observáveis.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.6. Mensuração do valor justo--Continuação
Todos os ativos e passivos para os quais o valor justo seja mensurado ou divulgado nas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas são categorizados dentro da
hierarquia de valor justo descrita a seguir, com base na informação de nível mais baixo que
seja significativa à mensuração do valor justo como um todo:
· Nível 1 - preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos ou passivos
idênticos a que a Companhia possa ter acesso na data de mensuração;
· Nível 2 - técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e
significativa para mensuração do valor justo seja direta ou indiretamente observável; e
· Nível 3 - técnicas de avaliação para as quais a informação de nível mais baixo e
significativa para mensuração do valor justo não esteja disponível.
Para ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas ao valor justo de forma recorrente, a Companhia determina se ocorreram
transferências entre níveis da hierarquia, reavaliando a categorização (com base na
informação de nível mais baixo e significativa para mensuração do valor justo como um
todo) no fim de cada período de divulgação.
Para fins de divulgações do valor justo, a Companhia determinou classes de ativos e
passivos com base na natureza, características e riscos do ativo ou passivo e o nível da
hierarquia do valor justo, conforme acima explicado. As correspondentes divulgações ao
valor justo de instrumentos financeiros mensurados ao valor justo ou no momento da
divulgação dos valores justos são resumidas nas respectivas notas.
2.7. 2.7.

Moeda funcional e conversão de moeda estrangeira

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em Reais (R$),
que é a moeda funcional da controladora e de todas as controladas.
Transações e saldos em moeda estrangeira
As transações em moeda estrangeira são inicialmente registradas à taxa de câmbio da
moeda funcional em vigor na data da transação.
Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são convertidos
usando-se a taxa de câmbio de fechamento na data de encerramento do exercício. Todas
as diferenças são registradas na demonstração do resultado.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.8. 2.8.

Ajuste a valor presente

Os ativos e passivos monetários de longo prazo são atualizados monetariamente e,
portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor presente de ativos e
passivos monetários de curto prazo é calculado, e somente registrado, se considerado
relevante em relação às demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em
conjunto. Para fins de registro e determinação de relevância, o ajuste a valor presente é
calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e a taxa de juros
explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e passivos.
2.9. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos em contas correntes bancárias e aplicações
financeiras com alta liquidez, com vencimento de três meses ou menos, a contar da data de
contratação e sujeitos a risco insignificante de mudança de valor. Estes saldos são
mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo, e não para
investimento ou outros fins.
Os saldos bancários a descoberto representam contas correntes garantidas, as quais são
apresentadas como parte de empréstimos e financiamentos de forma consistente com sua
natureza de atividade de financiamento e não como parte de caixa e equivalentes de caixa
uma vez que não há outras contas correntes mantidas junto à respectiva instituição
financeira, as quais pudessem compensar o saldo devedor.
Para efeitos da demonstração consolidada dos fluxos de caixa, os saldos bancários a
descoberto são incluídos como componente de caixa e equivalentes de caixa, uma vez que
estas contas garantidas são liquidadas em curto espaço de tempo e compõem parte
integral da gestão de caixa da Companhia.
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de
caixa de curto prazo. A Companhia e sua controlada consideram como equivalentes de
caixa uma aplicação financeira com vencimentos diários resgatáveis com o próprio emissor,
sem perda significativa de valor.
2.10. Outros ativos e passivos
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Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial individual e consolidado quando for
provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia
e/ou de suas controladas e seu custo puder ser mensurado com segurança.

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.10.

Outros ativos e passivos--Continuação
Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial individual e consolidado quando a
Companhia e/ou suas controladas possuem uma obrigação legal ou constituída como
resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido
para liquidá-lo.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou
liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são
demonstrados como não circulantes.

2.11. Imobilizado
O imobilizado é demonstrado ao custo, líquido de depreciação acumulada e perdas
acumuladas por redução ao valor recuperável, se houver. Custos de reparo e manutenção
são reconhecidos no resultado, quando incorridos. O valor presente do custo esperado
para desmantelamento de um ativo após seu uso é incluído no custo do respectivo ativo se
forem atendidos os critérios de reconhecimento para uma provisão.
A depreciação é calculada pelo método linear. As taxas de depreciação utilizadas estão de
acordo com a expectativa de vida útil dos bens que se baseia em estudos técnicos, os
quais são revisados periodicamente, e estão demonstrados na Nota 8.
Um item de imobilizado é baixado quando vendido (por exemplo, na data que o recebedor
obtém controle) ou quando nenhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou
venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a
diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na
demonstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado.
O valor residual e a vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no
encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o caso.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.12. Intangível
Ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados ao custo no momento do seu
reconhecimento inicial. O custo de ativos intangíveis adquiridos em uma combinação de
negócios corresponde ao valor justo na data da aquisição. Após o reconhecimento inicial,
os ativos intangíveis são apresentados ao custo, menos amortização acumulada e perdas
acumuladas de valor recuperável. Ativos intangíveis gerados internamente, excluindo
custos de desenvolvimento capitalizados, não são capitalizados, e o gasto é refletido na
demonstração do resultado no exercício em que for incorrido.
A vida útil de ativo intangível é avaliada como definida ou indefinida.
Ativos intangíveis com vida definida, representados substancialmente por software, são
amortizados ao longo da vida útil-econômica e avaliados em relação à perda por redução
ao valor recuperável sempre que houver indicação de perda de valor econômico do ativo. O
período e o método de amortização para um ativo intangível com vida definida são
revisados no mínimo no fim de cada exercício social. Mudanças na vida útil estimada ou no
consumo esperado dos benefícios econômicos futuros desses ativos são contabilizadas por
meio de mudanças no período ou método de amortização, conforme o caso, sendo tratadas
como mudanças de estimativas contábeis. A amortização de ativos intangíveis com vida
definida é reconhecida na demonstração do resultado na categoria de despesa consistente
com a utilização do ativo intangível.
Ativos intangíveis com vida útil indefinida (representados substancialmente por ágio) não
são amortizados, mas são testados anualmente em relação a perdas por redução ao valor
recuperável, individualmente ou no nível da unidade geradora de caixa.
Um ativo intangível é desreconhecido quando da sua venda (ou seja, a data em que o
beneficiário obtém o controle do ativo relacionado) ou quando não são esperados
benefícios econômicos futuros a partir de sua utilização ou venda. Eventual ganho ou perda
resultante do desreconhecimento do ativo (a diferença entre o valor líquido da venda e o
valor contábil do ativo) é reconhecido na demonstração do resultado do exercício.
2.13. Arrendamentos
A Companhia avalia, na data de início do contrato, se esse contrato é ou contém um
arrendamento. Ou seja, se o contrato transmite o direito de controlar o uso de um ativo
identificado por um período de tempo em troca de contraprestação.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.13. Arrendamentos--Continuação
A Companhia como arrendatária
A Companhia aplica uma única abordagem de reconhecimento e mensuração para todos
os arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto prazo e arrendamentos de ativos
de baixo valor. A Companhia reconhece os passivos de arrendamento para efetuar
pagamentos de arrendamento e ativos que representam o direito de uso dos ativos
subjacentes.
Ativos de direito de uso
A Companhia reconhece os ativos de direito de uso na data de início do arrendamento (ou
seja, na data em que o ativo subjacente está disponível para uso). Os ativos de direito de
uso são mensurados ao custo, deduzidos de qualquer depreciação acumulada e perdas por
redução ao valor recuperável, e ajustados por qualquer nova remensuração dos passivos
de arrendamento. O custo dos ativos de direito de uso inclui o valor dos passivos de
arrendamento inicialmente reconhecidos, custos diretos iniciais incorridos e pagamentos de
arrendamentos realizados até a data de início, menos os eventuais incentivos de
arrendamento recebidos. Os ativos de direito de uso são depreciados linearmente, pelo
menor período entre o prazo do arrendamento e a vida útil estimada dos ativos. Os ativos
de direito de uso também estão sujeitos a redução ao valor recuperável.
Passivos de arrendamento
Na data de início do arrendamento, a Companhia reconhece os passivos de arrendamento
mensurados pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento a serem realizados
durante o prazo do arrendamento. Os pagamentos do arrendamento incluem pagamentos
fixos (incluindo, substancialmente, pagamentos fixos) menos quaisquer incentivos de
arrendamento a receber, pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de um
índice ou taxa, e valores esperados a serem pagos sob garantias de valor residual. Os
pagamentos de arrendamento incluem ainda o preço de exercício de uma opção de compra
razoavelmente certa de ser exercida pela Companhia e pagamentos de multas pela
rescisão do arrendamento, se o prazo do arrendamento refletir a Companhia exercendo a
opção de rescindir a arrendamento.
Os pagamentos variáveis de arrendamento que não dependem de um índice ou taxa são
reconhecidos como despesas (salvo se forem incorridos para produzir estoques) no
período em que ocorre o evento ou condição que gera esses pagamentos.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.13. Arrendamentos--Continuação
A Companhia como arrendatária--Continuação
Passivos de arrendamento--Continuação
Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, a Companhia usa a sua
taxa de empréstimo incremental na data de início porque a taxa de juro implícita no
arrendamento não é facilmente determinável. Após a data de início, o valor do passivo de
arrendamento é aumentado para refletir o acréscimo de juros e reduzido para os
pagamentos de arrendamento efetuados. Além disso, o valor contábil dos passivos de
arrendamento é remensurado se houver uma modificação, uma mudança no prazo do
arrendamento, uma alteração nos pagamentos do arrendamento (por exemplo, mudanças
em pagamentos futuros resultantes de uma mudança em um índice ou taxa usada para
determinar tais pagamentos de arrendamento) ou uma alteração na avaliação de uma
opção de compra do ativo subjacente.
Arrendamentos de curto prazo e de ativos de baixo valor
A Companhia aplica a isenção de reconhecimento de arrendamento de curto prazo (ou
seja, arrendamentos cujo prazo de arrendamento seja igual ou inferior a 12 meses a partir
da data de início e que não contenham opção de compra). Também aplica a concessão de
isenção de reconhecimento de ativos de baixo valor a arrendamentos de equipamentos de
escritório. Os pagamentos de arrendamento de curto prazo e de arrendamentos de ativos
de baixo valor são reconhecidos como despesa pelo método linear ao longo do prazo do
arrendamento.
2.14. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
A Administração revisa anualmente o valor recuperável dos ativos com o objetivo de avaliar
eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que
possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências
identificadas e tendo o valor contábil líquido excedido o valor recuperável, é constituída
provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O
valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido
como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.14. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros--Continuação
Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são
descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos tributos que
reflita o custo médio ponderado de capital para a indústria em que opera a unidade
geradora de caixa. O valor justo líquido das despesas de venda é determinado, sempre que
possível, com base em transações recentes de mercado entre partes conhecedoras e
interessadas com ativos semelhantes.
Na ausência de transações observáveis neste sentido, uma metodologia de avaliação
apropriada é utilizada. Os cálculos dispostos neste modelo são corroborados por
indicadores disponíveis de valor justo, como preços cotados para entidades listadas, entre
outros indicadores disponíveis.
A Companhia baseia sua avaliação de redução ao valor recuperável com base nas
previsões e orçamentos financeiros mais recentes, os quais são elaborados
separadamente pela Administração para cada unidade geradora de caixa às quais os ativos
estejam alocados.
A perda por desvalorização do ativo é reconhecida no resultado de forma consistente com
a função do ativo sujeito à perda.
Para ativos que não sejam ágio, é efetuada uma avaliação em cada data de encerramento
de exercício para determinar se existe um indicativo de que as perdas por redução ao valor
recuperável reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. Se tal indicativo
existir, a Companhia estima o valor recuperável do ativo ou da unidade geradora de caixa.
Uma perda por redução ao valor recuperável de um ativo previamente reconhecida é
revertida apenas se tiver havido mudança nas estimativas utilizadas para determinar o valor
recuperável do ativo desde a última perda por desvalorização que foi reconhecida. A
reversão é limitada para que o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria
sido determinado (líquido de depreciação, amortização ou exaustão), caso nenhuma perda
por desvalorização tivesse sido reconhecida para o ativo em anos anteriores. Essa
reversão é reconhecida no resultado.
O teste de redução ao valor recuperável do ágio é feito anualmente em 31 de dezembro ou
quando as circunstâncias indicarem que o valor contábil tenha se deteriorado.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.14. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros--Continuação
A perda por desvalorização é reconhecida para uma unidade geradora de caixa ao qual o
ágio esteja relacionado. Quando o valor recuperável da unidade é inferior ao valor contábil
da unidade, a perda é reconhecida e alocada para reduzir o valor contábil dos ativos da
unidade na seguinte ordem: (a) reduzindo o valor contábil do ágio alocado à unidade
geradora de caixa; e (b) a seguir, aos outros ativos da unidade proporcionalmente ao valor
contábil de cada ativo.
Ativos intangíveis com vida útil indefinida são testados em relação à perda por redução ao
valor recuperável anualmente em 31 de dezembro, individualmente ou no nível da unidade
geradora de caixa, conforme o caso ou quando as circunstâncias indicarem perda por
desvalorização do valor contábil.
2.15. Tributos
Imposto de renda e contribuição social - correntes
Ativos e passivos de tributos correntes referentes aos exercícios corrente e anterior são
mensurados pelo valor esperado a ser pago para as autoridades tributárias, utilizando as
alíquotas de tributos que estejam aprovadas no fim do exercício que está sendo reportado
nos países em que a Companhia e suas controladas operam e gera lucro tributável.
Imposto de renda e contribuição social correntes relativos a itens reconhecidos diretamente
no patrimônio líquido são reconhecidos também nesse grupo. A Administração
periodicamente avalia a posição fiscal das situações nas quais a regulamentação fiscal
requer interpretação e estabelece provisões quando apropriado.
Tributos diferidos
Tributo diferido é gerado por diferenças temporárias na data de encerramento do exercício
entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. Passivos fiscais
diferidos são reconhecidos para todas as diferenças tributárias temporárias, exceto:
· Quando o passivo fiscal diferido surge do reconhecimento inicial de ágio ou de um ativo
ou passivo em uma transação que não for uma combinação de negócios e, na data da
transação, não afeta o lucro contábil ou o lucro ou prejuízo fiscal; e
· Sobre as diferenças temporárias tributárias relacionadas com investimentos em
controladas, em que o período da reversão das diferenças temporárias pode ser
controlado e é provável que as diferenças temporárias não sejam revertidas no futuro
próximo.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.15. Tributos--Continuação
Tributos diferidos--Continuação
Ativos fiscais diferidos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias dedutíveis,
créditos e perdas tributários não utilizados, na extensão em que seja provável que o lucro
tributável esteja disponível para que as diferenças temporárias dedutíveis possam ser
realizadas, e créditos e perdas tributários não utilizados possam ser utilizados, exceto:
· Quando o ativo fiscal diferido relacionado com a diferença temporária dedutível é gerado
no reconhecimento inicial do ativo ou passivo em uma transação que não é uma
combinação de negócios e, na data da transação, não afeta nem o lucro contábil nem o
lucro tributável (ou prejuízo fiscal); e
· Sobre as diferenças temporárias dedutíveis associadas com investimentos em
controladas, ativos fiscais diferidos são reconhecidos somente na extensão em que for
provável que as diferenças temporárias sejam revertidas no futuro próximo e o lucro
tributável esteja disponível para que as diferenças temporárias possam ser utilizadas.
O valor contábil dos ativos fiscais diferidos é revisado em cada data de encerramento do
exercício e baixado na extensão em que não é mais provável que lucros tributáveis estarão
disponíveis para permitir que todo ou parte do ativo fiscal diferido venha a ser utilizado.
Ativos fiscais diferidos baixados são revisados a cada data de encerramento do exercício e
são reconhecidos na extensão em que se torna provável que lucros tributáveis futuros
permitirão que os ativos fiscais diferidos sejam recuperados.
Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados à taxa de imposto que é esperada de
ser aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o passivo liquidado, com base nas
taxas de imposto (e lei tributária) que foram promulgadas na data de encerramento do
exercício.
Tributo diferido relacionado a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido também
é reconhecido no patrimônio líquido, e não na demonstração do resultado. Itens de tributos
diferidos são reconhecidos de acordo com a transação que originou o tributo diferido, no
resultado abrangente ou diretamente no patrimônio líquido.
Benefícios fiscais adquiridos como parte de uma combinação de negócios, mas que não
cumprem os critérios para reconhecimento em separado naquela data, são reconhecidos
subsequentemente em caso de novas informações sobre fatos e mudanças nas
circunstâncias. O ajuste é tratado como redução no ágio (contanto que não exceda o ágio)
se incorrido durante o período de mensuração ou reconhecido no resultado.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.15. Tributos--Continuação
Tributos diferidos--Continuação
A Companhia contabiliza os ativos e passivos fiscais correntes de forma líquida se, e
somente se, a Companhia e suas controladas possuem o direito legalmente executável de
fazer ou receber um único pagamento líquido e pretendam fazer ou receber este
pagamento líquido ou recuperar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
A contabilização dos ativos e passivos fiscais diferidos líquidos, por sua vez, é efetuada
pela Companhia se, e somente se, houver o direito legalmente executável de compensar os
ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e se os ativos fiscais diferidos e
os passivos fiscais diferidos estão relacionados com tributos sobre o lucro lançados pela
mesma autoridade tributária: (i) na mesma entidade tributável; ou (ii) nas entidades
tributáveis diferentes que pretendem liquidar os passivos e os ativos fiscais correntes em
bases líquidas ou realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente, em cada
período futuro no qual se espera que valores significativos dos ativos ou passivos fiscais
diferidos sejam liquidados ou recuperados.
Tributos sobre as vendas
Despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos tributos sobre vendas, exceto:
· Quando os tributos sobre vendas incorridos na compra de bens ou serviços não forem
recuperáveis junto às autoridades fiscais, hipótese em que o tributo sobre vendas é
reconhecido como parte do custo de aquisição do ativo ou do item de despesa, conforme
o caso;
· Quando os valores a receber e a pagar forem apresentados junto com o valor dos tributos
sobre vendas; e
· Quando o valor líquido dos tributos sobre vendas, recuperável ou a pagar, é incluído
como componente dos valores a receber ou a pagar nos balanços patrimoniais individuais
e consolidados.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.16. Provisões
Geral
As provisões são reconhecidas quando a Companhia possui uma obrigação presente como
resultado de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável
e cuja liquidação seja provável. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos
desembolsos que se espera que sejam necessários para liquidar a obrigação. O valor
reconhecido como provisão é a melhor estimativa das considerações requeridas para
liquidar a obrigação no encerramento de cada exercício, considerando-se os riscos e as
incertezas relativos à obrigação.
Provisão para demandas judiciais
A Companhia é parte em diversos processos judiciais e administrativos de natureza cível,
trabalhista e tributária. Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a
processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para
liquidar a contingência/obrigação e que uma estimativa razoável possa ser feita. A
avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a
hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais
e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos.
As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias,
tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições
adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.
2.17. Receita de contrato com cliente
A Companhia e suas controladas atuam no ramo de prestação de serviços fisioterapêuticos
na área de depilação a laser, estética fácial e estética corporal.
Devido à característica de suas atividades operacionais, a Companhia possui obrigações de
desempenho, que se referem à realização das sessões de tratamento de depilação
contratadas pelos clientes, mediante pacotes de serviços. A receita da prestação de
serviços é reconhecida somente quando os serviços são efetivamente prestados, que é
caracterizado pelo cumprimento da obrigação de desempenho pela Companhia.
No momento da contratação desses serviços, as obrigações de desempenho relativo às
sessões não estão cumpridas. Os montantes dos serviços a serem prestados são
reconhecidos no passivo circulante, na conta de receita diferida, e são apropriados
conforme a obrigação de desempenho é satisfeita.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.17. Receita de contrato com cliente--Continuação
A Administração exerce julgamento para determinar o prazo médio de satisfação das
obrigações de desempenho e, consequentemente, o reconhecimento da receita (vide
Nota 3). Os critérios de apropriação da receita estão descritos na Nota 23.
Passivos de contrato
Um passivo de contrato consiste na obrigação de prestação de serviços a um cliente pelo
qual a Companhia e suas controladas receberam uma contraprestação (ou um montante
devido) deste cliente. Se o cliente efetuar pagamento de contraprestação antes os serviços
sejam prestados pela Companhia ou suas controladas, um passivo de contrato é
reconhecido quando o pagamento for efetuado. Os passivos de contrato são reconhecidos
como receita quando a Companhia e suas controladas cumprem as obrigações previstas no
contrato.
Receita de royalties e taxa de franquia
As receitas da controlada EL Franchising.correspondem substancialmente, ao valor das
contraprestações recebidas ou recebíveis pela venda de franquias e royalties realizadas no
curso regular das atividades da Empresa, e estão sendo apresentadas líquidas dos tributos
e descontos, incidentes sobre essas receitas. O resultado das operações é apurado em
conformidade com o regime contábil de competência. A receita de vendas de franquias é
reconhecida quando o valor da mesma pode ser mensurado de maneira confiável, é
provável que benefícios econômicos futuros serão transferidos à Empresa, os custos
incorridos na transação possam ser mensurados, os riscos e benefícios foram
substancialmente transferidos ao comprador e quando os treinamentos forem devidamente
concedidos aos franqueados, transferindo assim o know-how. As receitas são
contabilizadas pelo regime de competência com base nos valores contratados. As receitas
não faturadas entre a data do último faturamento até a data do balanço são reconhecidas
no mês em que os serviços são prestados. As receitas de royalties são reconhecidas com
base em percentual cobrado sobre as vendas efetuadas pelas franqueadas, independente
da forma como essa venda será recebida, se á vista ou de forma parcelada, conforme
acordo firmado com franqueados. As receitas de serviços estão sujeitas à tributação pelo
Imposto sobre Serviços (ISS) às alíquotas vigentes em cada região de sua atuação e
diretrizes à tributação pelo Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.18. Receitas (despesas) financeiras
Representam juros, variações monetárias e cambiais decorrentes de aplicações financeiras,
empréstimos e financiamentos, bem como ajustes ao valor presente de transações que
geram ativos e passivos monetários. São reconhecidas pelo regime de competência quando
ganhas ou incorridas.
2.19. Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente
Um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo financeiro de uma
entidade e a um passivo financeiro ou instrumento patrimonial de outra entidade.
i)

Ativos financeiros
Reconhecimento inicial e mensuração
Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como
subsequentemente mensurados ao custo amortizado e ao valor justo por meio do
resultado.
A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das
características do ativo financeiro e do modelo de negócios da Companhia para a
gestão destes ativos financeiros. Com exceção das contas a receber de clientes que
não contenham um componente de financiamento significativo ou para as quais a
Companhia tenha aplicado o expediente prático, a Companhia inicialmente mensura
um ativo financeiro ao seu valor justo acrescido dos custos de transação, no caso de
um ativo financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado. As contas a
receber de clientes que não contenham um componente de financiamento significativo
ou para as quais a Companhia tenha aplicado o expediente prático são mensuradas
pelo preço de transação determinado de acordo com o CPC 47.
Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo custo amortizado ou
pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ele precisa gerar fluxos de
caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” (também referido
como teste de “SPPI”) sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada
em nível de instrumento. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam
exclusivamente pagamentos de principal e de juros são classificados e mensurados ao
valor justo por meio do resultado, independentemente do modelo de negócio adotado.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.19. Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
i)

Ativos financeiros--Continuação
Reconhecimento inicial e mensuração--Continuação
As compras ou vendas de ativos financeiros que exigem a entrega de ativos dentro de
um prazo estabelecido por regulamento ou convenção no mercado (negociações
regulares) são reconhecidas na data da negociação, ou seja, a data em que a
Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo.
Mensuração subsequente
Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são classificados em
quatro categorias:
· Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida);
· Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado;
· Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes com
reclassificação de ganhos e perdas acumulados (instrumentos de dívida); e
· Ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes, sem reclassificação de ganhos e perdas acumulados no momento de
seu desreconhecimento (instrumentos patrimoniais).
A Companhia possui instrumentos financeiros ativos somente das categorias custo
amortizado e valor justo por meio do resultado.
Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida)
Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados usando
o método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e
perdas são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou
apresenta redução ao valor recuperável.
Os ativos financeiros da Companhia ao custo amortizado incluem principalmente
contas a receber de clientes e partes relacionadas, classificados no ativo circulante e
não circulante.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.19. Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
i)

Ativos financeiros--Continuação
Mensuração subsequente--Continuação
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço
patrimonial pelo valor justo, com as variações líquidas do valor justo reconhecidas na
demonstração do resultado.
Esta categoria contempla instrumentos financeiros derivativos e investimentos
patrimoniais listados, os quais a Companhia não tenha classificado de forma
irrevogável pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Dividendos
sobre investimentos patrimoniais listados também são reconhecidos como outras
receitas na demonstração do resultado quando houver sido constituído o direito ao
pagamento.
Um derivativo embutido em um contrato híbrido com um passivo financeiro é separado
do passivo e contabilizado como um derivativo separado se: a) as características e aos
riscos econômicos não estiverem estritamente relacionados às características e riscos
econômicos do contrato principal; b) o instrumento separado, com os mesmos termos
que o derivativo embutido, atenda à definição de derivativo; e c) o contrato híbrido não
for mensurado ao valor justo, com alterações reconhecidas no resultado. Derivativos
embutidos são mensurados ao valor justo, com mudanças no valor justo reconhecidas
no resultado. Uma reavaliação somente ocorre se houver uma mudança nos termos do
contrato que modifique significativamente os fluxos de caixa que de outra forma seriam
necessários ou uma reclassificação de um ativo financeiro fora da categoria de valor
justo por meio do resultado.
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Companhia possui derivativos de swap e
opções de compra e venda de participações de acionistas não controladores
classificados nesse grupo de ativos financeiros.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.19. Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
i)

Ativos financeiros--Continuação
Desreconhecimento
Um ativo financeiro (ou, quando aplicável, uma parte de um ativo financeiro ou parte de
um grupo de ativos financeiros semelhantes) é desreconhecido quando:
· Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram; ou
· A Companhia transferiu seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu
uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos sem atraso
significativo a um terceiro nos termos de um contrato de repasse e (a) a Companhia
transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) a Companhia
nem transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo,
mas transferiu o controle do ativo.
Quando a Companhia transfere seus direitos de receber fluxos de caixa de um ativo ou
celebra um acordo de repasse, ela avalia se, e em que medida, reteve os riscos e
benefícios da propriedade. Quando não transferiu nem reteve substancialmente todos
os riscos e benefícios do ativo, nem transferiu o controle do ativo, a Companhia
continua a reconhecer o ativo transferido na medida de seu envolvimento continuado.
Neste caso, a Companhia também reconhece um passivo associado. O ativo
transferido e o passivo associado são mensurados em uma base que reflita os direitos
e as obrigações retidas pela Companhia.
O envolvimento contínuo sob a forma de garantia sobre o ativo transferido é mensurado
pelo menor valor entre (i) o valor do ativo e (ii) o valor máximo da contraprestação
recebida que a Companhia pode ser obrigada a restituir (valor da garantia).
Redução ao valor recuperável de ativos financeiros
A Companhia reconhece uma provisão para perdas de crédito esperadas para todos os
instrumentos de dívida não detidos pelo valor justo por meio do resultado. As perdas
de crédito esperadas baseiam-se na diferença entre os fluxos de caixa contratuais
devidos de acordo com o contrato e todos os fluxos de caixa que a Companhia espera
receber, descontados a uma taxa de juros efetiva que se aproxime da taxa original da
transação. Os fluxos de caixa esperados incluirão fluxos de caixa da venda de
garantias detidas ou outras melhorias de crédito que sejam integrantes dos termos
contratuais.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.19. Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
i)

Ativos financeiros--Continuação
Redução ao valor recuperável de ativos financeiros--Continuação
As perdas de crédito esperadas são reconhecidas em duas etapas. Para as
exposições de crédito para as quais não houve aumento significativo no risco de
crédito desde o reconhecimento inicial, as perdas de crédito esperadas são
provisionadas para perdas de crédito resultantes de eventos de inadimplência
possíveis nos próximos 12 meses (perda de crédito esperada de 12 meses). Para as
exposições de crédito para as quais houve um aumento significativo no risco de crédito
desde o reconhecimento inicial, é necessária uma provisão para perdas de crédito
esperadas durante a vida remanescente da exposição, independentemente do
momento da inadimplência (uma perda de crédito esperada vitalícia).
Para contas a receber de clientes e ativos de contrato, a Companhia aplica uma
abordagem simplificada no cálculo das perdas de crédito esperadas. Portanto, a
Companhia não acompanha as alterações no risco de crédito, mas reconhece uma
provisão para perdas com base em perdas de crédito esperadas vitalícias em cada
data-base. A Companhia estabeleceu uma matriz de provisões que se baseia em sua
experiência histórica de perdas de crédito, ajustada para fatores prospectivos
específicos para os devedores e para o ambiente econômico.
A Companhia considera um ativo financeiro em situação de inadimplemento quando os
pagamentos contratuais estão vencidos há 90 dias. No entanto, em certos casos, a
Companhia também pode considerar que um ativo financeiro está em inadimplemento
quando informações internas ou externas indicam ser improvável a Companhia receber
integralmente os valores contratuais em aberto antes de levar em conta quaisquer
melhorias de crédito mantidas pela Companhia. Um ativo financeiro é baixado quando
não há expectativa razoável de recuperação dos fluxos de caixa contratuais.

ii)

Passivos financeiros
Reconhecimento inicial e mensuração
Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como passivos
financeiros ao valor justo por meio do resultado, passivos financeiros ao custo
amortizado ou como derivativos designados como instrumentos de hedge em um
hedge efetivo, conforme apropriado.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.19. Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
ii)

Passivos financeiros--Continuação
Reconhecimento inicial e mensuração--Continuação
Todos os passivos financeiros são mensurados inicialmente ao seu valor justo,
acrescidos ou deduzidos, no caso de passivo financeiro que não seja ao valor justo por
meio do resultado, os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à
emissão do passivo financeiro.
Os passivos financeiros da Companhia incluem fornecedores e outras contas a pagar,
empréstimos e financiamentos, debêntures, passivos de arrendamento, conta a pagar
a ex-acionistas, contas a pagar a partes relacionadas e instrumentos financeiros
derivativos.
Mensuração subsequente
Para fins de mensuração subsequente, os passivos financeiros são classificados em
duas categorias:
· Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado; e
· Passivos financeiros ao custo amortizado.
A mensuração de passivos financeiros depende de sua classificação, conforme
descrito abaixo:
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado incluem passivos financeiros
para negociação e passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor
justo por meio do resultado.
Passivos financeiros são classificados como mantidos para negociação se forem
incorridos para fins de recompra no curto prazo. Essa categoria também inclui
instrumentos financeiros derivativos contratados pela Companhia que não são
designados como instrumentos de hedge nas relações de hedge definidas pelo CPC
48. Derivativos embutidos separados também são classificados como mantidos para
negociação a menos que sejam designados como instrumentos de hedge eficazes.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.19. Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
ii)

Passivos financeiros--Continuação
Mensuração subsequente--Continuação
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado--Continuação
Ganhos ou perdas em passivos para negociação são reconhecidos na demonstração
do resultado.
Os passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio
do resultado são designados na data inicial de reconhecimento, e somente se os
critérios do CPC 48 forem atendidos. Exceto quanto aos instrumentos financeiros
derivativos de swap, a Companhia não designou nenhum passivo financeiro ao valor
justo por meio do resultado.
Passivos financeiros ao custo amortizado
Esta é a categoria mais relevante para a Companhia. Após o reconhecimento inicial,
empréstimos e financiamentos contraídos e concedidos sujeitos a juros são
mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de
juros efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando os passivos são
baixados, bem como pelo processo de amortização da taxa de juros efetiva.
O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer deságio ou ágio na
aquisição e taxas ou custos que são parte integrante do método da taxa de juros
efetiva. A amortização pelo método da taxa de juros efetiva é incluída como despesa
financeira na demonstração do resultado.
Essa categoria geralmente se aplica a empréstimos e financiamentos concedidos e
contraídos, sujeitos a juros.
Desreconhecimento
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é extinta, ou seja,
quando a obrigação especificada no contrato for liquidada, cancelada ou expirar.
Quando um passivo financeiro existente é substituído por outro do mesmo mutuante
em termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente são
substancialmente modificados, tal troca ou modificação é tratada como o
desreconhecimento do passivo original e o reconhecimento de um novo passivo.
A diferença nos respectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração do
resultado.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.19. Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente-Continuação
iii) Compensação de instrumentos financeiros
Os ativos financeiros e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é
apresentado no balanço patrimonial individual e consolidado se houver um direito legal
atualmente aplicável de compensação dos valores reconhecidos e se houver a
intenção de liquidar em bases líquidas, realizar os ativos e liquidar os passivos
simultaneamente.
2.20. Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia utiliza instrumentos financeiros derivativos, como swaps de taxa de juros,
para proteger-se contra seus riscos de taxa de câmbio. Estes instrumentos financeiros
derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo na data em que um contrato de
derivativo é celebrado e são, subsequentemente, remensurados ao valor justo. Derivativos
são registrados como ativos financeiros quando o valor justo é positivo e como passivos
financeiros quando o valor justo é negativo.
A Companhia não aplica a contabilidade de hedge (hedge accounting) prevista no CPC 48 Instrumentos Financeiros.
2.21. Dividendos
O Grupo reconhece um passivo para pagamento de dividendos quando esta distribuição é
autorizada e deixa de ser uma opção da empresa ou ainda quando previsto em Lei.
Conforme a legislação societária vigente, uma distribuição é autorizada quando aprovada
pelos acionistas e o montante correspondente é diretamente reconhecido no patrimônio
líquido. A legislação societária estabelece ainda o requerimento de pagamento de um
dividendo mínimo obrigatório, após efetuados os ajustes ao lucro auferido no exercício e
destinação das reservas também previstas no artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.
2.22. Investimentos em controladas e coligadas
Os investimentos da Companhia em entidades contabilizadas pelo método da equivalência
patrimonial compreendem suas participações em controladas. As controladas são aquelas
entidades em que direta ou indiretamente a Companhia possui o controle. A Companhia
não possui participações em coligadas.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.23. Participação dos empregados nos resultados
A Companhia possui obrigações decorrentes dos contratos de trabalho com seus
empregados. Estas obrigações são provisionadas para reconhecer a despesa referente à
participação dos empregados no resultado ao longo do exercício a que se referem. Estas
provisões são calculadas com base em metas qualitativas e quantitativas definidas pela
Administração e contabilizadas em contas específicas de acordo com a função nos grupos
de custo dos serviços prestados, despesas com comercialização de serviços e despesas
gerais e administrativas
2.24. Transações envolvendo pagamento baseado em ações
Funcionários (inclusive executivos seniores) da Companhia recebem pagamentos
baseados em ações, nos quais os funcionários prestam serviços em troca de títulos
patrimoniais (“transações liquidadas com títulos patrimoniais).
Em situações em que títulos patrimoniais forem emitidos e alguns ou todos os bens ou
serviços recebidos pela Companhia como contrapartida não puderem ser especificamente
identificados, os bens ou serviços não identificados recebidos (ou a ser recebidos) são
mensurados por meio da diferença entre o valor justo do pagamento baseado em ações e o
valor justo de quaisquer produtos ou serviços recebidos na data de sua outorga. Entretanto,
para transações liquidadas em caixa, o passivo deve ser remensurado ao término de cada
período de reporte, até que ele seja liquidado.
Transações liquidadas com títulos patrimoniais
O custo de transações liquidadas com instrumentos patrimoniais é mensurado com base no
valor justo na data em que foram outorgados. Para determinar o valor justo, o Grupo utiliza
um especialista de avaliação externo, o qual utiliza um método de avaliação apropriado.
Esse custo é reconhecido em despesas com benefícios a empregados (vide Nota 15) em
conjunto com o correspondente aumento no patrimônio líquido (em outras reservas), ao
longo do período em que há o serviço prestado e, quando aplicável, condições de
desempenho são cumpridas (período de aquisição ou vesting period).

46

240

MPM Corpóreos S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.24. Transações envolvendo pagamento baseado em ações--Continuação
Transações liquidadas com títulos patrimoniais--Continuação
A despesa acumulada reconhecida para transações que serão liquidadas com títulos
patrimoniais em cada data de reporte até a data de aquisição (vesting date) reflete a
extensão na qual o período de aquisição pode ter expirado e a melhor estimativa do Grupo
sobre o número de outorgas que, em última instância, serão adquiridos. A despesa ou
crédito na demonstração do resultado do período representam a movimentação na despesa
acumulada reconhecida no início e no fim daquele período. Condições de serviço e outras
condições de desempenho que não sejam de mercado não são consideradas na
determinação do valor justo dos prêmios outorgados, porém a probabilidade de que as
condições sejam satisfeitas é avaliada como parte da melhor estimativa do Grupo sobre o
número de outorgas que, em última instância, serão cumpridas e os títulos adquiridos.
Condições de desempenho de mercado são refletidas no valor justo na data da outorga.
Quaisquer outras condições atinentes, mas que não possuam uma exigência de serviço a
elas associada, são consideradas condições de não aquisição de direito. Condições de não
aquisição de direito são refletidas no valor justo da outorga e levam ao lançamento imediato
da outorga como despesa, a não ser que também existem condições de serviço e/ou
desempenho. Nenhuma despesa é reconhecida para outorgas que completam o seu
período de aquisição por não terem sido cumpridas as condições de desempenho e/ou de
serviços. Quando as outorgas incluem uma condição de mercado ou uma condição de não
aquisição de direito, as transações são tratadas considerando o direito como adquirido
independentemente de a condição de mercado ou a condição de não aquisição de direito
ser satisfeitas, desde que todas as outras condições de desempenho e/ou serviços sejam
satisfeitas. Quando os termos de uma transação liquidada com títulos patrimoniais são
modificados (por exemplo, por modificações no plano), a despesa mínima reconhecida é o
valor justo na data de outorga, desde que estejam satisfeitas condições originais de
aquisição do direito. Uma despesa adicional, mensurada na data da modificação, é
reconhecida para qualquer modificação que resulta no aumento do valor justo dos acordos
com pagamento baseado em ações ou que, de outra forma, beneficie os empregados.
Quando uma outorga é cancelada pela entidade ou pela contraparte, qualquer elemento
remanescente do valor justo da outorga é reconhecido como despesa imediatamente por
meio do resultado. Todas as outorgas realizadas pelo grupo até o exercício findo de 31 de
dezembro de 2019 são transações com títulos patrimoniais.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.25. Depósitos judiciais
Existem situações em que as controladas da Companhia questionam a legitimidade de
determinados passivos ou ações movidas contra si. Por conta desses questionamentos, por
ordem judicial ou por estratégia da própria Administração, os valores em questão podem
ser depositados em juízo sem que haja caracterização da liquidação do passivo, permitindo
que as controladas da Companhia continuem questionando as ações. Nessas situações,
embora os depósitos ainda sejam ativos das controladas da Companhia estes são
ajustados de acordo com sua natureza pela TR (Taxa Referencial), JAM (Juros e
Atualização Monetária) e SELIC, os valores somente são liberados mediante determinação
judicial ou o recebimento de uma decisão judicial final favorável às controladas da
Companhia.
2.26. Lucro por ação
O lucro básico por ação é calculado dividindo-se o lucro atribuível aos detentores de ações
ordinárias e preferenciais da Companhia (o numerador) pelo número médio ponderado de
ações ordinárias e preferenciais em poder dos acionistas (o denominador) durante o
exercício.
O lucro por ação diluído é calculado por meio da divisão do lucro líquido atribuído aos
detentores de ações ordinárias e preferenciais da Companhia pela quantidade média
ponderada de ações ordinárias e preferenciais disponíveis durante o exercício mais a
quantidade média ponderada de ações ordinárias e preferenciais que seriam emitidas na
conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídas em ações ordinárias e
preferenciais.
Os instrumentos de patrimônio que devam ou possam ser liquidados com ações da
Companhia somente são incluídos no cálculo quando sua liquidação tiver impacto dilutivo
sobre o lucro por ação.
2.27. Demonstração do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela
Companhia e suas controladas e sua distribuição durante determinado exercício e é
apresentada conforme requerido pela legislação societária brasileira, como parte de suas
demonstrações financeiras, pois não é uma demonstração prevista e nem obrigatória
conforme as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS).
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.27. Demonstração do valor adicionado--Continuação
A referida demonstração foi preparada com base em informações obtidas dos registros
contábeis que servem de base de preparação das demonstrações contábeis, registros
complementares, e segundo as disposições contidas no pronunciamento técnico CPC 09 Demonstração do Valor Adicionado. Em sua primeira parte apresenta a riqueza criada pela
Companhia e suas controladas, representada pelas receitas (receita bruta das vendas,
incluindo os tributos incidentes sobre ela, as demais receitas e os efeitos da perdas
estimadas com créditos de liquidação duvidosa), pelos insumos adquiridos de terceiros
(custos das vendas e aquisições de materiais, energia e serviços de terceiros, incluindo os
tributos incidentes sobre o valor da aquisição, dos efeitos das perdas e da recuperação de
valores ativos e a depreciação e amortização) e pelo valor adicionado recebido de
terceiros, (receitas financeiras e outras receitas). A segunda parte da demonstração
apresenta a distribuição da riqueza entre pessoal, impostos, taxas e contribuições,
remuneração de capitais de terceiros e remuneração de capitais próprios.
2.28. Segmento operacionial
Como forma de gestão dos negócios, a administração classificou suas operações em
Laser, Estética e Franquias (royalties). Essas divisões são consideradas os segmentos
primários para divulgação de informações. As principais características para cada uma das
divisões são:
· Laser - Corresponde substancialmente ao tratamento de depilação oferecido aos seus
clientes nas lojas através da marca “Espaçolaser”;
· Estética Facial - Por meio de sua controlada Costa & Curvo, esse segmento tem como
objetivo oferecer aos clientes serviços de estética facial nas lojas físicas através da marca
“Estudio Face”;
· Franquias (Royalties) - Por meio de sua controlada EL Franchising, esse segmento
oferece aos potenciais investidores a oportunidade de ser tornarem franqueados das
marcas citadas acima, a rentabilidade desse segmento se dá substancialmente pela
cobrança de royalties.
2.29. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2019
A Companhia aplicou pela primeira vez o CPC 06 (R2) IFRS 16 - Arrendamentos, em vigor
para períodos anuais iniciados em 1º de janeiro de 2019 ou após esta data. A natureza e o
impacto das mudanças resultantes da adoção desta nova norma são descritos a seguir.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.29. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2019-Continuação
CPC 06 (R2) IFRS 16 - Arrendamentos
A Companhia aplicou pela primeira vez o CPC 06 (R2) IFRS 16 - Arrendamentos, para o
período anual iniciado em 1º de janeiro de 2019. A natureza e o impacto das mudanças
resultantes da adoção desta nova norma são descritos a seguir.
O CPC 06 (R2) IFRS 16 se sobrepõe à versão anterior (R1) da norma de arrendamentos,
além do ICPC 03 - Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil.
A norma estabelece os princípios para reconhecimento, mensuração, apresentação e
divulgação de arrendamentos e exige que os arrendatários reconheçam a maioria dos
arrendamentos no balanço patrimonial.
O arrendamento está presente em um contrato se o contrato incluir ambas as condições a
seguir:
· Um ativo identificável especificado explicitamente ou implicitamente. Neste caso, o
fornecedor não tem a prática de substituir o ativo, ou a substituição não traria nenhum
benefício econômico para o fornecedor; e
Consolidado
Ativo
Ativos de direito de uso - imóveis

65.172

Passivo
Valor a pagar de arrendamento mercantil em 1° de janeiro de 2019
(-) Ajuste a valor presente

Impacto no patrimônio líquido

70.155
(4.983)
65.172
-

Antes da adoção do CPC 06 (R2) IFRS 16, a Companhia e suas controladas já estimavam
e contabilizavam a provisão para desmantelamento das lojas para devolução do imóvel ao
final dos contratos. Até 31 de dezembro de 2018, a contrapartida dessa provisão era
registrada em uma conta separada do ativo imobilizado. Com a introdução do CPC 06 (R2)
IFRS 16, esse ativo foi reclassificado de imobilizado para ativo por direito de uso em 1° de
janeiro de 2019.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.29. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2019-Continuação
ICPC 22 - Incerteza sobre tratamento de tributos sobre o lucro
A Interpretação (equivalente à interpretação IFRIC 23) trata da contabilização dos tributos
sobre o lucro nos casos em que os tratamentos tributários envolvem incerteza que afeta a
aplicação do CPC 32 e não se aplica a tributos fora do âmbito desse CPC nem inclui
especificamente os requisitos referentes a juros e multas associados a tratamentos fiscais
incertos. A Interpretação aborda especificamente o seguinte:
· Se a Companhia considera tratamentos fiscais incertos separadamente;
· As suposições que a Companhia faz em relação ao exame dos tratamentos tributários
pelas autoridades fiscais;
· Como a Companhia determina o lucro real (prejuízo fiscal), bases de cálculo, prejuízos
fiscais não utilizados, créditos tributários extemporâneos e alíquotas de imposto; e
· Como a Companhia considera as mudanças de fatos e circunstâncias.
A Companhia determina se considera cada tratamento tributário incerto separadamente ou
em conjunto com um ou mais tratamentos fiscais incertos e considera a abordagem que
melhor prevê a resolução da incerteza. A Interpretação não teve impacto nas
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia.
A Companhia não identificou outros pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela
primeira vez em 2019, que tenham impacto significativo em suas demonstrações
financeiras individuais e consolidadas.
2.30. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2018
A Companhia e suas controladas aplicaram, pela primeira vez, determinadas alterações às
normas, em vigor para períodos anuais iniciados em 1º de janeiro de 2018 ou após essa
data. A Companhia decidiu não adotar antecipadamente nenhuma outra norma,
interpretação ou alteração que tenham sido emitidas, mas que ainda não estão em vigor.
A natureza e o impacto de cada uma das novas normas e alterações, que são aplicáveis à
Companhia, estão descritos a seguir:
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.30. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2018-Continuação
CPC 48 - Instrumentos financeiros
O CPC 48 - Instrumentos financeiros, equivalente à norma internacional IFRS 9,
substitui o CPC 38 (equivalente à norma internacional IAS 39) para períodos anuais
com início a partir de 1º de janeiro de 2018, reunindo todos os três aspectos da
contabilização de instrumentos financeiros: classificação e mensuração; redução ao
valor recuperável; e contabilidade de hedge.
A Companhia aplicou o CPC 48 retrospectivamente, com a data de adoção inicial de 1º de
janeiro de 2018.
A Companhia realizou uma avaliação do impacto do novo pronunciamento conforme
descrito a seguir.
a)

Classificação e mensuração
A Companhia não identificou nenhum impacto significativo no seu balanço patrimonial
ou patrimônio líquido ao aplicar as exigências de classificação e mensuração do CPC
48/IFRS 9. Será mantida a mensuração a valor justo todos os ativos financeiros
atualmente já mantidos a valor justo. Empréstimos bem como contas a receber de
clientes são mantidos para recolher os fluxos de caixa contratuais e dão dar origem a
fluxos de caixa que representem exclusivamente pagamentos de principal e juros.
Assim, a Companhia manteve a mensuração desses ativos financeiros pelo custo
amortizado.

b)

Perdas por redução do valor recuperável (“Impairment”)
A Administração concluiu que as características de seu contas a receber de clientes se
enquadram no expediente prático previsto pelo CPC 48/IFRS 9 para a adoção de uma
matriz de provisões para perdas. Com base na experiência histórica de perdas, a
Companhia atualizou sua matriz de provisões, e identificou um impacto significativo
decorrente da adoção do conceito de perda esperada previsto no CPC 48/IFRS 9 para
a provisão para créditos de perda esperada. Os efeitos desta adoção estão descritos
na Nota 2.2, item (b).
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.30. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2018-Continuação
CPC 48 - Instrumentos financeiros--Continuação
c)

Contabilidade de hedge
A Companhia não identificou impacto no seu balanço patrimonial ou patrimônio líquido
uma vez que não possui operações de contabilidade de hedge.

CPC 47 - Receita de Contrato com Clientes
O CPC 47, equivalente à norma internacional IFRS 15, substitui o CPC 17 (R1) - Contratos
de Construção (equivalente à norma internacional IAS 11), CPC 30 - Receitas (equivalente
à norma internacional IAS 18) e interpretações relacionadas e se aplica, com exceções
limitadas, a todas as receitas decorrentes de contrato com cliente. O CPC 47 estabelece
um modelo de cinco etapas para contabilizar a receita proveniente de contrato com cliente
e exige que a receita seja reconhecida em um valor que reflita a contraprestação que a
entidade espera receber em troca da transferência de bens ou serviços para um cliente.
O CPC 47 exige que as entidades exerçam julgamento, levando em consideração todos os
fatos e circunstâncias relevantes ao aplicar cada etapa do modelo a contratos com seus
clientes. A norma também especifica a contabilização dos custos incrementais de obtenção
de um contrato e os custos diretamente relacionados ao cumprimento de um contrato. Além
disso, a norma exige divulgações mais detalhadas.
A Companhia e suas controladas têm por atividade preponderante a prestação de serviços
fisioterapêuticos na área de depilação a laser, estética facial e estética corporal mediante a
formalização contratual junto aos clientes. Os tópicos avaliados foram:
Prestação de serviços de depilação - reconhecimento da venda de serviços mediante
atendimento da obrigação de desempenho
Com base em parecer técnico, a Companhia entende que são necessárias em média cinco
sessões, para alcançar resultados com 90% de eficácia nos tratamentos adquiridos para
diminuição dos pelos. Levando ainda em consideração fatores externos, entende-se que
três sessões adicionais seriam suficientes para um resultado de 100% de eficácia.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.30. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2018-Continuação
CPC 47 - Receita de Contrato com Clientes--Continuação
Prestação de serviços de depilação - reconhecimento da venda de serviços mediante
atendimento da obrigação de desempenho--Continuação
Dessa forma, a receita é contabilizada em duas etapas (obrigação de desempenho
aplicável):
· 90% do valor do contrato firmado é reconhecido em 240 dias (período médio de
realização das cinco sessões) de forma linear e registrados pelo critério pro rata dia.
· 10% do valor do contrato firmado é reconhecido em 90 dias (período médio de realização
das três sessões adicionais), após o encerramento do prazo total do item acima, de forma
linear e registrados pelo critério pro rata dia.

A Companhia e suas controladas esperam que o reconhecimento de receita ocorra ao
longo do tempo, geralmente por ocasião da prestação dos serviços de depilação, o que já
ocorre atualmente.
Outras avaliações consideradas:
Direitos de cancelamento
Atualmente, conforme política operacional da Companhia e suas controladas, em caso de
cancelamento é devolvido aos clientes 70% do valor das sessões não realizadas.
A Companhia e suas controladas não fornecem garantias.
De acordo com o CPC 47/IFRS 15, devido ao fato da existência da prerrogativa de
cancelamento por parte dos clientes, a contraprestação recebida do cliente é variável. A
Administração decidiu usar o método do valor esperado para estimar os montantes que
serão devolvidos porque este método prevê melhor o montante de contraprestação variável
a que a Companhia terá direito. A Companhia e suas controladas aplicaram os requisitos
do CPC 47/IFRS 15 sobre a restrição de estimativas de contraprestação variável para
determinar o montante da contraprestação variável que pode ser incluído no preço da
transação. A Companhia e suas controladas concluíram que não houve impactos
relevantes em suas demonstrações financeiras individuais e consolidadas com relação à
esse assunto.
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2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.30. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2018-Continuação
CPC 47 - Receita de Contrato com Clientes--Continuação
Prestação de serviços de depilação - reconhecimento da venda de serviços mediante
atendimento da obrigação de desempenho--Continuação
Reconhecimento de adiantamentos recebidos de clientes
Geralmente, a Companhia recebe adiantamentos de curto prazo de seus clientes (receita
diferida), referente saldo de contratos assinados cujas sessões ainda não foram
executadas pelos clientes. De acordo com o CPC 47/IFRS 15, a Companhia deve
determinar se existe um componente de financiamento significativo em seus contratos. A
Companhia utilizou o expediente prático previsto no CPC 47/IFRS 15, que determina que
não há a necessidade de avaliar a existência de componente financeiro significativo se os
contratos possuem prazo de recebimento inferior a 12 meses. O prazo médio dos contratos
gira em torno de nove meses.
2.31. Pronunciamentos novos ou revisados, mas ainda não vigentes
A Companhia não identificou assuntos ligados a pronunciamentos novos ou revisados, mas
ainda não vigentes até a data de emissão das demonstrações financeiras que possam ter
um impacto significativo em suas demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
A Companhia pretende adotar tais normas e interpretações novas e alteradas, se aplicável,
quando entrarem em vigor.
Outras normas e interpretações se aplicam pela primeira vez em 2019, mas não
apresentam, no entanto, impactos nas demonstrações financeiras individuais e
consolidadas da Companhia. A Companhia decidiu não adotar antecipadamente nenhuma
outra norma, interpretação ou alteração que tenham sido emitidas, mas ainda não vigentes.

3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
A preparação das demonstrações financeiras da Companhia requer que a Administração faça
julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas,
despesas, ativos e passivos, bem com as divulgações de passivos contingentes, na data-base
das demonstrações financeiras.
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3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas--Continuação
Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que
requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos
futuros.
As principais premissas relativas a fontes de incertezas nas estimativas futuras e outras
importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo
de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício
social, são discutidas a seguir:
Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou
unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo
líquido das despesas de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo líquido das despesas
de venda é baseado em informações disponíveis de transações de venda de ativos similares ou
preços de mercado menos as despesas de venda. O cálculo do valor em uso é baseado no
modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento para os
próximos cinco anos e não incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia
ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros significativos que melhorarão a base
de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa de
desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como os recebimentos de caixa
futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação. As principais
premissas utilizadas para determinar o valor recuperável das diversas unidades geradoras de
caixa, incluindo análise de sensibilidade, são detalhadas na Nota 9.
Provisão para perda de crédito esperada para contas a receber e ativos de contrato
A Companhia utiliza uma matriz de provisão para calcular a perda de crédito esperada para
contas a receber e ativos de contrato. As taxas de provisão aplicadas são baseadas em dias de
atraso para agrupamentos de vários segmentos de clientes que apresentam padrões de perda
semelhantes (como, por exemplo, por região geográfica, tipo de serviço prestado ou tipo de
cliente e risco de crédito, entre outras).
A matriz de provisão baseia-se inicialmente nas taxas de perda histórica observadas pela
Companhia e controladas. A Companhia revisa a matriz de forma prospectiva para ajustá-la de
acordo com a experiência histórica de perda de crédito. Por exemplo, se há expectativa de
deterioração de condições econômicas previstas no próximo ano, as taxas de perda históricas
são ajustadas. Em todas as datas de encerramento do exercício, as taxas de perda histórica
observadas são atualizadas e as mudanças nas estimativas prospectivas são analisadas.
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3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas--Continuação
Provisão para perda de crédito esperada para contas a receber e ativos de contrato-Continuação
A avaliação da correlação entre as taxas de perda histórica observadas, as condições
econômicas previstas e as perdas de crédito esperadas são uma estimativa significativa. A
quantidade de perdas de crédito esperadas é sensível a mudanças nas circunstâncias e nas
condições econômicas previstas. A experiência histórica de perda de crédito da Companhia e a
previsão das condições econômicas também podem não representar o padrão real do cliente no
futuro. As informações sobre as perdas de crédito esperadas sobre as contas a receber e ativos
de contrato da Companhia estão divulgadas na Nota 5.
Impostos
Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao valor
e época de resultados tributáveis futuros. A Companhia constitui provisões, com base em
estimativas cabíveis, para eventuais consequências de auditorias por parte das autoridades
fiscais das respectivas jurisdições em que opera. O valor dessas provisões baseia-se em vários
fatores, como experiência de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos
regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas
diferenças de interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos, dependendo das
condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia.
Provisões para demandas judiciais
A Companhia reconhece provisão para causas tributárias, cíveis e trabalhistas, quando
aplicáveis. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a
hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua
relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais
como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais
identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.
Ativo imobilizado e intangível
O tratamento contábil do investimento em ativo imobilizado e intangível inclui a realização de
estimativas para determinar o período de vida útil para efeitos de sua depreciação e amortização.
A determinação das vidas úteis requer estimativas em relação à evolução tecnológica esperada e
aos usos alternativos dos ativos. As hipóteses relacionadas ao aspecto e seu desenvolvimento
futuro implicam em um grau significativo de análise, na medida em que o momento e a natureza
das futuras mudanças tecnológicas são de difícil previsão.
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3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas--Continuação
Ativo imobilizado e intangível--Continuação
Quando uma desvalorização é identificada no valor do ativo imobilizado, é registrado um ajuste
do valor na demonstração do resultado do exercício. A determinação da necessidade de registrar
uma perda por desvalorização implica na realização de estimativas que incluem, entre outras, a
análise das causas da possível desvalorização bem como o momento e o montante esperado
desta. São também considerados fatores como a obsolescência tecnológica, a suspensão de
determinados serviços e outras mudanças nas circunstâncias que demonstram a necessidade de
registrar uma possível desvalorização.
Valor justo de instrumentos financeiros
Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial não
puder ser obtido de mercados ativos, este é determinado utilizando técnicas de avaliação,
incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam
naqueles praticados no mercado, quando possível. Contudo, quando isso não for viável, um
determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento inclui
considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e
volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo
apresentado dos instrumentos financeiros.
Determinação do prazo de arrendamento de contratos que possuam cláusulas de opção
de renovação ou rescisão (Companhia como arrendatária)
A Companhia determina o prazo do arrendamento como o prazo contratual não cancelável,
juntamente com os períodos incluídos em eventual opção de renovação na medida em que essa
renovação seja avaliada como razoavelmente certa e com períodos cobertos por uma opção de
rescisão do contrato na medida em que também seja avaliada como razoavelmente certa.
A Companhia possui vários contratos de arrendamento que incluem opções de renovação e
rescisão. A Companhia aplica julgamento ao avaliar se é razoavelmente certo se deve ou não
exercer a opção de renovar ou rescindir o arrendamento. Nessa avaliação considera todos os
fatores relevantes que criam um incentivo econômico para o exercício da renovação ou da
rescisão. Após a mensuração inicial a Companhia reavalia o prazo do arrendamento se houver
um evento significativo ou mudança nas circunstâncias que esteja sob seu controle e afetará sua
capacidade de exercer ou não exercer a opção de renovar ou rescindir (por exemplo, realização
de benfeitorias ou customizações significativas no ativo arrendado). Mudanças ou reavaliações
do prazo de arrendamento podem afetar significativamente os saldos remanescentes de ativo por
direito de uso e passivos de arrendamentos.
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3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas--Continuação
Arrendamentos - Estimativa da taxa incremental sobre empréstimos
A Companhia não possui informações disponíveis para determinar prontamente a taxa de juros
implícita nos contratos de arrendamentos e, portanto, considera a sua taxa de incremental sobre
empréstimos para mensurar os passivos do arrendamento. A taxa incremental é a taxa de juros
que a Companhia teria que pagar ao pedir emprestado, por prazo semelhante e com garantia
semelhante, os recursos necessários para obter o ativo com valor similar ao ativo de direito de
uso em ambiente econômico similar. Dessa forma, essa avaliação requer que a Administração
considere estimativas quando não há taxas observáveis disponíveis ou quando elas precisam ser
ajustadas para refletir os termos e condições de um arrendamento. A Companhia estima a taxa
incremental usando dados observáveis (como taxas de juros de mercado) quando disponíveis e
considera nesta estimativa aspectos que são específicos do Grupo (como o rating de crédito,
spreads históricos em relação ao CDI negociados com instituições financeiras, por exemplo).
Consolidação de controladas
Para algumas controladas, a Companhia possui participação societária no capital social votante
inferior a maioria absoluta. Nesses casos, a Companhia e os demais acionistas/quotistas
firmaram um acordo de acionistas/quotistas que regula a condução e decisão sobre as atividades
relevantes dessas controladas. A Administração exerce julgamento significativo para determinar
se esses acordos de acionistas/quotistas possuem cláusulas que permitam à Companhia: (i)
exercer poder sobre a controlada; (ii) possuir exposição e direitos sobre os retornos variáveis
decorrentes de seu envolvimento com a controlada; e (iii) utilizar seu poder sobre a controlada
para afetar o valor de seus retornos. Cláusulas que contenham limitações a esse poder não
permitiriam a consolidação dessas controladas.
Em 31 de dezembro de 2019, a Administração não identificou nenhuma situação nos acordos de
acionistas/quotistas vigentes que impeça o exercício de controle sobre as atividades relevantes
das investidas cujo percentual de participação é inferior à maioria absoluta.
Reconhecimento de receita
Devido à característica de suas atividades operacionais, as controladas da Companhia possuem
obrigações de desempenho, que se refere à realização das sessões de tratamento de depilação
pelos clientes, mediante a contratação de pacotes de serviços. No momento da contratação
desses serviços, as obrigações de desempenho relativo às sessões não estão cumpridas. A
receita da prestação de serviços é reconhecida somente quando os serviços são efetivamente
prestados. A Companhia exerce julgamento para determinar o prazo de utilização das sessões
pelos clientes. Para isso, a Administração desenvolveu um modelo estatístico para estimar esse
prazo, que combina padrões de utilização de sessões históricas. Quaisquer alterações
significativas no prazo de utilização afetam de forma relevante o prazo de reconhecimento da
receita de prestação de serviços.
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3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas--Continuação
Transações com pagamentos baseados em ações
A estimativa do valor justo dos pagamentos com base em ações requer a determinação do
modelo de avaliação mais adequado para a concessão de instrumentos patrimoniais, o que
depende dos termos e das condições da concessão. Isso requer também a determinação dos
dados mais adequados para o modelo de avaliação, incluindo a vida esperada da opção,
volatilidade e rendimento de dividendos e correspondentes premissas. A Companhia mensura o
custo de transações liquidadas com ações com funcionários baseado no valor justo dos
instrumentos patrimoniais na data da sua outorga.Para a mensuração do valor justo de
transações liquidadas com ações outorgadas a empregados na data de concessão, A
Companhia utiliza o modelo de Montecarlo.

4. Caixa e equivalentes de caixa (reapresentado)

2019
Caixas e bancos
Aplicações financeiras

757
753
1.510

Controladora
31 de dezembro de
2018
220
220

2017

2019

Consolidado
31 de dezembro de
2018

7
3.818
3.825

12.954
42.155
55.109

17.795
51.457
69.252

2017
1.631
18.372
20.003

Os equivalentes de caixa estão representados por aplicações financeiras em Certificados de
Depósito Bancário (CDBs) e são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa
de curto prazo e não para investimento ou outros fins. Os equivalentes de caixa podem ser
resgatáveis com o próprio emissor a qualquer momento, são de curto prazo e não sofrem risco
de mudanças de valores.
Os títulos possuem rentabilidade compatível com a variação do Certificado de Depósito
Interbancário (CDI) e são mantidos junto a instituições de primeira linha e em Fundos de
investimentos financeiros, com remunerações próximas ao Certificado de Depósito Interbancário
(CDI). Em 31 de dezembro de 2019, as aplicações financeiras em CDB eram remuneradas a
uma taxa entre 95% a 100% do CDI (97,5% a 100% do CDI em 2018 e (92,5% a 100% do CDI
2017).
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5. Contas a receber de clientes (reapresentado)
As contas a receber de clientes são reconhecidas ao valor total da transação e ajustadas pela
provisão para perda de crédito esperada se necessário. A provisão é substancialmente
constituída sobre recebíveis vencidos, além de contas a receber específicas consideradas não
cobráveis.

Proveniente de vendas por meio de:
Administradoras de cartões de crédito (a)
Venda de franquias (c)
Cheques (b)
Serviços (royalties)
Outros
Ajuste a Valor Presente
Provisão para perda de crédito esperada

Ativo circulante
Ativo não circulante

2019

Consolidado
31 de dezembro de
2018

2017

455.325
3.526
27.036
(2.050)
(66.891)
416.946

262.410
2.666
1.665
24.252
(6.982)
(33.941)
250.070

123.316
599
4.210
9.265
2.442
(1.048)
(4.039)
134.745

380.490
36.456

227.086
22.984

126.810
7.935

(a) Vendas a prazo com cartões de crédito são recebidas em parcelas que não ultrapassam 18 meses.
(b) Vendas a prazo com cheques são recebidas em parcelas que não ultrapassam 12 meses. Desde o ano de 2018 a Companhia
optou por não receber cheque como forma de pagamento.
(c) Vendas a prazo de franquias são recebidas em parcelas que não ultrapassam 10 meses.

A idade do saldo de contas a receber de clientes e demais contas a receber pode ser
demonstrada conforme segue:

A vencer
Títulos vencidos
De 1 a 30 dias
De 31 a 90 dias
De 91 a 180 dias
Acima de 181 dias
Total
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2019

Consolidado
31 de dezembro de
2018

2017

415.927

248.642

127.640

666
327
26
416.946

1.159
246
23
250.070

1.996
1.534
1.191
2.384
134.745
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5. Contas a receber de clientes (reapresentado)--Continuação
A movimentação da provisão para perda de crédito esperada no exercício foi:
Consolidado
(268)
(3.771)
(4.039)
(4.647)
(224)
(34.379)
9.348
(33.941)
(887)
(55.216)
23.153
(66.891)

Saldo em 31 de dezembro de 2016 - reapresentado
Constituição de provisão
Saldo em 31 de dezembro de 2017 - reapresentado
Adoção CPC 48/IFRS 9 - perda esperada

Aquisição e/ou Incorporação de controladas
Constituição de provisão

Recuperação de créditos vencidos
Saldo em 31 de dezembro de 2018 - reapresentado

Aquisição e/ou Incorporação de controladas
Constituição de provisão
Recuperação de créditos vencidos
Saldo final em 31 de dezembro de 2019 - reapresentado

Ajuste a valor presente
A Companhia e suas controladas efetuam o desconto a valor presente de seus recebíveis
considerando taxas de juros diretamente relacionadas com seu perfil de crédito oferecidos aos
clientes. A Companhia e suas controladas utilizaram a taxa do Certificado de Depósito
Interbancário (CDI) para o cálculo a valor presente dos recebíveis em aberto em 31 de dezembro
de 2019, 2018 e 2017.

6. Investimentos (reapresentado)

Investimentos
Provisão para perdas com investimentos

2019

Controladora
31 de dezembro de
2018

2017

261.243
(1.412)
259.831

257.762
(201)
257.561

138.873
138.873
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6. Investimentos (reapresentado)--Continuação
A movimentação do investimento da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2017
está representada abaixo:
31/12/2016
YAM Participações Ltda
PIM Serviços Administrativos Ltda
EL Franchising Ltda
TL Franchising Ltda. (a)
Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.
YTP Participações Ltda
Total

28.515
15.588
47.600
400
2.792
12.117
107.012

Provisão para
perdas
(342)
(342)

Transações com
acionistas não
controladores
(593)
(295)
(299)
(1.187)

Resultado de
equivalência
patrimonial
14.552
7.266
6.664
(58)
5.105
2.161
35.690

Dividendos
recebidos
(2.300)
(2.300)

31/12/2017
42.474
22.559
51.964
7.598
14.278
138.873

A movimentação do investimento da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2018
está representada abaixo:
31/12/2017
YAM Participações Ltda
PIM Serviços Administrativos
Ltda
EL Franchising Ltda
TL Franchising Ltda. (a)
Corpóreos Serviços
Terapêuticos S.A.
APL Participações Societárias
S.A.
Mafra Centro de Beleza
Depilação Ltda
A LISA Depilação a Laser S.A.
Costa & Curvo Estetica S.A.
YTP Participações Ltda
TJTM Serviços Estéticos S.A.
LASERSUL Serviços
Terapêuticos Ltda.
M.I.G.S Serviços Estéticos S.A.
Total

Aquisição
(Nota 7)

Resultado de
equivalência
patrimonial

Integralização de Incorporação de
capital
Companhias

42.474

-

7.249

22.559
51.964
-

-

5.325
18.894
(78)

1.724
-

5.215

7.598

-

-

62.956

14.278
138.873

(9)
500
325
2.144
661
66.577

-

629
(179)

Dividendos
recebidos

Transações com
acionistas não
controladores

31/12/2018

(5.550)

-

44.173

(3.480)
(13.600)
-

-

26.757
57.258
(257)

(4.170)

9.265

52.164

-

59.273

24.956

9.300

(3.683)

-

-

20
(119)
(526)
3.825
(229)

-

-

(2.600)
-

-

11
381
(201)
15.503
1.915

(4)
(73)
35.816

26.680

9.750

(29.400)

9.265

(4)
588
257.561

63
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6. Investimentos(reapresentado)--Continuação
A movimentação do investimento da Companhia no exercício findo em 31 de dezembro de 2019
está representada abaixo:

31/12/2018
YAM Participações Ltda
PIM Serviços Administrativos Ltda
EL Franchising Ltda
TL Franchising Ltda. (a)
Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.
APL Participações Societárias S.A.
Mafra Centro de Beleza Depilação Ltda
A LISA Depilação a Laser S.A.
Costa & Curvo Estetica S.A.
YTP Participações Ltda
TJTM Serviços Estéticos S.A.
LASERSUL Serviços Terapêuticos
Ltda.
M.I.G.S Serviços Estéticos S.A.
AUT Estética S.A.
EF Franchising Serviços Terapeuticos
Ltda
Es Laser.
Riocorp Serviços Estéticos Ltda
El Commerce - Plataforma Digital Para
Intermediacao De Negocios
Total

44.173
26.757
57.258
(257)
52.164
59.273
11
381
(201)
15.503
1.915
(4)
588
-

Aquisição
(Nota 7.1)
(185)
13.271

Cessão/
Transferência
Resultado de
de
Incorporação
equivalência Integralização investimentos
de
patrimonial
de capital
(Nota 6.2)
Companhias
2.353
50.307
(67)
11.355
520
50
(11)
(566)
(32)

1.244
-

57.256
(257)
(219)
(595)

(44)
(291)

1.800

(553)
-

-

(80)
-

(63)
(727)
861

10
857
-

-

-

(822)

140

257.561

13.006

62.823

64

258

4.051

1.264
(270)
56.626

(44.173)
(15.503)
(59.676)

Transações
com
Dividendos acionistas não
recebidos controladores
(38.500)
(5.003)
(345)
(43.848)

(5.240)
(25.476)
-

31/12/2019
23.870
126.321
(581)
33.040
59.793
61
151
292
1.288

4
-

(9)
14.780

-

(53)
50
1.780

-

(952)

(30.712)

259.831
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6. Investimentos(reapresentado)--Continuação
O sumário das informações financeiras das empresas controladas, diretas e indiretas, e
coligadas está apresentado a seguir:
2019 (reapresentado)
Lasercorp Serv. Estéticos Ltda
Mv Corp Serviços Estéticos Ltda
Dyelcorp Serviços Estéticos S.A.
At Corp Serviços Estéticos Ltda
Santa Ursúla Serviços Estéticos Ltda
Winners Corp. Serviços Estéticos S.A.
Flor Do Campo - Serviços Estéticos Ltda
Atm Corp Serviços Estéticos Ltda
Lisa A Laser Serviços Estéticos Ltda
Lisa A Laser Gonzaga Serviços Estéticos Ltda
Limeira Serviços Estéticos Ltda
Lisa A Laser Embaré Serv. Estéticos Ltda
Elcorp Rio Serviços Estéticos Ltda
El Participações S.A.
El Rio Serviços De Depilação Estetica Ltda
Urban Laser Serviços Estéticos S.A.
UL - Serviços Estéticos Eireli
Ayoub & Ayoub Serviços Estéticos S.A.
Lagos Laser Serviços Terapêuticos Ltda
Cuiaba Laser Serviços Terapêuticos Ltda
Drbm Serviços Estéticos Ltda
Jacarei Serv. Esteticos Eireli
Gbm Servicos De Estetica Ltda.
El Pedra Selada Servicos De Estetica Ltda.
M3 Servicos Esteticos Ltda.
Mmc Corp Serviços Estéticos Ltda
Mm Corp Serviços Estéticos Ltda
Mpac Corp Serviços Estéticos Ltda
Mgm Corp Serviços Estéticos Ltda
Mg Corp Serviços Estéticos Ltda
M5 Serviços Estéticos Ltda
M2 Serviços Estéticos Ltda
M4 Serviços Estéticos Ltda
Mt Corp Serviços Estéticos Ltda
Mtg Corp Serviços Estéticos Ltda
Dyel Cuiabá Clínicas De Estética Ltda
Dyel Porto Velho Clínicas De Estética Ltda
Dyel Várzea Grande Clínicas De Estética Ltda
Aclo Serviços Estéticos S.A.
Vila Velha Laser Serviços Estéticos S.A.
Alexandrite Estética E Laser S.A.
Verano Depilação S.A.
M.I.G.S Serviços Estéticos S.A.
Tjtm Serviços Estéticos S.A.
A Lisa Depilação A Laser S.A.
Nine Members Laser - Servicos Esteticos Sa
Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.
El Commerce - Plataforma Digital Para Intermediacao De Negocios
Riocorp Serviços Estéticos Ltda
Costa & Curvo Estetica Ltda.
Leew Serviços Estéticos Ltda
Tew Estetica Ltda
Mafra Centro de Beleza Depilação Ltda
Clínica de Estética Fortaleza 01 Ltda
Clínica de Estética Fortaleza 02 Ltda
APL Participações Societárias S.A.
AUT Estética S.A.
Abbruzzese & Moura Estetica Ltda.
ES Laser.
EL Franchising Ltda
TL Franchising Ltda
EF Franchising Serviços Terapeuticos Ltda
PIM Serviços Administrativos Ltda

Ativos
circulantes

Ativos não
circulantes

Passivos
circulantes

Passivos não
circulantes

6.764
2.787
11.347
3.568
1.250
10.880
1.305
3.400
6.208
1.872
1.934
1.228
3.330
59
38.058
34.722
8.566
3.063
5.100
1.033
236
1.193
2.002
1.299
4.512
10.601
4.201
2.319
2.521
1.859
1.826
1.030
1.222
4.473
1.510
2.511
1.133
730
2.667
2.343
2.633
940
2.025
1.879
933
928
151.551
136
5.177
1.311
5.054
28.914
2.055
2.177
1.542
1
(220)
6.459
3.225
48.718
25
112
26

3.540
1.510
8.800
3.892
467
7.815
943
3.903
3.648
758
1.100
478
2.218
17.164
51.462
28.113
9.278
2.488
5.375
310
(184)
103
833
945
1.473
9.200
2.585
2.401
716
555
12.354
235
1.640
2.896
322
914
754
286
1.481
1.157
615
195
1.507
1.666
374
8.033
281.353
(72)
3.903
1.862
5.924
15.623
734
2.974
1.938
9.505
5.463
3.865
2.896
4.518
63
39
8.353

4.810
1.548
9.022
2.706
986
9.743
954
2.600
4.327
1.077
1.227
774
3.314
(1)
50.129
39.068
8.580
3.449
4.967
672
104
840
637
665
2.118
12.413
3.965
2.750
2.448
2.031
8.405
948
1.522
4.000
1.110
2.676
1.076
629
2.871
2.959
1.650
701
1.357
1.917
746
1.022
159.637
163
4.896
2.003
4.866
22.708
1.534
3.737
1.235
6
(1)
5.140
4.834
10.006
57
55
618

947
696
1.700
1.253
26
3.640
278
1.197
693
248
214
607
1.528
6.361
39.939
14.276
12.755
1.325
3.338
186
52
63
429
351
541
7.269
5.631
3.152
636
2.145
7.967
2.882
1.711
217
167
871
315
56
380
541
111
40
752
894
482
6.879
233.317
853
625
763
4.102
22.359
227
4.344
674
1
123
574
1.001
497
613
168
(15.668)
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Patrimônio
líquido
4.547
2.053
9.425
3.501
705
5.312
1.016
3.506
4.836
1.305
1.593
325
706
10.863
(548)
9.491
(3.491)
777
2.170
485
(104)
393
1.769
1.228
3.326
119
(2.810)
(1.182)
153
(1.762)
(2.192)
(2.565)
(371)
3.152
555
(122)
496
331
897
1.487
394
1.423
734
79
1.060
39.950
(952)
3.559
407
2.010
(530)
1.028
(2.930)
1.571
9.499
5.121
4.610
286
42.733
(582)
(72)
23.429

Lucro (prejuízo)
líquido
3.636
1.851
4.908
1.671
620
3.352
472
2.087
3.273
1.105
1.193
683
805
(2.444)
(1.820)
7.421
(2.597)
1.140
634
498
(125)
187
1.261
952
618
958
2.315
286
1.001
819
(1.309)
441
445
2.167
509
203
363
42
(266)
675
967
283
338
137
(347)
6.736
13.745
(822)
1.721
(856)
1.002
1.394
839
(620)
569
3.087
963
945
(1.009)
53.880
(67)
(84)
2.354
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6. Investimentos(reapresentado)--Continuação
2018 (reapresentado)
Lasercorp Serv. Estéticos Ltda
Mv Corp Serviços Estéticos Ltda
Dyelcorp Serviços Estéticos S.A.
At Corp Serviços Estéticos Ltda
Santa Ursúla Serviços Estéticos Ltda
Winners Corp. Serviços Estéticos S.A.
Flor Do Campo - Serviços Estéticos Ltda
Atm Corp Serviços Estéticos Ltda
Lisa A Laser Serviços Estéticos Ltda
Lisa A Laser Gonzaga Serviços Estéticos Ltda
Limeira Serviços Estéticos Ltda
Lisa A Laser Embaré Serv. Estéticos Ltda
Elcorp Rio Serviços Estéticos Ltda
Laser Rio El Serviços Terapêuticos Ltda.
El Participações S.A.
El Rio Serviços De Depilação Estetica Ltda
Urban Laser Serviços Estéticos S.A.
UL - Serviços Estéticos Eireli
Ayoub & Ayoub Serviços Estéticos S.A.
Lagos Laser Serviços Terapêuticos Ltda
Cuiaba Laser Serviços Terapêuticos Ltda
Drbm Serviços Estéticos Ltda
M.I.G.S Serviços Estéticos S.A.
Tjtm Serviços Estéticos S.A.
A Lisa Depilação A Laser S.A.
Nine Members Laser - Servicos Esteticos Sa
Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.
MR Laser Ltda
Riocorp Serviços Estéticos Ltda
Costa & Curvo Estetica Ltda.
Leew Serviços Estéticos Ltda
Tew Estetica Ltda
Mafra Centro de Beleza Depilação Ltda
Clínica de Estética Fortaleza 01 Ltda
Clínica de Estética Fortaleza 02 Ltda
APL Participações Societárias S.A.
EL Franchising Ltda
TL Franchising Ltda
YTP Participações Ltda
PIM Serviços Administrativos Ltda
YAM Participações Ltda

Ativos
circulantes

Ativos não
circulantes

Passivos
circulantes

Passivos não
circulantes

Patrimônio
líquido

6.137
2.626
9.229
2.831
1.100
7.391
753
3.286
4.183
1.745
1.961
1.257
2.177
15
29.590
24.986
1.205
2.280
1.586
7
101
261
192
307
1
170.661
68
5.688
1.304
4.059
7.967
1.368
3.170
1.495
3.928
37.115
114
147
76
53

3.235
1.365
3.810
2.273
443
4.989
486
2.548
3.305
887
1.084
580
1.656
13.892
20.389
16.352
1.583
604
1.753
394
1.198
889
573
180
142.994
524
3.784
756
4.610
8.289
1.134
2.616
1.590
2.488
3.884
65
62.269
27.192
48.181

6.072
2.241
8.147
2.177
1.009
11.538
567
3.240
4.542
1.256
2.127
929
2.665
1
23
29.357
31.109
1.823
2.772
2.578
20
262
301
346
432
180
172.547
(8)
6.192
797
4.118
10.032
1.466
4.524
1.426
5
9.925
80
14
7
1.769

520
228
846
266
25
1.344
91
256
437
237
17
601
1.266
582
19.343
8.159
1.859
400
937
212
72
138
22
10
78.217
870
752
1.656
3.543
8.147
846
3.572
657
3.720
613
378
505
2.251

2.780
1.522
4.046
2.661
509
(502)
581
2.338
2.509
1.139
901
307
(98)
(1)
13.302
1.279
2.070
(894)
(288)
(176)
(13)
21
1.086
597
426
(9)
62.891
(270)
2.528
(393)
1.008
(1.923)
190
(2.310)
1.002
6.411
27.354
(514)
62.024
26.756
44.214
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Lucro
(prejuízo)
líquido
1.912
1.049
4.163
2.748
464
723
638
1.556
1.414
842
1.015
711
(67)
(1)
(2.594)
(2.544)
(2.082)
(990)
(162)
(1.018)
(13)
(217)
(58)
(210)
(138)
(8)
6.311
(59)
1.406
(1.032)
482
(282)
332
(1.552)
(175)
(1.260)
37.788
(157)
17.202
5.395
8.522
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6. Investimentos(reapresentado)--Continuação
2017 (reapresentado)
Lasercorp Serv. Estéticos Ltda
Mv Corp Serviços Estéticos Ltda
Dyelcorp Serviços Estéticos S.A.
At Corp Serviços Estéticos Ltda
Santa Ursúla Serviços Estéticos Ltda
Winners Corp. Serviços Estéticos S.A.
Flor Do Campo - Serviços Estéticos Ltda
Atm Corp Serviços Estéticos Ltda
Lisa A Laser Serviços Estéticos Ltda
Lisa A Laser Gonzaga Serviços Estéticos Ltda
Limeira Serviços Estéticos Ltda
Lisa A Laser Embaré Serv. Estéticos Ltda
Elcorp Rio Serviços Estéticos Ltda
Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.
MR Laser Ltda
Riocorp Serviços Estéticos Ltda
EL Franchising Ltda
TL Franchising Ltda
YTP Participações Ltda
PIM Serviços Administrativos Ltda
YAM Participações Ltda
Orquideas Serviços Estéticos Ltda
Center 3 Corp Serviços Estéticos Ltda
Cnel Serviços Estéticos Ltda
Center Paulista El Serviços Estéticos Ltda
Bela Vista Serviços Estéticos Ltda
Rebouças Serviços Estéticos Ltda
Frei Caneca Serviços Estéticos Ltda
Itaim Serviços Estéticos Ltda
Jardins El Serviços Estéticos Ltda
Andrade Serviços Estéticos Ltda
Light Serviços Estéticos Ltda
Stamel Serviços Estéticos Ltda
Sabatina Serviços Estéticos Ltda
Morumbi Serviços Estéticos Ltda
Brooklin Paulista Serviços Estéticos Ltda
Nova Morumbi El Serviços Estéticos Ltda
Arnolfo Azevedo Serviços Estéticos Ltda
Psel Serviços Estéticos Ltda
Santana Park Serviços Estéticos Ltda
Scel Serviços Estéticos Ltda
Smtel Serviços Estéticos Ltda
Tatuapé Serviços Estéticos Ltda
West Plaza Corp Serviços Estéticos Ltda

Ativos
circulantes
4.687
1.476
6.468
3.298
1.453
5.546
1.252
2.874
2.810
1.972
1.958
1.552
555
95.012
134
4.815
20.541
119
48
1.120
424
(1.278)
109
87
55
153
115
102
128
61
439
75
103
46
108
65
52
136
76
73
45
67
174
169

Ativos não
circulantes
1.550
296
2.774
1.688
319
1.476
128
1.843
1.609
627
1.025
570
171
99.585
518
2.281
2.330
49
58.872
22.057
44.192
9.163
2.840
2.238
1.053
3.296
3.881
2.908
1.835
879
408
1.280
1.866
1.825
3.035
1.892
1.003
2.530
1.891
1.578
1.229
1.239
3.670
2.714
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Passivos
circulantes
3.852
1.204
5.474
2.826
1.228
6.228
924
2.784
2.316
1.283
1.876
1.016
731
86.162
437
6.646
4.091
101
36
617
2.139
17
6
0
3
20
1
1
7
1
7
8
5
2
2
5
2
11
3
4
3
6
2
7

Passivos não
circulantes
382
13
1.993
431
22
902
35
225
227
299
210
718
10
77.324
436
746
2.013
426
1.769
1
70
83
10
54
17
24
10
39
20
151
16
20
0
13

Patrimônio
líquido

Lucro
(prejuízo)
líquido

2.003
555
1.775
1.729
522
(108)
421
1.708
1.876
1.017
897
388
(15)
31.111
(221)
(296)
16.767
(359)
57.115
22.560
42.476
7.798
2.860
2.315
1.051
3.412
3.995
3.009
1.956
915
840
1.347
1.954
1.830
3.141
1.952
1.033
2.504
1.964
1.647
1.255
1.280
3.842
2.863

1.575
618
1.164
1.617
746
(631)
602
1.231
1.128
1.133
1.074
790
(264)
20.420
(268)
(325)
20.583
(117)
8.646
7.267
14.553
(6.591)
1.268
1.036
643
1.588
1.520
1.029
1.068
526
951
744
1.144
784
1.360
895
560
1.433
992
757
995
924
1.436
1.304
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6. Investimentos(reapresentado)--Continuação
6.1. Transações com não controladores
Em 28 de março de 2019, a Companhia efetuou um aporte no valor de R$1.656 na
empresa Costa & Curvo Estética Ltda., aumentando o capital social da mesma de R$800
para R$2.456. A integralização ocorreu apenas por parte da MPM, dessa forma houve a
diluição da participação dos acionistas não controladores, sendo assim, Companhia
aumentou a sua participação em 24%, passando de 51% para 75%. O valor de R$414
gerado pela diferença entre o total aportado e a parcela adquirida a valor contábil foram
registrados no patrimônio liquido.
Em 29 de agosto de 2019, a Curitiba Laser Participações, que é um dos sócios não
controladores da Winners Corp. Serviços Estéticos S.A. (“Winners”), efetuou a
integralização de um aporte de R$2.462 nessa controlada. Essa transação gerou um ganho
de participação de R$1.257 (que corresponde a 51% do montante de R$2.462), o qual foi
registrado no patrimônio líquido, por se tratar de resultado de operações com acionistas
não controladores.
Em 29 de novembro de 2019, a Companhia através de sua controlada Corporeos Serviços
Teraupeticos S.A. adquiriu dos acionistas não controladores da EL Participações S.A.
144.479 ações ordinárias, aumentando sua participação de 51% para 52,5% do capital
social. O valor da transação foi de R$1.261, sendo que o valor de R$1.040, gerado pela
diferença entre a contraprestação paga e a parcela adquirida a valor contábil foram
registrados no patrimônio líquido, por se tratar de resultado de operações com acionistas
não controladores.
Em 1° de novembro de 2018, a Companhia através de sua controlada Corporeos Serviços
Teraupeticos S.A. adquiriu dos acionistas não controladores da Dyelcorp Serviços Estéticos
S.A., 59.915 ações ordinárias, correspondentes a 11% do capital social da Companhia. O
valor da transação foi de R$2.854, dos quais R$854 foram pagos diretamente aos
acionistas vendedores, e R$2.000 foram aportados como aumento de capital na controlada
em 11 de janeiro de 2019. Esse aporte gerou uma perda no montante de R$980, que
corresponde à diferença entre a contraprestação aportada e a parcela de participação da
Companhia sobre os ativos líquidos a valor contábil. Esse efeito foi registrado no patrimônio
líquido, por se tratar de resultado de operações com acionistas não controladores portanto,
o aumento no investimento foi de R$1.020. Do montante de R$854, 50% foram pagos na
data de aquisição, e o saldo remanescente foi pago em 6 parcelas que foram liquidados
durante o exercício de 2019.
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6. Investimentos(reapresentado)--Continuação
6.1. Transações com não controladores--Continuação
Adicionalmente, em 13 de abril de 2018, a Companhia através de sua controlada
Corporeos Serviços Teraupeticos S.A. adquiriu dos não controladores da Winners Corp.
Serviços Estéticos S.A., 66.000 ações ordinárias, correspondentes a 11% do capital social
da Companhia. O valor da transação foi de R$1.375, que foram pagos dentro do próprio
exercício, sendo que o valor de R$1.365, gerado pela diferença entre a contraprestação
paga e a parcela adquirida a valor contábil foram registrados no patrimônio líquido, por se
tratar-se de resultado de operações com acionistas não controladores.
Em 23 de outubro de 2017, a Companhia alienou 180.000 quotas da Winners Corp.
Serviços Estéticos Ltda. pelo seu valor de custo.
Em 20 de setembro de 2017, a Companhia adquiriu dos não controladores da Winners
Corp. Serviços Estéticos Ltda., 60.000 quotas sócias, correspondentes a 10% do capital
social da Empresa. O valor da transação foi de R$1.250, que foram pagos dentro do
próprio exercício, sendo que o valor de R$1.187, gerados pela diferença entre a
contraprestação paga e a parcela adquirida do valor contábil foram registrados no
patrimônio líquido, por se tratar-se de resultado de operações com acionista não
controlador.
As transações acima não alteram as condições previas de controle direto ou indireto da
Companhia sobre estas empresas.
6.2. Incorporações
Em 11 de novembro de 2019, foi aprovada a reorganização societária da MPM envolvendo
a incorporação de algumas empresas holdings, bem como a incorporação reversa de uma
das controladas da Companhia. A reorganização societária aprovada proporcionará a
racionalização e simplificação da estrutura societária das empresas pertencentes ao Grupo,
trazendo benefícios de ordem administrativa, operacional, econômica e financeira.
O acervo líquido das empresas na data de incorporação está demonstrado a seguir:

YTP Participações LTDA. (“YTP”)
YAM Participações LTDA. (“YAM”)
Aspen Road Participações S.A. (*)
Total

Ativos
circulantes

Ativos não
circulantes

Passivos
totais

Acervo líquido
incorporado

430
805
22
1.257

33.981
32.409
66.390

385
2.254
2.504
5.143

34.026
30.960
(2.482)
62.504

(*) Incorporação reversa.
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6. Investimentos(reapresentado)--Continuação
6.2. Incorporações--Continuação
A Companhia indiretamente através das suas controladas YTP e YAM possuía controle
sobre as empresas EL Franchising, TL Franchising, RioCorp Serviços Estéticos Ltda. e EL
Commerce. Com a incorporação da YTP e YAM, as respectivas participações societárias
nestas empresas foram transferidas para a Companhia.
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2019, a Companhia incorporou a
acionista Aspen, os detalhes estão descritos na Nota 17.
Em 31 de janeiro de 2018, foi aprovada a reorganização societária da Corpóreos
envolvendo a incorporação de diversas subsidiárias. A reorganização societária aprovada
proporcionará a racionalização e simplificação da estrutura societária das empresas
pertencentes ao Grupo, trazendo benefícios de ordem administrativa, operacional,
econômica e financeira.
O acervo líquido das empresas na data de incorporação está demonstrado a seguir:
2017
Morumbi Serviços Estéticos
Frei Caneca Serviços Estéticos Ltda
Orquideas Serviços Estéticos
Arnolfo Azevedo Serviços Estéticos Ltda
Tatuapé Serviços Estéticos
Rebouças Serviços Estéticos
Sabatina Serviços Estéticos
Brooklin Paulista Serviços Estéticos Ltda
Center 3 Corp Serviços Estéticos Ltda
West Plaza Corp Serviços Estéticos Ltda
Santana Park Serviços Estéticos Ltda
Light Serviços Estéticos
Bela Vista Serviços Estéticos
CNEL Serviços Estéticos
PSEL Serviços Estéticos
Itaim Serviços Estéticos
SMTEL Serviços Estéticos
SCEL Serviços Estéticos
STAMEL Serviços Estéticos
Andrade Serviços Estéticos
Jardins EL Serviços Estéticos Ltda
Nova Morumbi EL Serviços Estéticos Ltda
Center Paulista EL Serviços Estéticos Ltda
Total

Ativos
circulantes
108
102
(1.278)
136
174
115
46
65
109
169
73
75
153
87
76
128
103
45
67
439
61
52
55
1.160
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Ativos não
circulantes
3.035
2.908
9.163
2.530
3.670
3.881
1.825
1.892
2.840
2.714
1.578
1.280
3.296
2.238
1.891
1.835
1.866
1.229
1.239
408
879
1.003
1.053
54.253

Passivos
circulantes
2
1
17
11
2
1
2
5
6
8
3
8
21
4
7
5
2
6
7
1
2
3
124

Passivos não
circulantes
70
151
39
83
13
17
10
10
16
20
24
20
54
527

Acervo líquido
incorporado
3.141
3.009
7.798
2.504
3.842
3.995
1.830
1.952
2.860
2.862
1.648
1.347
3.411
2.315
1.963
1.956
1.954
1.256
1.280
840
915
1.033
1.051
54.762
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6. Investimentos(reapresentado)--Continuação
6.3. Cessão de investimento sem perda de controle
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia efetuou a cessão de
suas participações para a controlada Corporeos Serviços Terapeuticos S.A. nas investidas
M.I.G.S Serviços Estéticos S.A., Tjtm Serviços Estéticos S.A. e A Lisa Depilação a Laser
S.A. Abaixo estão demonstradas as datas de cessão de cada investida, bem como os
percentuais de participação e os valores contábeis dos ativos líquidos transferidos nas
referidas datas.

TJTM Serviços Estéticos S.A.
M.I.G.S. Serviços Estéticos S.A.
A LISA Depilação a Laser S.A.
Total

Data da
cessão

Ativos
circulantes

Ativos não
circulantes

20/09/2019
20/09/2019
25/09/2019

772
1.220
279
2.271

323
489
622
1.434

71

265

Passivos
totais
(496)
(389)
(470)
(1.355)

Acervo
líquido
(599)
(1.320)
(431)
(2.350)

Percentual
participação
cedido
51%
51%
51%

266

72

32
464
362
100
958
4
275
24
13
316

642

Nota
Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Outros ativos
Instrumentos financeiros derivativos
Imobilizado
Intangível
Acordo de não Competição
Total ativo

Passivo
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Receita diferida
Obrigações trabalhistas e tributárias
Provisão para desmantelamento
Outros passivos
Total passivo

Total dos ativos identificáveis
líquidos ao valor justo

El Pedra
Selada
7.1.1

830

6
235
20
37
298

19
591
418
100
1.128

GMB
7.1.2

(2.940)

5.947
255
13.350
3.044
294
13.382
36.272

571
24.528
40
6.663
1.530
33.332

Nine
7.1.3

1.852

34
38
730
183
26
1.011

12
2.137
528
186
2.863

ACLO
7.1.4

1.274

262
45
650
148
26
1.131

24
1.526
710
145
2.405

Alexandrite
7.1.5

437

316
13
295
71
13
708

28
678
359
80
1.145

Verano
7.1.6

1.496

421
9
1.355
401
62
322
2.570

5
2.810
20
1.006
225
4.066

Dyel
Cuiabá
7.1.7

761

5
505
126
13
11
660

82
987
299
53
1.421

Dyel
Porto
Velho
7.1.8

779

238
97
13
348

22
613
432
60
1.127

Dyel
Várzea
Grande
7.1.9

583

140
13
1.155
231
26
211
1.776

20
1.146
202
772
219
2.359

Vila
Velha
7.1.10

1.094

-

906
188
1.094

D´Laser e
Derm
7.1.11

O valor justo dos ativos e passivos identificáveis na data de cada aquisição é apresentado a seguir:

7.1. Aquisições ocorridas em 2019

7. Combinação de negócios(reapresentado)
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MPM Corpóreos S.A.

742

93
485
234
13
130
955

44
787
78
311
302
175
1.697

Jacareí
7.1.12

4.854

606
533
1.975
(167)
52
1.248
4.247

81
4.494
417
1.415
2.186
508
9.101

M3
7.1.13

4.807

204
35
2.035
461
64
21
2.820

1.134
4.691
71
1.456
275
7.627

AUT
7.1.14

(180)

183
50
610
133
13
196
1.185

22
603
1
326
53
1.005

ESLASER
7.1.15

267

73

1.598
(830)
768
-

1.598
(642)
956
-

Contraprestação transferida
Participação de não controladores
(-) Acervo líquido adquirido na data de
aquisição
Opção de Compra ou Venda
Aporte de capital a ser efetuado na
controlada
Parte do aporte de capital que pertence
aos não controladores
Ágio determinado na transação
Ganho por compra vantajosa
determinado na transação
-

33.369

(7.690)

2.940
4.488

33.631
-

7.1.3

Nine

-

8.300

-

(1.852)
7.768

2.384
-

7.1.4

ACLO

-

6.031

-

(1.274)
5.529

1.776
-

7.1.5

Alexandrite

-

3.604

-

(437)
2.853

1.188
-

7.1.6

Verano

-

14.930

-

(1.496)
-

16.426
-

7.1.7

Dyel
Cuiabá

-

2.686

-

(761)
-

3.447
-

7.1.8

Dyel
Porto
Velho

-

3.420

-

(779)
-

4.199
-

7.1.9

Dyel
Várzea
Grande

-

460

-

(583)
-

757
286

7.1.10

Vila
Velha

-

910

-

(1.094)
-

2.004
-

7.1.11

D´Laser e
Derm

-

1.373

-

(742)
-

2.115
-

7.1.12

Jacareí

M3

-

2.562

-

(4.854)
-

7.416
-

7.1.13

Mais-valia de ativo imobilizado
Contrato de franquia
Taxa de franquia
Acordo de não competição
Receita diferida

10
5
2,5 a 5
5
1

Os ativos intangíveis adquiridos e os passivos identificados em cada combinação de negócios possuem os seguintes
prazos de amortização, em anos:

7.1.2

7.1.1

GMB

Nota

El Pedra
Selada

O ágio apurado em aquisição é apresentado a seguir:

7.1. Aquisições ocorridas em 2019--Continuação

7. Combinação de negócios(reapresentado)--Continuação
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MPM Corpóreos S.A.

AUT

-

8.464

(1.800)

(4.807)
10.638

4.433
-

7.1.14

(3.807)

823
-

(1.680)

180
(4.722)

1.680
(88)

7.1.15

ESLASER

MPM Corpóreos S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

7. Combinação de negócios(reapresentado)--Continuação
7.1. Aquisições ocorridas em 2019
7.1.1. El Pedra Selada Serviços de Estética Ltda. (El Pedra Selada)
Em 2 de janeiro de 2019, a controlada indireta E.L. Rio Serviços de Depilação
Estética Limitada adquiriu 100% das quotas da El Pedra Selada, companhia de
capital fechado com sede no Brasil e franqueada da marca Espaço laser.
O ágio de R$956 representa o benefício econômico futuro esperado das sinergias
decorrentes da aquisição.
O valor nominal bruto dos recebíveis adquiridos, na data da aquisição, considerados
pelo valor justo é de R$464 de curto prazo e não há expectativa de perda sobre
este valor.
Desde a data da aquisição, a adquirida contribuiu para o consolidado com receitas
de R$1.437 e lucro antes dos tributos de R$1.054. Se a combinação de negócios
tivesse ocorrido no início do exercício, a adquirida teria contribuído em R$1.530
para a receita do consolidado e R$1.109 para o lucro das operações.
Análise do fluxo de caixa da aquisição
Valor da contraprestação de compra (a)
Caixa adquirido da controlada
Fluxo de saída de caixa, líquido (b)

1.598
(32)
1.566

(a) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento da controladora.
(b) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento do consolidado.

O montante de R$1.598 representa o valor presente da contraprestação na data da
aquisição cujo valor nominal de R$1.600, foi pago como segue:
(a) R$100 pago de forma antecipada aos vendedores;
(b) R$900 na data de assinatura do contrato;
(c) R$300 em 1º de fevereiro de 2019; e
(d) R$300 em 1º de março de 2019.
7.1.2. GBM Serviços de Estética Ltda. (GBM)
Em 2 de janeiro de 2019, a controlada indireta E.L. Rio Serviços de Depilação
Estética Limitada adquiriu 100% das quotas da GBM, companhia de capital fechado
com sede no Brasil e franqueada da marca Espaçolaser.
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7. Combinação de negócios(reapresentado)--Continuação
7.1. Aquisições ocorridas em 2019--Continuação
7.1.2. GBM Serviços de Estética Ltda. (GBM)--Continuação
O ágio de R$768 representa o benefício econômico futuro esperado das sinergias
decorrentes da aquisição.
O valor nominal bruto dos recebíveis adquiridos, na data da aquisição, considerados
pelo valor justo é de R$591 de curto prazo e não há expectativa de perda sobre
este valor.
Desde a data da aquisição, a adquirida contribuiu para o consolidado com receitas
de R$1.443 e lucro antes dos tributos de R$1.503. Se a combinação de negócios
tivesse ocorrido no início do exercício, a adquirida teria contribuído em R$1.539
para a receita do consolidado e R$1.710 para o lucro das operações.
Análise do fluxo de caixa da aquisição
Valor da contraprestação de compra (a)
Caixa adquirido da controlada
Fluxo de saída de caixa, líquido (b)

1.598
(19)
1.579

(a) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento da controladora.
(b) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento do consolidado.

O montante de R$1.598 representa o valor presente da contraprestação na data da
aquisição cujo valor nominal de R$1.600, foi pago como segue:
(a) R$100 pago de forma antecipada aos vendedores;
(b) R$900 na data de assinatura do contrato;
(c) R$300 em 1º de fevereiro de 2019; e
(d) R$300 em 1º de março de 2019.
7.1.3. Nine Members Serviços Estéticos Ltda. (Nine)
Em 17 de janeiro de 2019, a Companhia através da sua controlada Corporéos
Serviços Teraupeticos S.A. adquiriu 51% do capital social votante da Nine,
companhia de capital fechado com sede no Brasil e franqueada da marca
Espaçolaser. . Na mesma data, a Companhia celebrou um acordo de quotistas onde
foi estabelecida uma opção de compra e de venda da participação remanescente de
49% dos não controladores da Nine.
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7. Combinação de negócios(reapresentado)--Continuação
7.1. Aquisições ocorridas em 2019--Continuação
7.1.3. Nine Members Serviços Estéticos Ltda. (Nine)--Continuação
O ágio de R$33.369 representa o benefício econômico futuro esperado das
sinergias decorrentes da aquisição.
O valor nominal bruto dos recebíveis adquiridos, na data da aquisição, considerados
pelo valor justo é de R$24.528 de curto prazo e não há expectativa de perda sobre
este valor.
Desde a data da aquisição, a adquirida contribuiu para o consolidado com receitas
de R$56.932 e lucro antes dos tributos de R$19.872. Se a combinação de negócios
tivesse ocorrido no início do exercício, a adquirida teria contribuído em R$72.878
para a receita do consolidado e R$8.439 para o lucro das operações.
Abaixo está demonstrada a composição da contraprestação transferida:
Integralização de capital na adquirida
Pagamento aos vendedores
Opção de compra e venda
Total da contraprestação

8.932
24.699
4.488
38.119

Análise do fluxo de caixa da aquisição
Valor da contraprestação de compra (a)
Caixa adquirido da controlada
Fluxo de saída de caixa, líquido (b)

33.631
(571)
33.060

(a) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento da controladora.
(b) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento do consolidado.

A abertura do montante de R$24.699, representa o valor presente da
contraprestação paga aos vendedores na data da aquisição cujo valor nominal de
R$24.921. O pagamento aos vendedores, é como segue:
(a) R$13.127 na data de fechamento da transação (montante já pago); e
(b) R$11.794 será retido até que sejam liquidadas quaisquer indenizações devidas
pela adquirida a terceiros, cujo fato gerador tenha sido antes da data de
fechamento. Essa parcela foi descontada a valor presente com base na melhor
estimativa sobre a data de pagamento, resultando no montante de R$11.572.
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7. Combinação de negócios(reapresentado)--Continuação
7.1. Aquisições ocorridas em 2019--Continuação
7.1.4. ACLO Serviços Estéticos Ltda. (ACLO)
Em 4 de fevereiro de 2019 a Companhia através da sua controlada Corporéos
Serviços Teraupeticos S.A. adquiriu 51% do capital social votante da ACLO,
companhia de capital fechado com sede no Brasil e franqueada da marca
Espaçolaser. Na mesma data, a Companhia celebrou um acordo de quotistas onde
foi estabelecida uma opção de compra e de venda da participação remanescente de
49% dos não controladores da ACLO.
O ágio de R$8.300 representa o benefício econômico futuro esperado das sinergias
decorrentes da aquisição.
O valor nominal bruto dos recebíveis adquiridos, na data da aquisição, considerados
pelo valor justo é de R$2.137 de curto prazo e não há expectativa de perda sobre
este valor.
Desde a data da aquisição, a adquirida contribuiu para o consolidado com receitas
de R$4.760 e lucro antes dos tributos de R$684. Se a combinação de negócios
tivesse ocorrido no início do exercício, a adquirida teria contribuído em R$5.211
para a receita do consolidado e R$1.044 para o lucro das operações.
Contraprestação de compra
Pagamento aos vendedores
Opção de compra e venda
Total da contraprestação

2.384
7.768
10.152

Análise do fluxo de caixa da aquisição
Valor da contraprestação de compra (a)
Caixa adquirido da controlada
Fluxo de saída de caixa, líquido (b)

2.384
(12)
2.372

(a) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento da controladora.
(b) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento do consolidado.

O montante da contraprestação de compra foi pago em duas parcelas mensais e
consecutivas, em 11 de fevereiro e 11 de março de 2019.
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7. Combinação de negócios(reapresentado)--Continuação
7.1. Aquisições ocorridas em 2019--Continuação
7.1.5. Alexandrite Estética e Laser Ltda. - ME (Alexandrite)
Em 4 de fevereiro de 2019, a Companhia através da sua controlada Corporéos
Serviços Teraupeticos S.A. adquiriu 51% do capital social votante da Alexandrite,
companhia de capital fechado com sede no Brasil e franqueada da marca
Espaçolaser. Na mesma data, a Companhia celebrou um acordo de quotistas onde
foi estabelecida uma opção de compra e de venda da participação remanescente de
49% dos não controladores da Alexandrite.
O ágio de R$6.031 representa o benefício econômico futuro esperado das sinergias
decorrentes da aquisição.
O valor nominal bruto dos recebíveis adquiridos, na data da aquisição, considerados
pelo valor justo é de R$1.526 de curto prazo e não há expectativa de perda sobre
este valor.
Desde a data da aquisição, a adquirida contribuiu para o consolidado com receitas
de R$3.745 e lucro antes dos tributos de R$1.534. Se a combinação de negócios
tivesse ocorrido no início do exercício, a adquirida teria contribuído em R$4.076
para a receita do consolidado e R$1.612 para o lucro das operações.
Contraprestação de compra
Pagamento aos vendedores
Opção de compra e venda
Total da contraprestação

1.776
5.529
7.305

Análise do fluxo de caixa da aquisição
Valor da contraprestação de compra (a)
Caixa adquirido da controlada
Fluxo de saída de caixa, líquido (b)

1.776
(24)
1.752

(a) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento da controladora.
(b) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento do consolidado.

O montante da contraprestação de compra foi pago em duas parcelas mensais e
consecutivas, em 11 de fevereiro e 11 de março de 2019.
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7. Combinação de negócios(reapresentado)--Continuação
7.1. Aquisições ocorridas em 2019--Continuação
7.1.6. Verano Depilação Ltda. (Verano)--Continuação
Em 4 de fevereiro de 2019, a Companhia através da sua controlada Corporéos
Serviços Teraupeticos S.A. adquiriu 51% do capital social votante da Verano,
companhia de capital fechado com sede no Brasil e franqueada da marca
Espaçolaser. . Na mesma data, a Companhia celebrou um acordo de quotistas onde
foi estabelecida uma opção de compra e de venda da participação remanescente de
49% dos não controladores da Verano.
O ágio de R$3.604 representa o benefício econômico futuro esperado das sinergias
decorrentes da aquisição.
O valor nominal bruto dos recebíveis adquiridos, na data da aquisição, considerados
pelo valor justo é de R$678 de curto prazo e não há expectativa de perda sobre
este valor.
Desde a data da aquisição, a adquirida contribuiu para o consolidado com receitas
de R$1.599 e lucro antes dos tributos de R$567. Se a combinação de negócios
tivesse ocorrido no início do exercício, a adquirida teria contribuído em R$1.799
para a receita do consolidado e R$353 para o lucro das operações.
Contraprestação de compra
Pagamento aos vendedores
Opção de compra e venda
Total da contraprestação

1.188
2.853
4.041

Análise do fluxo de caixa da aquisição
Valor da contraprestação de compra (a)
Caixa adquirido da controlada
Fluxo de saída de caixa, líquido (b)

1.188
(28)
1.160

(a) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento da controladora.
(b) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento do consolidado.

O montante da contraprestação de compra foi pago em duas parcelas mensais e
consecutivas, em 11 de fevereiro e 11 de março de 2019.
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7. Combinação de negócios(reapresentado)--Continuação
7.1. Aquisições ocorridas em 2019--Continuação
7.1.7. Dyel Cuiabá Clínica de Estética Ltda. (Dyel Cuiabá)
Em 1º de janeiro de 2019, a Companhia através da sua controlada Corporéos
Serviços Teraupeticos S.A. adquiriu 100% das quotas da Dyel Cuiabá, companhia
de capital fechado com sede no Brasil e franqueada da marca Espaçolaser.
O ágio de R$14.930 representa o benefício econômico futuro esperado das
sinergias decorrentes da aquisição.
O valor nominal bruto dos recebíveis adquiridos, na data da aquisição, considerados
pelo valor justo é de R$2.810 de curto prazo e não há expectativa de perda sobre
este valor.
Desde a data da aquisição, a adquirida contribuiu para o consolidado com receitas
de R$4.967 e lucro antes dos tributos de R$869. Se a combinação de negócios
tivesse ocorrido no início do exercício, a adquirida teria contribuído em R$5.192
para a receita do consolidado e R$1.534 para o lucro das operações.
Análise do fluxo de caixa da aquisição
Valor da contraprestação de compra (a)
Caixa adquirido da controlada
Fluxo de saída de caixa, líquido (b)

16.426
(5)
16.421

(a) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento da controladora.
(b) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento do consolidado.

O montante de R$16.426 representa o valor presente da contraprestação na data
da aquisição cujo valor nominal de R$16.944, deverá ser pago em 4 parcelas
anuais e iguais, sendo que a Companhia já efetuou o pagamento da primeira e
segunda parcela em janeiro e dezembro de 2019, respectivamente. O saldo
remanescente a pagar está registrado em contas a pagar a ex-acionistas.
Em 1º de janeiro de 2019, a Companhia através da sua controlada Corporéos
Serviços Teraupeticos S.A. adquiriu 100% das quotas da Dyel Cuiabá, companhia
de capital fechado com sede no Brasil e franqueada da marca Espaçolaser.
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7. Combinação de negócios(reapresentado)--Continuação
7.1. Aquisições ocorridas em 2019--Continuação
7.1.8. Dyel Porto Velho Clínica de Estética Ltda. (Dyel Porto Velho)--Continuação
Em 1° de Janeiro de 2019 a Companhia através da sua controlada Corporéos
Serviços Teraupeticos S.A. adquiriu 100% das quotas da Dyel Porto Velho,
companhia de capital fechado com sede no Brasil e franqueada da marca
Espaçolaser.
O ágio de R$2.686 representa o benefício econômico futuro esperado das sinergias
decorrentes da aquisição.
O valor nominal bruto dos recebíveis adquiridos, na data da aquisição, considerados
pelo valor justo é de R$987 de curto prazo e não há expectativa de perda sobre
este valor.
Desde a data da aquisição, a adquirida contribuiu para o consolidado com receitas
de R$2.212 e lucro antes dos tributos de R$756. Se a combinação de negócios
tivesse ocorrido no início do exercício, a adquirida teria contribuído em R$2.361
para a receita do consolidado e R$698 para o lucro das operações.
Análise do fluxo de caixa da aquisição
Valor da contraprestação de compra (a)
Caixa adquirido da controlada
Fluxo de saída de caixa, líquido (b)

3.447
(82)
3.365

(a) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento da controladora.
(b) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento do consolidado.

O montante de R$3.447 representa o valor presente da contraprestação na data da
aquisição cujo valor nominal de R$3.725 deverá ser pago no prazo máximo de 48
meses, sendo que até 31 de dezembro de 2019 a Companhia ainda não efetuou
nenhum pagamento. O montante a pagar está registrado em contas a pagar a exacionistas.
7.1.9. Dyel Várzea Grande Clínica de Estética Ltda. (Dyel Várzea Grande)
Em 1º de janeiro de 2019, a Companhia através da sua controlada Corporéos
Serviços Teraupeticos S.A. adquiriu 100% das quotas da Dyel Várzea Grande,
companhia de capital fechado com sede no Brasil e franqueada da marca
Espaçolaser.
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7. Combinação de negócios(reapresentado)--Continuação
7.1. Aquisições ocorridas em 2019--Continuação
7.1.9. Dyel Várzea Grande Clínica de Estética Ltda. (Dyel Várzea Grande)--Continuação
O ágio de R$3.420 representa o benefício econômico futuro esperado das sinergias
decorrentes da aquisição.
O valor nominal bruto dos recebíveis adquiridos, na data da aquisição, considerados
pelo valor justo é de R$613 de curto prazo e não há expectativa de perda sobre
este valor.
Desde a data da aquisição, a adquirida contribuiu para o consolidado com receitas
de R$1.229 e lucro antes dos tributos de R$247. Se a combinação de negócios
tivesse ocorrido no início do exercício, a adquirida teria contribuído em R$1.324
para a receita do consolidado e R$193 para o lucro das operações.
Análise do fluxo de caixa da aquisição
Valor da contraprestação de compra (a)
Caixa adquirido da controlada
Fluxo de saída de caixa, líquido (b)

4.199
(22)
4.177

(a) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento da controladora.
(b) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento do consolidado.

O montante de R$4.199 representa o valor presente da contraprestação na data da
aquisição cujo valor nominal de R$4.331, o qual deverá ser pago em 4 parcelas
anuais e iguais, sendo que a Companhia já efetuou o pagamento da primeira e
segunda parcela em janeiro e dezembro de 2019, respectivamente. O saldo
remanescente a pagar está registrado em contas a pagar a ex-acionistas.
7.1.10. Vila Velha Laser Ltda. (Vila Velha)
Em 17 de janeiro de 2019, a Companhia através da sua controlada Corporéos
Serviços Teraupeticos S.A. adquiriu 51% do capital social votante da Vila Velha,
companhia de capital fechado com sede no Brasil e franqueada da marca
Espaçolaser.
A Companhia optou por mensurar a participação de não controladores pela
participação proporcional atual conferida nos montantes reconhecidos dos passivos
líquidos identificáveis da adquirida.
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7. Combinação de negócios(reapresentado)--Continuação
7.1. Aquisições ocorridas em 2019--Continuação
7.1.10. Vila Velha Laser Ltda. (Vila Velha)--Continuação
O ágio de R$460 representa o benefício econômico futuro esperado das sinergias
decorrentes da aquisição.
O valor nominal bruto dos recebíveis adquiridos, na data da aquisição, considerados
pelo valor justo é de R$1.146 de curto prazo e não há expectativa de perda sobre
este valor.
Desde a data da aquisição, a adquirida contribuiu para o consolidado com receitas
de R$4.579 e lucro antes dos tributos de R$1.378. Se a combinação de negócios
tivesse ocorrido no início do exercício, a adquirida teria contribuído em R$4.774
para a receita do consolidado e R$1.399 para o lucro das operações.
Contraprestação de compra
Liquidação de mútuo do quotista vendedor com a adquirida
Pagamento aos vendedores
Total da contraprestação

200
557
757

Análise do fluxo de caixa da aquisição
Valor da contraprestação de compra (a)
Caixa adquirido da controlada
Fluxo de saída de caixa, líquido (b)

757
(20)
737

(a) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento da controladora.
(b) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento do consolidado.

A liquidação do mútuo e o pagamento aos vendedores foram efetuados durante no
exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
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7. Combinação de negócios(reapresentado)--Continuação
7.1. Aquisições ocorridas em 2019--Continuação
7.1.11. D´Laser Depilação e Estética Ltda. e Derm Depilação a Laser Ltda. (D´Laser e
Derm)
Em 24 de julho de 2019, a controlada indireta Dyelcorp Serviços Estéticos adquiriu
a totalidade de ativos vinculados ao serviço de depilação a laser, bem como
assumiu: (i) o contrato de aluguel onde está localizado fisicamente as operações
das vendedoras; (ii) a transferência dos funcionários que prestavam serviços
estéticos nas vendedoras; e (iii) a carteira de clientes e contratos em aberto de
prestação de serviços das vendedoras. O conjunto dos itens adquiridos
representam a definição de um negócio previsto no CPC 15 (R1) - Combinação de
Negócios. Portanto, essa transação foi contabilizada considerando o escopo e
determinações desse pronunciamento.
O ágio de R$910 representa o benefício econômico futuro esperado das sinergias
decorrentes da aquisição.
O montante de R$2.004 referente a contraprestação paga foi incluída no fluxo de
caixa das atividades de investimento e já foi integralmente liquidada pela
Companhia.
7.1.12. Jacareí Serviços Eireli (Jacareí)
Em 17 de outubro de 2019, a controlada indireta Urban Laser Servicos Esteticos
S.A. adquiriu 100% das quotas da Jacareí, companhia de capital fechado com sede
no Brasil e franqueada da marca Espaçolaser.
O ágio de R$1.373 representa o benefício econômico futuro esperado das sinergias
decorrentes da aquisição.
O valor nominal bruto dos recebíveis adquiridos, na data da aquisição, considerados
pelo valor justo é de R$787 de curto prazo e não há expectativa de perda sobre
este valor.
Desde a data da aquisição, a adquirida contribuiu para o consolidado com receitas
de R$271 e lucro antes dos tributos de R$86. Se a combinação de negócios tivesse
ocorrido no início do exercício, a adquirida teria contribuído em R$1.555 para a
receita do consolidado e R$475 para o lucro das operações.
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7. Combinação de negócios(reapresentado)--Continuação
7.1. Aquisições ocorridas em 2019--Continuação
7.1.12. Jacareí Serviços Eireli (Jacareí)--Continuação
Análise do fluxo de caixa da aquisição
Valor da contraprestação de compra (a)
Caixa adquirido da controlada
Fluxo de saída de caixa, líquido (b)

2.115
(44)
2.071

(a) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento da controladora.
(b) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento do consolidado.

O montante de R$2.115 representa o valor presente da contraprestação na data da
aquisição cujo valor nominal de R$2.318, do qual R$1.068 foi pago na data da
transação e o saldo remanescente deverá ser pago em 48 parcelas mensais e
sucessivas, a serem atualizadas pelo CDI. O saldo remanescente a pagar está
registrado em contas a pagar a ex-acionistas.
7.1.13. M3 Serviços Estéticos Ltda. (M3)
Em 26 de setembro de 2019, a controlada indireta M5 Servicos Esteticos Ltda.
adquiriu 100% das quotas da M3 Serviços Estéticos Ltda. (M3), companhia de
capital fechado com sede no Brasil e franqueada da marca Espaçolaser.
O ágio de R$2.562 representa o benefício econômico futuro esperado das sinergias
decorrentes da aquisição.
O valor nominal bruto dos recebíveis adquiridos, na data da aquisição, considerados
pelo valor justo é de R$4.494 de curto prazo e não há expectativa de perda sobre
este valor.
Desde a data da aquisição, a adquirida contribuiu para o consolidado com receitas
de R$2.224 e lucro antes dos tributos de R$1.886. Se a combinação de negócios
tivesse ocorrido no início do exercício, a adquirida teria contribuído em R$5.267
para a receita do consolidado e R$2.945 para o lucro das operações.
Análise do fluxo de caixa da aquisição
Valor da contraprestação de compra (a)
Caixa adquirido da controlada
Fluxo de saída de caixa, líquido (b)
(a) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento da controladora.
(b) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento do consolidado.
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7. Combinação de negócios(reapresentado)--Continuação
7.1. Aquisições ocorridas em 2019--Continuação
7.1.13. M3 Serviços Estéticos Ltda. (M3)--Continuação
O montante de R$7.416 representa o valor presente da contraprestação na data da
aquisição cujo valor nominal de R$7.614, do qual R$1.500 foi pago na data da
transação e o saldo remanescente deverá ser pago em 12 parcelas mensais e
sucessivas. O saldo remanescente a pagar está registrado em contas a pagar a exacionistas.
7.1.14. AUT Estética Eireli. (AUT)
Em 1º de Março de 2019 , a Companhia concluiu a aquisição de 51% das quotas da
AUT Estética Eireli., companhia de capital fechado com sede no Brasil e franqueada
da marca Espaçolaser. Na mesma data, a Companhia celebrou um acordo de
quotistas onde foi estabelecida uma opção de compra e de venda da participação
remanescente de 49% dos não controladores da AUT.
O ágio de R$8.464 representa o benefício econômico futuro esperado das sinergias
decorrentes da aquisição.
O valor nominal bruto dos recebíveis adquiridos, na data da aquisição, considerados
pelo valor justo é de R$4.691 de curto prazo e não há expectativa de perda sobre
este valor.
Desde a data da aquisição, a adquirida contribuiu para o consolidado com receitas
de R$469 e lucro antes dos tributos de R$1.303. Se a combinação de negócios
tivesse ocorrido no início do exercício, a adquirida teria contribuído em R$990 para
a receita do consolidado e R$1.615 para o lucro das operações.
Contraprestação de compra
Integralização de capital na adquirida
Pagamento aos vendedores
Opção de compra e venda
Total da contraprestação

1.800
2.644
10.638
15.082

Análise do fluxo de caixa da aquisição
Valor da contraprestação de compra (a)
Caixa adquirido da controlada
Fluxo de saída de caixa, líquido (b)

4.433
(1.134)
3.299

Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento da controladora.
(a)

Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento da controladora.

(b)

Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento do consolidado.
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7. Combinação de negócios(reapresentado)--Continuação
7.1. Aquisições ocorridas em 2019--Continuação
7.1.14. AUT Estética Eireli. (AUT)--Continuação
O montante de R$4.433 representa o valor presente da contraprestação na data da
aquisição cujo valor nominal é de R$4.444, do qual R$2.644 será pago aos
vendedores da seguinte forma:
· 70% - na data de fechamento;
· 15% - 180 dias após a data de fechamento; e
· 15% - 360 dias após a data de fechamento.
O valor de R$1.800 correspondente a integralização de capital na adquirida foi
efetuado dentro do ano de 2019.
7.1.15. Eslaser Serviços Estéticos S.A. (ESLASER)
Em 1º de Janeiro de 2019 , a Companhia concluiu a aquisição de 51% das quotas
da Eslaser Serviços Estéticos S.A., companhia de capital fechado com sede no
Brasil e franqueada da marca Espaçolaser. Na mesma data, a Companhia celebrou
um acordo de quotistas onde foi estabelecida uma opção de compra da participação
remanescente de 49% dos não controladores da ESLASER.
A transação resultou em ganhou de compra vantajosa no valor de R$3.807 que
afetou o resultado da Companhia na conta de outras receitas.
O valor nominal bruto dos recebíveis adquiridos, na data da aquisição, considerados
pelo valor justo é de R$603 de curto prazo e não há expectativa de perda sobre
este valor.
Desde a data da aquisição, a adquirida contribuiu para o consolidado com receitas
de R$4.945 e prejuízo antes dos tributos de R$244. Se a combinação de negócios
tivesse ocorrido no início do exercício, a adquirida teria contribuído em R$5.055
para a receita do consolidado e R$86 para o lucro das operações.
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7. Combinação de negócios(reapresentado)--Continuação
7.1. Aquisições ocorridas em 2019--Continuação
7.1.15. Eslaser Serviços Estéticos S.A. (ESLASER)--Continuação
Contraprestação de compra
Integralização de capital na adquirida
Total da contraprestação

1.680
1.680

Análise do fluxo de caixa da aquisição
Valor da contraprestação de compra (a)
Caixa adquirido da controlada
Fluxo de saída de caixa, líquido (b)

1.680
(22)
1.658

Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento da controladora.
(a) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento da controladora.
(b) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento do consolidado.

O montante de R$1.680 representa o valor da contraprestação na data da aquisição
que corresponde a integralização de capital que foi efetuado na adquirida em 2019.
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Total dos ativos identificáveis líquidos ao valor justo

33

26
313
1.278

524
6
409
-

124
234
3
213
737
1.311

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Outros ativos
Partes relacionadas
Investimento
Imobilizado
Intangível
Total ativo

Passivo
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Receita diferida
Obrigações trabalhistas e tributárias
Provisão para demandas judiciais
Provisão para desmantelamento
Partes relacionadas
Outros passivos
Total passivo

7.2.1

Nota

Ayoub

3.273

4.791
143
3.698
1.232
152
239
1.572
11.827

183
7.700
308
0
1.233
5.676
15.100

7.2.2

Urban

8.543

18
2
20

5
6
8.552
8.563

7.2.3

EL
Participações

425

6
130
73
31
240

24
197
130
314
665

7.2.4

DRBM

205

330
330

535
535

7.2.5

Flo

14.149

6.534
172
6.400
2.443
5.366
220
4.490
336
25.961

387
18.226
8.572
3.919
7.020
1.986
40.110

7.2.6

APL

697

1
80
8
13
102

9
70
500
140
80
799

7.2.7

A-Lisa

1.295

104
4
140
68
3
319

26
97
942
411
138
1.614

7.2.8

MIGS

O valor justo dos ativos e passivos identificáveis na data da aquisição de cada aquisição é apresentado a seguir:

7.2. Aquisições ocorridas em 2018
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847

92
2
80
43
13
7
237

73
167
559
208
77
1.084

7.2.9

TJTM

558

117
32
99
13
261

23
223
298
225
50
819

7.2.10

Costa &
Curvo

284

90

1.577
163
(33)
(300)
(4.733)
(3.326)

Contraprestação transferida
Participação de não controladores
(-) Acervo líquido adquirido na data de aquisição
Aporte de capital a ser efetuado na controlada
Opção de Compra e Venda
Parte do aporte de capital que pertence aos não controladores
Ágio determinado na transação
Ganho por compra vantajosa determinado na transação

15.687
2.594
(3.273)
(2.020)
(25.339)
(12.351)

7.2.2

Urban

8.736
-

28.580
(8.543)
(11.966)
665

7.2.3

EL
Participações

1.140
(425)
715
-

7.2.4

DRBM

885
(205)
680
-

7.2.5

Flo

24.844
(14.149)
38.115
48.810
-

7.2.6

APL

500
342
(697)
145
-

7.2.7

A-Lisa

900
635
(1.295)
240
-

7.2.8

MIGS

540
(847)
1.603
1.296
-

7.2.9

TJTM

Mais-valia de ativo imobilizado
Taxa de franquia
Key Money
Receita diferida

10
2,5 a 5
2,5
1

Os ativos intangíveis adquiridos e os passivos identificados em cada combinação de negócios possuem os seguintes
prazos de amortização, em anos:

7.2.1

Nota

Ayoub

O ágio apurado em aquisição é apresentado a seguir:

7.2. Aquisições ocorridas em 2018--Continuação
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408
273
(558)
(80)
(1.053)
41
(969)

7.2.10

Costa &
Curvo
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7. Combinação de negócios(reapresentado)--Continuação
7.2. Aquisições ocorridas em 2018--Continuação
7.2.1. Ayoub & Ayoub S.A. (“Ayoub”)
Em 17 de janeiro de 2018 a Companhia, através da sua controlada Corporéos
Serviços Teraupeticos S.A., adquiriu 51% do capital social da Ayoub & Ayoub S.A.,
companhia de capital fechado com sede no Brasil e franqueada da marca
Espaçolaser. Na mesma data, a Companhia celebrou um acordo de acionistas onde
foi estabelecida uma opção de compra da participação remanescente de 49% dos
não controladores da Ayoub.
A contabilização dos ativos líquidos adquiridos nas demonstrações financeiras de
31 de dezembro de 2018 foi feita com base em avaliação do valor justo dos ativos e
passivos na data da aquisição.
A transação resultou em um ganho de compra vantajosa no valor de R$3.326 que
afetou diretamente o resultado da Companhia na conta de outras receitas, o IR
reconhecido sobre a operação foi de R$1.131.
O valor nominal bruto dos recebíveis adquiridos, na data da aquisição, considerados
pelo valor justo é de R$234 de curto prazo e não há expectativa de perda sobre
este valor.
Desde a data da aquisição, a Ayoub contribuiu para o consolidado com receitas de
R$3.377 e lucro antes dos tributos de R$365. Se a combinação de negócios tivesse
ocorrido no início do exercício, a Ayoub teria contribuído em R$3.493 para a receita
do consolidado e R$241 para o lucro das operações.
Contraprestação de compra
Integralização de ações emitidas
Valor pago à vista em dinheiro
Total da contraprestação

750
827
1.577

Análise do fluxo de caixa da aquisição
Valor pago à vista em dinheiro
Integralização capital na data de aquisição
Caixa adquirido da controlada
Fluxo de saída de caixa, líquido (a)

827
300
(124)
1.003

(a) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento.
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7. Combinação de negócios(reapresentado)--Continuação
7.2. Aquisições ocorridas em 2018--Continuação
7.2.1. Ayoub & Ayoub S.A. (“Ayoub”)--Continuação
O valor justo da contraprestação para aquisição da participação nas adquiridas,
conforme contrato firmado, foi de R$1.577, sendo que o pagamento foi efetuado
como segue:
· R$750 mediante integralização de 1.010 novas ações ordinárias emitidas pela
adquirida. O valor justo das ações corresponde ao preço das ações da
Companhia na data da aquisição. O saldo pendente de integralização em 31 de
dezembro de 2018 foi totalmente integralizado em 2019.
· R$827 pagos integralmente em dinheiro à vista.
7.2.2. Urban Laser Serviços Estéticos S.A. (“Urban”)
Em 4 de janeiro de 2018 a Companhia, através da sua controlada Corporéos
Serviços Teraupeticos S.A., adquiriu 51% do capital social da Urban Laser Serviços
Estéticos S.A., companhia de capital fechado com sede no Brasil, franquia da marca
Espaçolaser. Na mesma data, a Companhia celebrou um acordo de acionistas onde
foi estabelecida uma opção de compra da participação remanescente de 49% dos
não controladores da Urban.
A contabilização dos ativos líquidos adquiridos nas demonstrações financeiras de
31 de dezembro de 2018 foi feita com base em avaliação do valor justo dos ativos e
passivos na data da aquisição.
A transação resultou em um ganho de compra vantajosa no valor de R$12.988 que
afetou diretamente o resultado da Companhia na conta de outras receitas, o
imposto diferido passivo reconhecido sobre esta a operação foi de R$4.199.
O valor nominal bruto dos recebíveis adquiridos, na data da aquisição, considerados
pelo valor justo é de R$7.700 de curto prazo e não há expectativa de perda sobre
este valor.
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7. Combinação de negócios(reapresentado)--Continuação
7.2. Aquisições ocorridas em 2018--Continuação
7.2.2. Urban Laser Serviços Estéticos S.A. (“Urban”)--Continuação
Desde a data da aquisição, a Urban contribuiu para o consolidado com receitas de
R$28.248 e lucro antes dos tributos de R$5.781. Se a combinação de negócios
tivesse ocorrido no início do exercício, a Urban teria contribuído em R$28.366 para
a receita do consolidado e R$4.673 para o lucro das operações.
Contraprestação de compra
Integralização de ações emitidas
Valor pago à vista em dinheiro
Valor parcelas a pagar a valor justo
Total da contraprestação

3.520
5.188
6.979
15.687

Análise do fluxo de caixa da aquisição
Valor pago à vista em dinheiro
Integralização capital na data de aquisição
Caixa adquirido da controlada
Fluxo de saída de caixa, líquido (a)

8.708
2.020
(183)
10.545

(a) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento.

O valor total da contraprestação, antes do ajuste a valor presente das parcelas a
vencer, conforme contrato firmado, foi de R$20.012, sendo que o pagamento foi
efetuado como segue:
· R$3.520 mediante integralização de 573.982 novas ações ordinárias emitidas pela
adquirida. O valor justo das ações corresponde ao preço das ações da
Companhia na data da aquisição. Este valor foi integralmente aportado até 31 de
dezembro de 2018, não restando saldos pendentes de pagamento;
· R$8.708 pagos integralmente em dinheiro à vista;
· R$7.784 a pagar em 8 parcelas trimestrais vencendo a última em janeiro de 2020.
O saldo pendente de pagamento ajustado a valor presente em 31 de dezembro de
2019 é de R$974 (Vide Nota 20).
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7. Combinação de negócios(reapresentado)--Continuação
7.2. Aquisições ocorridas em 2018--Continuação
7.2.3. EL Participações S.A. (“EL Participações”)
Em 3 de julho de 2018 a Companhia, através da sua controlada Corporéos Serviços
Teraupeticos S.A., adquiriu 51% do capital social da EL Participações, companhia
de capital fechado com sede no Brasil, franquia da marca Espaçolaser. Na mesma
data, a Companhia celebrou um acordo de quotistas onde foi estabelecida uma
opção de compra e de venda da participação remanescente de 49% dos não
controladores da EL Participações.
A Companhia optou por mensurar a participação de não controladores pela
participação proporcional atual conferida nos montantes reconhecidos dos passivos
líquidos identificáveis da adquirida.
A contabilização dos ativos líquidos adquiridos nas demonstrações financeiras de
31 de dezembro de 2018 foi feita com base em avaliação do valor justo dos ativos e
passivos na data da aquisição.
O ágio de R$10.320 representa o benefício econômico futuro esperado das
sinergias decorrentes da aquisição.
O valor nominal bruto dos recebíveis adquiridos, na data da aquisição, considerados
pelo valor justo é de R$17.708 de curto prazo.
Desde a data da aquisição, a EL Participações contribuiu para o consolidado com
lucro antes dos tributos de R$643. Se a combinação de negócios tivesse ocorrido
no início do exercício, a EL Participações teria contribuído em R$758 para o lucro
líquido consolidado das operações.
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7. Combinação de negócios(reapresentado)--Continuação
7.2. Aquisições ocorridas em 2018—Continuação
7.2.3. EL Participações S.A. (“EL Participações”)--Continuação
Contraprestação de compra
Integralização de ações
Pagamento devido aos vendedores
Desconto a valor presente
Earn-out (b)
Opção de compra
Total da contraprestação

12.080
13.435
(835)
3.900
665
29.245

Análise do fluxo de caixa da aquisição
Pagamento devido aos vendedores a valor presente
Integralização capital na data de aquisição
Caixa adquirido da controlada
Fluxo de saída de caixa, líquido (a)

12.600
12.080
(5)
24.675

(a) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento.
(b) O cálculo de “Earn-out” foi efetuado com base de projeções do EBITDA de cada loja efetuadas pela
administração.

O valor total da contraprestação, antes do ajuste a valor presente das parcelas a
vencer, conforme contrato firmado, foi de R$25.515, sendo que o pagamento foi
efetuado como segue:
· R$12.080 mediante integralização, em 5 parcelas, de 4.928.860 novas ações
ordinárias emitidas pela adquirida. O valor justo das ações corresponde ao preço
das ações da Companhia na data da aquisição. Este valor foi integralmente
aportado até 31 de dezembro de 2018, não restando saldos pendentes de
pagamento;
· R$6.478 pagos integralmente em dinheiro à vista;
· R$6.957 a pagar em 15 de outubro de 2019, data do primeiro aniversário do
acordo de acionistas, este valor deverá ser acrescido do CDI desde a data da
assinatura do contrato de compra e venda de ações até a data do efetivo
pagamento. O saldo pendente de pagamento em 31 de dezembro de 2018 é foi
integralmente pago em 2019.
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7. Combinação de negócios(reapresentado)--Continuação
7.2. Aquisições ocorridas em 2018—Continuação
7.2.3. EL Participações S.A. (“EL Participações”)--Continuação
Foi reconhecido na data de aquisição valor de contraprestação contingente
referente a pagamento adicional com base em determinados índices de
performance no valor de R$3.900. O processo de avaliação da contraprestação
contingente foi concluído durante o exercício findo de 2019, resultando no
pagamento de R$3.500. A diferença de R$464 foi ajustada contra o ágio, seguindo
o período de mensuração de 12 meses previsto no CPC 15 (R1) - Combinação de
Negócios.
7.2.4. DRBM Serviços Estéticos Ltda. (“DRBM”)
Em 29 de outubro de 2018 a Companhia, através da sua controlada Corporéos
Serviços Teraupeticos S.A., adquiriu 100% do capital social da DRBM Serviços
Estéticos Ltda., franquia da marca Totallaser. A DRBM possui duas unidades no
interior de São Paulo e as lojas serão convertidas em franquia da marca
Espaçolaser.
A contabilização dos ativos líquidos adquiridos nas demonstrações financeiras de
31 de dezembro de 2018 foi feita com base em avaliação do valor justo dos ativos e
passivos na data da aquisição.
O ágio de R$715 representa o benefício econômico futuro esperado das sinergias
decorrentes da aquisição.
O valor nominal bruto dos recebíveis adquiridos, na data da aquisição, considerados
pelo valor justo é de R$197 de curto prazo e não há expectativa de perda sobre
este valor.
Desde a data da aquisição, a DRBM contribuiu para o consolidado com receitas de
R$26 e prejuízo antes dos tributos de R$240.
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7. Combinação de negócios(reapresentado)--Continuação
7.2. Aquisições ocorridas em 2018--Continuação
7.2.4. DRBM Serviços Estéticos Ltda. (“DRBM”)--Continuação
Contraprestação de compra
Valor pago à vista em dinheiro
Total da contraprestação

1.140
1.140

Análise do fluxo de caixa da aquisição
Valor pago à vista em dinheiro
Caixa adquirido da controlada
Fluxo de saída de caixa, líquido (a)

1.140
(24)
1.116

(a) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento.

O valor da transação foi de R$1.140 totalmente pagos dentro do próprio exercício
de 2018.
7.2.5. Flo Serviços de Estética Eireli (“Flo”)
Em 3 de julho de 2018, a controlada indireta EL Participações, através de sua
controlada direta EL RIO Serviços de Depilação Estética Ltda., adquiriu os ativos e
passivos operacionais da Flo Serviços de Estética Eireli, franquia da marca
Espaçolaser. A transação foi caracterizada como Combinação de Negócios uma
vez que os ativos adquiridos e os passivos assumidos constituem um negócio.
A EL Participações optou por mensurar a participação de não controladores na
adquirida ao valor justo.
A contabilização dos ativos líquidos adquiridos nas demonstrações financeiras de
31 de dezembro de 2018 foi feita com base um avaliação do valor justo dos ativos e
passivos na data da aquisição.
O ágio de R$680 representa o benefício econômico futuro esperado das sinergias
decorrentes da aquisição.
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7. Combinação de negócios(reapresentado)--Continuação
7.2. Aquisições ocorridas em 2018--Continuação
7.2.5. Flo Serviços de Estética Eireli (“Flo”)--Continuação
Contraprestação de compra
Valor pago à vista em dinheiro
Total da contraprestação

885
885

Análise do fluxo de caixa da aquisição
Valor pago à vista em dinheiro
Caixa adquirido da controlada
Fluxo de saída de caixa, líquido (a)

885
885

(a) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento.

O valor total da contraprestação, antes do ajuste a valor presente das parcelas a
vencer, conforme contrato firmado, foi de R$896, sendo que o pagamento foi
efetuado como segue:
· R$191 pagos integralmente em dinheiro à vista;
· R$705 a pagar em 15 parcelas mensais vencendo a última em julho de 2019.
Esse saldo remanescente foi totalmente liquidado durante o exercício de 2019.
7.2.6. APL Participações Societárias S.A. (“APL”)
Em 13 de julho de 2018, A Companhia adquiriu 51% do capital social da APL
Participações Societárias S.A., companhia de capital fechado com sede no Brasil,
franquia da marca Espaçolaser. Na mesma data, a Companhia celebrou um acordo
de acionistas onde foi estabelecida uma opção de compra e de venda da
participação remanescente de 49% dos não controladores da APL
A contabilização dos ativos líquidos adquiridos nas demonstrações financeiras de
31 de dezembro de 2018 foi feita com base em avaliação do valor justo dos ativos e
passivos na data da aquisição.
O ágio de R$22.402 representa o benefício econômico futuro esperado das
sinergias decorrentes da aquisição.
O valor nominal bruto dos recebíveis adquiridos, na data da aquisição, considerados
pelo valor justo é de R$18.226 de curto prazo e não há expectativa de perda sobre
este valor.
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7. Combinação de negócios(reapresentado)--Continuação
7.2. Aquisições ocorridas em 2018--Continuação
7.2.6. APL Participações Societárias S.A. (“APL”)--Continuação
Desde a data da aquisição, a APL contribuiu para o consolidado com receitas de
R$17.143 e lucro antes dos tributos de R$3.034. Se a combinação de negócios
tivesse ocorrido no início do exercício, a APL teria contribuído em R$28.700 para a
receita do consolidado e R$(6.714) para o prejuízo das operações.
Contraprestação de compra
Integralização de ações emitidas
Valor pago à vista em dinheiro
Valor parcelas a pagar a valor justo
Opção de compra e venda
Total da contraprestação

8.500
8.316
8.028
38.115
62.959

Análise do fluxo de caixa da aquisição
Valor pago à vista em dinheiro
Caixa adquirido da controlada
Fluxo de saída de caixa, líquido (a)

8.316
(387)
7.929

(a) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento.

O valor total da contraprestação, antes do ajuste a valor presente das parcelas a
vencer, conforme contrato firmado, foi de R$25.673, sendo que o pagamento foi
efetuado como segue:
· R$8.500 mediante integralização de 10.032.219 novas ações ordinárias emitidas
pela adquirida. O valor justo das ações corresponde ao preço das ações da
Companhia na data da aquisição. Este valor foi integralmente aportado até 31 de
dezembro de 2018;
· R$8.316 pagos integralmente em dinheiro à vista;
· R$8.857 a pagar em 30 de junho de 219, data do primeiro aniversário do acordo
de acionistas, este valor deverá ser acrescido do CDI desde a data da assinatura
do contrato de compra e venda de ações até a data do efetivo pagamento. O
saldo pendente de pagamento ajustado a valor presente em 31 de dezembro de
2018 é de R$8.412 (Vide Nota 15.3).
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7. Combinação de negócios(reapresentado)--Continuação
7.2. Aquisições ocorridas em 2018--Continuação
7.2.7. A-LISA Depilação a Laser S.A. (“A-Lisa”)
Em 17 de julho de 2018, A Companhia adquiriu 51% do capital social da A-Lisa
Depilação a Laser S.A., companhia de capital fechado com sede no Brasil, franquia
da marca Totallaser. A A-Lisa possui uma unidade no interior de São Paulo e a loja
foi convertida em franquia da marca Espaçolaser. Na mesma data, a Companhia
celebrou um acordo de acionistas onde foi estabelecida uma opção de compra da
participação remanescente de 49% dos não controladores da A-Lisa.
A contabilização dos ativos líquidos adquiridos nas demonstrações financeiras de
31 de dezembro de 2018 foi feita com base em avaliação do valor justo dos ativos e
passivos na data da aquisição.
O ágio de R$145 representa o benefício econômico futuro esperado das sinergias
decorrentes da aquisição.
O valor nominal bruto dos recebíveis adquiridos, na data da aquisição, considerados
pelo valor justo é de R$70 de curto prazo e não há expectativa de perda sobre este
valor.
Desde a data da aquisição, a A-Lisa contribuiu para o consolidado com receitas de
R$103 e prejuízo antes dos tributos de R$(128). Se a combinação de negócios
tivesse ocorrido no início do exercício, a A-Lisa teria contribuído em R$193 para a
receita do consolidado e R$76 para o resultado das operações.
Contraprestação de compra
Integralização de ações emitidas
Integralização a realizar
Total da contraprestação

300
200
500

Análise do fluxo de caixa da aquisição
Caixa adquirido da controlada
Fluxo de saída de caixa, líquido (a)
(a) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento.
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7. Combinação de negócios(reapresentado)--Continuação
7.2. Aquisições ocorridas em 2018--Continuação
7.2.7. A-LISA Depilação a Laser S.A. (“A-Lisa”)--Continuação
O valor total da contraprestação, antes do ajuste a valor presente das parcelas a
vencer, conforme contrato firmado, foi de R$500, sendo que o pagamento foi
efetuado como segue:
· R$500 mediante integralização de 312.245 novas ações ordinárias emitidas pela
adquirida. O valor justo das ações corresponde ao preço das ações da
Companhia na data da aquisição. Este valor não foi integralmente aportado até 31
de dezembro de 2018, restando R$200 de saldos pendentes de pagamento.
7.2.8. M.I.G.S Serviços Estéticos S.A. (“MIGS”)
Em 22 de outubro de 2018, a Companhia adquiriu 51% do capital social da M.I.G.S
Serviços Estéticos S.A., companhia de capital fechado com sede no Brasil, franquia
da marca Totallaser. A MIGS possui duas unidades no interior de São Paulo e as
lojas foram convertida em franquia da marca Espaçolaser.
A Companhia optou por mensurar a participação de não controladores na adquirida
ao valor justo.
A contabilização dos ativos líquidos adquiridos nas demonstrações financeiras de
31 de dezembro de 2018 foi feita com base em avaliação do valor justo dos ativos e
passivos na data da aquisição.
A Companhia obteve um ganho por compra vantajosa no montante de R$175 nessa
aquisição.
O valor nominal bruto dos recebíveis adquiridos, na data da aquisição, considerados
pelo valor justo é de R$97 de curto prazo e não há expectativa de perda sobre este
valor.
Desde a data da aquisição, a MIGS contribuiu para o consolidado com receitas de
R$602 e lucro antes dos tributos de R$353. Se a combinação de negócios tivesse
ocorrido no início do exercício, a MIGS teria contribuído em R$984 para a receita do
consolidado e R$232 para o lucro das operações.
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7. Combinação de negócios(reapresentado)--Continuação
7.2. Aquisições ocorridas em 2018--Continuação
7.2.8. M.I.G.S Serviços Estéticos S.A. (“MIGS”)--Continuação
Contraprestação de compra
Integralização de ações emitidas
Integralização a realizar
Total da contraprestação

219
681
900

Análise do fluxo de caixa da aquisição
Integralização capital na data de aquisição
Caixa adquirido da controlada
Fluxo de saída de caixa, líquido (a)

27
(26)
1

(a) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento.

O valor total da contraprestação, antes do ajuste a valor presente das parcelas a
vencer, conforme contrato firmado, foi de R$900, sendo que o pagamento foi
efetuado como segue:
· R$900 mediante integralização de 609.940 novas ações ordinárias emitidas pela
adquirida. O valor justo das ações corresponde ao preço das ações da
Companhia na data da aquisição. Este valor não foi integralmente aportado até 31
de dezembro de 2018, restando R$681 de saldos pendentes de pagamento.
7.2.9. TJTM Serviços Estéticos S.A. (“TJTM”)
Em 6 de setembro de 2018, A Companhia adquiriu 51% do capital social da TJTM
Serviços Estéticos S.A, companhia de capital fechado com sede no Brasil, franquia
da marca Totallaser. A TJTM possui uma unidade no interior de São Paulo e a loja
foi convertida em franquia da marca Espaçolaser. Na mesma data, a Companhia
celebrou um acordo de acionistas onde foi estabelecida uma opção de compra e de
venda da participação remanescente de 49% dos não controladores da TJTM.
A contabilização dos ativos líquidos adquiridos nas demonstrações financeiras de
31 de dezembro de 2018 foi feita com base em avaliação do valor justo dos ativos e
passivos na data da aquisição.
O ágio de R$1.296 representa o benefício econômico futuro esperado das sinergias
decorrentes da aquisição.
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7. Combinação de negócios(reapresentado)--Continuação
7.2. Aquisições ocorridas em 2018--Continuação
7.2.9. TJTM Serviços Estéticos S.A. (“TJTM”)--Continuação
O valor nominal bruto dos recebíveis adquiridos, na data da aquisição, considerados
pelo valor justo é de R$167 de curto prazo e não há expectativa de perda sobre
este valor.
Desde a data da aquisição, a TJTM contribuiu para o consolidado com receitas de
R$417 e lucro antes dos tributos de R$198. Se a combinação de negócios tivesse
ocorrido no início do exercício, a TJTM teria contribuído em R$440 para a receita do
consolidado e R$(166) para o prejuízo das operações.
Contraprestação de compra
Integralização de ações emitidas
Integralização a realizar
Opção de compra e venda
Total da contraprestação

130
410
1.603
2.143

Análise do fluxo de caixa da aquisição
Caixa adquirido da controlada
Fluxo de saída de caixa, líquido (a)

(73)
(73)

(a) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento.

O valor total da contraprestação, antes do ajuste a valor presente das parcelas a
vencer, conforme contrato firmado, foi de R$540, sendo que o pagamento foi
efetuado como segue:
· R$540 mediante integralização de 208.164 novas ações ordinárias emitidas pela
adquirida. O valor justo das ações corresponde ao preço das ações da
Companhia na data da aquisição. Este valor não foi integralmente aportado até 31
de dezembro de 2018, restando R$410 de saldos pendentes de pagamento.
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7. Combinação de negócios(reapresentado)--Continuação
7.2. Aquisições ocorridas em 2018--Continuação
7.2.10. Costa & Curvo Estética Ltda. (“Costa & Curvo”)--Continuação
Em 1º de Janeiro de 2018, A Companhia concluiu a aquisição de 51% do capital
social da Costa & Curvo Estética Ltda. ., companhia de capital fechado com sede no
Brasil, franquia da marca Espaçolaser
A contabilização dos ativos líquidos adquiridos nas demonstrações financeiras de
31 de dezembro de 2018 foi feita com base em avaliação do valor justo dos ativos e
passivos na data da aquisição.
A transação resultou em um ganho de compra vantajosa no valor de R$969 que
afetou diretamente o resultado da Companhia na conta de outras receitas.
Contraprestação de compra
Integralização de ações emitidas
Total da contraprestação

408
408

Análise do luxo de caixa da aquisição
Integralização de capital na data de aquisição
Caixa adquirido da controladora
Fluxo de saída de caixa líquido

80
(23)
57

Não há ativos intangíveis e passivos identificados na combinação de negócios.
7.3. Aquisições ocorridas em 2017
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 a Companhia obteve controle das
investidas Lasercorp Serviços Estéticos Ltda., Lisa a Laser Embaré Serviços Estéticos
Ltda., MV Corp Serviços Estéticos Ltda., Dyelcorp Serviços Estéticos Ltda. e Riocorp
Serviços Estéticos Ltda.
Tais transações não envolveram contraprestação em troca do controle das adquiridas e
não houve alteração na participação societária. A contabilização dos ativos líquidos
adquiridos foi feita com base numa avaliação do valor justo de ativos e passivos na data
base de aquisição, não tendo sido, identificados ativos intangíveis na data de aquisição do
controle.
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7. Combinação de negócios(reapresentado)--Continuação
7.4. Opção de compra de participação de não controladores - Put and Call Options
A Companhia possui contratos firmados com os acionistas não controladores de
determinadas controladas que incluem opções de compra e venda referente a participação
remanescente não detida pela Companhia. A avaliação destas condições dessas opções,
sua valorização inicial e movimentações subsequentes estão descritas a seguir.
Controlada

Valor justo na Ganho (perda)
valor justo
Data da emissão data da emissão

Saldo 12/2018

Ganho (perda)
valor justo

Saldo 12/2019

Emissão simultânea de opções de compra
e venda sobre a participação de não
controladores no momento da
combinação de negócios
APL Participações Societárias S.A.
Tjtm Serviços Estéticos S.A.
El Rio Participações S.A.
AUT Estética S.A.
Verano Depilação S.A.
Aclo Serviços Estéticos S.A.
Alexandrite Estética E Laser S.A.
Nine Members Laser - Servicos Esteticos Sa

07/2018
09/2018
07/2018
03/2019
02/2019
02/2019
02/2019
01/2019

(38.115)
(1.603)
(665)
(10.638)
(2.853)
(7.768)
(5.529)
(4.488)

Outras emissões de opções de compra e
venda sobre a de não controladores
Dyelcorp Serviços Estéticos S.A.

01/2019

(32.095)

Total opções de compra e venda

(2.406)
(64)
14
-

-

(40.521)
(1.667)
(651)
-

(5.714)
(1.995)
(1.137)
(2.179)
(360)
(1.985)
(1.566)
(696)

(46.235)
(3.662)
(1.788)
(12.817)
(3.213)
(9.753)
(7.095)
(5.184)

-

(3.911)

(36.006)

(103.754)

(2.456)

(42.839)

(19.543)

(125.753)

(223)
(55)
(7.838)
(826)
-

830
386
17.501
3.907
-

(7)
34
934
(742)
589
(2.569)

823
420
18.435
3.165
589
2.153

-

(150)

1.238

89

8.243

Emissão de opções de compra sobre a
participação de não controladores no
momento da combinação de negócios
Costa & Curvo Estética Ltda.
M.I.G.S. Serviços Estéticos S.A.
Urban Laser ServiçoEstéticos S.A.
Ayoub & Ayoub Serviços Estéticos S.A.
A Lisa Depilação a Laser S.A.
ES Laser S.A.

01/2018
10/2018
01/2018
01/2018
01/2019
01/2019

1.053
441
25.339
4.733
4.722

Outras opções de compra
EL Bahia

09/2019

1.388

Outras emissões de opções de compra
sobre não controladores
Winners Corp. Serviços Estéticos S.A.

04/2018

9.915

(1.761)

8.154

47.591

(10.703)

30.778

Total opções de compra

-

(1.822)

35.066

As informações sobre a metodologia utilizada para cálculo das opções acima, bem como os
inputs não observáveis significativos na avaliação do valor justo estão incluídos na Nota 20.
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299

300

106

88
4
109

243

Adições
Transferencias
Saldos em 31 de dezembro de 2019

(18)
(3)
(22)

(12)
2
(12)

241
231

Depreciação do exercício
Transferencias
Saldos em 31 de dezembro de 2019

Valor líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Saldos em 31 de dezembro de 2019

16
87

(1)
(1)

(2)
(2)

Depreciação do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2018

Depreciação
Saldos em 31 de dezembro de 2017

17
17

243
243

Adições
Saldos em 31 de dezembro de 2018

-

-

Computadores
e periféricos
20%

Custo ou avaliação
Saldos em 31 de dezembro de 2017

Taxa de depreciação

Benfeitorias
propriedade
de terceiros
25%

3
-

1
-

(1)
(1)

(4)
-

4
4

-

Equipamento
eletrônico
10%

Controladora

2
15

(2)
(2)

-

15
17

2
2

-

Utensílios e
equipamentos
10%

262
333

(32)
(36)

(4)
(4)

103
369

266
266

-

Total
imobilizado

O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada
pelo método linear e leva em consideração a expectativa de vida útil dos bens, conforme indicada a seguir:
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107

(654)
(17)
(235)
38
(868)
(121)
(617)
313
52
(1.241)
(18)
(1.020)
(399)
(2.678)

(227)
(23)
(385)
(635)
(752)
(2.150)
47
(3.490)
(2)
(1.930)
397
590
(4.435)

13.235
22.625
30.572

Valor líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Saldos em 31 de dezembro de 2019

(i)

1.543
(52)
6.518

(19)
(375)
35.007

33.103
78.202
112.305

126
(27.886)

(2.142)
(386)
(2.304)
814
(4.018)
(2.109)
(6.162)
(1.878)
(813)
(14.980)
(1.316)
(11.350)
(366)

909
(1.082)
140.191

14.479
2.050
22.163
(1.571)
37.121
13.051
34.805
7.527
678
93.182
12.018
35.164

Equipamentos
de laser
10% a 20%

553
2.990
3.505

1
(2.142)

(662)
(86)
(194)
146
(796)
(134)
(432)
(233)
(146)
(1.741)
(94)
(283)
(25)

(22)
5.647

1.714
217
6
(588)
1.349
869
745
1.183
585
4.731
614
324

Instalações
10% a 20%

1.791
3.564
4.664

11
(1.393)

(201)
(64)
(177)
83
(359)
(105)
(314)
(2)
(75)
(855)
(29)
(503)
(17)

5
6.057

1.057
185
1.051
(143)
2.150
1.131
1.299
(138)
(23)
4.419
240
1.393

Móveis e
utensílios
10%

164
171
192

(176)

(423)
(29)
(452)
44
282
(126)
(50)
-

368

622
4
(10)
616
145
(114)
(350)
297
29
42

Veículos
20%

568
1.187
-

-

(1.042)
(188)
(1.230)
(445)
1.320
12
(343)
343

(1.530)
-

1.564
2
232
1.798
107
632
(972)
(35)
1.530
-

Equipamento
eletrônico
10%

700
346
5.241

(39)
(786)

(76)
(42)
(82)
(200)
(6)
(113)
60
1
(258)
(385)
(101)
(3)

(886)
6.027

383
269
454
(206)
900
4.950
2.392
(7.778)
140
604
5.325
984

Utensílios e
equipamentos
10%

638
618

(20)

(20)
-

-

-

638

638
638
-

Imóveis
25%

1.158
2.590
-

1.428
-

(619)
(619)
(116)
(698)
5
(1.428)
-

(4.403)
-

1.777
1.777
926
1.424
(109)
4.018
385
-

Provisão para
desmantelamento (i)

(2.484)
(387)

-

-

-

-

1.481
(387)

(1.481)
(387)

(1.096)
(1.388)
(2.484)
1.096
1.388

Provisão
para baixa de
imobilizado

50.009
114.699
160.550

1.428
689
(39.516)

(5.427)
(618)
(4.213)
1.081
(9.177)
(3.343)
(10.887)
(86)
(969)
(24.462)
(1.844)
(15.257)
(70)

(28)
200.066

(4.403)

24.158
3.663
35.315
(3.950)
59.186
25.054
53.634
(728)
2.015
139.161
17.854
47.482

Total
imobilizado

Na provisão para gastos com desmantelamento está registrado o custo de restauração dos imóveis alugados onde funcionam as operações da Companhia. Esses custos surgem da obrigação contratual da Companhia em devolver esses
locais nas mesmas condições nas quais foram alugados. Os mesmos são amortizados pelo prazo estimado de vigência do contrato de aluguel. Com a adoção do CPC 06 (R2) IFRS 16, tanto o custo quanto a depreciação acumulada foram
reclassificados para ativo por direito de uso.

1.221
2.386
3.840

1.029
66
1.038
(44)
2.089
538
2.201
(887)
(314)
3.627
147
1.253

Computadores
e periféricos
20%

4.406
874
8.590
13.870
3.482
9.353
(536)
(54)
26.115
577
8.709

Benfeitorias
propriedade
de terceiros
25%

Custo ou avaliação
Saldos em 31 de dezembro de 2016
Aquisição de Controladas
Adições
Baixas
Saldos em 1º de janeiro de 2017
Aquisição de Controladas
Adições
Transferências entre contas
Baixas
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Aquisição de Controladas
Adições
Transferências entre contas - Direito
de Uso
Transferências entre contas
Baixas
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Depreciação
Saldos em 31 de dezembro de 2016
Aquisição de Controladas
Depreciação do exercício
Transferências entre contas
Saldos em 1º de janeiro de 2017
Aquisição de Controladas
Depreciação do exercício
Transferências entre contas
Baixas
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Aquisição de Controladas
Depreciação do exercício
Transferências entre contas
Transferências entre contas - Direito
de Uso
Baixa
Saldos em 31 de dezembro de 2019

(Reapresentado)
Taxa de depreciação
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9. Intangível (reapresentado)
O saldo de intangível do Consolidado está composto da seguinte forma:

Custo ou avaliação
Saldos em 31 de dezembro de 2016
Aquisição de Controladas
Adições
Baixas (c)
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Aquisição de Controladas
Adições
Baixas
Transferências entre contas
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Aquisição de Controladas
Adições
Baixas
Transferências entre contas
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Amortização
Saldos em 31 de dezembro de 2016
Aquisição de Controladas
Amortização do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Aquisição de Controladas
Amortização do exercício
Baixas
Transferências entre contas
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Aquisição de Controladas
Amortização do exercício
Baixas
Transferências entre contas
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Valor líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Saldos em 31 de dezembro de 2019
(a)

Marcas e
patentes

Licenças
de uso

Software

3
49
52
20
72
216
(216)
72

3.998
647
1.863
6.508
5.723
6.814
(83)
(6)
18.956
1.049
8.131
(242)
216
28.110

770
1
1.169
1.940
529
(474)
(6)
1.989
9
1.620
3.618

(10)
(1)
(11)

(1.418)
(134)
(260)
(1.812)
(2.437)
(1.234)
1
872
(4.610)
(336)
(2.862)
74
(7.734)

(266)
(1)
(384)
(651)
(145)
157
(639)
(612)
(4)
(1.255)

52
72
61

4.696
14.346
20.376

Ágio por
rentabilidade
futura (b)
9.060
(1.043)
8.017
62.628
70.645
64.783
23.555
(2.915)
156.068

1.289
1.350
2.363

Mais-valia de
contrato de
franquia

Marca
Espaçolaser
(a)

Mais-valia
não
competição

Provisão
de baixa de
intangível

Total
intangível

2.107
2.107
3.467
5.574

201.800
201.800
201.800
201.800

683
683

(918)
(19)
(937)
(66)
(1.003)
(1.003)

214.713
648
3.062
(1.043)
217.380
5.743
72.078
(557)
(78)
294.566
70.207
33.306
(3.157)
394.922

-

(745)
(745)
(1.237)
(1.982)

(11.871)
(11.871)
(11.871)
(23.742)
(11.872)
(35.614)

(129)
(129)

-

(1.684)
(135)
(12.515)
(14.334)
(2.437)
(13.995)
1
1.029
(29.736)
(336)
(16.722)
69
(46.725)

8.017
70.645
156.068

1.362
3.592

189.929
178.058
166.186

554

(937)
(1.003)
(1.003)

203.046
264.830
348.197

Refere-se à ativo identificado como parte da combinação de negócios da EL Franchising Ltda. e da TL Franchising Ltda., no montante de R$201.800 referente a Marca Espaçolaser. A vida
útil da Marca Espaçolaser é de 17 anos.

(b)

O valor corresponde ao valor do ágio gerado nas aquisições conforme descrito na Nota 7.

(c)

O valor corresponde a provisão para perda do valor recuperável da marca Totallaser em decorrência da descontinuidade da marca.

Ativos intangíveis com vida definida são amortizados ao longo da vida útil econômica e avaliados
em relação à perda por valor recuperável, a taxa de amortização praticada é de 20% a.a.
A Companhia não identificou indicadores de não recuperação de ativos durante o exercício findo
em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017.
O ágio adquirido por meio de combinação de negócios é alocado a cada uma das UGCs para
teste de impairment.
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9. Intangível (reapresentado)--Continuação
O processo de determinação do valor em uso envolveu a utilização de premissas, julgamentos e
estimativas sobre os fluxos de caixa, tais como taxas de crescimento das receitas, custos e
despesas, estimativas de investimentos e capital de giro futuros, perpetuidade e taxa de
desconto. Tal entendimento está de acordo com o parágrafo 35 do CPC 01 R1 - Redução do
Valor Recuperável de Ativos. Todas as premissas utilizadas estão descritas abaixo:
Unidades geradoras de caixa - Laser
As premissas abaixo foram utilizadas para todas as unidades geradoras de caixa classificadas no
segmento operacional Laser. Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia identificou 10 UGCs
neste segmento. (4 em 31 de dezembro de 2018).
(i)

Taxa de desconto dos fluxos de caixa futuro - 12,1 % a.a. (11,6 % a.a. em 2018). Segundo a
avaliação da Administração, este é um percentual que reflete o custo de capital ponderado.

(ii) Projeção de fluxo de caixa para 5 anos com taxa de perpetuidade de 3.5% a.a.
(iii) Crescimento de receita: no período de 2020 a 2024, a taxa de crescimento da receita de em
média 21% a.a. (24% a.a. em 2018) foi estimada com base na base histórica de vendas para
cada loja e também no potencial de crescimento para cada região
(iv) Evolução do resultado operacional: leva em consideração a margem histórica da empresa,
estimativa de inflação dos principais custos e despesas e dissídio trabalhista.
(v) Investimentos: considerados investimentos necessários para a captação de novos clientes.
Premissas com impacto relevante utilizadas no cálculo do valor em uso
O cálculo do recuperável é mais sensível às seguintes premissas:
(i)

Taxa de desconto

(ii) Crescimento na perpetuidade
Taxa de desconto
A taxa de desconto representa a avaliação de risco no atual mercado. O cálculo da taxa de
desconto é baseado em circunstâncias especificas da Companhia, sendo derivada dos custos de
capital médio ponderado.
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9. Intangível (reapresentado)--Continuação
Crescimento na perpetuidade
A estimativa foi baseada principalmente em:
(i)

Resultados históricos obtidos pela Companhia e suas controladas;

(ii) Expectativa de crescimento orgânico em função de aumento de volumetria das operações
atuais e reajuste de preço com base na inflação projeta (IPCA do período);
Não houve registro de perdas por impairment nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019
2018, para 2017 não havia ágio adquirido por meio de combinação de negócios para esse
segmento.
Unidade geradora de caixa - Franquias (EL Franchising)
(i)

Taxa de desconto dos fluxos de caixa futuro - 12,1 % a.a. (11,6 % a.a. em 2018 e 20,1% a.a
em 2017). Segundo a avaliação da Administração, este é um percentual que reflete o custo
de capital ponderado.

(ii) Projeção de fluxo de caixa para 5 anos com taxa de perpetuidade de 3.5% a.a.
(iii) Crescimento de receita: no período de 2020 a 2024, a taxa de crescimento da receita de em
média 22% a.a. (23% a.a. em 2018) foi estimada com base na base histórica de vendas para
cada loja e também no potencial de crescimento para cada região
(iv) Evolução do resultado operacional: leva em consideração a margem histórica da empresa,
estimativa de inflação dos principais custos e despesas e dissídio trabalhista.
(v) Investimentos: considerados investimentos necessários para a captação de novos clientes.
Premissas com impacto relevante utilizadas no cálculo do valor em uso
O cálculo do recuperável é mais sensível às seguintes premissas:
(i)

Taxa de desconto

(ii) Crescimento na perpetuidade
Taxa de desconto
A taxa de desconto representa a avaliação de risco no atual mercado. O cálculo da taxa de
desconto é baseado em circunstâncias especificas da Companhia, sendo derivada dos custos de
capital médio ponderado.
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9. Intangível (reapresentado)--Continuação
Crescimento na perpetuidade
A estimativa foi baseada principalmente em:
(iii) Resultados históricos obtidos pela Companhia e suas controladas;
(iv) Expectativa de crescimento orgânico em função de aumento de volumetria das operações
atuais e reajuste de preço com base na inflação projeta (IPCA do período);
Não houve registro de perdas por impairment nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019
2018 e 2017.
Análise de sensibilidade
Conforme descrito na Nota 31, a pandemia do COVID-19 afetou de forma significativa as
operações da Companhia no segundo trimestre de 2020. Apesar de se tratar de um evento
subsequente que não gera ajustes nas demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em
31 de dezembro de 2019, a Administração desenvolveu uma análise de sensibilidade onde
incorporou às projeções anteriormente efetuadas os impactos financeiros já conhecidos no
segundo trimestre, tais como redução da receita, custos com demissões e reduções de folha de
pagamento baseado em medidas anunciadas pelas autoridades federais. Como resultado dessa
análise, o valor em uso dos ativos continua acima do valor contábil registrado.
9.1. Contrato oneroso
Refere-se à passivo identificado como parte da combinação de negócios da EL Franchising
Ltda. e da TL Franchising Ltda. referente ao acordo de não pagamento de royalties por
determinadas empresas do grupo na data de aquisição da pela MPM.
O montante original identificado foi de R$115.400 com prazo de amortização de 14 anos. O
total da amortização registrada no exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foi de
R$8.304 (R$8.241 e R$8.243 em 2018 e 2017, respectivamente).

10. Direito de uso e arrendamentos (reapresentado)
A Companhia e suas controladas possuem contratos de arrendamento de diversos imóveis, que
são utilizados para a prestação dos serviços de depilação de seus clientes. Os prazos de
arrendamento desses imóveis variam entre 2 a 5 anos. As obrigações da Companhia e suas
controladas nos termos de seus arrendamentos são asseguradas pela titularidade do arrendador
sobre os ativos arrendados. Existem vários contratos de arrendamento que contemplam opções
de renovação e de rescisão, além de pagamentos variáveis de arrendamento.
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10. Direito de uso e arrendamentos (reapresentado)--Continuação
A Companhia e suas controladas também possui alguns arrendamentos de equipamentos de
escritório de baixo valor e com prazo de duração inferior a 12 meses, tais como impressoras, por
exemplo. Para esses casos, a Companhia e suas controladas aplicam as isenções de
reconhecimento de arrendamento de curto prazo e arrendamento de ativos de baixo valor.
Companhia possui somente um contrato em que atua como sub-arrendadora, firmado pela
controlada El Rio Serviços de Depilação Estética Ltda. cujo aluguel mensal é de R$15 mil. O
CPC 06 (R2) IFRS 16 não gerou impacto para o único contrato em que a Companhia atua como
arrendadora.
A seguir estão os valores contábeis dos ativos de direito de uso de imóveis reconhecidos e as
movimentações durante o exercício de 2019:
Consolidado
Adoção inicial em 1º de janeiro de 2019
Reclassificação de provisão para desmantelamento
Adições
Aquisições de empresas
Amortização
Remensuração
Saldo em 31 de dezembro de 2019

65.172
2.590
11.773
10.530
(27.221)
5.944
68.788

Abaixo são apresentados os valores contábeis dos passivos de arrendamento e as
movimentações durante o exercício:
Consolidado
Arrendamento
Adoção inicial em 1º de janeiro de 2019
Adições
Aquisições de empresas (a)
Juros
Remensuração
Pagamentos
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Circulante
Não circulante

Consolidado
Provisão para
desmantelamento

65.172
10.679
9.971
5.634
5.945
(28.886)
68.515
28.718
39.797

2.590
1.927
660
(138)
5.039
5.039

(a) Na combinação de negócios das empresas “M3 Serviços Estéticos Ltda” e “Jacarei Serviços Estéticos Ltda” ocorrido em 26 de
Setembro de 2019 e 17 de Outubro de 2019 respectivamente, no balanço de aquisição dessas empresas já estava registrado o
efeito da adoção da norma em 1º de Janeiro de 2019, juntamente com a amortização do período correspondente até a data de
aquisição.

Não há contratos de arrendamento firmados pela Controladora.
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10. Direito de uso e arrendamentos (reapresentado)--Continuação
O cronograma de pagamentos das parcelas não circulantes do passivo de arrendamento é como
segue:
Ano

Consolidado
valor

2021
2022
2023
2024
2025
Total
(-) Juros embutidos
Total

24.990
15.127
6.412
620
222
47.371
(7.574)
39.797

Passivo de arrendamento

39.797

Parte dos contratos de arrendamento da Companhia e suas controladas são baseados em
pagamentos variáveis (normalmente um percentual sobre o faturamento das lojas). Durante o
exercício findo em 31 de dezembro de 2019, as despesas relativas a pagamentos de aluguéis
variáveis totalizaram R$10.727 no consolidado.
Informações adicionais - Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 2, 2019
Para efetuar o desconto a valor presente de arrendamentos a pagar, a Companhia e suas
controladas utilizaram a taxa de juros incremental nominal. Os contratos de arrendamento das
controladas têm substancialmente seus fluxos de pagamentos indexados por índices
inflacionários. Para atender as orientações da CVM, em seu Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 2,
2019, as controladas calcularam para fins de divulgação os saldos de arrendamento
considerando a taxas de juros incremental real. Nesse cálculo, o saldo do passivo foi mensurado
pelo valor presente dos pagamentos de arrendamentos esperados até o fim de cada contrato,
incorporando a inflação futura projetada e descontando pela taxa incremental de financiamento,
ou seja, a taxa de juros nominal. A comparação os saldos de arrendamentos descontados pela
taxa de juros nominal (contabilizado) e taxa de juros real está abaixo demonstrada, na data-base
de 31 de dezembro de 2019. O cenário 1 considera a projeção do fluxo com inflação, e o cenário
2 considera a projeção do fluxo sem inflação (CPC 06 (R2) IFRS 16/IFRS 16):

113

307

MPM Corpóreos S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

10. Direito de uso e arrendamentos (reapresentado)--Continuação
Informações adicionais - Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 2, 2019--Continuação

Cenário

Taxa (% a.a.)

2019

2020

2021

2022

2023

2024
em
diante

Ativo por direito de uso
Ativo por direito de uso

1 - c/ inflação
2 - CPC 06 R2

9,2% a 11,9%
9,2% a 11,9%

72.069
68.788

44.588
42.558

21.297
20.328

7.230
6.901

840
801

840
801

Passivo de arrendamento
Passivo de arrendamento

1 - c/ inflação
2 - CPC 06 R2

9,2% a 11,9%
9,2% a 11,9%

75.952
67.289

48.936
43.026

24.177
20.952

8.307
7.067

1.000
825

259
220

Encargos Financeiros
Encargos Financeiros

1 - c/ inflação
2 - CPC 06 R2

9,2% a 11,9%
9,2% a 11,9%

-

4.402
4.027

2.436
2.248

852
830

201
146

314
39

Despesa de Depreciação
Despesa de Depreciação

1 - c/ inflação
2 - CPC 06 R2

9,2% a 11,9%
9,2% a 11,9%

-

27.481
26.230

23.291
22.230

14.067
13.427

6.390
6.100

840
679

Total de Despesa
Total de Despesa

1 - c/ inflação
2 - CPC 06 R2

9,2% a 11,9%
9,2% a 11,9%

-

31.883
30.257

25.727
24.478

14.919
14.257

6.591
6.246

1.154
718

11. Empréstimos e financiamentos (reapresentado)

Tipo
Aymoré
ABC
Daycoval
Itaú
Citibank
Itaú USD (i)
Safra
Santander
Bradesco
Bradesco
Votorantim
Caixa

Capital de Giro
Capital de Giro
Capital de Giro
Capital de Giro
Leasing Financeiro
Empréstimo 4131
Capital de Giro
Capital de Giro
Capital de Giro
Leasing Financeiro
Leasing Financeiro
Leasing Financeiro

Vencimento

Encargos

Out/2020
Mar/2021
Jul/2022
Out/2021
Nov/2023
Ago/2021
Dez/2022
Dez/2022
Set/2022
Set/2023
Jul/2022
Mai/2021

1,75% a 2,21% a.m.
0,96% a.m.
1,28% a.m.
0,96% a 2,14% a.m.
0,78% a.m.
0,99% a.m.
1,25% a.m.
0,85% a 2,65% a.m.
1,24% a 2,22% a.m.
1,05% a 1,88% a.m.
1,01% a 1,11% a.m.
0,45% a.m.

Total

Consolidado
31 de dezembro de 2019
Circulante Não circulante
Total
228
4.636
1.162
1.844
2.120
46.030
612
10.059
1.647
3.786
2.357
119

477
2.162
616
8.471
32.977
767
7.032
852
8.805
3.903
51

228
5.113
3.324
2.460
10.591
79.007
1379
17.091
2.499
12.591
6.260
170

74.600

66.113

140.713

(i) A Companhia possui contratos de empréstimo na modalidade 4131 junto ao Banco Itaú denominados em US$e, para mitigar o
risco de variação cambial, celebrou contratos de swap para proteção de taxa de câmbio com a mesma instituição financeira
atrelada aos mesmos prazos e valores da operação original para anular qualquer exposição cambial, convertendo os encargos
financeiros em juros pré-fixados de 11,88% ao ano.
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11. Empréstimos e financiamentos (reapresentado)--Continuação
Os contratos de empréstimos relativos a Leasing Financeiro possuem garantia real (máquina
laser), para os contratos que são da modalidade 4131 a garantia dada é o saldo de contas a
receber, os demais itens não possuem garantias.

Aymoré
ABC
Daycoval
Itaú
Itaú
Itaú USD (i)
Santander
Santander
Bradesco
Bradesco
Safra
Astral
Caixa
Outros

Tipo

Vencimento

Encargos

Capital de Giro
Capital de Giro
Capital de Giro
Capital de Giro
Leasing Financeiro
Empréstimo 4131
Capital de Giro
Capital de Giro
Capital de Giro
Leasing Financeiro
Capital de Giro
Capital de Giro
Conta Garantida
Capital de Giro

Out/2020
Dez/2020
Nov/2019
Out/2021
Dez/2021
Nov/2020
Out/2021
Jan/2019
Dez/2022
Mai/2022
Jan/2022
Abr/2019
Jan/2019
Jun/2020

1,75% a 2,21% a.m.
0,96% a.m.
1,19% a.m.
0,96% a 2,14% a.m.
0,73% a 2,84% a.m.
0,86% a 0,96% a.m.
0,97% a 1,74% a.m.
0,76% a.m.
1,06% a.m.
2,46% a 2,73% a.m.
1,17% a.m.
2,8% a.m.
13,55% a.m.
2,3% a.m.

Total

Consolidado
31 de dezembro de 2018
Não
Circulante
circulante
Total
432
2.273
125
5.609
4.446
23.562
10.528
31.426
1.221
210
538
87
179
160

187
2.727
4.017
2.663
2.538
10.729
3.240
367
1.330
137

619
5.000
125
9.626
7.109
26.100
21.257
31.426
4.461
577
1.868
87
179
297

80.796

27.935

108.731

Os contratos de empréstimos relativos a Leasing Financeiro possuem garantia real (máquina
laser), para os contratos que são da modalidade 4131 a garantia dada é o saldo de contas a
receber, os demais itens não possuem garantias.

Aymoré
BNDES
Daycoval
Itaú
Itaú
Itaú USD (i)
Santander
Santander

Tipo

Vencimento

Encargos

Capital de Giro
Capital de Giro
Capital de Giro
Capital de Giro
Leasing Financeiro
Empréstimo 4131
Leasing Financeiro
Capital de Giro

Fev/2018
Jun/2018
Nov/2019
Nov/2019
Out/2018
Nov/2018
Fev/2020
Out/2018

1,48% a.m.
0,73% a 1,14% a.m.
1,27% a.m.
1,36% a 1,94% a.m.
102,67% cdi
103,66% cdi
1,15% a 1,66% a.m.
1,72% a.m.

Total
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Consolidado
31 de dezembro de 2017
Não
Circulante
Total
circulante
249
43
93
550
720
5.000
3.493
113

183
147
394
105
4.607
92

432
43
240
944
825
5.000
8.100
205

10.261

5.528

15.789
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11. Empréstimos e financiamentos (reapresentado)--Continuação
Os contratos de empréstimos relativos a Leasing Financeiro possuem garantia real (máquina
laser), para os contratos que são da modalidade 4131 a garantia dada é o saldo de contas a
receber, os demais itens não possuem garantias.
O cronograma de pagamentos das parcelas não circulantes dos empréstimos e financiamentos é
conforme a seguir:
Ano

Consolidado
Valor

2021
2022
2023
Total

53.034
9.998
3.081
66.113

12. Debêntures (reapresentado)
31 de dezembro de 2019
Circulante
Não circulante
Total
Debêntures
Custos de captação

dez/2022

-

0 81% a.m.

110.429
(1.283)
109.146

110.429
(1.283)
109.146

31 de dezembro de 2018
Circulante
Não circulante
Total
Debêntures
Custos de captação

dez/2022

0 81% a.m.

314
314

55.000
(1.701)
53.299

55.314
(1.701)
53.613

Em 14 de dezembro de 2018 a Companhia firmou a primeira emissão de debêntures no valor de
R$110.000, conforme “Instrumento Particular de Escritura da Primeira Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Fidejussória
Adicional, em Série Única, para Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da
Corpóreos - Serviços Terapêuticos S.A.” celebrado entre a Emissora e o Banco Santander S.A.
Foram emitidas 11.000 debêntures com valor nominal unitário de R$10.000 (dez mil reais), e
terão prazo de 4 anos a contar da data de emissão (14 de dezembro de 2018), vencendo-se,
portanto, em 14 de dezembro de 2022.
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12. Debêntures (reapresentado)--Continuação
As debêntures foram integralizadas conforme descrito abaixo:
Evento
1ª integralização
2ª integralização
3ª integralização

Data
14/12/2018
15/01/2019
20/03/2019

Quantidade
de debêntures
5.500
4.000
1.500

O Valor Nominal Unitário das Debêntures será pago em parcelas trimestrais sempre no dia 14
dos meses de março, junho, setembro e dezembro de cada ano, com 18 meses de carência.
Sobre o saldo devedor do valor nominal unitário de cada uma das debêntures incidirão juros
prefixados equivalentes a 10,30% ao ano, desde a respectiva primeira data de integralização.
Os recursos líquidos obtidos por meio da Emissão serão destinados para (i) liquidação integral
do financiamento contratado junto ao Banco Santander (Brasil) S.A. - Cayman Branch - contrato
n.º G8613092 27062018; e (ii) aquisição, pela Companhia, de participações societárias de
franqueados, sejam elas majoritárias ou minoritárias, bem como, quaisquer outros custos
relacionados a tal aquisição.
O contrato de emissão de debêntures prevê o cumprimento do seguinte compromisso
(“covenants”): i) Dívida líquida/EBITDA ajustado das companhias em que Interveniente
Garantidora detenha, direta ou indiretamente, 100% das ações + EBITDA proveniente da
operação de franquias, igual ou inferior a 2,5 vezes. ii) Dívida líquida/EBITDA ajustado
consolidado da empresa garantidora, igual ou inferior a 1,5 vezes.
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, a Companhia está em conformidade com as cláusulas de
compromisso.
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13. Parcelamento de impostos (reapresentado)
Consolidado
2018

2019
Ordinário - IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
Ordinário - INSS
PERT - IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
Simples Nacional
Simplificado - IRPJ, CSLL, PIS e Cofins
Dívida Ativa
TOTAL
Circulante
Não circulante

2017

6.050
235
460
213
3.212
943
11.113

4.312
299
510
5.121

611
611

2.733
8.380

1.031
4.090

105
506

O cronograma de pagamentos das parcelas não circulantes dos parcelamentos de impostos é
conforme a seguir:
2019
1.994
1.984
1.909
2.493
8.380

de 1 a 2 anos
de 2 a 3 anos
de 3 a 4 anos
mais de 5 anos
Total

14. Provisões para demandas judiciais (reapresentado)
Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, a Companhia e suas controladas eram partes
envolvidas em processos trabalhistas e cíveis em andamento e está discutindo essas questões
tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por
depósitos judiciais (incluído em outras contas a receber). As provisões para eventuais perdas
decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela Administração, amparada pelo
apoio de seus consultores legais.
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14. Provisões para demandas judiciais (reapresentado)--Continuação
O saldo em 31 de dezembro de 2019 é como segue:
Trabalhistas

Consolidado
Cíveis
Tributário

Total

Saldo em 31 de dezembro de 2016

80

112

26

218

Adições
Reversões
Saldo em 31 de dezembro de 2017

(80)
-

171
(112)
171

(26)
-

171
(218)
171

Aquisição de Controladas
Adições
Reversões
Saldo em 31 de dezembro de 2018

37
(37)
-

410
888
(808)
661

6.445
6.445

6.855
925
(845)
7.106

1.235
5.045
(6.675)
266

4.258
884
11.587

12.431
7.759
(6.675)
20.621

6.938
1.830
8.768

Aquisição de Controladas
Adições
Reversões
Saldo em 31 de dezembro de 2019 (reapresentado)

Os processos classificados pelos assessores jurídicos com probabilidade de perda “possível”
totalizam R$4.293 , R$2.301 e R$384, em 31 dezembro de 2019, 2018 e 2017, respectivamente,
e tem como natureza processos Cíveis, Trabalhistas e Tributários.

15. Plano de remuneração baseado em ações (reapresentado)
Em reunião do Conselho de Administração realizada em 31 de Julho de 2019 foi aprovado o
primeiro programa de remuneração baseada em ações, nos termos do Plano de Opção de
Compra da Companhia. Com a outorga de opções de compra de ações, foram aprovadas 50.986
opções concedidas para os gerentes e diretores.
A titularidade das opções de conversão de ações será transferida aos participantes em
proporções idênticas de 20%, em cada aniversário do plano ao longo do período de 5 anos após
a data da outorga. A transferência é sujeita ao cumprimento cumulativo das duas condições a
seguir, em cada aniversário da data da outorga:
(i)

O participante deverá ter permanecido ao longo do respectivo período de carência como
empregado da Companhia.

(ii) Evento de liquidez ou transferência de controle societário da Companhia para um terceiro.
O preço do exercício a ser pago pelos participantes pelas opções vestidas no final do período é
de R$55,03.
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15. Plano de remuneração baseado em ações (reapresentado)--Continuação
Movimentação do exercício de 2019
Controladora e Consolidado
Quantidade
MPPE (*)
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Opções Outorgadas durante o exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2019

50.986
50.986

55,03
55,03

(*) Média Ponderada do Preço do Exercicio.

Durante o exercício, não houve opções exercidas, vencidas ou canceladas, devido ao recente
lançamento do plano.
A vigência contratual média ponderada remanescente para as opções de ação restantes em 31
de dezembro de 2019 era de 4,5 anos. O valor justo médio ponderado das opções outorgadas
durante o exercício era de R$154,71. O preço de exercício para as opções remanescentes no fim
do exercício era de R$55,03.
A tabela a seguir apresenta uma relação das informações dos modelos utilizados para o
exercício findo em 31 de dezembro de 2019:
Média ponderada do valor justo na data da mensuração (R$)
Taxa de retorno livre de risco (%)
Prazo de vida esperado das opções
Modelo utilizado

154,71
7.2%
31/07/2024
Binominal

Para o cálculo da volatilidade, foi considerada a volatilidade histórica de empresas comparáveis
em períodos compatíveis com o tempo de vida das ações para cada lote.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia reconheceu R$1.313 de
despesa relativa ao plano de remuneração baseado em ações, tendo como contrapartida a conta
reserva de capital - ações outorgadas. As despesas a serem conhecidas nos próximos exercícios
são como segue:
Exercicio social

R$
2.576
1.484
889
477
161

2020
2021
2022
2023
2024
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16. Impostos e contribuições a pagar (reapresentado)

2019

Consolidado
31 de dezembro de
2018

ISS a recolher (a)
IRRF a recolher
COFINS a recolher
PIS a recolher
IRPJ a recolher
CSLL a recolher
Outros impostos a recolher
Total

9.248
1.674
6.592
1.398
19.721
6.568
227
45.428

5.351
1.289
6.067
7.978
4.698
2.717
466
28.566

2.326
496
16.657

Circulante
Não Circulante

41.449
3.979

25.195
3.371

15.001
1.656

2017
4.486
2.534
550
6.265

(a) Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia através de sua controlada EL Franchising possui um saldo de ISS a recolher sobre
vendas de franquias no montante de R$3.979 (R$3.419 em 31 de dezembro de 2018) para o qual entrou com pedido requerendo
a inconstitucionalidade da cobrança da alíquota de 5% do tributo sobre atividade de franquia, eximindo a prestação do serviço.
Para os valores de ISS cuja competência tenha ocorrido até Dezembro 2018, a empresa efetuou provisão no montante
correspondente que considera provável o futuro desembolso de caixa e efetua o deposito judicialmente. Em 31 de dezembro de
2019 o saldo de depósitos judiciais referente a este questionamento é de R$4.351 (R$3.207 em 31 de dezembro de 2018), para
os valores de ISS cuja competência seja a partir de janeiro 2019 a administração entende que não há mais obrigatoriedade para o
recolhimento desse tributo por esse motivo, os valores respectivos não foram provisionados tampoco houve deposito judicial.
Esse processo está pautado por uma liminar que a empresa possuí, expedida pela Comarca de Barueri da qual está isenta do
pagamento do ISS.

Reconciliação de despesas com o imposto de renda e a contribuição social

2019
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Alíquota combinada de imposto de renda e contribuição social
Expectativa de despesa de imposto de renda e contribuição
social pela alíquota fiscal vigente
Provisão para perda de créditos esperada
Outras diferenças permanentes
Resultado de equivalência patrimonial - Amortização Mais
Valia
Reconhecimento de prejuízo fiscal
Empresas com tributação no lucro presumido
Ativo fiscal diferido não reconhecido
Outros
Despesa de imposto de renda e contribuição social
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2017

112.219
34%

58.158
34%

55.924
34%

(38.154)
752
(757)

(19.774)
93
3

(19.014)
(858)
(537)

(8.559)
(3.786)
760
117
2.788
(46.839)

(4.051)
708
3.216
(146)
372
(19.579)

1.781
6.426
(3.039)
(15.241)

42%

Aliquota efetiva

Consolidado
31 de dezembro de
2018

34%

27%
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16. Impostos e contribuições a pagar (reapresentado)--Continuação
16.1. Imposto de renda e a contribuição social diferidos (reapresentado)
Reconciliação do resulta com o imposto de renda e a contribuição social diferidos
Consolidado
2019
2018
Provisão para desmantelamento de ativos
Arrendamentos Mercantil - Aluguel
Arrendamento Mercantil - Máquinas
Provisão para demandas judiciais
Provisão para perda de créditos esperada
Ganho Compra Vantajosa
Outros efeitos
Total de imposto de renda e contribuição social diferidos

Natureza
Diferenças temporárias ativas (passivas)

(127)
508
(1.492)
34
3.192
2.766
(25)
4.856

123
(867)
2.177
(1.790)
1.127
770

Saldo
2018

Adições

Resultado
Baixas

Saldo
2019

2.656

8.454

(3.598)

7.512

16.2. Prejuízo fiscal e base negativa (reapresentado)
Em 31 de dezembro de 2019, a controlada EL Rio Serviços de Depilação Estética S.A.
possui saldo acumulado de prejuízo fiscal e base negativa no montante de R$3.053
(R$1.247 em 2018 e 2017, respectivamente). Adicionalmente, a Companhia e suas
controladas possuem diferenças temporárias dedutíveis que geram imposto de renda e
contribuição social diferidos ativos. Os prejuízos fiscais da controlada El Rio não possuem
prazo de prescrição, permanecendo o crédito fiscal disponível para a controlada por tempo
indeterminado.
A Companhia e suas controladas não registraram tributos diferidos ativos em função da
incerteza sobre a expectativa de lucros futuros tributáveis e o prazo para a sua
compensação. Na medida em que se tornar provável a geração de lucro tributável, a
Companhia poderá registrar esse ativo.
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17. Patrimônio líquido (reapresentado)
a)

Capital social
O capital subscrito em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é representado por 5.894.122 ações
ordinárias e 2.907.461 ações preferenciais e é distribuído conforme descrito abaixo:
31 de dezembro de 2019
Ações
Ordinárias
Preferenciais Valor em R$
Ygor Alessandro de Moura
Paulo José de Iasz de Morais
Tito Virgílio Augusto Veiga
Pinto
Magnólia FIP Multiestratégia
SMZXP Participações
Total

(*)

31 de dezembro de 2018
Ações
Ordinárias Preferenciais Valor em R$

31 de dezembro de 2017
Ações
Ordinárias Preferenciais Valor em R$

2.873.969
1.618.701

-

32.132
18.097

2.873.969
1.618.701

-

2.744
1.545

2.562.893
1.441.130

-

3.201
1.601

710.119
691.333
5.894.122

2.907.461
2.907.461

7.939
32.506
7.729
98.403

710.119
691.333
5.894.122

2.907.461
2.907.461

678
2.776
660
8.403

642.713
383.240
5.029.976

2.554.933
2.554.933

1.601
1.000
1.000
8.403

A empresa “CMN Solutions A041 Participações S.A” teve sua razão social alterada para “Aspen Road Participações S.A.” durante o exercício findo em 31 de
dezembro de 2019.

Em 11 de novembro de 2019 foi aprovado o aumento de capital social da Companhia através
de assembléia geral extraordinária, o valor aprovado de aumento foi de R$90.000, dessa
forma o capital social que antes era de R$8.403 passa a ser de R$98.403. Não houve
alteração no quadro societário tampouco emissão de novas ações, o aumento foi realizado
através da reserva de lucros que a Companhia possuí.
Em 31 de dezembro de 2019, a administração da Companhia aprovou a incorporação da
empresa Aspen Road Participações S.A. na MPM.
Essa empresa era uma das acionistas da Companhia, todas as ações que antes pertenciam
a ela foram transferidas para o fundo de investimento Magnólia FIP Multiestratégia, com essa
transação não houve emissão de novas ações ou aumento de capital.
Em 27 de dezembro de 2017 a CMN Solutions A041 Participações S.A. (“CMN”) adquiriu
27,43% do capital social dos acionistas, correspondente a 1.756.516 ações ordinárias, que
posteriormente foram convertidas em ações preferenciais. No mesmo dia, a CMN
integralizou R$50.000, sendo R$47.500 disponível em caixa e R$2.500 retido e será
disponibilizado para reembolsar despesas incorridas com a negociação da transação. Do
total integralizado, R$1.000 foram destinados como aumento de capital social,
correspondente a 798.417 novas ações preferenciais e R$49.000 foram destinados à conta
de reserva de capital - ágio na emissão de novas ações e como forma de pagamento na
aquisição da participação da EL Franchising e TL Franchising, a Companhia emitiu 383.240
novas ações ordinárias, pelo valor de R$24.000, sendo R$1.000 destinados como aumento
de capital e R$23.000 destinados à conta de reserva de capital - ágio na emissão de novas
ações, totalizando R$8.403 de capital social e R$72.000 de reserva de capital - ágio na
emissão de novas ações.
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17. Patrimônio líquido (reapresentado)--Continuação
b)

Reserva de capital
A reserva de capital representam acréscimos efetivos aos ativos da companhia que não
foram originados dos lucros auferidos em suas operações, por não representarem efeitos de
seus próprios esforços, mas assim de contribuições de acionistas para o patrimônio líquido
da companhia com o fim de propiciar recursos para o capital e que poderá ser utilizado para
futuro aumento de capital.
A reserva de ágio na subscrição de ações, refere-se à diferença entre o preço da subscrição
que os acionistas pagaram pelas ações e o seu valor nominal. Por se tratar de uma reserva
de capital, somente poderá ser utilizada para aumentar o capital, absorção de prejuízos,
resgaste, reembolso ou compra de ações ou pagamento de dividendos cumulativos a ações
preferenciais.

c)

Destinação dos lucros
De acordo com o Estatuto Social da Companhia, o lucro líquido apurado em cada exercício
social será destinado:
· 5% para a reserva legal, até o limite máximo previsto em lei;
· 25% para o pagamento de dividendo mínimo obrigatório; após desconto das reservas;
· Saldo remanescente poderá ser distribuído, destinado a outras reservas sujeitas às leis e
ao Estatuto, conforme proposta da Administração.
A proposta da Administração para a destinação do lucro líquido apurado em 2019 é a
seguinte:
Lucro líquido do exercício
(-) Reserva legal - 5%
(=) Lucro líquido a destinar

51.033
(2.552)
48.481

Destinação dos resultados
Dividendos propostos e pagos no exercício
Constituição de reserva de lucro (i)

(10.000)
38.481

(i) O montante de R$2.120 correspondente a diferença entre dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido a destinar e
o já efetivamente pago durante o exercício será destinado à reserva de lucros nos termos da Lei das S.A. Em função dos
eventos subsequentes relacionados à pandemia do Covid 19, a Administração optou por não distribuir totalmente os
dividendos mínimos obrigatórios previstos em lei e no estatuto social.
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18. Partes relacionadas (reapresentado)
A totalidade do saldo a receber de partes relacionadas refere-se a mútuos realizados entre as
empresas, cuja data de vencimento é indefinida e estão compostos da seguinte forma:
Controladora
31 de dezembro de 2019
Ativo
Passivo
A - Lisa depilacao a laser Ltda.
Abbruzzese & moura estetica Ltda.
Clinica de estetica fortaleza 01 Ltda.
Corporeos - servicos terapeuticos S.A.
Costa & curvo estetica Ltda.
Cuiaba laser servicos terapeuticos Ltda.
Drbm servicos esteticos Ltda.
Ef franchising servicos terapeuticos Ltda.
El commerce - plataforma digital para intermediacao
de negocios Ltda
El franchising Ltda.
Eslaser servicos esteticos S.A.
M.i.g.s. servicos esteticos S.A.
Mmc corp servicos esteticos Ltda.
Pim - servicos administrativos Ltda.
Riocorp servicos esteticos Ltda.
Tew estetica Ltda.
Tjtm servicos esteticos S.A.
Tl franchising Ltda.
Urban laser servicos esteticos S.A.
Vila velha laser Ltda.
Outros (a)
Total não circulante
(a)

Consolidado
31 de dezembro de 2019
Ativo
Passivo

120
383
3.862
491
20
98
-

(95)
(31)

-

1.081
1.506
401
286
126
103
130
1.908
10.515

(27)
(16.594)
(19)
(295)
(51)
(17.112)

6.076
6.076

(3.896)
(3.896)

Refere-se à adiantamentos e mútuos realizados com acionistas não controladores de empresas controladas sem a incidência de
encargos financeiros e sem prazo de vencimento.
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18. Partes relacionadas (reapresentado)--Continuação
Controladora
31 de dezembro de 2018
Ativo
Passivo

Consolidado
31 de dezembro de 2018
Ativo
Passivo

Yam Participações Ltda
YTP Participações Ltda
Costa & Curvo Estetica Ltda
Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.
Riocorp Serviços Estéticos Ltda
TJTM Serviços Estéticos S.A.
TL Franchising Ltda
A-LISA Depilação a Laser S.A.
TJTM Serviços Estéticos S.A.
M.I.G.S Serviços Estéticos S.A.
Outros (a)
Total

1.155
38
20
40
729
1.982

(16.939)
(767)
(1.099)
(18.805)

200
410
681
1.723
3.014

(9.702)
(9.702)

Circulante
Não circulante

1.982

(2.960)
(15.845)

3.014

(9.702)

(a) Refere-se à adiantamentos e mútuos realizados com acionistas não controladores de empresas controladas sem a incidência de
encargos financeiros e sem prazo de vencimento.

Controladora
31 de dezembro de 2017
Ativo
Passivo

Consolidado
31 de dezembro de 2017
Ativo
Passivo

YTP Participações Ltda
Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.
CMN Solutions A041 Participações S.A.
Ygor Alessandro de Moura
LCLM Participações e Consultoria Ltda.
Curitiba Laser Participações Ltda.
Flavio Loureiro Alves de Souza
Outros (a)
Total

1.765
20.416
2.500
9
24.690

(2.310)
(2.310)

2.500
2.500

(2.307)
(1.124)
(718)
(346)
(266)
(4.761)

Circulante
Não circulante

24.690

(2.310)

2.500

(3.477)
(1.284)

(a) Refere-se à adiantamentos e mútuos realizados com acionistas não controladores de empresas controladas sem a incidência de
encargos financeiros e sem prazo de vencimento.
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18. Partes relacionadas (reapresentado)--Continuação
As despesas relativas à remuneração do pessoal da Administração (Diretoria Executiva) nos
períodos findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 foram como segue:

Remuneração
Encargos e benefícios
Total

2019

2018

2017

3.550
819
4.369

2.059
782
2.841

1.189
451
1.640

19. Contas a pagar ex-acionistas (reapresentado)
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 a Companhia possuía os seguintes saldos a pagar,
ajustados a valor presente, aos ex-acionistas de empresas adquiridas:
2019
Controladora
Consolidado
Aclo Serviços Estéticos Ltda.
Alexandrite Estética e Laser Ltda.
Vila Velha Laser Ltda.
Verano Depilação Ltda
GBM Serviços De Estética Ltda.
Apl Participações Societárias S.A.
Aut Estetica S.A.
Ayoub & Ayoub Serviços Estéticos S.A.
A-Lisa Depilação A Laser S.A.
Dyel Cuiaba Clinica De Estetica Ltda.
Dyel Porto Velho Clinica De Estetica Ltda.
Dyel Varzea Grande Clinica De Estetica Ltda.
Dyelcorp Serviços Estéticos S.A.
El Rio Serviços De Depilação Estetica Ltda
Eslaser Serviços stéticos S.A.
Flo Serviços De Estética Eireli
Jacarei Serv. Esteticos Eireli Me
M3 Servicos Esteticos Ltda.
M.I.G.S Serviços Estéticos S.A.
Nine Members Laser - Servicos Esteticos Sa
Tjtm Serviços Estéticos S.A.
Urban Laser Servicos Esteticos S.A.
Total
Circulante
Não circulante

2018
Controladora
Consolidado

535
400
74
1.009

23
17
5
9
25
535
401
19
8.282
2.941
2.117
40
1.208
74
7
997
6.765
12.755
1.465
37.685

8.317
200
-

8.317
250
200
2.427
10.497

681
410
9.608

135
681
410
4.615
27.532

390
619

24.650
13.035

9.608
-

26.658
874
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20. Instrumentos financeiros (reapresentado)
Os principais instrumentos financeiros da Companhia em aberto em cada data-base são os
seguintes:

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber com partes relacionadas
Adiantamento de fornecedores
Opção de compra de participações de não
controladores
Passivo
Fornecedores
Contas a pagar com partes relacionadas
Contas a pagar a ex-acionistas
Opções de compra e venda de participações de não
controladores

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Adiantamento de fornecedores
Contas a receber com partes relacionadas
Instrumentos financeiros derivativos
Opção de compra de participações de não
controladores
Passivo
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debentures
Passivo de arrendamento
Contas a pagar com partes relacionadas
Contas a pagar a ex-acionistas
Instrumentos financeiros derivativos
Compensação aos ex acionitas (Earn-out)
Opções de compra e venda de participações de não
controladores

Hierarquia
valor justo

Atualização

31/12/2019

Controladora
31/12/2018

31/12/2017

Nível 2
Nível 2
Nível 2

Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado

1.510
10.515
165

220
1.982
521

3.825
24.690
-

Nível 3

Valor justo

3.987
14.667

1.216
3.939

28.515

Nível 2
Nível 2
Nível 2

Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado

1.046
17.112
619

373
18.805
9.608

2.310
-

Nível 3

Valor justo

62.714
81.491

42.188
70.974

2.310

Hierarquia
valor justo

Atualização
31/12/2019

Consolidado
31/12/2018

31/12/2017

Nível 2
Nível 2
Nível 2
Nível 2
Nível 2

Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado

55.109
416.946
1.588
6.076
820

69.252
250.070
21.574
3.014
2.371

20.003
134.745
2.500
-

Nível 3

Valor justo

35.068
515.607

30.778
377.059

157.248

Nível 2
Nível 2
Nível 2
Nível 2
Nível 2
Nível 2
Nível 2
Nível 3

Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado
Valor justo

24.418
140.713
109.146
68.515
3.896
37.685
2.684
-

13.514
108.731
53.613
9.702
27.532
4.377
3.900

5.503
15.789
4.761
-

Nível 3

Valor justo

125.753
512.810

42.839
264.208

26.053

Os saldos contabilizados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 estão próximos dos valores
justos nas respectivas datas. Não houve alteração entre os níveis de hierarquia para
determinação do valor justo durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e
2017.
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20. Instrumentos financeiros (reapresentado)--Continuação
Análise de sensibilidade dos inputs não observáveis significativos na avaliação do valor justo Nível 3
Conforme divulgado na Nota 7.4, a Companhia e suas controladas possuem opções de compra e
opções de compra e venda de participações de não controladores em algumas controladas.
Essas opções são avaliadas a valor justo, sendo classificadas na hierarquia de Nível 3.
Os inputs significativos não observáveis utilizados nas mensurações do valor justo
dessas opções, juntamente com uma análise de sensibilidade quantitativa em 31 de dezembro
de 2019 e 2018 (não há essas opções em 2017), são apresentados abaixo:
Instrumento
derivativo/técnica de
valorização

Input significativo não
observável

Variação (média Sensibilidade dos Variação no valor
ponderada)
inputs
justo

Opção de compra

Taxa de desconto (WACC)

Opção de compra

Volatilidade da ação

Opção de compra

Múltiplos IPO

2018: 7,20%
2019:7,53%

1% de aumento ou
redução na taxa Ganho ou perda de
WACC
R$795

2018: 35%
2019: 33%

5% de aumento ou Ganho de R$2.166
redução no valor da
ou perda de
ação
R$2.047
0,5 de aumento ou Ganho de R$4.334
redução no múltiplo
ou perda de
R$3.979

Opção de compra e venda Taxa de desconto (WACC)

Opção de compra e venda Múltiplos IPO
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2018: 7,20%
2019:7,53%

1% de aumento ou Ganho de R$1.128
redução na taxa
ou perda de
WACC
R$1.148

2018: 35%
2019: 33%

0,5 de aumento ou Ganho ou perda de
redução no múltiplo
R$6.267
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20. Instrumentos financeiros (reapresentado)--Continuação
Análise de sensibilidade dos inputs não observáveis significativos na avaliação do valor justo Nível 3--Continuação
Instrumento
derivativo/técnica de
valorização

Input significativo não
observável

Opção de compra

Taxa de desconto (WACC)

Opção de compra

Volatilidade da ação

Opção de compra

Múltiplos IPO

Opção de compra e venda

Taxa de desconto (WACC)

Opção de compra e venda

Múltiplos IPO

Variação
(média
ponderada)

Sensibilidade
dos inputs

2018: 7,20%
2019:7,53%

1% de aumento ou
Ganho ou perda de
redução na taxa WACC
R$795

2018: 35%
2019: 33%

2018: 7,20%
2019:7,53%

Variação no
valor justo

5% de aumento ou
redução no valor da
ação

Ganho de R$2.166
ou perda de R$2.047

0,5 de aumento ou
redução no múltiplo

Ganho de R$4.334
ou perda de R$3.979

1% de aumento ou
Ganho de R$1.128
redução na taxa WACC ou perda de R$1.148

2018: 35%
2019: 33%

0,5 de aumento ou
redução no múltiplo

Ganho ou perda de
R$6.267

Não houve transferência entre classificação de nível dos instrumentos financeiros em 2019, 2018
e 2017.
Análise sensibilidade
Apresentamos, a seguir, quadro demonstrativo de análise de sensibilidade dos instrumentos
financeiros, que descreve os riscos que podem gerar prejuízos materiais para a Companhia com
um Cenário Provável (Cenário Base) e mais dois cenários, nos termos determinados por meio da
Instrução CVM no. 475/08 representando 25% e 50% de deterioração da variável de risco
considerada.
Resultado financeiro

Ativos
Aplicações financeiras
Empréstimos e financiamentos
Total exposição líquida

Risco

2019

Taxa

Alta do CDI
Alta do CDI

42.155
60.353

CDI (i)
CDI (i)
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Cenário
provável

Cenário 25%

Cenário 50%

1.876
(2.686)
(810)

2.345
(3.357)
(1.012)

2.814
(4.029)
(1.215)
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20. Instrumentos financeiros (reapresentado)--Continuação
Análise sensibilidade--Continuação
O CDI projetado usado foi de 4,45% extraído do site da B3 em 30 de dezembro de 2019 a
projeção usada foi para 365 dias.
Gerenciamento de riscos
As atividades da Companhia a expõe a diversos tipos de risco: (a) risco de mercado, incluindo o
risco de moeda e o risco de preço; (b) risco de crédito; e (c) risco de liquidez.
A gestão de risco é realizada segundo políticas elaboradas pela Diretoria de Finanças e
aprovadas pela Administração da Companhia. Essa Diretoria é responsável pelas políticas à
exposição aos riscos, bem como pela elaboração de processos, controles internos e a estrutura
de gerenciamento de riscos da Companhia. Desse modo a Diretoria Executiva de Finanças
mantém a Companhia protegida contra eventuais riscos financeiros.
A gestão de risco dos instrumentos financeiros é compartilhada pelo corpo Diretivo da
Companhia e considera o acompanhamento permanente das taxas contratadas e as taxas de
mercado.
A Companhia não efetua aplicações de cunho especulativo em derivativos ou outros ativos de
risco.
a)

Risco de mercado
Risco de moeda
A Companhia possui um passivo em moeda estrangeira composto de de empréstimo para
capital de giro (operação estruturada 4131) junto ao Banco Itáu (conforme Nota 11).
Risco de preço dos serviços e receitas da Companhia
O acirramento da concorrência pode levar as controladas a reverem seus preços de
serviços, tendo impacto direto sobre os resultados. A Companhia e suas controladas
monitoram as práticas da concorrência e estabelece cenários avaliando os resultados futuros
em relação à mudança de preços.
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20. Instrumentos financeiros (reapresentado)--Continuação
Gerenciamento de riscos--Continuação
b)

Risco de crédito
Incorre em risco de crédito, os valores de caixa e equivalentes de caixa, representados por
depósitos e aplicações financeiras de curtíssimo prazo em instituições financeiras no país.
Este risco é gerido na Diretoria de Finanças. A Companhia tem a política de somente manter
valores em instituições financeiras de primeira linha, não mantendo investimentos
concentrados em qualquer conglomerado financeiro.
A Companhia tem estabelecida uma política de crédito na qual avalia o risco de cada cliente
ou contraparte não cumprir as obrigações contratuais assumidas. Baseada nessa política, a
Companhia provisiona créditos para liquidação duvidosa, caso ocorra inadimplência de um
cliente por mais de 30 dias.

c)

Risco de liquidez
O risco de liquidez origina-se da falta de recursos no fluxo de caixa para atender às
necessidades operacionais. A previsão do fluxo de caixa é efetuada pela área financeira, na
Diretoria de Finanças da Companhia. Esta área monitora as previsões contínuas das
exigências de liquidez da Companhia, assegurando o valor de caixa suficiente para atender
às necessidades da Companhia.

Gestão de capital
O objetivo da Companhia em relação a gestão de capital é a manutenção da capacidade de
investimento, permitindo viabilizar seu processo de crescimento e oferecer retorno aos seus
investidores. Dessa forma, o índice de alavancagem financeira é o resultado da divisão da dívida
líquida pelo patrimônio líquido. A dívida líquida resulta na somatória dos financiamentos subtraído
do total de caixa e equivalentes de caixa.
Demonstramos abaixo os índices em 31 de dezembro de 2019:
Consolidado
249.859
68.515
(55.109)
263.265
223.178
486.443
118%

Empréstimos, financiamentos e debêntures
Passivo de arrendamento
(-) Caixa e equivalentes de caixa
Dívida líquida
Patrimônio líquido
Patrimônio líquido e dívida líquida
Índice de alavancagem financeira
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21. Receita (reapresentado)

2019

Consolidado
31 de dezembro de
2018

2017

Serviços prestados
Royalties
Taxa de franquia
Total receita

697.232
29.244
10.130
736.606

349.994
27.394
7.671
385.059

190.872
19.543
9.496
219.911

Impostos sobre vendas
Cancelamentos
Total da receita operacional líquida

(75.515)
(13.496)
647.595

(42.527)
(6.241)
336.291

(24.167)
(2.076)
193.668

2019

Consolidado
2018

2017

Tipo de bens e serviços
Prestação de serviço de depilação
Royalties de licenciadas
Taxa de franquia
Prestação de serviço de estética
Total receita

692.532
29.244
10.131
4.699
736.606

346.971
27.394
7.671
3.023
385.059

190.872
19.543
9.496
219.911

Mercados geográficos
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Total receita

22.471
59.365
34.283
506.432
114.055
736.606

5.560
12.485
16.500
307.228
43.286
385.059

9.189
202.155
8.567
219.911

Época do reconhecimento da receita
Serviços transferidos ao longo do tempo
Serviços transferidos em momento específico do tempo
Total receita

702.663
33.943
736.606

354.642
30.417
385.059

200.368
19.543
219.911

2019

Consolidado
2018

2017

416.946
180.485

250.070
140.656

134.745
84.813

21.1. Informações desagregadas da receita (reapresentado)

21.2. Ativos e passivos do contrato (reapresentado)

Contas a receber (Nota 5)
Receita diferida

As contas a receber não estão sujeitas a juros e geralmente são negociadas em termos de
pagamento que giram em torno de 14 meses.
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21. Receita (reapresentado)--Continuação
21.2. Ativos e passivos do contrato (reapresentado)--Continuação
O valor de receita diferida representa o saldo de contratos assinados cujos serviço serão
prestados ao longo do contrato, porém que em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
ainda não foram executadas pelos clientes.
21.3. Obrigações de performance (reapresentado)
A obrigação de desempenho dos contratos firmados pela Companhia e suas controladas
refere-se à prestação dos serviços aos clientes. Dessa forma, para cada tipo operação há
um preço estipulado no contrato - preço de venda individual estabelecido em contrato, não
havendo previsão de valores variáveis a serem considerados. O preço de venda individual
é estabelecido no início do contrato, caracterizando o preço pelo qual as entidades prestam
serviços aos clientes. A obrigação de performance é satisfeita ao longo do tempo, e a
contraprestação é devida no momento que cliente assina o contrato de prestação de
serviço.
Até 31 de dezembro de 2018, com base em parecer técnico e modelos estatísticos, a
Companhia entendia que eram necessárias em média cinco sessões, para alcançar
resultados com 90% de eficácia nos tratamentos adquiridos para diminuição dos pelos.
Levando ainda em consideração fatores externos, entendia-se que três sessões adicionais
seriam suficientes para um resultado de 100% de eficácia. Dessa forma, a receita era
reconhecida em duas etapas: (i) 90% do valor do contrato firmado era reconhecido em 240
dias (período médio de realização das cinco sessões) de forma linear e registrados pelo
critério pro rata dia; e, posteriormente, (ii) 10% do valor do contrato firmado era reconhecido
em 90 dias de forma linear e registrados pelo critério pro rata dia. Com este critério, a
receita total dos contratos era reconhecida 11 meses após sua assinatura.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019, a Companhia revisou as estimativas
relativas à obrigação de performance, utilizando modelos estatísticos, e concluiu que houve
uma alteração no período médio de realização das sessões de tratamento e manutenção.
Dessa forma, a partir de 1º de janeiro de 2019 a receita passou a ser reconhecida em: (i)
90% do valor do contrato firmado é reconhecido em 180 dias (período médio de realização
de quatro sessões) de forma linear e registrados pelo critério pro rata dia; e,
posteriormente, (ii) 10% do valor do contrato firmado é reconhecido em 150 dias (período
médio de realização das três sessões adicionais) de forma linear e registrados pelo critério
pro rata dia. Com esta revisão, a receita total continua a ser reconhecida 11 meses após a
assinatura do contrato. Por se tratar de uma revisão de estimativa contábil, a alteração do
prazo médio de reconhecimento da receita foi tratada de forma prospectiva, sem alteração
dos montantes de receita reconhecidos em exercícios anteriores, conforme previsto pelo
pronunciamento CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de
Erro.
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21. Receita (reapresentado)--Continuação
21.3. Obrigações de performance (reapresentado)--Continuação
A receita diferida registrada no passivo circulante é descontada a valor presente, refletindo
o desconto que ocorre em contas a receber de clientes. A Companhia utilizou a taxa do
Certificado de Depósito Bancário (CDI), para o cálculo a valor presente da receita diferida
em aberto em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017. Os montantes de ajuste a valor
presente sobre o saldo em aberto são de R$8.126 no consolidado (R$6.015 em 2018 e
R$3.422 em 2017).

22. Custo dos serviços prestados e despesas operacionais (reapresentado)
a)

Custo dos serviços prestados

2019
(197.014)
(23.109)
(30.789)
(37.876)
3.404
(285.384)

Pessoal
Aluguel
Custos diretos
Depreciação e amortização
Crédito de PIS/COFINS sobre imobilizado
Total custo dos serviços prestados

b)

Consolidado
31 de dezembro de
2018
(110.474)
(31.212)
(14.418)
(5.275)
2.905
(158.474)

2017
(52.956)
(20.884)
(6.866)
(2.462)
1.722
(81.446)

Despesas por natureza

2019
(1.313)
(850)
(153)
(142)
(23)
(141)
(32)
(624)
(3.278)

Despesas com propaganda e publicidade
Despesas com salários e benefícios a empregados
Despesas com aluguel
Despesas com consultoria e assessorial
Provisão para perdas de crédito esperadas
Despesas com manutenção e conservação
Despesas com material de consumo
Despesas com telefonia e internet
Despesas com viagens e estadias
Despesas/Reversões legais e judiciais
Despesas operacionais
Despesas com depreciação e amortização
Outros
Total despesas gerais e administrativas
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(26)
(184)
(592)
(1)
(82)
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(1)
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2017
(43)
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22. Custo dos serviços prestados e despesas operacionais (reapresentado)-Continuação
b)

Despesas por natureza--Continuação

2019

Consolidado
31 de dezembro de
2018

2017

Despesas com propaganda e publicidade
Despesas com serviço de telemarketing
Despesas com salários e benefícios a empregados
Despesas com aluguel
Comissões cartões de crédito
Despesas com consultoria e assessorial
Provisão para perdas de crédito esperadas
Despesas com backoffice
Despesas com locação de equipamentos
Despesas com manutenção e conservação
Despesas com material de consumo
Despesas com telefonia e internet
Despesas com viagens e estadias
Despesas/Reversões legais e judiciais
Despesas operacionais
Despesas com depreciação e amortização
Despesas commais valia
Outros
Total despesas gerais e administrativas

(20.810)
(5.972)
(37.404)
(7.611)
(15.267)
(16.687)
(30.775)
(6.222)
(2.090)
(4.008)
(1.692)
(2.252)
(1.635)
(1.356)
(8.479)
(4.602)
(25.090)
(12.302)
(204.254)

(9.686)
(3.519)
(25.047)
(487)
(7.136)
(15.263)
(14.904)
(2.144)
(1.509)
(5.401)
(1.253)
(1.674)
(2.123)
(593)
(4.216)
(3.818)
(11.873)
(8.995)
(119.641)

(3.666)
(1.623)
(14.264)
(113)
(6.768)
(6.668)
(3.553)
(468)
(1.022)
(2.012)
(722)
(610)
(822)
(260)
(1.905)
(5.346)
(3.628)
(4.701)
(58.151)

Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Total

(26.920)
(177.334)
(204.254)

(13.205)
(106.436)
(119.641)

(5.244)
(52.907)
(58.151)

23. Outras receitas e despesas operacionais, líquidas (reapresentado)
Nota
Ganho por compra vantajosa 7.1/7.2
Outras receitas (despesas)

2019

Controladora
2018

3.807
(3.548)
259

969
201
1.170
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-

2019

Consolidado
2018

2017

3.807
(3.193)
614

16.646
7.815
24.461

1.565
1.565
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24. Resultado financeiro (reapresentado)

2019
Encargos financeiros
Outros
Total despesas financeiras
Rendimentos s/ aplicação financeira
Total receitas financeiras
Resultado financeiro líquido

Encargos financeiros
Perda por opção de compra
Variação cambial passiva
Resultado de instrumentos financeiros
Outros
Total despesas financeiras
Rendimentos s/ aplicação financeira
Ganho por compra vantajosa
Variação cambial ativa
Outros
Ajuste a Valor Presente
Total receitas financeiras
Resultado financeiro líquido

Controladora
31 de dezembro de
2018

2017

(619)
(12)
(631)

(9)
(9)

55
55

55
55

1.931
1.931

(576)

46

1.919

2019

Consolidado
31 de dezembro de
2018

(34.765)
(17.890)
(220)
361
(1.861)
(54.375)

(8.732)
(13.175)
(357)
(2.006)
(1.900)
(26.170)

3.190
1.560
126
3.147
8.023

921
15
722
14
19
1.691

(46.352)

(24.479)

(12)
(12)

2017
(203)

(2.300)
(2.503)
2.313
95
383
2.791
288

25. Lucro por ação (reapresentado)
O lucro básico por ação é calculado dividindo-se o lucro atribuível aos acionistas controladores
detentores de ações ordinárias e preferenciais da Companhia (o numerador) pelo número médio
ponderado de ações ordinárias e preferenciais em poder dos acionistas (o denominador) durante
o exercício.
O lucro por ação diluído é calculado por meio da divisão do lucro líquido atribuído aos detentores
de ações ordinárias e preferenciais da Companhia pela quantidade média ponderada de ações
ordinárias e preferenciais disponíveis durante o exercício mais a quantidade média ponderada de
ações ordinárias que seriam emitidas na conversão de todas as ações ordinárias potenciais
diluídas em ações ordinárias.
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25. Lucro por ação (reapresentado)--Continuação
Os instrumentos de patrimônio que devam ou possam ser liquidados com ações da Companhia
somente são incluídos no cálculo quando sua liquidação tiver impacto dilutivo sobre o lucro por
ação.
O quadro a seguir apresenta a determinação do lucro líquido disponível aos detentores de ações
ordinárias e preferenciais e a média ponderada das ações ordinárias e preferenciais em
circulação utilizadas para calcular o lucro básico e diluído por ação em cada exercício
apresentado:
Lucro básico por ação
Ordinárias
Lucro líquido atribuível aos acionistas controladores
Média ponderada da quantidade de ações
Lucro básico por ação - R$

2018
Preferenciais

Ordinárias

2017
Preferenciais

16.858
2.907.461

22.053
5.621.857

10.879
2.796.391

23.731
5.029.676

12.054
2.554.933

5,7982

5,7982

3,9228

3,8902

4,7179

4,7179

Ordinárias

Lucro básico por ação - R$

Ordinárias

34.175
5.894.122

Lucro diluído por ação

Lucro líquido atribuível aos acionistas controladores
Média ponderada da quantidade de ações

2019
Preferenciais

2019
Preferenciais

Ordinárias

2018
Preferenciais

Ordinárias

2017
Preferenciais

34.175
5.894.122

16.858
2.907.461

22.053
5.621.857

10.879
2.796.391

23.731
5.029.676

12.054
2.554.933

5,7982

5,7982

3,9228

3,8902

4,7179

4,7179

Em 31 de dezembro de 2019, o único instrumento financeiro que proporcionaria diluição se refere
ao plano de remuneração baseado em ações, que são conversíveis em ações ordinárias, cujos
detalhes estão descritos na Nota Explicativa nº 16. Não há instrumentos financeiros que
proporcionariam diluição em exercícios anteriores.
Considerando o valor justo das ações ordinárias da Companhia, o plano de remuneração
proporcionaria um efeito anti-dilutivo, e por isso não foi considerado no cálculo acima
demostrado.

26. Segmentos operacionais (reapresentado)
Os segmentos operacionais são reportados de forma consistente com os relatórios internos
fornecidos ao principal tomador de decisões operacionais para fins de avaliação de desempenho
de cada segmento e alocação de recursos.
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26. Segmentos operacionais (reapresentado)--Continuação
Um segmento operacional é definido como um componente da Companhia que atua em
atividades comerciais a partir das quais pode gerar receita e incorrer em despesas. Cada
segmento operacional é diretamente responsável pelas receitas e despesas relacionadas às
suas operações. Os principais tomadores de decisões operacionais avaliam o desempenho de
cada segmento operacional usando informações sobre sua receita e margem bruta (lucro bruto),
e não avalia as operações usando informações de ativos e passivos por segmento. As
transações entre os segmentos são eliminadas, e a Companhia aloca despesas administrativas e
de vendas, receitas e despesas financeiras e imposto de renda e contribuição social para os
segmentos operacionais.
Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 as informações por segmento operacional estão
abaixo demonstradas:
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019

Laser

Estética facial

Receita líquida de vendas

606.967

3.892

Custo dos serviços prestados

(280.937)

(3.568)

Lucro bruto

326.030

324

Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas operacionais, líquidas

(56.332)
(149.922)
6.333

Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro

Franquias

Eliminação

Consolidado

66.078

(29.342)

647.595

(834)

(45)

(285.384)

65.244

(29.387)

362.211

(28)
(516)
(19)

(160)
(4.135)
(13)

29.600
(22.761)
(5.687)

(26.920)
(177.334)
614

126.109

(239)

60.936

(28.235)

158.571

Receitas financeiras
Despesas financeiras

3.827
(41.461)

(173)

140
90

4.056
(12.831)

8.023
(54.375)

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

88.475

(412)

61.166

(37.010)

112.219

Diferido
Corrente

4.856
(43.724)

(444)

(7.438)

Lucro líquido (prejuízo) do exercício

49.607

(856)

53.728
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26. Segmentos operacionais (reapresentado)--Continuação
Exercício findo em 31 de dezembro de 2018

Laser

Estética facial

Receita líquida de vendas

303.197

2.760

Custo dos serviços prestados

(155.141)

(2.618)

Lucro bruto

148.056

142

Franquias

Eliminação

Consolidado

45.042

(14.708)

336.291

(694)

(21)

(158.474)

44.348

(14.729)

177.817

Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas operacionais, líquidas

(27.761)
(88.178)
20.320

(119)
(735)
-

(5)
(3.796)
2.262

14.680
(13.727)
1.879

(13.205)
(106.436)
24.461

Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro

52.437

(712)

42.809

(11.897)

82.637

1.331
(23.240)

(58)

55
(2.760)

1.691
(26.170)

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

30.528

(770)

43.002

(14.602)

58.158

Diferido
Corrente

770
(14.716)

(262)

(5.371)

Lucro líquido do exercício

16.582

Receitas financeiras
Despesas financeiras

(1.032)

305
(112)

-

770
(20.349)

37.631

(14.602)

38.579

Laser

Franquias

Eliminação

Consolidado

Receita líquida de vendas

169.010

26.774

Custo dos serviços prestados

(79.108)

(2.338)

Lucro bruto

89.902

24.436

(2.116)

112.222

Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas operacionais, líquidas

(5.130)
(48.766)
2.309

(69)
(1.269)
442

(45)
(2.872)
(1.186)

(5.244)
(52.907)
1.565

Lucro antes do resultado financeiro

38.315

23.540

(6.219)

55.636

Receitas financeiras
Despesas financeiras

619
(2.379)

1.957
(18)

2.791
(2.503)

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social

36.555

23.649

(4.280)

55.924

Imposto de renda e contribuição social

(11.671)

(3.181)

Lucro líquido do exercício

24.884

20.468

Exercício findo em 31 de dezembro de 2017

140

334

215
(106)

(2.116)
-

(389)
(4.669)

193.668
(81.446)

(15.241)
40.683

MPM Corpóreos S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

27. Seguros (reapresentado)
A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos
por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza
de sua atividade.
Os seguros contratados possuem cobertura sobre responsabilidade civil, danos materiais, entre
outros. A cobertura em 31 de dezembro de 2019 está apresentada abaixo:
Importância segurada
Controladora
Consolidado
20.000

Multirrisco patrimonial (lucros cessantes, danos Morais e danos materiais)
Responsabilidade cível dos diretores e administradores

321.000
-

28. Mudanças nos passivos de atividades de financiamento (reapresentado)
A seguir é apresentado a movimentação das mudanças nos passivos de atividades de
financiamento para o exercício de 2019, 2018 e 2017:
Consolidado
31 de dezembro de 2019 (reapresentado)
Em 31 de
dezembro de
2018
Empréstimos, debêntures e financiamentos
Instrumentos financeiros derivativos a receber
Opções de compra de acionistas não
controladores
Instrumentos financeiros derivativos a pagar
Opções de compra e venda de participação de
não controladores
Total

162.344
(2.371)

Pagamento de
principal
(104.015)
433

30.778
4.377

(397)

42.839
237.967

(103.979)

Juros pagos
(24.870)
(24.870)

Novas
captações

Juros
provisionados

184.478
-

23.795
-

6.110
-

-

63.211
253.799

23.795

Mudança no
valor justo
1.118

Aquisição de
Controladas
8.127
-

(1.820)
(1.296)
19.703
17.705

Em 31 de
dezembro de
2019
249.859
(820)

-

35.068
2.684

8.127

125.753
412.544

Consolidado
31 de dezembro de 2018 (reapresentado)

Empréstimos, debêntures e
financiamentos
Instrumentos financeiros
derivativos a receber
Opções de compra de
acionistas não controladores
Instrumentos financeiros
derivativos a pagar
Opções de compra e venda de
participação de não
controladores
Total

Em 31 de
dezembro de
2017

Pagamento de
principal

15.789

(17.107)

(6.102)

-

-

-

-

-

15.789

Juros
Mudança no valor
Custos
Juros pagos Novas captaçõesprovisionados
justo
financeiros

151.533

8.173

-

-

-

41.481

-

-

(17.107)

(6.102)

Aquisição de
Controladas

Em 31 de
dezembro de
2018

-

(1.701)

11.759

162.344

-

(2.371)

-

-

(2.371)

-

(10.703)

-

-

30.778

-

-

4.377

-

-

4.377

40.383
233.397

8.173

2.456
(6.241)

(1.701)

11.759

42.839
237.967
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28. Mudanças nos passivos de atividades de financiamento (reapresentado)-Continuação
Consolidado
31 de dezembro de 2017
Em 1º de
janeiro de
2017
Empréstimos e financiamentos

8.344

Pagamento
de principal Juros pagos
(3.695)

Novas
captações

(1.947)

Juros
Mudança no Aquisição de
provisionados valor justo Controladas

12.601

28

-

458

Em 31 de
dezembro
de 2017
15.789

29. Transações que não afetam caixa (reapresentado)
As transações listadas a seguir afetaram as demonstrações financeiras de forma relevante,
contudo não impactaram o caixa:
2019
62.439
63.371
6.110
16.010
9.900
938
65.172
11.773
5.944
(5.003)
1.693

Contas a pagar a ex-acionistas por aquisição de controladas
Opções de compra e venda de participações de não controladores
Opções de compra de participações de não controladores
Adição de imobilizado pela aquisição de controladas
Adição de direito de uso pela aquisição de controladas
Adição de intangível pela aquisição de controladas
Adoção inicial arrendamentos (CPC 06 R2)
Arrendamentos contratados em 2019
Remensuração dos arrendamentos
Dividendos a Receber
Máquinas e Equip. adq. c/ Oper. de Arrendamento Mercantil
Provisões para desmantelamento

Consolidado
2018
40.383
41.481
21.709
3.306
32.393
1.867

2017
4.636
2.757
1.244

30. Eventos subsequentes (reapresentado)
30.1. COVID-19
Atendendo às determinações das autoridades competentes, a Companhia e suas
controladas fecharam temporariamente lojas em várias cidades do Brasil. Desde que teve
início a crise do COVID-19 (coronavírus), foi adotado um plano de contingenciamento pela
diretoria que trabalha pela prevenção e contenção da proliferação da doença, bem como
pela continuidade dos seus negócios.
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30. Eventos subsequentes (reapresentado)--Continuação
30.1. COVID-19--Continuação
Em decorrência das medidas restritivas, associadas à disseminação da pandemia de
COVID-19, o grupo precisou interromper temporariamente as operações das unidades, a
partir do dia 23 de março de 2020. Ao longo dos meses posteriores, foi feito a reabertura
gradual das lojas até o mês de setembro, quando a operação foi totalmente restabelecida.
Durante esses meses, apesar do grupo estar realizando vendas de novos contratos e
contar com clientes ativos e pagantes dos serviço previamente contratados, não foi
possível realizar as sessões nas unidades que estiveram fechadas. Consequentemente,
nesse período, conforme práticas contábeis definidas pela Companhia, não ocorreu o
reconhecimento de receita sobre serviços, dado a impossibilidade destes serem prestados.
Os respectivos valores foram mantidos temporariamente em uma conta do Passivo
Circulante denominada “Receita a Diferir”. Com a reabertura das unidades e
restabelecimento dos serviços, os clientes poderão ser atendidos novamente seguindo o
curso normal de suas sessões, conforme previsto na estimativa de reconhecimento em
receita. Esse efeito tenderá a se compensar nos meses seguintes, no momento em que o
grupo concluir a prestação dos serviços previamente contratados,normalizando esse efeito
do encerramento intempestivo das atividades.
Nenhum ajuste foi efetuado nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas do
exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
30.2. Captação de empréstimos
Em 11 de março de 2020 a Companhia através de sua controlada Corpóreos Serviços
Terapêuticos S.A contratou um novo empréstimo junto ao banco Santander S.A. no valor
de R$ 50 milhões de reais com vencimento em 02 de março de 2022, além desse, junto ao
mesmo banco a controlada contratou um outro empréstimo no montante de R$ 117 milhões
de reais com vencimento em 19 de março de 2025. Os recursos líquidos obtidos por meio
dessa captação foram destinados para a liquidação integral das 11.000 debêntures
emitidas junto ao Banco Santander S.A.. A liquidação total das debêntures ocorreu em 14
de abril de 2020.
Em 20 de março de 2020 a Companhia através de sua controlada Corpóreos Serviços
Terapêuticos S.A contratou um novo empréstimo junto ao banco Itaú Unibanco S.A. no
valor de R$140 milhões de reais com vencimento em 20 de março de 2025. Os recursos
líquidos obtidos por meio dessas captações foram destinados para o reforço de caixa da
Companhia durante todo o período da pandemia.
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30. Eventos subsequentes (reapresentado)--Continuação
30.3. Memorando de entendimentos firmado entre MPM e a sua controlada Corporeos
Em 24 de abril de 2020, foi assinado um memorando de entendimentos entre a MPM e sua
controlada Corporeos, que ratifica que a MPM utilizará o direito de receber os valores
decorrentes da seção de participações nas investidas M.I.G.S Serviços Estéticos S.A., Tjtm
Serviços Estéticos S.A., e A Lisa Depilação a Laser S.A., registrado em 31 de dezembro de
2019 como um contas a pagar, para efetuar um aumento de capital na Companhia durante
o exercício de 2020.
30.4. Recolhimento impostos sobre serviços atividades de franquia
A Companhia através de sua controlada EL Franchising, requereu junto a justiça a
inconstitucionalidade da cobrança da alíquota de Imposto sobre prestação de serviço
(“ISS”) sobre a atividade de franquia, eximindo-o da prestação de serviço.
Pautado nesse entendimento, a controlada possui uma liminar expedida pela Comarca de
Barueri no qual suspende o recolhimento do ISS. Em 28 de Maio de 2020, o Supremo
Tribunal Federal (“STF”) reafirmou a jurisprudência de que é constitucional a incidência do
ISS nos contratos de franquia através do julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”)
603136, com repercussão geral reconhecida (Tema 300).
Apesar do processo da controlada ainda estar em julgamento, por ser uma tese de
repercussão geral, a administração entende que a decisão proferida pelo STF poderá trazer
possíveis impactos no recolhimento do ISS.
30.5. Aquisições realizadas em 2020
Memorando de entendimentos firmado entre MPM e a sua controlada Corporeos
Em 24 de abril de 2020, foi assinado um memorando de entendimentos entre a MPM e sua
controlada Corporeos, que ratifica que a MPM utilizará o direito de receber os valores
decorrentes da seção de participações nas investidas M.I.G.S Serviços Estéticos S.A., Tjtm
Serviços Estéticos S.A., e A Lisa Depilação a Laser S.A., registrado em 31 de dezembro de
2019 como um contas a pagar, para efetuar um aumento de capital na Companhia durante
o exercício de 2020.
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30. Eventos subsequentes (reapresentado)--Continuação
30.5. Aquisições realizadas em 2020--Continuação
Combinações de negócios - BDG Clínica Estética Ltda. (BDG)
Em 22 de abril de 2020, a controlada indireta Urban Laser Serviços Estéticos S.A. adquiriu 100% das
quotas da BDG, companhia de capital fechado com sede no Brasil e franqueada da marca
Espaço laser. Essa aquisição visa fortalecer nossa operação na cidade de Varginha.
Ativos adquiridos e passivos assumidos
O valor justo dos ativos e passivos identificáveis na data da aquisição é apresentado a
seguir:
Ativo
Contas a receber de clientes
Outras contas a receber
Imobilizado
Intangível - contratos de franquia
Direito de uso de arrendamentos
Intangível - acordo de não competição
Total ativo

454
4
326
265
56
161
1.266

Passivo
Outros passivos
Passivo de arrendamento
Receita diferida
Total passivo

99
56
115
270

Total dos ativos identificáveis líquidos ao valor justo

996

O ágio apurado nessa aquisição foi como segue:
Contraprestação transferida
(-) Ativos líquidos adquiridos na data de aquisição
Ganho por compra vantajosa

694
(996)
(302)

Os ativos intangíveis adquiridos e os passivos identificados na combinação de negócios
possuem os seguintes prazos de amortização:
Mais-valia de ativo imobilizado
Taxa de franquia
Receita diferida

10 anos
5 anos
1 ano

A Companhia está utilizando o período de mensuração previsto no CPC 15 (R1)/IFRS 3
para revisão dos cálculos do valor justo e confirmação do ganho por compra vantajosa.

145

339

MPM Corpóreos S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

30. Eventos subsequentes (reapresentado)--Continuação
30.5. Aquisições realizadas em 2020--Continuação
Combinações de negócios - BDG Clínica Estética Ltda. (BDG)--Continuação
O montante de R$694 representa o valor presente da contraprestação na data da aquisição
cujo valor nominal de R$700, foi totalmente pago em agosto de 2020.
A Companhia não incorreu em custos relevantes associados à aquisição.
Combinações de negócios - Global Laser Mauro Ramos Ltda. (Global Laser Mauro Ramos)
Em 14 de agosto de 2020, a controlada indireta Urban Laser Serviços Estéticos S.A.
adquiriu 100% das quotas da Global Laser Mauro Ramos, companhia de capital fechado
com sede no Brasil e franqueada da marca Espaço laser. Essa aquisição visa fortalecer
nossa operação na cidade de Florianópolis.
Ativos adquiridos e passivos assumidos
O valor justo dos ativos e passivos identificáveis na data da aquisição é apresentado a
seguir:
Ativo
Contas a receber de clientes
Outras contas a receber
Imobilizado
Intangível - contratos de franquia
Direito de uso de arrendamentos
Intangível - acordo de não competição
Total ativo

711
7
334
79
417
122
1.670

Passivo
Outros passivos
Passivo de arrendamento
Receita diferida
Total passivo

464
417
303
1.184

Total dos ativos identificáveis líquidos ao valor justo
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30. Eventos subsequentes (reapresentado)--Continuação
30.5. Aquisições realizadas em 2020--Continuação
Combinações de negócios - Global Laser Mauro Ramos Ltda. (Global Laser Mauro
Ramos)--Continuação
Ativos adquiridos e passivos assumidos--Continuação
O ágio apurado nessa aquisição foi como segue:
Contraprestação transferida
(-) Ativos líquidos adquiridos na data de aquisição
Ágio determinado na transação

2.698
(486)
2.212

Os ativos intangíveis adquiridos e os passivos identificados na combinação de negócios
possuem os seguintes prazos de amortização:
Mais-valia de ativo imobilizado
Taxa de franquia
Receita diferida

10 anos
5 anos
1 ano

O ágio de R$2.212 representa o benefício econômico futuro esperado das sinergias
decorrentes da aquisição.
O montante de R$2.698 representa o valor presente da contraprestação na data da
aquisição cujo valor nominal de R$3.155, que será pago em parcelas mensais até 31 de
agosto de 2022.
A Companhia não incorreu em custos relevantes associados à aquisição.
Combinações de negócios - Global Laser Benvenuta Ltda. (Global Laser Benvenuta)
Em 14 de agosto de 2020, a controlada indireta Urban Laser Serviços Estéticos S.A.
adquiriu 100% das quotas da Global Laser Benvenuta, companhia de capital fechado com
sede no Brasil e franqueada da marca Espaço laser. Essa aquisição visa fortalecer nossa
operação na cidade de Florianópolis.
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30. Eventos subsequentes (reapresentado)--Continuação
30.5. Aquisições realizadas em 2020--Continuação
Combinações de negócios - Global Laser Benvenuta Ltda. (Global Laser Benvenuta)-Continuação
Ativos adquiridos e passivos assumidos
O valor justo dos ativos e passivos identificáveis na data da aquisição é apresentado a
seguir:
Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Outras contas a receber
Imobilizado
Intangível - contratos de franquia
Direito de uso de arrendamentos
Intangível - acordo de não competição
Total ativo

4
854
18
406
72
148
61
1.563

Passivo
Outros passivos
Passivo de arrendamento
Receita diferida
Total passivo

398
148
346
892

Total dos ativos identificáveis líquidos ao valor justo

671

O ágio apurado nessa aquisição foi como segue:
Contraprestação transferida
(-) Ativos líquidos adquiridos na data de aquisição
Ágio determinado na transação

2.831
(671)
2.160

Os ativos intangíveis adquiridos e os passivos identificados na combinação de negócios
possuem os seguintes prazos de amortização:
Mais-valia de ativo imobilizado
Taxa de franquia
Receita diferida

10 anos
5 anos
1 ano

O ágio de R$2.160 representa o benefício econômico futuro esperado das sinergias
decorrentes da aquisição.
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30. Eventos subsequentes (reapresentado)--Continuação
30.5. Aquisições realizadas em 2020--Continuação
Combinações de negócios - Global Laser Benvenuta Ltda. (Global Laser Benvenuta)-Continuação
Ativos adquiridos e passivos assumidos--Continuação
O montante de R$2.831 representa o valor presente da contraprestação na data da
aquisição cujo valor nominal de R$3.155, que será pago em parcelas mensais até 31 de
agosto de 2022.
A Companhia não incorreu em custos relevantes associados à aquisição.
30.6. Colômbia
Em 09 de outubro de 2020 a Companhia efetuou a remessa para integralização do Capital Social
Corpóreos Colômbia SAS, localizada em Bogotá, Colômbia no montante de US$ 250 (duzentos e
cinquenta mil dólares), equivalente a aproximadamente R$1.318 naquela data.
30.7. Argentina – DEFINIT
Em 02 de Outubro de 2020, a MPM celebrou com a HR-ARG (“Definit”) acordo de capitalização
mediante transferência de 11.879.950 ações que representam a aquisição de uma participação
de 51% na Companhia.
30.8. Outras aquisições
No dia 03 de novembro de 2020 a controlada Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A assinou
termo de fechamento efetivando a aquisição de 100% das quotas da empresa A3 Beleza e
Saúde Ltda no montante de R$3.690 e da empresa BJL Clínica Estética Ltda no montante de R$
1.963, ambas franquias da marca Espaçolaser.
30.9. Cancelamento das opções de vendas de ações e registro de opções de compras
Durante o mês de setembro de 2020, os acionistas / quotistas não controladores das controladas
Dyelcorp, Verano, ACLO, Alexandrite e Nine renunciaram ao seu direito de exercício das opções
de venda de suas participações nessas controladas, conforme distratos assinados entre as
partes. Dessa forma, os contratos que anteriormente possuíam emissão simultânea de opções
de compra e venda sobre a participação de não controladores no momento da combinação de
negócios passaram a conter somente uma opção de compra da participação dos acionistas não
controladores pela Companhia.
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Devido ao cancelamento da opção de venda, a Companhia reverteu o passivo contabilizado
relacionado a essa opção no montante de R$ 57.642, e restabeleceu a apresentação de
acionistas / quotistas não controladores no patrimônio líquido no montante de R$ 6.096.
A diferença entre o valor da baixa das opções e o valor da participação de acionista não
controladores foi reconhecida na linha de Lucros acumulados, dentro do patrimônio líquido
pertencente aos controladores.
Adicionalmente, como os contratos após a renúncia passaram então a conter somente opções
de compra, a Companhia aplicou o pronunciamento CPC 48/IFRS 9 e registrou um ativo no
montante de R$ 80.847, tendo como contrapartida o Patrimônio Líquido.
30.10. Plano de remuneração baseado em ações
Em reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de agosto de 2020 foi aprovado o
segundo programa de remuneração baseada em ações, nos termos do Plano de Opção de
Compra da Companhia. Com a outorga de opções de compra de ações, foram aprovadas 9.643
opções, totalizando o montante de 54.244 em opções concedidas para os executivos da
Companhia.
A titularidade das opções de conversão de ações será transferida aos participantes em
proporções idênticas de 20%, em cada aniversário do plano ao longo do período de 5 anos após
a data da outorga. A transferência é sujeita ao cumprimento cumulativo das duas condições a
seguir, em cada aniversário da data da outorga:
(i) O participante deverá ter permanecido ao longo do respectivo período de carência como
empregado da Companhia.
(ii) Evento de liquidez ou transferência de controle societário da Companhia para um
terceiro.
O preço do exercício global a ser pago pelos participantes pelas opções vestidas no final do
período é de R$209,30 para outorgas de 2020.
A tabela a seguir apresenta uma relação das informações dos modelos utilizados na data de
outorga:
Outorgas de
2020
Média ponderada do valor justo na data da mensuração (R$)
Taxa de retorno livre de risco (%)
Prazo de vida esperado das opções
Modelo utilizado
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MPM Corpóreos S.A.
Balanços patrimoniais
30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais)

Notas

Controladora
30/09/2020
31/12/2019

Consolidado
30/09/2020
31/12/2019
(reapresentado)

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Instrumentos financeiros derivativos
Opções de compra de acionistas não controladores
Adiantamento a fornecedores
Outros ativos
Total do ativo circulante
Não circulante
Contas a receber de clientes
Contas a receber - partes relacionadas
Instrumentos financeiros derivativos
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Outros ativos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Ativos por direito de uso
Total do ativo não circulante

3
4
25
6.5

863
5.882
148
6.893

1.510
3.987
165
189
5.851

217.084
379.884
121.859
56
13.036
731.919

55.109
380.490
820
35.068
1.588
12.689
485.764

4
17
25

11.335
6.442
276.655
308
11
294.751

10.515
2
5.017
261.243
333
14
277.124

5.495
5.738
38.047
12.172
18.913
172.033
347.195
54.702
654.295

36.456
6.076
7.512
11.909
160.550
348.197
68.788
639.488

301.644

282.975

1.386.214

1.125.252

5
7
8
9

Total do ativo

3
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MPM Corpóreos S.A.
Balanços patrimoniais
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Notas

Controladora
30/09/2020
31/12/2019

Consolidado
30/09/2020
31/12/2019
(reapresentado)

Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Passivo de arrendamento
Fornecedores
Contrato oneroso
Receita diferida
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a pagar
Parcelamento de impostos
Contas a pagar a ex-acionistas
Opções de compra e venda de participação de não controladores
Contas a pagar - partes relacionadas
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Não circulante
Contrato oneroso
Empréstimos e financiamentos
Debentures
Passivo de arrendamento
Instrumentos financeiros derivativos
Impostos e contribuições a pagar
Contas a pagar a ex-acionistas
Parcelamento de impostos
Provisões para desmantelamento de ativos
Provisão para perda de investimentos
Provisões para demandas judiciais
Contas a pagar - partes relacionadas
Total do passivo não circulante

10
9

2.678
803
62.103

1.046
17
390
62.714

-

65.584

8
10
11
9

8
20.2
16
13
18
6.5

16
18
13
5
14
17

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reserva de lucros
Prejuízos acumulados
Ágio/deságio em transação de capital
Patrimônio líquido atribuível aos controladores

64.167

142.703
15.242
33.072
8.243
262.583
39.106
23.546
2.731
43.423
64.634
213
14.768
650.264

74.600
28.718
24.418
8.243
180.485
26.971
41.449
2.733
24.650
125.753
8.995
547.015

619
3.073
17.156
20.848

619
1.412
17.112
19.143

73.466
344.811
0
33.167
2.387
3.743
12.915
7.534
6.020
0
18.680
8.899
511.622

82.369
66.113
109.146
39.797
2.684
3.979
13.035
8.380
5.039
20.621
3.896
355.059

98.403
89.412
29.031
(56.129)
54.495
215.212

98.403
85.922
41.503
(26.163)
199.665

98.403
89.412
29.031
(56.129)
54.495
215.212

98.403
85.922
41.503
(26.163)
199.665

19
-

Participação de acionistas não controladores

-

-

9.116

23.513

Total do patrimônio líquido

215.212

199.665

224.328

223.178

Total do passivo e patrimônio líquido

301.644

282.975

1.386.214

1.125.252

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias individuais e
consolidadas.
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MPM Corpóreos S.A.
Demonstrações dos resultados
Trimestres e períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Notas

Trimestre atual
01/07/2020 a
30/09/2020

Controladora
Trimestre do
Acumulado no
exercício
exercício atual
anterior
01/01/2020 a
01/07/2019 a
30/09/2020
30/09/2019

Acumulado no
exercício
anterior
01/01/2019 a
30/09/2019

Receita líquida de vendas

-

-

-

-

Custo dos serviços prestados
Prejuízo bruto

-

-

-

-

Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas operacionais

22
5

(Prejuízo) lucro antes do resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
(Prejuízo) lucro líquido do período

(932)
(2.931)
(83)

(3.342)
(54.993)
(204)

(776)
48.779
(174)

(1.262)
76.713
3.568

(3.946)

(58.539)

47.829

79.019

701
(978)

10.579
(8.168)

4
(3)

(4.223)

(56.128)

47.830

23
23

5
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MPM Corpóreos S.A.
Demonstrações dos resultados--Continuação
Trimestres e períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Notas

Trimestre atual
01/07/2020 a
30/09/2020

Consolidado
Acumulado no
Trimestre do
Acumulado no
exercício atual exercício anterior exercício anterior
01/01/2020 a
01/07/2019 a
01/01/2019 a
30/09/2020
30/09/2019
30/09/2019

Receita líquida de vendas

20

114.011

315.055

204.114

500.685

Custo dos serviços prestados
Lucro bruto

21

(72.717)
41.294

(196.437)
118.618

(71.147)
132.967

(206.031)
294.654

Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas operacionais

22
22

(23.774)
(599)
1.707

(37.053)
(93.102)
1.567

2.195
(49.319)
4.585

(7.983)
(138.084)
8.449

18.628

(9.970)

90.428

157.036

3.466
(24.023)

37.374
(72.101)

3.638
(11.462)

12.667
(40.328)

(1.929)

(44.697)

82.604

129.375

(5.284)
(5.284)
-

(20.872)
(25.532)
4.660

(17.595)
(11.232)
(6.363)

(43.588)
(33.460)
(10.128)

(Prejuízo) lucro líquido do período

(7.213)

(65.569)

65.009

85.787

(Prejuiízo) lucro líquido do período atribuído a
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

(4.223)
(2.990)

(56.129)
(9.440)

47.830
17.179

69.264
16.523

Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras

23
23

(Prejuízo) lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social - Corrente
Imposto de renda e contribuição social - Diferido

16
16

(Prejuízo) lucro líquido por ação ordinária - básico
(Prejuízo) lucro líquido por ação ordinária - diluído

24
24

(0,4798)
(0,4798)

(6,3771)
(6,3771)

5,4342
5,4342

7,8695
7,8695

(Prejuízo) lucro líquido por ação preferencial - básico
(Prejuízo) lucro líquido por ação preferencial - diluído

24
24

(0,4798)
(0,4798)

(6,3771)
(6,3771)

5,4342
5,4342

7,8695
7,8695

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias individuais e
consolidadas.
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MPM Corpóreos S.A.
Demonstrações dos resultados abrangentes
Trimestres e períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Trimestre
atual
01/07/2020 a
30/09/2020

Controladora
Acumulado
Trimestre do
no exercício
exercício
atual
anterior
01/01/2020 a
01/07/2019 a
30/09/2020
30/09/2019

Acumulado
no exercício
anterior
01/01/2019 a
30/09/2019

Lucro (prejuízo) líquido do período
Outros resultados abrangentes

(4.223)
-

(56.128)
-

47.830
-

69.263
-

Total de resultado abrangente do período

(4.223)

(56.128)

47.830

69.263

Trimestre
atual
01/07/2020 a
30/09/2020

Consolidado
Acumulado
Trimestre do
no exercício
exercício
atual
anterior
01/01/2020 a
01/07/2019 a
30/09/2020
30/09/2019

Acumulado
no exercício
anterior
01/01/2019 a
30/09/2019

Lucro (prejuízo) líquido do período
Outros resultados abrangentes

(7.213)
-

(65.569)
-

65.009
-

85.787
-

Total de resultado abrangente do período

(7.213)

(65.569)

65.009

85.787

(4.223)
(2.990)

(56.129)
(9.440)

47.830
17.179

69.264
16.523

Atribuído a
Acionistas controladores
Acionistas não controladores

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias individuais e
consolidadas.

7

355

356
98.403

17.412

2.255
1.235
-

13.922

13.045

436
-

12.609

72.000

-

72.000

72.000

-

72.000

6.106

-

6.106

7.017

3.463
-

3.554

Reserva
legal

22.925

(2.472)
(10.000)
-

35.397

144.740

(3.463)
(10.460)
69.263

89.400

(56.129)

(56.129)

-

-

-

-

54.495

215.212

78.186
2.255
1.235
(10.000)
(56.129)

199.665

(26.163)
80.658
-

212.671

436
(37.503)
(10.460)
69.263

190.935

(32.534)

(37.503)
-

4.969

8

9.116

(2.094)
264
(3.127)
(9.440)

23.513

23.592

3.125
(5.565)
1.225
(3.917)
16.523

12.201

224.328

76.092
2.255
1.499
(13.127)
(65.569)

223.178

236.263

3.125
436
(43.068)
1.225
(14.377)
85.786

203.136

Patrimônio
Ágio/deságio líquido atribuído Participação de
Reserva para
Prejuízos
em transação aos acionistas acionistas não Patrimônio
investimento acumulados
de capital
controladores
controladores
líquido

Reservas de lucros

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas.

Saldos em 30 de setembro de 2020

-

98.403

Saldos em 31 de dezembro de 2019

Efeito da alteração de parcipação em controladas
Plano de opção de compra de ações
Aporte de capital em controladas
Dividendos pagos
Prejuizo do período

8.403

-

8.403

Saldos em 30 de setembro de 2019

Adição de não controladores devido combinação de
negócios
Plano de opção de compra de ações
Efeito da alteração de participação em controladas
Aporte de capital em controladas
Constituição de reserva legal
Dividendos pagos
Lucro (prejuízo) líquido do período

Saldos em 31 de dezembro de 2018

Capital
social

Reservas de capital
Reserva
para futuro
Ágio na
aumento de subscrição
capital
de ações

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

MPM Corpóreos S.A.

MPM Corpóreos S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)
Controladora
30 de setembro de
2020
2019

Consolidado
30 de setembro de
2020
2019
(reapresentado)

Fluxos de caixa das atividades operacionais
(Prejuízo) lucro do período antes do imposto de renda e contribuição
social
Ajustes para reconciliar o resultado do período com o caixa das atividades
operacionais
Ajuste a valor presente
Depreciação e amortização
Resultado de equivalência patrimonial
Resultado de instrumentos financeiros
Juros de empréstimos, arrendamentos e parcelamentos fiscais
Provisão de crédito de liquidação duvidosa
Provisão (reversão) para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Despesas com plano de opção de ações
Valor residual da baixa de ativo imobilizado e intangível
Redução (aumento) em ativos
Contas a receber
Adiantamentos a fornecedores
Outos ativos
Contas a receber - partes relacionadas
Aumento (redução) em passivos
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a pagar
Contas a pagar - partes relacionadas
Receita DiferidaV
Pagamento de imposto de renda e contribuição social
Demais contas a pagar
Pagamento de parcelamento de impostos
Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros
Juros pagos - arrendamentos
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Caixa adquirido na aquisição de controle
Aquisição de controladas
Pagamento a ex-acionistas por aquisição de empresas
Aquisição de Imobilizado
Aquisição de Intangível
Dividendos recebidos
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades de investimentos

(56.128)

69.263

(44.697)

129.375

28
54.993
(2.506)
2.255
-

23
(76.713)
15.513
776
436
-

(1.742)
43.471
(5.813)
45.657
37.459
(1.939)
2.255
1.377

(6.982)
43.978
10.598
23.900
46.453
13.672
436
4.850

165
(1.382)
(820)

(2.744)
(329)
(4.088)

(1.767)
1.532
(12.003)
338

(81.238)
7371
(18.130)
(10.843)

1.632
786
44
(933)

(1.009)
9.051
(166)
10.013

8.654
12.135
1.223
5.215
80.932
(33.116)
(4.295)
(2.487)
(45.660)
(6.730)
79.999

4.697
12.501
4.183
16.868
(72.538)
(1.902)
(30.670)
(740)
(14.300)
(4.481)
77.058

(1.235)
(390)
11.911
10.286

(9.092)
(12.457)
(102)
22.000
349

20
(7.565)
(51.682)
(23.961)
(5.058)
(88.246)

2.052
10.265
(56.723)
(42.443)
(25.963)
(112.812)

(10.000)
(10.000)

(10.460)
(10.460)

450.326
(252.152)
(14.823)
(13.129)
170.222

103.396
(35.670)
(17.312)
(14.377)
36.037

(647)
1.510
863

(98)
220
122

161.975
55.109
217.084

283
69.252
69.535

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Captação de empréstimos e financiamentos
Pagamento de empréstimos e financiamentos - principal
Contraprestação de arrendamentos
Dividendos pagos
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) atividades de financiamento
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa líquidos
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no final do período

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias individuais e
consolidadas.
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MPM Corpóreos S.A.
Demonstrações do valores adicionado
Períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)
Controladora
30 de setembro de
2020
2019

Consolidado
30 de setembro de
2020
2019

Receitas
Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços
Outras receitas
Provisão/Reversão de Perdas Crédito Esperada

-

1
1
-

341.966
360.805
1.933
(20.772)

571.890
599.046
1.144
(28.300)

Insumos adquiridos de terceiros
Custos Prods. Mercs e Servs Vendidos
Materiais, energia, Servs. De terceiros e Outros
Perda / recuperação de ativos

(1.412)
(1.412)

(1.036)
(1.036)

(80.615)
(2.359)
(78.256)

(74.054)
(12.716)
(61.338)

Valor Adicionado Bruto

(1.412)

(1.035)

261.351

497.836

(28)
(28)

(24)
(24)

(35.733)
(35.733)

(53.477)
(53.477)

(1.440)

(1.059)

225.618

444.359

Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras
Resultado de equivalência patrimonial

(52.486)
2.507
(54.993)

72.346
6
72.340

14.612
14.612
-

591
591
-

Valor adicionado total a distribuir

(53.926)

71.287

240.230

444.950

Distribuição do valor adicionado

53.926

(71.287)

(240.230)

(444.950)

Pessoal
Remuneração direta
Benefícios
F.G.T.S.

(2.060)
(2.021)
(39)
-

(438)
(438)
-

(165.730)
(86.533)
(71.124)
(8.073)

(171.949)
(91.437)
(71.728)
(8.784)

(29)
(5)
(24)

(7)
(4)
(3)

(57.303)
(41.552)
(9)
(15.742)

(111.303)
(85.441)
(2)
(25.860)

(114)
(31)
(91)
8

(1)
(1)

(82.765)
(14.601)
(50.415)
(17.749)

(69.351)
(20.873)
(22.148)
(26.330)

56.129
66.129
(10.000)

(70.841)
(60.381)
(10.460)

65.568
78.697
(13.129)

(92.347)
(77.970)
(14.377)

Retenções
Depreciação e Amortização
Valor adicionado liquido produzido

Impostos, Taxas e contribuições
Federais
Estaduais
Municipais
Remuneração de capitais de terceiros
Aluguéis
Despesas financeiras
Outros
Remuneração de capitais próprios
Prejuízo do período (lucros retidos)
Dividendos pagos

As notas explicativas são parte integrante das informações financeiras intermediárias individuais e
consolidadas.
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MPM Corpóreos S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional
A MPM Corpóreos S.A. (“MPM”) é uma sociedade anônima de capital fechado com sede na
Avenida do Eucaliptos, no. 762 - sala 02, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, Brasil. A
MPM foi constituída em 04 de novembro de 2016, tendo como objeto social, primordialmente, a
participação direta e indireta no capital de Companhias dedicadas à atividade de prestação de
serviços fisioterapêuticos. A MPM e suas controladas são, em conjunto, chamadas “Companhia”.
A Companhia tem como controlador o bloco contendo os acionistas fundadores.
COVID-19
Atendendo às determinações das autoridades competentes, a Companhia e suas controladas
fecharam temporariamente lojas em várias cidades do Brasil. Desde que teve início a crise do
COVID-19 (coronavírus), foi adotado um plano de contingenciamento pela diretoria que trabalha
pela prevenção e contenção da proliferação da doença, bem como pela continuidade dos seus
negócios.
A Companhia segue monitorando o assunto e acompanhando estritamente as recomendações
das autoridades de saúde do país, estados e prefeituras onde possui lojas. Como forma de
atenuar os impactos mencionados, a Companhia montou um comitê de crise e vêm trabalhando
fortemente em ajustes de gastos recorrentes e revisão dos planos de investimento, visando a
preservação dos resultados e geração de caixa da Companhia.
Seguindo as orientações dos Ofícios Circulares/CVM/SNC/SEP nº 02/20 e nº 03/20, e levando
em consideração o cenário econômico e os riscos e incertezas advindos dos impactos do
COVID-19, a Companhia revisou as estimativas contábeis relacionadas abaixo:
(i)

Perdas estimadas do contas a receber;

(ii) Valor justo dos instrumentos financeiros;
(iii) Taxas de juros utilizadas para descontos a valor presente;
(iv) Avaliação de não recuperação dos ativos imobilizados, intangíveis e direitos de uso;
(iv) Identificação dos descontos obtidos em contratos de arrendamento que estão relacionados
com a COVID-19; e
(v) Revisão da satisfação das obrigações de performance para reconhecimento da receita de
serviços prestados.
Como resultado dessa revisão, a Companhia identificou ajustes que deveriam ser reconhecidos
nas informações financeiras intermediárias do trimestre e período de nove meses findos em 30
de setembro de 2020. Os efeitos dos descontos obtidos nos contratos de arrendamento estão
descritos na Nota 9, e os efeitos do diferimento do reconhecimento da receita de serviços
prestados estão descritos na Nota 20.
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MPM Corpóreos S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas--Continuação
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Resumo das principais políticas contábeis
As informações financeiras intermediárias foram preparadas de acordo com a Deliberação CVM
nº 673/11, que estabelece o conteúdo mínimo de uma demonstração financeira intermediária e
os princípios para reconhecimento e mensuração para demonstrações completas ou
condensadas de período intermediário.
As informações financeiras intermediárias, nesse caso, têm como objetivo prover as informações
trimestrais com base nas últimas demonstrações financeiras anuais completas. Portanto, elas
focam em novas atividades, eventos e circunstâncias e não duplicam informações previamente
divulgadas, exceto quando a Administração julga relevante a manutenção de uma determinada
informação. As informações financeiras intermediárias aqui apresentadas foram preparadas com
base nas políticas contábeis e métodos de cálculo de estimativas adotados na elaboração das
demonstrações financeiras anuais do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
Exceto quanto à contabilização dos benefícios concedidos à Companhia na condição de
arrendatária devido à COVID-19, não houve mudanças de qualquer natureza em relação a tais
políticas e métodos de cálculo de estimativas. Conforme permitido pela Deliberação CVM nº
673/11, a Administração optou por não divulgar novamente em detalhes as políticas contábeis
adotadas pela Companhia. Assim, faz-se necessário a leitura destas informações financeiras
intermediárias individuais e consolidadas em conjunto com as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas anuais do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
Benefícios Relacionados à COVID-19 Concedidos para Arrendatários em Contratos de
Arrendamento
Em 7 de julho de 2020, a CVM emitiu a Deliberação CVM Nº 859, que trata da contabilização de
benefícios concedidos pelos arrendadores a arrendatários devido ao COVID-19. A Deliberação
proporciona um expediente prático. O arrendatário que fizer essa opção deve contabilizar
qualquer mudança no pagamento do arrendamento resultante do benefício concedido no contrato
de arrendamento da mesma forma que contabilizaria se a mudança não fosse uma modificação
do contrato de arrendamento. Isso implica no tratamento contábil dos descontos de aluguéis
recebidos pela Companhia na condição de arrendatária como um ganho a ser abatido da
despesa financeira de arrendamentos reconhecida no resultado do período.
Esse expediente prático pode ser aplicado somente se as seguintes condições forem satisfeitas:
(a) A alteração nos pagamentos do arrendamento resulta em uma contraprestação revista para
o arrendamento que é substancialmente igual ou inferior à contraprestação para o
arrendamento imediatamente anterior à alteração;
(b) Qualquer redução nos pagamentos de arrendamento afeta apenas os pagamentos
originalmente devidos em ou antes de 30 de setembro de 2021; e
(c) Não há alteração substancial de outros termos e condições do contrato de arrendamento.
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MPM Corpóreos S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas--Continuação
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
Reconhecimento da receita diante do cenário da COVID-19
A Comissão de Valores Mobiliários acompanhou atentamente os impactos do Coronavírus nos
mercados de capitais mundiais e, em especial, no mercado brasileiro. Dada a interconectividade
da cadeia produtiva global, alguns regulados da CVM podem estar sujeitos a impactos econômico
financeiros advindos da epidemia. Tais impactos devem ser, na medida do possível, refletidos nas
demonstrações financeiras das companhias registradas na CVM. Para tanto, as Áreas Técnicas da
CVM destacam a importância de as Companhias Abertas e seus Auditores Independentes
considerarem cuidadosamente os impactos do COVID-19 em seus negócios e reportarem nas
demonstrações financeiras os principais riscos e incertezas advindos dessa análise, observadas
as normas contábeis e de auditoria aplicáveis. Nesse sentido, dentre os diversos riscos e
incertezas aos quais a Companhia está exposta, especial atenção deve ser dada àqueles eventos
econômicos que tenham relação com a continuidade de seus negócios e/ou às estimativas
contábeis levadas à efeito, como, por exemplo, o Reconhecimento de Receita e Provisões para
Perda Esperada
Em decorrência das medidas restritivas, associadas à disseminação da pandemia de COVID-19,
tivemos que encerrar temporariamente as operações de nossas lojas, a partir do dia 23 de março
de 2020. Ao longo dos meses posteriores, fomos reabrindo gradualmente até o mês de setembro,
quando nossa operação foi totalmente restabelecida. Durante esses meses, apesar de estarmos
realizando vendas de novos contratos e contarmos com clientes ativos e pagantes dos serviços
previamente contratados, não foi possível realizar as sessões nas unidades que estiveram
fechadas. Consequentemente, nesse período, conforme práticas contábeis, não ocorreu o
reconhecimento de receita sobre serviços, dada a impossibilidade destes serviços serem
prestados. Os respectivos valores foram mantidos momentaneamente em uma conta do Passivo
Circulante denominada “Receita diferida”. Com a reabertura das unidades e restabelecimento de
nossos serviços, nossos clientes poderão ser atendidos novamente seguindo o curso normal de
suas sessões, conforme previsto em nossa estimativa de reconhecimento em receita.
Esse efeito tenderá a se compensar nos meses seguintes, no momento em que conseguirmos
concluir a prestação dos serviços previamente contratados, normalizando esse efeito do
encerramento intempestivo de nossa atividade.
A Companhia optou pela utilização desse expediente prático. O impacto no resultado do período
de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 estão demonstrados na Nota 9.
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MPM Corpóreos S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas--Continuação
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.1. Declaração de conformidade e base de preparação
As informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas foram elaboradas e
apresentadas de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) - Demonstração
Intermediária, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), e de acordo
com a norma internacional IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International
Accounting Standards Board (“IASB”), ”) de forma condizente com as normas expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aplicáveis à elaboração das informações
trimestrais.
As informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas foram elaboradas com
base no custo histórico, exceto pelos instrumentos financeiros derivativos, que foram
mensurados pelos seus valores justos. O custo histórico geralmente é baseado no valor
justo das contraprestações pagas em troca de ativos.
A Administração avaliou a capacidade da Companhia e suas controladas em continuar
operando normalmente e está convencida de que elas possuem recursos para dar
continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem
conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre
a sua capacidade de continuar operando. Assim, as informações financeiras intermediárias
individuais e consolidadas foram preparadas com base no pressuposto de continuidade
operacional dos negócios da Companhia.
As informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas do trimestre e período
de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 foram aprovadas pelo Conselho de
Administração em 06 de janeiro de 2021.
2.2. Reapresentação das informações financeiras trimestrais
Após a emissão das informações financeiras individuais e consolidadas referentes ao
período findo em 30 de setembro de 2020, a Administração identificou reclassificações que
afetam os balanços patrimoniais e demonstrações dos fluxos de caixa individuais e
consolidados para o período findo naquela data. Consequentemente, a Companhia está
reapresentando as informações financeiras individuais e consolidadas compreendendo
esses exercícios.
Os ajustes nas atividades operacionais, nas demonstrações dos fluxos de caixa foram
decorrentes das reclassificações para melhor apresentação das demonstrações dos fluxos
de caixa conforme descrito a seguir.
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Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas--Continuação
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.2.

Reapresentação das informações financeiras trimestrais--Continuação
Balanços patrimoniais

Ref

Controladora
30/09/2020
Ajustes 30/09/2020

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Opções de compra de acionistas não controladores
Adiantamento a fornecedores
Outros ativos
Total do ativo circulante
Não circulante
Contas a receber de clientes
Contas a receber - partes relacionadas
Instrumentos financeiros derivativos
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Outros ativos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Ativos por direito de uso
Total do ativo não circulante

Consolidado
30/09/2020
Ajustes 30/09/2020
Reapresentado

863
5.882
148
6.893

863
5.882
148
6.893

217.084
379.884
121.859
56
13.036
731.919

217.084
379.884
121.859
56
13.036
731.919

11.335

11.335

6.442
276.655
308
11
294.751

6.442
276.655
308
11
294.751

5.495
5.738
38.047
12.172
18.913
0
172.033
347.195
54.702
654.295

38.047

5.495
5.738
12.172
18.913
172.033
347.195
54.702
616.248

301.644

301.644

1.386.214

38.047

1.348.167

(a)

Total do ativo
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Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas--Continuação
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.2.

Base de consolidação--Continuação
Ref

Passivo
Circulante
Empréstimos e financiamentos
Passivo de arrendamento
Fornecedores
Contrato oneroso
Receita diferida
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a pagar
Parcelamento de impostos
Contas a pagar a ex-acionistas
Opções de compra e venda de participação
de não controladores
Contas a pagar - partes relacionadas
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Não circulante
Contrato oneroso
Empréstimos e financiamentos
Debentures
Passivo de arrendamento
Instrumentos financeiros derivativos
Impostos e contribuições a pagar
Contas a pagar a ex-acionistas
Parcelamento de impostos
Provisões para desmantelamento de ativos
Provisão para perda de investimentos
Provisões para demandas judiciais
Contas a pagar - partes relacionadas
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reserva de lucros
Prejuízos acumulados
Ágio/deságio em transação de capital
Patrimônio líquido atribuível aos
controladores
Participação de acionistas não controladores

30/09/2020

(b) & (c)

(b) & (c)

-

30/09/2020

30/09/2020
Reapresentado

Consolidado
Ajustes

2.678
803
-

2.678
803
-

142.703
15.242
33.072
8.243
262.583
39.106
23.546
2.731
43.423

62.103

62.103

64.634

65.584

65.584

213
14.768
650.264

619
3.073
17.156
20.848

73.466
344.811
33.167
2.387
3.743
12.915
7.534
6.020
18.680
8.899
511.622

98.403
89.412
29.031
-56.129
54.495

98.403
89.412
29.031
56.129
54.495

619
3.073
17.156
20.848

(a)

-

Controladora
Ajustes

40.434

-

98.403
89.412
29.031
56.129
54.495
215.212

-

-

Total do patrimônio líquido

215.212

Total do passivo e patrimônio líquido

301.644
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40.434

-

215.212

215.212

-

9.116

215.212

224.328

301.644

1.386.214

9.301

30/09/2020

142.703
15.242
23.771
8.243
262.583
39.106
23.546
2.731
43.423
64.634

(9.301)

38.047

38.047

9.514
14.768
650.264

73.466
306.764
33.167
2.387
3.743
12.915
7.534
6.020
18.680
8.899
473.575

98.403
89.412
29.031
-56.129
54.495
-

215.212
9.116

38.047

224.328
1.348.167

MPM Corpóreos S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas--Continuação
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.2.

Reapresentação das informações financeiras trimestrais--Continuação
(a) Refere-se a reclassificações de determinados instrumentos financeiros derivativos
anteriormente apresentados de forma líquida na rubrica de empréstimos e
financiamentos no passivo circulante.
(b) R$ 9.514 referem-se a eliminação no processo de consolidação de valores de royalties
a pagar entre empresas controladas anteriormente apresentadas no grupo de contas a
pagar com partes relacionadas.
(c) R$ 213 referem-se a reclassificação de valores a pagar para Elosgate Portal de
Serviços Financeiros Ltda. anteriormente apresentados no grupo de fornecedores.

2.3.

Base de consolidação
As informações financeiras intermediárias consolidadas compreendem as informações
financeiras da MPM Corpóreos S.A. e suas controladas em 30 de setembro de 2020, 31 de
dezembro e 30 de setembro de 2019, nas quais são mantidas as seguintes participações
acionárias diretas ou indiretas:
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MPM Corpóreos S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas--Continuação
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.3. Base de consolidação--Continuação
% Participação
30/09/2020
31/12/2019
Direta
Indireta
Direta
Indireta
Controladas
Elcorp Rio Serviços Estéticos Ltda (v)
At Corp Serviços Estéticos Ltda (iv)
Flor Do Campo - Serviços Estéticos Ltda
Atm Corp Serviços Estéticos Ltda (iv)
Limeira Serviços Estéticos Ltda (iv)
Lisa A Laser Serviços Estéticos Ltda (vii)
Lisa A Laser Gonzaga Serviços Estéticos Ltda (vii)
Winners Corp. Serviços Estéticos S.A. (xi)
Santa Ursúla Serviços Estéticos Ltda (iv)
Lasercorp Serv. Estéticos Ltda (vi)
Lisa A Laser Embaré Serv. Estéticos Ltda (vii)
Mv Corp Serviços Estéticos Ltda (ix)
Dyelcorp Serviços Estéticos S.A.
El Participações S.A.
Urban Laser Serviços Estéticos S.A.
Ul - Serviços Estéticos Eireli
Ayoub & Ayoub Serviços Estéticos S.A.
Lagos Laser Serviços Terapêuticos Ltda
El Rio Serviços De Depilação Estetica Ltda
Cuiaba Laser Serviços Terapêuticos Ltda
Drbm Serviços Estéticos Ltda
Jacarei Serv. Esteticos Eireli
Gbm Servicos De Estetica Ltda
El Pedra Selada Servicos De Estetica Ltda
M3 Servicos Esteticos Ltda
Mmc Corp Serviços Estéticos Ltda
Mm Corp Serviços Estéticos Ltda
Mpac Corp Serviços Estéticos Ltda
Mgm Corp Serviços Estéticos Ltda
Mg Corp Serviços Estéticos Ltda
Gavea Servicos Esteticos Ltda
Bdg Clinica Estetica Ltda
Global Laser Mauro Ramos Ltda
Global Laser Benvuta Ltda
M5 Serviços Estéticos Ltda
M2 Serviços Estéticos Ltda
M4 Serviços Estéticos Ltda
Mt Corp Serviços Estéticos Ltda
Mtg Corp Serviços Estéticos Ltda
Dyel Cuiabá Clínicas De Estética Ltda
Dyel Porto Velho Clínicas De Estética Ltda
Dyel Várzea Grande Clínicas De Estética Ltda
Aclo Serviços Estéticos S.A. (ii)
Vila Velha Laser Serviços Estéticos S.A.
Alexandrite Estética E Laser S.A. (ii)
Verano Depilação S.A. (iii)

-
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100,00%
60,00%
50,00%
60,00%
60,00%
100,00%
100,00%
56,00%
60,00%
87,50%
100,00%
100,00%
51,00%
52,50%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
52,50%
100,00%
100,00%
52,50%
52,50%
51,00%
51,00%
51,01%
51,01%
51,01%
51,01%
51,01%
52,50%
51,00%
51,00%
51,00%
51,01%
51,01%
51,01%
51,01%
51,01%
100,00%
100,00%
100,00%
63,00%
51,00%
63,00%
57,00%

-

50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
50,00%
51,00%
50,00%
50,00%
50,00%
40,00%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
99,00%
100,00%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
51,01%
51,01%
51,01%
51,01%
51,01%
51,01%
51,01%
51,01%
51,01%
51,01%
100,00%
100,00%
100,00%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%

MPM Corpóreos S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas--Continuação
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.3. Base de consolidação--Continuação
% Participação
30/09/2020
31/12/2019
Direta
Indireta
Direta
Indireta
Controladas
M.I.G.S Serviços Estéticos S.A. (viii)
Tjtm Serviços Estéticos S.A.
A Lisa Depilação A Laser S.A.
Nine Members Laser - Servicos Esteticos Sa
YAM Participações Ltda
PIM Serviços Administrativos Ltda
EL Franchising Ltda
TL Franchising Ltda
Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.
APL Participações Societárias S.A.
Tew Estetica Ltda
Mafra Centro de Beleza Depilação Ltda
Leew Serviços Estéticos Ltda
Clínica de Estética Fortaleza 01 Ltda
Clínica de Estética Fortaleza 02 Ltda
Costa & Curvo Estetica Ltda.
Riocorp Serviços Estéticos Ltda (x)
YTP Participações Ltda
EL Commerce - Plataforma Digital Para Intermediacao De Negocios Ltda.
(i)
AUT Estética S.A.
ES LASER.
Abbruzzese & Moura Estetica Ltda
EF Franchising Serviços Terapeuticos Ltda

99,99%
99,99%
99,99%
82,61%
51,00%
6,00%
75,00%
50,00%
-

100,00%
51,00%
51,00%
51,00%
17,39%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
50,00%
-

51,00%
51,00%
51,00%
99,99%
99,99%
99,99%
82,61%
51,00%
6,00%
51,00%
50,00%
-

51,00%
17,39%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
-

100%
51,00%
51,00%
75,00%

51,00%
-

51,00%
51,00%
75,00%

100,00%
51,00%
-

(i)

A empresa “MR Laser Ltda” teve sua razão social alterada para “EL COMMERCE - PLATAFORMA DIGITAL PARA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS Ltda”
durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

(ii)

No dia 17 de agosto de 2020 a controlada Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A adquiriu mais 12,25% da participação acionária das entidades Aclo Serviços
Estéticos SA e Alexandrite Estética e Laser SA. A participação indireta da controladora nessas companhias passa de 51% para 63,25%.

(iii)

No dia 17 de agosto de 2020 a controlada Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A adquiriu mais 6,125%, da participação acionária da empresa Verano Depilação
Ltda. A participação indireta da controladora na entidade passa de 51% para 57,125%.

(iv) No dia 24 de agosto de 2020 a controlada Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A adquiriu mais 10% da participação das entidades At Corp Serviços Estéticos Ltda,
que detém 100% de participação na Santa Úrsula Serviços Estéticos Ltda, Atm Corp Serviços Estéticos Ltda e Limeira Serviços Estéticos Ltda. companhias de
capital fechado com sede no Brasil e franqueadas da marca Espaçolaser. A participação indireta da controladora passa de 50% para 60%.
(v)

No dia 14 de agosto de 2020 a controlada Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A adquiriu 50% da participação da empresa Elcorp Rio Serviços Estéticos Ltda. A
participação indireta da controladora passa de 50% para 100%.

(vi) No dia 19 de agosto de 2020 a controlada Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A adquiriu 37,5% da participação da empresa Lasercorp Serv. Estéticos Ltda. A
participação indireta da controladora passa de 50% para 87,5%.
(vii) No dia 21 de agosto de 2020 a controlada indireta Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A adquiriu 50% da participação das empresas Lisa a Laser Serviços
Estéticos Ltda, Lisa a Laser Gonzaga Serviços Estéticos Ltda e Lisa a Laser Embaré Serv. Estéticos Ltda. A participação indireta da controladora passa de 50%
para 100%.
(viii) No dia 21 de agosto 2020 a controlada Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A adquiriu 50% da participação acionária da empresa MIGS Serviços Estéticos S.A. A
participação indireta da controladora passa de 50% para 100%.
(ix) No dia 21 de agosto 2020 a controlada Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A adquiriu 60% da participação da empresa MV Corp Serviços Estéticos Ltda. A
participação indireta da controladora passa de 40% para 100%.
(x)

No dia 21 de agosto 2020 a controlada Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A adquiriu 50% da participação da empresa Riocorp Serviços Estéticos Ltda. A
participação indireta da controladora passa de 50% para 100%.

(xi) No dia 14 de agosto de 2020 a controlada Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A adquiriu 5% da participação acionária da verna Corp. Serviços Estéticos S.A. A
participação indireta da controladora passa de 51% para 56%.
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Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas--Continuação
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

2. Resumo das principais políticas contábeis--Continuação
2.4. Novos pronunciamentos, interpretações e alterações adotados
Não foram emitidas ou alteradas normas ou interpretações que ainda não estejam vigentes
que possam, na opinião da Companhia, quando da sua adoção, ter impacto significativo no
resultado ou no patrimônio líquido divulgado pela Companhia.

3. Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
30/09/2020
31/12/2019
Caixas e bancos
Aplicações financeiras

863
863

757
753
1.510

Consolidado
30/09/2020
31/12/2019
125.760
91.324
217.084

12.954
42.155
55.109

Os equivalentes de caixa estão representados por aplicações financeiras em Certificados de
Depósito Bancário (CDBs) e são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa
de curto prazo e não para investimento ou outros fins. Os equivalentes de caixa podem ser
resgatáveis com o próprio emissor a qualquer momento, são de curto prazo e não sofrem risco
de mudanças de valores.
Os títulos possuem rentabilidade compatível com a variação do Certificado de Depósito
Interbancário (CDI) e são mantidos junto a instituições de primeira linha e em Fundos de
investimentos financeiros, com remunerações próximas ao Certificado de Depósito Interbancário
(CDI). Em 30 de setembro de 2020, as aplicações financeiras em CDB eram remuneradas a uma
taxa entre 97,50% a 100% do CDI (95% a 100% do CDI em 31 de dezembro de 2019).

4. Contas a receber de clientes
As contas a receber de clientes são reconhecidas ao valor total da transação e ajustadas pela
provisão para crédito de liquidação duvidosa, se necessário. A provisão é substancialmente
constituída sobre recebíveis vencidos, além de contas a receber específicas consideradas não
cobráveis.
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Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas--Continuação
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

4. Contas a receber de clientes--Continuação
Consolidado
31/12/2019
30/09/2020
Proveniente de vendas por meio de:
Administradoras de cartões de crédito (a)
Vendas de franquias (c)
Serviços (royalties)
Ajuste a Valor Presente
Provisão de crédito de liquidação duvidosa

Ativo circulante
Ativo não circulante

373.483
13
50.589
(308)
(38.398)
385.379

455.325
3.526
27.036
(2.050)
(66.891)
416.946

379.884
5.495

380.490
36.456

(a) Vendas a prazo com cartões de crédito são recebidas em parcelas que não ultrapassam 18 meses. Tais parcelas não são sujeitas a taxas de juros
explícitas.
(b) Vendas a prazo com cheques são recebidas em parcelas que não ultrapassam 12 meses. Desde o ano de 2018 a Companhia optou por não receber
cheque como forma de pagamento.
(c) Vendas a prazo de franquias são recebidas em parcelas que não ultrapassam 10 meses. Tais parcelas não são sujeitas a taxa de juros explícitas.

A idade do saldo de contas a receber de clientes e demais contas a receber pode ser
demonstrada conforme segue:
Consolidado
31/12/2019
30/09/2020
A vencer
Títulos vencidos
De 1 a 30 dias
De 31 a 90 dias
De 91 a 180 dias
Total

383.599

415.927

1.195
529
56
385.379

666
327
26
416.946

(d)

A movimentação da provisão para crédito de liquidação duvidosa no período foi:
Consolidado
Saldo em 1º de janeiro de 2019
Constituição de provisão
Recuperação de créditos vencidos
Incorporação de controladas
Saldo em 30 de setembro de 2019

(33.941)
(46.453)
20.555
(606)
(60.445)

Saldo em 1º de janeiro de 2020
Constituição de provisão
Recuperação de créditos vencidos
Cancelamento do contas a receber por inadimplência
Incorporação de controladas
Saldo em 30 de setembro de 2020

(66.891)
(37.459)
25.054
41.275
(377)
(38.398)
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30 de setembro de 2020 e 2019
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4. Contas a receber de clientes--Continuação
Ajuste a valor presente
A Companhia efetua o desconto a valor presente de seus recebíveis considerando taxas de juros
diretamente relacionadas com seu perfil de crédito oferecidos aos clientes. A Companhia utilizou
a taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) para o cálculo a valor presente dos
recebíveis em aberto em 30 de setembro de 2020 e 2019.

5. Investimentos
Controladora
30/09/2020
31/12/2019
Investimentos
Provisão para perdas com investimentos

276.655
(3.073)
273.582

261.243
(1.412)
259.831

A movimentação do investimento da Companhia nos períodos de nove meses findos em 30 de
setembro de 2020 e 2019 está representada abaixo:

YAM Participações Ltda
PIM Serviços Administrativos Ltda
EL Franchising Ltda
TL Franchising Ltda
Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.
APL Participações Societárias S.A.
Mafra Centro de Beleza Depilação Ltda
A LISA Depilação a Laser S.A.
Costa & Curvo Estetica S.A.
YTP Participações Ltda
TJTM Serviços Estéticos S.A.
LASERSUL Serviços Terapêuticos Ltda
M.I.G.S Serviços Estéticos S.A.
Aut Estética S.A.
EF Franchising Serviços Terapeuticos
Ltda
Es Laser.
Total

Resultado de
equivalência Integralização
patrimonial
de capital

31/12/2018

Aquisição

44.173
26.754
57.257
(257)
52.164
59.278
11
381
(203)
15.506
1.915
(4)
586
-

(181)
13.271

7.791
11.634
14.697
(47)
36.743
1.334
44
561
(494)
3.897
21
79
992

500

(92)

99
(638)

-

257.561

12.998

76.713
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500

Dividendos
recebidos

Transações
com acionistas
não
controladores

30/09/2019

(5.000)
(13.750)
(3.250)
-

(6.514)
(31.074)
4
-

46.964
31.874
58.204
(304)
57.833
60.612
55
942
(878)
16.153
1.936
665
14.763

(22.000)

(37.584)

99
(730)
288.188

MPM Corpóreos S.A.
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas--Continuação
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

5. Investimentos--Continuação
31/12/2019

Aumento de
Resultado de
participação em equivalência
controladas
patrimonial

Dividendos
recebidos

30/09/2020

PIM Serviços Administrativos Ltda
EL Franchising Ltda
TL Franchising Ltda
Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.
APL Participações Societárias S.A.
Mafra Centro de Beleza Depilação Ltda
A LISA Depilação a Laser S.A.
Costa & Curvo Estetica S.A.
YTP Participações Ltda
TJTM Serviços Estéticos S.A.
M.I.G.S Serviços Estéticos S.A.
Riocorp Serviços Estéticos Ltda
Aut Estética S.A.
EF Franchising Serviços Terapeuticos Ltda
Es Laser.
LASERSUL Serviços Terapêuticos Ltda
El Commerce - Plataforma Digital

23.864
126.321
(582)
33.040
59.798
62
152
294
1.287
(8)
14.779
(53)
49
1.780
(952)

13.706
66.948
1
-

(13.168)
32.444
(7)
(65.520)
(5.037)
(15)
(914)
1
(1.419)
(226)
(425)
(458)
(249)

(9.712)
1
(2.000)
(200)
-

24.402
149.053
(589)
34.468
54.761
47
152
(620)
1.290
(8)
11.360
(279)
(376)
1.122
(1.201)

Total

259.831

80.655

(54.993)

(11.911)

273.582

O sumário das informações financeiras das empresas controladas, diretas e indiretas, e
coligadas está apresentado a seguir:

30/09/2020
Lasercorp Serv. Estéticos Ltda
EL Commerce
Mv Corp Serviços Estéticos Ltda
Dyelcorp Serviços Estéticos S.A.
At Corp Serviços Estéticos Ltda
Santa Ursúla Serviços Estéticos Ltda
Winners Corp. Serviços Estéticos S.A.
Flor Do Campo - Serviços Estéticos Ltda
Atm Corp Serviços Estéticos Ltda
Lisa A Laser Serviços Estéticos Ltda
Lisa A Laser Gonzaga Serviços Estéticos Ltda
Limeira Serviços Estéticos Ltda
Lisa A Laser Embaré Serv. Estéticos Ltda
Elcorp Rio Serviços Estéticos Ltda
El Participações S.A.
El Rio Serviços De Depilação Estetica Ltda
Urban Laser Serviços Estéticos S.A.
UL - Serviços Estéticos Eireli
Ayoub & Ayoub Serviços Estéticos S.A.
Lagos Laser Serviços Terapêuticos Ltda
Cuiaba Laser Serviços Terapêuticos Ltda
Drbm Serviços Estéticos Ltda
Jacarei Serv. Esteticos Eireli
Gbm Servicos De Estetica Ltda
El Pedra Selada Servicos De Estetica Ltda
M3 Servicos Esteticos Ltda
Mmc Corp Serviços Estéticos Ltda

Ativos
circulantes

Ativos não
circulantes

4.817
72
2.915
14.265
1.943
935
10.393
1.456
4.025
4.417
1.150
1.607
1.245
3.916
(1)
37.297
44.577
12.234
3.968
8.725
863
257
1.479
6.445
2.396
3.743
12.415

2.797
(396)
1.107
7.030
2.942
273
6.340
678
3.172
3.239
652
829
361
1.895
3.273
50.722
30.395
10.772
1.532
5.078
810
(288)
288
375
456
2.284
7.370

23
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Passivos Passivos não Patrimônio
circulantes circulantes
líquido
4.676
35
2.383
12.325
2.795
743
11.258
1.162
4.052
3.627
828
1.282
1.115
4.561
(2)
63.798
37.497
15.205
3.914
6.571
764
94
672
840
780
3.072
15.993

1.047
842
161
994
925
30
2.232
184
871
367
386
158
611
669
8.747
41.100
34.101
14.554
1.513
4.458
147
48
50
405
314
346
5.908

1.891
(1.201)
1.478
7.976
1.165
435
3.243
788
2.274
3.662
588
996
(120)
581
(5.473)
(16.879)
3.374
(6.753)
73
2.774
762
(173)
1.045
5.575
1.758
2.609
(2.116)

Lucro
(prejuízo)
líquido
(772)
(249)
194
332
(1.537)
321
(2.070)
35
(511)
146
14
(48)
(35)
(554)
(16.337)
(16.330)
(6.118)
(3.262)
(515)
57
278
(69)
653
3.806
530
(716)
(2.235)
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5. Investimentos--Continuação
30/09/2020
Mm Corp Serviços Estéticos Ltda
Mpac Corp Serviços Estéticos Ltda
Mgm Corp Serviços Estéticos Ltda
Mg Corp Serviços Estéticos Ltda
M5 Serviços Estéticos Ltda
M2 Serviços Estéticos Ltda
M4 Serviços Estéticos Ltda
Mt Corp Serviços Estéticos Ltda
Mtg Corp Serviços Estéticos Ltda
Dyel Cuiabá Clínicas De Estética Ltda
Dyel Porto Velho Clínicas De Estética Ltda
Dyel Várzea Grande Clínicas De Estética Ltda
Aclo Serviços Estéticos S.A.
Vila Velha Laser Serviços Estéticos S.A.
Alexandrite Estética E Laser S.A.
Verano Depilação S.A.
M.I.G.S Serviços Estéticos S.A.
Tjtm Serviços Estéticos S.A.
A Lisa Depilação A Laser S.A.
Nine Members Servs Estética Ltda
Global Laser Mauro Ramos Ltda.
Global Laser Madre Benvenuta Ltda.
Riocorp Serviços Estéticos Ltda
Costa & Curvo Estetica Ltda.
Leew Serviços Estéticos Ltda
Teew Estetica Ltda
Mafra Centro de Beleza Depilação Ltda
Clínica de Estética Fortaleza 01 Ltda
Clínica de Estética Fortaleza 02 Ltda
APL Participações Societárias S.A.
AUT Estética S.A.
Abbruzzese & Moura Estetica Ltda
ES Laser.
EL Franchising Ltda
TL Franchising Ltda
EF Franchising Serviços Terapeuticos Ltda
PIM Serviços Administrativos Ltda
Gávea Serv. Estéticos Ltda.
BDG Clínica Estética Ltda.
Lasercorp Serv. Estéticos Ltda
EL Commerce
Mv Corp Serviços Estéticos Ltda
Dyelcorp Serviços Estéticos S.A.
At Corp Serviços Estéticos Ltda
Santa Ursúla Serviços Estéticos Ltda
Winners Corp. Serviços Estéticos S.A.
Flor Do Campo - Serviços Estéticos Ltda
Atm Corp Serviços Estéticos Ltda
Lisa A Laser Serviços Estéticos Ltda
Lisa A Laser Gonzaga Serviços Estéticos Ltda
Limeira Serviços Estéticos Ltda
Lisa A Laser Embaré Serv. Estéticos Ltda
Elcorp Rio Serviços Estéticos Ltda
El Participações S.A.
El Rio Serviços De Depilação Estetica Ltda

Ativos
circulantes

Ativos não
circulantes

3.267
2.826
3.407
1.264
3.768
1.102
997
1.422
1.074
2.639
1.441
872
2.485
3.610
2.954
965
2.193
3.545
1.031
1.221
773
2.831
4.966
562
5.348
30.057
2.291
129
1.857
5
(426)
5.853
8.361
69.540
25
518
26
(75)
950
5.203
116
3.065
14.465
2.515
813
10.816
1.598
4.355
4.873
1.392
1.765
1.370
4.193
(1)
43.767

3.302
2.833
498
481
7.387
310
998
3.564
562
(387)
609
130
2.090
1.030
347
27
1.269
1.518
264
3.466
264
379
3.109
1.055
5.214
16.333
678
2.313
1.695
4.657
3.221
3.355
5.900
4.134
62
(235)
8.247
292
136
2.797
(396)
1.107
7.030
2.820
273
6.340
678
3.172
3.239
652
829
361
1.895
6.949
47.928

24

372

Passivos Passivos não Patrimônio
circulantes circulantes
líquido
3.774
4.340
2.228
2.006
6.668
1.266
1.467
4.270
1.046
3.039
1.553
931
4.116
3.741
1.563
579
1.662
2.940
983
2.095
466
496
5.258
1.533
5.162
26.298
2.001
4.318
1.586
6
(46)
5.667
9.664
9.840
63
487
269
956
4.676
35
2.379
12.318
2.795
743
11.242
1.161
4.047
3.627
826
1.279
1.115
4.561
(2)
63.798

4.765
2.939
568
1.750
8.243
2.597
1.228
396
124
654
180
20
748
475
90
36
580
2.090
355
7.505
224
247
573
895
3.512
21.744
186
4.156
604
1
124
1.127
5.169
974
613
168
(15.668)
71
23
1.047
841
165
1.001
926
29
2.248
185
876
368
387
162
611
669
8.748
41.100

(1.970)
(1.620)
1.109
(2.011)
(3.756)
(2.451)
(700)
320
466
(1.441)
317
51
(289)
424
1.648
377
1.220
33
(43)
(4.913)
347
2.467
2.244
(811)
1.888
(1.652)
782
(6.032)
1.362
4.655
2.717
2.414
(572)
62.860
(589)
(372)
23.941
(123)
107
2.277
(1.156)
1.628
8.176
1.614
314
3.666
930
2.604
4.117
831
1.153
5
858
(1.798)
(13.203)

Lucro
(prejuízo)
líquido
839
(438)
956
(249)
(1.564)
114
(330)
(2.831)
(88)
(1.318)
(179)
(280)
(1.185)
424
160
(16)
194
(701)
(122)
(5.973)
179
2.107
(915)
(1.219)
(122)
(1.123)
(245)
(3.103)
(209)
(4.843)
(404)
(396)
(857)
29.726
(7)
(301)
(13.170)
(314)
(282)
(387)
(204)
345
532
(1.088)
199
(1.647)
177
(181)
602
256
110
89
(277)
(12.660)
(12.654)
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5. Investimentos--Continuação
30/09/2020
Urban Laser Serviços Estéticos S.A.
UL - Serviços Estéticos Eireli
Ayoub & Ayoub Serviços Estéticos S.A.
Lagos Laser Serviços Terapêuticos Ltda
Cuiaba Laser Serviços Terapêuticos Ltda
Drbm Serviços Estéticos Ltda
Jacarei Serv. Esteticos Eireli
Gbm Servicos De Estetica Ltda
El Pedra Selada Servicos De Estetica Ltda
M3 Servicos Esteticos Ltda
Mmc Corp Serviços Estéticos Ltda
Mm Corp Serviços Estéticos Ltda
Mpac Corp Serviços Estéticos Ltda
Mgm Corp Serviços Estéticos Ltda
Mg Corp Serviços Estéticos Ltda
M5 Serviços Estéticos Ltda
M2 Serviços Estéticos Ltda
M4 Serviços Estéticos Ltda
Mt Corp Serviços Estéticos Ltda
Mtg Corp Serviços Estéticos Ltda
Dyel Cuiabá Clínicas De Estética Ltda
Dyel Porto Velho Clínicas De Estética Ltda
Dyel Várzea Grande Clínicas De Estética Ltda
Aclo Serviços Estéticos S.A.
Vila Velha Laser Serviços Estéticos S.A.
Alexandrite Estética E Laser S.A.
Verano Depilação S.A.
M.I.G.S Serviços Estéticos S.A.
Tjtm Serviços Estéticos S.A.
A Lisa Depilação A Laser S.A.
Nine Members Servs Estética Ltda
Global Laser Mauro Ramos Ltda.
Global Laser Madre Benvenuta Ltda.
Riocorp Serviços Estéticos Ltda
Costa & Curvo Estetica Ltda.
Leew Serviços Estéticos Ltda
Teew Estetica Ltda
Mafra Centro de Beleza Depilação Ltda
Clínica de Estética Fortaleza 01 Ltda
Clínica de Estética Fortaleza 02 Ltda
APL Participações Societárias S.A.
AUT Estética S.A.
Abbruzzese & Moura Estetica Ltda
ES Laser.
EL Franchising Ltda
TL Franchising Ltda
EF Franchising Serviços Terapeuticos Ltda
PIM Serviços Administrativos Ltda
Gávea Serv. Estéticos Ltda.
BDG Clínica Estética Ltda.

Ativos
circulantes

Ativos não
circulantes

43.841
12.189
4.010
8.739
908
243
1.298
3.280
2.396
4.013
12.837
3.362
2.714
2.678
1.660
3.273
1.073
1.022
2.451
1.124
3.045
1.597
933
3.336
3.906
2.546
951
2.259
3.549
1.106
1.221
851
1.188
5.458
964
5.117
29.750
2.400
2.252
1.977
5
(426)
5.798
8.481
69.539
25
518
26
295
950

28.187
10.772
1.532
5.078
810
(288)
288
375
456
2.284
7.369
3.302
2.833
498
481
7.657
310
998
3.564
562
(387)
609
130
2.090
1.030
347
27
1.269
1.518
264
4.589
264
672
3.109
1.105
5.214
16.333
677
2.313
1.695
6.465
3.166
3.355
5.900
4.134
62
(235)
(8.296)
292
136

25
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Passivos Passivos não Patrimônio
circulantes circulantes
líquido
37.497
15.205
3.914
6.571
764
94
671
840
780
3.322
15.992
3.774
4.340
2.228
2.006
6.668
1.266
1.467
4.270
1.046
3.039
1.553
924
4.116
3.741
(1.563)
579
1.657
2.934
981
2.095
455
517
5.257
1.533
5.162
26.298
2.001
4.318
1.595
6
(46)
5.734
9.664
9.839
63
487
269
956

34.077
14.554
1.514
4.458
146
48
50
405
315
96
5.908
4.765
2.940
567
1.750
8.243
2.597
1.227
396
124
654
179
28
747
474
(91)
36
584
2.096
357
7.505
196
225
574
895
3.512
21.745
184
4.156
596
1
125
1.059
5.169
974
613
168
(15.668)
71
22

454
(6.798)
114
2.788
808
(187)
865
2.410
1.757
2.879
(1.694)
(1.875)
(1.733)
381
(1.615)
(3.981)
(2.480)
(674)
1.349
516
(1.035)
474
111
563
721
4.547
363
1.287
37
32
(3.790)
464
1.118
2.736
(359)
1.657
(1.960)
892
(3.909)
1.481
6.463
2.661
2.360
(452)
62.860
(589)
(372)
7.398
247
108

Lucro
(prejuízo)
líquido
(9.038)
(3.306)
(473)
71
323
(83)
472
642
530
(446)
(1.813)
935
(350)
228
147
(1.789)
85
(304)
(1.801)
(39)
(912)
(23)
(219)
(334)
721
(248)
(30)
261
(697)
(47)
(4.850)
179
302
423
(816)
353
(1.430)
(136)
(979)
(89)
(3.036)
(459)
(451)
(737)
29.726
(7)
(301)
(10.870)
57
(281)

MPM Corpóreos S.A.
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6. Combinação de negócios ocorridas em 2020
O valor justo dos ativos e passivos identificáveis na data de cada aquisição é apresentado a
seguir:

Nota
Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Outras contas a receber
Imobilizado
Intangível - contratos de franquia
Direito de uso de arrendamentos
Intangível - acordo de não competição
Total ativo
l
Passivo
Outros passivos
Passivo de arrendamento
Receita diferida
Total passivo
Total dos ativos identificáveis líquidos ao valor justo

Gávea
6.1

BDG
6.2

GL Mauro
Ramos
6.3

GL
Benvenuta
6.4

16
364
9
318
502
119
275
1.603

454
4
326
265
56
161
1.266

711
7
334
79
417
122
1.670

4
854
18
406
72
148
61
1.563

205
119
219
543

99
56
115
270

464
417
303
1.184

398
148
346
892

1.060

996

486

671

O ágio apurado em aquisição é apresentado a seguir:
Gávea
6.1

Nota
Contraprestação transferida
(-) Ativos líquidos adquiridos na data de aquisição
Ágio (compra vantajosa) determinado na transação

1.774
(1.060)
714

BDG
6.2
694
(996)
(302)

GL Mauro
Ramos
6.3
2.698
(486)
2.212

GL
Benvenuta
6.4
2.831
(671)
2.160

6.1. Gávea Serviços Estéticos Ltda. (“Gávea”)
Em 16 de março de 2020, a controlada indireta E.L. Rio Serviços de Depilação Estética
Ltda. adquiriu 100% das quotas da Gávea, companhia de capital fechado com sede no
Brasil e franqueada da marca Espaço laser. Essa aquisição visa fortalecer nossa operação
na cidade do Rio de Janeiro.
O ágio de R$714 representa o benefício econômico futuro esperado das sinergias
decorrentes da aquisição.
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6. Combinação de negócios ocorridas em 2020--Continuação
6.1. Gávea Serviços Estéticos Ltda. (“Gávea”)--Continuação
Desde a data da aquisição, a adquirida contribuiu para o consolidado com receitas líquidas
de R$292 e prejuízo antes dos tributos de R$314. Se a combinação de negócios tivesse
ocorrido no início do exercício, a adquirida teria contribuído em R$790 para a receita do
consolidado e R$368 para o prejuízo das operações.
Análise do fluxo de caixa da aquisição
Valor da contraprestação de compra (a)
Caixa adquirido da controlada
Fluxo de saída de caixa, líquido (b)

1.774
(16)
1.758

(a) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento da controladora.
(b) Incluído no fluxo de caixa das atividades de investimento do consolidado.

O montante de R$1.774 representa o valor presente da contraprestação na data da
aquisição cujo valor nominal de R$1.800, substancialmente liquidado até maio de 2020.
A Companhia não incorreu em custos relevantes associados à aquisição.
6.2. BDG Clínica Estética Ltda. (“BDG”)
Em 22 de abril de 2020, a controlada indireta Urban Laser Serviços Estéticos S.A.
adquiriu 100% das quotas da BDG, companhia de capital fechado com sede no Brasil e
franqueada da marca Espaço laser. Essa aquisição visa fortalecer nossa operação na
cidade de Varginha.
A Companhia está utilizando o período de mensuração previsto no CPC 15 (R1) / IFRS 3
para revisão dos cálculos do valor justo e confirmação do ganho por compra vantajosa.
Desde a data da aquisição, a adquirida contribuiu para o consolidado com receitas líquidas
de R$220 e prejuízo antes dos tributos de R$282. Se a combinação de negócios tivesse
ocorrido no início do exercício, a adquirida teria contribuído em R$585 para a receita do
consolidado e R$398 para o prejuízo das operações.
O montante de R$694 representa o valor presente da contraprestação na data da aquisição
cujo valor nominal de R$700, foi totalmente pago em agosto de 2020.
A Companhia não incorreu em custos relevantes associados à aquisição.
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6. Combinação de negócios ocorridas em 2020--Continuação
6.3. Global Laser Mauro Ramos Ltda. (“Global Laser Mauro Ramos”)
Em 14 de agosto de 2020, a controlada indireta Urban Laser Serviços Estéticos S.A.
adquiriu 100% das quotas da Global Laser Mauro Ramos, companhia de capital fechado
com sede no Brasil e franqueada da marca Espaço laser. Essa aquisição visa fortalecer
nossa operação na cidade de Florianópolis.
O ágio de R$2.212 representa o benefício econômico futuro esperado das sinergias
decorrentes da aquisição.
O montante de R$2.698 representa o valor presente da contraprestação na data da
aquisição cujo valor nominal de R$3.155, que será pago em parcelas mensais até 31 de
agosto de 2022.
A Companhia não incorreu em custos relevantes associados à aquisição.
6.4. Global Laser Benvenuta Ltda. (“Global Laser Benvenuta”)
Em 14 de agosto de 2020, a controlada indireta Urban Laser Serviços Estéticos S.A.
adquiriu 100% das quotas da Global Laser Benvenuta, companhia de capital fechado com
sede no Brasil e franqueada da marca Espaço laser. Essa aquisição visa fortalecer nossa
operação na cidade de Florianópolis.
O ágio de R$2.160 representa o benefício econômico futuro esperado das sinergias
decorrentes da aquisição.
O montante de R$2.831 representa o valor presente da contraprestação na data da
aquisição cujo valor nominal de R$3.155, que será pago em parcelas mensais até 31 de
agosto de 2022.
A Companhia não incorreu em custos relevantes associados à aquisição.
6.5. Opção de compra de participação de não controladores - Put and Call Options
A Companhia possui contratos firmados com os acionistas não controladores de
determinadas controladas que incluem opções de compra e venda referente a participação
remanescente não detida pela Companhia. A avaliação destas condições dessas opções,
sua valorização inicial e movimentações subsequentes estão descritas a seguir.
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6. Combinação de negócios ocorridas em 2020--Continuação
6.5. Opção de compra de participação de não controladores - Put and Call Options-Continuação
Movimentação de 2019
Valor justo na
Ganho
data da
(perda) valor
emissão
Saldo 12/2018
justo

Controlada

Data da
emissão

Emissão simultânea de opções de compra e
venda sobre a participação de não
controladores no momento da combinação
de negócios
APL Participações Societárias S.A.
Tjtm Serviços Estéticos S.A.
El Rio Participações S.A.
AUT Estética S.A.
Verano Depilação S.A.
Aclo Serviços Estéticos S.A.
Alexandrite Estética E Laser S.A.
Nine Members Laser - Servicos Esteticos Sa

07/2018
09/2018
07/2018
03/2019
02/2019
02/2019
02/2019
01/2019

(38.115)
(1.603)
(665)
(10.638)
(2.853)
(7.768)
(5.529)
(4.488)

Outras emissões de opções de compra e
venda sobre a de não controladores
Dyelcorp Serviços Estéticos S.A.

01/2019

(32.095)

Total opções de compra e venda

(40.521)
(1.667)
(651)
-

-

Saldo
09/2019

(4.225)
(2.189)
(1.095)
(1.860)
(253)
(1.622)
(1.316)
(947)

(44.746)
(3.856)
(1.746)
(12.498)
(3.106)
(9.390)
(6.845)
(5.435)

(2.721)

(34.816)

(103.754)

(42.839)

(16.228)

(122.438)

Emissão de opções de compra sobre a
participação de não controladores no
momento da combinação de negócios
Costa & Curvo Estética Ltda.
M.I.G.S. Serviços Estéticos S.A.
Urban Laser ServiçoEstéticos S.A.
Ayoub & Ayoub Serviços Estéticos S.A.
A Lisa Depilação a Laser S.A.
ES Laser S.A.

01/2018
10/2018
01/2018
01/2018
01/2019
01/2019

1.053
441
25.339
4.733
4.722

830
386
17.501
3.907
-

(952)
(272)
(20.798)
(5.188)
604
(1.752)

931
555
22.042
3.452
604
2.970

Outras opções de compra
EL Bahia

09/2019

1.388

-

(9)

1.379

Outras emissões de opções de compra
sobre não controladores
Winners Corp. Serviços Estéticos S.A.

04/2018

9.915

8.154

(8.869)

9.200

47.591

30.778

(37.236)

41.133

Total opções de compra
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6. Combinação de negócios ocorridas em 2020--Continuação
6.5. Opção de compra de participação de não controladores - Put and Call Options-Continuação
Movimentação de 2020
Consolidado

Data da
emissão

Emissão simultânea de opções de compra e venda
sobre a participação de não controladores no
momento da combinação de negócios
APL Participações Societárias S.A.
Tjtm Serviços Estéticos S.A.
El Rio Participações S.A.
AUT Estética S.A.
Verano Depilação S.A.
Aclo Serviços Estéticos S.A.
Alexandrite Estética E Laser S.A.
Nine Members Laser - Servicos Esteticos Sa

07/2018
09/2018
07/2018
03/2019
02/2019
02/2019
02/2019
01/2019

(38.115)
(1.603)
(665)
(10.638)
(2.853)
(7.768)
(5.529)
(4.488)

(46.235)
(3.662)
(1.788)
(12.817)
(3.213)
(9.753)
(7.095)
(5.184)

(21)
(440)
(743)
1.072
241
659
549
(777)

2.972
9.094
6.546
5.961

Outras emissões de opções de compra e venda
sobre a de não controladores
Dyelcorp Serviços Estéticos S.A.

01/2019

(32.095)

(36.006)

2.947

33.059

(103.754)

(125.753)

3.487

57.632

Total opções de compra e venda

Saldo 12/2019

Ganho (perda)
valor justo

Cancelamento
opções (i)
Saldo 09/2020

(46.256)
(4.102)
(2.531)
(11.745)
-

(64.634)

Emissão de opções de compra sobre a
participação de não controladores no momento da
combinação de negócios

Data da
emissão

Costa & Curvo Estética Ltda.
M.I.G.S. Serviços Estéticos S.A.
Urban Laser ServiçoEstéticos S.A.
Ayoub & Ayoub Serviços Estéticos S.A.
A Lisa Depilação a Laser S.A.
ES Laser S.A.
Dyelcorp Serviços Estéticos S.A.
Verano Depilação S.A.
Aclo Serviços Estéticos S.A.
Alexandrite Estética E Laser S.A.
Nine Members Laser - Servicos Esteticos Sa

01/2018
10/2018
01/2018
01/2018
01/2019
01/2019
09/2020
09/2020
09/2020
09/2020
09/2020

1.053
441
25.339
4.733
4.722
15.131
1.343
4.108
2.957
57.308

823
420
18.435
3.165
589
2.153
-

39
328
3.404
575
911
619
-

15.131
1.343
4.108
2.957
57.441

862
748
21.839
3.740
1.500
2.772
15.131
1.343
4.108
2.957
57.441

Outras opções de compra
EL Bahia

09/2019

1.388

1.238

24

-

1.262

Outras emissões de opções de compra sobre não
controladores
Winners Corp. Serviços Estéticos S.A.

04/2018

9.915

8.245

(89)

-

8.156

128.438

35.068

80.980

121.859

Total opções de compra
(i)

Valor justo na
data da emissão

Valor justo na
data da emissão

Saldo 12/2019

Ganho (perda)
valor justo

5.811

Registro de
opções (i)

Saldo 09/2020

Cancelamento das opções de vendas de ações e registro de opções de compras
Quando a combinação de negócios possui emissões simultaneas de opções de compra e venda envolvendo a participação remanescente de acionistas não controladores, a
Companhia tem como política contábil considerar o CPC 39 / IAS 32 como o pronunciamento a ser aplicado.
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6. Combinação de negócios ocorridas em 2020--Continuação
6.5. Opção de compra de participação de não controladores - Put and Call Options-Continuação
Dessa forma, a Companhia contabiliza as ações / quotas sujeitas às opções como se
tivessem sido adquiridas na data de combinação do negócio, não demonstrando no
patrimônio líquido e nas demonstrações de resultado e resultado abrangente a participação
de não controladores.
O valor justo das opções de compra é reconhecido na data de combinação de negócio no
passivo circulante ou não circulante, dependendo do prazo de exercício, e sua atualização
pelo valor justo nas datas de encerramento das demonstrações financeiras é reconhecida
no resultado financeiro, como um ganho ou perda.
Quando a combinação de negócios possui somente emissão de opções de vendas
envolvendo a participação remanescente de acionistas não controladores, a Companhia
aplica o pronunciamento CPC 48 / IFRS 9.
Durante o mês de setembro de 2020, os acionistas / quotistas não controladores das
controladas Dyelcorp, Verano, ACLO, Alexandrite e Nine renunciaram ao seu direito de
exercício das opções de venda de suas participações nessas controladas, conforme
distratos assinados entre as partes. Dessa forma, os contratos que anteriormente possuíam
emissão simultânea de opções de compra e venda sobre a participação de não
controladores no momento da combinação de negócios passaram a conter somente uma
opção de compra da participação dos acionistas não controladores pela Companhia.
Devido ao cancelamento da opção de venda, a Companhia reverteu o passivo
contabilizado relacionado a essa opção no montante de R$ 57.642, e restabeleceu a
apresentação de acionistas / quotistas não controladores no patrimônio líquido no montante
de R$ 6.096.
A diferença entre o valor da baixa das opções e o valor da participação de acionista não
controladores foi reconhecida na linha de Lucros acumulados, dentro do patrimônio líquido
pertencente aos controladores.
Adicionalmente, como os contratos após a renúncia passaram então a conter somente
opções de compra, a Companhia aplicou o pronunciamento CPC 48/IFRS 9 e registrou um
ativo no montante de R$ 80.847, tendo como contrapartida o Patrimônio Líquido.
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7. Imobilizado
Controladora
Benfeitorias
propriedade
de terceiros
Taxa de depreciação
Custo ou avaliação
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Adições
Transferencias
Saldos em 30 de setembro de 2019

Computadores
e periféricos

Utensílios e
equipamentos

Total
imobilizado

25%

20%

10%

-

243

21

2

266

88

14

102

109

16

368

243

Depreciação
Saldos em 31 de dezembro de 2018

(2)

(2)

-

(4)

Depreciação do período
Transferencias
Saldos em 30 de setembro de 2019

(9)
1
(10)

(13)
(1)
(16)

(1)
(1)

(23)
(27)

Valor líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Saldos em 30 de setembro de 2019

241
233

19
93

2
15

262
341

Controladora
Benfeitorias
propriedade
de terceiros

Computadores
e periféricos

Utensílios e
equipamentos

Total
imobilizado

Taxa de depreciação
Custo ou avaliação
Saldos em 31 de dezembro de 2019

25%

20%

10%

243

109

17

369

Saldos em 30 de setembro de 2020

243

109

17

369

Depreciação
Saldos em 31 de dezembro de 2019

(12)

(22)

(2)

(36)

Depreciação do período
Saldos em 30 de setembro de 2020

(7)
(19)

(16)
(38)

(2)
(4)

(25)
(61)

Valor líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Saldos em 30 de setembro de 2020

231
224

87
71

15
13

333
308

32

380

381

33

(i)

2.386
5.849

28.782

(1.315)

(4.968)

22.625

(1.241)
(74)

(3.490)
(1.478)

7.164

(882)
-

397
2
33.750

3.627
3.783
636

26.115
201
7.035

103.421

78.202

(23.012)

(14.980)
(8.032)

126.433

513
(1.562)

93.182
6.424
27.876

3.547

2.990

(1.909)

(1.741)
(168)

5.456

(56)
(7)

4.731
512
276

4.750

3.564

(1.208)

(855)
(353)

5.958

(28)
-

4.419
184
1.383

Móveis e
utensílios

285

171

(163)

(126)
(37)

448

-

297
127
24

Veículos

1.444

1.187

(1.082)

(343)
(739)

2.526

(46)
(33)

1.530
129
946

346

346

(258)

(258)
-

604

-

604
-

Equipamento Utensílios e
eletrônico equipamentos

624

638

(21)

(21)

645

(312)

638
319

Imóveis

(1428)

2.590

(1.428)

(1.428)
-

-

-

(4.031)

4.018
13
-

(846)

-

-

-

(846)

-

(846)
-

146.774

114.699

(35.364)

(24.462)
(10.902)

182.138

(4.031)
(102)
(1.912)

139.161
10.527
38.495

Provisão para Provisão
Total
desmantela- para baixa de
mento (i)
imobilizado imobilizado

Na provisão para gastos com desmantelamento está registrado o custo de restauração dos imóveis alugados onde funcionam as operações da Companhia. Esses custos surgem da obrigação contratual da Companhia em devolver esses locais
nas mesmas condições nas quais foram alugados. Os mesmos são amortizados pelo prazo estimado de vigência do contrato de aluguel. Com a adoção do CPC 06 (R2), tanto o custo quanto a depreciação acumulada foram reclassificados
para ativo por direito de uso.

Valor líquido
Saldos em 01 de janeiro de
2019
Saldos em 30 de setembro de
2019

Depreciação
Saldos em 01 de janeiro de
2019
Depreciação do período
Saldos em 30 de setembro de
2019

Custo ou avaliação
Saldos em 01 de janeiro de
2019
Aquisição de Companhias
Adições
Transferências entre contas Direito de Uso
Transferências entre contas
Baixas
Saldos em 30 de setembro de
2019

Benfeitorias
propriedade ComputadoresEquipamentos
de terceiros e periféricos
de laser
Instalações
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382

34

(i)

3.840
3.495

35.531

(3.615)

(4.986)

30.572

(2.678)
(7)
(930)
-

7.110

40.517

(4.435)
(185)
(837)
624
(153)

6.518
12
580
-

35.007
209
5.295
(39)
45

119.422

112.305

(39.357)

(27.886)
(168)
(11.333)
30

158.779

140.191
347
18.993
(2.132)
1.380

3.374

3.505

(2.510)

(2.142)
(7)
(361)
-

5.884

5.647
22
226
(13)
2

4.675

4.664

(1.903)

(1.393)
(55)
(460)
5
-

6.578

6.057
154
431
(17)
(47)

Móveis e
utensílios

187

192

(210)

(176)
(34)
-

397

368
34
(5)
-

Veículos

-

-

-

-

-

-

-

5.137

5.241

(1.050)

(786)
(162)
(320)
95
123

6.187

6.027
1.305
231
4
(1.380)

Equipamento Utensílios e
eletrônico equipamentos

599

618

(39)

(20)
(19)
-

638

638
-

Imóveis

-

-

-

-

-

-

(387)

(387)

-

-

(387)

(387)
-

172.033

160.550

(53.670)

(39.516)
(584)
(14.294)
724
-

225.703

200.066
2.049
25.790
(2.202)
-

Provisão para Provisão
Total
desmantela- para baixa de
mento (i)
imobilizado imobilizado

Na provisão para gastos com desmantelamento está registrado o custo de restauração dos imóveis alugados onde funcionam as operações da Companhia. Esses custos surgem da obrigação contratual da Companhia em devolver esses locais
nas mesmas condições nas quais foram alugados. Os mesmos são amortizados pelo prazo estimado de vigência do contrato de aluguel. Com a adoção do CPC 06 (R2), tanto o custo quanto a depreciação acumulada foram reclassificados
para ativo por direito de uso.

Valor líquido
Saldos em 31 de dezembro de
2019
Saldos em 30 de setembro de
2020

Depreciação
Saldos em 31 de dezembro de
2019
Aquisição de Companhias
Depreciação do período
Baixas
Transferências
Saldos em 30 de setembro de
2020

Custo ou avaliação
Saldos em 31 de dezembro de
2019
Aquisição de Companhias
Adições
Baixas
Transferências
Saldos em 30 de setembro de
2020

Benfeitorias
propriedade Computadores Equipamentos
de terceiros e periféricos
de laser
Instalações
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8. Intangível
O saldo de intangível do Consolidado está composto da seguinte forma:

Custo ou avaliação
Saldos em 31 de dezembro de
2018
Aquisição de controle
Adições
Baixas
Transferências entre contas
Saldos em 30 de setembro de
2019
Amortização
Saldos em 31 de dezembro de
2018
Aquisição de controle
Amortização do período
Transferência entre contas
Saldos em 30 de setembro de
2019
Valor líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Saldos em 30 de setembro de
2019

Marcas e
patentes

Licenças
de uso

72
216
(216)

18.956
758
4.942
(24)
216

1.989
9
797
-

72

24.848

2.795

(9)
-

(4.610)
(27)
(1.124)
107

Amortização
Saldos em 31 de dezembro de
2019
Aquisição de controle
Amortização do período
Saldos em 30 de setembro de
2020
Valor líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2019
Saldos em 30 de setembro de
2020

70.645
67.331
(2.914)
135.062

(639)
(281)
(4)
(924)

Provisão
de baixa de
intangível
(c)

Total
intangível

2.107
3.276
-

201.800
-

508
-

(1.003)
(16)
-

294.566
967
76.854
(2.938)
-

5.383

201.800

508

(1.019)

369.449

-

(745)
(927)
-

-

(1.672)

(23.742)
(8.903)
-

-

-

(29.736)
(27)
(11.244)
103

(9)

(5.654)

(32.645)

-

72

14.346

1.350

70.645

1.362

178.058

-

(1.003)

264.830

63

19.194

1.871

135.062

3.711

169.155

508

(1.019)

328.545

Marcas e
patentes
Custo ou avaliação
Saldos em 31 de dezembro de
2019
Aquisição de controle
Adições
Baixas
Saldos em 30 de setembro de
2020

Software

Ágio por
Mais-valia
Marca
Mais-valia
rentabilidade de contrato Espaçolaser
não
futura (b)
de franquia
(a)
competição

Ágio por
Mais-valia
Marca
Mais-valia
rentabilidade de contrato Espaçolaser
não
futura
de franquia
(a)
competição

-

Provisão
de baixa de
intangível
(b)

(40.904)

Licenças
de uso

Software

72
-

28.110
72
2.305
(29)

3.618
1.353
(130)

156.068
4.784
-

5.574
781
-

201.800
-

683
619
-

(1.003)
-

394.922
4.856
5.058
(159)

72

30.458

4.841

160.852

6.355

201.800

1.302

(1.003)

404.677

(11)
(3)

(7.734)
(2.846)

(1.255)
(550)

(14)

(10.580)

(1.805)

61

20.376

2.363

156.068

3.592

166.186

554

(1.003)

348.197

58

19.878

3.036

160.852

3.299

160.004

1.071

(1.003)

347.195

-

(1.982)
(1.074)

-

(3.056)

(35.614)
(6.182)

(129)
(102)

(41.796)

(231)

Total
intangível

-

(46.725)
(10.757)
(57.482)

(a)

Refere-se à ativo identificado como parte da combinação de negócios da EL Franchising Ltda e da TL Franchising Ltda, no montante de R$201.800 referente a Marca
Espaçolaser. A vida útil da Marca Espaçolaser é de 17 anos.

(b)

O valor corresponde a provisão para perda do valor recuperável da marca Totallaser.

A Companhia não identificou indicadores de não recuperação de ativos durante o período de
nove meses findo em 30 de setembro de 2020.
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8. Intangível--Continuação
Contrato oneroso
Refere-se à passivo identificado como parte da combinação de negócios da EL Franchising Ltda
e da TL Franchising Ltda referente ao acordo de não pagamento de royalties por determinadas
empresas do grupo na data de aquisição pela MPM.
O montante original identificado foi de R$115.400 com prazo de amortização de 14 anos. O total
da amortização registrada no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 foi de
R$8.903 (R$8.903 em 30 de setembro de 2019).

9. Arrendamentos
A Companhia e suas controladas possuem contratos de arrendamento de diversos imóveis, que
são utilizados para a prestação dos serviços de depilação de seus clientes. Os prazos de
arrendamento desses imóveis variam entre 2 a 5 anos. As obrigações da Companhia e suas
controladas nos termos de seus arrendamentos são asseguradas pela titularidade do arrendador
sobre os ativos arrendados. Existem vários contratos de arrendamento que contemplam opções
de renovação e de rescisão, além de pagamentos variáveis de arrendamento.
A Companhia e suas controladas também possui alguns arrendamentos de equipamentos de
escritório de baixo valor e com prazo de duração inferior a 12 meses, tais como impressoras, por
exemplo. Para esses casos, a Companhia e suas controladas aplicam as isenções de
reconhecimento de arrendamento de curto prazo e arrendamento de ativos de baixo valor.
A seguir estão os valores contábeis dos ativos de direito de uso de imóveis reconhecidos e as
movimentações durante os períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019:
Consolidado
Adoção inicial em 1º de janeiro de 2019
Reclassificação de provisão para desmantelamento
Adições
Aquisições de empresas
Amortização
Remensuração
Saldo em 30 de setembro de 2019

65.172
2.580
11.075
10.145
(21.832)
5.943
73.083
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9. Arrendamentos--Continuação
Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adições
Aquisições de empresas
Amortização
Remensuração
Baixa
Saldo em 30 de setembro de 2020

68.788
11.847
344
(18.420)
(5.703)
(2.154)
54.702

Abaixo são apresentados os valores contábeis dos passivos de arrendamento e as
movimentações durante os períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019:
Consolidado
Adoção inicial em 1º de janeiro de 2019
Adições
Aquisições de empresas
Juros
Remensuração
Pagamentos
Saldo em 30 de setembro de 2019

65.172
9.980
8.606
4.481
5.943
(21.793)
72.389
Consolidado

Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adições
Aquisições de empresas
Juros
Remensuração
Pagamentos
Descontos - expediente prático CPC 06 (R2 / IFRS 16 (a)
Baixa
Saldo em 30 de setembro de 2020
Circulante
Não circulante

68.515
11.326
313
6.939
(5.703)
(21.553)
(9.014)
(2.414)
48.409
15.242
33.167

(a) Refere-se aos descontos obtidos nas parcelas fixas mensais por conta da pandemia do COVID-19. A Companhia e suas
controladas optaram pela utilização do expediente prático, e o desconto foi reconhecido no grupo de resultado financeiro,
reduzindo a despesa de juros de atualização do passivo de arrendamento.
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9. Arrendamentos--Continuação
O cronograma de pagamentos das parcelas não circulantes do passivo de arrendamento é como
segue:
Consolidado
Valor

Ano
2021 (a partir de 1º de julho)
2022
2023
2024
2025
Total
(-) Juros embutidos
Total

20.099
10.710
4.299
625
51
35.784
(2.617)
33.167

Parte dos contratos de arrendamento da Companhia e suas controladas são baseados em
pagamentos variáveis (normalmente um percentual sobre o faturamento das lojas). Durante o
período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, as despesas relativas a pagamentos
de aluguéis variáveis totalizaram R$2.783 no consolidado (R$5.940 em 30 de setembro de 2019).
Informações adicionais - Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 2, 2019
Para efetuar o desconto a valor presente de arrendamentos a pagar, a Companhia e suas
controladas utilizaram a taxa de juros incremental nominal. Os contratos de arrendamento da
Companhia e suas controladas têm substancialmente seus fluxos de pagamentos indexados por
índices inflacionários. Para atender as orientações da CVM, em seu Ofício Circular
CVM/SNC/SEP nº 2, 2019, a Companhia e suas controladas calcularam para fins de divulgação
os saldos de arrendamento considerando a taxas de juros incremental real. Nesse cálculo, o
saldo do passivo foi mensurado pelo valor presente dos pagamentos de arrendamentos
esperados até o fim de cada contrato, incorporando a inflação futura projetada e descontando
pela taxa incremental de financiamento, ou seja, a taxa de juros nominal. A comparação os
saldos de arrendamentos descontados pela taxa de juros nominal (contabilizado) e taxa de juros
real está abaixo demonstrada, na data-base de 30 de setembro de 2020. O cenário 1 considera a
projeção do fluxo com inflação, e o cenário 2 considera a projeção do fluxo sem inflação (CPC 06
(R2) / IFRS 16):
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9. Arrendamentos--Continuação
Informações adicionais - Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 2, 2019--Continuação
2024 em
diante

Cenário

Taxa (% a.a.)

2020

2021

2022

2023

Ativo por direito de uso
Ativo por direito de uso

1 - c/ inflação
2 - CPC 06 R2

9,2% a 11,9%
9,2% a 11,9%

16.832
14.687

6.238
5.533

1.230
1.029

-

801

Passivo de arrendamento
Passivo de arrendamento

1 - c/ inflação
2 - CPC 06 R2

9,2% a 11,9%
9,2% a 11,9%

41.464
37.004

20.023
17.501

7.652
6.547

1.548
1.295

93
74

Encargos Financeiros
Encargos Financeiros

1 - c/ inflação
2 - CPC 06 R2

9,2% a 11,9%
9,2% a 11,9%

3.218
2.854

1.422
1.235

432
367

55
46

5
4

Despesa de Depreciação
Despesa de Depreciação

1 - c/ inflação
2 - CPC 06 R2

9,2% a 11,9%
9,2% a 11,9%

19.465
17.651

10.594
9.354

5.008
4.304

1.230
1.029

-

Total de Despesa
Total de Despesa

1 - c/ inflação
2 - CPC 06 R2

9,2% a 11,9%
9,2% a 11,9%

22.683
20.505

12.016
10.589

5.440
4.671

1.285
1.075

5
4

10. Empréstimos e financiamentos (reapresentado)

Tipo
Aymoré
ABC
Daycoval
Citibank
Itaú
Itaú
Itaú
Safra
Santander
Santander
Bradesco
Bradesco
Bradesco
Bradesco
Votorantim
Caixa

Leasing Financeiro
Leasing Financeiro
Leasing Financeiro
Empréstimo 4131 (i)
Capital de Giro
Capital de Giro
Empréstimo 4131 (i)
Leasing Financeiro
Leasing Financeiro
Empréstimo 4131 (i)
Capital de Giro
Capital de Giro
Leasing Financeiro
Leasing Financeiro
Leasing Financeiro
Leasing Financeiro

Vencimento

Encargos

Out/2020
Mar/2021
Mar/2023
Mar/2024
Mar/2023
Out/2021
Mar/2023
Jan/2022
Ago/2023
Mar/2025
Mar/2023
Fev/2023
Mar/2023
Fev/2024
Jul/2022
Mai/2021

1,75% a.m.
0,96% a.m.
1,20% a.m.
0,75% a.m.
CDI + spread
1,08% a.m.
0,94% a.m.
1,17% a.m.
0,95% a 2,32%
CDI + spread
CDI + spread
1,06% a 2,73% a.m.
CDI + spread
0,967 a 2,16% a.m.
0,96% a 1,05% a.m.
TJLP + 5% a.a.

Total

Consolidado
30 de setembro de 2020
Não
Circulante
circulante
Total
10
1.636
1.412
20.427
15.288
1.027
34.237
679
10.021
47.180
2.589
478
1.029
4.025
2.584
81

1.384
62.673
12.267
47
139.238
248
7.691
103.974
5.100
713
3.057
6.484
1.935
-

10
1.636
2.796
83.100
27.555
1.074
173.475
927
17.712
151.154
7.689
1.191
4.086
10.509
4.519
81

142.703

344.811

487.514

(i) A Companhia possui contratos de empréstimo na modalidade 4131 junto ao Banco Itaú, Citibank e Santander denominados em US$ e,
para mitigar o risco de variação cambial, celebrou contratos de swap para proteção de taxa de câmbio com a mesma instituição financeira
atrelada aos mesmos prazos e valores da operação original para anular qualquer exposição cambial, convertendo os encargos financeiros
em juros pré-fixados e pós fixados.
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10. Empréstimos e financiamentos (reapresentado) --Continuação

Aymoré
ABC
Daycoval
Itaú
Citibank
Itaú USD (i)
Safra
Santander
Bradesco
Bradesco
Votorantim
Caixa

Tipo

Vencimento

Encargos

Capital de Giro
Capital de Giro
Capital de Giro
Capital de Giro
Leasing Financeiro
Empréstimo 4131
Capital de Giro
Capital de Giro
Capital de Giro
Leasing Financeiro
Leasing Financeiro
Leasing Financeiro

Out/2020
Mar/2021
Jul/2022
Out/2021
Nov/2023
Ago/2021
Dez/2022
Dez/2022
Set/2022
Set/2023
Jul/2022
Mai/2021

1,75% a 2,21% a.m.
0,96% a.m.
1,28% a.m.
0,96% a 2,14% a.m.
0,78% a.m.
0,99% a.m.
1,25% a.m.
0,85% a 2,65% a.m.
1,24% a 2,22% a.m.
1,05% a 1,88% a.m.
1,01% a 1,11% a.m.
0,45% a.m.

Total

Consolidado
31 de dezembro de 2019
Não
Circulante circulante
Total
228
4.636
1.162
1.844
2.120
46.030
612
10.059
1.647
3.786
2.357
119

477
2.162
616
8.471
32.977
767
7.032
852
8.805
3.903
51

228
5.113
3.324
2.460
10.591
79.0077
1379
17.091
2.499
12.591
6.260
170

74.600

66.113

140.713

(i) A Companhia possui contratos de empréstimo na modalidade 4131 junto ao Banco Itaú denominados em US$ e, para mitigar o
risco de variação cambial, celebrou contratos de swap para proteção de taxa de câmbio com a mesma instituição financeira
atrelada aos mesmos prazos e valores da operação original para anular qualquer exposição cambial, convertendo os encargos
financeiros em juros pré-fixados de 11,88% ao ano.

O cronograma de pagamentos das parcelas não circulantes dos empréstimos e financiamentos é
conforme a seguir:
Consolidado
Valor

Ano
2021 (a partir de 1º de outubro)
2022
2023
2024
Total

101.781
94.480
75.009
73.541
344.811

11. Debêntures
31 de dezembro de 2019
Não
Circulante
circulante
Total
Debêntures
Custos de captação

dez/2022

0 81% a.m.
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11. Debêntures--Continuação
Em 20 de março de 2020 a Companhia, através de sua controlada Corporeos Serviços
Teraupeticos S.A., contratou um novo empréstimo junto ao banco Itaú Unibanco S.A. no valor de
R$140.000 com vencimento em 20 de março de 2025. Os recursos líquidos obtidos por meio
dessa captação foram destinados para a liquidação integral das debêntures. A liquidação
ocorreu em 14 de abril de 2020, com pagamento de R$110.000 de principal e R$18.905 de juros.

12. Mudanças nos passivos de atividades de financiamento (reapresentado)
A seguir é apresentado a movimentação das mudanças nos passivos de atividades de
financiamento para os períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020 e 2019:
Em 31 de
Novas
dezembro de Pagamento de
captações de
2019
principal
Juros pagos empréstimos
Empréstimos, debêntures e
financiamentos
Instrumentos derivativos a
receber
Opções de compra de
acionistas não
controladores
Instrumentos derivativos a
pagar
Opções de compra e venda
de participação de não
controladores
Total

249.859
(820)

(45.660)

Em 30 de
setembro
de 2020

450.326

38.047

47.094

-

-

487.514

-

-

-

(38.047)

-

-

820

(38.047)

(35.068)

-

-

(86.791)

-

-

-

-

(121.859)

2.684

-

-

-

-

-

-

365.535

-

47.094

125.753
342.408

Em 31 de
dezembro
de 2018
Empréstimos, debêntures
e financiamentos
Instrumentos derivativos
a receber
Instrumentos derivativos
a pagar
Total

(252.152)

Mudança
Operaçoes
Juros
Renúncia no valor
Derivativos provisionados Nota 6.5
justo

(252.152)

(45.660)

Pagamento
de principal Juros pagos

Novas
Juros
captações provisionados

(61.119)
(61.119)

(297)
523

2.387
64.634
394.629

Mudança
Em 30 de
no valor Aquisição de setembro de
justo
Companhias
2019

162.344

(35.670)

(14.300)

110.634

16.775

-

875

240.658

(2.372)

-

-

-

-

1.069

-

(1.303)

4.378
164.350

(35.670)

(14.300)

110.634

16.775

(1.387)
(318)

875

2.991
242.346

As movimentações de passivo de arrendamento e das opções de compra e venda de
participações de acionistas não controladores estão demonstradas nas notas 6.5 e 9,
respectivamente.
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13. Parcelamento de impostos
Consolidado
30/09/2020
31/12/2019
Auto de Infração
Ordinário - IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
Ordinário - INSS
ISS
PERT - IRPJ, CSLL, PIS e COFINS
Simples Nacional
Simplificado - IRPJ, CSLL, PIS e Cofins
Dívida Ativa
TOTAL
Circulante
Não circulante

36
5.120
185
268
434
595
2.818
809
10.265

6.050
235
460
213
3.212
943
11.113

2.731
7.534

2.733
8.380

O cronograma de pagamentos das parcelas não circulantes dos parcelamentos de impostos é
conforme a seguir:
30/09/2020
de 1 a 2 anos
de 2 a 3 anos
de 3 a 4 anos
mais de 5 anos
Total

887
719
628
5.300
7.534

14. Provisões para demandas judiciais
Em 30 de setembro de 2020 e 2019, a Companhia e suas controladas eram partes envolvidas
em processos trabalhistas e cíveis em andamento e está discutindo essas questões tanto na
esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por
depósitos judiciais (incluído em outras contas a receber). As provisões para eventuais perdas
decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela Administração, amparada pelo
apoio de seus consultores legais.
As movimentações dos saldos em 30 de setembro de 2020 e 2019 são como segue:
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14. Provisões para demandas judiciais--Continuação
Trabalhistas
Saldo em 31 de dezembro de 2018

Consolidado
Cíveis
Tributário

-

Total

661

6.445

7.106

Aquisição de empresas
Adições
Reversões
Saldo em 30 de setembro de 2019

7.120
114
(251)
6.983

1.235
163
(202)
1.857

5.848
374
(728)
11.939

14.203
651
(1.181)
20.779

Saldo em 31 de dezembro de 2019
Adições
Reversões
Saldo em 30 de setembro de 2020

8.768
19
(2.160)
6.627

266
1.410
(252)
1.424

11.587
649
(1.607)
10.629

20.621
2.078
(4.019)
18.680

Os processos classificados pelos assessores jurídicos com probabilidade de perda “possível”
totalizam R$ 6.412 (R$4.293 em 31 de dezembro de 2019) e tem como natureza processos
Cíveis, Trabalhistas e Tributários.
Recolhimento Impostos Sobre Serviços Atividades de Franquia
A Companhia através de sua controlada EL Franchising, requereu junto a justiça a
inconstitucionalidade da cobrança da alíquota de Imposto sobre prestação de serviço (“ISS”)
sobre a atividade de franquia, eximindo-o da prestação de serviço.
Pautado nesse entendimento, a controlada possui uma liminar expedida pela Comarca de
Barueri no qual suspende o recolhimento do ISS. Em 28 de Maio de 2020, o Supremo Tribunal
Federal (“STF”) reafirmou a jurisprudência de que é constitucional a incidência do ISS nos
contratos de franquia através do julgamento do Recurso Extraordinário (“RE”) 603136, com
repercussão geral reconhecida (Tema 300).
Apesar do processo da controlada ainda estar em julgamento, por ser uma tese de repercussão
geral, a administração entende que a decisão proferida pelo STF poderá trazer possíveis
impactos no recolhimento do ISS.

15. Plano de remuneração baseado em ações
Em reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de julho de 2019 foi aprovado o
primeiro programa de remuneração baseada em ações, nos termos do Plano de Opção de
Compra da Companhia. Com a outorga de opções de compra de ações, foram aprovadas 50.986
opções concedidas para os executivos.
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15. Plano de remuneração baseado em ações--Continuação
Em reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de agosto de 2020 foi aprovado o
segundo programa de remuneração baseada em ações, nos termos do Plano de Opção de
Compra da Companhia. Com a outorga de opções de compra de ações, foram aprovadas 9.643
opções, totalizando o montante de 54.244 em opções concedidas para os executivos da
Companhia.
A titularidade das opções de conversão de ações será transferida aos participantes em
proporções idênticas de 20%, em cada aniversário do plano ao longo do período de 5 anos após
a data da outorga. A transferência é sujeita ao cumprimento cumulativo das duas condições a
seguir, em cada aniversário da data da outorga:
(i)

O participante deverá ter permanecido ao longo do respectivo período de carência como
empregado da Companhia.

(ii) Evento de liquidez ou transferência de controle societário da Companhia para um terceiro.
O preço do exercício global a ser pago pelos participantes pelas opções vestidas no final do
período é de R$55,03 e R$209,30 para outorgas de 2019 e 2020 respectivamente.
Durante o período, não houve opções exercidas, vencidas ou canceladas, devido ao recente
lançamento do plano.
Controladora e Consolidado
Quantidade
MPPE (*)
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Opções Outorgadas durante o exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Opções Outorgadas em 13 de agosto de 2020
Saldo em 30 de setembro de 2020

50.986
50.986
9.643
60.629

55,03
55,03
209,3
82,45

A vigência contratual média ponderada remanescente para as opções de ação restantes em 30
de setembro de 2020 era de 4 anos (4,5 anos em 31 de dezembro de 2019).
A tabela a seguir apresenta uma relação das informações dos modelos utilizados na data de
outorga:

Média ponderada do valor justo na data da mensuração (R$)
Taxa de retorno livre de risco (%)
Prazo de vida esperado das opções
Modelo utilizado
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15. Plano de remuneração baseado em ações--Continuação
Para o cálculo da volatilidade, foi considerada a volatilidade histórica de empresas comparáveis
em períodos compatíveis com o tempo de vida das ações para cada lote.
Durante o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, a Companhia reconheceu
R$2.255 de despesa relativa ao plano de remuneração baseado em ações de 2019, tendo como
contrapartida a conta reserva de capital - ações outorgadas.

16. Impostos e contribuições a pagar
Controladora
30/09/2020
31/12/2019

Consolidado
30/09/2020
31/12/2019

ISS a recolher (a)
IRRF a recolher
COFINS a recolher
PIS a recolher
IRPJ a recolher
CSLL a recolher
Outros impostos a recolher
Total

-

17
17

5.991
891
(261)
(483)
15.214
6.044
(107)
27.289

9.248
1.674
6.592
1.398
19.721
6.568
227
45.428

Circulante
Não Circulante

-

17
-

23.546
3.743

41.449
3.979

(a) De sua controlada EL Franchising possui um saldo de ISS a recolher sobre vendas de franquias no montante de R$3.743
(R$4.073 em 30 de setembro de 2019) para o qual entrou com pedido requerendo a inconstitucionalidade da cobrança da alíquota
de 5% do tributo sobre atividade de franquia, eximindo a prestação do serviço. Para os valores de ISS cuja competência tenha
ocorrido até Dezembro 2018, a empresa efetuou provisão no montante correspondente que considera provável o futuro
desembolso de caixa e efetua o deposito judicialmente. Em 30 de setembro de 2020 o saldo de depósitos judiciais referente a
este questionamento é de R$4.399 (R$4.311 em 30 de setembro de 2019), para os valores de ISS cuja competência seja a partir
de janeiro 2019 a administração entende que não há mais obrigatoriedade para o recolhimento desse tributo por esse motivo, os
valores respectivos não foram provisionados tampoco houve deposito judicial. Esse processo está pautado por uma liminar que a
empresa possuí, expedida pela Comarca de Barueri da qual está isenta do pagamento do ISS.
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16. Impostos e contribuições a pagar--Continuação
Reconciliação de despesas com o imposto de renda e a contribuição social
Consolidado
30 de setembro de
2020
2019
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Alíquota combinada de imposto de renda e contribuição social
Expectativa de despesa de imposto de renda e contribuição social pela
alíquota fiscal vigente
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Outras diferenças permanentes
Resultado de equivalência patrimonial - Amortização Mais Valia
Reconhecimento de prejuízo fiscal
Empresas com tributação no lucro presumido
Ativo fiscal diferido não reconhecido
Outros
Despesa de imposto de renda e contribuição social
Aliquota efetiva

(44.697)
34%

129.375
34%

15.197
1.376
(13)
(210)
(39.802)
(28.245)

(43.988)
279
(12)
(6.314)
24.131
28.249
80
(46.013)
(43.588)

30.825
(20.872)
47%

(34%)

16.1. Imposto de renda e a contribuição social diferidos
Consolidado
30/09/2020
31/12/2019
Provisão para desmantelamento de ativos
Arrendamentos Mercantil - Aluguel
Arrendamento Mercantil - Máquinas
Provisão para demandas judiciais
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Provisão de Cancelamento
Provisão de Aluguel
Ganho Compra Vantajosa
Outros efeitos
Total de imposto de renda e contribuição social diferidos

Natureza
Diferenças temporárias
Total

Saldo
31/12/2018

261
270
(834)
78
2.494
2.640
304
(1.124)
571
4.660

Resultado
Adições
Baixas

770
770

2.855
2.855
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16. Impostos e contribuições a pagar--Continuação
16.1. Imposto de renda e a contribuição social diferidos--Continuação
Natureza
Diferenças temporárias
Total

Saldo
31/12/2019

Resultado
Adições
Baixas

4.856
4.856

-

(195)
(195)

Saldo
30/09/2020
4.661
4.661

16.2. Prejuízo fiscal e base negativa
Em 30 de setembro de 2020, a controlada EL Rio Serviços de Depilação Estética S.A.
possui saldo acumulado de prejuízo fiscal e base negativa no montante de R$15.302
(R$3.053 em 31 de dezembro de 2019). Adicionalmente, a Companhia e suas controladas
possuem diferenças temporárias dedutíveis que geram imposto de renda e contribuição
social diferidos ativos.
A Companhia e suas controladas não registraram tributos diferidos ativos em função da
incerteza sobre a expectativa de lucros futuros tributáveis e o prazo para a sua
compensação. Os prejuízos fiscais da controlada El Rio não possuem prazo de prescrição,
permanecendo o crédito fiscal disponível para a controlada por tempo indeterminado. Na
medida em que se tornar provável a geração de lucro tributável, a Companhia poderá
registrar esse ativo.

17. Partes relacionadas (reapresentado)
As operações com partes relacionadas apresentadas no quadro abaixo em 30 de setembro de
2020 são oriundas de transações que a Companhia mantém com seus principais acionistas, suas
controladas ou com outras entidades relacionadas, a exemplo não controladores. Essas
transações foram contabilizadas substancialmente segundo valores, termos e condições
acordadas entre as partes.
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17. Partes relacionadas (reapresentado)—Continuação
Controladora
30 de setembro de 2020
Ativo
Passivo

Consolidado
30 de setembro de 2020
Ativo
Passivo

Controladas (a):
A - Lisa Depilacao a Laser Ltda.
Abbruzzese & Moura Estetica Ltda.
Clinica de Estetica Fortaleza 01 Ltda.
Corporeos - Servicos Terapeuticos S.A.
Costa & Curvo Estetica Ltda.
Cuiaba Laser Servicos Terapeuticos Ltda.
DRBM Servicos Esteticos Ltda.
Ef Franchising Servicos Terapeuticos Ltda.
El Commerce - Plataforma Digital para Intermediacao de
Negocios Ltda.
El Franchising Ltda.
Elosgate Portal de Serviços Financeiros Ltda.
Eslaser Servicos Esteticos S.A.
Leew Servicos Esteticos Ltda.
Limeira Servicos Esteticos Ltda.
M.i.g.s. Servicos Esteticos S.A.
Mmc Corp Servicos Esteticos Ltda.
Mpac Corp Servicos Esteticos Ltda.
Nine Members Laser - Servicos Esteticos S.A.
PIM - Servicos Administrativos Ltda. (b)
Riocorp Servicos Esteticos Ltda.
Santa Ursula Servicos Esteticos Ltda.
Tew Estetica Ltda.
Tjtm Servicos Esteticos S.A.
Tl Franchising Ltda.
Urban Laser Servicos Esteticos S.A.
Vila Velha Laser Ltda.
Yam Participacoes Ltda.
Ytp Participacoes Ltda.
Mútuos com acionistas não controladores (c)
Total

60
383
3.552
666
20
164
252

95
-

-

-

2.252
2.316
811
46
320
1
31
17
254
130
60
11.335

2
27
6
16.594
85
295
52
17.156

5.738
5.738

213
8.899
9.122

Circulante
Não circulante

11.335

17.156

5.738

213
8.899

(a)
(b)
(c)

Refere-se à contratos de compartilhamento de despesas.
Cessão não onerosa de 99.99% das ações da PIM Serviços Administrativos Ltda na constituição da MPM Corpóreos S.A.
Refere-se à contratos de mútuo celebrados entre a Companhia e os respectivos acionistas não controladores das sociedades
controladas da Companhia (“Contratos de Mútuo”), os termos contratuais são padronizados e, portanto, seguem em geral as
mesmas condições, com prazos entre 12 e 24 meses, com o principal objetivo de liquidação do valor do transacionado,
considerando cobrança de 1% de juros ao mês do mutuário e em eventual atraso no pagamento multa de 2% com acréscimo de
correção monetária.
Parte dos Contratos de Mútuo Ativos tem como objeto empréstimos com finalidade de pagamento de compromissos assumidos
pelos acionistas não controladores das sociedades controladas, para pagamento de tributos devidos por tal sociedade.

Em 24 de abril de 2020, foi assinado um memorando de entendimentos entre a MPM e sua
controlada Corporeos, que ratifica que a MPM utilizará o direito de receber os valores
decorrentes da seção de participações nas investidas M.I.G.S Serviços Estéticos S.A., Tjtm
Serviços Estéticos S.A., e A Lisa Depilação a Laser S.A., registrado em 31 de dezembro de 2019
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17.

Partes relacionadas (reapresentado)--Continuação

como um contas a pagar, para efetuar um aumento de capital na Companhia durante o exercício
de 2020.
Controladora
31 de dezembro de 2019
Ativo
Passivo
Controladas (a):
A - Lisa Depilacao a Laser Ltda
Abbruzzese & Moura Estetica Ltda
Clinica de Estetica Fortaleza 01 Ltda
Corporeos - Servicos Terapeuticos S.A.
Costa & Curvo Estetica Ltda
Cuiaba Laser Servicos Terapeuticos Ltda
Drbm Servicos Esteticos Ltda
Ef Franchising Servicos Terapeuticos Ltda
El Commerce - Plataforma Digital para
Intermediacao de Negocios Ltda
El Franchising Ltda
Eslaser Servicos Esteticos S.A..
M.i.g.s. Servicos Esteticos S.A.
Mmc Corp Servicos Esteticos Ltda
PIM - Servicos Administrativos Ltda (b)
Riocorp Servicos Esteticos Ltda
Tew Estetica Ltda
Tjtm Servicos Esteticos S.A..
Tl Franchising Ltda
Urban Laser Servicos Esteticos S.A..
Vila Velha Laser Ltda
Mútuos com acionistas não controladores (c)
Total não circulante

Consolidado
31 de dezembro de 2019
Ativo
Passivo

120
383
3.862
491
20
98
-

95
31

-

-

1.081
1.506
401
286
126
103
130
1.908
10.515

27
16.594
19
295
51
17.112

6.076
6.076

3.896
3.896

(a) Refere-se à contratos de compartilhamento de despesas.
(b) Cessão não onerosa de 99.99% das ações da PIM Serviços Administrativos Ltda na constituição da MPM Corpóreos S.A.
(c) Refere-se à contratos de mútuo celebrados entre a Companhia e os respectivos acionistas não controladores das sociedades
controladas da Companhia (“Contratos de Mútuo”), os termos contratuais são padronizados e, portanto, seguem em geral as
mesmas condições, com prazos entre 12 e 24 meses, com o principal objetivo de liquidação do valor do transacionado,
considerando cobrança de 1% de juros ao mês do mutuário e em eventual atraso no pagamento multa de 2% com acréscimo de
correção monetária.
Parte dos Contratos de Mútuo Ativos tem como objeto empréstimos com finalidade de pagamento de compromissos assumidos
pelos acionistas não controladores das sociedades controladas, para pagamento de tributos devidos por tal sociedade.

A remuneração do pessoal chave da Administração foi como segue:

Remuneração
Encargos e benefícios
Total
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18. Contas a pagar ex-acionistas
Em 30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro 2019 a Companhia possuía os seguintes saldos a
pagar, ajustados a valor presente, aos ex-acionistas de empresas adquiridas:
30/09/2020
Controladora
Consolidado

31/12/2019
Controladora
Consolidado

Aclo Serviços Estéticos Ltda.
Alexandrite Estética e Laser Ltda.
Vila Velha Laser Ltda.
Verano Depilação Ltda
GBM Serviços De Estética Ltda
Apl Participações Societárias S.A.
Aut Estetica S.A
Ayoub & Ayoub Serviços Estéticos S.A.
Dyel Cuiaba Clinica De Estetica Ltda
Dyel Porto Velho Clinica De Estetica Ltda
Dyel Varzea Grande Clinica De Estetica Ltda
Dyelcorp Serviços Estéticos S.A.
El Rio Serviços De Depilação Estetica Ltda
Eslaser Serviços stéticos S.A.
Flo Serviços De Estética Eireli
Jacarei Serv. Esteticos Eireli Me
M3 Servicos Esteticos Ltda
Nine Members Laser - Servicos Esteticos Sa
Urban Laser Servicos Esteticos S.A.
A3 beleza- Rio Verde
Gobal Mauro Ramos e Benvenuta Florianópolis
BJL Clinica Estética Ltda
Elcorp Rio Servicos Esteticos Ltda
Mv Corp Servicos Esteticos Ltda
MIGS Servicos Esteticos SA
Riocorp Servicos Esteticos Ltda
At Corp, ATM Corp e Limeira
Lisa Laser Santos, Embaré e Gonzaga
Lasercorp Serv. Esteticos Ltda

619
-

568
381
5
99
25
535
6
19
4.300
2.941
1.099
40
804
74
7
738
3.278
660
491
2.390

535
401
73
-

23
17
5
9
25
535
401
19
8.282
2.941
2.117
40
1.208
74
7
997
6.765
12.755
1.465
-

-

3.823
982
2.833
4.586
1.455
4.455
2.200
12.662
4.882

-

-

Total

619

56.338

1.009

37.685

Circulante
Não circulante

619

43.423
12.915

390
619

24.650
13.035
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19. Patrimônio líquido
a)

Capital social
O capital subscrito em 30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 é representado
por 5.894.122 ações ordinárias e 2.907.461 ações preferenciais e é distribuído conforme
descrito abaixo:
30 de setembro de 2020
Ações
Ordinárias
Preferenciais Valor em R$
Ygor Alessandro de Moura
Paulo José de Iasz de Morais
Tito Virgílio Augusto Veiga Pinto
Magnólia FIP Multiestratégia
SMZXP Participações
Total

b)

2.873.969
1.618.701
710.119
691.333
5.894.122

2.907.461
2.907.461

32.132
18.097
7.939
32.506
7.729
98.403

31 de dezembro de 2019
Ações
Ordinárias
Preferenciais Valor em R$
2.873.969
1.618.701
710.119
691.333
5.894.122

2.907.461
2.907.461

32.132
18.097
7.939
32.506
7.729
98.403

Reserva de capital
A reserva de capital representam acréscimos efetivos aos ativos da companhia que não
foram originados dos lucros auferidos em suas operações, por não representarem efeitos de
seus próprios esforços, mas assim de contribuições de acionistas para o patrimônio líquido
da companhia com o fim de propiciar recursos para o capital e que poderá ser utilizado para
futuro aumento de capital.
A reserva de ágio na subscrição de ações, refere-se à diferença entre o preço da subscrição
que os acionistas pagaram pelas ações e o seu valor nominal. Por se tratar de uma reserva
de capital, somente poderá ser utilizada para aumentar o capital, absorção de prejuízos,
resgaste, reembolso ou compra de ações ou pagamento de dividendos cumulativos a ações
preferenciais.

20. Receita
Consolidado
30 de setembro de
2020
2019
Serviços prestados
Royalties
Taxa de franquia
Total receita

356.614
18.835
2.685
378.134

563.629
3.003
6.983
573.615

Impostos sobre vendas
Cancelamentos
Total da receita operacional líquida

(39.746)
(23.333)
315.055

(65.296)
(7.634)
500.685
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20. Receita--Continuação
20.1. Informações desagregadas da receita
Consolidado
30 de setembro de
2020
2019
Tipo de bens e serviços
Prestação de serviço de depilação
Royalties de licenciadas
Taxa de franquia
Prestação de serviço de estética
Total receita

355.011
18.835
2.686
1.602
378.134

528.058
35.230
6.984
3.343
573.615

Mercados geográficos
Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Total receita

11.486
29.597
16.335
250.319
70.397
378.134

13.262
46.595
23.237
407.643
82.878
573.615

Época do reconhecimento da receita
Serviços transferidos ao longo do tempo
Serviços transferidos em momento específico do tempo
Total receita

357.696
20.438
378.134

535.041
38.574
573.615

20.2. Ativos e passivos do contrato
Consolidado
30/09/2020
31/12/2019
Contas a receber (nota 4)
Receita diferida

385.379
262.583

416.946
180.485

As contas a receber não estão sujeitas a juros e geralmente são negociadas em termos de
pagamento que giram em torno de 14 meses.
O valor de receita diferida representa o saldo de contratos assinados cujos serviço serão
prestados ao longo do contrato, porém que em 30 de setembro de 2020 ainda não foram
executadas pelos clientes.
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20. Receita--Continuação
20.3. Obrigações de performance
A obrigação de desempenho dos contratos firmados pela Companhia e suas controladas
refere-se à prestação dos serviços aos clientes. Dessa forma, para cada tipo operação há
um preço estipulado no contrato - preço de venda individual estabelecido em contrato, não
havendo previsão de valores variáveis a serem considerados. O preço de venda individual
é estabelecido no início do contrato, caracterizando o preço pelo qual as entidades prestam
serviços aos clientes. A obrigação de performance é satisfeita ao longo do tempo, e a
contraprestação é devida no momento que cliente assina o contrato de prestação de
serviço.

21. Custo dos serviços prestados
Consolidado
30 de setembro de
2020
2019
Pessoal
Aluguel
Custos diretos
Depreciação e amortização
Crédito de PIS/COFINS sobre imobilizado
Total custo dos serviços prestados
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(142.817)
(16.138)
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22. Despesas por natureza
Controladora
30 de setembro de
2020
2019

Consolidado
30 de setembro de
2020
2019

Despesas com propaganda e publicidade
Despesas com serviço de telemarketing
Despesas com salários e benefícios a empregados
Despesas com aluguel
Comissões cartões de crédito
Despesas com consultoria e assessorial
Provisão para perdas de crédito esperadas
Despesas com backoffice
Despesas com locação de equipamentos
Despesas com manutenção e conservação
Despesas com material de consumo
Despesas com patrocínios
Despesas com taxas
Despesas com telefonia e internet
Despesas com viagens e estadias
Despesas/Reversões legais e judiciais
Despesas operacionais
Despesas com depreciação e amortização
Outros
Total despesas gerais e administrativas

(2.037)
(646)
(25)
(1)
(264)
(15)
(268)
(28)
(58)
(3.342)

(438)
(214)
(3)
(1)
(282)
(24)
(300)
(1.262)

(15.171)
(3.751)
(30.764)
(290)
(7.492)
(11.516)
(20.772)
(9.266)
(1.919)
(1.456)
(627)
(1.878)
(35)
(815)
(1.269)
(3.074)
(8.320)
(11.740)
(130.155)

(4.202)
(3.782)
(26.558)
(5.193)
(10.899)
(12.662)
(28.320)
(3.908)
(1.534)
(3.389)
(1.336)
(119)
(937)
(1.894)
(1.282)
(827)
(6.281)
(25.187)
(7.757)
(146.067)

Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Total

(3.342)
(3.342)

(1.262)
(1.262)

(37.053)
(93.102)
(130.155)

(7.983)
(138.084)
(146.067)

23. Resultado financeiro
Controladora
30 de setembro de
2020
2019
Despesas com juros
Despesas com IOF
Despesas bancárias
Ajuste a valor presente
Variação cambial
Perda em opções de compra e venda de
participações de não controladores
Outros
Total despesas financeiras
Rendimentos s/ aplicação financeira
Variação cambial
Ganho em opções de compra e venda de
participações de não controladores
Outros
Ajuste a Valor Presente
Total receitas financeiras
Resultado financeiro líquido

Consolidado
30 de setembro de
2020
2019

(91)
(4)
(2)

(4)
(1)

(3)

-

(8.044)
(24)
(8.168)

(10.026)
(10.031)

(43.684)
(416)
(7.232)
2.160
(3)

(22.148)
(344)
(5.180)
5.620
-

(23.811)
885
(72.101)

(18.081)
(195)
(40.328)

28
-

6
-

3.596
(524)

2.580
318

10.551
10.579

269
275

29.624
9.808
(5.130)
37.374

7.483
(24)
2.310
12.667

(34.727)

(27.661)

2.411
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24. Lucro (prejuízo) por ação
O lucro (prejuízo) básico por ação é calculado dividindo-se o lucro (prejuízo) atribuível aos
detentores de ações ordinárias da Companhia (o numerador) pelo número médio ponderado de
ações ordinárias em poder dos acionistas (o denominador) durante o período.
O lucro (prejuízo) por ação diluído é calculado por meio da divisão do lucro líquido atribuído aos
detentores de ações ordinárias da Companhia pela quantidade média ponderada de ações
ordinárias disponíveis durante o período mais a quantidade média ponderada de ações ordinárias
que seriam emitidas na conversão de todas as ações ordinárias potenciais diluídas em ações
ordinárias.
Os instrumentos de patrimônio que devam ou possam ser liquidados com ações da Companhia
somente são incluídos no cálculo quando sua liquidação tiver impacto dilutivo sobre o lucro por
ação.
O quadro a seguir apresenta a determinação do lucro (prejuízo) líquido disponível aos detentores
de ações ordinárias e a média ponderada das ações ordinárias em circulação utilizadas para
calcular o lucro (prejuízo) básico e diluído por ação em cada período apresentado:
Lucro (prejuízo) básico por ação - trimestre
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas
controladores
Média ponderada da quantidade de ações
Lucro (prejuízo) básico por ação - R$
Lucro (prejuízo) básico por ação - período de
nove meses
Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas
controladores
Média ponderada da quantidade de ações
Lucro (prejuízo) básico por ação - R$

30/09/2020
Ordinárias
Preferenciais

30/09/2019
Ordinárias
Preferenciais

(2.828)
5.894.122

(1.395)
2.907.461

32.030
5.894.122

15.800
2.907.461

(0,4798)

(0,4798)

5,4342

5,4342

30/09/2020
Ordinárias
Preferenciais

30/09/2019
Ordinárias
Preferenciais

(37.588)
5.894.122

(18.541)
2.907.461

46.384
5.894.122

22.880
2.907.461

(6,3771)

(6,3771)

7,8695

7,8695

Em 30 de setembro de 2020, o único instrumento financeiro que proporcionaria diluição se refere
ao plano de remuneração baseado em ações, cujos detalhes estão descritos na Nota 15. Não há
instrumentos financeiros que proporcionariam diluição em exercícios anteriores.
Considerando o valor justo das ações ordinárias da Companhia, o plano de remuneração
proporcionaria um efeito anti-dilutivo, e por isso não foi considerado no cálculo acima
demonstrado.
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25. Instrumentos financeiros (reapresentado)
Todos os instrumentos financeiros em aberto pela Companhia e suas controladas são
classificados como sujeitos à atualização por custo amortizado, e, de acordo com a avaliação da
Administração, não existem instrumentos financeiros classificados em outras categorias. Os
principais instrumentos financeiros da Companhia em aberto em cada data-base são os
seguintes:
Classificação
Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Adiantamento a fornecedores
Contas a receber com partes relacionadas
Instrumentos derivativos
Opções de compra de acionistas não
controladores
Passivo
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Debentures
Passivo de arrendamento
Contas a pagar com partes relacionadas
Contas a pagar a ex-acionistas
Opções de compra de acionistas não
controladores
Instrumentos derivativos

Hierarquia
Valor justo

Controladora
30/09/2020
31/12/2019

Consolidado
30/09/2020
31/12/2019

Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado
Valor justo por meio
do resultado
Valor justo por meio
do resultado

Nível 2
Nível 2
Nível 2
Nível 2

863
11.335

1.510
165
10.515

217.084
385.379
56
5.738

55.109
416.946
1.588
6.076

Nível 2

-

-

38.047

820

Nível 3

5.882
18.080

3.987
16.177

121.859
768.163

35.068
515.607

Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado
Custo amortizado
Valor justo por meio
do resultado
Valor justo por meio
do resultado

Nível 2
Nível 2
Nível 2
Nível 2
Nível 2
Nível 2

2.678
17.156
619

1.046
17.112
619

23.771
487.514
48.409
18.413
56.338

24.418
140.713
109.146
68.515
3.896
37.685

Nível 3

62.103

62.714

64.634

125.753

Nível 2

82.556

81.491

2.387
701.466

2.684
512.810

Os saldos contabilizados em 30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 estão próximos
dos valores justos nas respectivas datas. Não houve alteração entre os níveis de hierarquia para
determinação do valor justo durante o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020.
Gerenciamento de riscos
As atividades da Companhia a expõe a diversos tipos de risco: (a) risco de mercado, incluindo o
risco de moeda e o risco de preço; (b) risco de crédito; e (c) risco de liquidez.
A gestão de risco é realizada segundo políticas elaboradas pela Diretoria de Finanças e
aprovadas pela Administração da Companhia. Essa Diretoria é responsável pelas políticas à
exposição aos riscos, bem como pela elaboração de processos, controles internos e a estrutura
de gerenciamento de riscos da Companhia. Desse modo a Diretoria Executiva de Finanças
mantém a Companhia protegida contra eventuais riscos financeiros.
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25. Instrumentos financeiros--Continuação
Gerenciamento de riscos--Continuação
A gestão de risco dos instrumentos financeiros é compartilhada pelo corpo Diretivo da
Companhia e considera o acompanhamento permanente das taxas contratadas e as taxas de
mercado.
A Companhia não efetua aplicações de cunho especulativo em derivativos ou outros ativos de
risco.
a)

Risco de mercado
Risco de moeda
A Companhia possui um passivo em moeda estrangeira composto de de empréstimo para
capital de giro (operação estruturada 4131) junto ao Banco Itáu (conforme Nota 10).
Risco de preço dos serviços e receitas da Companhia
O acirramento da concorrência pode levar as controladas a reverem seus preços de
serviços, tendo impacto direto sobre os resultados. A Companhia e suas controladas
monitoram as práticas da concorrência e estabelece cenários avaliando os resultados futuros
em relação à mudança de preços.

b)

Risco de crédito
Incorre em risco de crédito, os valores de caixa e equivalentes de caixa, representados por
depósitos e aplicações financeiras de curtíssimo prazo em instituições financeiras no país.
Este risco é gerido na Diretoria de Finanças. A Companhia tem a política de somente manter
valores em instituições financeiras de primeira linha, não mantendo investimentos
concentrados em qualquer conglomerado financeiro.
A Companhia tem estabelecida uma política de crédito na qual avalia o risco de cada cliente
ou contraparte não cumprir as obrigações contratuais assumidas. Baseada nessa política, a
Companhia provisiona créditos para liquidação duvidosa, caso ocorra inadimplência de um
cliente por mais de 30 dias.
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25. Instrumentos financeiros--Continuação
Gerenciamento de riscos--Continuação
c)

Risco de liquidez
O risco de liquidez origina-se da falta de recursos no fluxo de caixa para atender às
necessidades operacionais. A previsão do fluxo de caixa é efetuada pela área financeira, na
Diretoria de Finanças da Companhia. Esta área monitora as previsões contínuas das

26. Seguros
A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos
por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza
de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do
escopo de uma auditoria de demonstrações financeiras, consequentemente não foram
examinadas pelos nossos auditores independentes.
Importância segurada
Controladora
Consolidado
Multirrisco patrimonial
Responsabilidade cível dos diretores e administradores

20.000

321.000
-

27. Segmentos operacionais
Os segmentos operacionais são reportados de forma consistente com os relatórios internos
fornecidos ao principal tomador de decisões operacionais para fins de avaliação de desempenho
de cada segmento e alocação de recursos.
Um segmento operacional é definido como um componente da Companhia que atua em
atividades comerciais a partir das quais pode gerar receita e incorrer em despesas. Cada
segmento operacional é diretamente responsável pelas receitas e despesas relacionadas às
suas operações. Os principais tomadores de decisões operacionais avaliam o desempenho de
cada segmento operacional usando informações sobre sua receita e margem bruta (lucro bruto),
e não avalia as operações usando informações de ativos e passivos por segmento. As
transações entre os segmentos são eliminadas, e a Companhia aloca despesas administrativas e
de vendas, receitas e despesas financeiras e imposto de renda e contribuição social para os
segmentos operacionais.
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27. Segmentos operacionais--Continuação
Para fins de análise e gerenciamento das operações, a Companha é dividida em três segmentos
operacionais sujeitos à divulgação de informações:
(i)

Espaçolaser: Espaçolaser inclui a operação de mais de 360 lojas de depilação a laser no
Brasil, sendo elas de capital próprio ou misto. O segmento operacional inclui também a
estrutura corporativa necessária para a gestão dessas lojas.

(ii) Estudioface: Estudioface inclui a operação da loja própria localizada no bairro dos Jardins,
em São Paulo, a qual é focada no segmento de estética facial e possui atualmente nove
unidades em operação.
(iii) EL Franchising (Franqueadora das Redes Espaçolaser e Estudioface): A EL Franchising

inclui a franqueadora das unidades da Espaçolaser e da Estudioface, situada no município
de Barueri no Estado de São Paulo. As atividades principais da EL Franchising referem-se a
gestão de mais de 190 franquias, assim como da cobrança de royalties pelos serviços
prestados e licenciamento da marca Espaçolaser e da marca Estudioface.
Em 30 de setembro de 2020 e 2019, as informações por segmento operacional estão abaixo
demonstradas:
Nove meses findo em 30 de setembro
de 2020
Espaçolaser
Receita líquida de vendas
Custo dos serviços prestados
Lucro bruto
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas operacionais, líquidas

Estudioface

293.918

1.442

(194.409)

(1.388)

99.509

54

EL
Franchising
37.827
(450)

Eliminação
(18.132)
(190)

Consolidado
315.055
(196.437)

37.377

(18.322)

118.618

(36.692)
(112.450)
10.209

(7)
(1.158)
16

(331)
(3.273)
323

(23)
23.779
(8.981)

(37.053)
(93.102)
1.567

(Prejuízo) lucro antes do resultado
financeiro

(39.424)

(1.095)

34.096

(3.547)

(9.970)

Receitas financeiras
Despesas financeiras

26.716
(63.594)

66
(28)

10.579
(8.168)

37.374
(72.101)

(Prejuízo) lucro antes do imposto de
renda e da contribuição social

(76.302)

(1.057)

33.798

(1.136)

(44.697)

Imposto de renda e Contribuição social

(16.328)

(162)

(4.381)

(1)

(20.872)

(Prejuízo) lucro do período

(92.630)

(1.219)

29.417

(1.137)

(65.569)
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27. Segmentos operacionais--Continuação
Nove meses findo em 30 de setembro
de 2019
Espaçolaser
Receita líquida de vendas
Custo dos serviços prestados
Lucro bruto

Estudioface

483.983

3.031

(202.495)

(2.820)

EL
Franchising
43.271
(464)

Eliminação
(29.600)
(252)

Consolidado
500.685
(206.031)

281.488

211

42.807

(29.852)

294.654

(37.470)
(113.820)
4.550

(27)
(562)
-

(83)
(3.869)
93

29.597
(19.833)
3.806

(7.983)
(138.084)
8.449

Lucro antes do resultado financeiro

134.748

(378)

38.948

(16.282)

157.036

Receitas financeiras
Despesas financeiras

12.268
(29.961)

(114)

124
(215)

275
(10.038)

12.667
(40.328)

Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social

117.055

(492)

38.857

(26.045)

129.375

Imposto de renda e contribuição social

(36.605)

(343)

(6.641)

80.450

(835)

32.216

Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Outras receitas operacionais, líquidas

Lucro líquido do periodo

1
(26.044)

(43.588)
85.787

28. Transações que não afetam caixa (reapresentado)
As transações listadas a seguir afetaram as demonstrações financeiras de forma relevante,
contudo não impactaram o caixa:
Consolidado
30/09/2020
30/09/2019
Contas a pagar a ex-acionistas por aquisição de controladas
Adição de imobilizado pela aquisição de controladas
Adição de intangível pela aquisição de controladas
Adoção inicial arrendamentos (CPC 06 R2)
Arrendamentos contratados
Remensuração dos arrendamentos
Marcação a valor justo dos derivativos contratados pela Companhia
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70.233
1.384
6.321
11.847
(5.703)
38.047

68.726
16.385
68.134
65.172
11.075
5.943
-
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29. Eventos subsequentes
29.1. Colômbia
Em 09 de outubro de 2020 a Companhia efetuou a remessa para integralização do Capital
Social Corpóreos Colômbia SAS, localizada em Bogotá, Colômbia no montante de US$ 250
(duzentos e cinquenta mil dólares), equivalente a aproximadamente R$1.318 naquela data.
29.2. Argentina - DEFINIT
Em 02 de Outubro de 2020, a MPM celebrou com a HR-ARG (“Definit”) acordo de
capitalização mediante transferência de 11.879.950 ações que representam a aquisição de
uma participação de 51% na Companhia.
29.3. Outras aquisições
No dia 03 de novembro de 2020 a controlada Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A
assinou termo de fechamento efetivando a aquisição de 100% das quotas da empresa A3
Beleza e Saúde Ltda no montante de R$3.690 e da empresa BJL Clínica Estética Ltda no
montante de R$ 1.963, ambas franquias da marca Espaçolaser.
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Av.PresidenteJuscelinoKubitschek,1.909
VilaNovaConceição
04543Ͳ011ͲSãoPaulo–SPͲBrasil

Tel: +55112573Ͳ3000
ey.com.br

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


Chamamos atenção à nota explicativa nº 2.2 às informações trimestrais intermediárias individuais e
consolidadas, que foram alteradas e estão sendo reapresentadas para aprimorar certas divulgações
em notas explicativas e reapresentar saldos contábeis devido à correção de erros descritos na
referida nota explicativa. Em 5 de novembro de 2020 emitimos relatório de revisão sem
modificações, sobre as informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da
Companhia relativas ao período findo em 30 de setembro de 2020, que ora estão sendo
reapresentadas. Nossa conclusão continua sendo sem qualquer modificação, uma vez que as
informações financeiras intermediárias foram ajustadas.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA),
individuais e consolidadas, referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020,
elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como
informação suplementar para fins de IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a
procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com
o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações financeiras intermediárias e
registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios
definidos na NBC TG 09 Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não
temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor
adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos
nessa Norma e de forma consistente em relação às informações financeiras intermediárias
individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
São Paulo, 6 de janeiro de 2021.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6
Alessandra Aur Raso
Contadora CRC-1SP248878/O-7
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Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909
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Relatório sobre a revisão de informações financeiras intermediárias
individuais e consolidadas
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
MPM Corporeos S/A
São Paulo - SP
Introdução
Revisamos as informações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas, da MPM
Corporeos S/A. (“Companhia”) contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR)
referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2020, que compreendem o balanço
patrimonial em 30 de setembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado e do
resultado abrangente para os períodos de três e nove meses findos naquela data, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo
naquela data, incluindo as notas explicativas.
A administração é responsável pela elaboração das informações financeiras intermediárias,
individuais e consolidadas, de acordo com a NBC TG 21 Demonstração Intermediária e
com a norma internacional IAS 34 – Interim Financial Reporting, emitida pelo International
Accounting Standards Board (IASB), assim como pela apresentação dessas informações
de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários,
aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de
expressar uma conclusão sobre essas informações financeiras intermediárias com base em
nossa revisão.
Alcance da revisão
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão
de informações intermediárias (NBC TR 2410 Revisão de Informações Intermediárias
Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 Review of Interim Financial Information
Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de
informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às
pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de
procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão
é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas
de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos
conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma
auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.
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Conclusão sobre as informações intermediárias individuais e consolidadas
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que
as informações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas, incluídas nas informações
trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com
a NBC TG 21 e a IAS 34 aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas
de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.
Ênfase - Reapresentação das informações trimestrais intermediárias
Chamamos atenção à nota explicativa nº 2.2 às informações trimestrais intermediárias individuais e
consolidadas, que foram alteradas e estão sendo reapresentadas para aprimorar certas divulgações
em notas explicativas e reapresentar saldos contábeis devido à correção de erros descritos na
referida nota explicativa. Em 5 de novembro de 2020 emitimos relatório de revisão sem
modificações, sobre as informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da
Companhia relativas ao período findo em 30 de setembro de 2020, que ora estão sendo
reapresentadas. Nossa conclusão continua sendo sem qualquer modificação, uma vez que as
informações financeiras intermediárias foram ajustadas.
Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA),
individuais e consolidadas, referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020,
elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como
informação suplementar para fins de IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a
procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com
o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações financeiras intermediárias e
registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios
definidos na NBC TG 09 Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não
temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor
adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos
nessa Norma e de forma consistente em relação às informações financeiras intermediárias
individuais e consolidadas tomadas em conjunto.
São Paulo, 6 de janeiro de 2021.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Alessandra Aur Raso
Contadora CRC-1SP248878/O-7
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COMENTÁRIODEDESEMPENHO3T20


Atendendo às disposições legais, a Administração da MPM Corpóreos S.A. e controladas –
“Espaçolaser”ou“Companhia”–apresentaoRelatóriodaAdministraçãoeasDemonstrações
FinanceirasindividuaiseconsolidadasdaCompanhiareferentesaosperíodosdenovemeses
findosem30desetembrode2020e2019.Asinformaçõesfinanceirasintermediáriasindividuais
econsolidadasforamelaboradaseapresentadasdeacordocomopronunciamentotécnicoCPC
21 (R1) – Demonstração Intermediária, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(“CPC”),edeacordocomanormainternacionalIAS34–InterimFinancialReporting,emitida
peloInternationalAccountingStandardsBoard(“IASB”),”)deformacondizentecomasnormas
expedidaspelaComissãodeValoresMobiliários(CVM)aplicáveisàelaboraçãodasinformações
trimestrais.

SobreaEspaçolaser
A Espaçolaser é a maior empresa de depilação a laser do Brasil em termos de faturamento,
númerodelojaseclientesatendidos1.Ematuaçãohá16anosepresenteemtodososestados
brasileiros,nossaambiçãoédemocratizarobemͲestarpormeiodaofertadamelhortecnologia
paratodos,rompendocomsoluçõestradicionais.Possuímosummodelodenegóciosdisruptivo,
baseadonasatisfaçãodenossosclientesecolaboradores,equepermiterápidaexpansãopara
capturarasoportunidadesdemercado.Em30desetembrode2020,contávamoscom554lojas
(própriasefranquias)dedepilaçãoalasernoBrasil,6lojasdedepilaçãoalasernaArgentina
(atravésdamarcaparceiraDefinit)e10lojasdaEstudioface,nossamarcaparaaofertaserviços
deestéticafacial.

MensagemdaAdministração
O ano de 2020 foi bastante desafiador para o mundo como um todo, com restrições na
movimentaçãodepessoasenosníveisdeconsumo,impactandopraticamentetodosossetores
eindústrias.Nãoobstante,foiumanotambémdeaprendizagem,docuidadocomsimesmoe
comopróximoedofortalecimentodeumespíritodecomunidade.
ComaEspaçolaser,nãofoidiferente.Antesdetudo,buscamosassegurarasaúdedetodosos
nossos3.000funcionárioseclientes,migrandonossoscolaboradoresparaumsistemadehomeͲ
officeefechandonossaslojasnoperíodomaisagudodapandemia.Nessemeiotempo,fomos
buscando também nos manter próximos de funcionários e clientes, mostrando que estamos
juntosnessemomentodeadversidade.
Desenvolvemos cursos de treinamento teórico e de reciclagem na modalidade à distância,
ampliandodemaneirarelevanteaquantidadedefuncionáriossendotreinados.Estabelecemos
rotinas de conversas e palestras com a diretoria, intensificando nossa cultura corporativa e
nosso coração azul. Mantivemos contato com todos os nossos clientes, e inclusive fomos
capazesdecontinuarvendendonossospacotesmesmocomaslojasfechadas,comprovandoa
confiançaelealdadedenossabasedeclientescomnossamarca.InvestimentosemnossoeͲ
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commerceeaplicativoparatornaravidadenossosclientesaindamaisfácileprática.Eassim
atravessamos esse momento desafiador com ainda mais segurança em nossa resiliência,
robustezecapacidadedeentrega.

DesempenhoOperacional
Em 30 de setembro de 2020, contávamos com 554 lojas da Espaçolaser, considerando lojas
próprias,jointͲventuresefranquias,distribuídasportodososestadosbrasileiros,umaumento
de8%naquantidadedelojasquandocomparadocom2019.Emrelaçãoàsdemaisoperações
daCompanhia,tínhamos 10lojasdaEstudiofacee 6lojasde depilaçãoalaserna Argentina,
atravésdamarcaparceiraDefinit.

DesempenhoFinanceiro
ReceitaLíquida
Nos9M20,areceitalíquidadevendaseserviçosdaCompanhiadiminuiu37,1%,passandode
R$500,7 milhões nos 9M19 para R$315,1 milhões nos 9M20. Em decorrência das medidas
restritivas, associadas à disseminação da pandemia de COVIDͲ19, tivemos que encerrar
temporariamenteasoperaçõesdenossaslojas,apartirdodia23demarçode2020.Aolongo
dos meses posteriores, fomos reabrindo gradualmente nossas lojas até o mês de setembro,
quandonossaoperaçãofoitotalmenterestabelecida.Duranteessesmeses,apesardeestarmos
realizandovendasdenovoscontratosecontarmoscomclientesativosepagantesdosserviços
previamente contratados, não foi possível realizar as sessões nas unidades que estiveram
fechadas. Consequentemente, nesse período, conforme práticas contábeis definidas pela
Companhia,nãoocorreuoreconhecimentodereceitasobreserviços,dadoaimpossibilidade
destesseremprestados.Osrespectivosvaloresforammantidosmomentaneamenteemuma
contadoPassivoCirculantedenominada“ReceitaaDiferir”.Comareaberturadasunidadese
restabelecimento de nossos serviços, nossos clientes poderão ser atendidos novamente
seguindo o curso normal de suas sessões, conforme previsto em nossa estimativa de
reconhecimentoemreceita.Anossamelhorestimativasobreomontantedareceitacontratada
e não reconhecida durante o período, em que as unidades estavam temporariamente
suspensas, em 30 de setembro de 2020 é de R$ 100,4 milhões. Esse efeito tenderá a se
compensarnosmesesseguintes,nomomentoemqueconseguirmosconcluiraprestaçãodos
serviçospreviamentecontratados,normalizandoesseefeitodoencerramentointempestivode
nossaatividade.

CustodosServiçosPrestados
Nos 9M20, os custos dos serviços prestados da Companhia diminuíram 4,7%, passando de
R$206,0milhõesnos9M19paraR$196,4milhõesnos9M20,seguindoofechamentodenossas
unidades. Além disso, em linha com as medidas de resposta e enfrentamento à pandemia
anunciadaspeloGovernoFederalnaMedidaProvisória936(MP936),partedasconsultorasea
totalidade das fisioterapeutas da Companhia tiveram seus contratos de trabalho
temporariamente suspensos, gerando uma economia de aproximadamente R$ 15,0 milhões.
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Adicionalmente,aCompanhiarenegocioucertoscontratosdealuguelduranteoperíodoemque
asunidadesestiveramfechadas,gerandoassimumaeconomianestalinha.Importanteressaltar
que,duranteoperíododepandemia,focamosnareestruturaçãoeotimizaçãodosquadrosde
funcionáriosdenossaslojas,aumentandooníveldeeficiênciadenossaoperação.
LucroeMargemBruta
Nos 9M20, o lucro bruto da Companhia diminuiu 59,7%, passando de R$294,7 milhões nos
9M19,paraR$118,6milhõesnos9M20.
DespesascomVendas
AsdespesascomvendasdaCompanhiaaumentaram364,1%,alcançandoR$37,1milhõesnos
9M20, comparado a R$8,0 milhões nos 9M19. Esta variação decorreu, principalmente, dos
maioresesforçoseincentivosvoltadosaotimecomercial,visandomanteraproximidadecom
nossabasedeclientesatuaisepotenciais,gerandovendasmesmonoperíodoemquenossas
unidadesestavamfechadas.
DespesasGeraiseAdministrativas
As despesas gerais e administrativas da Companhia reduziram 32,6%, alcançando R$93,1
milhões nos 9M20, comparado a R$138,1 milhões nos 9M19. Esta variação ocorreu,
principalmente, devido aos esforços da Companhia em gerar eficiências na operação e
renegociar contratos com determinados provedores de serviço, de forma a proteger a
rentabilidade da Companhia. Entre essas negociações temos, principalmente, a redução nos
serviçosdecallcenter,seguindoosinvestimentosrealizadosemnossoaplicativo,quepermitiu
queesteabsorvessepartedademandadoscallcenters.
ResultadoFinanceiro
As receitas financeiras da Companhia apresentaram um aumento de 195,1%, representando
umareceitafinanceiradeR$37,4milhõesnos9M20,comparadoaR$12,7milhõesnos9M19.
Estavariaçãoocorreu,principalmente,devidoàvariaçãopositivanalinhadeganhoemopções
decompraevendadeparticipaçõesdenãocontroladores,alémdodescontodearrendamento
deimóveisresultantedofechamentodelojasdevidoapandemiadaCOVIDͲ19.
As despesas financeiras da Companhia apresentaram um aumento de 78,8%, representando
umadespesafinanceiradeR$72,1milhõesnos9M20,comparadoaR$40,3milhõesnos9M19.
Estavariaçãoocorreu,principalmente,devidoaobreakͲupfeereferenteàquitaçãoantecipada
das debêntures de emissão da Corpóreos – Serviços Terapêuticos S.A., controlada da
Companhia,duranteo2T20,bemcomoarenegociaçãoealongamentodealgumasdívidasea
variação negativa na linha de perda em opções de compra e venda de participações de não
controladores.

LucroLíquidodoExercício
Nos9M20,olucrolíquidodaCompanhiadiminuiuR$151,4milhões,passandodeumlucrode
R$85,8 milhões nos 9M19 para um prejuízo de R$65,6 milhões nos 9M20. Esta redução é
explicadapelasdemaisvariaçõescomentadasacima.
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GeraçãodeCaixa
Ocaixalíquidogeradopelasatividadesoperacionaisapresentouumaumentode3,8%nos9M20
comparadoaomesmoperíodode2019,passandodeR$77,1milhõesparaR$80,0milhões.Esse
aumentodeuͲse,principalmente,emdecorrênciadareduçãonosaldodecontasareceberedo
incremento no saldo de receita diferida, os quais compensaram o maior pagamento de
empréstimos,jurosedeimpostoderenda,alémdoprejuízoapresentadonoperíodoencerrado
em30desetembrode2020.Areduçãonocontasareceberfoiconsequênciadospagamentos
declientesquehaviamcontratadosnossosserviçosaumareduçãotemporáriadevendasuma
vezquetivemosquefecharpartedenossasunidadesemconsequênciadasmedidasrestritivas
paraevitaradisseminaçãodoCOVID19.Emrelaçãoaosaldodereceitadiferida,talincremento
foidecorrentedaalteraçãotemporárianocritériodereconhecimentodereceitaquepostergou
aapropriaçãodeummontantedeReceitasestimadoemR$100,4milhõesquepermaneceuna
conta de receita diferida. Tais impactos compensaram a redução de R$174,1 milhões do
resultadonomesmoperíodo.
Investimentos
Ocaixalíquidoaplicadonasatividadesdeinvestimentoapresentouumareduçãode21,8%nos
9M20comparadoaomesmoperíodode2019,passandodecaixalíquidoaplicadonasatividades
de investimento de R$112,8 milhões para um caixa líquido aplicado nas atividades de
investimento de R$88,2 milhões. Essa redução deuͲse, principalmente, em decorrência da
menoraberturadelojasnoperíodo,decorrentedapandemiadaCOVIDͲ19,alémdeumamenor
quantidadedeaquisiçõesdefranquias.
Endividamento
OendividamentodaCompanhiaaumentou95,1%,passandodeR$249,9milhõesem2019para
R$487,5 milhões nos 9M20. Esse aumento deuͲse, principalmente por conta da captação de
cercadeR$370milhõesnoprimeirosemestrede2020,osquaisforamutilizadosparaquitar
dívidasantigaseenfrentararecessãodaCOVIDͲ19.
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Declaração da Diretoria Estatutária

Em conformidade com o artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI da Instrução da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, a Diretoria Estatutária da
MPM Corpóreos S.A. declara que revisou, discutiu e concordou (i) com o conteúdo e as opiniões
expressas no relatório de revisão especial dos auditores independentes; e (ii) com as informações
financeiras individuais e consolidadas relativas ao período de nove meses findo em 30 de setembro
de 2020.

418

FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA COMPANHIA NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO CVM 480

419

(Esta página foi intencionalmente deixada em branco)
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61.366.936/0001-25
28/12/2017
Os auditores independentes prestaram os seguintes serviços para a Companhia: (i) revisão das informações financeiras
individuais e consolidadas preparadas de acordo com o “CPC 21(R1) – Demonstração Intermediária” e a norma internacional
“IAS 34 – Interim Financial Reporting”, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB) referentes aos períodos
findos em 31 de março de 2020, 30 de junho de 2020 e 30 de setembro de 2020; (ii) auditoria das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) referentes aos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017; (iii) revisão de documentos da oferta pública inicial
de ações de emissão da Companhia e emissão de carta conforto em conexão com a oferta pública inicial de ações de
emissão da Companhia; e (iv) trabalho de seller due diligence contratado pela empresa no quarto trimestre de 2019.
O montante total da remuneração paga aos auditores independentes no último exercício social foi de R$569 mil referente à
auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia para o exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019.
Não aplicável, tendo em vista que não houve substituição dos auditores independentes.
Não aplicável, tendo em vista que não houve substituição dos auditores independentes.

CPF/CNPJ

Data Início

Descrição do serviço contratado

Montante total da remuneração dos auditores
independentes segregado por serviço

Justificativa da substituição

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

Alessandra Aur Raso

28/12/2017

304.987.448-17

PÁGINA: 5 de 407

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, nº 1909, Torre Norte, Vila Olímpia, São Paulo, SP, Brasil, CEP
04543-907, Telefone (11) 25733000, e-mail: alessandra.aur@br.ey.com

Endereço

Ernst &Young Auditores Independentes S.S.

Nome/Razão social

CPF

Nacional

Tipo auditor

DATA_INICIO_ATUACAO

471-5

Código CVM

Nome responsável técnico

SIM
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25,487233
-6,380000
-6,38

Valor Patrimonial da Ação (Reais
Unidade)

Resultado Básico por Ação

Resultado Diluído por Ação

-65.569.000,00

Resultado Líquido
8.801.583

118.618.000,00

Resultado Bruto

Número de Ações, Ex-Tesouraria
(Unidades)

315.055.000,00

1.386.214.000,00

224.328.000,00

Últ. Inf. Contábil (30/09/2020)

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

Ativo Total

Patrimônio Líquido

(Reais)

3.1 - Informações Financeiras - Consolidado
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5,80

5,800000

25,356575

8.801.583

65.380.000,00

362.211.000,00

647.595.000,00

1.125.252.000,00

223.178.000,00

Exercício social (31/12/2019)

3,92

3,920000

24,130440

8.418.248

38.579.000,00

177.817.000,00

336.291.000,00

775.453.000,00

203.136.000,00

Exercício social (31/12/2018)
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4,72

4,720000

22,550010

7.584.609

40.683.000,00

112.222.000,00

193.668.000,00

418.826.000,00

171.033.000,00

Exercício social (31/12/2017)
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0HGLo}HVQmRFRQWiEHLV
D

YDORUGDVPHGLo}HVQmRFRQWiEHLV

(%,7'$H0DUJHP(%,7'$
2 (%,7'$ Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) VLJOD HP LQJOrV SDUD
/$-,'$ /XFUR$QWHVGRV-XURV,PSRVWRVVREUH5HQGDLQFOXLQGR&RQWULEXLomR6RFLDOVREUHR/XFUR
/tTXLGR'HSUHFLDomRH$PRUWL]DomR pXPDPHGLomRQmRFRQWiELOHODERUDGDSHOD&RPSDQKLDHP
FRQVRQkQFLD FRP D ,QVWUXomR GD &90 Q  GH  GH RXWXEUR GH  ³,QVWUXomR &90 ´ 
FRQVLVWH QR OXFUR SUHMXt]R  OtTXLGR GD &RPSDQKLD DFUHVFLGR GR UHVXOWDGR ILQDQFHLUR OtTXLGR GR
LPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO FRUUHQWHHGLIHULGD HGRVFXVWRVHGHVSHVDVGHGHSUHFLDomR
HDPRUWL]DomR
1RH[HUFtFLRILQGRHPGHGH]HPEURGHHQRVSHUtRGRVGH QRYHPHVHVILQGRVHPGH
VHWHPEURGHHRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDIRLLPSDFWDGRSHODDGRomRGR,)56&3&
5 2VSULQFLSDLVHIHLWRVWUD]LGRVSHODQRYDQRUPDVmR L DXPHQWRGDVGHVSHVDVFRPGHSUHFLDomR
GR GLUHLWR GH XVR UHODWLYR DR DUUHQGDPHQWR PHUFDQWLO H LL  MXURV SHOD DWXDOL]DomR GR SDVVLYR GH
DUUHQGDPHQWR $ &RPSDQKLD RSWRX SHOD D DGRomR GR PpWRGR UHWURVSHFWLYR PRGLILFDGR HP  GH
MDQHLUR GH  QmR UHSUHVHQWDQGR H[HUFtFLRV DQWHULRUHV 1mR REVWDQWH R (%,7'$ SRVVXD XP
VLJQLILFDGRSDGUmRQRVWHUPRVGRDUWLJRLQFLVR,GD,QVWUXomR&90D&RPSDQKLDQmRSRGH
JDUDQWLU TXH RXWUDV VRFLHGDGHV LQFOXVLYH FRPSDQKLDV IHFKDGDV DGRWDUmR HVVH VLJQLILFDGR
FRQVLGHUDGRSDGUmR1HVVHVHQWLGRFDVRRVLJQLILFDGRSDGUmRLQVWLWXtGRSHOD,QVWUXomR&90QmR
VHMDDGRWDGRSRURXWUDVVRFLHGDGHVR(%,7'$GLYXOJDGRSHOD&RPSDQKLDSRGHQmRVHUFRPSDUiYHO
DR(%,7'$SUHSDUDGRSRURXWUDVVRFLHGDGHV$OpPGLVVRGLYXOJDo}HVIHLWDVDQWHULRUPHQWHjHQWUDGD
HPYLJRUGD,QVWUXomR&90SRUFRPSDQKLDVTXHQmRIRUDPREULJDGDVDUHWLILFiODVSRGHPQmR
DGRWDURVLJQLILFDGRSDGURQL]DGRLQVWLWXtGRSHOD,QVWUXomR&90
3DUDRVSHUtRGRVGHGR]HPHVHVILQGRVHPGHVHWHPEURR(%,7'$/70 LastTwelveMonths
RX~OWLPRVGR]HPHVHV IRLFDOFXODGRVXEWUDLQGRR D (%,7'$GRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHP
GHVHWHPEURGRDQRDQWHULRUGR E (%,7'$GRH[HUFtFLRVRFLDOGRDQRDQWHULRUFRPDSRVWHULRU
DGLomRGH F (%,7'$GRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGRDQRDQWHULRU2(%,7'$
/70QmRpXPDPHGLGDUHFRQKHFLGDSHODV3UiWLFDV&RQWiEHLV$GRWDGDVQR%UDVLOQHPSHODV,)56
QmRSRVVXLXPVLJQLILFDGRSDGUmRHSRGHQmRVHUFRPSDUiYHODPHGLGDVFRPWtWXORVVHPHOKDQWHV
IRUQHFLGRVSRURXWUDVFRPSDQKLDV
$0DUJHP(%,7'$pFDOFXODGDSHOR(%,7'$GLYLGLGRSHODUHFHLWDOtTXLGD$0DUJHP(%,7'$QmRp
XPDPHGLGDUHFRQKHFLGDSHODV3UiWLFDV&RQWiEHLV$GRWDGDVQR%UDVLOQHPSHODV,)56QmRSRVVXL
XPVLJQLILFDGRSDGUmRHSRGHQmRVHUFRPSDUiYHODPHGLGDVFRPWtWXORVVHPHOKDQWHVIRUQHFLGRVSRU
RXWUDVFRPSDQKLDV
(%,7'$$MXVWDGRH0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR
2 (%,7'$ $MXVWDGR FRQVLVWH HP XPD PHGLomR QmR FRQWiELO HODERUDGD SHOD &RPSDQKLD TXH
FRUUHVSRQGHDR(%,7'$DMXVWDGRSHOD L HOLPLQDomRGHJDVWRVFRPFRQVXOWRUHVDVVHVVRUHVHDILQV
UHODFLRQDGRVDRVQRVVRVSURMHWRVGH0 $ LL HOLPLQDomRGRVHIHLWRVGHJDQKRSRUFRPSUDYDQWDMRVD
UHODFLRQDGRjVDTXLVLo}HVGHIUDQTXHDGRVH LLL HOLPLQDomRGRVHIHLWRVUHODFLRQDGRVDR,)56
3DUDPDLVGHWDOKHVVREUHRVDMXVWHVFRQWHPSODGRVQR(%,7'$$MXVWDGRYLGHWDEHODGHUHFRQFLOLDomR
FRQVWDQWHGRLWHP E DEDL[R$GLFLRQDOPHQWHR(%,7'$$MXVWDGRQmRUHSUHVHQWDRIOX[RGHFDL[D
SDUD RV SHUtRGRV DSUHVHQWDGRV H QmR GHYH VHU FRQVLGHUDGR FRPR EDVH SDUD GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRVDOWHUQDWLYDSDUDROXFUROtTXLGRFRPRLQGLFDGRUGRGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDORXFRPR
VXEVWLWXWRDRIOX[RGHFDL[DRXDLQGDFRPRLQGLFDGRUGHOLTXLGH]2(%,7'$$MXVWDGRQmRWHPXPD
GHILQLomR SDGURQL]DGD H SRGH QmR VHU FRPSDUiYHO DR (%,7'$ $MXVWDGR XWLOL]DGR SRU RXWUDV
FRPSDQKLDV
2(%,7'$$MXVWDGRQmRpXPDPHGLGDFRQWiELOUHFRQKHFLGDSHODV3UiWLFDV&RQWiEHLV$GRWDGDVQR
%UDVLO QHP SHODV ,)56 HPLWLGDV SHOR ,$6% QmR UHSUHVHQWD R IOX[R GH FDL[D SDUD RV SHUtRGRV
DSUHVHQWDGRVHQmRGHYHVHUFRQVLGHUDGRFRPREDVHSDUDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVDOWHUQDWLYD
SDUD R OXFUR OtTXLGR FRPR LQGLFDGRU GR GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO RX FRPR VXEVWLWXWR DR IOX[R GH
FDL[DRXDLQGDFRPRLQGLFDGRUGHOLTXLGH]2(%,7'$QmRWHPXPDGHILQLomRSDGURQL]DGDHSRGH
QmRVHUFRPSDUiYHODR(%,7'$XWLOL]DGRSRURXWUDVFRPSDQKLDV
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2(%,7'$$MXVWDGR/70 LastTwelveMonthsRX~OWLPRVGR]HPHVHV IRLFDOFXODGRVXEWUDLQGRR
D  (%,7'$ GR SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GR DQR DQWHULRU GR E  (%,7'$
$MXVWDGR GR H[HUFtFLR VRFLDO GR DQR DQWHULRU FRP D SRVWHULRU DGLomR GH F  (%,7'$ $MXVWDGR GR
SHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGRDQRDQWHULRU2(%,7'$$MXVWDGR/70QmRp
XPDPHGLGDUHFRQKHFLGDSHODV3UiWLFDV&RQWiEHLV$GRWDGDVQR%UDVLOQHPSHODV,)56QmRSRVVXL
XPVLJQLILFDGRSDGUmRHSRGHQmRVHUFRPSDUiYHODPHGLGDVFRPWtWXORVVHPHOKDQWHVIRUQHFLGRVSRU
RXWUDVFRPSDQKLDV
$0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRFRQVLVWHQR(%,7'$$MXVWDGRGLYLGLGRSHODUHFHLWDOtTXLGD$0DUJHP
(%,7'$$MXVWDGRQmRpXPDPHGLGDUHFRQKHFLGDSHODV3UiWLFDV&RQWiEHLV$GRWDGDVQR%UDVLOQHP
SHODV,)56QmRSRVVXLXPVLJQLILFDGRSDGUmRHSRGHQmRVHUFRPSDUiYHODPHGLGDVFRPWtWXORV
VHPHOKDQWHVIRUQHFLGRVSRURXWUDVFRPSDQKLDV
/XFUR 3UHMXt]R /tTXLGR$MXVWDGRH0DUJHP/tTXLGD$MXVWDGD
2 /XFUR 3UHMXt]R  /tTXLGR $MXVWDGR FRQVLVWH HP XPD PHGLomR QmR FRQWiELO HODERUDGD SHOD
&RPSDQKLDTXHFRUUHVSRQGHDR/XFUR 3UHMXt]R /tTXLGRDMXVWDGRSRU L SHODHOLPLQDomRGHJDVWRV
FRPFRQVXOWRUHVDVVHVVRUHVHDILQVUHODFLRQDGRVDRVQRVVRVSURMHWRVGH0 $ LL SHODHOLPLQDomR
GRVHIHLWRVGHJDQKRSRUFRPSUDYDQWDMRVDUHODFLRQDGRjVDTXLVLo}HVGHIUDQTXHDGRVH LLL SHOD
HOLPLQDomRGRLPSDFWRFRQWiELOUHIHUHQWHjHYROXomRGDPDUFDomRDPHUFDGRGDVRSo}HVGHFRPSUD
HYHQGDTXHD&RPSDQKLDSRVVXLFRPRVDFLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHVGHGHWHUPLQDGDVFRQWURODGDV
UHIHUHQWHDSDUWLFLSDomRUHPDQHVFHQWHQmRGHWLGDSHOD&RPSDQKLD$GLFLRQDOPHQWHRVDMXVWHV L H
LL DFLPD JDVWRVFRPFRQVXOWRUHVDVVHVVRUHVHDILQVUHODFLRQDGRVDRVQRVVRVSURMHWRVGH0 $H
JDQKRSRUFRPSUDYDQWDMRVDUHVSHFWLYDPHQWH IRUDPFRQVLGHUDGRVOtTXLGRVGHLPSRVWRGHUHQGDH
FRQWULEXLomRVRFLDO2HIHLWRGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOIRLFDOFXODGRDXPDWD[DGH
 VRERUHJLPHILVFDOGH³/XFUR5HDO´ 
3DUDPDLVGHWDOKHVVREUHRVDMXVWHVFRQWHPSODGRVQR/XFUR 3UHMXt]R /tTXLGR$MXVWDGRYLGHWDEHOD
GHUHFRQFLOLDomRFRQVWDQWHGRLWHP E DEDL[R$GLFLRQDOPHQWHR/XFUR 3UHMXt]R /tTXLGR$MXVWDGR
QmRUHSUHVHQWDRIOX[RGHFDL[DSDUDRVSHUtRGRVDSUHVHQWDGRVHQmRGHYHVHUFRQVLGHUDGRFRP
EDVHSDUDGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVDOWHUQDWLYDSDUDROXFUROtTXLGRFRPRLQGLFDGRUGRGHVHPSHQKR
RSHUDFLRQDO RX FRPR VXEVWLWXWR DR IOX[R GH FDL[D RX DLQGD FRPR LQGLFDGRU GH OLTXLGH] 2 /XFUR
3UHMXt]R /tTXLGR$MXVWDGRQmRWHPXPDGHILQLomRSDGURQL]DGDHSRGHQmRVHUFRPSDUiYHODR/XFUR
3UHMXt]R /tTXLGR$MXVWDGRXWLOL]DGRSRURXWUDVFRPSDQKLDV
$ 0DUJHP /tTXLGD $MXVWDGD FRQVLVWH QR /XFUR 3UHMXt]R  /tTXLGR $MXVWDGR GLYLGLGR SHOD UHFHLWD
OtTXLGD $ 0DUJHP /tTXLGD $MXVWDGD QmR p XPD PHGLGD UHFRQKHFLGD SHODV 3UiWLFDV &RQWiEHLV
$GRWDGDVQR%UDVLOQHPSHODV,)56QmRSRVVXLXPVLJQLILFDGRSDGUmRHSRGHQmRVHUFRPSDUiYHOD
PHGLGDVFRPWtWXORVVHPHOKDQWHVIRUQHFLGRVSRURXWUDVFRPSDQKLDV
123/$7$MXVWDGR

2 123/$7 Net Operating Profits Less Adjusted Taxes  $MXVWDGR FRQVLVWH QR (%,7'$ $MXVWDGR
GHGX]LGRGDGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomRHGRHIHLWRGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOVHQGR
HVWH ~OWLPR FDOFXODGR D WD[D GH  VRE R UHJLPH ILVFDO GH ³/XFUR 5HDO´  $FUHGLWDPRV TXH R
123/$7 $MXVWDGR p XPD LPSRUWDQWH IHUUDPHQWD FRPSDUDWLYD SDUD PHQVXUDU SHULRGLFDPHQWH R
GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO GD &RPSDQKLD SDUD HPEDVDU GHWHUPLQDGDV GHFLV}HV GH QDWXUH]D
DGPLQLVWUDWLYDHFiOFXORGHLQGLFDGRUHV2123/$7$MXVWDGRQmRpXPDPHGLGDFRQWiELOVHJXQGRDV
3UiWLFDV&RQWiEHLV$GRWDGDVQR%UDVLORX,)56HQmRGHYHVHUFRQVLGHUDGRFRPRDOWHUQDWLYDDR
OXFUROtTXLGRHQmRSRGHUiVHUFRQVLGHUDGRSDUDRFiOFXORGHGLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV
2123/$7$MXVWDGRQmRSRVVXLVLJQLILFDGRSDGUmRHDQRVVDGHILQLomRSRGHQmRVHUFRPSDUiYHO
FRP D GHILQLomR GH OXFUR OtTXLGR RSHUDFLRQDO GH RXWUDV FRPSDQKLDV 3DUD PDLRUHV GHWDOKHV YLGH
WDEHODGHUHFRQFLOLDomRFRQVWDQWHGRLWHP E DEDL[R
52,&$MXVWDGR±5HWRUQRVREUHR&DSLWDO,QYHVWLGR$MXVWDGR

252,& Return on Invested Capital $MXVWDGRpR123/$7$MXVWDGRGRSHUtRGRH[HUFtFLRGLYLGLGR
SHOD PpGLD GR FDSLWDO HPSUHJDGR WRWDO GD &RPSDQKLD VHQGR HVWH ~OWLPR D VRPD GR FDSLWDO GH
WHUFHLURVHRFDSLWDOSUySULR$PpGLDGRFDSLWDOHPSUHJDGRWRWDOFRQVLVWHQDPpGLDHQWUHRFDSLWDO
HPSUHJDGRWRWDOQRSHUtRGRHRFDSLWDOHPSUHJDGRWRWDOQRSHUtRGRDQWHULRU
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2 52,& $MXVWDGR QmR p XPD PHGLGD FRQWiELO UHFRQKHFLGD SHODV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR
%UDVLOQHPSHOD,)56HQmRSRVVXLVLJQLILFDGRSDGUmR2XWUDVHPSUHVDVSRGHPFDOFXODUR52,&
$MXVWDGRGHPDQHLUDGLIHUHQWHGD&RPSDQKLD
)OX[R GH &DL[D 2SHUDFLRQDO $MXVWDGR H )OX[R GH &DL[D 2SHUDFLRQDO $MXVWDGR  (%,7'$
$MXVWDGR
2 )OX[R GH &DL[D 2SHUDFLRQDO $MXVWDGR FRQVLVWH QR FDL[D OtTXLGR JHUDGR SHODV DWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLVDFUHVFLGRGRVMXURVSDJRV HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV YLVDQGRH[SXUJDURVHIHLWRV
GRFXVWRGHFDSLWDOQDJHUDomRRSHUDFLRQDOGHFDL[DGD&RPSDQKLD(VWHDMXVWHpIHLWRSRLVRIOX[R
GH FDL[D RSHUDFLRQDO GD &RPSDQKLD FRQVLGHUD R HIHLWR QHJDWLYR GH MXURV SDJRV HPSUpVWLPRV H
ILQDQFLDPHQWRV 
2)OX[RGH&DL[D2SHUDFLRQDO$MXVWDGR(%,7'$$MXVWDGRpDGLYLVmRGR)OX[RGH&DL[D2SHUDFLRQDO
$MXVWDGRSHOR(%,7'$$MXVWDGR
2 )OX[R GH &DL[D 2SHUDFLRQDO $MXVWDGR QmR p XPD PHGLGD FRQWiELO UHFRQKHFLGD SHODV 3UiWLFDV
&RQWiEHLV$GRWDGDVQR%UDVLOQHPSHODV,)56HPLWLGDVSHOR,$6%HQmRSRVVXLVLJQLILFDGRSDGUmR
2XWUDVHPSUHVDVSRGHPFDOFXODUR)OX[RGH&DL[D2SHUDFLRQDO$MXVWDGRGHPDQHLUDGLIHUHQWHGD
&RPSDQKLD2PHVPRYDOHSDUDR)OX[RGH&DL[D2SHUDFLRQDO$MXVWDGR(%,7'$$MXVWDGR
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDRVYDORUHVGR(%,7'$GD0DUJHP(%,7'$GR(%,7'$$MXVWDGRHGD
0DUJHP(%,7'$$MXVWDGDGR/XFUR/tTXLGR$MXVWDGRGD0DUJHP/tTXLGD$MXVWDGDGR)OX[RGH
&DL[D2SHUDFLRQDO$MXVWDGRR)OX[RGH&DL[D2SHUDFLRQDO$MXVWDGR(%,7'$$MXVWDGRGR123/$7
$MXVWDGRHGR52,&$MXVWDGRSDUDRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHSDUDRVSHUtRGRVGHQRYH
PHVHVILQGRVHPGHVHWHPEURGHH
3HUtRGRGHQRYHPHVHV


([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP

ILQGRHPGHVHWHPEUR
GHGH]HPEURGH
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,PSDFWRFRQWiELOGXUDQWHSDQGHPLDGD&29,'
(P GHFRUUrQFLD GDV PHGLGDV UHVWULWLYDV DVVRFLDGDV j GLVVHPLQDomR GD SDQGHPLD GH &29,'
WLYHPRVTXHHQFHUUDUWHPSRUDULDPHQWHDVRSHUDo}HVGHQRVVDVORMDVDSDUWLUGRGLDGHPDUoRGH
$RORQJRGRVPHVHVSRVWHULRUHVIRPRVUHDEULQGRJUDGXDOPHQWHQRVVDVORMDVDWpRPrVGH
VHWHPEURTXDQGRQRVVDRSHUDomRIRLWRWDOPHQWHUHVWDEHOHFLGD'XUDQWHHVVHVPHVHVDSHVDUGH
HVWDUPRV UHDOL]DQGR YHQGDV GH QRYRVFRQWUDWRV HFRQWDUPRVFRP FOLHQWHV DWLYRV H SDJDQWHV GRV
VHUYLoRVSUHYLDPHQWHFRQWUDWDGRVQmRIRLSRVVtYHOUHDOL]DUDVVHVV}HVQDVXQLGDGHVTXHHVWLYHUDP
IHFKDGDV &RQVHTXHQWHPHQWH QHVVH SHUtRGR FRQIRUPH SUiWLFDV FRQWiEHLV GHILQLGDV SHOD
&RPSDQKLD QmR RFRUUHX R UHFRQKHFLPHQWR GH UHFHLWD VREUH HVVHV VHUYLoRV YHQGLGRV GDGR D
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LPSRVVLELOLGDGH GHVWHV VHUYLoRV VHUHP SUHVWDGRV 2V UHVSHFWLYRV YDORUHV IRUDP PDQWLGRV
PRPHQWDQHDPHQWH HP XPD FRQWD GR 3DVVLYR &LUFXODQWH GHQRPLQDGD ³5HFHLWD D 'LIHULU´ &RP D
UHDEHUWXUD GDV XQLGDGHV H UHVWDEHOHFLPHQWR GH QRVVRV VHUYLoRV QRVVRV FOLHQWHV SRGHUmR VHU
DWHQGLGRV QRYDPHQWH VHJXLQGR R FXUVR QRUPDO GH VXDV VHVV}HV FRQIRUPH SUHYLVWR HP QRVVD
HVWLPDWLYDGHUHFRQKHFLPHQWRHPUHFHLWD$QRVVDPHOKRUHVWLPDWLYDVREUHRPRQWDQWHGDUHFHLWD
FRQWUDWDGD H QmR UHFRQKHFLGD GXUDQWH R SHUtRGR HP TXH DV XQLGDGHV HVWDYDP WHPSRUDULDPHQWH
VXVSHQVDVQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHHUDGH5PLOK}HV
(VVH HIHLWR WHQGHUi D VH FRPSHQVDU QRV PHVHV VHJXLQWHV TXDQGR FRQVHJXLUPRV FRQFOXLU D
SUHVWDomR GRV VHUYLoRV SUHYLDPHQWH FRQWUDWDGRV QRUPDOL]DQGR HVVH HIHLWR GR HQFHUUDPHQWR
LQWHPSHVWLYRGHQRVVDDWLYLGDGH
(VWHPRPHQWRGHPDQGRXXPDXPHQWRQDQRVVDHILFLrQFLDRSHUDFLRQDOHRIRUWDOHFLPHQWRGDQRVVD
FDSDFLGDGH GH YHQGD GH PDQHLUD D PLQLPL]DU RV LPSDFWRV GD SDQGHPLD 0HVPR FRP DV ORMDV
IHFKDGDVIRPRVFDSD]HVGHPDQWHURQtYHOPpGLRGHV\VWHPZLGHVDOHVHPDSUR[LPDGDPHQWH
FRQVLGHUDQGRRVPHVHVGHDEULOHPDLRGRVQtYHLVQRUPDLVGXUDQWHRUHIHULGRSHUtRGRSULQFLSDOPHQWH
GHYLGR L  j QRVVD RPLQLFDQDOLGDGH SODWDIRUPD GLJLWDO H FDSDFLGDGH GH PDQWHU FRQWDWR UHFRUUHQWH
FRPQRVVD EDVHDWXDO GHFOLHQWHV H WDPEpP j IRUoD GH QRVVDPDUFD HGDQRVVDFDSDFLGDGHGH
YHQGHUSDFRWHVSDUDXVRIXWXUR FRPDSURPHVVDGHHQWUHJDGRVHUYLoRDSyVDUHDEHUWXUDGHORMDVH
VKRSSLQJVFHQWHUV H LL jLQWHQVDGHGLFDomRGHQRVVDVHTXLSHVWDQWRGHVXSRUWHTXDQWRFRPHUFLDLV
HRSHUDFLRQDLV$FUHGLWDPRVTXHPHVPRGLDQWHGDVDGYHUVLGDGHVGRV~OWLPRVPHVHVFRQVHJXLPRV
QRV IRUWDOHFHU H DLQGD DXPHQWDU D QRVVD FDSDFLGDGH GH UHYHQGD EHP FRPR HVWUHLWDPRV QRVVR
UHODFLRQDPHQWRFRPDQRVVDEDVHGHFOLHQWHV
'tYLGD%UXWD'tYLGD &DL[D /tTXLGDH'tYLGD &DL[D /tTXLGD(%,7'$ /70 
$'tYLGD%UXWDpUHSUHVHQWDGDSHODVRPD L GRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV FLUFXODQWHHQmR
FLUFXODQWH H LL GHErQWXUHV FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH 
$'tYLGD &DL[D /tTXLGDFRUUHVSRQGHj'tYLGD%UXWDGHGX]LGDGRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHGR
HIHLWRFRQWiELOUHVXOWDQWHGRVZDSFDPELDOGDVRSHUDo}HVGHHPSUpVWLPRV
$ 'tYLGD &DL[D  /tTXLGD (%,7'$ /70  FRUUHVSRQGH j GLYLVmR GD 'tYLGD &DL[D  /tTXLGD SHOR
(%,7'$GRV~OWLPRVGR]HPHVHVGRSHUtRGRHPTXHVWmR
$'tYLGD%UXWDD'tYLGD &DL[D /tTXLGD'tYLGD &DL[D /tTXLGD(%,7'$ /70 QmRVmRPHGLGDVGH
GHVHPSHQKRILQDQFHLUROLTXLGH]RXHQGLYLGDPHQWRUHFRQKHFLGDVSHODV3UiWLFDV&RQWiEHLV$GRWDGDV
QR %UDVLO QHP SHODV ,)56 HPLWLGDV SHOR ,$6% H QmR SRVVXHP VLJQLILFDGR SDGUmR 2XWUDV
&RPSDQKLDVSRGHPFDOFXODUD'tYLGD%UXWD'tYLGD &DL[D /tTXLGDH'tYLGD &DL[D /tTXLGD(%,7'$
/70 GHPDQHLUDGLIHUHQWHDRFDOFXODGRSHOD&RPSDQKLD
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDYDORUHVGD'tYLGD%UXWD'tYLGD &DL[D /tTXLGDGR(%,7'$ /70 HGD
'tYLGD &DL[D /tTXLGD(%,7'$ /70 SDUDRVSHUtRGRVGHGR]HPHVHVILQGRVHPGHVHWHPEUR
GHHHSDUDRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
0HGLo}HVQmRFRQWiEHLV

(PGHVHWHPEURGH


(PGHGH]HPEURGH






5PLOH[FHWR 


'tYLGD%UXWD 









'tYLGD &DL[D /tTXLGD  







 















 



(%,7'$ 
'tYLGD &DL[D /tTXLGD(%,7'$












$'tYLGD%UXWDpDVRPD L GRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH HGH LL GHErQWXUHV FLUFXODQWH
HQmRFLUFXODQWH 
$ 'tYLGD &DL[D  /tTXLGD FRUUHVSRQGH j 'tYLGD %UXWD GHGX]LGD GR FDL[D H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D H GR HIHLWR FRQWiELO
UHVXOWDQWHGRVZDSFDPELDOGDVRSHUDo}HVGHHPSUpVWLPRV
3DUDRVDOGRGR(%,7'$HPGHVHWHPEURGHpDSOLFiYHORFRQFHLWRGHLast Twelve Months ³/70´ RX~OWLPRV
GR]HPHVHVRTXDOFRPSUHHQGHRSHUtRGRGHGHRXWXEURGHDGHVHWHPEURGH
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E
FRQFLOLDo}HVHQWUHRVYDORUHVGLYXOJDGRVHRVYDORUHVGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
DXGLWDGDV
(%,7'$ 0DUJHP (%,7'$ (%,7'$ $MXVWDGR 0DUJHP (%,7'$ $MXVWDGD /XFUR /tTXLGR
$MXVWDGRH0DUJHP/tTXLGD$MXVWDGD
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDUHFRQFLOLDomRGR(%,7'$GD0DUJHP(%,7'$GR(%,7'$$MXVWDGRGD
0DUJHP(%,7'$$MXVWDGDGR/XFUR 3UHMXt]R /tTXLGR$MXVWDGRGD0DUJHP/tTXLGD$MXVWDGDSDUD
RVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHSDUDRVSHUtRGRVGHQRYHPHVHVILQGRVHPGHVHWHPEURGH
H
3HUtRGRGH
GR]H
PHVHV
ILQGRHP
GH
VHWHPEUR
GH

5PLOH[FHWR 


/XFUROtTXLGR SUHMXt]R GRSHUtRGR
H[HUFtFLR

3HUtRGRGHQRYHPHVHV
ILQGRHPGH
VHWHPEURGH



([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH

















 

 

 5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR











 

 'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR













  ,PSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR
VRFLDO













(%,7'$















±







±

 

 

 

 

 

±

 

 

 

 

±

±

(%,7'$$MXVWDGR













/XFUROtTXLGR SUHMXt]R GRSHUtRGR
H[HUFtFLR  

 

 









 'HVSHVDVUHODFLRQDGDVDIXV}HVH
DTXLVLo}HV  



±







±

 

 

 

 

 

±

 

 







±

 

 

































 'HVSHVDVUHODFLRQDGDVDIXV}HVH
DTXLVLo}HV  
 *DQKRSRUFRPSUDYDQWDMRVD  


 ,PSDFWRGR,)56 



 *DQKRSRUFRPSUDYDQWDMRVD 
  9DULDomR QR YDORU GH RSo}HV GH
&RPSUDH9HQGD  
/XFUR 3UHMXt]R $MXVWDGR
5HFHLWDOtTXLGD
0DUJHP(%,7'$
0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR













0DUJHP/tTXLGD$MXVWDGD

 

 

































'HVSHVDV JHUDLV QR FRQWH[WR GH IXV}HV H DTXLVLo}HV FRPR JDVWRV FRP DVVHVVRULD ILQDQFHLUD DVVHVVRULD MXUtGLFD DXGLWRULD IRUoD GH
WUDEDOKRWHPSRUiULDSDUDHVIRUoRVGHLQWHJUDomRHFRQVXOWRULDGHUHFUXWDPHQWRSDUDHPSUHVDVDGTXLULGDV
*DQKRSRUFRPSUDYDQWDMRVDHPIXV}HVHDTXLVLo}HVIHLWDVSHOD&RPSDQKLD
(PGHMDQHLURGHHQWURXHPYLJRUDQRYDQRUPDTXHUHJXODRWUDWDPHQWRFRQWiELOGDV2SHUDo}HVGH$UUHQGDPHQWR0HUFDQWLO
,)56&3& 5 HPLWLGDSHOR,$6%H&3&UHVSHFWLYDPHQWH3DUDDLPSOHPHQWDomRGHWDOQRUPDD&RPSDQKLDDGRWRXRPpWRGR
UHWURVSHFWLYRPRGLILFDGR&RQVHTXHQWHPHQWHDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVSDUDRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHH
QmRIRUDPDMXVWDGDVSDUDUHIOHWLUDDGRomRGR,)56&3& 5 HSRULVWRDOJXPDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVQmRVmRFRPSDUDWLYDV
FRPDTXHODVDSUHVHQWDGDVSDUDRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHHLQIRUPDo}HVWULPHVWUDLVUHIHUHQWHVDRVSHUtRGRV
GHQRYHPHVHVILQGRVHPGHVHWHPEURGHHDVTXDLVUHIOHWHPRVHIHLWRVGDDGRomRGHVWDQRUPDFRPXPDXPHQWRGDV
GHVSHVDVFRPGHSUHFLDomRGRGLUHLWRGHXVRUHODWLYRDRDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOHMXURVSHODDWXDOL]DomRGRSDVVLYRGHDUUHQGDPHQWR
([DWDPHQWH DV PHVPDV GHVSHVDV GHVFULWDV QD 1RWD  GHVWD WDEHOD OtTXLGDV GH LPSRVWR GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO VHQGR HVWHV
~OWLPRVFDOFXODGRVDXPDWD[DGH VRERUHJLPHILVFDOGH³/XFUR5HDO´ 
([DWDPHQWHRPHVPRJDQKRSRUFRPSUDYDQWDMRVDGHVFULWRQD1RWDGHVWDWDEHODOtTXLGRGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
VHQGRHVWHV~OWLPRVFDOFXODGRVDXPDWD[DGH VRERUHJLPHILVFDOGH³/XFUR5HDO´ 
9DULDomR QR YDORU MXVWR GDV RSo}HV GH FRPSUD H YHQGD ILUPDGDV MXQWR D DFLRQLVWDV QmR FRQWURODGRUHV UHIHUHQWH D SDUWLFLSDomR
UHPDQHVFHQWHQmRGHWLGDSHOD&RPSDQKLDHPGHWHUPLQDGDVFRQWURODGDV
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(%,7'$/70


$

%

&

$%&

([HUFtFLR
VRFLDO
HQFHUUDGR
HP
GH
GH]HPEURGH


3HUtRGRGH
QRYHPHVHV
ILQGRHP
GHVHWHPEUR
GH

3HUtRGRGH
QRYHPHVHV
ILQGRHP
GHVHWHPEUR
GH

3HUtRGRGHGR]H
PHVHVILQGRHP
GHVHWHPEUR
GH





 

 

 5HVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGR









 'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR

























5PLOH[FHWR 

/XFUROtTXLGR SUHMXt]R GRSHUtRGRH[HUFtFLR

 ,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
(%,7'$


123/$7$MXVWDGRH52,&$MXVWDGR
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDUHFRQFLOLDomRGR123/$7$MXVWDGRHGR52,&$MXVWDGRSDUDRVWUrV
~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHSDUDRVSHUtRGRVGHQRYHPHVHVILQGRVHPGHVHWHPEURGHH

3HUtRGRGHQRYHPHVHV
ILQGRHPGH
VHWHPEURGH



([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH

5PLOH[FHWR 











(%,7'$$MXVWDGR











 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 









 &DSLWDOGHWHUFHLUR 









 

 &DSLWDOSUySULR  











&DSLWDOHPSUHJDGRWRWDO GRSHUtRGR   











&DSLWDOHPSUHJDGRPpGLR  



1$





1$

 

1$





1$

 'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
/XFURRSHUDFLRQDODMXVWDGRDQWHVGRUHVXOWDGR
ILQDQFHLUR  
 ,53-&6//FRUUHQWHHGLIHULGR  
123/$7$MXVWDGR


52,&$MXVWDGR


 (%,7'$$MXVWDGRPHQRVGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
(IHLWRGRLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOFDOFXODGRVDXPDWD[DGH VRERUHJLPHILVFDOGH³/XFUR5HDO´ 
 2&DSLWDOGHWHUFHLURFRQVLGHUDDVRPDGRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH HGHGHErQWXUHV FLUFXODQWHHQmR
FLUFXODQWH GHGX]LGRGRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHGRHIHLWRFRQWiELOUHVXOWDQWHGRVZDSFDPELDOGDVRSHUDo}HVGHHPSUpVWLPRV

 &RQVLGHUDRSDWULP{QLROtTXLGR

 &RQVLGHUDDVRPDGRFDSLWDOGHWHUFHLURFRPRFDSLWDOSUySULR

 0pGLDHQWUHRFDSLWDOHPSUHJDGRWRWDOQRSHUtRGRHRFDSLWDOHPSUHJDGRWRWDOQRSHUtRGRDQWHULRU
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)OX[R GH &DL[D 2SHUDFLRQDO $MXVWDGR H )OX[R GH &DL[D 2SHUDFLRQDO $MXVWDGR  (%,7'$
$MXVWDGR
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDUHFRQFLOLDomRGR)OX[RGH&DL[D2SHUDFLRQDO$MXVWDGRH)OX[RGH&DL[D
2SHUDFLRQDO$MXVWDGR(%,7'$$MXVWDGRSDUDRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHSDUDRVSHUtRGRV
GHQRYHPHVHVILQGRVHPGHVHWHPEURGHH
([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP

3HUtRGRGHQRYHPHVHV
ILQGRHPGHVHWHPEUR
GH


5PLOH[FHWR 
&DL[D OtTXLGR
RSHUDFLRQDLV

JHUDGR

SHODV





























































DWLYLGDGHV

 -XURVSDJRV HPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV 
)OX[RGH&DL[D2SHUDFLRQDO$MXVWDGR
(%,7'$$MXVWDGR
)OX[RGH&DL[D2SHUDFLRQDO$MXVWDGR(%,7'$
$MXVWDGR

GHGH]HPEURGH

'tYLGD%UXWD'tYLGD &DL[D /tTXLGDH'tYLGD &DL[D /tTXLGD(%,7'$
$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDUHFRQFLOLDomRGD'tYLGD%UXWD'tYLGD &DL[D /tTXLGDHGD'tYLGD &DL[D 
/tTXLGD(%,7'$HPGHVHWHPEURGHEHPFRPRHPGHGH]HPEURGHH
(PGH
VHWHPEURGH

5PLO









(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV FLUFXODQWH 









(PSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV QmRFLUFXODQWH 









'HErQWXUHV FLUFXODQWH 

±

±



±

'HErQWXUHV QmRFLUFXODQWH 

±





±

'tYLGD%UXWD









&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D

 

 

 

 

(IHLWRVZDSFDPELDOGDVRSHUDo}HV GH HPSUpVWLPRV


 

±

±







 















 

'tYLGD &DL[D /tTXLGD


(%,7'$ 
'tYLGD &DL[D /tTXLGD(%,7'$


(PGHGH]HPEURGH



±

3DUDRVDOGRGR(%,7'$HPGHVHWHPEURGHpDSOLFiYHORFRQFHLWRGHLast Twelve Months ³/70´ RX~OWLPRV
GR]HPHVHVRTXDOFRPSUHHQGHRSHUtRGRGHGHRXWXEURGHDGHVHWHPEURGH

F
PRWLYRSHORTXDOWDOPHGLomRpPDLVDSURSULDGDSDUDDFRUUHWDFRPSUHHQVmRGDVXD
FRQGLomRILQDQFHLUDHGRUHVXOWDGRGHVXDVRSHUDo}HV
(%,7'$0DUJHP(%,7'$H(%,7'$ /70 
2(%,7'$R(%,7'$/70HD0DUJHP(%,7'$VmRXWLOL]DGRVFRPRPHGLGDGHGHVHPSHQKRSHOD
DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSRUVHUXPDPHGLGDSUiWLFDSDUDDIHULURGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOGD
&RPSDQKLD IDFLOLWDQGR D FRPSDUDELOLGDGH GD VXD HVWUXWXUD DR ORQJR GRV DQRV XPD YH] TXH
FRUUHVSRQGHDLQGLFDGRUHVILQDQFHLURVXWLOL]DGRVSDUDDYDOLDUVHXVUHVXOWDGRVVHPDLQIOXrQFLDGH
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VXDHVWUXWXUDGHFDSLWDOGHHIHLWRVWULEXWiULRVHILQDQFHLURVHRXWURVLPSDFWRV2(%,7'$R(%,7'$
/70HD0DUJHP(%,7'$VmRLQIRUPDo}HVDGLFLRQDLVjVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHQmRGHYHVHU
XWLOL]DGRHPVXEVWLWXLomRjVQRVVDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVDXGLWDGDVRXUHYLVDGDVSHORVQRVVRV
DXGLWRUHV
2(%,7'$R(%,7'$/70HD0DUJHP(%,7'$QmRVmRPHGLGDVGHGHVHPSHQKRILQDQFHLURGH
DFRUGR FRP DV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO %5 *$$3  ,)56 H QmR GHYHP VHU
FRQVLGHUDGRVFRPRDOWHUQDWLYDVDROXFUROtTXLGRRXFRPRPHGLGDVGHGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOIOX[R
GH FDL[D RSHUDFLRQDORX OLTXLGH] GHQWUH RXWURV 2(%,7'$ R (%,7'$ /70H D 0DUJHP(%,7'$
DSUHVHQWDPOLPLWDo}HVTXHSUHMXGLFDPDVXDXWLOL]DomRFRPRPHGLGDGHOXFUDWLYLGDGHHPIXQomRGH
GHVFRQVLGHUDU DV GHVSHVDV GH GHSUHFLDomR H DPRUWL]DomR UHFHLWDV H GHVSHVDV ILQDQFHLUDV H
LPSRVWRVTXHDIHWDPRVOXFURVGD&RPSDQKLD
1mRREVWDQWHR(%,7'$SRVVXDXPVLJQLILFDGRSDGUmRQRVWHUPRVGRDUWLJRLQFLVR,GD,QVWUXomR
&90D&RPSDQKLDQmRSRGHJDUDQWLUTXHRXWUDVVRFLHGDGHVLQFOXVLYHFRPSDQKLDVIHFKDGDV
DGRWDUmRHVVHVLJQLILFDGRFRQVLGHUDGRSDGUmR1HVVHVHQWLGRFDVRRVLJQLILFDGRSDGUmRLQVWLWXtGR
SHOD ,QVWUXomR &90  QmR VHMD DGRWDGR SRU RXWUDV VRFLHGDGHV R (%,7'$ GLYXOJDGR SHOD
&RPSDQKLD SRGH QmR VHU FRPSDUiYHO DR (%,7'$ SUHSDUDGR SRU RXWUDV VRFLHGDGHV $OpP GLVVR
GLYXOJDo}HVIHLWDVDQWHULRUPHQWHjHQWUDGDHPYLJRUGD,QVWUXomR&90SRUFRPSDQKLDVTXHQmR
IRUDPREULJDGDVDUHWLILFiODVSRGHPQmRDGRWDURVLJQLILFDGRSDGURQL]DGRLQVWLWXtGRSHOD,QVWUXomR
&90  2V PHVPRV SRQWRV OLVWDGRV DQWHULRUPHQWH YDOHP WDPEpP SDUD R (%,7'$ /70
$GLFLRQDOPHQWHD0DUJHP(%,7'$QmRSRVVXLXPDGHILQLomRSDGUmRHDVGHILQLomRDTXLXWLOL]DGD
SRGHQmRVHUFRPSDUiYHOFRPWtWXORVVHPHOKDQWHVXWLOL]DGRVSRURXWUDVVRFLHGDGHV
$DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHR(%,7'$UHWUDWDRVHXGHVHPSHQKRVHPDLQIOXrQFLD
GH IDWRUHV OLJDGRV GHQWUHRXWURV L  jHVWUXWXUDGHFDSLWDO FRPR GHVSHVDV FRP MXURVGH GtYLGDV
IOXWXDo}HVGHWD[DVGHMXURVHRXWURVUHVXOWDGRVILQDQFHLURV LL jHVWUXWXUDWULEXWiULDFRPRLPSRVWR
GH UHQGD H FRQWULEXLomR VRFLDO H LLL  jV GHVSHVDV FRP GHSUHFLDomR H DPRUWL]DomR (VWDV
FDUDFWHUtVWLFDV WRUQDP R (%,7'$ H R (%,7'$ /70 XP WLSR GH PHGLGD PDLV SUiWLFD SDUD ILQV GH
DYDOLDomRGRGHVHPSHQKRGD&RPSDQKLDSRLVDIHUHPGHIRUPDPDLVSUHFLVDRUHVXOWDGRDGYLQGR
H[FOXVLYDPHQWHGRGHVHQYROYLPHQWRGHVXDVDWLYLGDGHV

(%,7'$$MXVWDGRH0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR
2(%,7'$$MXVWDGRHD0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRSRUVXDYH]IXQFLRQDPFRPRLQGLFDGRUHVQmR
FRQWiEHLVSDUDPHGLURGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOIDFLOLWDQGRDFRPSDUDELOLGDGHGDVXDHVWUXWXUDDR
ORQJR GRV DQRV XPD YH] TXH FRUUHVSRQGH D LQGLFDGRUHV ILQDQFHLURV XWLOL]DGRV SDUD DYDOLDU VHXV
UHVXOWDGRVVHPDLQIOXrQFLDGHVXDHVWUXWXUDGHFDSLWDOGHHIHLWRVWULEXWiULRVHILQDQFHLURVHRXWURV
LPSDFWRV$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHR(%,7'$$MXVWDGRHD0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRVmRPDLV
DSURSULDGRV SDUD D FRUUHWD FRPSUHHQVmR GD VXD FRQGLomR ILQDQFHLUD H GR UHVXOWDGR GH VXDV
RSHUDo}HVMiTXHIXQFLRQDPFRPRIHUUDPHQWDVFRPSDUDWLYDVSDUDPHQVXUDUSHULRGLFDPHQWHRVHX
GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO H SDUD HPEDVDU GHFLV}HV GH QDWXUH]D DGPLQLVWUDWLYD $OpP GLVVR D
&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHR(%,7'$$MXVWDGRRIHUHFHDRVLQYHVWLGRUHVXPDPHOKRUFRPSUHHQVmRGH
VXDHVWUXWXUDILQDQFHLUDHPWHUPRVGHSHUIRUPDQFHDRUHPRYHULPSDFWRVSRQWXDLVFRPRJDQKRSRU
FRPSUDYDQWDMRVDGHVSHVDVUHODFLRQDGDVDIXV}HVHDTXLVLo}HVHRVLPSDFWRVGD,)56
2(%,7'$$MXVWDGRHD0DUJHP(%,7'$$MXVWDGRQmRVmRPHGLGDVGHGHVHPSHQKRILQDQFHLURGH
DFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO %5*$$3 QHPSHODV,)56HQmRGHYHPVHU
FRQVLGHUDGRVFRPRDOWHUQDWLYDVDROXFUROtTXLGRRXFRPRPHGLGDVGHGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOIOX[R
GHFDL[DRSHUDFLRQDORXOLTXLGH]GHQWUHRXWURV2(%,7'$$MXVWDGRH0DUJHP(%,7'$$MXVWDGR
DSUHVHQWDPOLPLWDo}HVTXHSUHMXGLFDPDVXDXWLOL]DomRFRPRPHGLGDGHOXFUDWLYLGDGHHPIXQomRGH
GHVFRQVLGHUDULWHQVFRPRJDQKRSRUFRPSUDYDQWDMRVDGHVSHVDVUHODFLRQDGDVDIXV}HVHDTXLVLo}HV
H LPSDFWRV GD ,)56 2 (%,7'$ $MXVWDGR H D 0DUJHP (%,7'$ $MXVWDGR QmR SRVVXHP XPD
GHILQLomR SDGUmR H DV GHILQLo}HV DTXL XWLOL]DGDV SRGHP QmR VHU FRPSDUiYHLV FRP WtWXORV
VHPHOKDQWHVXWLOL]DGRVSRURXWUDVVRFLHGDGHV
/XFUR 3UHMXt]R /tTXLGR$MXVWDGRH0DUJHP/tTXLGD$MXVWDGD

$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHR/XFUR/tTXLGR$MXVWDGRH0DUJHP/tTXLGD$MXVWDGDIXQFLRQDPFRPR
LQGLFDGRUHVGHOXFUDWLYLGDGHHPRVWUDPROXFURGRVSHUtRGRVVHPRVLPSDFWRVGHLWHQVSRQWXDLV
FRPR JDQKR SRU FRPSUD YDQWDMRVD GHVSHVDV UHODFLRQDGDV D IXV}HV H DTXLVLo}HV H LPSDFWRV
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FRQWiEHLVUHODFLRQDGRVjVRSo}HVGHFRPSUDHYHQGDILUPDGRVMXQWRDDFLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHV
UHIHUHQWHDSDUWLFLSDomRUHPDQHVFHQWHQmRGHWLGDSHOD&RPSDQKLDHPGHWHUPLQDGDVFRQWURODGDV2
/XFUR/tTXLGR$MXVWDGRHD0DUJHP/tTXLGD$MXVWDGDVmRLQIRUPDo}HVDGLFLRQDLVjVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVHQmRGHYHPVHUXWLOL]DGDVHPVXEVWLWXLomRDRVUHVXOWDGRVDXGLWDGRV
2/XFUR/tTXLGR$MXVWDGRHD0DUJHP/tTXLGD$MXVWDGDQmRVmRPHGLGDVGHGHVHPSHQKRILQDQFHLUR
GHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO %5*$$3 QHPSHODV,)56HQmRGHYHP
VHUFRQVLGHUDGRVFRPRDOWHUQDWLYDVDROXFUROtTXLGRRXFRPRPHGLGDVGHGHVHPSHQKRRSHUDFLRQDO
IOX[RGHFDL[DRSHUDFLRQDORXOLTXLGH]GHQWUHRXWURV
123/$7$MXVWDGR
2123/$7$MXVWDGRIXQFLRQDFRPRXPLQGLFDGRURSHUDFLRQDOFRQWiELOSDUDPHGLomRGRUHVXOWDGR
DQWHVGDVUHFHLWDVHFXVWRVJHUDGRVSHODHVWUXWXUDGHFDSLWDOGD&RPSDQKLD
2 123/$7 $MXVWDGR QmR p XPD PHGLGD GH GHVHPSHQKR ILQDQFHLUR GH DFRUGR FRP DV SUiWLFDV
FRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO %5*$$3 QHPSHODV,)56HQmRGHYHPVHUFRQVLGHUDGRVFRPR
DOWHUQDWLYDV DR OXFUR OtTXLGR RX FRPR PHGLGDV GH GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO IOX[R GH FDL[D
RSHUDFLRQDORXOLTXLGH]GHQWUHRXWURV
)OX[RGH&DL[D2SHUDFLRQDO$MXVWDGRH)OX[RGH&DL[D2SHUDFLRQDO$MXVWDGR(%,7'$$MXVWDGR
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHRVLQGLFDGRUHVGH)OX[RGH&DL[D2SHUDFLRQDO$MXVWDGRH)OX[RGH&DL[D
2SHUDFLRQDO$MXVWDGR(%,7'$$MXVWDGRVmR~WHLVSDUDPHQVXUDUDJHUDomRGHFDL[DGDVDWLYLGDGHV
RSHUDFLRQDLV DQWHV GR FXVWR JHUDGR SRU VXD UHVSHFWLYD HVWUXWXUD GH FDSLWDO VHUYLQGR FRPR
LPSRUWDQWHVPHGLGDVGDSHUIRUPDQFHRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD
2)OX[RGH&DL[D2SHUDFLRQDO$MXVWDGRH)OX[RGH&DL[D2SHUDFLRQDO$MXVWDGR(%,7'$$MXVWDGR
QmRVmRPHGLGDVFRQWiEHLVUHFRQKHFLGDVSHODVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOQHPSHODVH
QmR SRVVXL VLJQLILFDGR SDGUmR 2XWUDV HPSUHVDV SRGHP FDOFXODU R )OX[R GH &DL[D 2SHUDFLRQDO
$MXVWDGR H R )OX[R GH &DL[D 2SHUDFLRQDO $MXVWDGR(%,7'$ $MXVWDGR GH PDQHLUD GLIHUHQWH GD
&RPSDQKLD
52,&$MXVWDGR±5HWRUQRVREUHR&DSLWDO,QYHVWLGR$MXVWDGR
252,&$MXVWDGRIXQFLRQDFRPRLQGLFDGRUGDHILFLrQFLDGD&RPSDQKLDHPXVDUFDSLWDOHJHUDUOXFUR
RSHUDFLRQDO $ &RPSDQKLD HQWHQGH TXH R 52,& $MXVWDGR p XP LQGLFDGRU LPSRUWDQWH SDUD D
FRPSUHHQVmR GD VXDFRQGLomR ILQDQFHLUD H GR UHVXOWDGR GHVXDV RSHUDo}HV SRUTXH UHSUHVHQWD D
JHUDomR GH OXFUR RSHUDFLRQDO D SDUWLU GR FDSLWDO LQYHVWLGR VHQGR XWLOL]DGR LQWHUQDPHQWH FRPR
PHGLGDV SDUD DYDOLDU D SURGXWLYLGDGH D HILFLrQFLD H R GHVHPSHQKR HFRQ{PLFRILQDQFHLUR GD
&RPSDQKLD$OpPGLVVRD&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHR52,&$MXVWDGRRIHUHFHDRVLQYHVWLGRUHVXPD
PHOKRUFRPSUHHQVmRGDVXDHILFLrQFLDHPDORFDUFDSLWDOHJHUDUUHVXOWDGR
2 52,& $MXVWDGR QmR p XPD PHGLGD FRQWiELO UHFRQKHFLGD SHODV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR
%UDVLOQHPSHODVHQmRSRVVXLVLJQLILFDGRSDGUmR2XWUDVHPSUHVDVSRGHPFDOFXODUR52,&$MXVWDGR
GHPDQHLUDGLIHUHQWHGD&RPSDQKLD
'tYLGD%UXWD'tYLGD &DL[D /tTXLGDH'tYLGD &DL[D /tTXLGD(%,7'$ /70 
$'tYLGD%UXWDD'tYLGD &DL[D /tTXLGDH'tYLGD &DL[D /tTXLGD(%,7'$ /70 QmRVmRPHGLGDV
GHGHVHPSHQKRILQDQFHLUROLTXLGH]RXGtYLGDVUHFRQKHFLGDVSHODV3UiWLFDV&RQWiEHLV$GRWDGDVQR
%UDVLOQHPSHODV,)56HPLWLGDVSHOR,$6%HQmRSRVVXHPVLJQLILFDGRSDGUmR2XWUDVHPSUHVDV
SRGHP FDOFXODU D 'tYLGD %UXWD H D 'tYLGD &DL[D  /tTXLGD GH PDQHLUD GLIHUHQWH GD XWLOL]DGD SHOD
&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHDVPHGLo}HVGH'tYLGD &DL[D /tTXLGDH'tYLGD &DL[D /tTXLGD(%,7'$
/70 VmRPpWULFDV~WHLVQDDYDOLDomRGRJUDXGHGtYLGDVHPUHODomRjVXDSRVLomRGHFDL[DHDVXD
FDSDFLGDGH GH JHUDomR GH FDL[D RSHUDFLRQDO 3DUD PDLRUHV LQIRUPDo}HV VREUH RV FRQWUDWRV
ILQDQFHLURVFHOHEUDGRVSHOD&RPSDQKLDYLGHLWHP I GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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(YHQWRVVXEVHTXHQWHVjV~OWLPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
(YHQWRVVXEVHTXHQWHVjVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVGLYXOJDGDVHPUHODomRDRSHUtRGRGHQRYH
PHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH
&RO{PELD
(PGHRXWXEURGHD&RPSDQKLDHIHWXRXDUHPHVVDSDUDLQWHJUDOL]DomRGR&DSLWDO6RFLDOGD
&RUSyUHRV&RO{PELD6$6VRFLHGDGHFRQVWLWXtGDSHOD&RPSDQKLDHPGHDJRVWRGHHP%RJRWi
&RO{PELDQRPRQWDQWHGH86PLOHTXLYDOHQWHDDSUR[LPDGDPHQWH5PLOQDTXHODGDWD
$UJHQWLQD±'(),1,7
(P  GH RXWXEUR GH  D 030 FHOHEURX FRP D +5$5* ³'HILQLW´  DFRUGR GH FDSLWDOL]DomR
PHGLDQWHWUDQVIHUrQFLDGHDo}HVSDUDD&RPSDQKLDTXHUHSUHVHQWDPDDTXLVLomRGH
XPDSDUWLFLSDomRGHGD&RPSDQKLDQD'HILQLW
2XWUDVDTXLVLo}HV
1RGLDGHQRYHPEURGHDFRQWURODGD&RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$DVVLQRXWHUPR
GHIHFKDPHQWRHIHWLYDQGRDDTXLVLomRGHGDVTXRWDVGDHPSUHVD$%HOH]DH6D~GH/WGDQR
PRQWDQWH GH 5 PLO H GD HPSUHVD %-/ &OtQLFD (VWpWLFD /WGD QR PRQWDQWH GH 5  PLO
DPEDVIUDQTXLDVGDPDUFD(VSDoRODVHU
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3ROtWLFDGHGHVWLQDomRGRVUHVXOWDGRV








DUHJUDVVREUH
UHWHQomRGHOXFURV

(PGHGH]HPEURGH
D &RPSDQKLD DGRWDYD FRPR
SROtWLFD GH UHWHQomR GH OXFURV
DVSUHYLV}HVFRQWLGDVHPVHX
HVWDWXWR VRFLDO H QD /HL GDV
6RFLHGDGHV
SRU
$o}HV
DXWRUL]DQGR D DVVHPEOHLD
JHUDO SRU SURSRVWD GD
DGPLQLVWUDomR GHOLEHUDU UHWHU
SDUFHOD GH OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLR
SUHYLVWD
HP
RUoDPHQWR
GH
FDSLWDO
SUHYLDPHQWH DSURYDGR SHOD
DVVHPEOHLDJHUDO

(PGHGH]HPEURGH
D &RPSDQKLD DGRWDYD FRPR
SROtWLFD GH UHWHQomR GH OXFURV
DVSUHYLV}HVFRQWLGDVHPVHX
HVWDWXWR VRFLDO H QD /HL GDV
6RFLHGDGHV
SRU
$o}HV
DXWRUL]DQGR D DVVHPEOHLD
JHUDO SRU SURSRVWD GD
DGPLQLVWUDomR GHOLEHUDU UHWHU
SDUFHOD GH OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLR
SUHYLVWD
HP
RUoDPHQWR
GH
FDSLWDO
SUHYLDPHQWH DSURYDGR SHOD
DVVHPEOHLDJHUDO

(PGHGH]HPEURGH
D &RPSDQKLD DGRWDYD FRPR
SROtWLFD GH UHWHQomR GH OXFURV
DVSUHYLV}HVFRQWLGDVHPVHX
HVWDWXWR VRFLDO H QD /HL GDV
6RFLHGDGHV
SRU
$o}HV
DXWRUL]DQGR D DVVHPEOHLD
JHUDO SRU SURSRVWD GD
DGPLQLVWUDomR GHOLEHUDU UHWHU
SDUFHOD GH OXFUR OtTXLGR GR
H[HUFtFLR
SUHYLVWD
HP
RUoDPHQWR
GH
FDSLWDO
SUHYLDPHQWH DSURYDGR SHOD
DVVHPEOHLDJHUDO

$GLFLRQDOPHQWH
TXDOTXHU
UHWHQomR GH OXFURV GR
H[HUFtFLR SHOD &RPSDQKLD
GHYHUi VHU REULJDWRULDPHQWH
DFRPSDQKDGDGHSURSRVWDGH
RUoDPHQWR
GH
FDSLWDO
SUHYLDPHQWH DSURYDGR SHOR
FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR

$GLFLRQDOPHQWH
TXDOTXHU
UHWHQomR GH OXFURV GR
H[HUFtFLR SHOD &RPSDQKLD
GHYHUi VHU REULJDWRULDPHQWH
DFRPSDQKDGDGHSURSRVWDGH
RUoDPHQWR
GH
FDSLWDO
SUHYLDPHQWH DSURYDGR SHOR
FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR

$GLFLRQDOPHQWH
TXDOTXHU
UHWHQomR GH OXFURV GR
H[HUFtFLR SHOD &RPSDQKLD
GHYHUi VHU REULJDWRULDPHQWH
DFRPSDQKDGDGHSURSRVWDGH
RUoDPHQWR
GH
FDSLWDO
SUHYLDPHQWH DSURYDGR SHOR
FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR







1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGH
FRQVLGHUDQGR R OXFUR OtTXLGR
GD &RPSDQKLD QR YDORU GH
5 PLOK}HV L  5
PLOK}HV IRUDP GHVWLQDGRV j
UHVHUYD OHJDO GH TXH WUDWD R
DUWLJR  GD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV LL 
5
PLOK}HV
IRUDP
GHVWLQDGRV j UHVHUYD SDUD
LQYHVWLPHQWRV GD &RPSDQKLD
H LLL  5 PLOK}HV IRUDP
GHVWLQDGRV DRV DFLRQLVWDV HP
IRUPD GH GLYLGHQGR PtQLPR
REULJDWyULR

1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGH
FRQVLGHUDQGR R OXFUR OtTXLGR
GD &RPSDQKLD QR YDORU GH
5 PLOK}HV L  5
PLOKmRIRLGHVWLQDGRjUHVHUYD
OHJDOGHTXHWUDWDRDUWLJR
GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU
$o}HV LL  5 PLOK}HV
IRUDP GHVWLQDGRV j UHVHUYD
SDUD
LQYHVWLPHQWRV
GD
&RPSDQKLD LLL 5PLOK}HV
IRUDP GHVWLQDGRV j UHVHUYD
SDUD IXWXUR DXPHQWR GH
FDSLWDO H LY  5 PLOK}HV
IRUDP
GHVWLQDGRV
DRV
DFLRQLVWDV HP IRUPD GH
GLYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULR

1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGH
FRQVLGHUDQGR R OXFUR OtTXLGR
GD &RPSDQKLD QR YDORU GH
5 PLOK}HV L  5
PLOKmRIRLGHVWLQDGRjUHVHUYD
OHJDOGHTXHWUDWDRDUWLJR
GD /HL GDV 6RFLHGDGHV SRU
$o}HV LL  5 PLOK}HV
IRUDP GHVWLQDGRV j UHVHUYD
SDUD
LQYHVWLPHQWRV
GD
&RPSDQKLDH LL 5PLOKmR
IRL GHVWLQDGR DRV DFLRQLVWDV
HPIRUPDGHGLYLGHQGRPtQLPR
REULJDWyULR

1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGH
RV SHUFHQWXDLV GDV UHWHQo}HV
HP UHODomR DR OXFUR WRWDO
GHFODUDGRIRUDPRVVHJXLQWHV
L   IRUDP GHVWLQDGRV j
UHVHUYD OHJDO GH TXH WUDWD R
DUWLJR  GD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV LL 
 IRUDP GHVWLQDGRV j
UHVHUYDSDUDLQYHVWLPHQWRVGD
&RPSDQKLDH LLL IRUDP
GHVWLQDGRV DRV DFLRQLVWDV HP
IRUPD GH GLYLGHQGR PtQLPR
REULJDWyULR

1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGH
RV SHUFHQWXDLV GDV UHWHQo}HV
HP UHODomR DR OXFUR WRWDO
GHFODUDGRIRUDPRVVHJXLQWHV
L   IRUDP GHVWLQDGRV j
UHVHUYD OHJDO GH TXH WUDWD R
DUWLJR  GD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV LL 
 IRUDP GHVWLQDGRV j
UHVHUYDSDUDLQYHVWLPHQWRVGD
&RPSDQKLD LLL   IRUDP
GHVWLQDGRV j UHVHUYD SDUD
IXWXUR DXPHQWR GH FDSLWDO H
LY   IRUDP GHVWLQDGRV
DRV DFLRQLVWDV HP IRUPD GH
GLYLGHQGRPtQLPRREULJDWyULR

1R H[HUFtFLR VRFLDO HQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGH
RV SHUFHQWXDLV GDV UHWHQo}HV
HP UHODomR DR OXFUR WRWDO
GHFODUDGRIRUDPRVVHJXLQWHV
L   IRUDP GHVWLQDGRV j
UHVHUYD OHJDO GH TXH WUDWD R
DUWLJR  GD /HL GDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV LL 
  IRUDP GHVWLQDGRV j
UHVHUYDSDUDLQYHVWLPHQWRVGD
&RPSDQKLDH LLL IRUDP
GHVWLQDGRV DRV DFLRQLVWDV HP
IRUPD GH GLYLGHQGR PtQLPR
REULJDWyULR

DL YDORUHV GDV
UHWHQo}HVGHOXFURV


DLL SHUFHQWXDLV HP
UHODomR DRV OXFURV
WRWDLVGHFODUDGRV
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(PGHGH]HPEURGH
RHVWDWXWRVRFLDOGD
&RPSDQKLDSUHYLDTXHRV
DFLRQLVWDVWHULDPGLUHLWRGH
UHFHEHUFRPRGLYLGHQGR
REULJDWyULRQDTXHOHH[HUFtFLR
TXDQWLDHTXLYDOHQWHDQR
PtQLPRGROXFUROtTXLGR
DQXDO

(PGHGH]HPEURGH
R
HVWDWXWR
VRFLDO
GD
&RPSDQKLD SUHYLD TXH RV
DFLRQLVWDV WHULDP GLUHLWR GH
UHFHEHU FRPR GLYLGHQGR
REULJDWyULRQDTXHOHH[HUFtFLR
TXDQWLD HTXLYDOHQWH D QR
PtQLPR  GR OXFUR OtTXLGR
DQXDO

(PGHGH]HPEURGH
R
HVWDWXWR
VRFLDO
GD
&RPSDQKLD SUHYLD TXH RV
DFLRQLVWDV WHULDP GLUHLWR GH
UHFHEHU FRPR GLYLGHQGR
REULJDWyULRQDTXHOHH[HUFtFLR
TXDQWLD HTXLYDOHQWH D QR
PtQLPR  GR OXFUR OtTXLGR
DQXDO

&RQIRUPHGHVFULWRQRVXELWHP
DL DFLPD R PRQWDQWH GH
5PLOFRUUHVSRQGHQWHD
GLIHUHQoD HQWUH GLYLGHQGR
PtQLPRREULJDWyULRGHGR
OXFUR OtTXLGR D GHVWLQDU H R Mi
HIHWLYDPHQWH SDJR GXUDQWH R
H[HUFtFLR IRL GHVWLQDGR j
UHVHUYD GH OXFURV QRV WHUPRV
GD/HLGDV6$

&RQIRUPHGHVFULWRQRVXELWHP
DL
DFLPD
KRXYH
GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV
REULJDWyULRV UHIHUHQWH DR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH

&RQIRUPHGHVFULWRQRVXELWHP
DL
DFLPD
KRXYH
GLVWULEXLomR GH GLYLGHQGRV
REULJDWyULRV UHIHUHQWH DR
H[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH

(PGHGH]HPEURGH
D SROtWLFD GH GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV GD &RPSDQKLD
JDUDQWLD DRV DFLRQLVWDV D
GLVWULEXLomR
DQXDO
GH
GLYLGHQGRV

(PGHGH]HPEURGH
D SROtWLFD GH GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV GD &RPSDQKLD
JDUDQWLD DRV DFLRQLVWDV D
GLVWULEXLomR
DQXDO
GH
GLYLGHQGRV

(PGHGH]HPEURGH
D SROtWLFD GH GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV GD &RPSDQKLD
JDUDQWLD DRV DFLRQLVWDV D
GLVWULEXLomR
DQXDO
GH
GLYLGHQGRV

6HP SUHMXt]R R FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomR
SRGHULD
GHFODUDU
GLYLGHQGRV
LQWHUPHGLiULRV
WULPHVWUDOPHQWH
RX
HP
SHUtRGRVPDLVORQJRVjFRQWD
GRV OXFURV DFXPXODGRV RX GH
UHVHUYDV GH OXFURV DSXUDGRV
HPGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
DQXDLVRXVHPHVWUDLVRVTXDLV
VHULDP
FRQVLGHUDGRV
DQWHFLSDomR GR GLYLGHQGR
REULJDWyULRSUHYLVWRQRHVWDWXWR
VRFLDO 2 FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomR SRGHULD DLQGD
GHWHUPLQDUROHYDQWDPHQWRGH
EDODQoRV
PHQVDLV
RX
WULPHVWUDLV
H
GHFODUDU
GLYLGHQGRV LQWHUFDODUHV FRP
EDVH QRV OXFURV HQWmR
DSXUDGRV REVHUYDGDV DV
OLPLWDo}HVOHJDLV

6HP SUHMXt]R R FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomR
SRGHULD
GHFODUDU
GLYLGHQGRV
LQWHUPHGLiULRV
WULPHVWUDOPHQWH
RX
HP
SHUtRGRVPDLVORQJRVjFRQWD
GRV OXFURV DFXPXODGRV RX GH
UHVHUYDV GH OXFURV DSXUDGRV
HPGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
DQXDLVRXVHPHVWUDLVRVTXDLV
VHULDP
FRQVLGHUDGRV
DQWHFLSDomR GR GLYLGHQGR
REULJDWyULRSUHYLVWRQRHVWDWXWR
VRFLDO 2 FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomR SRGHULD DLQGD
GHWHUPLQDUROHYDQWDPHQWRGH
EDODQoRV
PHQVDLV
RX
WULPHVWUDLV
H
GHFODUDU
GLYLGHQGRV LQWHUFDODUHV FRP
EDVH QRV OXFURV HQWmR
DSXUDGRV REVHUYDGDV DV
OLPLWDo}HVOHJDLV

6HP SUHMXt]R R FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomR
SRGHULD
GHFODUDU
GLYLGHQGRV
LQWHUPHGLiULRV
WULPHVWUDOPHQWH
RX
HP
SHUtRGRVPDLVORQJRVjFRQWD
GRV OXFURV DFXPXODGRV RX GH
UHVHUYDV GH OXFURV DSXUDGRV
HPGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
DQXDLVRXVHPHVWUDLVRVTXDLV
VHULDP
FRQVLGHUDGRV
DQWHFLSDomR GR GLYLGHQGR
REULJDWyULRSUHYLVWRQRHVWDWXWR
VRFLDO 2 FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomR SRGHULD DLQGD
GHWHUPLQDUROHYDQWDPHQWRGH
EDODQoRV
PHQVDLV
RX
WULPHVWUDLV
H
GHFODUDU
GLYLGHQGRV LQWHUFDODUHV FRP
EDVH QRV OXFURV HQWmR
DSXUDGRV REVHUYDGDV DV
OLPLWDo}HVOHJDLV

G
HYHQWXDLV
UHVWULo}HV
j
GLVWULEXLomR
GH
GLYLGHQGRVLPSRVWDV
SRU OHJLVODomR RX
UHJXODPHQWDomR
HVSHFLDODSOLFiYHODR
HPLVVRU
DVVLP
FRPR
FRQWUDWRV
GHFLV}HV MXGLFLDLV
DGPLQLVWUDWLYDV RX
DUELWUDLV

6DOYRSHORGLVSRVWRQD/HLGDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV H SHOR
HVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLD
D &RPSDQKLD QmR SRVVXtD
UHVWULo}HV j GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV LPSRVWDV SRU
OHJLVODomRRXUHJXODPHQWDomR
SRU FRQWUDWRV RX GHFLV}HV
MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYDV RX
DUELWUDLV

6DOYRSHORGLVSRVWRQD/HLGDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV H SHOR
HVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLD
D &RPSDQKLD QmR SRVVXtD
UHVWULo}HV j GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV LPSRVWDV SRU
OHJLVODomRRXUHJXODPHQWDomR
SRU FRQWUDWRV RX GHFLV}HV
MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYDV RX
DUELWUDLV

6DOYRSHORGLVSRVWRQD/HLGDV
6RFLHGDGHV SRU $o}HV H SHOR
HVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLD
D &RPSDQKLD QmR SRVVXtD
UHVWULo}HV j GLVWULEXLomR GH
GLYLGHQGRV LPSRVWDV SRU
OHJLVODomRRXUHJXODPHQWDomR
SRU FRQWUDWRV RX GHFLV}HV
MXGLFLDLV DGPLQLVWUDWLYDV RX
DUELWUDLV

H
SROtWLFD
GHVWLQDomR
UHVXOWDGRV

(PGHGH]HPEURGH
D &RPSDQKLD QmR SRVVXtD
SROtWLFDHVSHFtILFDTXHWUDWDVVH
VREUH
GHVWLQDomR
GH
UHVXOWDGRV

(PGHGH]HPEURGH
D &RPSDQKLD QmR SRVVXtD
SROtWLFDHVSHFtILFDTXHWUDWDVVH
VREUH
GHVWLQDomR
GH
UHVXOWDGRV

(PGHGH]HPEURGH
D &RPSDQKLD QmR SRVVXtD
SROtWLFDHVSHFtILFDTXHWUDWDVVH
VREUH
GHVWLQDomR
GH
UHVXOWDGRV

E UHJUDV
GLVWULEXLomR
GLYLGHQGRV

VREUH
GH

F SHULRGLFLGDGH GDV
GLVWULEXLo}HV
GH
GLYLGHQGRV

GH
GH
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446
837.082,50
412.917,50
837.082,50
412.917,50

Ordinária

Preferencial

Ordinária

Preferencial

13/11/2020

13/11/2020

412.917,50

412.917,50

Preferencial

22/10/2020

Preferencial

837.082,50

Ordinária

13/10/2020

837.082,50

100.851,25

Ordinária

13/10/2020

Ordinária

412.917,50

Preferencial

14/09/2020

412.917,50

736.231,25

Ordinária

14/09/2020

837.082,50

412.917,50

Preferencial

13/08/2020

1.651.670,00

3.348.330,00

Preferencial

837.082,50

Ordinária

13/08/2020

03/08/2020

03/08/2020

23/03/2020

13/03/2020

13/03/2020

13/02/2020

13/02/2020

Montante

26/09/2019

26/09/2019

26/08/2019

26/08/2019

25/07/2019

25/07/2019

26/06/2019

26/06/2019

25/02/2019

25/02/2019

Pagamento dividendo

05/11/2020

41.033.000,00

10.000.000,00

23,000000

21,000000

48.481.000,00

Exercício social 31/12/2019

Ordinária

412.917,50

1.674.165,00

Ordinária

Preferencial

408.161,25

Ordinária

837.082,50

412.917,50

Preferencial

Ordinária

428.921,25

Ordinária

825.835,00

412.917,50

Preferencial

Preferencial

837.082,50

Ordinária

Dividendo Obrigatório

Lucro líquido retido
Pagamento dividendo

0,00

Lucro líquido retido

Data da aprovação da retenção

0,00

0,000000

Dividendo distribuído total

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

0,00
0,000000

Montante

Últ. Inf. Contábil

Dividendo distribuído em relação ao lucro líquido ajustado
(%)

Lucro líquido ajustado

(Reais)

3.5 - Distribuição de Dividendos E Retenção de Lucro Líquido
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400.000,00

Montante

03/04/2018

Pagamento dividendo

05/11/2020

22.932.000,00

10.000.000,00

16,000000

32,000000

31.285.000,00

Exercício social 31/12/2018

Montante

0,00
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Pagamento dividendo

05/11/2020

35.385.000,00

400.000,00

21,000000

1,000000

33.878.000,00

Exercício social 31/12/2017
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'HFODUDomRGHGLYLGHQGRVjFRQWDGHOXFURVUHWLGRVRXUHVHUYDV
1RVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHQmRIRUDPGHFODUDGRV
GLYLGHQGRVjFRQWDGHOXFURVUHWLGRVRXUHVHUYDVFRQVWLWXtGDVHPH[HUFtFLRVDQWHULRUHV
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Soma do Passivo
Circulante e Não
Circulante
1.161.886.000,00
902.074.000,00

Exercício Social

30/09/2020

31/12/2019

3.7 - Nível de Endividamento
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Índice de Endividamento

Índice de Endividamento

Tipo de índice

4,04194858

5,17940694
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Índice de Descrição e motivo da utilização de outro índice
endividamento
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Garantia Real

Garantia Real

Quirografárias

Financiamento

Empréstimo

Empréstimo

Outras garantias ou
privilégios

142.700.000,00

21.683.000,00

62.624.000,00

58.393.000,00

Inferior a um ano

271.270.000,00

23.369.000,00

71.147.000,00

176.754.000,00

73.541.000,00

61.000,00

2.805.000,00

70.675.000,00

Um a três anos Três a cinco anos

0,00

0,00

0,00

0,00

Superior a cinco anos

487.511.000,00

45.113.000,00

136.576.000,00

305.822.000,00

Total

Versão : 1

Quirografárias

Títulos de dívida

Outras garantias ou
privilégios

74.600.000,00

24.635.522,00

27.600.488,00

22.363.990,00

Inferior a um ano

175.259.000,00

32.519.292,00

17.492.036,00

125.247.672,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Um a três anos Três a cinco anos

0,00

0,00

0,00

0,00

Superior a cinco anos

249.859.000,00

57.154.814,00

45.092.524,00

147.611.662,00

Total
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As informações acima referem-se às demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.
Os saldos apresentados acima referem-se à soma das linhas de Empréstimos e Financiamentos e Debêntures (circulante e não circulante) apresentadas nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

Observação

Total

Garantia Real

Garantia Real

Financiamento

Empréstimo

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Exercício social (31/12/2019)

As informações acima referem-se às demonstrações financeiras consolidadas da Companhia.
Os saldos apresentados acima referem-se à soma das linhas de Empréstimos e Financiamentos e Debêntures (circulante e não circulante) apresentadas nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia
referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020.

Observação

Total

Tipo de Garantia

Tipo de Obrigação

Últ. Inf. Contábil (30/09/2020)

3.8 - Obrigações
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHHPSUpVWLPRVILQDQFLDPHQWRVHRXWUDVREULJDo}HVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRD
H[LVWrQFLDGHGLVSRVLo}HVVREUHcross-defaultQRVFRQWUDWRVHYDORUHVPRELOLiULRVUHSUHVHQWDWLYRVGHGtYLGD
GD&RPSDQKLDRXGHVXDVFRQWURODGDVYLGHLWHP I GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
Aquisição de Franqueados
(P  GH RXWXEUR GH  D &RPSDQKLD SRU PHLR GH VXD FRQWURODGD &RUSyUHRV  6HUYLoRV
7HUDSrXWLFRV 6$ ³&RUSyUHRV´  FHOHEURX QRYH PHPRUDQGRV GH HQWHQGLPHQWR WHQGR SRU REMHWR
HVWDEHOHFHU RV WHUPRV H FRQGLo}HV GH PHFDQLVPRV GH RSo}HV GH FRPSUD GD WRWDOLGDGH GDV
SDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVGDVVRFLHGDGHVIUDQTXHDGDVGHWHQWRUDVGHORMDVORFDOL]DGDVHPWRGRR
WHUULWyULRQDFLRQDO$VRSo}HVGHFRPSUDSRGHUmRVHUH[HUFLGDVSHOD&RUSyUHRVDTXDOTXHUPRPHQWR
DSDUWLUGHGHMDQHLURGHDVHXH[FOXVLYRFULWpULRHPDWpPHVHVFRQWDGRVGDGDWDGH
DVVLQDWXUDGRVPHPRUDQGRV$&RUSyUHRVMiPDQLIHVWRXVXDLQWHQomRGHH[HUFHUDWRWDOLGDGHGDV
RSo}HVDSyVDGDWDGHLQtFLRGRH[HUFtFLRREVHUYDGRTXHRHIHWLYRH[HUFtFLRGDVRSo}HVGHFRPSUD
GHSHQGHUiGDQHJRFLDomRHFHOHEUDomRGHFRQWUDWRVGHILQLWLYRVSDUDHIHWLYDUDVUHIHULGDVDTXLVLo}HV
&DGDPHPRUDQGRSUHYrH[FOXVLYLGDGHGD&RUSyUHRVSHORSHUtRGRGHPHVHV2SUHoRGHH[HUFtFLR
GH FDGD RSomR GH FRPSUD FRQVLGHUDUi XP IDWRU GH PXOWLSOLFDomR GH FLQFR YH]HV R (%,7'$ GRV
~OWLPRVPHVHVGDVORMDVVHQGRDGTXLULGDVHVWHVHQGRFRQWUDWXDOPHQWHFDOFXODGRFRPRGD
UHFHLWDOtTXLGDH[FOXVLYDPHQWHSDUDILQVGRFiOFXORGRYDORUGDRSomRGRLQVWUXPHQWRGHGX]LGRGD
'tYLGD &DL[D  /tTXLGD GH FDGD VRFLHGDGH $ &RPSDQKLD UHVVDOWD TXH DSHVDU GH VXD LQWHQomR H
H[HUFHUDVRSo}HVHPUHODomRDDTXLVLomRGHVRFLHGDGHVIUDQTXHDGDVDLQGDQmRKiXPDSRVLomR
GHILQLGD VREUH HVVDV SRWHQFLDLV WUDQVDo}HV QHP TXDQWR WHPSR DV QHJRFLDo}HV MXQWR D WDLV
VRFLHGDGHVOHYDUmRSDUDVHUFRQFOXtGDVQmRWHQGRVLGRFHOHEUDGRTXDOTXHUFRQWUDWRGHILQLWLYRSDUD
HIHWLYDUUHIHULGDVDTXLVLo}HV
$OpPGLVVRHPGHRXWXEURGHD&RPSDQKLDWDPEpPSRUPHLRGD&RUSyUHRVFHOHEURXXP
DGLWDPHQWRDXPFRQWUDWRGHLQYHVWLPHQWRFHOHEUDGRFRPD(/%DKLDFRQVWLWXtGDSRUXPJUXSRGH
IUDQTXHDGRVTXHSRVVXLORMDVORFDOL]DGDVQRVHVWDGRVGD%DKLD0LQDV*HUDLVH5LRGH-DQHLUR
5HIHULGR DGLWDPHQWR SUHYr D RXWRUJD GH XPD RSomR GH FRPSUD VREUH DV Do}HV RUGLQiULDV
UHSUHVHQWDWLYDV GH  GR FDSLWDO VRFLDO WRWDO H YRWDQWH GD VRFLHGDGH IUDQTXHDGD GHWHQWRUD GD
WRWDOLGDGH GR FDSLWDO VRFLDO GDV GHPDLV VRFLHGDGHV GR JUXSR GH IUDQTXHDGRV  D TXDO SRGHUi VHU
H[HUFLGDFDVRVHMDDSURYDGDHPDVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDRXGHVXDFRQWURODGD
DUHDOL]DomRGHXPSURFHVVRGHRIHUWD,32QRSUD]RGHPHVHVFRQWDGRVGDOLTXLGDomRGR,32
2SUHoRGHH[HUFtFLRVXMHLWRDDMXVWHFRQVLGHUD L 9DORUGD)LUPDDMXVWDGRSHODYDULDomRGR&',
PHQRV D 'tYLGD &DL[D  /tTXLGD HVWLPDGD LL  YDORU DGLFLRQDO FDOFXODGR FRP EDVH QR &$3(;
GHVHPEROVDGRSHORVYHQGHGRUHVHPGXDVGDVVRFLHGDGHVGRJUXSRHQWUHGHVHWHPEURGH
HDGDWDGHH[HUFtFLRUHDMXVWDGRSHODYDULDomRSRVLWLYDGR&',H LLL YDORUGR(%,7'$GRV~OWLPRV
PHVHVFRQVLGHUDQGRDV~OWLPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDXGLWDGDVGLVSRQtYHLVRP~OWLSORD
VHUGHILQLGRQRVWHUPRVGRFRQWUDWRHD'tYLGD &DL[D /tTXLGDHVWLPDGD











7RWDO



/RMDV












/RMDV0DGXUDV












9HQGDEUXWDGRV~OWLPRVPHVHV HP5PLOK}HV












$VVLPFRQVLGHUDGDVDVORMDVFRPPDLVGHPHVHVGHIXQFLRQDPHQWRGHVGHDVXDLQDXJXUDomR
$WpVHWHPEURGH
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&RQVLGHUDQGR WDLV SUHPLVVDV GH SUHFLILFDomR GH UHIHULGDV DTXLVLo}HV EHP FRPR SUHPLVVDV GH
UHQWDELOLGDGHREVHUYDGDVHPORMDVSUySULDVD&RPSDQKLDHVWLPDRPRQWDQWHWRWDOGH5PLOK}HV
SDUDDDTXLVLomRGDVSDUWLFLSDo}HVGHVRFLHGDGHVIUDQTXHDGDVGHVFULWDVDFLPDLQFOXLQGRD(/%DKLD
$&RPSDQKLDXWLOL]DUiSDUWHGRVUHFXUVRVGHVXDSRWHQFLDORIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHGLVWULEXLomRGH
Do}HV ³2IHUWD´ SDUDDUFDUFRPDLQWHJUDOLGDGHGHWDLVDTXLVLo}HV
&DVRWDLVDTXLVLo}HVVHMDPFRQFOXtGDVD&RPSDQKLDSDVVDUiDGHWHUFHUFDGRWRWDOGHORMDVGD
UHGHILFDQGRDSUR[LPDGDPHQWHGHORMDVFRPRIUDQTXHDGDV
3DUDILQVGHVWHLWHPRVVHJXLQWHVWHUPRVXWLOL]DGRVSRVVXHPRVVLJQLILFDGRVDEDL[R
³&DL[D´VLJQLILFDQDGDWDDTXHVHUHIHUHGHIRUPDFRQVROLGDGDVHPGXSOLFLGDGHHREVHUYDGRVRV
SULQFtSLRV FRQWiEHLV R VDOGR GH FDL[D GHSyVLWRV EDQFiULRV EHP FRPR TXDLVTXHU DSOLFDo}HV
ILQDQFHLUDVGHGLVSRQLELOLGDGHLPHGLDWDGDSHVVRDHPTXHVWmRHPTXDOTXHUFDVRGLVSRQtYHLVHOLYUHV
GHWRGRHTXDOTXHU{QXVVHPOHYDUHPFRQVLGHUDomRTXDLVTXHUGHSyVLWRVHPJDUDQWLDGHSyVLWRV
MXGLFLDLVRXRXWURVGHSyVLWRVUHODFLRQDGRVDTXDLVTXHUFRQWLQJrQFLDV
³&$3(;´ VLJQLILFD WRGD H TXDOTXHU GHVSHVD FRPSURYDGDPHQWH LQFRUULGD RX VXSRUWDGD SHODV
VRFLHGDGHVFRPDILQDOLGDGHGHDEHUWXUDGHQRYDVORMDVGLVFULPLQDGDVSRUFDGDORMD
³&',´VLJQLILFDDYDULDomRGDWD[DPpGLDGLiULDGRVGHSyVLWRVLQWHUILQDQFHLURVGHXPGLD &HUWLILFDGR
GH'HSyVLWRV,QWHUEDQFiULRV ³RYHUH[WUDJUXSR´H[SUHVVDQDIRUPDSHUFHQWXDODRDQRQDEDVHGH
GLDV~WHLVFDOFXODGDHGLYXOJDGDGLDULDPHQWHSHOD%QRLQIRUPDWLYRGLiULR
³'tYLGD &DL[D /tTXLGD´VLJQLILFDDGLIHUHQoDHQWUHD'tYLGD%UXWDHR&DL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[D
QDGDWDDTXHVHUHIHUHP
³(%,7'$´VLJQLILFDFRPUHODomRDRSHUtRGRDTXHRFiOFXORVHUHIHULUROXFUROtTXLGRGRSHUtRGRHP
TXHVWmRDXIHULGRDQWHV L GDVGHVSHVDVHUHFHLWDVILQDQFHLUDVOtTXLGDV LL GRLPSRVWRGHUHQGDH
FRQWULEXLomRVRFLDO LLL GHGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomRH LY GHGHVSHVDVQmRUHFRUUHQWHVDSXUDGR
GHDFRUGRFRPDVQRUPDVFRQWiEHLVDSOLFiYHLV
³'tYLGD %UXWD´ VLJQLILFD R VRPDWyULR GRV VHJXLQWHV LWHQV QD GDWD D TXH VH UHIHUH GH IRUPD
FRQVROLGDGDVHPGXSOLFLGDGHHREVHUYDGRVRVSULQFtSLRVFRQWiEHLV L WRGDVDVGtYLGDVGHQDWXUH]D
ILQDQFHLUDFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVRXTXDOTXHUSHVVRD LL WRGDVDVRXWUDVGtYLGDVGHORQJRRX
FXUWR SUD]R YHQFLGDV H QmR SDJDV LLL  WRGDV DV GtYLGDV UHSDFWXDGDV PHVPR TXH HVWHMDP
FRQWDELOL]DGDVVREDUXEULFDGH³FRQWDVDSDJDU´ LY WRGRVRVUHFHEtYHLVGHVFRQWDGRV Y WRGRVRV
YDORUHV GHYLGRV D HPSUHJDGRV H SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV TXH QmR WHQKDP VLGR SDJRV QR SUD]R
RULJLQDOPHQWHDYHQoDGR YL FRQWUDWRVGHVZDSSDUDDSURWHomRGHWD[DGHFkPELRGHPRHGDRX
FRQWUDWRVVHPHOKDQWHV YLL WRGRVRVYDORUHVGHWULEXWRVYHQFLGRVLQFOXLQGRVHPOLPLWDomRWRGRH
TXDOTXHUVDOGRGHSDUFHODPHQWRGHWULEXWRV YLLL WRGDVDVFRQWDVDSDJDUHPDWUDVR L[ WRGRVRV
DGLDQWDPHQWRVGHWHUFHLURVLQFOXVLYHFOLHQWHV [ WRGDVDVRSHUDo}HVGHOHDVLQJRSHUDFLRQDOHRX
ILQDQFHLUR [L  WRGRV RV YDORUHV GHYLGRV HP GHFRUUrQFLD GH VHQWHQoDV MXGLFLDLV RX DUELWUDLV
WUDQVLWDGDVHPMXOJDGR [LL FKHTXHVHPLWLGRVHTXHDLQGDQmRWHQKDPVLGRFRPSHQVDGRVHVDOGRV
QHJDWLYRV HP FRQWDV FRUUHQWHV [LLL  TXDLVTXHU GLYLGHQGRV MXURV VREUH FDSLWDO SUySULR RXWUDV
YDQWDJHQV SHFXQLiULDV HRX TXDOTXHU RXWUD IRUPD GH GLVWULEXLomR GH OXFURV HP GLQKHLUR RX HP
HVSpFLHGHFODUDGRVHQmRSDJRV [LY GtYLGDVSHQGHQWHVRXYHQFLGDVUHODFLRQDGDVDRVGLUHLWRVGH
XVR OXYDV  FREUDGRV SRU VKRSSLQJV FHQWHUV [Y  P~WXRV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV H [YL  DV
GHVSHVDVGHFDSLWDOVHQGRSDJDVHPSDUFHODVH [YLL TXDOTXHUJDUDQWLDRXLQGHQL]DomRHPIDYRUGH
WHUFHLURVSDUDSDJDPHQWRGHREULJDo}HVPHQFLRQDGDVQRVLWHQV L j [YL  LQFOXVLYH GHVWDGHILQLomR
[YLLL WRGRVHTXDLVTXHUYDORUHVDFHVVyULRVDRVDFLPDGHVFULWRVLQFOXLQGRPXOWDHMXURVLQFLGHQWHV
DWp D GDWD GH OHYDQWDPHQWR GD GtYLGD EUXWD LQGHSHQGHQWHPHQWH GH HVWDUHP FRQWDELOL]DGRV QDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGDSHVVRDHPTXHVWmR
³9DORU GD )LUPD´ VLJQLILFD R YDORU GH ILUPD DWULEXtGR jV VRFLHGDGHV GR JUXSR QR PRQWDQWH GH
5
Desdobramento de Ações
(P$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHPGHMDQHLURGHRVDFLRQLVWDV
GD&RPSDQKLDDSURYDUDPSRUXQDQLPLGDGHGHYRWRVHVHPTXDLVTXHUUHVVDOYDVRGHVGREUDPHQWR
GHDo}HVVHPPRGLILFDomRGRYDORUGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDjUD]mRGHDo}HVSDUD
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DomRGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDRUGLQiULDQRPLQDWLYDHVHPYDORUQRPLQDOQDIRUPDGRDUWLJR
GD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVDILPGHTXHRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDUHVXOWDVVHQRWRWDOGH
 Do}HV RUGLQiULDV QRPLQDWLYDV H VHP YDORU QRPLQDO FRQIRUPH GHVFULWR QR LWHP 
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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4.1 - Descrição dos fatores de risco
O investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia envolve a exposição a determinados
riscos. Antes de tomar qualquer decisão de investimento em qualquer valor mobiliário de emissão da
Companhia, os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as informações contidas
neste Formulário de Referência, os riscos mencionados abaixo e as Demonstrações Financeiras e
Informações Trimestrais – ITR da Companhia e respectivas notas explicativas. Os negócios, situação
financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez e/ou negócios futuros da Companhia poderão
ser afetados de maneira adversa por qualquer dos fatores de risco descritos a seguir. O preço de mercado
dos valores mobiliários de emissão da Companhia poderá diminuir em razão de qualquer desses e/ou de
outros fatores de risco, hipóteses em que os potenciais investidores poderão parte perder substancial ou
a totalidade do seu investimento nos valores mobiliários de emissão da Companhia. Os riscos descritos
abaixo são aqueles que a Companhia conhece e acredita que, na data deste Formulário de Referência,
podem afetar a Companhia e suas subsidiárias adversamente. Além disso, riscos adicionais não
conhecidos ou considerados irrelevantes pela Companhia na data deste Formulário de Referência
também poderão afetar a Companhia adversamente.
Para os fins desta seção “4. Fatores de Risco”, exceto se expressamente indicado de maneira
diversa ou se o contexto assim o exigir, a menção ao fato de que um risco, incerteza ou problema
poderá causar ou ter ou causará ou terá “efeito adverso” ou “efeito negativo” para a Companhia, ou
expressões similares, significa que tal risco, incerteza ou problema poderá ou poderia causar efeito
adverso relevante nos negócios, situação financeira, resultados operacionais, fluxo de caixa, liquidez
e/ou negócios futuros da Companhia e das suas subsidiárias, bem como no preço dos valores
mobiliários de emissão da Companhia. Expressões similares incluídas nesta seção “4. Fatores de
Risco” devem ser compreendidas nesse contexto.
Não obstante a subdivisão desta seção “4. Fatores de Risco”, determinados fatores de risco que
estejam em um item podem também se aplicar a outros itens.
(a)

à Companhia

A extensão da pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde em razão da
disseminação da COVID-19, a percepção de seus efeitos, ou a forma pela qual tal pandemia
impactará os negócios da Companhia depende de desenvolvimentos futuros, que são
altamente incertos e imprevisíveis, podendo resultar em um efeito adverso relevante em seus
negócios, condição financeira, resultados operacionais e fluxo de caixa.
Surtos ou potenciais surtos de doenças podem ter um efeito adverso nas operações da Companhia.
Historicamente, algumas epidemias e surtos regionais ou globais, como a provocada pelo zika vírus,
a provocada pelo vírus ebola, pelo vírus H5N5 (popularmente conhecida como gripe aviária), a febre
aftosa, pelo vírus H1N1 (influenza A, popularmente conhecida como gripe suína), a síndrome
respiratória do oriente médio (MERS) e a síndrome respiratória aguda grave (SARS) afetaram
determinados setores da economia dos países em que essas doenças se propagaram. Em 11 março
de 2020, a Organização Mundial de Saúde (“OMS”) declarou o estado de pandemia em razão da
disseminação global da COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). Tal
disseminação gerou incertezas macroeconômicas, volatilidade e perturbação significativas. Em
resposta, muitos governos implementaram políticas destinadas a impedir ou retardar a propagação
da doença, tais como a restrição à livre circulação e até mesmo o isolamento social, sendo que essas
medidas podem permanecer em vigor por um período significativo e incerto.
No Brasil, os estados e os municípios, incluindo as localidades em que a Companhia opera, adotaram
diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde para controlar a propagação da COVID-19, como restrição
à circulação e o isolamento social, que resultaram no fechamento e restrições de funcionamento de lojas,
restaurantes, hotéis, shopping centers, áreas de grande circulação, parques e demais espaços públicos.
Em 30 de setembro deste ano, 63% das lojas da Companhia estavam funcionando de maneira restrita,
sendo que em tal data 15% das lojas da Companhia estavam funcionando por menos de 70% do tempo
regular de funcionamento. Não é possível garantir se as lojas não serão novamente fechadas em razão da
COVID-19, ou que o fluxo de pessoas irá retornar e/ou quando irá retornar aos níveis pré-COVID-19, o que
pode impactar significativamente as receitas da Companhia.
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As operações da Companhia, bem como as operações das sociedades que controle direta ou
indiretamente, sofreram um impacto relevante, especialmente durante os meses de março a junho
de 2020, considerando que as lojas de rua e de shoppings centers estiveram fechadas durante este
período de com gradual reabertura conforme determinações locais e podem continuar a sofrer um
impacto relevante enquanto durarem as restrições de circulação e funcionamento de lojas nos locais
em que a Companhia opera, conforme descrito no item 10 deste Formulário de Referência.
A disseminação da COVID-19 levou a Companhia a modificar suas práticas de negócios (incluindo
práticas adicionais de higienização de locais de trabalho e dos funcionários, além do cancelamento
de participação física em reuniões, eventos e conferências) e reduzir seu quadro de funcionários
durante a pandemia. A Companhia pode vir a tomar outras ações adicionais, conforme exigido pelas
autoridades governamentais ou conforme determinado pela administração, considerando o melhor
interesse de seus funcionários, clientes e parceiros de negócios. A Companhia não pode garantir
que essas medidas serão suficientes para atenuar os riscos apresentados pela pandemia do vírus
ou, de outra forma, serão satisfatórias para as autoridades governamentais.
A extensão em que o surto da COVID-19 afetará os negócios, condição financeira, resultados
operacionais ou fluxos de caixa da Companhia, dependerá de desenvolvimentos futuros, que são
altamente incertos e imprevisíveis, incluindo, entre outros, a duração e a distribuição geográfica do
surto, sua gravidade, as ações para conter o vírus ou minimizar seu impacto e com que rapidez e
até que ponto as condições econômicas e operacionais normais podem ser retomadas. Mesmo após
a contenção do surto da COVID-19, a Companhia pode continuar a ser adversa e materialmente
impactada em seus negócios, em razão do impacto econômico global ou brasileiro, incluindo
recessão, desaceleração econômica ou aumento nos níveis de desemprego, que poderá afetar o
poder de compra de seus clientes.
Adicionalmente, a Companhia não consegue garantir que outros surtos regionais e/ou globais não
acontecerão. Além disso, novas ondas da COVID-19 já começaram a surgir em algumas regiões e
poderão se alastrar. A Companhia não consegue garantir que será capaz de tomar as providências
necessárias para impedir um impacto negativo nos seus negócios de dimensão igual ou até superior
ao impacto provocado pela pandemia da COVID-19 caso haja novos surtos regionais e/ou globais
ou mesmo caso novas ondas da COVID-19 se confirmem em larga escala.
Qualquer surto de uma doença que afete o comportamento da população ou que demande políticas
públicas de restrição à circulação de pessoas e/ou de contato social pode ter um impacto adverso
nos negócios da Companhia, bem como na economia brasileira. Surtos de doenças também podem
impossibilitar que os funcionários e clientes da Companhia se dirijam às suas instalações (incluindo
por prevenção ou por contaminação em larga escala), o que prejudicaria o regular desenvolvimento
dos seus negócios.
Como inexistem eventos recentes comparáveis que possam fornecer orientação à Companhia
quanto ao efeito de uma pandemia global severa, o impacto final do surto da COVID-19 é incerto e
sujeito a alterações que a Companhia não é capaz de estimar. Por fim, o impacto da pandemia da
COVID-19 também pode precipitar ou agravar os outros riscos descritos neste item 4.1 do Formulário
de Referência. Para maiores informações sobre os efeitos da pandemia sobre as atividades da
Companhia, vide itens 7.1 e 10.9 deste Formulário de Referência.
A Companhia pode ser prejudicada se não conseguir abrir e instalar suas lojas em condições
economicamente eficientes ou obter autorizações, licenciamentos ou credenciamentos
necessários de forma tempestiva. Se a Companhia não for capaz de executar seu plano de
expansão por meio da abertura de novas unidades na forma planejada, isso poderá afetar
adversamente a Companhia.
O crescimento da Companhia depende, principalmente, da capacidade de abrir e operar, com êxito,
novas lojas, por meio da identificação e contratação de pontos comerciais que a Companhia acredita
serem adequados para a abertura de novas lojas próprias além da abertura de novas franquias,
ampliando, assim, a rede da Companhia. Tal estratégia gera demandas crescentes sobre os recursos
operacionais, gerenciais e administrativos da Companhia, o que poderá impactar adversamente a
gestão dos negócios da Companhia.
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O crescimento da Companhia também depende da abertura de novas lojas, próprias e por
franqueados, da Estudioface, da comercialização dos produtos cosméticos pela Companhia e da
expansão almejada pela Companhia no Brasil e na América Latina.
A abertura e operação de novas lojas, bem como a expansão no Brasil e na América Latina, estão
sujeitas a diversos riscos e incertezas, incluindo inúmeros fatores alheios ao controle da Companhia,
tais como: (i) a expansão de competidores, com o aumento da competição da busca por locais
estratégicos e o surgimento de novos concorrentes nos mercados em que atua; (ii) dificuldades em
encontrar locais apropriados para a abertura de novas lojas; (iii) conhecimento baixo sobre as novas
regiões geográficas em que a Companhia planeja ter novas lojas; (iv) condições de locação,
aquisição ou os investimentos necessários para adequação do imóvel ou construção em condições
desfavoráveis; (v) a abertura de novas lojas próprias ou franqueadas poderá não ser concluída ao
custo e no momento em que considera apropriado; (vi) dificuldades na contratação e treinamento
adequado de empregados; (vii) dificuldades em contratar, treinar e transmitir a sua cultura a
franqueados qualificados para atender apropriadamente os seus clientes; ou (viii) não obtenção das
autorizações exigidas para iniciar e desenvolver suas atividades.
As lojas que a Companhia planeja abrir, bem como aquelas recém-inauguradas e atualmente em
maturação (lojas com menos de 24 meses contados da inauguração), poderão apresentar
desempenho abaixo dos padrões de venda e de lucratividade em relação às lojas que operam há
mais de 24 meses, inclusive apresentando perdas durante os primeiros anos de operação, o que
pode afetar o desempenho financeiro e operacional da Companhia. Em 30 de setembro de 2020, a
Companhia possuía 554 lojas, sendo que 182 lojas (ou 33%) foram abertas nos últimos 2 anos, e,
portanto, ainda estão em processo de maturação. Os resultados das lojas novas ou de lojas
recentemente abertas podem afetar negativamente os resultados da Companhia, bem como a
rentabilidade da Companhia. Não há garantia de que lojas recentemente abertas, mesmo ao se
tornarem maduras, gerarão retornos positivos ou cumprirão suas metas, o que poderá levar ao
fechamento dessas lojas e a perda dos investimentos feitos pela Companhia em referidas lojas. Para
maiores informações sobre as operações das lojas da Espaçolaser, vide item 7.1 deste Formulário
de Referência.
Além disso, a capacidade da Companhia de abrir novas lojas pode ser impactada pela pandemia da
COVID-19 bem como outras pandemias que venham a surgir, tendo em vista a possível paralisação
de atividades comerciais, industriais, econômicas e de locomoção, além do atraso na obtenção de
licenças necessárias para a operação, o que pode afetar adversamente os resultados e operações
da Companhia.
A Companhia pode não ter sucesso com a sua estratégia de crescimento por meio de
aquisições ou parcerias, as quais envolvem riscos.
É possível que a Companhia venha a adquirir outros negócios correlacionados no âmbito de seu
plano de crescimento inorgânico. Para atingir o objetivo traçado na estratégia de crescimento
inorgânico, a Companhia precisa identificar, avaliar e adquirir empresas e concluir tais aquisições em
condições atrativas, bem como ter ou obter os recursos necessários para realizar tais aquisições e
conduzir apropriadamente o processo de integração de tais negócios adquiridos.
O sucesso de referidas aquisições ou investimentos se baseia na capacidade da Companhia de
estabelecer premissas precisas relativas à avaliação, às operações, ao potencial de crescimento, à
integração e outros fatores relacionados aos respectivos negócios. Além disso, as novas aquisições
podem resultar em dificuldades na integração das empresas adquiridas, bem como no desvio de
capital e da atenção da administração da Companhia para outras oportunidades de negócios. A
integração de qualquer uma das empresas adquiridas e seus impactos financeiros podem afetar os
resultados operacionais da Companhia de maneira adversa.
Adicionalmente, como parte da estratégia da Companhia de expandir sua atuação na América Latina,
a Companhia não pode assegurar que conseguirá uma total adaptação regulatória e econômica nos
países em que iniciar as suas atividades, bem como se conseguirá desenvolver uma base de clientes
sólida e rentável nestes países.
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A estratégia de crescimento da Companhia envolve diversos riscos, dentre os quais se incluem:
•

avaliação e estruturação de plano de crescimento com base em premissas que não venham
a se concretizar;

•

necessidade de recursos adicionais no âmbito de um processo de aquisição e demanda de
tempo substancial durante o processo de aquisição;

•

aquisição de negócios que não contribuam para a estratégia de crescimento da Companhia;

•

aquisição de negócios por valor acima do seu valor real;

•

aquisições podem não resultar o aumento previsto em suas receitas advindo de uma
aquisição por razões exógenas ao seu controle;

•

o processo de auditoria (due diligence) conduzido antes de concluir a aquisição poderá não
identificar todos os potenciais passivos contingentes da adquirida, tais como processos
administrativos ou judiciais cíveis, fiscais, criminais trabalhistas e previdenciárias, irregularidades
na condução dos negócios, contingências relacionadas a propriedade intelectual e a Companhia
pode não conseguir cobrar, total ou parcialmente,dos vendedores das respectivas empresas
adquiridas as indenizações pactuadas (quando houver) por tais passivos;

•

as demonstrações financeiras das empresas adquiridas podem ter sido preparadas em
desacordo com as práticas contábeis vigentes ou deficiências significativas de controles
internos, ainda que não materializadas podem, por estes ou por outros fatores, não refletir de
forma verdadeira e adequada a condição financeira de referida empresa;

•

não conclusão das aquisições nas condições que a Companhia vislumbra ou que atendam
suas expectativas de retorno;

•

a Companhia pode não ser capaz de aproveitar o ágio das sociedades adquiridas, incluindo
a aquisição da totalidade do capital social das suas controladas conforme informado no item
15.7 deste Formulário de Referência, e esse aproveitamento pode ser questionado por
autoridades fiscais;

•

aquisições poderão gerar ágio, cuja amortização poderá reduzir o lucro da Companhia e,
consequentemente, reduzir os dividendos a serem distribuídos aos acionistas;

•

eventual não cumprimento de condições precedentes para o fechamento da aquisição;

•

a integração de sistemas e de outros recursos pode ser substancialmente mais demorada e
custosa do que o planejado e desviar a atenção da administração da Companhia; e

•

riscos conjunturais macroeconômicos a outros países da América Latina, especialmente
Argentina, Chile e Colômbia nos quais a Companhia atua ou poderá atuar.

A ocorrência de quaisquer destes fatores ou outros fatores que a administração da Companhia não
consiga prever com relação à sua estratégia de crescimento poderá ocasionar um efeito adverso e
relevante nos resultados de seus negócios, reputação e na sua condição financeira.
A Companhia pode não ser capaz de cumprir com os índices financeiros ou outras
disposições restritivas nos contratos financeiros (covenants) previstos em contratos que
compõem o endividamento atual.
Em 30 de setembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019 a Companhia tinha, respectivamente,
um total de R$487,5 milhões e R$140,7 milhões em empréstimos, financiamentos e debêntures
(circulante e não circulante), sendo que alguns dos contratos firmados estabelecem o compromisso
de manutenção de determinados índices financeiros. Esse compromisso pode afetar a capacidade
da Companhia de reagir a mudança na economia ou no setor de atuação ou a capacidade de
aproveitar novas oportunidades de negócios lucrativos.
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Alguns dos contratos de financiamento da Companhia contêm cláusulas restritivas. Em especial,
algumas dessas cláusulas a impedem de incorrer em dívida adicional ou de efetuar pagamentos,
caso alguns índices e testes financeiros não sejam cumpridos. Esses índices e testes financeiros
têm como base o atingimento de certos níveis de EBITDA (calculado de acordo com os critérios
contidos em seus instrumentos de dívida) e dívida bruta. Esses índices e testes financeiros são testes
de manutenção, o que significa que a Companhia deve cumpri-los anualmente para não descumprir
suas obrigações de dívida. A capacidade da Companhia de cumprir com esses índices e testes
financeiros pode ser afetada por eventos além do seu controle e a Companhia não pode garantir que
irá cumprir com esses índices e testes financeiros.
Em 30 de setembro de 2020, o índice de endividamento líquido da Companhia era de 4,6x. Caso,
em 31 de dezembro de 2020, este índice continue superior a 2,5x, ou em qualquer outro período de
aferição os índices financeiros em questão sejam descumpridos e, consequentemente, ocorra
qualquer evento de inadimplemento previsto em tais contratos, as dívidas a eles vinculadas poderão
ser vencidas antecipadamente pelos respectivos credores de acordo com as disposições aplicáveis
de referidos contratos, e o fluxo de caixa e a condição financeira da Companhia poderá ser afetada
de maneira relevante e adversa. Em 31 de dezembro de 2020, a dívida total da Companhia sujeita a
covenant financeiro representava um total de R$383.085.543,64.
Além disso, alguns dos contratos financeiros celebrados contêm cláusulas que estabelecem o seu
vencimento antecipado caso ocorra um evento de inadimplemento em outros contratos ou o
vencimento antecipado de outros contratos seja declarado (cross-default ou cross-acceleration), o
que também pode vir a afetar de maneira adversa e relevante o fluxo de caixa e a condição financeira
da Companhia. A Companhia pode não conseguir cumprir com tais ou outras cláusulas aplicáveis e
ser obrigada a solicitar anuências, para as respectivas instituições financeiras, as quais poderão não
ser obtidas. Nesse sentido, a ocorrência de um evento de inadimplemento nos termos de tais
contratos pode resultar no vencimento antecipado e vencimento cruzado dos instrumentos
financeiros da Companhia, o que, por sua vez, pode representar uma obrigação de antecipação de
pagamentos no montante de até R$391.793.329,67, em 31 de dezembro de 2020.
Para maiores informações sobre os contratos financeiros da Companhia, incluindo sobre covenants
financeiros e operacionais, ver seção 10.1(f)(iv) deste Formulário de Referência.
Uma das estratégias de negócios da Companhia é entrar em novos mercados e implementar
novos negócios, como instalação em outros países na América Latina e desenvolvimento de
outros procedimentos e produtos estéticos. A Companhia pode não ser bem-sucedida em
explorar essas oportunidades, o que pode ter um efeito adverso em suas operações.
A Companhia planeja operar em mercados e setores nos quais não possui experiência, por exemplo,
o desenvolvimento de outros procedimentos e produtos estéticos, e a implantação de lojas em outros
países na América Latina. Ainda, a Companhia pode ter estimado de maneira incorreta o tamanho
desses novos mercados e setores, bem como sua habilidade de penetrar em tais mercados ou
ingressar em novos negócios. Além disso, a Companhia pode enfrentar competição de participantes
atuais ou novos ingressantes nesses mercados, sendo que tais competidores podem ter mais
recursos e experiência do que a Companhia ou podem oferecer produtos e serviços mais atrativos.
Se a Companhia não for bem-sucedida em ingressar em novos mercados ou em desenvolver novos
negócios, a Companhia pode incorrer em custos que seja incapaz de recuperar, e a imagem e
reputação da Companhia podem ser adversamente afetadas, o que pode gerar um efeito adverso
nos resultados e na posição financeira da Companhia.
A Companhia não possui controle operacional total sobre os negócios dos seus franqueados
e, ainda, eventuais problemas de relacionamento com a rede de franqueados podem impactar
adversamente as operações e os resultados da Companhia.
Em 30 de setembro de 2020, a Companhia possuía 192 unidades franqueadas e a Companhia
depende de seus franqueados para manter os seus padrões de qualidade, serviço e limpeza, de
modo que a incapacidade dos franqueados de manter tais padrões poderá afetar negativamente as
marcas Espaçolaser, Estudioface e Definit e, portanto, as atividades, negócios e resultados da
Companhia. No âmbito dos contratos de franquia, os franqueados possuem certa flexibilidade em
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suas operações, incluindo a competência para estabelecer os preços em suas lojas, contratar
funcionários e selecionar determinados prestadores de serviços, assim, é possível que determinados
franqueados não operem suas lojas de acordo com os padrões de operação e gestão da Companhia.
A Companhia pode não conseguir identificar e corrigir problemas relacionados aos padrões de
qualidade de suas unidades franqueadas adequadamente em tempo hábil e, como resultado, a
imagem, reputação e resultados operacionais da Companhia podem ser afetados negativamente.
Ainda, poderão ocorrer problemas inerentes ao próprio negócio de franquias, dentre os quais
destacam-se a possibilidade de atrasos e inadimplência nos pagamentos por parte dos franqueados,
a rescisão antecipada dos contratos de franquia e a quebra do contrato, incluindo a contratação
irregular de funcionários, oferta de serviços além daqueles homologados pela Companhia, venda de
serviços sem contratos formalizados com a Companhia, entre outros, o que pode afetar
negativamente e de forma relevante as atividades, negócios e resultados da Companhia. A
Companhia não pode garantir que conseguirá manter um bom relacionamento com os todos os seus
franqueados, o que pode impactar adversamente a expansão do modelo de franquia e os resultados
da Companhia.
O surgimento de novas tecnologias de depilação a laser ou o desenvolvimento de tratamentos
alternativos de depilação definitiva podem afetar os negócios da Companhia.
A Companhia acredita que parte do seu diferencial se deve aos resultados superiores e permanentes
da máquina GentleLase da Candela, a qual é atualmente utilizada nas lojas da Companhia, o que
permite que a Companhia, na sua visão, opere de forma mais eficiente em relação aos seus
competidores. O aparecimento de novas tecnologias de depilação a laser ou de tratamentos
alternativos de depilação permanente pode reduzir diferencial competitivo da Companhia, afetando
o resultado financeiro da Companhia e a expectativa futura de expansão de sua rede.
Caso a Companhia não seja capaz de renovar os contratos de locação das lojas, as suas
operações serão adversamente afetadas.
A totalidade dos imóveis em que as lojas estão localizadas são alugados de terceiros, sendo que
parte dos locadores são partes relacionadas da Companhia. Assim, todas as lojas são sujeitas a
contratos de locação que oferecem riscos que não dependem da atividade da Companhia e não
podem ser controlados pela Companhia. Por exemplo, se as locações forem extintas, a Companhia
pode não conseguir renová-las ou se a renovação implicar em condições desfavoráveis aos
negócios, a Companhia poderá ser obrigada a alterar a localização dessas lojas. As novas
localizações podem não apresentar a mesma visibilidade que possuem atualmente ou não serem
frequentadas pelo público-alvo. A não renovação dos contratos de locação, ou a renovação em
termos menos favoráveis do que os atuais, reduzirá a rentabilidade das lojas e afetará adversamente
suas receitas operacionais.
De acordo com a Lei nº 8.245/1991, findo o prazo contratual estabelecido nas locações comerciais é
garantido à Companhia, na qualidade de locatária, o direito à renovação compulsória dos contratos com
prazo igual ou superior a cinco anos por meio de ação judicial própria caso as negociações para renovação
dos contratos não sejam bem-sucedidas, desde que a ação seja proposta no prazo legal e desde que a
locatária atenda às demais condições previstas na Lei nº 8.245/1991. Adicionalmente, parte dos contratos
de locação não garantem à Companhia o direito de renovar compulsoriamente a locação por meio de
propositura de ação renovatória, por estarem vencidos e vigorando atualmente por prazo indeterminado.
Caso tais contratos sejam rescindidos, a Companhia terá que buscar novos imóveis, o que acarretará custos
de transição e poderá implicar na interrupção das atividades das lojas. Adicionalmente, caso o valor de
aluguel destes novos imóveis seja superior ao valor anteriormente pago, a rentabilidade das lojas poderá
ser reduzida e afetar adversamente os resultados operacionais da Companhia.
A maior parte dos contratos de locação não contém cláusula de vigência prevista no artigo 8º da Lei
nº 8.245/1991, conforme alterada (Lei de Locação), e/ou não estão devidamente registrados junto
aos cartórios de registro de imóveis competentes. Sendo assim, na hipótese de os respectivos
proprietários decidirem vender os imóveis durante a vigência dos contratos de locação, os novos
proprietários poderão solicitar a sua desocupação no prazo de 90 dias contados da aquisição, ainda
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que o prazo locatício esteja em vigor por prazo determinado, livre de qualquer penalidade.
Adicionalmente, em caso de alienação dos imóveis locados, caso futuros contratos de locação
celebrados pela Companhia não sejam averbados nas respectivas matrículas, a Companhia não terá
direito de adjudicar judicialmente os respectivos imóveis caso o direito de preferência não seja
observado, o que poderá afetar adversamente os resultados operacionais da Companhia.
Ainda, tendo em vista a pandemia da COVID-19, diversos governos impuseram políticas de
isolamento, que resultaram no fechamento do comércio em diversas localidades, além da redução
de circulação de pessoas, o que impactou e pode continuar a impactar as atividades da Companhia.
Na hipótese de a Companhia não conseguir arcar com o pagamento de seus respectivos aluguéis,
e caso tente negociar com os respectivos locadores uma redução do valor do aluguel mensal ou uma
forma diferenciada de pagamento neste período e não obtenha sucesso na negociação, é possível
que a falta de pagamento dos aluguéis na forma ajustada nos contratos seja considerada um
inadimplemento contratual, capaz de ensejar a sua rescisão antecipada e a consequente
necessidade de desocupação, o que poderá afetar negativamente as operações da Companhia.
Atualmente, dos 390 contratos de locação celebrados pela Companhia: (i) 2 contratos foram
celebrados com partes relacionadas, ambos na cidade de São Paulo, referente ao escritório
corporativo, celebrado com a MPM, cujo sócio é o Sr. Paulo José Iász de Morais, atual CEO e
membro do Conselho de Administração da Companhia, e referente ao escritório da EL Franchising,
sociedade controlada da Companhia, celebrado com a Corpóreos; (ii) 24 contratos estão em
processo de renovação; e (iii) 5 contratos possuem prazo indeterminado e, portanto, nao contém
cláusula de vigência prevista no artigo oitavo da Lei nº 8.245/1991.

A Companhia ocupa imóveis localizados em shopping centers. Em decorrência disso, a atividade
da Companhia é diretamente afetada pelo funcionamento regular destes centros de compras.
Em 30 de setembro de 2020, cerca de 70% de nossas lojas estavam localizadas em shopping
centers, e essas lojas responderam por 67% de nossas vendas no período de nove meses findo em
30 de setembro de 2020. O faturamento da Companhia é diretamente afetado pelas vendas
efetivamente geradas pelas lojas instaladas nos shopping centers. Desta forma, as atividades da
Companhia dependem do funcionamento regular destes centros de compras.
O setor de shopping centers está exposto a diversos riscos, incluindo, sem limitação, aos níveis de
atividade do ambiente macroeconômico (incluindo os efeitos da pandemia da COVID-19, taxas de
juros, recessão, níveis de desemprego, entre outros), a disposição da população em consumir, a
capacidade de locação dos espaços disponíveis nos shopping centers em condições favoráveis,
preços de locação, custos operacionais, tributos incidentes, riscos ambientais, legislação e
regulamentação aplicáveis, níveis de concorrência, dificuldade de aquisição de terrenos, entre
outros. Além disto, com a pandemia da COVID-19 a maior parte dos shopping centers tiveram seu
funcionamento suspenso ou tiveram que reduzir seus horários de funcionamento.
O aumento das receitas da Companhia e o aumento dos lucros operacionais resultante do
investimento em lojas localizadas em shopping centers dependem do constante crescimento da
demanda por produtos oferecidos pelas demais lojas localizadas nos shopping centers em que a
Companhia possui lojas.
Qualquer interrupção ou imposição de restrições aos horários de funcionamento dos shoppings
centers, uma eventual queda nos gastos pelos consumidores em períodos de desaquecimento
econômico geral ou, ainda, o cancelamento, não obtenção e não renovação tempestiva das licenças
ambientais emitidas para os shopping centers podem causar prejuízos à Companhia. Condições
econômicas adversas na área que cada shopping center está localizado também podem afetar
adversamente os níveis de ocupação e locação e, consequentemente, os seus resultados
operacionais, afetando os resultados da Companhia.

459

PÁGINA: 33 de 407

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

4.1 - Descrição Dos Fatores de Risco

Os negócios da Companhia estão concentrados na região Sudeste do Brasil. Em decorrência
disso, sua atividade é influenciada significativamente pelas condições econômicas e demais
características desta região.
Em 30 de setembro de 2020, mais de 60% das lojas da Companhia, incluindo unidades franqueadas
estavam localizadas na região Sudeste do Brasil, sendo que, durante o período de nove meses
encerrado em 30 de setembro de 2020, aproximadamente 60% do faturamento da Companhia
decorreu das unidades localizadas em tal região. Dessa forma, os negócios da Companhia são
sensíveis às condições econômicas e demais fatores que afetam a região Sudeste, tais como
mudanças nos níveis de desemprego, renda da população, custo de energia, nível de concorrência,
preço de locação ou de compra de imóveis, preço de contratação de seguros, impostos, fatores
demográficos e disponibilidade de mão de obra. Caso haja desaceleração da economia da região
Sudeste ou ocorram mudanças em quaisquer condições relativas aos fatores acima mencionados,
inclusive, mas não se limitando, na redução da renda populacional e da força de trabalho, as
atividades da Companhia e seus resultados poderão ser afetados adversamente.
A incapacidade da Companhia em reter membros da alta administração e contratar
colaboradores poderá afetar adversamente seus resultados operacionais e financeiros.
A capacidade em manter uma posição competitiva e a execução da estratégia da Companhia
depende significativamente da alta administração e das gerências regionais da Companhia. Contudo,
a Companhia não pode assegurar que conseguirá reter os atuais membros do conselho de
administração e da diretoria e os gerentes regionais ou atrair novos profissionais qualificados. A
perda de qualquer dos membros da alta administração e de um número significativo dos profissionais
que comandam as gerências regionais, aliada à eventual incapacidade de atrair e reter substitutos
ou profissionais que deem suporte à estratégia de expansão poderá causar efeito adverso relevante
nas atividades, resultados operacionais e financeiros da Companhia, afetando seus resultados
operacionais e financeiros.
Se a Companhia não puder gerenciar adequadamente o crescimento de suas operações, seus
resultados podem ser adversamente afetados.
A Companhia está passando, atualmente, por um período de expansão (incluindo a expansão das
atividades para outros países) e enfrentando diversos desafios decorrentes de tal crescimento, como
a aquisição e retenção de pessoal experiente e qualificado, manutenção da cultura corporativa e
implementação de controles internos adequados considerando esse crescimento. A resolução
dessas questões e o dispêndio de tempo necessário para tanto podem resultar em um desvio da
atenção da administração da Companhia de outras questões relevantes e oportunidades. Se a
Companhia falhar em preservar sua cultura corporativa e valores, sua habilidade de recrutar, treinar
e desenvolver pessoal e efetivamente implementar seus planos estratégicos pode ser prejudicada.
Adicionalmente, a Companhia não pode ter certeza de que suas estimativas, qualitativas ou
quantitativas, são corretas, e que estimou adequadamente os custos e riscos associados com a sua
expansão, incluindo a expansão para novos mercados e que as plataformas, sistemas, produtos,
serviços, procedimentos e controles da Companhia, assim como, seus funcionários, relacionamentos
com terceiros atuais e planejados serão adequados para sustentar o crescimento da Companhia.
Além disso, a Companhia pode e poderá entrar em novas linhas de negócios, que podem envolver
complexidades associadas a novos produtos, serviços e regulamentos, o que pode colocar pressão
sobre a administração da Companhia, seus recursos operacionais e financeiros no futuro. Se a
Companhia não for capaz de gerenciar com sucesso a expansão, os resultados de suas operações
podem ser adversamente afetados.
Falhas nos sistemas, políticas e procedimentos de gestão de riscos e relatórios internos
poderão expor a Companhia a riscos inesperados ou imprevistos, o que poderá afetar
adversamente os negócios da Companhia.
As políticas e procedimentos para identificar, monitorar e gerenciar riscos e os controles internos da
Companhia podem ser insuficientes para a verificação de possíveis violações. Muitos dos métodos
de gerenciamento de riscos adotados pela Companhia são baseados no histórico do comportamento
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de mercado ou em estatísticas derivadas de modelos históricos e podem não prever exposições
futuras, as quais poderão ser significativamente maiores do que aquelas indicadas pelas medidas
históricas.
Outros métodos de gerenciamento de riscos adotados pela Companhia que dependem da avaliação
das informações relativas a mercados, clientes ou outros assuntos disponíveis ao público podem não
ser precisos, completos, atualizados ou adequadamente avaliados.
Podem ocorrer falhas nos mecanismos de controles internos das sociedades do grupo, das
transações realizadas e do ambiente informatizado da Companhia, o que pode expor a Companhia
a riscos que podem afetar adversamente seus negócios. Além disso, a expansão da Companhia
para outros países da América Latina pode gerar falhas nos controles internos de tais projetos tendo
em vista o maior distanciamento físico da operação, o que dificulta o monitoramento e adoção de
medidas para gerenciar tais riscos.
Ademais, a Companhia não tem, na data deste Formulário de Referência, um sistema que combine
e consolide os balancetes individuais das sociedades do grupo automaticamente, o que pode gerar
maior risco de erros no processo de consolidação dos dados, podendo, assim, gerar eventuais falhas
nas informações fornecidas. As informações em que a Companhia se baseia, ou com que alimenta
ou mantém modelos históricos e estatísticos pode ser incompleta ou incorreta, o que poderá gerar
um efeito adverso relevante sobre os negócios da Companhia.
Os auditores independentes da Companhia identificaram deficiências significativas de
controles internos na Companhia e, se não conseguirmos estabelecer e manter controles
internos adequados e eficazes sobre relatórios financeiros, nossos resultados operacionais
e nossa capacidade de operar nossos negócios podem ser prejudicados.
De acordo com a carta de recomendações emitida por nossos auditores independentes em 16 de
julho de 2020, foram identificadas certas deficiências significativas em nossos controles internos,
relacionadas à (i) governança corporativa e formalização de controles internos; e (ii) melhorias no
processo de consolidação de informações contábeis. Se a Companhia não for capaz de suprir tais
deficiências e manter seus controles internos operando de maneira efetiva, poderá não ser capaz de
reportar seus resultados de maneira precisa ou prevenir a ocorrência de fraudes, podendo ocasionar
impactos materiais e adversos nos negócios, situação financeira, resultados operacionais e cotação
de mercado de ações da Companhia.
A falha ou a ineficácia nos controles internos poderá ter um efeito adverso significativo em seus
negócios. Para maiores informações sobre as deficiências apontadas pelos auditores
independentes, vide item 5.3(d) deste Formulário de Referência.
A Companhia pode gerar receitas mais baixas decorrentes de uma demanda reduzida pelos
serviços prestados nas lojas da Companhia em uma desaceleração do mercado ou em uma
eventual redução nos gastos com itens e serviços não essenciais.
As crises econômicas normalmente afetam negativamente os gastos dos consumidores, os valores
dos produtos, o endividamento dos consumidores e as taxas de desemprego, que são fatores que
podem impactar negativamente os negócios da Companhia. As receitas da Companhia derivam dos
serviços de depilação a laser (incluindo royalties dos franqueados) e dos tratamentos de estética
facial e dependem da demanda do mercado por serviços de depilação a laser e de tratamentos de
estética facial nos locais em que as lojas da Companhia estão localizadas. A Companhia não tem
outras fontes de receita diversificadas para compensar eventual redução significativa nas receitas
resultantes de tais atividades. A maior parte das receitas da Companhia são em reais e provenientes
de suas operações no Brasil, que está atualmente enfrentando uma recessão, inclusive em
decorrência da pandemia da COVID-19. Consequentemente, qualquer redução significativa nos
gastos do consumidor com esses serviços pode resultar em uma redução correspondente na receita
gerada pelas lojas da Companhia. Assim, um declínio na demanda pelos serviços da Companhia
pode resultar em uma redução nas suas receitas, o que poderia prejudicar de maneira relevante a
condição financeira, os resultados operacionais e fluxos de caixa da Companhia.
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Além disso, uma desaceleração econômica geral pode resultar na diminuição da disposição dos
clientes em comprar pacotes dos tratamentos administrados durante um período ou na decisão de
estender o período entre os tratamentos. As lojas da Companhia podem ser forçadas a responder a
uma redução nos gastos não essenciais dos consumidores baixando os preços dos serviços
prestados pela Companhia. Consequentemente, a Companhia pode ter que enfrentar uma queda na
demanda pelos serviços prestados em suas lojas, bem como ciclos de vendas mais longos, preços
mais baixos e vendas reduzidas, o que podem afetar negativamente a condição financeira e os
resultados operacionais da Companhia. Tais consequências decorrentes da redução da disposição
dos clientes em contratar pacotes de serviços prestados pela Companhia ou da extensão do período
entre os tratamentos podem, ainda, impactar adversamente os resultados da Companhia na medida
em que um dos critérios de reconhecimento de receita adotados pela Companhia leva em
consideração estimativas que podem não se confirmar em relação a sessões de tratamento de
depilação contratadas pelos clientes. Caso tais estimativas não se concretizem, os valores
inicialmente registrados, nas demonstrações e informações financeiras da Companhia, no saldo de
receita diferida do passivo circulante, não poderão ser reconhecidos como receita e deverão ter sua
expectativa de realização revisados para refletir utilização das sessões de tratamento.
No passado, o crescimento do setor varejista brasileiro foi impulsionado pelo aumento do poder
aquisitivo dos grupos de média e baixa renda e a Companhia não pode garantir que o poder de
compra desses grupos continuará a aumentar ou que não diminuirá. Uma desaceleração econômica
e o crescimento negativo do PIB podem impactar negativamente os grupos de média e baixa renda
de forma desproporcional em relação a outros grupos, afetando negativamente a renda disponível e
o poder de compra, com possibilidade de redução significativa nas receitas da Companhia. A
continuação ou aprofundamento da recessão atual no Brasil podem intensificar e agravar ainda mais
o efeito adverso nos negócios, resultados operacionais e situação financeira da Companhia.
Adicionalmente, a Companhia não pode garantir que em razão de fatores como limitações ou
restrição de circulação de pessoas provocados em razão da pandemia da COVID-19, não haverá
alteração de hábitos dos consumidores. Caso haja alteração de hábitos dos consumidores, a
Companhia não pode garantir que conseguirá se adaptar a esses novos hábitos de forma eficiente
e ágil.
A Companhia está sujeita a riscos associados ao não cumprimento da Lei Geral de Proteção
de Dados Pessoais e pode ser adversamente afetada pela aplicação de multas e outros tipos
de sanções.
A Lei nº 13.709/2018, conforme alterada, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (“LGPD”), regula
as práticas relacionadas ao tratamento de dados pessoais no Brasil, inclusive quanto à publicidade
digital, gerando custos adicionais para a Companhia, em virtude da necessidade de adequação de
tais práticas às disposições da LGPD.
Criando um sistema de regras que impacta todos os setores da economia, a LGPD estabelece um
novo marco legal a ser observado nas operações de tratamento de dados pessoais, altera
determinadas disposições da Lei nº 12.965/2014 (“Marco Civil da Internet”) e prevê, dentre outras
providências, os direitos dos titulares de dados pessoais, as hipóteses em que o tratamento de dados
pessoais é permitido (bases legais), as obrigações e os requisitos relativos a incidentes de segurança
da informação envolvendo dados pessoais, vazamentos, transferência e compartilhamento de dados
pessoais, bem como prevê sanções para o descumprimento de suas disposições, que variam de
uma simples advertência e determinação de exclusão dos dados pessoais tratados de forma irregular
à imposição de multa. Ainda, a LGPD autoriza a criação da Autoridade Nacional de Proteção de
Dados (“ANPD”), autoridade responsável por elaborar diretrizes acerca das disposições da LGPD e
aplicar suas sanções administrativas, em caso de descumprimento da LGPD.
No contexto da pandemia da COVID-19, foi aprovada a Lei nº 14.010/2020, que, entre outras medidas,
adiou a aplicabilidade das sanções administrativas previstas na Lei no 13.709/2018 (LGPD) para 1º de
agosto de 2021. No dia 26 de agosto de 2020, após votação na Câmara dos Deputados que havia
aprovado a conversão em lei da Medida Provisória nº 959 com algumas alterações e adiando a entrada
em vigor da LGPD para 31 de dezembro de 2020 com exceção das sanções, o Senado votou a medida,
mas considerou o artigo que tratava da prorrogação da entrada em vigor da LGPD prejudicado em
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razão do tema já ter sido discutido pelo Plenário quando da tramitação da Lei nº 14.010/2020. Desse
modo, após o Presidente da República sancionar o Projeto de Lei de Conversão 34/2020 tratando dos
demais dispositivos da MP nº 959, a LGPD entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, com exceção
das sanções administrativas ainda previstas para agosto de 2021.
O descumprimento de quaisquer disposições previstas na LGPD anteriormente à entrada em vigor
de suas sanções administrativas, tem como riscos: (i) a propositura de ações judiciais, individuais ou
coletivas pleiteando reparações de danos decorrentes de violações, baseadas não somente na
LGPD, mas também, na legislação esparsa e setorial sobre proteção de dados vigente, como o
Código de Defesa do Consumidor e o Marco Civil da Internet; e (ii) a aplicação das penalidades
previstas no Código de Defesa do Consumidor e Marco Civil da Internet por alguns órgãos de defesa
do consumidor, uma vez que estes que estes já têm atuado neste sentido, antes mesmo da vigência
da LGPD e da efetiva estruturação da ANPD, especialmente em casos de incidentes de segurança
que resultem em acessos indevidos a dados pessoais.
Ademais, quando da entrada em vigor das sanções administrativas da LGPD, caso a Companhia
não esteja adequada às suas disposições, a Companhia poderá estar sujeita às seguintes
penalidades, de forma isolada ou cumulativa: (i) de advertência, com indicação do prazo para adoção
de medidas corretivas; (ii) obrigação de divulgação de incidente, após devidamente apurada e
confirmada a sua ocorrência; (iii) bloqueio temporário até a sua regularização e/ou eliminação dos
dados pessoais correspondentes à infração; (iv) multa de até 2% (dois por cento) do faturamento da
empresa, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, até o
montante global de R$50.000.000 (cinquenta milhões de reais) por infração; (v) suspensão parcial
do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de 6 (seis)
meses, prorrogável por igual período; (vi) proibição parcial ou total do exercício de atividades
relacionadas ao tratamento de dados. Além disso, a Companhia poderá ser responsabilizada por
danos materiais, morais, individuais ou coletivos por ela causados ou por suas subsidiárias, devido
ao não cumprimento das obrigações estabelecidas pela LGPD ou em legislações específicas
Cabe observar que, na data deste Formulário de Referência, as atividades da Companhia ainda não
estão integralmente adaptadas às disposições da LGPD. A exposição da Companhia à LGPD devese, principalmente, à privacidade e proteção de dados pessoais de clientes e colaboradores, uma
vez que a Companhia possui acesso aos dados pessoais de cada cliente logo após o seu primeiro
contato com a Companhia, e que tais dados são armazenados nos sistemas de tecnologia utilizados
pela Companhia. Desta forma, a Companhia terá de adaptar suas práticas comerciais às disposições
da LGPD. Se a Companhia não for capaz de se adaptar à LGPD, ficará sujeita, dentre outros, a
incidentes de segurança cibernética, que poderão acarretar multas elevadas, divulgação do incidente
para o mercado, eliminação dos dados pessoais da base, e até a suspensão de suas atividades de
tratamento de dados pessoais, o que poderá impedir a Companhia de desenvolver as suas atividades
regularmente e, portanto, afetar negativamente e de forma relevante a reputação, os resultados e,
consequentemente, o valor das ações da Companhia.
Os clientes da Companhia podem sofrer intercorrências quando estão se submetendo a
serviços de depilação a laser ou de estética facial.
Os clientes da Companhia poderão sofrer intercorrências como queimaduras, alergias e outros acidentes
durante as sessões de depilação a laser e de estética facial, causados por, dentre outros, falha dos
funcionários da Companhia, falha dos equipamentos utilizados pela Companhia ou outras questões
biológicas do cliente. A Companhia não pode garantir que seus empregados prestarão os serviços
corretamente ou que as máquinas não falharão durante as sessões. Em caso de intercorrências, os clientes
podem interpor ações judiciais contra a Companhia buscando responsabilizar a Companhia por tais
intercorrências. A existência de processos judiciais e reclamações contra a Companhia, bem como uma
eventual responsabilização da Companhia em razão de intercorrências ocorridas durante a prestação de
seus serviços podem afetar negativamente a imagem e reputação da Companhia, bem como podem
ocasionar um efeito adverso relevante nos resultados financeiros e operacionais da Companhia. Para mais
informações sobre processos judiciais e administrativos envolvendo a Companhia, ver itens 4.3 e seguintes
deste Formulário de Referência.
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Interrupções ou falhas nos sistemas de informações ou incidentes de segurança cibernética,
incluindo ataques à infraestrutura necessária para manter sistemas de TI, poderão afetar
adversamente e de forma significativa a Companhia.
As operações da Companhia dependem da funcionalidade, disponibilidade, integridade e
estabilidade operacional dos sistemas de informação da Companhia, incluindo o sistema de pontos
de venda nas lojas, sistemas de logística e de comunicação, e outros vários aplicativos usados para
gerar relatórios de desempenho comercial e financeiro. Adicionalmente, a plataforma de e-commerce
da Companhia é um importante canal de vendas, para apresentar o negócio, identidade e marcas da
Companhia para seus consumidores, além de ser uma fonte de informação dos produtos e serviços
e meio de interação com os consumidores. Consequentemente, a Companhia conta com os seus
sistemas de tecnologia da informação para processar, transmitir e armazenar dados eletrônicos, bem
como para se comunicar com consumidores e fornecedores. O sucesso na operação dos negócios
depende significativamente do desempenho dos sistemas de informações gerenciais.
Além disso, interrupções ou falhas nos sistemas de tecnologia da informação da Companhia, como,
por exemplo, na apuração e contabilização do faturamento, causadas por acidentes, mau
funcionamento ou atos mal-intencionados, podem ocasionar impactos no funcionamento corporativo,
comercial e operacional da Companhia, o que pode afetar os negócios e resultados operacionais da
Companhia de forma negativa, além de afetar adversamente a imagem e confiabilidade da
Companhia junto ao mercado.
A Companhia será adversamente afetada caso esses sistemas sejam interrompidos, danificados por
eventos imprevistos ou apresentem falhas durante um longo período de tempo, inclusive em razão
da ação de terceiros, desastres naturais, ataques de hackers, problemas de telecomunicações, vírus,
entre outros fatores. A falha desses sistemas pode afetar adversamente a disponibilidade e precisão
no processamento de transações da Companhia, contabilidade, relatórios comerciais e financeiros,
assim como a capacidade de gerenciar o negócio e, adequadamente, projetar os resultados
operacionais e necessidade de caixa. Adicionalmente, a Companhia pode perder dados, ficar sujeita
à violação de dados ou não conseguir realizar transações comerciais e, dessa forma, deixar de
ganhar receitas de vendas, o que pode ocasionar um efeito adverso relevante na Companhia. A
Companhia não possui seguro contra ataques cibernéticos.
Interrupções significativas ou repetidas em qualquer desses sistemas poderão impedir o acesso de
clientes aos produtos e serviços da Companhia, e fazer com que tais clientes decidam utilizar os
serviços de concorrentes da Companhia. Ademais, cabe destacar que sistemas de tecnologia estão
sujeitos a constantes atualizações e se a Companhia não conseguir atualizá-los, por qualquer motivo,
como por impedimentos técnicos, financeiros, entre outros, as operações da Companhia poderão ser
prejudicadas. Qualquer um desses eventos pode afetar adversamente os negócios e resultados da
Companhia. Além disso, a Companhia enfrenta riscos associados à segurança cibernética e acesso
não autorizado aos seus sistemas, inclusive por hackers e devido a falhas de suas medidas de
segurança eletrônica. Eventuais incidentes podem resultar em apropriação indevida de informações
exclusivas ou confidenciais da Companhia e/ou das informações de seus clientes, bem como,
consequentemente, no vazamento de dados de suas operações e/ou de seus clientes, o que pode
afetar material e adversamente a reputação da Companhia.
Ainda, referidas interrupções ou falhas podem não estar cobertas pelas apólices de seguros que a
Companhia possui contratadas para seus ativos. Perdas não cobertas por estes seguros ou cujas
coberturas contratadas sejam eventualmente insuficientes podem impactar adversamente a sua situação
financeira e os resultados operacionais da Companhia. Para maiores informações acerca dos riscos
associados às coberturas de seguro, veja o fator de risco “A Companhia está exposta a riscos e perdas
que podem não ser cobertos adequadamente pelas apólices de seguro ou cuja cobertura não seja
suficiente, o que pode afetar adversamente os negócios e condições financeiras da Companhia.
Adicionalmente, a Companhia pode não conseguir renovar todas as suas apólices atuais” abaixo.
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A Companhia está sujeita a riscos associados a incapacidade ou falha na proteção de seus
ativos de propriedade intelectual ou, ainda, a eventual violação aos direitos de propriedade
intelectual de terceiros.
Os ativos de propriedade intelectual da Companhia, são importantes para o seu sucesso, de modo
que o sucesso da Companhia depende significativamente da capacidade de proteger os ativos de
propriedade intelectual, tais como marcas, nomes de domínio, segredos comerciais e know-how e,
quaisquer problemas relacionados a tais ativos podem afetar a Companhia negativamente.
Eventos como o indeferimento definitivo de seus pedidos de registro de marca perante o Instituto
Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) ou o uso indevido ou não autorizado das marcas
registradas da Companhia ou, ainda, o reconhecimento de nulidade administrativa dos seus registros
marcários podem diminuir o valor das marcas da Companhia ou afetar adversamente sua reputação
ou ainda interferir no sistema de franquias estruturada pela Companhia.
Adicionalmente, a Companhia pode não conseguir renovar o registro de alguma marca em tempo
hábil ou que os seus concorrentes contestem ou invalidem quaisquer marcas existentes ou futuras
solicitadas ou licenciadas pela Companhia. Além disso, litígios dispendiosos e demorados podem
ser necessários para impor e determinar o escopo de direitos de propriedade intelectual da
Companhia, e se não obtiver êxito em defesa, os negócios da Companhia podem ser impactados
adversamente de forma significativa.
Ainda, cabe ressaltar, que o monitoramento de uso não autorizado de propriedade intelectual
demanda esforços significativos e não há como garantir que terceiros não tenham registrado ou
adquirido direitos sobre marcas idênticas ou similares para produtos ou serviços que atendam ao
mesmo mercado de atuação da Companhia.
Eventual perda de propriedade intelectual, segredos comerciais ou de outras informações comerciais
sensíveis ou a interrupção das operações da Companhia pode afetar negativamente os resultados
financeiros da Companhia.
Por fim, terceiros podem alegar que os produtos ou serviços prestados pela Companhia violam seus
direitos de propriedade intelectual. Qualquer disputa ou litígio relacionado a ativos de propriedade
intelectual pode ser oneroso e demorado devido à incerteza de litígios sobre o assunto.
Decisões desfavoráveis em processos administrativos, judiciais ou arbitrais envolvendo a
Companhia e/ou seus administradores podem causar um efeito adverso significativo.
A Companhia é e poderá vir a ser ré em processos administrativos, judiciais e arbitrais envolvendo questões
cíveis, tributárias, trabalhistas, criminais e regulatórias. A Companhia não pode garantir que os resultados
desses processos serão favoráveis, ou, ainda, que os critérios e valores de provisionamento adotados pela
Companhia (quando houver) serão adequados e suficientes para responder por todos os passivos
eventualmente decorrentes destes processos. Caso as decisões sobre os processos judiciais e
administrativos dos quais a Companhia é parte sejam contrárias aos seus interesses, a Companhia poderá
ser afetada negativa e materialmente. Ainda, decisões contrárias aos interesses da Companhia, que
impeçam a realização de negócios, como inicialmente planejados, ou que eventualmente alcancem valores
substanciais e não tenham provisionamento adequado e suficiente podem causar um efeito adverso
significativo nos negócios, na situação financeira e na reputação da Companhia.
Além disto, a Companhia não pode assegurar que qualquer pessoa, direta ou indiretamente ligada à
Companhia, sejam acionistas, empregados, diretores, conselheiros, fornecedores, prestadores de
serviços, subcontratados ou outros colaboradores não sejam envolvidos em processos judiciais,
arbitrais, procedimentos de investigação ou inquéritos policiais, além de processos administrativos
sancionadores/punitivos, no âmbito de órgãos reguladores tais como o Conselho Regional de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional (“CREFITO”), Agência Nacional de Vigilância Sanitária, órgãos
de vigilância sanitária estaduais e municipais, CVM, Conselho de Controle de Atividades Financeiras
(COAF). Processos dessas naturezas contra pessoas ligadas à Companhia podem impactar
adversamente a imagem e reputação da Companhia perante seus clientes, fornecedores e
investidores, bem como causar um efeito adverso relevante nos negócios e resultados da
Companhia. No caso específico de eventuais processos de natureza criminal envolvendo um ou mais
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dos administradores da Companhia, decisões desfavoráveis podem impossibilitá-los de exercer suas
funções na Companhia, bem como impactar a capacidade de a companhia celebrar contratos com o
poder público e/ou receber incentivos/benefícios fiscais. Para mais informações sobre processos
judiciais e administrativos relevantes em que a Companhia é parte, veja o item 4.3 e seguintes deste
Formulário de Referência.
A Companhia pode ser responsabilizada por eventos que possam ocorrer em suas lojas
próprias e, o que pode causar danos materiais e à imagem das lojas, além de causar eventual
responsabilidade civil da Companhia.
As lojas da Companhia, por serem espaços de uso público, estão sujeitas a uma série de incidentes
em suas dependências, que podem fugir do controle da administração das respectivas lojas e podem
causar danos aos seus frequentadores. A Companhia pode ser responsabilizada por atos de
funcionários em suas lojas próprias ou franqueadas, cometidos contra clientes ou terceiros. No caso
da ocorrência de quaisquer incidentes, lesões ou outros danos a clientes ou a terceiros dentro das
dependências das lojas próprias ou franqueadas da Companhia, a Companhia pode ser envolvida
em ações judiciais sob a alegação de que foi negligente, realizou supervisão inadequada de suas
funcionários ou franqueados ou foi, de modo direto ou indireto, responsável pela lesão ou dano
causado, o que poderá vir a sujeitar a Companhia à responsabilidade civil e/ou obrigação de
ressarcimento às vítimas e/ou pagamento de indenização.
A Companhia pode ser envolvida em alegações de que funcionários de lojas próprias ou franqueadas
cometeram assédio moral ou outros atos ilícitos contra clientes ou terceiros, incluindo questões
relacionadas a violações ao direito de imagem. A Companhia pode enfrentar ações judiciais movidas
por clientes, alegando eventuais lesões a direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor
e/ou ações judiciais promovidas por clientes, pleiteando indenização em razão de responsabilidade
civil, decorrente dos danos descritos acima. A ocorrência de tais incidentes pode sujeitar a
Companhia à imposição de responsabilidade civil e/ou à obrigação do ressarcimento às vítimas,
inclusive por meio do pagamento de indenizações. A existência dessas ações pode causar danos à
imagem da Companhia, afetando negativamente seus resultados e negócios. Adicionalmente,
qualquer decisão desfavorável em tais processos poderá afetar a reputação da Companhia e
prejudicar seus resultados financeiros. Para mais informações sobre processos judiciais e
administrativos envolvendo a Companhia, ver itens 4.3 e seguintes deste Formulário de Referência.
A Companhia está sujeita a regras trabalhistas, incluindo regras trabalhistas e previdenciárias
de terceirizados, e ao cumprimento estrito da legislação trabalhista brasileira. Além disto, uma
paralisação ou greve significativa da força de trabalho da Companhia pode afetar as suas
operações.
A Companhia depende do uso intensivo da força de trabalho nas suas atividades. A maioria dos
trabalhadores é representada por sindicatos, e seus contratos de trabalho são regulamentados por
convenções e acordos coletivos de trabalho. Novos acordos coletivos podem ter prazos mais curtos do
que os anteriormente firmados e, se não for possível negociar acordos coletivos em termos aceitáveis
para a Companhia, esta pode suportar um aumento significativo nos custos trabalhistas, deterioração
das relações com trabalhadores, diminuição do ritmo de trabalho ou interrupções no trabalho, que
podem gerar um efeito adverso relevante nos resultados financeiros e operacionais da Companhia.
Adicionalmente, segundo as leis e os regulamentos trabalhistas existentes, é dever da Companhia
prover e assegurar o uso adequado de equipamentos de segurança para os seus funcionários e
outros indivíduos realizando atividades em seus locais de trabalho. No caso de omissão da
Companhia em prover todos os equipamentos de segurança necessários ou de assegurar o seu uso
adequado, ou caso a Companhia venha a trabalhar com empresas que não estejam suficientemente
comprometidas em assegurar a segurança de seus próprios empregados, a Companhia pode ser
responsabilizada por quaisquer acidentes que venham a ocorrer em seus locais de trabalho.
Qualquer acidente nos locais de trabalho pode expor a Companhia ao pagamento de indenizações,
multas e penalidades. Além disso, qualquer alteração nos atuais regulamentos de segurança pode
submeter a Companhia a obrigações adicionais e acarretar o aumento das despesas relativas a
equipamentos e procedimentos de segurança. A título de exemplo, alterações que imponham uma
jornada de trabalho diária reduzida por razões de segurança podem resultar na redução da
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produtividade, forçando a contratação de empregados adicionais. Da mesma forma, disposições
legais que requeiram a instalação ou a compra de equipamentos de segurança adicionais poderiam
aumentar os custos da Companhia relativos à mão de obra e afetar adversamente seus resultados
operacionais.
Os empregados da Companhia são representados por sindicatos trabalhistas e estão protegidos por
acordos coletivos ou contratos de trabalho semelhantes que estão sujeitos à renegociação periódica
dentro dos prazos estabelecidos por lei. Greves e outras paralisações ou interrupções de trabalho
em qualquer uma das suas instalações, ou movimentos trabalhistas relacionados em qualquer um
dos fornecedores terceirizados da Companhia, podem ter um efeito adverso relevante sobre suas
operações e seus negócios.
Além dos empregados contratados diretamente pela Companhia, a Companhia contrata empresas
terceirizadas que prestam para a Companhia serviços de logística, segurança, serviços de limpeza,
transporte de valores, construção, dentre outros. A inexistência de vínculo empregatício entre a
Companhia e os terceirizados não garante que a Companhia não seja considerada solidária ou
subsidiariamente responsável por eventuais contingências de caráter trabalhista e previdenciário dos
empregados das empresas prestadoras de serviços, quando estas deixarem de cumprir as
exigências da legislação trabalhista. Neste sentido, o Senado Federal aprovou no ano de 2017 a Lei
nº 13.429, de 31 de março de 2017 (“Lei da Terceirização”), regulando os serviços prestados por
meio de mão de obra terceirizada, permitindo a terceirização para qualquer tipo de trabalho, central
ou não, para os serviços da empresa (tanto as “atividades de apoio” quanto as “atividades principais).
Em algumas circunstâncias, a Companhia também pode ser considerada responsável com tais
prestadores de serviços pela recomposição e/ou indenização dos danos ambientais e trabalhistas
por eles causados. Além disso, a Companhia e suas controladas poderão ser responsabilizadas e
envolvidas em processos judiciais nesse sentido, inclusive com eventual inclusão na Lista “A” da
Secretaria do Trabalho, prevista no artigo 2º da Portaria Interministerial MTPS/MMIRFG nº 4/2016,
o que pode impactar a sua reputação, sua capacidade de obtenção de novos financiamentos além
de colocar em risco os benefícios fiscais atuais.
Os processos de governança, gestão de riscos e compliance da Companhia, estão em fase
de implementação para fins de adequação às regras do Novo Mercado, podem falhar em
detectar comportamentos contrários à legislação e regulamentação podendo sujeitar a
Companhia à responsabilização cível e administrativa e ocasionar impactos materiais e
adversos nos negócios, situação financeira, resultados operacionais e cotação de mercado
das ações da Companhia.
Os mecanismos de prevenção e combate à corrupção da Companhia, bem como os controles
internos de gestão de riscos e compliance, ainda estão em fase de implementação. Uma vez
implementados, estes podem não ser suficientes para assegurar que todos os membros da
administração, funcionários, fornecedores, parceiros de negócio e terceiros que agem em nome da
Companhia atuem sempre em estrito cumprimento às políticas internas, leis e regulamentos voltados
à prevenção e combate à corrupção a que a Companhia está sujeita, sendo exemplos dessas
normas, no Brasil, o Decreto-Lei n° 2.848/1940, a Lei nº 8.137/1990, a Lei n° 8.429/1992 (“Lei de
Improbidade Administrativa”), a Lei n° 8.666/1993, a Lei nº 9.613/1998, a Lei nº 12.846/2013 (“Lei
Anticorrupção”), Decreto nº 8.420/2015, o Decreto nº 3.678/2000, o Decreto nº 4.410/2002, o
Decreto nº 5.687/2006, a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos
Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais da Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico – OCDE, as diretrizes emitidas pela Controladoria Geral da União,
assim como outras normas relacionadas.
Os mecanismos de prevenção e combate à corrupção, bem como os controles internos da
Companhia podem não ser capazes de prevenir ou detectar (i) violações à Lei de Improbidade
Administrativa, à Lei Anticorrupção ou a leis similares, (ii) ocorrências de comportamentos
fraudulentos e desonestos por parte dos administradores, funcionários , fornecedores, parceiros de
negócio ou terceiros contratados para representar a Companhia, ou (iii) outras ocorrências de
comportamentos não condizentes com princípios éticos, que possam afetar adversamente
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reputação, negócios, condições financeiras e resultados operacionais da Companhia, bem como a
cotação de suas ações ordinárias.
Adicionalmente, a estrutura envolvida no gerenciamento de riscos, compliance e controles internos
da Companhia, tal como descrito na seção 5 deste Formulário de Referência, foi formalmente
aprovada pelo Conselho de Administração apenas em 9 de novembro de 2020, no contexto das
atividades preparatórias para a abertura de capital da Companhia e admissão das ações ordinárias
de sua emissão para negociação no Novo Mercado, sendo que a vigência dos normativos que
regulam está condicionada à entrada em vigor do Contrato de Participação do Novo Mercado, a ser
firmado entre a Companhia e a B3.
Além disso, a Companhia pode não ser capaz de assegurar que todos os seus administradores,
funcionários, representantes ou fornecedores atuem sempre em estrito cumprimento às políticas internas,
leis e regulamentos aplicáveis voltados à prevenção e combate à corrupção. Deste modo, a Companhia
poderá estar sujeita a violações de seu Programa de Compliance (que está em fase de implementação),
das leis e regulamentos listados acima e legislação correlata, em decorrência de conduta nos negócios e
ocorrências de comportamento fraudulento e ilícito por parte de seus administradores, empregados,
fornecedores, parceiros de negócio e terceiros que agem em nome ou em benefício da Companhia.
A Lei Anticorrupção impõe uma responsabilidade objetiva às empresas por atos de corrupção, fraude
ou manipulação de licitações públicas e contratos governamentais, e interferência com investigações
ou inspeções pelas autoridades governamentais. As empresas consideradas responsáveis nos
termos da Lei Anticorrupção podem ter multas de até 20% de sua receita bruta no ano imediatamente
anterior ao da instauração do processo administrativo ou, se essa receita bruta anual não puder ser
estimada, tais multas podem variar entre R$6.000,00 e R$60.000.000,00.
A existência, atual ou passada, de quaisquer investigações, inquéritos ou processos de natureza
administrativa ou judicial relacionados à violação de qualquer dar leis acima referidas, contra a
Companhia, administradores, funcionários, fornecedores, parceiros de negócio ou terceiros que
atuam em nome da Companhia pode resultar em: (i) multas e indenizações nas esferas
administrativa, civil e penal; (ii) perda de licenças operacionais, com a decorrente responsabilização
subsidiária ou solidária da Companhia; (iii) proibição ou suspensão das atividades da Companhia;
(iv) perda de direitos de contratar com a administração pública, de receber incentivos ou benefícios
fiscais ou quaisquer financiamentos e recursos da administração pública; (v) publicação
extraordinária da decisão condenatória; (vi) apreensão de bens ou benefícios obtidos ilegalmente
e/ou (vii) a dissolução da entidade. Todas essas circunstâncias poderão ocasionar um efeito adverso
relevante sobre a Companhia.
A Companhia também pode vir a ser solidariamente responsabilizada pelo pagamento de multa e reparação
integral do dano causado em razão de práticas contrárias à Lei Anticorrupção por suas sociedades
controladoras, controladas, coligadas, consorciadas ou, no âmbito dos respectivos contratos celebrados
com terceiros, o que poderia afetar material e adversamente sua reputação, negócios, condições financeiras
e resultados operacionais ou a cotação de mercado de ações de sua emissão.
Os clientes e as parcerias da Companhia podem interromper o pagamento das parcelas
relativas aos serviços contratados em um cenário de deterioração de crédito. Um aumento em
pagamentos em atraso e/ou inadimplência nos montantes devidos à Companhia por seus
clientes pode afetar adversamente os resultados e fluxo de caixa da Companhia.
Os clientes da Companhia podem enfrentar dificuldades financeiras e, em certos casos, insolvência
ou falência. Este cenário pode vir a ser agravado pelos efeitos decorrentes da pandemia da COVID19. A deterioração do cenário de crédito, uma piora na situação financeira dos clientes da Companhia
e um aumento dos níveis de pagamentos em atraso e/ou inadimplência podem afetar os resultados
e o fluxo de caixa da Companhia, bem como comprometer a habilidade da Companhia de cumprir
com suas obrigações.
Aproximadamente 80% das vendas da Companhia são efetuadas por meio de uma modalidade que
se chama recorrência, que permite o parcelamento, pelo cliente, do valor dos serviços em até 18
vezes, sem a necessidade de bloquear no limite do cartão de crédito a totalidade do valor necessário
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para a quitação dos serviços a serem prestados. Os clientes podem não ter condições financeiras
para quitar as parcelas ou o valor total dos serviços contratados. Nestas ocasiões os clientes têm
seus tratamentos interrompidos imediatamente e ficam passíveis ao pagamento de multas. Caso os
clientes não paguem tempestivamente as parcelas dos serviços contratados, as operações, negócios
e resultados da Companhia poderão ser negativamente afetadas.
Adicionalmente, a Companhia tinha uma parceria com a plataforma Pago Livre, a qual foi
descontinuada para novos clientes em abril de 2020, (observado que ainda existem pagamentos a
receber no âmbito da parceria com a Pago Livre), e tem atualmente uma parceria com a Elos Gate,
as quais permitem os clientes da Companhia a receber e fazer pagamentos online. Caso a Pago
Livre ou a Elos Gate enfrentem dificuldades financeiras que levem a uma eventual recuperação
judicial ou decretação de falência, a Companhia pode ter dificuldade em receber os valores em aberto
de ambas as sociedades, tendo que assumir a operação que hoje é prestada por tais sociedades
e/ou incorrer em custos adicionais para viabilizar tais serviços o que pode ter um efeito adverso na
condição financeira da Companhia. Para maiores informações sobre a parceria com a Elos Gate,
vide item 7.9 deste Formulário de Referência.
A Companhia está exposta a riscos e perdas que podem não ser cobertos adequadamente
pelas apólices de seguro, o que pode afetar adversamente os negócios e condições
financeiras da Companhia. Adicionalmente, a Companhia pode não conseguir renovar todas
as suas apólices atuais ou a condições favoráveis.
A Companhia não pode garantir que as apólices de seguro por ela contratadas e respectivas
coberturas estarão sempre atualizadas ou serão suficientes para cobrir os possíveis sinistros
ocorridos em suas atividades, sendo certo que também há sinistros que não estão cobertos pelas
apólices de seguro (tais como guerra, casos fortuitos e força maior ou interrupção de certas
atividades). Ademais, a Companhia não possui na presente data seguro relacionado à indenização
proveniente de responsabilidade civil da conduta de seus profissionais (E&O) e riscos de natureza
de tecnologia digital, incluindo ataques cibernéticos.
Além disso, a Companhia não pode garantir que conseguirá manter ou renovar as apólices de seguro
a taxas comerciais razoáveis ou em termos aceitáveis, ou contratadas com as mesmas companhias
seguradoras ou com companhias seguradoras similares. Caso qualquer desses riscos se materialize
e não sejam cobertos por apólices de seguro, a Companhia incorrerá em custos adicionais para a
reparação ou substituição de ativos danificados ou para indenização terceiros, o que afetará
adversamente os resultados operacionais e a reputação da Companhia. Caso não seja capaz de
renovar as apólices de seguro ou caso venha a incorrer em prejuízos que não sejam integralmente
cobertos por essas apólices, a Companhia poderá ser adversamente afetada de forma relevante.
Ainda, no caso dos eventos segurados, a cobertura das apólices de seguro está condicionada ao
pagamento do respectivo prêmio. A falha da Companhia em pagar esses prêmios cumulada com a
ocorrência de um sinistro poderá colocar a Companhia em uma situação de risco dado que danos,
mesmo que segurados, não estariam sujeitos à cobertura pela seguradora.

Os negócios da Companhia dependem do reconhecimento das marcas e da eficiência dos
programas de vendas, marketing e publicidade da Companhia para captação de novos clientes.
A Companhia acredita que o reconhecimento do mercado em relação às suas marcas contribui
significativamente para os negócios da Companhia. Se os consumidores e clientes perceberem ou
experimentarem uma redução na qualidade dos serviços, do ambiente das lojas e/ou de qualquer
forma acreditarem que a Companhia não proporciona uma experiência consistentemente positiva, o
valor de suas marcas pode ser impactado, o que pode afetar adversamente os negócios e resultados
financeiros da Companhia. Dessa forma, manter e aprimorar as marcas da Companhia é crucial para
reter e aumentar sua base de clientes.
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Além disto, a Companhia possui um contrato de cessão de imagem com a apresentadora Xuxa
Meneghel, que é uma das acionistas da SMZXP Participações Ltda. (“SMZ”), sociedade integrante
do bloco de controle da Companhia, bem como diversas campanhas de marketing junto com a
apresentadora. Caso o contrato de cessão de imagem deixe de vigorar, a SMZ deixe de ser acionista
da Companhia, ou caso a Companhia não consiga renovar o contrato com a apresentadora, em
condições equiparáveis as que mantém na presente data, tal situação poderá impactar de forma
adversa as suas campanhas de marketing vinculadas à apresentadora e, consequentemente,
impactar adversamente a sua geração de resultado.
Adicionalmente, para manter e aumentar suas receitas e margens, a Companhia deve continuar
atraindo novos clientes por meio dos times de vendas e marketing, incluindo publicidade online, mídias
sociais e indicações. Se a Companhia não conseguir anunciar ou divulgar seus produtos e serviços
com sucesso, sua capacidade de atrair novos clientes poderá ser prejudicada e, consequentemente, o
desempenho financeiro da Companhia será afetado negativamente. Entre os fatores que podem
impedir a Companhia de divulgar e anunciar seus serviços e produtos com sucesso estão eventuais
falhas nas ferramentas de marketing e/ou na adequação de estratégia para atingir potenciais clientes,
bem como aumento da concorrência nos segmentos em que a Companhia atua.
Ainda, a Companhia pode ser alvo de publicidade negativa. Publicações ou comentários negativos
sobre a Companhia, seus negócios, suas operações, seus Diretores ou membros do Conselho de
Administração em qualquer rede social podem prejudicar gravemente a sua reputação. Eventual
publicidade negativa poderá ter um efeito negativo sobre o valor de todas as marcas da Companhia,
o que poderá impactar adversamente as vendas da Companhia. A boa reputação e a atratividade
das marcas e lojas da Companhia são fatores chaves para o sucesso do seus negócio e quaisquer
incidentes que reduzam a confiança do consumidor e dos clientes ou a afinidade deles com as
marcas da Companhia, bem como o uso indevido por terceiros das marcas caso não consigamos
protegê-las, poderiam reduzir de forma significativa o seu valor. Desta maneira, na hipótese de perda
de alguma de suas marcas, as atividades da Companhia seriam afetadas de maneira adversa, uma
vez que elas são reconhecidas nas regiões de atuação e, na opinião da Companhia, desempenham
importante papel no processo decisório de compra dos consumidores.
A falha em manter e aprimorar o reconhecimento das marcas da Companhia pode ter um efeito
adverso relevante na sua imagem, negócios, resultados operacionais e condição financeira. A
capacidade da Companhia de atrair novos clientes e reter os existentes depende dos investimentos
em qualidade, da melhoria da experiência do cliente, das marcas, dos esforços de marketing, do
sucesso da equipe e do valor percebido dos serviços e produtos da Companhia em comparação com
os concorrentes. Se os clientes da Companhia não conseguirem diferenciar as marcas e o serviço
que a Companhia oferece em comparação aos concorrentes, as vendas de serviços e produtos da
Companhia poderão ser reduzidas, gerando margens mais baixas ou um declínio na participação de
mercado das marcas, afetando, assim, os resultados da Companhia.
Os interesses dos administradores e executivos da Companhia podem ficar vinculados à
cotação das ações de emissão da Companhia em curto prazo, uma vez que sua remuneração
se baseia também em planos de opção de compra de ações.
O fato de uma parcela relevante da remuneração dos administradores e executivos da Companhia
estar ligada à geração de resultados pela Companhia e à performance das ações de emissão da
Companhia pode levar a sua administração a dirigir os negócios da Companhia e seus executivos a
conduzir as atividades da Companhia com maior foco na geração de resultados no curto prazo, o
que poderá não coincidir com os interesses dos demais acionistas da Companhia que tenham uma
visão de investimento de médio ou longo prazo. Adicionalmente, os acionistas da Companhia podem
sofrer diluição de suas participações no capital social e no valor de seus investimentos caso ações
adicionais sejam emitidas para honrar planos de remuneração baseados em ações para a
administração e os funcionários da Companhia. Em assembleia geral extraordinária realizada em 31
de julho de 2019, os acionistas da Companhia aprovaram o Primeiro Plano de Opção de Compra de
Ações da Companhia (“Plano”), o qual prevê uma diluição total de 10% aos acionistas da Companhia
considerando as ações de emissão da Companhia a serem emitidas em decorrência do exercício
das opções de compra.
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No exercício social encerrado em 2020, 100% da remuneração recebida pelos membros do Conselho
de Administração será decorrente do Plano. Já com relação à remuneração da Diretoria da
Companhia, o Plano de 2020 representará 3,15% da remuneração da Diretoria em 2020.Os
participantes do Plano terão o direito de exercer suas respectivas opções durante o prazo de, no
máximo, 30 dias, contados da data em que o Conselho de Administração notificar tais participantes
sobre a ocorrência de um evento de liquidez, após o qual restarão automaticamente extintas as
opções não exercidas, independentemente de qualquer comunicação prévia do Conselho de
Administração. Desta forma, caso os participantes exerçam a totalidade de suas respectivas opções
após a oferta pública inicial de ações da Companhia, a Companhia sofrerá um impacto financeiro no
valor total de R$5,1 milhões no exercício social corrente.
Para informações adicionais sobre o Plano, vide itens 13.4 ao 13.8 deste Formulário de Referência.
A captação de recursos por meio de uma oferta de ações, ou de títulos conversíveis em ações,
poderá diluir a participação acionária dos acionistas da Companha, bem como o valor
econômico do investimento dos acionistas.
A Companhia poderá, no futuro, captar recursos por meio da emissão pública ou privada de ações, títulos
de dívida ou outros valores mobiliários, conversíveis ou não em ações. A captação de recursos por meio da
emissão de ações ou de títulos conversíveis em ações poderá, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), ser feita com exclusão do direito
de preferência dos acionistas e poderá, portanto, diluir a participação acionária dos acionistas no capital
social da Companhia. Adicionalmente, nos casos em que haja direito de preferência, investidores podem
não considerar o preço de emissão vantajoso e deixar de subscrever as ações ou títulos conversíveis em
ações objeto da emissão, o que também pode levar à sua diluição.
Adicionalmente, os acionistas poderão sofrer pela alteração no preço das ações de emissão da
Companhia, e imediata e substancial diluição de seus investimentos, caso a Companhia tenha
necessidade de captar recursos, no futuro, para suas atividades por meio de operações de emissão
pública ou privada de novas ações de emissão da Companhia ou de valores mobiliários conversíveis
em ações de emissão da Companhia ou permutáveis por elas. A Companhia poderá ainda realizar
emissão de novas ações ordinárias, ou valores mobiliários conversíveis em ações ordinárias ou
permutáveis por elas, por valor inferior ao valor contábil das ações ordinárias de sua emissão na data
em questão. Tais emissões podem resultar na alteração do preço das ações de emissão da
Companhia e na diluição da participação dos investidores no capital social, além de ter um efeito
adverso na cotação nos valores mobiliários de emissão da Companhia.
A Companhia pode enfrentar situações de potencial conflito de interesses em negociações
com partes relacionadas.
Na data deste Formulário de Referência, a Companhia é parte em determinadas transações com
partes relacionadas incluindo, mas não se limitando ao contrato de compartilhamento de despesas
entre determinadas empresas do grupo econômico e a contratação da parceria com a Elos Gate,
para o desenvolvimento, manutenção e customização de software com abrangência de escopo
comercial para dar suporte à operação das lojas, por meio da empresa Elosgate Portal de Serviços
Financeiros Ltda., empresa detida em conjunto pelos Srs. Paulo José Iász de Morais e Ygor
Alessandro Moura, que também são acionistas controladores da Companhia. A Companhia poderá
contratar novas transações com partes relacionadas, em particular, contratos de mútuos e
compartilhamento de custos e despesas. As partes relacionadas à Companhia podem ter interesses
que não sejam alinhados aos interesses da Companhia.
Contratações com partes relacionadas podem gerar situações de potencial conflito de interesses entre as
partes. Caso essas situações de conflito de interesses se configurem, os mecanismos de governança
existentes para lidar com estas situações poderão ser insuficientes, levando a potenciais impactos negativos
para os negócios da Companhia, afetando adversamente suas atividades, reputação, situação financeira e
resultados, bem como seus acionistas. Para mais informações acerca das transações com partes
relacionadas da Companhia, veja o item 16 deste Formulário de Referência.
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Os titulares das ações de emissão da Companhia poderão não receber dividendos ou juros
sobre capital próprio.
De acordo com a Lei das Sociedades por Ações, e com o Estatuto Social, os acionistas fazem jus a
dividendo mínimo de pelo menos 25% do lucro líquido anual, conforme determinado e ajustado. A
distribuição de dividendos e de juros sobre capital próprio depende, principalmente, da existência de
lucro líquido ajustado e da compensação do saldo de prejuízos acumulados. Esses ajustes do lucro
líquido para fins de cálculo da base dos dividendos incluem contribuições a diversas reservas que
efetivamente reduzem o valor disponível para o pagamento de dividendos. A despeito da exigência
do dividendo obrigatório, a Companhia poderá optar por não pagar dividendos ou juros sobre o capital
próprio aos acionistas em qualquer exercício fiscal, se o Conselho de Administração determinar que
essas distribuições não seriam aconselháveis em vista da condição financeira da Companhia. O risco
de não receber dividendos também está relacionado às deduções das subvenções do lucro líquido.
O não recebimento de dividendos ou juros sobre capital próprio pode frustrar expectativas de retorno
de caixa por parte dos investidores, podendo levar à queda na cotação das ações de emissão da
Companhia no mercado.
O crescente endividamento da Companhia pode gerar um efeito material adverso e limitar sua
habilidade de obter recursos adicionais para financiar suas operações, limitar suas
habilidades de reagir às mudanças da economia e afetar adversamente a Companhia.
O crescimento do endividamento e o aumento das despesas com os custos do endividamento da
Companhia podem vir a afetar adversamente os negócios, a condição financeira e os resultados da
Companhia. Em 31 de dezembro de 2017, 2018 e 2019 e em 30 de setembro de 2020, a dívida bruta
da Companhia era de R$15.789 mil, R$162.344 mil, R$249.859 e R$487.514 mil, respectivamente.
A capacidade de pagar e refinanciar a dívida da Companhia e financiar seus investimentos
planejados e seu desenvolvimento dependerão da capacidade dos negócios da Companhia de gerar
receita e resultados no futuro. Assim, a Companhia poderá não conseguir implementar sua estratégia
de crescimento, no todo ou em parte, devido a limitações para a captação de recursos adicionais,
impactando adversamente seus negócios, sua situação financeira e os seus resultados operacionais.
Ademais, a Companhia não pode garantir que suas atividades gerarão fluxo de caixa operacional suficiente
ou que terá condições de acesso a financiamentos com valor e taxas razoáveis para permitir o pagamento
de sua dívida ou o financiamento ou refinanciamento de outras necessidades de caixa. A Companhia
poderá incorrer em endividamento adicional de tempos em tempos para financiar aquisições, investimentos
ou associações estratégicas, ou para capital de giro, sujeito às restrições aplicáveis à sua dívida existente.
O nível de endividamento da Companhia pode resultar em consequências negativas, tais como:
•

implicar o uso de uma parcela maior dos fluxos de caixa operacionais da Companhia para
realizar os pagamentos correspondentes, reduzindo o caixa disponível para financiar o capital
de giro e os investimentos da Companhia;

•

aumentar a vulnerabilidade da Companhia a condições econômicas ou setoriais adversas;

•

limitar a sua flexibilidade no planejamento ou na reação a mudanças no negócio ou no setor
de atuação da Companhia;

•

limitar a capacidade de levantar novos recursos no futuro ou aumentar o custo de seu capital;

•

restringir as possibilidades de realizar aquisições estratégicas ou de explorar novas
oportunidades de negócio; e

•

posicionar a Companhia em uma desvantagem competitiva em relação aos seus
concorrentes que tenham menor nível de endividamento.

Cumpre destacar que, em 30 de setembro de 2020, cerca de R$370 milhões dos empréstimos e
financiamentos bancários da Companhia eram denominados em dólares norte-americanos, o que
intensifica os riscos descritos acima, uma vez que a instabilidade cambial e a desvalorização da
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moeda brasileira podem impulsionar a incapacidade da Companhia de pagar e/ou refinanciar suas
dívidas. Para mais informações a respeito dos impactos da instabilidade cambial e da exposição da
Companhia ao risco de moeda, veja, respectivamente, o fator de risco “A instabilidade cambial pode
ter um efeito adverso relevante sobre a economia brasileira e sobre a Companhia” deste item 4.1,
bem como o item “Risco de Mercado – Risco de Moeda” do item 4.2 deste Formulário de Referência.
(b)

aos controladores, diretos e indiretos, da Companhia

Caso a Companhia e seus controladores tenham êxito na realização da oferta pública inicial
de ações, a Companhia poderá deixar de ter um acionista controlador definido, o que poderá
tornar a Companhia suscetível a alianças entre acionistas, conflitos entre acionistas e outros
eventos decorrentes da ausência de acionista controlador ou um grupo de controle.
Em razão da realização da oferta pública inicial de distribuição de ações ordinárias de emissão da
Companhia (“Oferta”), os atuais acionistas controladores da Companhia poderão deixar de deter,
em conjunto, mais do que 50% do capital votante da Companhia. Neste sentido, caso a Companhia
tenha êxito na realização da Oferta, a Companhia poderá deixar de ter um grupo de acionistas
detentores, em conjunto, da maioria absoluta do seu capital votante.
Assim, a Companhia estará mais suscetível ao surgimento de um grupo de acionistas agindo
conjuntamente que passe a deter o poder decisório das atividades da Companhia e, como
consequência, exercer controle. Além disso, a Companhia poderá ficar mais vulnerável a tentativas
hostis de aquisição de controle e a conflitos daí decorrentes e certas deliberações que exigem
quórum mínimo poderão não ser atingidas, dificultando o procedimento decisório no âmbito das
atividades sociais da Companhia.
Qualquer mudança repentina ou inesperada na administração da Companhia, no seu plano de
negócios e direcionamento estratégico, tentativa de aquisição de controle ou qualquer disputa entre
acionistas concernentes aos seus respectivos direitos podem afetar adversamente os negócios e
resultados operacionais da Companhia.
Os interesses dos atuais acionistas controladores da Companhia podem ser conflitantes com
os interesses dos acionistas minoritários.
Os atuais acionistas controladores da Companhia são signatários de um acordo de acionistas e têm
poderes para, entre outras matérias, eleger a maioria dos membros do Conselho de Administração
e determinar o resultado final das matérias cuja deliberação seja de competência dos acionistas,
incluindo operações com partes relacionadas, reorganizações societárias, aquisições e alienações
de ativos e o montante e a ocasião para distribuição de dividendos ou remunerações de capital
similares que excederem o dividendo mínimo obrigatório, nos termos da Lei das Sociedades por
Ações. Esse controle limita o poder dos acionistas minoritários de influenciar em questões
corporativas e, dessa forma, os interesses dos acionistas controladores podem conflitar com os
interesses dos acionistas minoritários. Para maiores informações sobre os termos e condições
previstos nos acordos de acionistas, vide item 15.5 deste Formulário de Referência.
Eventual conflito entre os acionistas controladores da Companhia poderia prejudicar a
condução estratégica de seus negócios, afetando inclusive o seu resultado operacional.
Os acionistas controladores da Companhia são signatários de um acordo de acionistas que garante o poder
para condução estratégica de seus negócios e controle substancial de todas as questões submetidas à
aprovação de seus acionistas. Dessa forma, caso os acionistas controladores da Companhia tenham
interesses conflitantes entre si ou haja quaisquer discussões em tribunal arbitral acerca dos termos e
condições do acordo de acionistas vigentes ou acordo que venham a ser celebrados no futuro pelos
acionistas controladores, estes poderão retardar ou não implementar medidas fundamentais e significativas
para a Companhia. Portanto, eventual discordância entre os seus acionistas controladores poderá prejudicar
a condução estratégica da Companhia, em particular quando se tratar de matérias que dependem da
aprovação dos acionistas em Assembleia Geral. Para mais informações acerca do acordo de acionistas da
Companhia atualmente vigente, ver item 15.5 deste Formulário de Referência.
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(c)

aos acionistas da Companhia

A Companhia acredita não estar exposta a quaisquer riscos em que a fonte do risco sejam os seus
acionistas.
(d)

às controladas e coligadas da Companhia

A Companhia depende em grande parte dos resultados de suas controladas, que podem não
vir a ser distribuídos.
A capacidade da Companhia de distribuir dividendos (inclusive sobre a forma de juros sobre o capital
próprio) e de cumprir com suas obrigações financeiras depende, em grande parte, do fluxo de caixa
e dos lucros de suas controladas, bem como da distribuição desses lucros sob a forma de dividendos
ou juros sobre capital próprio. Não é possível assegurar que quaisquer desses recursos serão
disponibilizados ou que serão suficientes para o pagamento das obrigações da Companhia e para a
distribuição de dividendos a seus acionistas. Qualquer alteração adversa na condição financeira ou
nos resultados operacionais de suas controladas pode afetar o negócio da Companhia, sua condição
financeira ou seus resultados operacionais.
Eventual processo de liquidação da Companhia, de suas subsidiárias e/ou de outras
sociedades do seu grupo econômico pode ser conduzido em bases consolidadas.
O judiciário brasileiro pode determinar que eventual processo de liquidação da Companhia, de suas
subsidiárias e/ou de outras sociedades de seu grupo econômico seja conduzido considerando que a
Companhia, suas subsidiárias e/ou outras sociedades do seu grupo econômico fossem uma única
sociedade. Caso isso aconteça, os acionistas da Companhia poderão ser negativamente impactados
pela perda de valor da Companhia em caso de destinação de seu patrimônio para pagamento dos
credores de suas subsidiárias e de outras sociedades do seu grupo econômico.
A participação da Companhia em sociedades com outros sócios cria riscos adicionais,
incluindo possíveis problemas no relacionamento financeiro e comercial com seus parceiros
nessas sociedades.
A Companhia investe em sociedades em conjunto com outros parceiros. Os riscos inerentes às tais
sociedades incluem a potencial falência dos seus sócios em tais sociedades e interesses econômicos
ou comerciais divergentes ou incompatíveis entre a Companhia e os referidos sócios. Caso um sócio
não cumpra suas obrigações ou fique financeiramente impossibilitado de arcar com sua parcela dos
aportes de capital necessários nessas sociedades, a Companhia poderá ser obrigada a efetuar
investimentos adicionais em tais sociedades ou prestar serviços adicionais para compensar a falta
de aportes do seu sócio. A Companhia não pode assegurar que as suas investidas serão bemsucedidas e produzirão os resultados esperados, tampouco, que a Companhia será capaz de manter
o bom relacionamento com qualquer um de seus sócios. Ainda, os sócios de uma sociedade da qual
a Companhia faça parte poderão ser responsabilizados por obrigações em determinadas áreas,
incluindo questões fiscais, trabalhistas, criminais, proteção ao meio ambiente e consumidor. Tais
eventos poderão impactar adversamente e de forma relevante a reputação e os negócios da
Companhia, bem como sua capacidade de obter linhas de crédito e financiamentos.
A Companhia espera reconhecer um valor considerável de ágio como resultado das
aquisições de suas controladas, o que pode estar sujeito no futuro, em determinadas
circunstâncias, à depreciação prevista na regulamentação contábil aplicável.
Com base no International Financial Reporting Standards (IFRS), ágio com vida útil indefinida não
está sujeito à amortização e é testado anualmente para identificar uma possível necessidade de
depreciação, ou mais frequentemente se qualquer evento ou circunstância indica que a Companhia
incorreu em prejuízo por depreciação. Ainda, com base nas regras do IFRS a Companhia é obrigada
a realizar uma análise para depreciação de ativos com vida útil indeterminada quando o valor contábil
dos ativos líquidos exceder sua capitalização de mercado. Como resultado, a Companhia pode ser
obrigada a reconhecer uma depreciação no valor do ágio no futuro, se for exigido pelo IFRS, o que
pode afetar adversamente sua condição financeira e resultado ou preços de negociação de seus
valores mobiliários.
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A Companhia pertence a um grupo econômico no qual participam outras sociedades
operacionais, inclusive franqueados, que podem ser parte em processos judiciais nos quais
a Companhia poderá ser solidária ou subsidiariamente responsável.
A Companhia pertence a um grupo econômico do qual participam outras sociedades operacionais.
No curso de suas atividades, essas sociedades, inclusive os franqueados, podem vir a ser parte em
processos judiciais nos quais, caso condenadas, o resultado da condenação poderá afetar a
Companhia de forma solidária ou subsidiária. Isso inclui processos de diversas naturezas, em
especial questões cíveis e trabalhistas. Caso alguma das sociedades do grupo econômico da
Companhia sofra condenação judicial e a Companhia seja chamado a responder subsidiária ou
solidariamente por tal condenação, a Companhia poderá ser adversamente afetada, inclusive em
sua reputação.
(e)

aos fornecedores da Companhia

O fornecimento das máquinas utilizadas pela Companhia é atualmente concentrado em um
único fornecedor, a Candela Corporation.
A Companhia, por meio de sua franqueadora EL Franchising Ltda. mantém, desde 2016, um contrato
de exclusividade com a Skintec Comercial Importadora e Exportadora Ltda. (“Skintec”), distribuidora
exclusiva da Candela Corporation em todo o território brasileiro, para a aquisição da linha GentleLase
e do insumo de uso obrigatório, o cilindro criogênio, de modo que a Skintec somente poderá vender
máquinas da Candela Corporation para a Companhia no Brasil.
Atualmente, todas as máquinas de depilação a laser e de tratamentos estéticos utilizadas pela
Companhia, bem como o criogênio utilizado em tais máquinas são produzidos pela Candela e adquiridos
por meio da importadora Skintec. A Skintec poderá perder a exclusividade para a distribuição do
equipamento em questão. Caso, por qualquer razão, seja interrompida a contratação que a Companhia
possui com a Skintec, a Companhia não poderá assegurar que conseguirá uma contratação em termos
e condições equiparáveis aos que possui atualmente com a Skintec com um eventual novo importador
dos equipamentos da Candela ou mesmo com um novo fornecedor de equipamentos, o que poderá afetar
adversamente seus custos operacionais e, consequentemente, os resultados operacionais da
Companhia. Ainda, a Candela Corporation pode deixar de fornecer a máquina ou deixar de operar por
qualquer motivo. Nesse caso, a Companhia também não pode assegurar que conseguirá contratação em
termos e condições equiparáveis com um novo fornecedor de equipamentos.
Foram estabelecidos indicadores mínimos trimestrais de compra a serem cumpridos pela franqueadora,
sob pena de perda da exclusividade. Caso a Companhia não seja capaz de cumprir as condições
estabelecidas no contrato, poderá perder a exclusividade firmada com a Skintec. Adicionalmente, a
Skintec poderá perder a exclusividade para a distribuição do equipamento em questão. Em ambas as
hipóteses, a Companhia pode não conseguir negociar termos equiparáveis com um eventual novo
importador da Candela Corporation, o que poderá ter impacto adverso sobre os seus negócios.
O contrato de exclusividade tem abrangência nacional apenas. Caso a Companhia pretenda adquirir
o equipamento da Candela Corporation em outros países além do Brasil, terá que negociar com a
Skintec ou outros importadores desta tecnologia fora do Brasil. A Companhia não pode assegurar
que terá a exclusividade de aquisição do equipamento da Candela Corporation nas mesmas
condições do contrato com a Skintec no Brasil ou que não terá problemas na coordenação de sua
estratégia de logística de aquisição e distribuição em outros países, o que poderá prejudicar sua
estratégia de expansão na América Latina.
Além disto, os termos e condições de referido contrato de exclusividade com a Skintec podem ser
interpretados pelos órgãos de regulação de atividades concorrenciais como favorecimento a práticas
anticoncorrenciais e/ou violação à ordem econômica e eventualmente ser objeto de anulação por
parte de referidas autoridades, o que poderá impactar as atividades da Companhia de forma adversa.
Para maiores informações sobre o contrato de exclusividade entre a EL Franchising Ltda. e a Skintec,
vide item 7.9 deste Formulário de Referência.
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A Companhia não pode garantir que os fornecedores da Companhia não se envolvam com
práticas irregulares.
Dada a descentralização e terceirização das cadeias produtivas dos fornecedores da Companhia,
não se pode garantir que os fornecedores não terão problemas com relação às condições de
trabalho, sustentabilidade, quarteirização da cadeia produtiva e condições de segurança impróprias,
ou que eles não usarão práticas irregulares para reduzir os custos dos produtos. Se os fornecedores
da Companhia se envolverem com práticas irregulares, a reputação da Companhia poderá ser
prejudicada e, como consequência, a percepção dos consumidores poderá ser afetada
adversamente, causando, assim, uma redução na receita líquida de vendas e serviços da Companhia
e nos resultados operacionais, bem como no preço de negociação das ações de emissão da
Companhia. Adicionalmente, caso venha a ser solidária ou subsidiariamente responsável por tais
atos, a Companhia poderá ser incluída em listas do ministério do trabalho, afetando sua imagem e,
entre outros, sua capacidade de contrair dívidas e gozar de benefícios fiscais.
(f)

aos clientes da Companhia.

A Companhia pode ser responsabilizada por perdas causadas por seus serviços ou produtos
aos consumidores, o que pode afetar adversamente seus resultados.
As leis brasileiras de proteção ao consumidor são rigorosas e atribuem o ônus da prova aos
fornecedores. No âmbito do Código de Defesa do Consumidor, a Companhia está sujeita a uma série
de regras relacionadas à defesa do consumidor, que incluem, dentre outras, proteção contra
publicidade enganosa e ilusória, proteção contra práticas comerciais coercitivas, irregulares ou
injustas e proteção na redação e interpretação de contratos, normalmente sob a forma de
responsabilidade civil e aplicação de sanções administrativas por eventuais violações. A Companhia
pode violar ou ser acusada de violar o Código de Defesa do Consumidor e incorrer em multas, e
eventualmente não conseguir contestar essas multas.
Pleitos de defesa do consumidor podem ser deduzidos em ações individuais ou coletivas. Estas
últimas podem ser propostas em favor do consumidor pelas autoridades estaduais ou federais, por
intermédio de órgãos da administração pública direta ou indireta, em particular a Fundação de
Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) e pelo Ministério Público, ou por associações de
proteção ao consumidor. Ações judiciais ou processos administrativos podem alegar, por exemplo,
que nossos serviços não foram adequadamente prestados por funcionários da Companhia, serviços
financeiros de terceiros foram incorretamente vendidos ou indevidamente cobrados, os serviços da
Companhia sejam insatisfatórios e outros motivos.
No caso de a Companhia ser responsabilizada em um processo judicial, essa pode ter um efeito
adverso relevante em seus negócios, reputação, marca, condição operacional e financeira, fluxos de
caixa e lucratividade.
Ademais, a defesa da Companhia em tais procedimentos legais podem exigir custos adicionais e
tempo e atenção substanciais de nosso pessoal administrativo e técnico. Além disso, publicidade
negativa associada a nossos serviços ou produtos, incluindo defeitos, erros, falhas (incluindo
acidentes) e qualidade, pode afetar adversamente a reputação com consumidores atuais e futuros,
a imagem corporativa da Companhia e suas marcas, o que pode ter um efeito adverso nos seus
negócios e condição financeira. Para mais informações sobre processos judiciais e administrativos
envolvendo a Companhia, ver itens 4.3 e seguintes deste Formulário de Referência.
(g)

aos setores da economia nos quais a Companhia atua

A Companhia enfrenta concorrência no setor de depilação a laser, estética facial e indústria
de cosméticos.
Existem diversos concorrentes no setor de depilação a laser, estética facial e indústria de produtos
cosméticos. As vendas de depilação a laser, estética facial e produtos cosméticos da Companhia
competem com uma variedade de outras marcas e prestadores dos mesmos serviços, ou alternativas
a custos menores. O sucesso da Companhia depende do apelo de seus produtos e serviços a uma
ampla gama de clientes, cujas preferências não podem ser previstas com certeza e estão sujeitas a
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mudanças, e de sua capacidade de desenvolver novos produtos e serviços por meio de inovações e
extensões de linhas de produtos e de outros serviços. A Companhia pode incorrer em despesas
relacionadas ao desenvolvimento de produtos ou novos serviços, marketing e publicidade que não
serão, subsequentemente, suportadas por um nível suficiente de vendas, o que poderá afetar
negativamente os resultados das operações da Companhia.
A indústria de serviços de depilação é fragmentada com diversos concorrentes no Brasil. O sucesso
da Companhia depende do apelo dos seus serviços a uma ampla gama de clientes, cujas
preferências não podem ser previstas com certeza e estão sujeitas a mudanças, e da sua capacidade
de desenvolver novos serviços ou inovar os serviços existentes. Além disso, a Companhia não pode
assegurar que será capaz de continuar a expandir os serviços prestados de forma suficiente para
atender as demandas dos consumidores.
Alguns dos concorrentes da Companhia oferecem os mesmos serviços, incluindo por preços menores
e em locais que podem ser mais convenientes por também oferecerem outros serviços, como salões
e espaços de beleza. Outros concorrentes oferecem serviços diferentes que são mais baratos que os
procedimentos estéticos oferecidos pela Companhia, incluindo depilação com cera, por exemplo.
Adicionalmente, a Companhia, por meio de sua franqueadora EL Franchising Ltda. mantém, desde
2016, um contrato de exclusividade com a Skintec, distribuidora exclusiva da Candela Corporation
em todo o território brasileiro, para a aquisição da linha GentleLase e do insumo de uso obrigatório,
o cilindro criogênio. Caso, por qualquer razão, a Companhia deixe de ter a exclusividade de adquirir
a máquina, seus concorrentes poderão passar a adquiri-la e, desta forma, oferecer a tecnologia da
Candela Corporation aos seus clientes. Se a Companhia não for capaz de responder às pressões de
concorrentes de modo imediato e adequado, a demanda por seus serviços pode diminuir,
prejudicando de maneira relevante a sua situação financeira e resultados operacionais.
A Companhia pode não ser capaz de se adaptar rapidamente às transformações digitais do
setor e atender às novas tendências e preferências dos seus clientes.
A tecnologia empregada no e-commerce está em constante evolução. A Companhia pode não ser
capaz de se adaptar de forma suficientemente rápida para atender às exigências dos clientes, bem
como preferências e padrões do setor. A Companhia pode, ainda, se deparar com alguns obstáculos
em busca de uma transformação digital relacionados à complexidade organizacional e à falta de
processos que viabilizem a colaboração e inserção dos funcionários. Caso a Companhia não consiga
atualizar a tecnologia empregada no seu e-commerce ou implementar a transformação digital
planejada, as operações e resultados da Companhia podem ser negativamente afetados.
O perfil e hábitos dos clientes da Companhia podem mudar repentinamente, exigindo que sejam
prestados serviços adicionais aos atualmente prestados, o que depende da capacidade da
Companhia de articulação com novos fornecedores e parceiros ou a mudança de estratégia para
atendimento às novas demandas. As demandas dos consumidores quanto a novos serviços e
produtos evolui constantemente, de modo que a depilação a laser e os serviços de estética facial
prestados poderão não ter no futuro a demanda usual e projetada pela Companhia. A prestação de
serviços adicionais e de outros produtos de beleza e estética que os clientes possam exigir, ou ainda
a mudança de estratégia corporativa quanto aos serviços atualmente prestados, podem aumentar a
exposição da Companhia à responsabilização por eventuais danos aos clientes, tal como pela
ausência de seguro com cobertura para determinados tratamentos, e riscos financeiros adicionais.
A capacidade da Companhia de fornecer determinados serviços depende da sua capacidade de
encontrar fornecedores e parceiros necessários para prestação dos referidos serviços. A Companhia
não pode garantir que será capaz de encontrar tais fornecedores ou parceiros ou, ainda, negociar
termos e condições favoráveis com tais fornecedores e arcar com os respectivos custos de
contratação. Além disso, a Companhia não pode assegurar que será capaz de continuar a expandir
os serviços prestados de forma suficiente para atender as demandas dos consumidores. Caso a
Companhia não consiga expandir seus serviços de forma a atender às demandas dos seus clientes
ou adaptar-se a novas demandas, seus clientes podem optar pelos serviços de concorrentes da
Companhia que prestem serviços mais completos, o que pode afetar negativamente as operações e
resultados da Companhia.
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(h)

à regulamentação dos setores em que a Companhia atua.

A regulamentação vigente exige a obtenção de autorizações específicas para cada uma das
lojas da Companhia, o que pode aumentar o custo de operação das lojas ou, caso tais normas
sejam descumpridas, acarretar a aplicação de multa ou interdição de algumas delas.
As atividades desenvolvidas pela Companhia estão sujeitas à legislação e às regulamentações
federais, estaduais e municipais que impõem a obtenção de licenças, autorizações, permissões,
alvarás, certificados ou registros para matrizes e filiais. Dentre as quais estão, especialmente, o
licenciamento sanitário e o registro da Companhia e de seus Responsáveis Técnicos no Conselho
Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (“CREFITO”) e no Conselho Regional de Biologia e
Biomedicina (“CRBM”) competentes. A Companhia deve ainda utilizar equipamentos devidamente
certificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (“ANVISA”), classificados como de alto
risco, no desenvolvimento de suas atividades, sob pena de descumprimento da regulamentação
federal. Os Alvarás Sanitários também são expedidos pela vigilância Sanitária de cada município,
que obedecem à Anvisa (Agência Nacional da Vigilância Sanitária). Para a obtenção dos Alvarás de
Funcionamento, ainda é realizado o licenciamento eletrônico, para obtenção do CLI (Certificado de
Licenciamento Integrado).
Além disso, eventuais alterações, bem como exigências adicionais por parte dos órgãos reguladores
na legislação atualmente vigente podem afetar de forma adversa os negócios da Companhia.
Há, portanto, a necessidade de interação frequente da Companhia com autoridades governamentais,
de modo que alterações nas regulamentações aplicáveis, atrasos dos órgãos na emissão de licenças
ou descumprimento alegado ou efetivo de referidas normas podem afetar de modo adverso e relevante
as atividades desenvolvidas. A Companhia está sujeita, ainda, à fiscalização ou inspeção dessas
entidades em suas lojas para verificar o cumprimento das normas e regulamentações vigentes.
Licenças como o alvará sanitário municipal, por exemplo, possuem prazo de validade e devem ser
renovadas de tempos em tempos, com ou sem o pagamento de taxas de renovação. A Companhia
pode não conseguir obter todas as licenças necessárias (inclusive em razão das dificuldades e
lentidão de alguns órgãos administrativos, inclusive no cenário da pandemia da COVID-19, ou ainda
não obter as suas renovações de forma tempestiva. A não obtenção ou a não renovação das licenças
poderá, caso a caso, resultar em autos de infração, sujeitar a Companhia ao pagamento de multas,
impedi-la de abrir e operar as lojas, resultar na interdição ou fechamento das lojas e, eventualmente,
em responsabilização criminal em caso de abertura de lojas em descumprimento das restrições de
funcionamento estabelecida.
Por fim, a Companhia não pode assegurar a regularidade da situação cadastral dos Imóveis perante
as Prefeituras locais, bem como a inexistência de débitos que possam afetar as ocupações
exercidas. Considerando que débitos tributários imobiliários possuem natureza propter rem, ou seja,
recaem sobre o próprio bem, eventual perda dos Imóveis oriunda de decisão de execução fiscal
afetaria as ocupações atualmente exercidas, gerando óbice à permanência das Companhia em tais
Imóveis, podendo afetar as atividades.
Além disso, o Poder Público pode editar normais mais rigorosas ou adotar interpretações mais
restritivas de leis e regulamentos existentes, o que pode implicar em gastos adicionais para que a
Companhia se adeque a estas regras. Qualquer ação nesse sentido por parte do Poder Público
poderá afetar adversamente as atividades da Companhia.
A estratégia de negócios da Companhia poderá ser substancial e adversamente afetada se não
conseguir abrir e operar novas lojas, se precisar suspender o funcionamento ou fechar algumas de
suas lojas existentes em consequência da sua incapacidade de obter ou renovar as licenças.
Para informações adicionais sobre os efeitos relevantes da regulação estatal nas atividades da
Companhia, consulte o item 7.5 deste Formulário de Referência.
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A Companhia enfrenta riscos relativos aos cadastros, autorizações, licenças e alvarás para
instalação e operação das suas atividades.
As atividades dependem de licenças de responsabilidade da Prefeitura local, destacando-se o Habite-se
(Auto de Conclusão de Obras) e a Licença de Instalação e Funcionamento (“LIF”). O Habite-se atesta
que as edificações realizadas nos imóveis foram concluídas de acordo com os projetos aprovados
perante as autoridades competentes e em conformidade com a legislação municipal, não possuindo
prazo de validade. A LIF, é o documento hábil para autorizar o desenvolvimento de atividades
empresariais nos imóveis, sendo certo que a operação de atividades não residenciais sem as respectivas
licenças imobiliárias implica no risco de interdição do estabelecimento, com aplicação de multas
cumulativas. Ainda, a interdição pode ser determinada pelo período necessário à obtenção da licença,
ou, em caso de impossibilidade, pode haver a lacração definitiva.
No tocante ao documento de responsabilidade do Corpo de Bombeiros, trata-se do Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros (“AVCB”). A inexistência de AVCB, por seu turno, pode ensejar na autuação
pelo referido órgão, com a aplicação das penalidades gradativas e/ou cumulativas, que podem ser
desde notificações, multas e até, em casos mais extremos, interdição do estabelecimento. A
Companhia não pode assegurar que atualmente possui, para o exercício de suas atividades, todas
as licenças válidas para operar e/ou que obterá e/ou renovará, no futuro, estas licenças, ou que as
obterá e/ou renovará sempre em prazos adequados, sendo certo que reconhece que a ausência de
regularização poderá gerar óbices às ocupações atualmente exercidas e, por conseguinte, eventuais
prejuízos financeiros advindos por multas, bem como procedimentos de realocação de suas lojas.
Além disso, a Companhia pode estar sujeita à regulação e controle de outras autoridades públicas,
além daquelas hoje entendidas como sendo as competentes, vez que não se pode garantir que tais
autoridades públicas não tenham um entendimento contrário ao da Companhia quanto à
necessidade de obtenção de outras licenças, alvarás, autorizações e demais cadastros adicionais
aos que a Companhia entende atualmente necessário ao desenvolvimento das atividades. A
estratégia comercial da Companhia pode ser afetada negativamente caso ocorra (i) a impossibilidade
de abertura e operação de novas lojas; e/ou (ii) a interdição ou o fechamento de atuais lojas, em
decorrência da não obtenção ou renovação (conforme o caso) de cadastros, alvarás e licenças
exigidos, o que poderá impactar negativamente e de forma relevante os resultados operacionais da
Companhia.
Este cenário pode vir a ser agravado pelos efeitos decorrentes da decretação de calamidade pública
devido a pandemia da COVID-19, o qual resultou em adoção de medidas de redução de
funcionamento de órgãos públicos pelo Governo Federal, bem como pelos governos estaduais e
municipais, o que pode dificultar a obtenção e/ou renovação das licenças, registros, alvarás e
autorizações necessárias para as atividades da Companhia.
Por fim, a Companhia não pode assegurar a regularidade da situação cadastral dos Imóveis perante
as Prefeituras locais, bem como a inexistência de débitos que possam afetar as ocupações
exercidas. Considerando que débitos tributários imobiliários possuem natureza propter rem, ou seja,
recaem sobre o próprio bem, eventual perda dos Imóveis oriunda de decisão de execução fiscal
afetaria as ocupações atualmente exercidas, gerando óbice à permanência das Companhia em tais
Imóveis, podendo afetar as atividades.
Alterações na legislação tributária brasileira e conflitos em sua interpretação podem impactar
adversamente a Companhia, aumentando impostos que a Companhia é obrigada a pagar.
A legislação tributária brasileira é alterada regularmente pelos Governos Federal, Estadual e
Municipal. Tais alterações incluem criação de novos tributos, alterações nas alíquotas e, por vezes,
criação de tributos temporários destinados a determinados propósitos governamentais específicos,
bem como alterações na interpretação de tal legislação por tribunais brasileiros. Essas medidas
poderão resultar em aumento da carga tributária devida pela Companhia e a carga tributária devida
pelos clientes e fornecedores, o que, consequentemente, terá impactos na lucratividade e até nos
preços dos serviços prestados no setor de atuação da Companhia. A Companhia não pode garantir
que, diante de alterações que aumentem a carga tributária, será capaz de manter o preço de seus
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serviços, seu fluxo de caixa projetado ou sua lucratividade, o que poderá impactar negativamente
nos negócios da Companhia.
Além disso, a Companhia pode estar sujeita a fiscalizações da Receita Federal de tempos em
tempos. Como resultado de tais fiscalizações, as posições fiscais podem ser questionadas pelas
autoridades fiscais, gerando procedimentos e processos fiscais. A Companhia não pode garantir que
os provisionamentos de seus procedimentos e processos serão suficientes, que não haverá
identificação de exposição fiscal adicional nem que não será necessária constituição de reservas
fiscais adicionais para qualquer exposição fiscal. Qualquer aumento no montante da tributação como
resultado das contestações às posições fiscais da Companhia pode afetar adversamente os
negócios, os resultados operacionais e a condição financeira da Companhia.
Quaisquer processos relacionados a assuntos fiscais perante os tribunais, incluindo o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), podem afetar negativamente a Companhia.
Atualmente, o Congresso brasileiro está analisando propostas para a implementação de uma reforma
tributária, as quais incluem um potencial consumo tributário, eliminando os impostos federais IPI, PIS
e COFINS, o imposto estadual ICMS e o imposto municipal ISS, para criar um novo imposto único,
o Imposto sobre Transações de Bens e Serviços (IBS), ser aplicado sobre o consumo.
A pandemia da COVID-19 e a decretação do estado de calamidade podem resultar em impactos
socioeconômicos de longo alcance, incluindo uma possível queda da arrecadação no país e uma
elevação da demanda por gastos públicos em setores fundamentais. Nesse cenário, os Governos
Federal, Estadual e Municipal poderão promover alterações legislativas para impor, ainda que
temporariamente, tratamento tributário mais oneroso às atividades da Companhia, podendo tais
medidas afetar adversamente seus negócios e resultados operacionais.
A Companhia não pode garantir que o governo brasileiro não implementará uma reforma tributária
ou mudanças nas leis e regulamentos aplicáveis, alterando o sistema tributário ao qual está sujeita
atualmente, bem como que eventuais incentivos fiscais serão mantidos ou renovados em condições
favoráveis para a Companhia. Se essas mudanças aumentarem direta ou indiretamente a carga
tributária devida pela Companhia, a sua margem bruta poderá diminuir e, consequentemente,
impactar adversamente os negócios e resultados operacionais da Companhia.
A regulamentação da Internet e do comércio eletrônico pelo Governo Federal está em
constante mutação e mudanças desfavoráveis poderão prejudicar os negócios da
Companhia.
A Companhia está sujeita às regulamentações e leis comerciais gerais, assim como a
regulamentações e leis regendo especificamente a Internet. Não há atualmente na legislação
brasileira distinção entre as leis relativas ao e-commerce e ao comércio em geral. Essas leis e
regulamentações atuais, bem como leis e regulamentações futuras, incluindo leis e regulamentações
específicas sobre e-commerce poderão impedir o crescimento do e-commerce ou de outros serviços
online disponibilizados pela Companhia. Adicionalmente, leis e regulamentações futuras específicas
sobre e-commerce podem englobar regras específicas relativas à tributação, privacidade do usuário,
proteção de dados, precificação, conteúdo, direitos autorais, distribuição, contratos eletrônicos e
outras comunicações, proteção ao cliente, prestação de serviços de pagamento online e
características e qualidade de produtos e serviços. Caso tais leis e regulamentos futuros sejam
restritivos ou onerosos para a Companhia, suas atividades e resultados podem ser afetados
negativamente. Adicionalmente, existem discussões a respeito de como as leis existentes que regem
questões tais como propriedade, vendas e tributos se aplicariam à Internet e ao e-commerce. Caso
a interpretação da Companhia a respeito da forma de aplicação de tais regras ao e-commerce seja
diferente da adotada pelas autoridades governamentais, a Companhia pode ser atuada e objeto de
processos administrativos ou judiciais em decorrência do descumprimento de tais regras, o que pode
afetar negativamente as operações e resultados da Companhia.
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Os resultados da Companhia poderão ser adversamente impactados por modificações nas
práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como nas normas internacionais de relatório
financeiro.
As práticas contábeis adotadas no Brasil são emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (“CPC”) e as normas internacionais de relatório financeiro ("IFRS") são emitidas pelo
International Accounting Standards Board (“IASB”). O CPC e o IASB possuem calendários para
aprovação de pronunciamentos contábeis e IFRS, os quais poderão sofrer alterações a qualquer
momento e sobre os quais a Companhia não possui qualquer ingerência. Assim, a Companhia não
consegue prever quais e quando serão aprovados novos pronunciamentos contábeis ou novas IFRS
que possam de alguma forma impactar as futuras demonstrações financeiras elaboradas pela
Companhia. Portanto, existe o risco de que as futuras demonstrações financeiras sejam alteradas
em razão de novos pronunciamentos contábeis previstos pelo CPC e normatizados pela CVM, bem
como do IFRS emitidos pelo IASB, o que poderá afetar as futuras demonstrações financeiras
elaboradas pela Companhia.
(i)

aos países estrangeiros em que a Companhia atua

As operações internacionais estão sujeitas a riscos econômicos, políticos e sociais dos
países estrangeiros em que a Companhia atua ou venha a atuar. Adicionalmente, e a
Companhia pode enfrentar dificuldades no que diz respeito à expansão de suas operações
em novos mercados.
A Companhia pode enfrentar desafios relacionados à expansão para novas regiões geográficas no
Brasil e para outros países da América Latina, sendo que a Companhia atualmente já possui
operações na Argentina e na Colômbia (sendo a primeira loja da Colômbia aberta em dezembro de
2020). Considerando a incorporação da Definit Argentina pela Companhia em 02 de outubro de 2020,
apresentada como eventos subsequentes nas demonstrações financeiras intermediárias de 30 de
setembro de 2020, conforme indicado no item 3.3 deste Formulário de Referência, as receitas
auferidas por esta sociedade passarão a ser consolidadas nos resultados da Companhia a partir das
demonstrações financeiras o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. Para maiores
informações sobre as atividades da Definit Argentina, vide item 7.3 deste Formulário de Referência.
Oferecer produtos existentes em novas regiões geográficas ou países pode exigir gastos
substanciais e levar um tempo considerável. Não há garantia de que a Companhia conseguirá
recuperar os investimentos em novos mercados ou se conseguirá recuperá-los em tempo hábil. Caso
a Companhia não consiga atrair um número suficiente de clientes em novas regiões ou países, seus
resultados podem ser negativamente afetados.
A Companhia pode enfrentar dificuldades relacionadas aos mercados estrangeiros ou aos mercados
em que atualmente opera ou operará no futuro, por exemplo: (i) sujeição à nova regulação; (ii)
mudanças regulatórias imprevistas; (iii) incapacidade de atrair pessoal e gerir operações fora do
Brasil; (iv) mudança da legislação tributária; (v) mudanças das políticas e regulamentos comerciais
e de investimento; (vi) dificuldades no registro e proteção de marcas e softwares; (vii) adoção de
medidas de proteção, subsídio e outras formas de favorecimento governamental a concorrentes
originários de tais mercados estrangeiros; (viii) barreiras culturais e linguísticas; e (ix) condições
econômicas e/ou políticas desfavoráveis.
Caso um ou mais desses riscos se materializem, e a Companhia não for capaz de superar essas
dificuldades, a Companhia poderá ficar incapacitada de implementar sua estratégia de expansão e
as operações internacionais existentes da Companhia poderão ser negativamente afetadas.
(j)

questões socioambientais

A Companhia está sujeita a leis e regulamentações ambientais cujo descumprimento poderá
afetá-la adversamente.
A Companhia está sujeita a leis e regulamentações federais, estaduais e municipais referentes à
preservação e proteção do meio ambiente. A Companhia não pode garantir que a regulamentação
ambiental não ficará mais restritiva no decorrer do tempo, seja pela aprovação de novas normas ou
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pela aplicação de interpretações mais rígidas das leis existentes, bem como pela aplicação de
interpretações divergentes àquelas da Companhia. Caso a Companhia fique sujeita a leis ambientais
mais restritivas, os custos para cumprimento dessas leis e regulamentações ambientais poderão
aumentar significativamente, o que pode afetar adversamente seus resultados financeiros e
operacionais.
Qualquer falha no cumprimento das leis e regulamentações ambientais aplicáveis pode submeter a
Companhia a sanções administrativas e penais, além da obrigação de remediar ou compensar os
danos causados ou indenizar terceiros.
Para mais informações sobre a regulação socioambiental a qual a Companhia está sujeita, vide item
7.5 deste Formulário de Referência.
Preocupações crescentes com as alterações climáticas podem levar à exigência de medidas
regulatórias adicionais, que podem resultar em um aumento de custos para cumprimento
destas regulações.
Regulamentações ambientais mais restritivas podem resultar na imposição de custos associados às
emissões de Gases de Efeito Estufa (“GEE”), seja através de exigências por parte dos órgãos
ambientais, seja por meio de outras medidas de natureza regulatória e ambiental. Devido à
preocupação quanto ao risco das alterações climáticas, uma série de países, incluindo o Brasil,
adotou ou está considerando adotar marcos regulatórios que, entre outras regras, visam a reduzir a
emissão de GEE. Regulamentações sobre GEE poderão aumentar os custos da Companhia para
estar em conformidade com a legislação ambiental. Tal situação poderá afetar os resultados
operacionais e financeiros da Companhia.
(k)

fatores macroeconômicos

O surto de doenças transmissíveis em todo o mundo, como a COVID-19, pode levar a uma
maior volatilidade no mercado de capitais global e resultar em pressão negativa sobre a
economia mundial e a economia brasileira, e os negócios da Companhia.
Surtos de doenças que afetem o comportamento das pessoas, como a COVID-19, o Zika, o Ebola,
a gripe aviária, a febre aftosa, a gripe suína, a Síndrome Respiratória no Oriente Médio ou MERS e
a Síndrome Respiratória Aguda Grave ou SARS, podem ter um impacto adverso relevante no
mercado de capitais global, nas indústrias mundiais, na economia mundial e brasileira, nos
resultados da Companhia e nas ações de sua emissão.
Em 11 de março de 2020, a OMS decretou a pandemia decorrente da COVID-19, cabendo aos
países membros estabelecerem as melhores práticas para as ações preventivas e de tratamento aos
infectados. Como consequência, o surto da COVID-19 resultou em medidas restritivas relacionadas
ao fluxo de pessoas impostas pelos governos de diversos países em face da ampla e corrente
disseminação do vírus, incluindo quarentena e lockdown ao redor do mundo. Como consequência
de tais medidas, os países impuseram restrições às viagens e transportes públicos, fechamento
prolongado de locais de trabalho, interrupções na cadeia de suprimentos, fechamento do comércio
e redução de consumo de uma maneira geral pela população, o que pode resultar na volatilidade no
preço de matérias-primas e outros insumos, fatores que conjuntamente exercem um efeito adverso
relevante na economia global e na economia brasileira.
Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado
desses eventos mundiais pode diminuir o interesse de investidores nacionais e estrangeiros em
valores mobiliários de emissores brasileiros, incluindo os valores mobiliários de emissão da
Companhia, o que pode afetar adversamente o preço de mercado de tais valores mobiliários e
também pode dificultar o acesso ao mercado de capitais e financiamento das operações da
Companhia no futuro em termos aceitáveis.
Por fim, o impacto destes surtos também pode precipitar ou agravar os outros riscos descritos neste
item 4.1 do Formulário de Referência.
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O Governo Federal exerceu e continua exercendo influência significativa sobre a economia
brasileira. Essa influência, bem como as condições políticas e econômicas brasileiras, podem afetar
adversamente as atividades e os resultados da Companhia e o preço de mercado de suas ações.
O Governo Federal intervém com frequência na economia brasileira e, ocasionalmente, faz
mudanças significativas na política, nas normas monetárias, fiscais, creditícias e tarifárias e seus
regulamentos diversos. As medidas do Governo Federal para controlar a inflação e outras políticas
e regulamentos muitas vezes envolvem, entre outras, aumentos nas taxas de juros, mudanças nas
políticas fiscais, controles de preço, desvalorizações de moeda, controles de capital, limites sobre
importações e outras medidas.
Com os acontecimentos políticos e econômicos recentes, e o aumento da pressão sobre o Governo
Federal por modificações e reformas na economia nacional por meio de mudanças nas políticas e
normas monetárias, fiscais, creditícias e tarifárias, podem ser realizadas mudanças com impactos
adversos que a Companhia não pode prever no momento. Frente ao momento imprevisível, não é
possível antever o impacto das reformas nos negócios da Companhia. Os negócios da Companhia,
a sua posição financeira, o resultado de suas operações, as suas perspectivas de negócios, bem
como o valor de mercado das ações de sua emissão podem ser impactados negativamente por novas
políticas ou normas que envolvam ou afetem fatores como:
•

instabilidade social, econômica e política;

•

expansão ou contração da economia brasileira;

•

controles cambiais e restrições de remessas ao exterior;

•

inflação;

•

taxas de juros;

•

flutuação cambial;

•

disponibilidade de crédito;

•

liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos;

•

política fiscal, política monetária e alterações na legislação tributária;

•

racionamento de água e energia, bem como variação nos preços da energia;

•

leis e regulamentos aplicáveis ao setor no qual a Companhia atua;

•

interpretação de leis trabalhistas e previdenciárias;

•

aumento da taxa de desemprego; e

•

outros acontecimentos políticos, diplomáticos, 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 esses ou outros fatores no futuro, agravada pelos impactos da pandemia da COVID19 no ano de 2020, pode contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para o aumento da volatilidade
no mercado de capitais brasileiro. Além disso, a economia brasileira foi afetada por eventos políticos
recentes que também afetaram a confiança dos investidores e do público em geral, prejudicando assim
o desempenho econômico brasileiro. Assim, tais incertezas e outros acontecimentos futuros na economia
brasileira poderão afetar negativamente as atividades e resultados operacionais da Companhia e,
consequentemente, a cotação das ações de emissão da Companhia.
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A inflação e os esforços do Governo Federal de combate à inflação, inclusive aumentando as
taxas de juros, podem afetar adversamente a economia brasileira e os negócios, operações e
condição financeira da Companhia.
O Brasil já experimentou, no passado, índices de inflação extremamente elevados. Durante esse
período, a economia brasileira foi negativamente impactada por medidas adotadas pelo Governo
Federal com o intuito de controlar a inflação ou até mesmo por receio e especulação sobre eventuais
medidas governamentais a serem adotadas. Esse cenário contribuiu diretamente para a incerteza
econômica existente no Brasil e para o aumento da volatilidade do mercado de valores mobiliários
brasileiro.
O Governo Federal tem adotado medidas de controle da inflação que, frequentemente, têm incluído
a manutenção de política monetária restritiva, com histórico de altas taxas de juros, o que pode
restringir a disponibilidade de crédito e reduzir o crescimento econômico. Por outro lado, políticas
mais brandas do governo e do Banco Central e quedas nas taxas de juros podem desencadear
aumentos da inflação e, consequentemente, a volatilidade do crescimento econômico e a
necessidade de aumentos repentinos e significativos da taxa de juros. A taxa de inflação brasileira,
segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - IPCA, medido pelo IBGE, para os exercícios
encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, foi de 4,31%, 3,75% e 2,95%
respectivamente. Uma das consequências deste combate à inflação é a variação significativa das
taxas de juros oficiais no Brasil, que variaram de 13,75% a.a. em 31 de dezembro de 2016, 7,00%
a.a. em 31 de dezembro de 2017, 6,50% a.a. em 31 de dezembro de 2018 e 4,50% em 31 de
dezembro de 2019, conforme estabelecido pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central do
Brasil (COPOM), sendo que na data deste Formulário de Referência está em 2,00% a.a.
Nesse sentido, o Brasil continua sujeito a um aumento de inflação como consequência da
intervenção do Governo Federal, inclusive mediante a redução ou aumento das taxas de juros e a
intervenção no mercado de câmbio e ações para ajustar ou fixar o valor do real. O risco para a
Companhia é o de que caso o Brasil volte a experimentar índices de inflação elevada, a Companhia
não seja capaz de reajustar os preços que cobra de seus clientes para compensar os efeitos do
aumento da inflação sobre a sua estrutura de custos, o que poderá desencadear em um aumento
nos custos e redução da margem operacional líquida da Companhia.
Além disso, em 7 de novembro de 2020, Joseph Biden venceu a eleição presidencial dos Estados
Unidos da América e assumirá o cargo como o 46º Presidente dos Estados Unidos da América em
20 de janeiro de 2021. A Companhia não tem controle e não pode prever o efeito da administração
de Biden ou de suas políticas. Tais acontecimentos, bem como potenciais crises e outras formas de
instabilidade política deles decorrentes ou quaisquer outros acontecimentos não previstos, podem
afetar adversamente a Companhia e o valor de mercado de suas ações. O Presidente dos Estados
Unidos da América tem poder considerável para determinar políticas e ações governamentais que
podem gerar um efeito adverso relevante na economia global e na estabilidade política global. A
Companhia não pode assegurar que o novo governo implementará políticas destinadas a promover
a estabilidade macroeconômica, a disciplina orçamental e os investimentos nacionais e estrangeiros,
o que pode ter um efeito adverso relevante no mercado financeiro e no mercado de valores
mobiliários no Brasil, bem como nas empresas brasileiras, incluindo a Companhia, e nos valores
mobiliários de titularidade de emissores brasileiros.
A economia brasileira e o preço de mercado dos valores mobiliários brasileiros estão sujeitos
a acontecimentos e percepções de riscos em outros países, sobretudo em países de
economia emergente e nos Estados Unidos.
O mercado de valores mobiliários brasileiro sofre grande influência de fatores e percepções externas,
incluindo os Estados Unidos, países europeus, bem como outros países latino-americanos e de
mercados emergentes. As condições econômicas e de mercado de países da América Latina, Ásia,
América do Norte, Europa e outros, exercem, em diferentes escalas, impacto no valor de mercado
dos valores mobiliários negociados no Brasil e nos títulos de empresas brasileiras negociados em
mercados estrangeiros. Embora as condições econômicas na Europa e nos Estados Unidos possam
diferir significativamente das condições econômicas do Brasil, as reações dos investidores a
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acontecimentos nesses outros países podem ter um efeito adverso sobre o preço de mercado de
valores mobiliários de emissores brasileiros.
Os preços das ações negociadas na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), por exemplo, foram
historicamente sensíveis a flutuações nas taxas de juros nos Estados Unidos, bem como a variações
das principais bolsas de valores dos Estados Unidos. Além disso, as crises em outros países de
mercados emergentes podem diminuir o interesse de investidores em valores mobiliários de
emissores brasileiros, incluindo as ações da Companhia. Esses eventos podem afetar negativamente
o preço de mercado das ações de emissão da Companhia, restringir o acesso da Companhia aos
mercados de capitais e comprometer a capacidade de financiar as suas operações no futuro com
termos favoráveis ou independentemente dos termos.
Além disso, a crise financeira e a instabilidade política nos Estados Unidos, Europa e outros países,
inclusive em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19, afetaram a economia global,
produzindo diversos efeitos que, direta ou indiretamente, impactaram o mercado de capitais e a
economia brasileira, como as flutuações no preço de títulos emitidos por empresas listadas, reduções
na oferta de crédito, deterioração da economia global, flutuação das taxas de câmbio e inflação, entre
outras, que podem, direta ou indiretamente, afetar a Companhia adversamente. Em junho de 2016,
o Reino Unido convocou um referendo em que a maioria de sua população votou pelo Reino Unido
para sair da União Europeia. A Companhia não tem controle e não pode prever o efeito da saída do
Reino Unido da União Europeia nem sobre se e até que ponto outros estados membros decidirão
sair da União Europeia no futuro, bem como o impacto que isso poderia ter na cotação das ações da
Companhia.
Estes desenvolvimentos, bem como potenciais crises e formas de instabilidade política daí
decorrentes ou qualquer outro desenvolvimento imprevisto, podem afetar negativamente a
Companhia e o valor de mercado das ações de sua emissão.
A instabilidade política e econômica no Brasil pode afetar adversamente os negócios da
Companhia, resultados de suas operações e o preço de negociação de suas ações.
O ambiente político brasileiro influenciou historicamente e continua influenciando o desempenho da
economia do país. As crises políticas afetaram e continuam afetando a confiança dos investidores e
do público em geral, resultando em desaceleração econômica e aumento da volatilidade dos títulos
emitidos por empresas brasileiras.
A recente instabilidade econômica no Brasil contribuiu para a redução da confiança do mercado na
economia brasileira e para o agravamento da situação do ambiente político interno. Além disso, os
mercados brasileiros tiveram um aumento na volatilidade devido às incertezas decorrentes de várias
investigações em andamento sobre acusações de lavagem de dinheiro e corrupção conduzidas pela
Polícia Federal brasileira e pelo Ministério Público Federal, incluindo a maior investigação conhecida
como “Lava Jato”. Tais investigações tiveram um impacto negativo na economia e no ambiente
político do país. Os efeitos da Lava Jato, assim como outras investigações relacionadas à corrupção,
resultaram em um impacto adverso na imagem e na reputação das empresas envolvidas, bem como
na percepção geral do mercado sobre a economia brasileira, o ambiente político e dos mercados de
capitais. A Companhia não tem e não pode prever se tais investigações ou denúncias em andamento
levarão a uma maior instabilidade política e econômica ou se novas alegações contra funcionários
do governo e/ou empresas surgirão no futuro.
Adicionalmente, durante o mês de abril de 2020, o Presidente da República se envolveu em
discussões políticas que culminaram na exoneração do então Ministro da Saúde, Luiz Henrique
Mandetta e do pedido de exoneração do então Ministro da Justiça, Sergio Moro. Mencionados exMinistros eram considerados nomes fortes do atual Governo Federal e as ocasiões em que as
alterações ministeriais ocorreram provocaram ainda mais instabilidade na economia brasileira e no
mercado de capitais. A Companhia não pode garantir que o desenrolar desses eventos terá o condão
de provocar impactos adversos adicionais à situação político-econômica do Brasil. Além disso, a
Companhia não pode garantir que outros eventos políticos não provocarão ainda mais instabilidade
na economia brasileira, no mercado de capitais e na cotação de suas ações.
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Até a data deste Formulário de Referência, o presidente Jair Bolsonaro está sendo investigado pelo
STF pela suposta prática de atos impróprios alegados pelo ex-ministro da Justiça, Sr. Sergio Moro.
Segundo o ex-ministro, o presidente teria solicitado a nomeação de funcionários da polícia federal
brasileira. Caso o presidente tenha cometido tais atos, quaisquer consequências resultantes,
incluindo uma potencial abertura de processo de impeachment, poderiam ter efeitos adversos
relevantes no ambiente político e econômico no Brasil, bem como em negócios que operam no Brasil,
inclusive nos negócios da Companhia.
Além disso, qualquer dificuldade do Governo Federal em conseguir maioria no Congresso Nacional
poderia resultar em impasse, agitação política e manifestações massivas e/ou greves que poderiam
afetar adversamente as operações da Companhia. Incertezas em relação à implementação, pelo
governo, de mudanças relativas às políticas monetária, fiscal e previdenciária, bem como à legislação
pertinente, podem contribuir para a instabilidade econômica. Essas incertezas e novas medidas
podem aumentar a volatilidade do mercado de títulos brasileiros.
O Presidente do Brasil tem poder para determinar políticas e expedir atos governamentais relativos à
condução da economia brasileira e, consequentemente, afetar as operações e o desempenho
financeiro das empresas, incluindo da Companhia. Não é possível prever quais políticas o Presidente
irá adotar, muito menos se tais políticas ou mudanças nas políticas atuais poderão ter um efeito adverso
sobre a Companhia ou sobre a economia brasileira. A incerteza política e econômica e quaisquer novas
políticas ou mudanças nas políticas atuais podem ter um efeito adverso relevante sobre os negócios,
resultados operacionais, situação financeira e perspectivas da Companhia. A incerteza sobre se o
governo brasileiro implementará mudanças na política ou regulamentação que afetem esses ou outros
fatores no futuro pode contribuir para a incerteza econômica no Brasil e para aumentar a volatilidade
dos títulos emitidos no exterior por empresas brasileiras, incluindo a Companhia.

A instabilidade cambial pode ter um efeito adverso relevante sobre a economia brasileira e
sobre a Companhia.
A moeda brasileira flutua em relação ao dólar norte-americano e outras moedas estrangeiras. No
passado, o Governo Federal adotou diferentes regimes cambiais, incluindo desvalorizações
repentinas, minidesvalorizações periódicas (durante as quais a frequência dos ajustes variava de
diária para mensal), controles cambiais, mercados com caixa de câmbio dupla e um sistema de taxa
de câmbio flutuante. Desde 1999, o Brasil adota um sistema de taxa cambial flutuante, com
intervenções do Banco Central do Brasil na compra ou venda de moeda estrangeira. De tempos em
tempos, ocorrem flutuações significativas na taxa cambial entre o real e o dólar norte-americano e
outras moedas. Em 29 de dezembro de 2017, a taxa de câmbio Real/Dólar estava R$3,31, passando
para R$4,03 ao final de 2019. Já em 30 de setembro de 2020, a taxa de câmbio Real/Dólar atingiu
R$5,64, desvalorização de 39,9% frente à taxa de 31 de dezembro de 2019. O real pode desvalorizar
ou valorizar substancialmente com relação ao dólar norte-americano no futuro. A instabilidade
cambial pode ter um efeito adverso relevante sobre a Companhia. A desvalorização do real frente ao
dólar norte-americano pode criar pressões inflacionárias no Brasil e provocar aumentos nas taxas de
juros, o que poderia afetar negativamente o crescimento da economia brasileira como um todo. Em
30 de setembro de 2020, cerca de R$ 370 milhões em empréstimos e financiamentos bancários da
Companhia eram denominados em dólares norte-americanos.
O equipamento de depilação a laser da Companhia é produzido pela Candela nos Estados Unidos, sendo
importado através da Skintec, que é o distribuidor exclusivo da Candela no Brasil, com seu preço atrelado
ao dólar. Tendo em vista que a aquisição das máquinas de depilação a laser representa aproximadamente
69% do investimento de instalação das unidades da Companhia, a desvalorização cambial do real frente ao
dólar e a volatilidade do Real podem aumentar o custo de aquisição das máquinas de depilação a laser pela
Companhia e afetar o retorno esperado das lojas da Companhia. O consumível das sessões de depilação
a laser, criogênio, que atua para resfriar a pele e proporcionar uma experiência mais indolor, também é
precificado em dólar, e, portanto, uma desvalorização do real frente ao dólar pode elevar os custos e afetar
os resultados da Companhia adversamente. A desvalorização também reduziria o valor dos dividendos
distribuídos em dólar norte-americano e o equivalente ao preço de negociação das ações da Companhia
em dólares norte-americanos.
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Adicionalmente, a desvalorização do real pode criar pressões inflacionárias adicionais no Brasil e
acarretar aumentos das taxas de juros, podendo afetar de modo negativo a economia brasileira como
um todo e os nossos resultados, por conta da retração no consumo e do aumento dos nossos custos.
Por outro lado, a valorização do real pode levar à deterioração das contas correntes do país e da
balança de pagamentos, bem como a um enfraquecimento no crescimento do produto interno bruto
gerado pela exportação. Não exercemos quaisquer influências sobre a política cambial adotada no
Brasil e nem dispõe da capacidade de prevê-la. O negócio, a situação financeira, os resultados
operacionais e as nossas perspectivas poderão ser afetados negativamente por mudanças em tais
políticas cambiais
Um mercado ativo e líquido para as ações ordinárias da Companhia pode não se desenvolver.
A volatilidade e falta de liquidez dos mercados de capitais brasileiros podem limitar
substancialmente a capacidade de vender as ações ordinárias de emissão da Companhia pelo
preço e no momento desejados.
Investir em valores mobiliários brasileiros, tais como as ações ordinárias de emissão da Companhia,
frequentemente envolve riscos maiores do que investir em valores mobiliários de emissores de outros
países, com condições políticas e econômicas mais estáveis, além de que investimentos em valores
mobiliários brasileiros são geralmente considerados mais especulativos por natureza. Esses
investimentos estão sujeitos a:
•

mudanças no ambiente regulatório, fiscal, econômico e político que podem afetar sua
capacidade de total ou parcial de receber recursos relacionados aos seus investimentos; e

•

restrições sobre investimentos estrangeiros e repatriação do capital investido.

O mercado de capitais brasileiro é substancialmente menor, menos líquido, mais concentrado e pode
ser mais volátil do que os principais mercados de capitais estrangeiros, tais como o dos Estados
Unidos da América ou da Europa e não são tão rigorosamente supervisionados quanto esses
mercados. A falta de liquidez relativa e a menor capitalização do mercado acionário brasileiro podem
limitar substancialmente a capacidade dos investidores de vender seus valores mobiliários pelo preço
e no momento em que desejarem.
Ainda, o preço de ações após a realização de uma oferta está frequentemente sujeito a volatilidade.
Se um mercado de negociação ativo e líquido de ações ordinárias emitidas pela Companhia não for
desenvolvido e mantido, o preço de negociação das ações ordinárias poderá ser negativamente
afetado. Além disso, fatores fora do controle da Companhia, como recomendações de analistas ou
eventos afetando o setor de varejo e mudanças nas condições dos mercados financeiros podem ter
um impacto relevante no preço de mercado das ações ordinárias de emissão da Companhia.
Qualquer desvalorização adicional da classificação de crédito do Brasil pode afetar
adversamente o preço das ações da Companhia.
A classificação de risco de crédito afeta a percepção de risco dos investidores e, em consequência,
o preço de negociação de valores mobiliários e rendimentos necessários na emissão futura de
dívidas nos mercados de capitais. Agências de rating avaliam regularmente o Brasil e seus ratings
soberanos, que se baseiam em uma série de fatores, incluindo tendências macroeconômicas,
condições fiscais e orçamentárias, métricas de endividamento e a perspectiva de alterações em
qualquer um desses fatores. O Brasil perdeu grau de classificação da sua dívida soberana nas três
principais agências de classificação de risco baseadas nos EUA: Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch,
conforme descrito abaixo:
•

em fevereiro de 2016, a Standard & Poor's rebaixou o rating de crédito do Brasil de BB+ para
BB, e manteve sua perspectiva negativa sobre o rating, citando uma piora na situação de
crédito desde 2015. Em janeiro de 2018, a Standard & Poor's reduziu seu rating para o BB
com uma perspectiva estável, e em dezembro de 2019, a agência elevou sua perspectiva
para positiva. Entretanto, em abril de 2020, a perspectiva foi novamente rebaixada para
estável, como resultado da desaceleração no PIB por conta da pandemia, do aumento de
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gastos pelo governo para enfrentar a pandemia e do aumento no nível de incerteza no avanço
da agenda de reformas estruturais quando a pandemia se dissipar.
•

em fevereiro de 2016, a Moody's rebaixou os ratings do Brasil para abaixo do grau de
investimento, para Ba2 com perspectiva negativa, citando a perspectiva de deterioração
adicional no serviço da dívida do Brasil em um ambiente negativo ou de baixo crescimento,
além de desafiar a dinâmica política. Em abril de 2018, a Moody's manteve o rating de crédito
do Brasil em Ba2, mas mudou sua perspectiva de negativa para estável, o que manteve em
setembro de 2018, citando expectativas de novos cortes nos gastos do governo. O rating e
perspectiva estável foram reafirmados em maio de 2020.

•

em fevereiro de 2018, a Fitch rebaixou a nota de risco de crédito soberano do Brasil para BB
negativo, nota essa que foi reafirmada em agosto de 2018, com uma perspectiva estável,
citando as fraquezas estruturais nas finanças públicas, alto endividamento do governo, fracas
perspectivas de crescimento, ambiente político e questões relacionadas à corrupção. O rating
BB negativo de risco de crédito soberano do Brasil foi reafirmado em maio de 2019, bem como
em maio de 2020, com perspectiva negativa, citando a deterioração dos cenários econômico e
fiscal brasileiro e de riscos da piora para ambas dimensões, diante da renovada incerteza
política, além das incertezas sobre duração e intensidade da pandemia da COVID-19.

A classificação de crédito soberana do Brasil atualmente é avaliada abaixo do grau de investimento
pelas três principais agências de rating acima mencionadas. Consequentemente, os preços dos
títulos emitidos por empresas brasileiras foram afetados negativamente. A continuação ou o
agravamento da atual recessão brasileira e a contínua incerteza política, entre outros fatores, podem
levar a novos rebaixamentos. Qualquer nova degradação das classificações de crédito soberano do
Brasil poderá aumentar a percepção de risco dos investidores e, como resultado, aumentar o custo
futuro da emissão de dívida e afetar adversamente o preço de negociação das ações ordinárias de
emissão da Companhia.
Potenciais oscilações das taxas de juros poderão provocar efeito prejudicial nos negócios da
Companhia e nos preços de mercado das ações de emissão da Companhia.
Oscilações do cenário prospectivo para as principais taxas de juros tanto da economia brasileira
quanto das principais taxas de referência dos mercados desenvolvidos, podem impactar o resultado
financeiro da Companhia. O impacto direto de alta de juros se dá na parcela da carteira de
investimentos prefixada, impactando negativamente a marcação à mercado destes ativos sensíveis
a variação das taxas de juros. Analogamente, reduções expressivas das taxas de juros
eventualmente podem impactar o resultado financeiro, vide menor rentabilidade da parcela indexada
às taxas flutuantes como CDI e SELIC, podendo em casos de grandes oscilações nas taxas de juros
refletir nos preços de mercado das ações de sua emissão.
Para os exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, o índice das taxas médias
do CDI foi de 5,96%, 6,42% e 9,93%, respectivamente. Oscilações nas principais taxas de juros da
economia brasileira podem ter os seguintes efeitos, diretos ou indiretos: (i) impacto na demanda por
produtos vendidos pela Companhia, (ii) mudança nas taxas de juros de crédito ao consumidor, (iii)
diminuição da rentabilidade dos produtos financeiros oferecidos pela Companhia, (iv) mudanças nos
termos comerciais com fornecedores e prestadores de serviços (v) impacto na capacidade da
Companhia de obter empréstimos, (vi) aumento do custo do endividamento, resultando em maiores
despesas financeiras, entre outros. Estes efeitos podem causar tanto queda nas vendas como
diminuição da rentabilidade, e assim, podem impactar adversamente as atividades da Companhia e
seus negócios.
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'HVFULomRGRVSULQFLSDLVULVFRVGHPHUFDGR
$V DWLYLGDGHV GD &RPSDQKLD D H[S}H D GLYHUVRV WLSRV GH ULVFR GHQWUH RV TXDLV VH GHVWDFDP
L ULVFRGHPHUFDGRLQFOXLQGRRULVFRGHPRHGDHRULVFRGHSUHoR LL ULVFRGHFUpGLWR LLL ULVFR
GHOLTXLGH] LY ULVFRGHWD[DGHMXURVH Y ULVFRGHJHVWmRGHFDSLWDO
Risco de mercado
5LVFRGHPRHGD
$PRHGDEUDVLOHLUDWHPVRIULGRGHVYDORUL]Do}HVUHFRUUHQWHVHPUHODomRDRGyODUQRUWHDPHULFDQRH
RXWUDV PRHGDV IRUWHV DR ORQJR GRV ~OWLPRV DQRV 'XUDQWH WRGR HVVH SHUtRGR R *RYHUQR )HGHUDO
LPSOHPHQWRX GLYHUVRV SODQRV HFRQ{PLFRV H XWLOL]RX GLYHUVDV SROtWLFDV FDPELDLV LQFOXLQGR
GHVYDORUL]Do}HV UHSHQWLQDV PLQLGHVYDORUL]Do}HV SHULyGLFDV QDV TXDLV D IUHTXrQFLD GRV DMXVWHV
YDULRXGHGLiULDDPHQVDO VLVWHPDVGHPHUFDGRGHFkPELRIOXWXDQWHFRQWUROHVFDPELDLVHPHUFDGR
GHFkPELRGXSOR'HWHPSRVHPWHPSRVKRXYHIOXWXDo}HVVLJQLILFDWLYDVGDWD[DGHFkPELRHQWUHR
UHDOHRGyODUQRUWHDPHULFDQRDVVLPFRPRHQWUHRUHDOHRXWUDVPRHGDVIRUWHV(QWUHH
RUHDOVRIUHXUHFRUUHQWHVGHVYDORUL]Do}HVIUHQWHDRGyODU
$RILQDOGHHDVFRWDo}HVGRGyODUHPUHODomRDRUHDOIRUDPGH55H
5UHVSHFWLYDPHQWHRTXHUHSUHVHQWRXXPDGHVYDORUL]DomRGRUHDOIUHQWHDRGyODUGH
HPHXPDGHVYDORUL]DomRGHHPHPUHODomRDRVDQRVLPHGLDWDPHQWHDQWHULRUHV
(P  GH VHWHPEUR GH  D FRWDomR GR GyODU HP UHODomR DR UHDO IRL GH 5 XPD
GHVYDORUL]DomRGHIUHQWHjFRWDomRGHGHGH]HPEURGH(PUD]mRGLVVRQmRVHSRGH
JDUDQWLUTXHRUHDOQmRVHUiGHVYDORUL]DGRHPUHODomRDRGyODUQRYDPHQWH$VGHVYDORUL]Do}HVGR
UHDOFRPUHODomRDRGyODUSRGHPFULDUSUHVV}HVLQIODFLRQiULDVQR%UDVLOHDFDUUHWDUDXPHQWRVGDV
WD[DVGHMXURVSRGHQGRDIHWDUGHPRGRQHJDWLYRDHFRQRPLDEUDVLOHLUDFRPRXPWRGR
$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVHVWmRH[SRVWDVSULQFLSDOPHQWHD YDULDo}HVQDWD[DGHFkPELRGR
GyODUQRUWHDPHULFDQRFRQVLGHUDQGRTXHRFXVWRGDPiTXLQDXWLOL]DGDQRVSURFHGLPHQWRVGHGHSLODomR
DODVHUpSUHFLILFDGDHPGyODUGHPRGRTXHWDLVRVFLODo}HVSRGHPID]HUFRPTXHRLQYHVWLPHQWRGD
&RPSDQKLDHPQRYDVPiTXLQDVYDULHSRGHQGRLPSDFWDURUHWRUQRGDVORMDVDVHUHPLQDXJXUDGDV
(PGHVHWHPEURGHFHUFDGH5PLOK}HVGRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVEDQFiULRV
HUDPGHQRPLQDGRVHPGyODUHVQRUWHDPHULFDQRV
3DUDRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV swaps D&RPSDQKLDFRQVLGHUDFRPRFHQiULRSURYiYHO
&HQiULR, DVWD[DVGHFkPELRIXWXUDVGR5HDOHPUHODomRDRGyODUQRUWHDPHULFDQRREWLGDVQD%
SDUDRYHQFLPHQWRGRVLQVWUXPHQWRVHFDOFXODGDVREUHRYDORUQRPLQDOGRFRQWUDWR
$&RPSDQKLDDGRWRXRVFHQiULRVHTXLYDOHQWHV &HQiULR,,  &HQiULR,,,  &HQiULR,9 H
 &HQiULR9 VREUHDVUHVSHFWLYDVWD[DVGHFkPELRXWLOL]DGDVQDGHWHUPLQDomRGRFHQiULRSURYiYHO
'tYLGD±&LWLEDQN
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9DULDomR GD WD[D GH
FkPELR
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'tYLGD±&LWLEDQN
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'tYLGD±6DQWDQGHU
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5LVFRGHSUHoRGRVVHUYLoRVHUHFHLWDVGD&RPSDQKLD
2DFLUUDPHQWRGDFRQFRUUrQFLDSRGHOHYDUD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVDUHYHUHPVHXVSUHoRV
GHVHUYLoRVWHQGRLPSDFWRGLUHWRVREUHRVUHVXOWDGRV
5LVFRGHWD[DGHMXURV
$&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDDRULVFRGHPXGDQoDVQDVWD[DVGHMXURVTXHSRGHLPSDFWDUR UHWRUQR
VREUHVHXVDWLYRVGHFXUWRSUD]R$GLFLRQDOPHQWHSDUWHGRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVWrPVXDV
WD[DVDWUHODGDVVXEVWDQFLDOPHQWHjYDULDomRGR&',
1RFDVRGRVHPSUpVWLPRVRULVFRDVVRFLDGRGHFRUUHGDSRVVLELOLGDGHGHDXPHQWRQDVWD[DVGH&',
TXH UHVXOWHP HP DFUpVFLPR GDV GHVSHVDV ILQDQFHLUDV -i SDUD DV DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV R ULVFR
GHFRUUH GD SRVVLELOLGDGH GH UHGXomR QDV WD[DV GH &', TXH GLPLQXDP DV UHFHLWDV ILQDQFHLUDV$
DQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHDEDL[RGHPRQVWUDGDIRLGHVHQYROYLGDFRQVLGHUDQGRDH[SRVLomRDR&',
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DD SDUDGLDV
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Risco de crédito
,QFRUUHHPULVFRGHFUpGLWRRVYDORUHVGHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DUHSUHVHQWDGRVSRUGHSyVLWRV
HDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGHFXUWtVVLPRSUD]RHPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVQRSDtV
$H[SRVLomRGD&RPSDQKLDDRULVFRGHFUpGLWRpGHPRQVWUDGDQDWDEHODDEDL[R

HPPLOKDUHVGH5HDLV 


(PGH
VHWHPEURGH

(PGHGH]HPEURGH









&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D









,QVWUXPHQWRV
GHULYDWLYRV









&RQWDV D UHFHEHU GH FOLHQWHV
FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH 









7RWDO









ILQDQFHLURV

Risco de liquidez
2ULVFRGHOLTXLGH]RULJLQDVHGDIDOWDGHUHFXUVRVQRIOX[RGHFDL[DSDUDDWHQGHUjVQHFHVVLGDGHV
RSHUDFLRQDLV
2WRWDOGRSDVVLYRHUDGH5PLOK}HVHPGHVHWHPEURGH5PLOK}HVHP
GHGH]HPEURGH5PLOK}HVHPGHGH]HPEURGHH5PLOK}HVHPGH
GH]HPEURGH
2 tQGLFH GH OLTXLGH] JHUDO GD &RPSDQKLD PHGLGR SHOD VRPD GR DWLYR FLUFXODQWH H QmR FLUFXODQWH
GLYLGLGRSHODVRPDGRSDVVLYRFLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWHHUDGH[HPGHVHWHPEURGH[
HPGHGH]HPEURGH[HPGHGH]HPEURGHH[HPGHGH]HPEURGH
*HVWmRGHFDSLWDO
(VWHULVFRHVWiUHODFLRQDGRjFDSDFLGDGHGHLQYHVWLPHQWRGD&RPSDQKLDTXHSRUVXDYH]LQIOXHQFLD
R SURFHVVR GH FUHVFLPHQWR H UHWRUQR DRV VHXV LQYHVWLGRUHV 'HVVD IRUPD QRV H[HUFtFLRV VRFLDLV
HQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHRtQGLFHGHHQGLYLGDPHQWR UHSUHVHQWDGR
SHODVRPDGRSDVVLYRFLUFXODQWHHGRSDVVLYRQmRFLUFXODQWHGLYLGLGRSHORSDWULP{QLROtTXLGR HUDGH
[[H[UHVSHFWLYDPHQWHVHQGRTXHQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEUR
GHHVVHLQGLFDGRUDWLQJLX[
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3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVHUHOHYDQWHV
3DUDRVILQVGHVWHLWHPIRUDPFRQVLGHUDGRVFRPRSURFHVVRVLQGLYLGXDOPHQWHUHOHYDQWHV L SURFHVVRV
FRPYDORULQGLYLGXDOLJXDORXVXSHULRUD5PLOKmRH LL SURFHVVRVTXHLQGLYLGXDOPHQWHSRVVDPYLUD
LPSDFWDUQHJDWLYDPHQWHDLPDJHPGD&RPSDQKLD$&RPSDQKLDDSUHVHQWDDVHJXLUXPDEUHYHGHVFULomR
GRVSURFHVVRVPDLVUHOHYDQWHVHPTXHILJXUDFRPRSDUWHVHJUHJDGRVSRUVXDQDWXUH]D
Processos de natureza tributária
(P  GH VHWHPEUR GH  D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV ILJXUDYDP FRPR SDUWH HP 
SURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVHMXGLFLDLVGHQDWXUH]DWULEXWiULDHSUHYLGHQFLiULD(VWHVSURFHVVRVYHUVDP
SULQFLSDOPHQWHVREUHDH[FOXVmRGR,66GDEDVHGHFiOFXOR3,6H&2),16
'HDFRUGRFRPDDQiOLVHGD&RPSDQKLDDVVHVVRUDGDSRUVHXVDGYRJDGRVH[WHUQRVHPGHVHWHPEUR
GHRYDORUWRWDOHQYROYLGRQRVSURFHVVRVHPDQGDPHQWRHUDGHDSUR[LPDGDPHQWH5PLOK}HV
VHQGR5PLOK}HVFRPFKDQFHGHSHUGDUHPRWD5PLOK}HVFRPFKDQFHGHSHUGDSRVVtYHOH
5PLOK}HVFRPFKDQFHGHSHUGDSURYiYHOGRVTXDLV5PLOK}HVIRUDPSURYLVLRQDGRV
3URFHVVRQ~PHUR $,,0



DMXt]R

3UHIHLWXUDGH6mR-RVpGRV&DPSRV

ELQVWkQFLD

-XQWD0XQLFLSDOGH5HFXUVRVGH6mR-RVpGRV&DPSRV

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU/DVHUFRUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
5pX3UHIHLWXUDGH6mR-RVpGRV&DPSRV

H YDORUHV
HQYROYLGRV

EHQV

RX

GLUHLWRV

5

ISULQFLSDLVIDWRV

$/DVHUFRUSHPLWLDDVQRWDVILVFDLVXWLOL]DQGRRFyGLJRGHILVLRWHUDSLD  $
3UHIHLWXUD DXWXRX D HPSUHVD SRLV HOD HQWHQGH TXH R FyGLJR FRUUHWR SDUD D
RSHUDomR p R GH HVWpWLFD   H FRP LVVR TXHULD TXH UHFROKrVVHPRV D
GLIHUHQoDHQWUHDVDOtTXRWDV GHSDUD 

JFKDQFHGHSHUGD

&DXVDSHUGLGD

K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD

(P  R UHFXUVR RUGLQiULR IRL MXOJDGR H LPSURYLGR SRU YRWDomR
XQkQLPH
$GHFLVmRILQDOIRLGHVIDYRUiYHOD/DVHUFRUSHD&RPSDQKLDWHUiTXHUHDOL]DU
R UHFROKLPHQWR GR ,66 GHYLGR GR SHUtRGR GH GH]HPEUR GH  D MXOKR GH
 )RL HVWLSXODGR R PRQWDQWH D SDJDU QR YDORU GH 5 $
&RPSDQKLDRSWRXSHORSDUFHODPHQWRGDGtYLGDHPPHVHVHRGHVHPEROVR
ILQDQFHLURDWXDOL]DGR PXOWDHMXURV VHUiGHDSUR[LPDGDPHQWH5

$omR'HFODUDWyULDQ
DMXt]R

7ULEXQDOGH-XVWLoDGR(VWDGRGH6mR3DXOR9DUDGD)D]HQGD3~EOLFDGR)RUR
GH%DUXHUL63

ELQVWkQFLD

6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDOH6XSUHPR7ULEXQDOGH-XVWLoD

FGDWDGHLQVWDXUDomR



GSDUWHVQRSURFHVVR

$XWRU(/)UDQFKLVLQJ/WGD
5pX0XQLFtSLRGH%DUXHUL

H YDORUHV
HQYROYLGRV

EHQV

RX

GLUHLWRV

5±YDORUGDFDXVDDWXDOL]DGRHP
$PSDUDGRVSRUXPDOLPLQDUGHDEULOGHDPDLRGHQmRHIHWXDPRV
GHSyVLWRMXGLFLDOSRUWDQWRWHUHPRVGHVHPEROVRILQDQFHLURSDUDHVVHSHUtRGR
QR YDORU GH 5 FRUULJLGR DR ORQJR GR WHPSR HTXLYDOHQWH D
5 HP  GH VHWHPEUR GH   $ SDUWLU GH MXQKR GH 
UHDOL]DPRVGHSyVLWRMXGLFLDOWRWDOL]DQGRRYDORUGH5FRUULJLGRDR
ORQJRGRWHPSR HTXLYDOHQWHD5HPGHVHWHPEURGH 
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ISULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVH GH $omR 'HFODUDWyULD GLVWULEXtGD HP  SOHLWHDQGR D
LQH[LVWrQFLDGHUHODomRMXUtGLFRWULEXWiULDSDUDGLVFXVVmRGDLPSRVVLELOLGDGHGH
H[LJrQFLDGH,66VREUHYDORUHVRULXQGRVGRFRQWUDWRGHIUDQTXLD
$DomRGHFODUDWyULDWHYHVHQWHQoDIDYRUiYHOHPSULPHLUDLQVWkQFLD  
FRQILUPDGDSHODVHJXQGDLQVWkQFLDHPSDUDGHFODUDUDLQH[LVWrQFLD
GHUHODomRMXUtGLFRWULEXWiULDSDUDH[LJrQFLDGH,66VREUHYDORUHVRULXQGRVGRV
FRQWUDWRVGHIUDQTXLDFHOHEUDGRVSHOD(/)UDQFKLVLQJ/WGD
2 0XQLFtSLR GH %DUXHUL LQWHUS{V WDQWR 5HFXUVR (VSHFLDO TXDQWR 5HFXUVR
([WUDRUGLQiULRHPIXQomRGRDFyUGmRSURIHULGRSHOR7ULEXQDOGH-XVWLoD
$WXDOPHQWHR6XSHULRU7ULEXQDOGH-XVWLoDGHWHUPLQRXRUHWRUQRGRVDXWRVSDUD
R7ULEXQDOGHRULJHPDILPGHDJXDUGDUDGHFLVmRGRWHPDTXHIRLDIHWDGRSHOD
UHSHUFXVVmRJHUDO 7HPD67) 
27ULEXQDOGH-XVWLoDGR(VWDGRGH6mR3DXORGHWHUPLQRXRVREUHVWDPHQWRGR
5HFXUVR ([WUDRUGLQiULR DSUHVHQWDGR HP UD]mR GD UHSHUFXVVmR JHUDO
UHFRQKHFLGDVREUHRWHPDHPGLVFXVVmR

JFKDQFHGHSHUGD

3URYiYHO

K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD

(PFDVRGHGHFLVmRILQDOGHVIDYRUiYHOD(/)UDQFKLVLQJ/WGDWHUiTXHUHDOL]DU
RUHFROKLPHQWRGR,66GHYLGRGHGDUHFHLWDUHIHUHQWHDRSHUtRGRGHDEULO
GHDWpDSUHVHQWHGDWD$PSDUDGRVSRUXPDOLPLQDUGHDEULOGHD
PDLRGHQmRHIHWXDPRVGHSyVLWRMXGLFLDOSRUWDQWRWHUHPRVGHVHPEROVR
ILQDQFHLURSDUDHVVHSHUtRGRQRYDORUGH5FRUULJLGRDRORQJRGR
WHPSR HTXLYDOHQWHD5HPGHVHWHPEURGH $SDUWLUGH
MXQKR GH  UHDOL]DPRV GHSyVLWR MXGLFLDO WRWDOL]DQGR R YDORU GH
5FRUULJLGRDRORQJRGRWHPSR HTXLYDOHQWHD5HP
GHVHWHPEURGH 3DUDHVVHSHUtRGRQmRWHUHPRVGHVHPEROVRILQDQFHLUR
(P DPERV RV FDVRV D PXOWD QmR p DSOLFiYHO SRLV WUDWDVH GH LPSRVWR FRP
H[LJLELOLGDGHVXVSHQVD

Parcelamento de débitos tributários
$ &RUSyUHRV VXEVLGLiULD GD &RPSDQKLD DGHULX D XP SURJUDPD GH SDUFHODPHQWR RUGLQiULR
DEUDQJHQGRGpELWRVGH3,6&2),16,53-H&6//FRPVDOGRGHYHGRUFRQVROLGDGRHPGH]HPEUR
GHGH5 FLQFRPLOK}HVVHLVFHQWRVHWULQWDHGRLVPLOTXLQKHQWRVHXPUHDLVH
RLWHQWD FHQWDYRV  2 IDWR JHUDGRU GHVWH SDUFHODPHQWR HVWi DVVRFLDGR j PXGDQoD GR FULWpULR GH
UHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDQRSHUtRGR$GLFLRQDOPHQWHD&RUSyUHRVDGHULXDXPRXWURSURJUDPDGH
SDUFHODPHQWRVLPSOLILFDGRDEUDQJHQGRWDPEpPGpELWRVGH3,6&2),16,53-H&6//FRPVDOGR
GHYHGRUFRQVROLGDGRHPGH]HPEURGHGH5 TXDWURPLOK}HVGX]HQWRVHYLQWHH
VHWHHVHLVFHQWRVHWULQWDHXPUHDLVHRLWHQWDFHQWDYRV &DVRD&RPSDQKLDGHVFXPSUDRVWHUPRV
GRSDUFHODPHQWRRYDORUWRWDOGHYLGRSRGHYLUDVHUFREUDGRHPXPD~QLFDSDUFHODRTXHSRGHUi
DIHWDUDGYHUVDPHQWHDFRQGLomRILQDQFHLUDGD&RPSDQKLD
Processos de natureza trabalhista e previdenciária
(P  GH VHWHPEUR GH  D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV ILJXUDYDP FRPR SDUWH HP 
SURFHVVRV MXGLFLDLV GH QDWXUH]D WUDEDOKLVWD H SUHYLGHQFLiULD (VWHV SURFHVVRV YHUVDP
SULQFLSDOPHQWHVREUHSDJDPHQWRGHKRUDVH[WUDVDGLFLRQDOGHLQVDOXEULGDGHGLIHUHQoDVVDODULDLV
LQGHQL]DomRSRUGDQRVPRUDLVHUHFHELPHQWRGHYHUEDVFRQWUDWXDLVHUHVFLVyULDV'HDFRUGRFRPD
DQiOLVHGD&RPSDQKLDDVVHVVRUDGDSRUVHXVDGYRJDGRVH[WHUQRVHPGHVHWHPEURGHR
YDORUWRWDOHQYROYLGRQRVSURFHVVRVHPDQGDPHQWRHUDGHDSUR[LPDGDPHQWH5PLOK}HVVHQGR
5PLOKmRFRPFKDQFHGHSHUGDUHPRWD5PLOK}HVFRPFKDQFHGHSHUGDSRVVtYHOH5
PLOKmRFRPFKDQFHGHSHUGDSURYiYHOGRVTXDLV5PLOK}HVIRUDPSURYLVLRQDGRV
'HQWUHRVSURFHVVRVGHQDWXUH]DWUDEDOKLVWDHSUHYLGHQFLiULDD&RPSDQKLDHVXDVVXEVLGLiULDVQmR
VmRSDUWHHPTXDOTXHUDomRMXGLFLDORXSURFHGLPHQWRDGPLQLVWUDWLYRTXHSRVVDVHUFRQVLGHUDGDFRPR
UHOHYDQWHHPYLUWXGHGRYDORUHQYROYLGRRXGDPDWpULDHPGLVFXVVmR
Processos de natureza cível e outros 
(P  GH VHWHPEUR GH  D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV ILJXUDYDP FRPR SDUWH HP 
SURFHVVRV FtYHLV MXGLFLDLV H QHQKXP SURFHVVR FtYHO DGPLQLVWUDWLYR 2V REMHWRV GRV UHIHULGRV
SURFHVVRV HQYROYHP L  LQGHQL]DomR SRU GDQRV PDWHULDLV HRX PRUDO FXPXODGD FRP UHVFLVmR GH
FRQWUDWR LL  UHYLVLRQDO GH DOXJXHO FRPR DXWRUD Do}HV GLVWULEXtGDV UHFHQWHPHQWH HP IXQomR GD
SDQGHPLD LLL  REULJDomR GH ID]HU FRPELQDGD FRP GDQRV PRUDLV 'H DFRUGR FRP D DQiOLVH GD
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&RPSDQKLDDVVHVVRUDGDSRUVHXVDGYRJDGRVH[WHUQRVHPGHVHWHPEURGHRYDORUWRWDO
HQYROYLGRQRVSURFHVVRVFRPFKDQFHGHSHUGDUHPRWDSRVVtYHOHSURYiYHOHUDGHDSUR[LPDGDPHQWH
5 PLOKmR 5 PLOK}HV H 5 PLOKmR UHVSHFWLYDPHQWH H VHQGR TXH GHVVHV SURFHVVRV
5PLOKmRIRLSURYLVLRQDGR
'HQWUHRVSURFHVVRVGHQDWXUH]DFtYHOHRXWURVLQGLYLGXDOPHQWHUHOHYDQWHVSDUDD&RPSDQKLDHP
GHVHWHPEURGHGHVWDFDPVHHPUD]mRGRYDORUHRXGHVHXREMHWRRVHJXLQWH
3URFHVVRQ
DMXt]R

3URPRWRULDGH-XVWLoDGH9RWRUDQWLP

ELQVWkQFLD

1mRDSOLFiYHO

FGDWDGHLQVWDXUDomR

GHIHYHUHLURGH

GSDUWHVQRSURFHVVR

5HSUHVHQWDGR$70&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD ³$70´ 
5HSUHVHQWDQWH6RFLHGDGH%UDVLOHLUDGH'HUPDWRORJLD±6%'

H YDORUHV
HQYROYLGRV



EHQV

RX

GLUHLWRV

1mRDSOLFiYHO

ISULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVH GH LQTXpULWR FLYLO TXH WUDPLWRX SHUDQWH D 3URPRWRULD GH -XVWLoD GH
9RWRUDQWLP TXH YLVDYD D DSXUDU HYHQWXDO GHIHLWR GH VHUYLoR GH GHSLODomR
SUHVWDGRSHOD$70QDFRPDUFDGH9RWRUDQWLP2REMHWRGRLQTXpULWRFLYLOHUD
DYDOLDUVH L DGHSLODomRDODVHUDSUHVHQWDULVFRVjVD~GHGH TXHPDHODVH
VXEPHWH LL HVVHVULVFRVVHH[LVWHQWHVVmRDOWRVRXEDL[RVH LLL DDYDOLDomR
PpGLFDSUpYLDRXSRVWHULRUGDVSHVVRDVTXHVHVXEPHWHPDRSURFHGLPHQWRp
QHFHVViULD SDUD HYLWDU RX DWHQXDU HVVHV ULVFRV $ $70 DSUHVHQWRX
HVFODUHFLPHQWRV LQIRUPDQGR TXH L  QmR Ki OHJLVODomR HVSHFtILFD VREUH D
DSOLFDomRGHODVHUSDUDDUHWLUDGDGHSHORVHPWUDWDPHQWRHVWpWLFRWDPSRXFR
TXDOTXHUQRUPDTXHREULJXHRXDILUPHVHUQHFHVViULDDQiOLVHPpGLFDSUpYLDRX
SRVWHULRU j UHDOL]DomR GR SURFHGLPHQWR HVWpWLFR LL  D DSOLFDomR GR ODVHU p
UHDOL]DGD SRU ILVLRWHUDSHXWDV KDELOLWDGRV FRP &HUWLILFDGRV GH )LVLRWHUDSLD HP
'HUPDWR IXQFLRQDO TXH UHDOL]DP DYDOLDo}HV PpGLFDV DQWHV H GHSRLV GR
SURFHGLPHQWR FRQIRUPH QRUPDV HVWDEHOHFLGDV SHORV &RQVHOKRV 5HJLRQDO H
)HGHUDOGH)LVLRWHUDSLDH7HUDSLD2FXSDFLRQDOH LLL RHVWDEHOHFLPHQWRSRVVXL
'HFODUDomR GH 5HJXODULGDGH SDUD )XQFLRQDPHQWR HPLWLGR SHOR &RQVHOKR
)HGHUDOGH)LVLRWHUDSLDH7HUDSLD2FXSDFLRQDOGD7HUFHLUD5HJLmR2352&21
WDPEpP SUHVWRX HVFODUHFLPHQWRV LQIRUPDQGR TXH HQWUH  H  QmR
KRXYH TXDOTXHU UHFODPDomR HP UHODomR j $70 SRU HIHLWRV SUHMXGLFLDLV
GHFRUUHQWHV GH SURFHGLPHQWRV GH GHSLODomR D ODVHU (P  GH VHWHPEUR GH
 R 3URPRWRU GH -XVWLoD UHVSRQViYHO SHOR ,QTXpULWR SURPRYHX VHX
DUTXLYDPHQWR DWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDLQGDSHQGHQWHGH
KRPRORJDomRSHOR&RQVHOKR6XSHULRUGR0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGH6mR
3DXOR SRUHQWHQGHU³não haver, ao menos por ora, razão jurídica ou fática para
que o Ministério Público venha a buscar, pela via administrativa consensual ou
pela via judicial contenciosa, o estabelecimento de qualquer de condição ou
restrição técnica, incluindo a imposição de avaliação médica anterior,
concomitante ou posterior, à realização dos aludidos procedimentos´ 2
3URPRWRUGH-XVWLoDUHVVDOWRXTXHHYHQWXDOOHVmRDGLUHLWRVGHFRQVXPLGRUHV
SHOD IDOWD GH IRUQHFLPHQWR GH LQIRUPDo}HV DGHTXDGDV VREUH RV ULVFRV GRV
SURFHGLPHQWRVGDGHSLODomRDODVHUQRVHVWDEHOHFLPHQWRVSRGHUiVHUDQDOLVDGD
HPSURFHGLPHQWRDSDUWDGR$WpDGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD$70
QmRWLQKDFRQKHFLPHQWRGHTXDOTXHUDomRFLYLOS~EOLFDHQYROYHQGRRWHPDGR
,QTXpULWR&LYLO

JFKDQFHGHSHUGD

1mRDSOLFiYHO

K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD

1D KLSyWHVH GH UHYHUVmR GR DUTXLYDPHQWR Mi GHWHUPLQDGR SHOR 3URPRWRU GH
-XVWLoD UHVSRQViYHO SHOR ,QTXpULWR R 0LQLVWpULR 3~EOLFR SRGHUi L  SURSRU XP
7HUPR GH $MXVWDPHQWR GH &RQGXWD 7$&  D VHU ILUPDGR FRP D $70 RX LL 
DMXL]DUXPDDomRFLYLOS~EOLFDFDVRHQWHQGDSHODRFRUUrQFLDGHOHVmRDGLUHLWRV
WUDQVLQGLYLGXDLV SRU IDWRV REMHWR GR ,QTXpULWR &LYLO D TXDO SRGHULD VXMHLWDU D
&RPSDQKLD D SUHMXt]R ILQDQFHLUR HRX LPSDFWR RSHUDFLRQDOUHSXWDFLRQDO QD
&RPSDQKLD
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3URFHVVRQ
DMXt]R

9DUD&tYHOGR)RUR&HQWUDOGD&DSLWDOGH6mR3DXOR

ELQVWkQFLD

LQVWkQFLD

FGDWDGHLQVWDXUDomR


$XWRUD&RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$ ³&RUSyUHRV´ 

GSDUWHVQRSURFHVVR

5pX6XO$PpULFD&RPSDQKLDGH6HJXUR6D~GH6$ ³6XO$PpULFD´ 
H YDORUHV
HQYROYLGRV

EHQV

RX

GLUHLWRV

5

ISULQFLSDLVIDWRV

7UDWDVH GH DomR GH UHVFLVmR FRQWUDWXDO FXPXODGD FRP SHGLGR GH WXWHOD GH
XUJrQFLDDMXL]DGDSHOD&RUSyUHRVSDUDREWHUDUHVFLVmRGR&RQWUDWRGH6HJXUR
6XO$PHULFD6D~GH(PSUHVDULDO´FHOHEUDGRFRPD6XO$PpULFDHPGHPDLR
GHSDUDRIRUQHFLPHQWRGHVHUYLoRGHVHJXURVD~GHDRVIXQFLRQiULRVGD
&RPSDQKLD(PPDUoRGHDVSDUWHVGHUDPLQtFLRDQHJRFLDo}HVVREUHD
UHQRYDomRGRFRQWUDWRHGRLVPHVHVGHSRLVDUpLQIRUPRXTXHRYDORUPHQVDO
GRSUrPLRVHULDUHDMXVWDGRHP$&RPSDQKLDQRWLILFRXIRUPDOPHQWHD
Up SRU GXDV YH]HV QRV PROGHV H[LJLGRV SHOD VHJXUDGRUD SDUD VROLFLWDU D
UHVFLVmRHQHJRFLDURSDJDPHQWRGDPXOWDPDVWHYHTXHEXVFDUDYLDMXGLFLDO
GLDQWHGDUHFXVDGDVHJXUDGRUD$&RUSyUHRVHQWmRUHTXHUHXDFRQFHVVmRGD
WXWHODSURYLVyULDGHXUJrQFLDSDUDVXVSHQGHUDVFREUDQoDVUHODWLYDVDRDYLVR
SUpYLRHjPXOWDUHVFLVyULDHDRILQDODGHFODUDomRGH L QXOLGDGHGDVFOiXVXODV
FRQWUDWXDLVTXHLPSXQKDPRSDJDPHQWRGHPXOWDUHVFLVyULDGHREVHUYkQFLDGH
DYLVRSUpYLRRXSHUtRGRPtQLPRGHPDQXWHQomRGRFRQWUDWRH LL UHVFLVmRGR
FRQWUDWR $ DomR IRL LQWHUSRVWD HP  GH PDLR GH  H DWp D GDWD GHVWH
)RUPXOiULR 5HIHUrQFLD HVWi SHQGHQWH GHFLVmR VREUH WXWHOD DQWHFLSDGD FRP
SUD]R DEHUWR SDUD TXH D &RUSyUHRV VH PDQLIHVWH VREUH D FRQWHVWDomR
DSUHVHQWDGDSHOD6XO$PpULFDHPGHVHWHPEURGH

JFKDQFHGHSHUGD

3RVVtYHO

K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD

(PFDVRGHHYHQWXDOLQGHIHULPHQWRGDDomRD&RPSDQKLDGHYHUiTXLWDUFRPR
YDORU GD PXOWD GH UHVFLVmR HVWLSXODGD QR FRQWUDWR QR PRQWDQWH GH
5 TXH FRUUHVSRQGH D GRLV PHVHV j WtWXOR GH DYLVR SUpYLR
VRPDGRVDPpGLDGDV~OWLPDVIDWXUDVHKRQRUiULRVDGYRFDWtFLRV
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9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
(PGHVHWHPEURGHRYDORUWRWDOHQYROYLGRQRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLDHUDGHDSUR[LPDGDPHQWH5PLOK}HVGRVTXDLV5PLOK}HVIRUDPSURYLVLRQDGRV
$VSURYLV}HVGD&RPSDQKLDVmRUHJLVWUDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO
H DV QRUPDV LQWHUQDFLRQDLV GH UHODWyULR ILQDQFHLUR ,)56  VHQGR FRQVWLWXtGD SURYLVmR SDUD RV
SURFHVVRV FRP SURYiYHO IXWXUR GHVHPEROVR GH FDL[D FRQIRUPH DYDOLDomR GD &RPSDQKLD
DVVHVVRUDGDSRUVHXVFRQVXOWRUHVMXUtGLFRVHOHYDPHPFRQVLGHUDomRDIXQGDPHQWDomRGRVSHGLGRV
MXULVSUXGrQFLDDSOLFDGDHPSURFHVVRVHWULEXQDLVVHPHOKDQWHVHDYDOLDomRHLQWHUSUHWDomRGRVWHPDV
HQYROYLGRV
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3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVFXMDVSDUWHVFRQWUiULDV
VHMDPDGPLQLVWUDGRUHVH[DGPLQLVWUDGRUHVFRQWURODGRUHVH[FRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUHV
1DGDWDGHDSUHVHQWDomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKiSURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRV
RXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVQRVTXDLVD&RPSDQKLDRXFRQWURODGDVIRVVHPSDUWHWHQGRFRPRSDUWHV
FRQWUiULDVDGPLQLVWUDGRUHVRXH[DGPLQLVWUDGRUHVFRQWURODGRUHVRXH[FRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUHV
GD&RPSDQKLDRXGHVXDVFRQWURODGDV
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9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQDGDWDGHDSUHVHQWDomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKi
SURFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVQmRVLJLORVRVQRVTXDLVD&RPSDQKLDRXFRQWURODGDV
IRVVHPSDUWHWHQGRFRPRSDUWHVFRQWUiULDVDGPLQLVWUDGRUHVRXH[DGPLQLVWUDGRUHVFRQWURODGRUHV
RXH[FRQWURODGRUHVRXLQYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLDRXGHVXDVFRQWURODGDV
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3URFHVVRVVLJLORVRVUHOHYDQWHV
1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV QmR ILJXUDYDP FRPR
SDUWHVHPSURFHVVRVVLJLORVRVUHOHYDQWHVTXHQmRWHQKDPVLGRGLYXOJDGRVQRVLWHQVDQWHULRUHV
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3URFHVVRVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYRVRXDUELWUDLVUHSHWLWLYRVRXFRQH[RVQmRVLJLORVRVH
UHOHYDQWHVHPFRQMXQWR
$&RPSDQKLDDSUHVHQWDDVHJXLUXPDEUHYHGHVFULomRGRVSURFHVVRVUHSHWLWLYRVRXFRQH[RVPDLV
UHOHYDQWHVHPTXHILJXUDFRPRSDUWHVHJUHJDGRVSRUVXDQDWXUH]D
3URFHVVRVFRQH[RVGHQDWXUH]DWUDEDOKLVWD
D1DWXUH]D
$&RPSDQKLDpSDUWHHPSURFHVVRVGHQDWXUH]DWUDEDOKLVWDTXHWUDWDPVREUH
L  YHUEDV UHVFLVyULDV LL  KRUDV H[WUDV LLL  DVVpGLR PRUDO LY  DGLFLRQDO GH
LQVDOXEULGDGH Y DF~PXORGHIXQomR YL UHIOH[RVQDVYHUEDVUHVFLVyULDV YLL 
GDQRPRUDOH YLLL GLIHUHQoDVGHFRPLVVmR
EYDORUHVHQYROYLGRV
9DORU HQYROYLGR DJUHJDGR DWXDOL]DGR HP VHW  GH WDLV SURFHVVRV p GH 5
VRPDGRVWRGDVFDXVDVSRVVtYHLVSURYiYHLVHUHPRWDV
F DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH (PFDVRGHSHUGDWHUHPRVLPSDFWRPDWHULDOUHODFLRQDGRDRYDORUGDFDXVDH
SHUGD
HYHQWXDOULVFRUHSXWDFLRQDO


3URFHVVRVFRQH[RVGHQDWXUH]DFtYHO
D1DWXUH]D

EYDORUHVHQYROYLGRV
F DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD

$&RPSDQKLDpSDUWHHPSURFHVVRVGHQDWXUH]DFtYHOTXHWUDWDPVREUH L 
LQWHUFRUUrQFLDV RULXQGDV GR ODVHU SRU HYHQWXDO Pi H[HFXomR GR VHUYLoR LL 
LQVDWLVIDomR GR FOLHQWH FRP R VHUYLoR FRQWUDWDGR H LLL  GLVFRUGkQFLD GR
FRQVXPLGRUFRPPXOWDH[SUHVVDQRFRQWUDWRGHVHUYLoRSDUDUHVFLVmR
9DORU HQYROYLGR DJUHJDGR DWXDOL]DGR HP VHW  GH WDLV SURFHVVRV p GH
5VRPDGRVWRGDVFDXVDVSRVVtYHLVSURYiYHLVHUHPRWDV
(PFDVRGHSHUGDWHUHPRVLPSDFWRPDWHULDOUHODFLRQDGRDRYDORUGDFDXVDH
HYHQWXDOULVFRUHSXWDFLRQDO

9DORUWRWDOSURYLVLRQDGRGRVSURFHVVRVGHVFULWRVQRLWHP
'H DFRUGR FRP D DQiOLVH GD &RPSDQKLD DVVHVVRUDGD SRU VHXV DGYRJDGRV H[WHUQRV HP  GH
VHWHPEURGHRYDORUWRWDOHQYROYLGRQRVSURFHVVRVWUDEDOKLVWDVFRQH[RVHPDQGDPHQWRHUDGH
DSUR[LPDGDPHQWH5PLOK}HVVHQGR5PLOKmRFRPFKDQFHGHSHUGDUHPRWD5PLOK}HV
FRPFKDQFHGHSHUGDSRVVtYHOH5PLOKmRFRPFKDQFHGHSHUGDSURYiYHOGRVTXDLV5PLOK}HV
IRUDPSURYLVLRQDGRV
'H DFRUGR FRP D DQiOLVH GD &RPSDQKLD DVVHVVRUDGD SRU VHXV DGYRJDGRV H[WHUQRV HP  GH
VHWHPEURGHRYDORUWRWDOHQYROYLGRQRVSURFHVVRVFtYHLVFRQH[RVFRPFKDQFHGHSHUGDUHPRWD
SRVVtYHO H SURYiYHO HUD GH DSUR[LPDGDPHQWH 5 PLOKmR 5 PLOK}HV H 5 PLOKmR
UHVSHFWLYDPHQWHHVHQGRTXHGHVVHVSURFHVVRVGRVTXDLV5PLOKmRIRLSURYLVLRQDGR
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2XWUDVFRQWLQJrQFLDVUHOHYDQWHV
26U3DXOR-RVp,iV]0RUDLVGLUHWRUSUHVLGHQWHHDFLRQLVWDGD&RPSDQKLDILJXUDFRPRUpXQDDomR
FLYLO S~EOLFD Q  GLVWULEXtGD HP  H DWXDOPHQWH HP FXUVR QD YDUD
~QLFD GR IRUR 3DULTXHUD$oX $ DomR GLVFXWH D DXVrQFLD GH OLFLWDomR H QXOLGDGH GRV FRQWUDWRV GH
DGYRFDFLD FXMR VHUYLoR FRQWUDWDGR p R GH ³UHYLVmR H OHYDQWDPHQWR GDV GHFODUDo}HV GH GDGRV H
LQIRUPDo}HVSDUDDDSXUDomRGRVtQGLFHVGHSDUWLFLSDomRGRPXQLFtSLRGH3DULTXHUD$oXQRSURGXWR
GDDUUHFDGDomRGR,&06´
'XUDQWHRFXUVRGRSURFHVVRIRLUHDOL]DGDSHUtFLDWpFQLFDQRVDUTXLYRVGR0XQLFtSLRHPTXHUHVWRX
FRPSURYDGRTXHRVUpXVFXPSULUDPDGHTXDGDPHQWHRFRQWUDWRHWLYHUDPVXDFRQWUDWDomRMXVWLILFDGD
SRUVXDH[SHUWLVH$WpRPRPHQWRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDRSURFHVVRHQFRQWUDYDVHHP
IDVHGHDSUHVHQWDomRGHPHPRULDLV
$omR&LYLO3~EOLFDQ

DMXt]R

9DUDÒQLFDGR)RUR'LVWULWDOGH3DULTXHUD$oXGD&RPDUFDGH-DFXSLUDQJD63

ELQVWkQFLD

1mRDSOLFiYHO

FGDWDGHLQVWDXUDomR

GHDEULOGH

GSDUWHVQRSURFHVVR
H YDORUHV
HQYROYLGRV

EHQV

ISULQFLSDLVIDWRV

0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGH6mR3DXOR;3DXOR-RVp,iV]GH0RUDLVHRXWURV
RX

GLUHLWRV

9DORUGDFDXVD QmRDWXDOL]DGR 5
9DORUHVWLPDGRGHSHUGDH[FOXVLYDPHQWHHPUHODomRDRFRUUpX3DXOR0RUDLV
5
7UDWDVHGH$omR&LYLO3~EOLFDSURSRVWDSHOR0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGH
6mR3DXORFRQWUD=LOGR:DFK2UODQGR0LODQ253$0±2UJDQL]DomR3DXOLVWD
GH$VVHVVRULDDRV0XQLFtSLRV6&/WGD3DXOR-RVp,iV]GH0RUDLVH+XPEHUWR
$QW{QLR/RGRYLFR

1RFDVRHPTXHVWmRR0LQLVWpULR3~EOLFRGR(VWDGRGH6mR3DXORDOHJRXD
DXVrQFLDGHOLFLWDomRHSRUFRQVHJXLQWHQXOLGDGHGRVFRQWUDWRVFXMR³serviço
contratado é o de revisão e levantamento das declarações de dados
informativos para a apuração dos índices de participação do Município de
Pariquera-Açu no produto da arrecadação do ICMS”7DLVFRQWUDWRVFHOHEUDGRV
FRPD253$0HFRPRHVFULWyULRGH3DXOR-RVp,iV]GH0RUDLVVHGHUDPSRU
GLVSHQVDGHOLFLWDomRHVHFRQIXQGLULDPQRREMHWR

'H DFRUGR FRP D GHIHVD R FRQWUDWR GH 3DXOR -RVp ,DV] GH 0RUDHV FRP D
SUHIHLWXUD3DULTXHUD$oXWHULDREMHWRGLVWLQWRHHVWDULDUHODFLRQDGRDSURPRYHU
DomRMXGLFLDOFRQWUDD)D]HQGDGR(VWDGRGH6mR3DXORSDUDRILPGHHYLWDUD
DOHJDGDPHQWHLOHJDO UHWHQomRGHGR,&06GHYLGRSHOR(VWDGR
GH63DR0XQLFtSLRGH3DULTXHUD$oX

)RLGHIHULGDUHDOL]DomRGHSHUtFLDWpFQLFDHDSUHVHQWDGRVTXHVLWRVSHORFRUUpX
3DXOR0RUDLV1DVHTXrQFLDIRLUHDOL]DGDSHORSHULWRMXGLFLDODFRPSDQKDGRGR
DVVLVWHQWHWpFQLFRGRFRUUpX3DXOR0RUDLVEXVFDQRVDUTXLYRVGR0XQLFtSLRGH
3DULTXHUD$oX WHQGR VLGR HQFRQWUDGRV GRFXPHQWRV GD pSRFD GRV IDWRV
SRVVLELOLWDQGRDUHDOL]DomRGHSHUtFLDFRPDHPLVVmRGHODXGRWpFQLFR

2ODXGRWpFQLFRFRQILUPRXDGHIHVDGRFRUUpX3DXOR0RUDLVQRVHQWLGRGHTXH
L RVVHUYLoRVMXUtGLFRVSUHVWDGRV12VHFRQIXQGHPFRPRVUHDOL]DGRVSHOD
253$0 LL  IRL LQWHJUDOPHQWH FXPSULGR R FRQWUDWR ILUPDGR HQWUH D
0XQLFLSDOLGDGHHRFRUUpX3DXOR0RUDLV LLL IRLUHVWLWXtGRj0XQLFLSDOLGDGHGH
3DULTXHUD$oX R YDORU GH 5  RLWHQWD H FLQFR PLO GX]HQWRV H
FLQTXHQWD UHDLV H YLQWH H FLQFR FHQWDYRV  H LY  SDJR DRV SDWURQRV 3$8/2
025$,6H+80%(572/2'29,&2DTXDQWLDGH5 GH]HVVHWHPLO
HFLQTXHQWDUHDLVHTXDWURFHQWDYRV 
1D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD R SURFHVVR HVWi QR SUD]R SDUD
DSUHVHQWDomRGHPHPRULDLVDSyVHQFHUUDGDDIDVHLQVWUXWyULD
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JFKDQFHGHSHUGD

5HPRWD

K DQiOLVH GR LPSDFWR HP FDVR GH
SHUGD

5LVFRGHRUGHPUHSXWDFLRQDOSDUDD&RPSDQKLDHHYHQWXDOSHUGDGHEHQHItFLRV
ILVFDLV

Termo de Ajuste de Conduta
$ $&/2 6HUYLoRV (VWpWLFRV 6$ &13- Q   ³$&/2´  ILUPRX HP 
7HUPR GH $MXVWH GH &RQGXWD ³7$&´  FRP R 0LQLVWpULR 3~EOLFR GR 7UDEDOKR ³037´  QR TXDO IRL
GHWHUPLQDGRREULJDo}HVGHID]HUHQmRID]HUEHPFRPRSHQDOLGDGHVHPFDVRGHGHVFXPSULPHQWR
SHOD&RPSDQKLDFRQIRUPHGHVFULWRDEDL[R
7$&1,&
2ULJHP0LQLVWpULR3~EOLFRGR7UDEDOKRGD5HJLmR
$EUDQJrQFLDLUUHVWULWD
2EMHWR L  FXPSULU FRP D UHDOL]DomR GH H[DPHV DGPLVVLRQDLV EHP FRPR GHPLVVLRQDLV FRP D
FRPSHWHQWH HODERUDomR GR $WHVWDGR GH 6D~GH 2FXSDFLRQDO $62  LL  UHDOL]DU H[DPHV GH IRUPD
SHULyGLFD LLL UHDOL]DUH[DPHVFRPSOHPHQWDUHVGHVFULWRVQR3URJUDPDGH&RQWUROH0pGLFRGH6D~GH
2FXSDFLRQDO 3&062 
3HQDOLGDGHV5HPFDGDFDVRGHGHVFXPSULPHQWR
9LJrQFLDLQGHWHUPLQDGR
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Custodiados
5HJUDVGRSDtVGHRULJHPHGRSDtVHPTXHRVYDORUHVPRELOLiULRVHVWmRFXVWRGLDGRV
D

UHVWULo}HVLPSRVWDVDRH[HUFtFLRGHGLUHLWRVSROtWLFRVHHFRQ{PLFRV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDSRVVXLVHGHQR%UDVLOHVHXVYDORUHVPRELOLiULRV
HQFRQWUDPVHFXVWRGLDGRVQRSDtV
E

UHVWULo}HVjFLUFXODomRHWUDQVIHUrQFLDGRVYDORUHVPRELOLiULRV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDSRVVXLVHGHQR%UDVLOHVHXVYDORUHVPRELOLiULRV
HQFRQWUDPVHFXVWRGLDGRVQRSDtV
F
KLSyWHVHVGHFDQFHODPHQWRGHUHJLVWUREHPFRPRRVGLUHLWRVGRVWLWXODUHVGHYDORUHV
PRELOLiULRVQHVVDVLWXDomR
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDSRVVXLVHGHQR%UDVLOHVHXVYDORUHVPRELOLiULRV
HQFRQWUDPVHFXVWRGLDGRVQRSDtV
G
KLSyWHVHVHPTXHRVWLWXODUHVGHYDORUHVPRELOLiULRVWHUmRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQD
VXEVFULomR GH Do}HV YDORUHV PRELOLiULRV ODVWUHDGRV HP Do}HV RX YDORUHV PRELOLiULRV
FRQYHUVtYHLVHPDo}HVEHPFRPRGDVUHVSHFWLYDVFRQGLo}HVSDUDRH[HUFtFLRGHVVHGLUHLWR
RXGDVKLSyWHVHVHPTXHHVVHGLUHLWRQmRpJDUDQWLGRFDVRDSOLFiYHO
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDSRVVXLVHGHQR%UDVLOHVHXVYDORUHVPRELOLiULRV
HQFRQWUDPVHFXVWRGLDGRVQRSDtV
H

RXWUDVTXHVW}HVGRLQWHUHVVHGRVLQYHVWLGRUHV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDSRVVXLVHGHQR%UDVLOHVHXVYDORUHVPRELOLiULRV
HQFRQWUDPVHFXVWRGLDGRVQRSDtV
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'HVFULomRGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV
D

SROtWLFDIRUPDOL]DGDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

$ &RPSDQKLD DGRWD XPD SROtWLFD GH JHUHQFLDPHQWRV GH ULVFRV ³3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH
5LVFRV´  D TXDO IRL DSURYDGD HP 5HXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHDOL]DGD HP  GH
QRYHPEURGHFRQIRUPHDWXDOL]DGDHPGHMDQHLURGH
E

REMHWLYRVHHVWUDWpJLDVGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

$3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVHVWDEHOHFHRVSULQFtSLRVHSDUkPHWURVDVHUHPREVHUYDGRV
FRPUHODomRDRSURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRGD&RPSDQKLDFRPYLVWDVDLGHQWLILFDUDYDOLDU
SULRUL]DUHJHUHQFLDUULVFRV$SROtWLFDYLQFXODWRGRVRVGHSDUWDPHQWRVHHPSUHJDGRVGD&RPSDQKLD
$V VXEVLGLiULDV GD &RPSDQKLD WDPEpP GHYHUmR FXPSULU DV GLVSRVLo}HV GD 3ROtWLFD GH
*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV
L

ULVFRVSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR

$&RPSDQKLDEXVFDSURWHomRSDUDRVVHJXLQWHVULVFRV

LL 

•

5LVFR GH Compliance ULVFR GH HVWDU VXMHLWR D TXDLVTXHU VDQo}HV OHJDLV GH FXQKR
UHSXWDFLRQDO RX UHJXODWyULDV RX SUHMXt]R ILQDQFHLUR TXH D &RPSDQKLD SRVVD VRIUHU HP
GHFRUUrQFLDGHVXDIDOKDHPFXPSULUDVOHLVHUHJXODPHQWRVDSOLFiYHLVSROtWLFDVLQWHUQDV
FyGLJRVGHFRQGXWDHSDGU}HVGHERDVSUiWLFDV

•

5LVFR GH &UpGLWR ULVFR UHODWLYR j LQDGLPSOrQFLD GH FOLHQWHV GHYLGR j IDOWD GH FDSDFLGDGH
ILQDQFHLUD SDUD KRQUDU VXDV GtYLGDV IDOKDV GH FRPXQLFDomR HQWUH D &RPSDQKLD H VHXV
GHYHGRUHVGHVDYHQoDVHQWUHD&RPSDQKLDHVHXVGHYHGRUHVDFHUFDGRVPRQWDQWHVGHYLGRV
HRXWUDV

•

5LVFRGH,QIRUPDomRULVFRUHODFLRQDGRjSHUGDDRPDXXVRRXjGLYXOJDomRQmRDXWRUL]DGD
GHGDGRVSHVVRDLVVHQVtYHLVRXLQIRUPDo}HVFRQILGHQFLDLVGHDFLRQLVWDVLQWHUQRVRXH[WHUQRV
TXH SRVVDP FDXVDU GDQRV RX WUDQVWRUQRV D TXDOTXHU LQGLYtGXR DPHDoDU RV QHJyFLRV GD
&RPSDQKLDRXSUHMXGLFDUVXDUHSXWDomR

•

5LVFRGH/LTXLGH]ULVFRGHIDOWDGHFDSDFLGDGHILQDQFHLUDGD&RPSDQKLDSDUDSDJDUVXDV
GtYLGDVSUHYLVWDVHLPSUHYLVWDVHIHWLYDVHIXWXUDVLQFOXLQGRRSHUDo}HVFRPJDUDQWLDVVHP
DIHWDUVXDVRSHUDo}HVGRGLDDGLDHVHPLQFRUUHUHPSHUGDVVLJQLILFDWLYDV

•

5LVFR GH 0HUFDGR ULVFR GH SUHMXt]R GHYLGR j YDULDomR HP RSHUDo}HV TXH HQYROYDP
IOXWXDo}HVQDWD[DGHFkPELRWD[DVGHMXURVHSUHoRVGHFRPPRGLWLHV

•

5LVFR(VWUDWpJLFRULVFRGHLPSOHPHQWDomRGHXPDHVWUDWpJLDHUUDGDLQDGHTXDGDRXLQHILFD]
TXHGHL[HGHDWLQJLURVREMHWLYRVGD&RPSDQKLDH

•

5LVFR2SHUDFLRQDOULVFRGHSUHMXt]RGHYLGRDIDOKDVGHILFLrQFLDVRXLQDGHTXDomRGHSURFHVVRV
SHVVRDO H VLVWHPDV LQWHUQRV RX HYHQWRV H[WHUQRV LQFOXLQGR PDV QmR VH OLPLWDQGR D ULVFR GH
complianceDVVRFLDGRjLQDGHTXDomRRXGHILFLrQFLDHPFRQWUDWRVDVVLPFRPRVDQo}HVGHYLGDV
DR QmR FXPSULPHQWR GH OHLV H UHJXODPHQWRV H LQGHQL]Do}HV GH GDQRV FDXVDGRV D WHUFHLURV
UHVXOWDQWHVGDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLD7DPEpPLQFOXLIUDXGHVLQWHUQDVHH[WHUQDV
LQVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomR

$&RPSDQKLDSRVVXLRVVHJXLQWHVLQVWUXPHQWRVSDUDJHUHQFLDPHQWRGHVHXVSULQFLSDLVULVFRV
•

5LVFRGHCompliancePRQLWRUDPHQWRFRQWtQXRSHOR'HSDUWDPHQWRGH&RPSOLDQFHH&RQWUROHV
,QWHUQRVGHQRYDVOHLVHUHJXODPHQWRVDRVTXDLVD&RPSDQKLDHVWiRXSRVVDYLUDHVWDUVXMHLWD
DOpP GH PRQLWRUDU DV GHQ~QFLDV UHFHELGDV SRU PHLR GR &DQDO &RQILGHQFLDO 4XDQGR GD
LGHQWLILFDomR GH IDWRV UHOHYDQWHV TXH SRGHP LQIOXHQFLDU DV RSHUDo}HV GD &RPSDQKLD R
'HSDUWDPHQWRGH&RPSOLDQFHH&RQWUROHV,QWHUQRVFRPSDUWLOKDWDLVIDWRVHPUHXQLmRGDGLUHWRULD
SDUDGHILQLomRGHSODQRGHDomRGD&RPSDQKLDVHQHFHVViULR
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•

5LVFR GH &UpGLWR R JHUHQFLDPHQWR p UHDOL]DGR SRU PHLR GH DQiOLVHV SHULyGLFDV GR QtYHO GH
LQDGLPSOrQFLDGRVFOLHQWHVEHPFRPRDGRomRGHIRUPDVHILFD]HVGHFREUDQoD&RPUHODomRDR
ULVFRGHFUpGLWRUHODFLRQDGRjVLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVD&RPSDQKLDSULRUL]DDFRQWUDWDomRGH
LQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVGHSULPHLUDOLQKD

•

5LVFR GH ,QIRUPDomR D &RPSDQKLD SURPRYH WUHLQDPHQWRV H UHSDVVD RULHQWDo}HV D VHXV
FRODERUDGRUHVDFHUFDGHPDQLSXODomRGHGDGRV$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDFRQWDFRPiUHD
GH7,SUySULDFXMDIXQomRpDGHHIHWXDUDUHYLVmRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVUHODFLRQDGRVD7,FRP
RREMHWLYRGHDXPHQWRGDVHJXUDQoDGRVVLVWHPDVGHLQIRUPDomR

•

5LVFRGH/LTXLGH]RJHUHQFLDPHQWRpUHDOL]DGRSRUPHLRGRPRQLWRUDPHQWRFRQWtQXRGRVIOX[RV
GH FDL[D SUHYLVWRV H UHDLV H SHOD PDQXWHQomR GH UHODFLRQDPHQWR SUy[LPR FRP LQVWLWXLo}HV
ILQDQFHLUDVFRPIUHTXHQWHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVSDUDVXSRUWDUGHFLV}HVGHFUpGLWRTXDQGR
GD QHFHVVLGDGH GH UHFXUVRV H[WHUQRV $OpP GLVVR D &RPSDQKLD QmR HIHWXD DSOLFDo}HV
ILQDQFHLUDVGHFDUiWHUHVSHFXODWLYRHFRPDOWRULVFRILQDQFHLUR

•

5LVFR GH 0HUFDGR R GHSDUWDPHQWR ILQDQFHLUR PRQLWRUD DV RVFLODo}HV GH WD[DV GH MXURV H GR
FkPELRTXHSRVVDPLPSDFWDURVUHVXOWDGRVILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDEHPFRPR
FRQWUDWDRSHUDo}HVGHGHULYDWLYRVFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVGHSULPHLUDOLQKDFRPDILQDOLGDGH
GHSURWHomRSDWULPRQLDO KHGJH 

•

5LVFR (VWUDWpJLFR WRGR ILQDO GH H[HUFtFLR D &RPSDQKLD UH~QH WRGRV RV VHXV H[HFXWLYRV H
SURILVVLRQDLVFKDYHSDUDGHILQLomRGRSODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRGRDQRVHJXLQWHDVVLPFRPRVHX
RUoDPHQWRSUHYLVWR3DUDVXSRUWHjH[HFXomRGDHVWUDWpJLDD&RPSDQKLDSRVVXLSURJUDPDGH
SDUWLFLSDomRQRVOXFURVHUHVXOWDGRVSDUDDVSHVVRDVFKDYHGHVXDDGPLQLVWUDomRFRPRREMHWLYR
GHDOLQKDURVLQWHUHVVHVGHVWDVSHVVRDVFKDYHFRPDVPHWDVGD&RPSDQKLDH

•

5LVFR2SHUDFLRQDOD&RPSDQKLDSRVVXLDXGLWRULDLQWHUQDTXHQRGHFRUUHUGRH[HUFtFLRHIHWXD
WHVWHV QRV FRQWUROHV LQWHUQRV SDUD DVVHJXUDU VXD HILFLrQFLD H HILFiFLD 'HQWUH DV IXQo}HV GD
DXGLWRULDHVWiMXOJDUVHDIRUPDFRPRRVFRQWUROHVLQWHUQRVIRUDPGHVHQKDGRVpVXILFLHQWHSDUD
PLWLJDomRGRVULVFRVRSHUDFLRQDLVDWpXPQtYHODFHLWiYHOSHOD&RPSDQKLD4XDQGRLGHQWLILFDGDV
IUDJLOLGDGHVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVVmRUHFRPHQGDGDVPHOKRULDVTXHVmRYDOLGDGDVSHORFRPLWr
GHDXGLWRULDHLPSOHPHQWDGDVSHORVJHVWRUHVGRVSURFHVVRV$DXGLWRULDLQWHUQDDFRPSDQKDR
DQGDPHQWRGRVSODQRVGHDomRSDUDFRUUHomRGDVIDOKDVQRVFRQWUROHVDWpDVXDFRQFOXVmRH
VHUHSRUWDDRFRPLWrGHDXGLWRULDRXGLUHWDPHQWHDRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR

$ &RPSDQKLD JDUDQWLUi TXH KDMD VXILFLHQWH IOH[LELOLGDGH SDUD UHDJLU UDSLGDPHQWH H SDUD PLWLJDU
DGHTXDGDPHQWH RV ULVFRV $ &RPSDQKLD UHFRQKHFH TXH RV ULVFRV SRGHP VHU HIHWLYDPHQWH
JHUHQFLDGRVVHHVVDJHVWmRHVWLYHULQFXWLGDQDFXOWXUDGD&RPSDQKLD2SURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWR
GRULVFRVHUiUHDOL]DGRSRUPHLRGHDXGLWRULDLQWHUQDHH[WHUQDYLVDQGRDPLQLPL]DUDVFRQVHTXrQFLDV
GD RFRUUrQFLD GH XP ULVFR FRP EDVH HP LPSDFWR H SUREDELOLGDGH UHFRQKHFHQGRVH TXH R ULVFR
SURSULDPHQWHGLWRSRGHQmRVHUHOLPLQDGR
LLL 

HVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRV

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHPIXQFLRQDPHQWRGHVGHHFXMRPDQGDWRDWXDO
LQLFLRXVHHPGHQRYHPEURGHVHUiUHVSRQViYHOSRU
•

GHWHUPLQDUR$SHWLWHSRU5LVFRV DVVLPHQWHQGLGRRQtYHOGHULVFRDVVRFLDGRjFRQVHFXomR
GRV REMHWLYRV GD &RPSDQKLD  H HVWDEHOHFHU D FXOWXUD GD JHVWmR GR ULVFR GHQWUR GD
&RPSDQKLDHVSHFLDOPHQWHFRPUHODomRDQRYDVLQLFLDWLYDVHULVFRVHPHUJHQWHV

•

WRPDUDVGHFLV}HVSULQFLSDLVFRPUHODomRDRSURFHVVRGHJHVWmRGHULVFRVGD&RPSDQKLD
LQFOXLQGRRVTXHSRVVDPDIHWDURSHUILOGHULVFRRXH[SRVLomRGD&RPSDQKLD

•

DSURYDUTXDLVTXHUPXGDQoDVQD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVH

508

PÁGINA: 82 de 407

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

5.1 - Política de Gerenciamento de Riscos

•

UHYLVDUPRQLWRUDUHDSURYDUDVHVWUDWpJLDVJHUDLVGD&RPSDQKLDSDUDDJHVWmRGRULVFRHRV
SDSpLVHUHODWyULRVHODERUDGRVSHOR&RPLWrGH$XGLWRULDHSHODVGLYLV}HVGHFRQWUROHVLQWHUQRV
HCompliance;

•

GHILQLUHJHULURQtYHOGHH[SRVLomRDRULVFRQDFRQGXomRGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD;

•

DVVHJXUDU DR &RPLWr GH $XGLWRULD DXWRQRPLD RSHUDFLRQDO DSURYDQGR RUoDPHQWR SUySULR
GHVWLQDGRDFREULUGHVSHVDVFRPVHXIXQFLRQDPHQWRH

•

UHFHEHU SRU PHLR GR &RPLWr GH $XGLWRULD R UHSRUWH GDV DWLYLGDGHV GD $XGLWRULD ,QWHUQD
DYDOLDQGRDRPHQRVDQXDOPHQWHVHDHVWUXWXUDHRUoDPHQWRGHVWDiUHDVmRVXILFLHQWHVDR
GHVHPSHQKRGHVXDVIXQo}HV

'LUHWRULD
$ 'LUHWRULD GD &RPSDQKLD FXMR PDQGDWR DWXDO LQLFLRXVH HP  GH QRYHPEUR GH  VHUi
UHVSRQViYHOSRU
•

LPSOHPHQWDUDVHVWUDWpJLDVGD&RPSDQKLDDSURYDGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRP
UHODomRj*HVWmRGR5LVFR

•

SURSRUDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRR$SHWLWHSRU5LVFRGD&RPSDQKLD

•

FRQGX]LU XPD UHYLVmR SHULyGLFD GD 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV H DSUHVHQWDU
TXDLVTXHUVXJHVW}HVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

•

DYDOLDUSHULRGLFDPHQWHD$YDOLDomRGH5LVFR DVVLPHQWHQGLGDDDYDOLDomRTXDQWLWDWLYDRX
TXDOLWDWLYDGDQDWXUH]DHGDPDJQLWXGHGRULVFRUHODWLYRVDRVREMHWLYRVGD&RPSDQKLDD
TXDOpEDVHDGDQDVYXOQHUDELOLGDGHVHDPHDoDVFRQKHFLGDVRXFRQWLQJHQWHVDVVLPFRPR
QD SUREDELOLGDGH GH FRQFUHWL]DomR GDV DPHDoDV H QR SRWHQFLDO LPSDFWR VREUH D
&RPSDQKLD UHODWDQGRTXDLVTXHUGHVFREHUWDVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

•

DYDOLDUHPRQLWRUDUR5LVFR(VWUDWpJLFR

•

LGHQWLILFDU TXDLVTXHU 5LVFRV DQWHFLSDGDPHQWH H FRQGX]LU R *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFR
FRUUHODWDH

•

DX[LOLDUQDHODERUDomRGRVUHODWyULRVUHODFLRQDGRVDR*HUHQFLDPHQWRGR5LVFR

&RPLWrGH$XGLWRULD
2&RPLWrGH$XGLWRULDGD&RPSDQKLDHPIXQFLRQDPHQWRGHVGHGHQRYHPEURGHHVWDUi
HQFDUUHJDGRGH
•

UHYHURFXPSULPHQWRSHOD&RPSDQKLDGDVOHLVSDGU}HVHUHJXODPHQWRVDSOLFiYHLV

•

DYDOLDUHDQDOLVDURXVRHDFRQILDELOLGDGHGRVFRQWUROHVLQWHUQRVULVFRVGHcomplianceH
FRUSRUDWLYRV

•

ILVFDOL]DURGHVHPSHQKRGHWHUFHLURVFRQWUDWDGRVSDUDGDUVXSRUWHDRVWDIIGHVLJQDGRSDUD
GHVHPSHQKDUIXQo}HVGHcomplianceFRQWUROHVLQWHUQRVHULVFRFRUSRUDWLYR

•

UHYLVDUDVSULQFLSDLVSROtWLFDVGD&RPSDQKLDLQFOXLQGRDVSROtWLFDVLQWHUQDVHR&yGLJRGH
&RQGXWDeWLFDSURSRQGRTXDLVTXHUPXGDQoDVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

•

FRRUGHQDU H PRQLWRUDU DV DWLYLGDGHV GH FDQDO GH GHQ~QFLDV whistleblower  H RXYLGRULD
ombudsman DVVHJXUDQGRDDXWRQRPLDVLJLORFRQILGHQFLDOLGDGHHXPDPELHQWHOLYUHGH
UHWDOLDo}HV

•

DYDOLDUHPRQLWRUDUDVH[SRVLo}HVGHULVFRGD&RPSDQKLD
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•

LQYHVWLJDUHPRQLWRUDUHYHQWRVTXHSRVVDPSUHMXGLFDURVFRQWUROHVLQWHUQRVHDSROtWLFDGH
complianceGD&RPSDQKLD

•

IRUQHFHU WUHLQDPHQWR UHFRUUHQWH DR SHVVRDO GD &RPSDQKLD FRP YLVWDV D DVVHJXUDU TXH
VHMDPFDSD]HVGHLGHQWLILFDUHYLWDUDYDOLDUPRQLWRUDUHPLWLJDUULVFRVH

•

DFRPSDQKDU DV DWLYLGDGHV GD $XGLWRULD ,QWHUQD H GD iUHD GH &RPSOLDQFH H &RQWUROHV
,QWHUQRV

'HSDUWDPHQWRGH&RQWURODGRULD
2'HSDUWDPHQWRGH&RQWURODGRULDVHUHSRUWDSDUDR9LFH3UHVLGHQWH)LQDQFHLURHGH5HODo}HVFRP
,QYHVWLGRUHVHVHUiUHVSRQViYHOSRU

HVWXGDU FRQWURODU H UHJLVWUDU R SDWULP{QLR GDV HQWLGDGHV FRP EDVH QDV LQIRUPDo}HV
FRQWiEHLV


SURYHULQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVSDUDDWRPDGDGHGHFLV}HVH



DWHQGHUDVSROtWLFDVSUiWLFDVHQRUPDVFRQWiEHLVYLJHQWHV

'HSDUWDPHQWRGH&RPSOLDQFHH&RQWUROHV,QWHUQRV
2'HSDUWDPHQWRGH&RPSOLDQFHH&RQWUROHV,QWHUQRVHPIXQFLRQDPHQWRGHVGHMDQHLURGHVH
UHSRUWDSDUDR9LFH3UHVLGHQWH)LQDQFHLURHGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVHVHUiUHVSRQViYHOSRU


PDSHDUHJHUHQFLDURVULVFRVDRVTXDLVD&RPSDQKLDpH[SRVWD



UHDOL]DUDXGLWRULDVLQGHSHQGHQWHVQDViUHDVGHQHJyFLRV



DSOLFDUWRGDVDVSUiWLFDVGHcomplianceSRUPHLRGHSROtWLFDVQRUPDVHSURFHGLPHQWRVH



JHUHQFLDUHDSXUDUUHODWRVUHDOL]DGRVSRUPHLRGHQRVVRFDQDOFRQILGHQFLDO

$XGLWRULD,QWHUQD
$iUHDGHDXGLWRULDLQWHUQDGD&RPSDQKLDFRPRWHUFHLUDOLQKDGHGHIHVDYLQFXODGDDR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRSRUPHLRGR&RPLWrGH$XGLWRULDpUHVSRQViYHOSRU
•

DGPLQLVWUDURVLVWHPDGHJHUHQFLDPHQWRGH5LVFR

•

IRUQHFHU DSRLR PHWRGROyJLFR DRV GHSDUWDPHQWRV RSHUDFLRQDLV H IXQFLRQDLV GD &RPSDQKLD
SRUPHLRGHIHUUDPHQWDVHVHUYLoRVVREGHPDQGD

•

IRUQHFHULQIRUPDo}HVSUHFLVDVtQWHJUDVHVXILFLHQWHVSDUDDPRGHODJHPGH5LVFRV

•

DSUHVHQWDUSHUFHSomRTXDQWRjH[SRVLomRDR5LVFR PDJQLWXGHGHLPSDFWRHSUREDELOLGDGH
GHRFRUUrQFLD VHSRVVtYHOSDXWDGDWDPEpPHPLQGLFDGRUHVGHPHUFDGR

•

SURSRUOLPLWHVSDUDH[SRVLomRDRV5LVFRVHVXJHULUDYDOLDULPSODQWDUHPRQLWRUDUDVDo}HV
FRPRREMHWLYRGHUHGX]LUDH[SRVLomRDR5LVFR

•

VXSHUYLVLRQDURSURFHVVRGHDYDOLDomRGH5LVFRVHPFRQMXQWRFRPD'LUHWRULDHDVVHJXUDU
PRQLWRUDPHQWR FRQVWDQWH GH 5LVFRV GH IRQWHV H[WHUQDV FRP YLVmR SURVSHFWLYD VREUH RV
5LVFRVHPHUJHQWHV

•

DFRPSDQKDU D 'LUHWRULD QD LPSODQWDomR GHVWD 3ROtWLFD SRU PHLR GD GLVVHPLQDomR GH
IHUUDPHQWDVHERDVSUiWLFDV
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•

DYDOLDU RV 5LVFRV DVVRFLDGRV D FHUWRV SURMHWRV HVWUDWpJLFRV SDUFHULDV RX WUDQVDo}HV GH
IXV}HVHDTXLVLo}HV

•

FXPSULURVOLPLWHVGH5LVFRVDSURYDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

•

FRPXQLFDU WHPSHVWLYDPHQWH RV HYHQWRV GH 5LVFR TXH DSUHVHQWDUHP WHQGrQFLD GH
RFRUUrQFLD HRX HYHQWXDO H[WUDSRODomR GH OLPLWHV SDUD GLVFXVVmR QRV IyUXQV H DOoDGDV
DSURSULDGDV

•

DVVHJXUDUDVLQIRUPDo}HVGLVSRQLELOL]DGDVj'LUHWRULDVREUH5LVFRVRXLQFLGHQWHVEHPFRPR
FRRUGHQDU R VLVWHPD GH JHUHQFLDPHQWR GRV 5LVFRV HP PRPHQWRV GH FULVHV HP FDVR GH
JUDQGHVDFRQWHFLPHQWRV

•

DIHULUDTXDOLGDGHHDHIHWLYLGDGHGRVSURFHVVRVGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGD&RPSDQKLD
VXJHULQGRDOWHUDo}HVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHj'LUHWRULDTXDQGRQHFHVViULR

•

IRUQHFHUTXDQGRVROLFLWDGRLQIRUPDo}HVSUHFLVDVtQWHJUDVHVXILFLHQWHVSDUDDPRGHODJHP

•

DSUHVHQWDU TXDQGR VROLFLWDGR VXD SHUFHSomR TXDQWR j H[SRVLomR DR ULVFR PDJQLWXGH GH
LPSDFWR H SUREDELOLGDGH GH RFRUUrQFLD  VH SRVVtYHO SDXWDGD WDPEpP HP LQGLFDGRUHV GH
PHUFDGRH

•

SURSRUOLPLWHVSDUDH[SRVLomRDRVULVFRVj'LUHWRULD

$VDWULEXLo}HVGDiUHDGHDXGLWRULDLQWHUQDVmRDSURYDGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHQGR
DVDWLYLGDGHVGDiUHDUHSRUWDGDVDR&RPLWrGH$XGLWRULD
$ HVWUXWXUD HQYROYLGD QR JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GD &RPSDQKLD WDO FRPR DFLPD GHVFULWR HVWi
IRUPDOPHQWHSUHYLVWDGHVGHDUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHP
GH QRYHPEUR GH  $ LPSOHPHQWDomR GHVWD HVWUXWXUD VH Gi QR FRQWH[WR GDV DWLYLGDGHV
SUHSDUDWyULDV SDUD D DEHUWXUD GH FDSLWDO GD &RPSDQKLD H DGPLVVmR GDV Do}HV RUGLQiULDV GH VXD
HPLVVmR SDUD QHJRFLDomR QR VHJPHQWR HVSHFLDO GD % 6$ ± %UDVLO %ROVD %DOFmR ³%´ 
GHQRPLQDGR1RYR0HUFDGR
$ &RPSDQKLD HQWHQGH TXH HVWi YLYHQFLDGR QHVWH PRPHQWR XP SHUtRGR GH DGDSWDomR H GH
DSULPRUDPHQWR GH UHODo}HV RUJkQLFDV HVWDEHOHFLGDV HQWUH DV LQVWkQFLDV HQYROYLGDV QR
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRV'HWRGRPRGRFXPSUHGHVWDFDUTXHHPERUDWDOHVWUXWXUDMiHVWHMDSURQWD
SDUDHQWUDUHPIXQFLRQDPHQWRD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGD&RPSDQKLDHQWUDUiHP
YLJRUQDGDWDGHHQWUDGDHPYLJRUGR&RQWUDWRGH3DUWLFLSDomRGR1RYR0HUFDGRDVHUILUPDGRHQWUH
D&RPSDQKLDHD%
3DUD PDLV LQIRUPDo}HV YHMD R IDWRU GH ULVFR ³Os processos de governança, gestão de riscos e
compliance da Companhia, recentemente implementados para fins de adequação às regras do Novo
Mercado, podem falhar em detectar comportamentos contrários à legislação e regulamentação
podendo sujeitar a Companhia à responsabilização cível e administrativa e ocasionar impactos
materiais e adversos nos negócios, situação financeira, resultados operacionais e cotação de
mercado das ações da Companhia´QRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
F
DGHTXDomR GD HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO H FRQWUROHV LQWHUQRV SDUD YHULILFDomR GD
HIHWLYLGDGHGDSROtWLFDDGRWDGD
2 JHUHQFLDPHQWR GR ULVFR p XP HOHPHQWR FUXFLDO GDV HVWUDWpJLDV GD &RPSDQKLD Mi TXH IRUQHFH XP
SURFHVVRVLVWHPiWLFRSDUDLGHQWLILFDUULVFRVUHODFLRQDGRVDDWLYLGDGHVFRPHUFLDLVQRYDVHFRUUHQWHV7DO
SURFHVVRHQYROYHDFDWHJRUL]DomRHDDYDOLDomRGHFDGDULVFRHDDSOLFDomRGHFRQWUROHVJHUHQFLDLVSDUD
PLWLJDURULVFREDVHDGRVHPXPMXOJDPHQWRDFHUFDGRLPSDFWRSURYiYHOFDVRQHQKXPDPHGLGDVHMD
WRPDGDFRPELQDGRFRPXPDDYDOLDomRGDSUREDELOLGDGHGHQRYDRFRUUrQFLDGRULVFR
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$ HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO GD &RPSDQKLD FRQWD FRP R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR D 'LUHWRULD H R
&RPLWr GH $XGLWRULD TXH VmR UHVSRQViYHLV SRU FRQWURODU RV ULVFRV FRQIRUPH DFLPD LQGLFDGR H
YHULILFDUDHIHWLYLGDGHGDSROtWLFDDGRWDGDUHDOL]DQGRTXDLVTXHUDOWHUDo}HVQHFHVViULDVHPDQWHQGR
FRQWDWRFRQVWDQWHFRPRVHPSUHJDGRVHGHPDLVIXQFLRQiULRVGD&RPSDQKLDDILPGHJHUHQFLDUULVFRV
HSURWHJHUD&RPSDQKLD
2 &RPLWr GH $XGLWRULD SRVVXL RUoDPHQWR SUySULR GHVWLQDGR D FREULU DV GHVSHVDV SUySULDV DR VHX
IXQFLRQDPHQWRHDSURYDGRSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR2UHSRUWHGDVDWLYLGDGHVGHDXGLWRULD
LQWHUQD GHYHUi VHU HQYLDGR QR PtQLPR DQXDOPHQWH DR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H GHYHUi
HVSHFLILFDUVHDHVWUXWXUDHRUoDPHQWRGR&RPLWrGH$XGLWRULDVmRVXILFLHQWHVSDUDRGHVHPSHQKR
GHVXDVIXQo}HV
6HP SUHMXt]R GD GLYLVmR GH FRPSHWrQFLDV DFLPD GHVFULWD R &RPLWr GH $XGLWRULD WHP SRU IXQomR
HVWUXWXUDUD&RPSDQKLDSDUDTXHWRGRVRVSULQFLSDLVHQYROYLGRVSRVVDPVHUFDSD]HVGHLGHQWLILFDU
DQWHFLSDU PHQVXUDU PRQLWRUDU HRX PLWLJDU RV ULVFRV 3DUD WDQWR GHYH SURSRU RV SDSpLV H
UHVSRQVDELOLGDGHVGRVDJHQWHV SHVVRDV UHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGHWUDWDWLYDGRV
ULVFRVRVVLVWHPDVGHFRQWUROHVDFRPSRVLomRHDOoDGDVGHVVHVIyUXQVEHPFRPRDGHILQLomRGDV
SROtWLFDVQHFHVViULDV$GHPDLVFDEHDR&RPLWrGH$XGLWRULDDFRPXQLFDomRHDIRUPDGHLQWHUDomR
GRVHYHQWRVFRPRVGLYHUVRVS~EOLFRV
2V ULVFRV QD HWDSD GH LGHQWLILFDomR VmR FDWHJRUL]DGRV SRU QDWXUH]D compliance FUpGLWR
LQIRUPDomROLTXLGH]PHUFDGRHVWUDWpJLFRRXRSHUDFLRQDO HRULJHP LQWHUQDRXH[WHUQD 
1DHWDSDGHDYDOLDomRHPHQVXUDomRRVULVFRVVmRFODVVLILFDGRVSHODUHVSHFWLYDUHOHYkQFLDFRP
rQIDVHQRLPSDFWRWDQJtYHOHLQWDQJtYHOHVXDSUREDELOLGDGHGHRFRUUrQFLDGHYHQGRVHUFRQVLGHUDGRV
RV REMHWLYRV HVWUDWpJLFRV H D FXOWXUD GD &RPSDQKLD D VXD DSWLGmR DRV ULVFRV HFRQ{PLFRV
PHUFDGROyJLFRV H VHWRULDLV QmR Vy GH QDWXUH]D ILQDQFHLUD PDV WDPEpP GH QDWXUH]D TXDOLWDWLYD
UHODFLRQDGD DR UHFRQKHFLPHQWR GH PDUFD UHSXWDomR LPDJHP DPELHQWH GH WUDEDOKR
UHVSRQVDELOLGDGHVRFLRDPELHQWDOWUDQVSDUrQFLDLGRQHLGDGHHWF
2VULVFRVVmRWUDWDGRVEXVFDQGRHOLPLQiORVSUHYHQLORVWUDQVIHULORVPLWLJiORVRXDFHLWDORV3DUD
WDQWRR&RPLWrGH$XGLWRULDGHYHWHUXPDSRVWXUDSURDWLYD3DUDFDGDULVFRRXFRQMXQWRGHULVFRV
VHPHOKDQWHVVmRDGRWDGDVPHGLGDVHSODQRVHVWUXWXUDGRVGHUHVSRVWDDRVULVFRVFRPDUHVSHFWLYD
SULRUL]DomR FODVVLILFDomR H VHYHULGDGH HVWLPDWLYD GH FXVWRV FRP D PDLRU DFXLGDGH SRVVtYHO  R
FURQRJUDPDHDVUHVSRQVDELOLGDGHVSDUDVHDWLQJLUUHVSRVWDVDGHTXDGDV
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'HVFULomRGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR
D

SROtWLFDIRUPDOL]DGDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR

$3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGD&RPSDQKLDDSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
GD&RPSDQKLDHPGHQRYHPEURGHLQFOXLRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR
E

REMHWLYRVHHVWUDWpJLDVGDSROtWLFDGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR

$3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVHVWDEHOHFHRVSULQFtSLRVHSDUkPHWURVDVHUHPREVHUYDGRV
FRPUHODomRDRSURFHVVRGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRGD&RPSDQKLDFRPYLVWDVDLGHQWLILFDUDYDOLDU
SULRUL]DU H JHUHQFLDU ULVFRV $ UHIHULGD SROtWLFD YLQFXOD WRGRV RV GHSDUWDPHQWRV H HPSUHJDGRV GD
&RPSDQKLD$VVXEVLGLiULDVGD&RPSDQKLDWDPEpPGHYHUmRFXPSULUDVGLVSRVLo}HVGD3ROtWLFDGH
*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRV
L

RVULVFRVGHPHUFDGRSDUDRVTXDLVVHEXVFDSURWHomR

$&RPSDQKLDEXVFDSURWHomRSDUDRVULVFRVGHWD[DGHMXURVHGHFkPELRFRQIRUPHTXDOLWDWLYDH
TXDQWLWDWLYDPHQWHGHVFULWRVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD$OpPGLVWRD&RPSDQKLD
EXVFDSURWHomRSDUDRVULVFRVILQDQFHLURVFDEHQGRGHVWDFDURVVHJXLQWHV
•
5LVFR GH IOXWXDomR GDV WD[DV GH MXURV ULVFR GH D &RPSDQKLD VRIUHU SHUGDV
HFRQ{PLFDVGHYLGRDDOWHUDo}HVDGYHUVDVQDVWD[DVGHMXURVHVSHFLDOPHQWHHPUHODomRDRV
HPSUpVWLPRV H ILQDQFLDPHQWRV TXH D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV FRQWUDWDP MXQWR D
LQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVSDUDQHFHVVLGDGHGHFDL[DSDUDLQYHVWLPHQWRVHSDUDFUHVFLPHQWR
•
5LVFRGHPRHGDULVFRGHTXHDGHVYDORUL]DomRGDPRHGDEUDVLOHLUDHDVDOWHUDo}HV
GDVWD[DVGHFkPELRGHPRHGDVHVWUDQJHLUDVHVSHFLDOPHQWHGRGyODUDPHULFDQRSRVVDP
ID]HUFRPTXHD&RPSDQKLDLQFRUUDHPSHUGDVQmRHVSHUDGDVOHYDQGRDXPDUHGXomRGRV
YDORUHVGRVDWLYRVRXDXPHQWRGRVYDORUHVGRVSDVVLYRV$&RPSDQKLDHVWiHVSHFLDOPHQWH
H[SRVWDDRULVFRGHYDULDomRGDWD[DGHFkPELRGRGyODUQRUWHDPHULFDQRXPDYH]TXHDV
PiTXLQDVXWLOL]DGDVQRVSURFHGLPHQWRVVmRSUHFLILFDGDVHPGyODU
•
5LVFRGHFUpGLWRULVFRGD&RPSDQKLDVRIUHUSHUGDVHPUD]mRGDLQDGLPSOrQFLDGH
FOLHQWHV GH IUDQTXHDGRV HP UHODomR jV VXDV REULJDo}HV SHULyGLFDV RX GH LQVWLWXLo}HV
ILQDQFHLUDV GHSRVLWiULDV GH UHFXUVRV GH FDL[D H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D GHYLGR j IDOWD GH
FDSDFLGDGHILQDQFHLUDSDUDKRQUDUVXDVGtYLGDVIDOKDVGHFRPXQLFDomRHQWUHD&RPSDQKLD
HVHXVGHYHGRUHVHGHVDYHQoDVHQWUHD&RPSDQKLDHVHXVGHYHGRUHVDFHUFDGRVPRQWDQWHV
FRQWUDWDGRV
•
5LVFRGHOLTXLGH]HYHQWXDOLGDGHGD&RPSDQKLDQmRGLVSRUGHUHFXUVRVVXILFLHQWHV
SDUD SDJDU GtYLGDV SUHYLVWDV H LPSUHYLVWDV HIHWLYDV H IXWXUDV LQFOXLQGR RSHUDo}HV FRP
JDUDQWLDVHPIXQomRGRVGLIHUHQWHVSUD]RVGHUHDOL]DomRHRXOLTXLGDomRGHVXDVREULJDo}HV
(VWiDWUHODGRDSRVVLELOLGDGHGHQmRFXPSULUFRPDVREULJDo}HVDVVRFLDGDVDRVSDVVLYRV
ILQDQFHLURVTXHVHUmROLTXLGDGRVFRPFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DRXDSOLFDo}HVILQDQFHLUDV
WDLVFRPRVDOGRGHIRUQHFHGRUHVVDOiULRVDSDJDUWULEXWRVHHQFDUJRVVRFLDLVDUHFROKHU
DOpPGHHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRVGHErQWXUHVHRXWURVSDVVLYRV
LL 

DHVWUDWpJLDGHSURWHomRSDWULPRQLDO hedge 

$&RPSDQKLDSRVVXLGHULYDWLYRVSRQWXDLVSDUDSURWHomRGHSDVVLYRVVXMHLWRVjYDULDomRFDPELDO$V
GHPDLVH[SRVLo}HVDRVULVFRVGHWD[DGHFkPELRVmRDGPLQLVWUDGDVGHDFRUGRFRPRVSDUkPHWURV
HVWDEHOHFLGRVSHORVLQVWUXPHQWRVQRUPDWLYRVDSURYDGRVSRUPHLRGDXWLOL]DomRGHFRQWUDWRVIXWXURV
GHPRHGD$&RPSDQKLDQmRDSOLFDDFRQWDELOLGDGHGHKHGJH hedge accounting) SUHYLVWDQR&3&
±,QVWUXPHQWRV)LQDQFHLURV
LLL 

RVLQVWUXPHQWRVXWLOL]DGRVSDUDSURWHomRSDWULPRQLDO hedge 

$&RPSDQKLDSRVVXLFRQWUDWRVGHHPSUpVWLPRQDPRGDOLGDGHMXQWRDR%DQFR,WD~&LWLEDQNH
6DQWDQGHUGHQRPLQDGRVHP86HSDUDPLWLJDURULVFRGHYDULDomRFDPELDOFHOHEURXFRQWUDWRVGH
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swapSDUDSURWHomRGHWD[DGHFkPELRFRPDPHVPDLQVWLWXLomRILQDQFHLUDDWUHODGDDRVPHVPRV
SUD]RV H YDORUHV GD RSHUDomR RULJLQDO SDUD DQXODU TXDOTXHU H[SRVLomR FDPELDO FRQYHUWHQGR RV
HQFDUJRVILQDQFHLURVHPMXURVSUpIL[DGRVHSyVIL[DGRVHPPRHGDORFDO
$&RPSDQKLDXWLOL]DLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRVFRPRVZDSVSDUDDSURWHomRGHWD[DGH
FkPELR SDUD SURWHJHUVH FRQWUD VHXV ULVFRV GH WD[D GH FkPELR (VWHV LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV
GHULYDWLYRVVmRUHFRQKHFLGRVLQLFLDOPHQWHSHORYDORUMXVWRQDGDWDHPTXHXPFRQWUDWRGHGHULYDWLYR
pFHOHEUDGRHVmRVXEVHTXHQWHPHQWHPHQVXUDGRVDRYDORUMXVWR
LY 

RVSDUkPHWURVXWLOL]DGRVSDUDRJHUHQFLDPHQWRGHVVHVULVFRV

5LVFR GH -XURV 3DUD R JHUHQFLDPHQWR GR ULVFR GH MXURV D &RPSDQKLD XWLOL]D FRPR SDUkPHWUR D
UHOHYkQFLD GD H[SRVLomR OtTXLGD 3DUD D DYDOLDomR GR JUDX GH H[SRVLomR HP UHODomR jV WD[DV
FRQWUDWDGDV D &RPSDQKLD UHDOL]D XPD FRQVWDQWH FRPSDUDomR HQWUH ILQDQFLDPHQWRV DOWHUQDWLYRV
$OpPGLVVRRVUHFXUVRVGLVSRQtYHLVQRFDL[DGHYHPVHULQYHVWLGRVHPLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGH
UHQGD IL[D WHQGR LQVWLWXLo}HV ILQDQFHLUDV GH SULPHLUD OLQKD FRPR HPLVVRUDV SUHIHUHQFLDOPHQWH
LQVWLWXLo}HVTXHMiWHQKDPUHODFLRQDPHQWRFRPD&RPSDQKLDHPRXWURVVHUYLoRVILQDQFHLURV $OpP
GLVVROLQKDVGHHQGLYLGDPHQWRFRPROHDVLQJHFDSLWDOGHJLURVmRUHDOL]DGDVFRPWD[DVSUpIL[DGDV
OLPLWDQGRDYRODWLOLGDGHGDVWD[DVGHMXURV
5LVFR GH 0RHGD 1R WRFDQWH DR JHUHQFLDPHQWR GR ULVFR GH PRHGD D &RPSDQKLD XWLOL]D FRPR
SDUkPHWUR SDUD SURWHomR R GHVFDVDPHQWR OtTXLGR HP PRHGD HVWUDQJHLUD FRP GHVWDTXH SDUD RV
FRQWUDWRVGHHPSUpVWLPRQDPRGDOLGDGHMXQWRDR%DQFR,WD~&LWLEDQNH6DQWDQGHUTXHVmR
GHQRPLQDGRVHP863DUDPLWLJDURULVFRGHYDULDomRFDPELDOD&RPSDQKLDFHOHEURXFRQWUDWRVGH
VZDSSDUDSURWHomRGHWD[DGHFkPELRFRPDPHVPDLQVWLWXLomRILQDQFHLUDDWUHODGDDRVPHVPRV
SUD]RV H YDORUHV GD RSHUDomR RULJLQDO SDUD DQXODU TXDOTXHU H[SRVLomR FDPELDO FRQYHUWHQGR RV
HQFDUJRVILQDQFHLURVHPMXURVSUpIL[DGRVHSyVIL[DGRVHPPRHGDORFDO
5LVFR GH &UpGLWR 1R JHUHQFLDPHQWR GR ULVFR GH FUpGLWR D &RPSDQKLD WHP FRPR SROtWLFD DFHLWDU
WtWXORVGHGtYLGDVRPHQWHGHHQWLGDGHVTXHSRVVXDPRSHUDo}HVGHUHFLSURFLGDGHFRPD&RPSDQKLD
EHPFRPRDYDOLDDTXDOLGDGHGRFUpGLWRGRFOLHQWHOHYDQGRHPFRQVLGHUDomRDVXDSRVLomRILQDQFHLUD
HH[SHULrQFLDSDVVDGD$&RPSDQKLDLQYHVWHRH[FHVVRGHFDL[DHPDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVGHFXUWR
SUD]RHVFROKHQGRLQVWUXPHQWRVFRPYHQFLPHQWRDSURSULDGRRXOLTXLGH]VXILFLHQWHSDUDIRUQHFHUXPD
PDUJHP DGHTXDGD VHQGR RV UHFXUVRV DORFDGRV HP IXQGRV GH LQYHVWLPHQWRV H LQVWLWXLo}HV
ILQDQFHLUDVGHSULPHLUDOLQKDFRPUDWLQJV$$$$$H$
5LVFRGH/LTXLGH]$DERUGDJHPGD&RPSDQKLDQRJHUHQFLDPHQWRGRULVFRGHOLTXLGH]pJDUDQWLUR
SDJDPHQWRGDVREULJDo}HVPRWLYRSHORTXDOKiRREMHWLYRGHPDQWHUGLVSRQLELOLGDGHHPFDL[DSDUD
FXPSULPHQWR GDV REULJDo}HV GH FXUWR SUD]R ID]HQGR R SRVVtYHO SDUD TXH VHPSUH KDMD OLTXLGH]
VXILFLHQWHSDUDFXPSULUDVREULJDo}HVYLQFHQGDVVREFRQGLo}HVQRUPDLVHGHHVWUHVVHVHPFDXVDU
SHUGDV LQDFHLWiYHLV RX R ULVFR GH SUHMXGLFDU D UHSXWDomR GD &RPSDQKLD $ &RPSDQKLD WUDEDOKD
DOLQKDQGR GLVSRQLELOLGDGH H JHUDomR GH UHFXUVRV D ILP GH FXPSULU VXDV REULJDo}HV QRV SUD]RV
DFRUGDGRV$SUiWLFDGHWHVRXUDULDGD&RPSDQKLDpGHHVWDEHOHFHUXPYDORUPtQLPRTXHILFDHP
PpGLDHPGDGtYLGDEUXWDGD&RPSDQKLDTXHGHYHHVWDUGLVSRQtYHOHPFDL[DHVHJXLQGRHVVD
PHVPDSURSRUomRPtQLPDSDUWHGHVHXVLQYHVWLPHQWRVGHYHVHUGHOLTXLGH]GLiULD
$&RPSDQKLDFRQVWDQWHPHQWHFRQGX]XPDYHULILFDomRVREUHDVVREUDVGHFDL[DHID]DSOLFDo}HVHP
&'%jFXUWRSUD]RFRPOLTXLGH]GLiULDHVHPULVFR(PUHODomRDRFDL[DDHTXLSHGHSODQHMDPHQWR
ILQDQFHLURID]XPOHYDQWDPHQWRGRIOX[RGHVHPDQDVHPTXHpSRVVtYHOYLVXDOL]DUDQHFHVVLGDGH
GHFDL[DHHYHQWXDOPHQWHFRQWUDWDUXPDOLQKDGHFUpGLWRFRPDDQWHFHGrQFLDDGHTXDGDFDVRKDMDD
QHFHVVLGDGH
(PJHUDOQRkPELWRGRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGRDTXHHVWiH[SRVWDWHQGRHPYLVWDTXH
D 3ROtWLFD GH *HUHQFLDPHQWR GH 5LVFRV IRL DSURYDGD UHFHQWHPHQWH D &RPSDQKLD DLQGD HVWi HP
SURFHVVRGHDSULPRUDPHQWRGRVSDUkPHWURVREMHWLYRVjVYDULiYHLVDQDOLVDGDVSDUDJHUHQFLDPHQWR
GH WDLV ULVFRV H OLPLWHV PtQLPRV H Pi[LPRV HP UHODomR D WDLV SDUkPHWURV $ &RPSDQKLD HVWi
FRPSURPHWLGD FRP R JHUHQFLDPHQWR GRV ULVFRV LQHUHQWHV j VXD DWLYLGDGH H DFUHGLWD TXH R
JHUHQFLDPHQWR HIHWLYR GHVWHV ULVFRV DX[LOLD QD SUHVHUYDomR H GHVHQYROYLPHQWR GH VHXV YDORUHV H
DWLYRVDOpPGHSURWHJHUDVXDUHSXWDomR
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$ &RPSDQKLD LQYHVWH R H[FHVVR GH FDL[D HP DSOLFDo}HV ILQDQFHLUDV GH FXUWR SUD]R HVFROKHQGR
LQVWUXPHQWRV FRP YHQFLPHQWR DSURSULDGR RX OLTXLGH] VXILFLHQWH SDUD IRUQHFHU XPD PDUJHP
DGHTXDGD
1RkPELWRGRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGRD&RPSDQKLDDLQGDQmRGHILQLXRVSDUkPHWURV
REMHWLYRVjVYDULiYHLVDQDOLVDGDVSDUDJHUHQFLDPHQWRGHWDLVULVFRVHOLPLWHVPtQLPRVHPi[LPRVHP
UHODomRDWDLVSDUkPHWURV$&RPSDQKLDHVWiFRPSOHWDPHQWHFRPSURPHWLGDFRPRJHUHQFLDPHQWR
GRV ULVFRV LQHUHQWHV j VXD DWLYLGDGH $ &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH R JHUHQFLDPHQWR HIHWLYR GHVWHV
ULVFRVDX[LOLDQDSUHVHUYDomRHGHVHQYROYLPHQWRGHVHXVYDORUHVHDWLYRVDOpPGHSURWHJHUDVXD
UHSXWDomR
3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH RV ULVFRV UHODWLYRV jV SROtWLFDV H jV HVWUXWXUDV DGRWDGDV SHOD
&RPSDQKLDSDUDJHUHQFLDPHQWRVGHULVFRVYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD±)DWRUHV
GH5LVFRV±³Falhas nos sistemas, políticas e procedimentos de gestão de riscos e relatórios internos
poderão expor a Companhia a riscos inesperados ou imprevistos, o que poderá afetar adversamente
os negócios da Companhia´
Y
VH R HPLVVRU RSHUD LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV FRP REMHWLYRV GLYHUVRV GH SURWHomR
SDWULPRQLDO hedge HTXDLVVmRHVVHVREMHWLYRV
$ &RPSDQKLD SRVVXL GHULYDWLYRV VRPHQWH SDUD SURWHomR GH SDVVLYRV VXMHLWRV j YDULDomR
FDPELDO hedge HSRUWDQWRQmRRSHUDRXWURVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVFRPREMHWLYRGLYHUVR
YL 

DHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHFRQWUROHGHJHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR

&RQIRUPHGHVFULWRQRLWHPDFLPD
$ HVWUXWXUD HQYROYLGD QR JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV GH PHUFDGR GD &RPSDQKLD WDO FRPR DFLPD
GHVFULWRHVWiIRUPDOPHQWHSUHYLVWDGHVGHDUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
UHDOL]DGD HP  GH QRYHPEUR GH  $ LPSOHPHQWDomR GHVWD HVWUXWXUD VH Gi QR FRQWH[WR GDV
DWLYLGDGHVSUHSDUDWyULDVSDUDDDEHUWXUDGHFDSLWDOGD&RPSDQKLDHDGPLVVmRGDVDo}HVRUGLQiULDV
GHVXDHPLVVmRSDUDQHJRFLDomRQRVHJPHQWRHVSHFLDOGD%6$±%UDVLO%ROVD%DOFmR ³%´ 
GHQRPLQDGR1RYR0HUFDGR
$ &RPSDQKLD HQWHQGH TXH HVWi YLYHQFLDGR QHVWH PRPHQWR XP SHUtRGR GH DGDSWDomR H GH
DSULPRUDPHQWR GH UHODo}HV RUJkQLFDV HVWDEHOHFLGDV HQWUH DV LQVWkQFLDV HQYROYLGDV QR
JHUHQFLDPHQWRGHULVFRVGHPHUFDGR'HWRGRPRGRFXPSUHGHVWDFDUTXHHPERUDWDOHVWUXWXUDMi
HVWHMDSURQWDSDUDHQWUDUHPIXQFLRQDPHQWRD3ROtWLFDGH*HUHQFLDPHQWRGH5LVFRVGD&RPSDQKLD
HQWUDUiHPYLJRUQDGDWDGHHQWUDGDHPYLJRUGR&RQWUDWRGH3DUWLFLSDomRGR1RYR0HUFDGRDVHU
ILUPDGRHQWUHD&RPSDQKLDHD%
3DUD PDLV LQIRUPDo}HV YHMD R IDWRU GH ULVFR ³Os processos de governança, gestão de riscos e
compliance da Companhia, recentemente implementados para fins de adequação às regras do Novo
Mercado, podem falhar em detectar comportamentos contrários à legislação e regulamentação
podendo sujeitar a Companhia à responsabilização cível e administrativa e ocasionar impactos
materiais e adversos nos negócios, situação financeira, resultados operacionais e cotação de
mercado das ações da Companhia´QRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
F
DGHTXDomR GD HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO H FRQWUROHV LQWHUQRV SDUD YHULILFDomR GD
HIHWLYLGDGHGDSROtWLFDDGRWDGD
$HIHWLYLGDGHGDVSUiWLFDVGHJHVWmRGHULVFRVGHPHUFDGRpDYDOLDGDSHODFRQWURODGRULDHPFRQMXQWR
FRPRVGHSDUWDPHQWRVGHWHVRXUDULDHFUpGLWRiUHDVVXERUGLQDGDVj'LUHWRULD)LQDQFHLUD$HVWUXWXUD
ILQDQFHLUDpFHQWUDOL]DGDHWRGDVDVGHFLV}HVILQDQFHLUDVFRQWUDWRVHRVIOX[RVGHFDL[DSDVVDPSHOR
GHSDUWDPHQWRGHWHVRXUDULD$HIHWLYLGDGHGRJHUHQFLDPHQWRGRVULVFRVILQDQFHLURVpDFRPSDQKDGD
SHOD$XGLWRULD,QWHUQDDTXDOPRQLWRUDRVFRQWUROHVH[LVWHQWHVSHORVGHSDUWDPHQWRVUHVSRQViYHLV$
&RPSDQKLD DFUHGLWD TXH VXD HVWUXWXUD RSHUDFLRQDO H GH FRQWUROHV LQWHUQRV p DGHTXDGD SDUD R
JHUHQFLDPHQWRGRVULVFRV
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'HVFULomRFRQWUROHVLQWHUQRV
D
JUDXGHHILFLrQFLDGHWDLVFRQWUROHVLQGLFDQGRHYHQWXDLVLPSHUIHLo}HVHSURYLGrQFLDV
DGRWDGDVSDUDFRUULJLODV
$'LUHWRULDGD&RPSDQKLDDFUHGLWDQDHILFLrQFLDGRVSURFHGLPHQWRVHFRQWUROHVLQWHUQRVDGRWDGRV
SDUDDVVHJXUDUDTXDOLGDGHSUHFLVmRHFRQILDELOLGDGHGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
3RU HVVD UD]mR DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD DSUHVHQWDP DGHTXDGDPHQWH R
UHVXOWDGRGHVXDVRSHUDo}HVHVXDVLWXDomRSDWULPRQLDOHILQDQFHLUDQDVUHVSHFWLYDVGDWDV$LQGD
RV 'LUHWRUHV QmR LGHQWLILFDUDP TXDLVTXHU WLSRV GH LPSHUIHLo}HV TXH SRVVDP FRPSURPHWHU DV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
E

HVWUXWXUDVRUJDQL]DFLRQDLVHQYROYLGDV

$&RPSDQKLDSRVVXLXPDHVWUXWXUDFRPSRVWDSHOD$XGLWRULD,QWHUQDSHOD'LUHWRULDHSHOR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRDOpPGR'HSDUWDPHQWRGH&RPSOLDQFHH&RQWUROHV,QWHUQRVHGR'HSDUWDPHQWR
GH&RQWURODGRULD7RGDVDViUHDVHQYROYLGDVQDHVWUXWXUDVmRUHVSRQViYHLVSHORPRQLWRUDPHQWRH
FRQWUROHEHPFRPRQDLPSOHPHQWDomRGDVSUiWLFDVGHPHOKRULDFRQWtQXDQRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD
&RPSDQKLD3DUDPDLVLQIRUPDo}HVYHULWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$ HVWUXWXUD HQYROYLGD QRV FRQWUROHV LQWHUQRV GD &RPSDQKLD WDO FRPR DFLPD GHVFULWR HVWi
IRUPDOPHQWHSUHYLVWDGHVGHDUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDUHDOL]DGDHP
GH QRYHPEUR GH  $ LPSOHPHQWDomR GHVWD HVWUXWXUD VH Gi QR FRQWH[WR GDV DWLYLGDGHV
SUHSDUDWyULDV SDUD D DEHUWXUD GH FDSLWDO GD &RPSDQKLD H DGPLVVmR GDV Do}HV RUGLQiULDV GH VXD
HPLVVmR SDUD QHJRFLDomR QR VHJPHQWR HVSHFLDO GD % 6$ ± %UDVLO %ROVD %DOFmR ³%´ 
GHQRPLQDGR1RYR0HUFDGR
$ &RPSDQKLD HQWHQGH TXH HVWi YLYHQFLDGR QHVWH PRPHQWR XP SHUtRGR GH DGDSWDomR H GH
DSULPRUDPHQWR GH UHODo}HV RUJkQLFDV HVWDEHOHFLGDV HQWUH DV LQVWkQFLDV HQYROYLGDV QD JHVWmR GRV
FRQWUROHVLQWHUQRV'HWRGRPRGRFXPSUHGHVWDFDUTXHHPERUDWDOHVWUXWXUDMiHVWHMDSURQWDSDUDHQWUDU
HPIXQFLRQDPHQWRDYLJrQFLDGRVQRUPDWLYRVTXHUHJXODPWDOHVWUXWXUDHVWiFRQGLFLRQDGDjHQWUDGDHP
YLJRUGR&RQWUDWRGH3DUWLFLSDomRGR1RYR0HUFDGRDVHUILUPDGRHQWUHD&RPSDQKLDHD%
F
IRUPD GH VXSHUYLVmR GD HILFLrQFLD GRV FRQWUROHV LQWHUQRV SHOD DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLDLQGLFDQGRRFDUJRGDVSHVVRDVUHVSRQViYHLVSHORUHIHULGRDFRPSDQKDPHQWR
$DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDpUHVSRQViYHOSRUHVWDEHOHFHUHPDQWHUXPFRQWUROHLQWHUQRHILFD]
GDVLQIRUPDo}HVILQDQFHLUDVHSHODDYDOLDomRGDHILFiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRV
$HVWUXWXUDGHFRQWUROHVLQWHUQRVPHQFLRQDGDDOLDGDjVUHYLV}HVHWUDEDOKRFRQMXQWRGD'LUHWRULDGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGR&RPLWrGH$XGLWRULDGR'HSDUWDPHQWRGH&RPSOLDQFHH&RQWUROHV
,QWHUQRVHGR'HSDUWDPHQWRGH&RQWURODGRULDDVVHJXUDPjDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDHILFLrQFLD
GRVVHXVFRQWUROHV
$GHPDLVDHILFLrQFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVpVXSHUYLVLRQDGDSHOR'LUHWRU)LQDQFHLURHGH5HODo}HV
FRP ,QYHVWLGRUHV SHOR 'LUHWRU 3UHVLGHQWH SHOD *HUHQWH GH &RQWURODGRULD SHOR *HUHQWH GH
&RPSOLDQFHH&RQWUROHV,QWHUQRVHSHORVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHGR&RPLWrGH
$XGLWRULDSRUPHLRGRVSURFHGLPHQWRVHOHQFDGRVQRVLWHQVDFLPD
$LQGDVmRH[HFXWDGRVWHVWHVSHULyGLFRVSDUDDYDOLDUDHILFiFLDHDHIHWLYLGDGHGRVFRQWUROHVLQWHUQRV
TXHVmRUHDOL]DGRVSHODiUHDGH$XGLWRULD,QWHUQDGD&RPSDQKLDFXMDVDWULEXLo}HVHVWmRGHVFULWDV
QRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
G 
GHILFLrQFLDVHUHFRPHQGDo}HVVREUHRVFRQWUROHVLQWHUQRVSUHVHQWHVQRUHODWyULRGR
DXGLWRULQGHSHQGHQWH
2 UHODWyULR FLUFXQVWDQFLDGR PDLV UHFHQWH IRL HPLWLGR HP  GH MXOKR GH  SHORV DXGLWRUHV
LQGHSHQGHQWHVGD&RPSDQKLDFRPUHODomRDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
 DSRQWRX GHILFLrQFLDV VLJQLILFDWLYDV HP UHODomR DRV FRQWUROHV LQWHUQRV TXH SRGHP JHUDU
LPSDFWRVQHJDWLYRVQDVDWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDFRPRREMHWLYRGHGHWHUPLQDUDQDWXUH]DSHUtRGR
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HH[WHQVmRGDDSOLFDomRGRVSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDPDVQmRSDUDILQVGHH[SUHVVDUXPDRSLQLmR
HVSHFtILFD VREUH HVVHV FRQWUROHV LQWHUQRV $V GHILFLrQFLDV FODVVLILFDGDV FRPR VLJQLILFDWLYD SHORV
DXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVQRUHODWyULRFLUFXQVWDQFLDGRIRUDPDVVHJXLQWHV
L
*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYDHIRUPDOL]DomRGHFRQWUROHVLQWHUQRV³HPERUDD&RPSDQKLD
YHQKDLQYHVWLQGRHPPHOKRULDVQR(53PHOKRULDGHGHWHUPLQDGDVWUDQVDo}HVHFRQWUROHVH[LVWHP
DLQGDGHILFLrQFLDVLPSRUWDQWHVDVHUHPWUDWDGDVHFRUULJLGDV1HVVHVHQWLGRFRPRERDSUiWLFDGH
DSULPRUDPHQWRGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDID]VHQHFHVViULRXPGLDJQyVWLFRDSURIXQGDGR
QRDPELHQWHJHUDOGHFRQWUROHVQRQtYHOGDHQWLGDGHEHPFRPRQRQtYHOGDWUDQVDomRHDPELHQWH
JHUDOLQIRUPDWL]DGR´H
LL 
0HOKRULD QR SURFHVVR GH FRQVROLGDomR ³D HVWUXWXUD FRUSRUDWLYD GD &RPSDQKLD SRVVXL
YiULDVHQWLGDGHVFDGDTXDOFRPVHXEDODQFHWHSUySULRQRHQWDQWRRVLVWHPDFRQWiELOQmRFRQVHJXH
FRPELQDU HRX FRQVROLGDU RV EDODQFHWHV LQGLYLGXDLV DXWRPDWLFDPHQWH $ $GPLQLVWUDomR XVD XPD
SODQLOKD GH ([FHO SDUD ILQV GH FRPELQDomR HRX FRQVROLGDomR +i SRXFD GRFXPHQWDomR SDUD RV
ODQoDPHQWRVHIDOWDHYLGrQFLDGHUHYLVmRSDUDHVVHSURFHVVR2SURFHVVRGHFRQVROLGDomRPDQXDO
DXPHQWDRULVFRGHHUURXPDYH]TXHRVGDGRVVmRH[WUDtGRVPDQXDOPHQWHGRVLVWHPDHIRUPDWDGRV
SDUD R PRGHOR HP ([FHO $OpP GLVVR HVVH SURFHVVR FRQVRPH WHPSR SRGHQGR UHVXOWDU HP
FURQRJUDPDV PHQVDO H DQXDO SDUD UHODWyULRV ILQDQFHLURV PDLV H[WHQVRV GR TXH R QHFHVViULR $
$GPLQLVWUDomRGHYHUHYLVDURSURFHVVRGHFRQVROLGDomRHFRQVLGHUDUVXDDXWRPDWL]DomRLQYHVWLQGR
HPXPUHODWyULRGHFRQVROLGDomRRXXPSDFRWHGHH[SDQVmRGHVRIWZDUHSDUDPHOKRUDUDHILFLrQFLD
GRSURFHVVRGHHODERUDomRLQWHUQRGRUHODWyULRFRQVROLGDGR´
H 
FRPHQWiULRV GRV GLUHWRUHV VREUH DV GHILFLrQFLDV DSRQWDGDV QR UHODWyULR
FLUFXQVWDQFLDGRSUHSDUDGRSHORDXGLWRULQGHSHQGHQWHHVREUHDVPHGLGDVFRUUHWLYDVDGRWDGDV
$DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDYDOLRXDVGHILFLrQFLDVVLJQLILFDWLYDVDSRQWDGDVQDFDUWDGHFRQWUROHV
LQWHUQRV GRV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV 9LVDQGR j UHPHGLDomR GH WDLV GHILFLrQFLDV D &RPSDQKLD
FRQWLQXDID]HQGRDUHYLVmRGRVWUDEDOKRVGHJHVWmRGRVDFHVVRVGRVVLVWHPDVPHQFLRQDGRVSHORV
DXGLWRUHV$&RPSDQKLDHVWiIRUWDOHFHQGRVXDJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDHDIRUPDOL]DomRGRVVHXV
FRQWUROHVLQWHUQRVEHPFRPRDSULPRUDQGRVHXVVLVWHPDVRSHUDFLRQDLVSDUDFRPELQDUHFRQVROLGDU
RVEDODQFHWHVLQGLYLGXDLVGDVVRFLHGDGHVGRJUXSRDXWRPDWLFDPHQWH
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±0HFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVGHLQWHJULGDGH
D
UHJUDV SROtWLFDV SURFHGLPHQWRV RX SUiWLFDV YROWDGDV SDUD D SUHYHQomR GHWHFomR H
UHPHGLDomRGHIUDXGHVHLOtFLWRVSUDWLFDGRVFRQWUDDDGPLQLVWUDomRS~EOLFD
$ &RPSDQKLD DSULPRUDUi VXDV SUiWLFDV H SURFHGLPHQWRV GH LQWHJULGDGH  FRPR REMHWLYR GH 
L SURPRYHUXPDFXOWXUDGHpWLFDHFRQIRUPLGDGH LL LPSOHPHQWDUDVPHOKRUHVSUiWLFDVGHDFRUGR
FRPRVPDLVDOWRVSDGU}HVpWLFRV LLL DVVHJXUDUTXHDVSROtWLFDVHRVSURFHGLPHQWRVGHFDGDiUHD
HVWHMDPGHYLGDPHQWHIRUPDOL]DGRVHFXPSULGDVVSRUWRGRVRVFRODERUDGRUHVGD&RPSDQKLDH LY 
HVWDEHOHFHU XPD FXOWXUD GH JHVWmR GH ULVFRV D ILP GH PLWLJDORV SRU PHLR GH SURFHGLPHQWRV GH
SUHYHQomRGHWHFomRHUHPHGLDomR
L
SULQFLSDLVPHFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVGHLQWHJULGDGHDGRWDGRVHVXDDGHTXDomRDR
SHUILOHULVFRVLGHQWLILFDGRVSHORHPLVVRU
2V PHFDQLVPRV H SURFHGLPHQWRV GH LQWHJULGDGH GD &RPSDQKLD VHUmR UHJXODGRV SHOR &yGLJR GH
eWLFDH&RQGXWDRTXDOUHIOHWLUiDLGHRORJLDRUJDQL]DFLRQDOGD&RPSDQKLDHEXVFDUiHVWDEHOHFHUDV
FRQGXWDVTXHRULHQWDPRQHJyFLRHRVUHODFLRQDPHQWRVGD&RPSDQKLDSRUPHLRGHVXDJRYHUQDQoD
FRUSRUDWLYDHGHVHXVFRODERUDGRUHVGHIRUPDpWLFDWUDQVSDUHQWHSURILVVLRQDOHGHUHVSHLWRP~WXR
LL 
D HVWUXWXUD RUJDQL]DFLRQDO HQYROYLGD QR PRQLWRUDPHQWR GR IXQFLRQDPHQWR H GD
HILFLrQFLDGRVPHFDQLVPRVHSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVGHLQWHJULGDGH
$&RPSDQKLDSRVVXLXPDHVWUXWXUDVyOLGDFRPSRVWDSHOR'HSDUWDPHQWRGH&RPSOLDQFHH&RQWUROHV
,QWHUQRVSHOD'LUHWRULDHSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR7RGDVDViUHDVHQYROYLGDVQDHVWUXWXUD
VmR UHVSRQViYHLV SHOR PRQLWRUDPHQWR H FRQWUROH EHP FRPR QD LPSOHPHQWDomR GDV SUiWLFDV GH
PHOKRULDFRQWtQXDGRVSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVGHLQWHJULGDGHGD&RPSDQKLD
LLL 

FyGLJRGHpWLFDRXGHFRQGXWD

2&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDGD&RPSDQKLDUHIOHWHVXDFXOWXUDRUJDQL]DFLRQDOHEXVFDIRUPDOL]DU
SUiWLFDVTXHRULHQWDUmRDFRQGXomRGHVHXVQHJyFLRVHUHODFLRQDPHQWRVSRUPHLRGHLPSOHPHQWDomR
GHHVWUXWXUDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDHSHODFRQGXWDpWLFDWUDQVSDUHQWHHSURILVVLRQDOGHVHXV
FRODERUDGRUHV
2 &yGLJR GH eWLFD H &RQGXWD WUD] UHJUDV UHODWLYDV D VHJXUDQoD GR WUDEDOKR H TXDOLGDGH GH YLGD
SUHYHQomRDRDVVpGLRPRUDOHVH[XDODWLYLGDGHSROtWLFDVLQGLFDOHUHOLJLRVDSURSULHGDGHLQWHOHFWXDO
SURWHomR GH GDGRV SHVVRDLV XWLOL]DomR GH PtGLDV VRFLDLV SURWHomR GH DWLYRV H UHFXUVRV
FRQILGHQFLDOLGDGHGDVLQIRUPDo}HVFRQIOLWRVGHLQWHUHVVH LQFOXLQGRDLQGLFDomRGHSURILVVLRQDLVSRU
FRODERUDGRUHV UHODo}HV FRP IDPLOLDUHV UHODo}HV DIHWLYDV RIHUWD H UHFHELPHQWR GH EULQGHV
SUHVHQWHVHFRQYLWHVGHHQWUHWHQLPHQWRHYHQWRVHYLDJHQVSDWURFLQDGRVSRUWHUFHLURV$OpPGLVVR
R &yGLJR GH eWLFD H &RQGXWD DERUGD WHPRV OLJDGRV j SUHYHQomR j ODYDJHP GH GLQKHLUR
UHODFLRQDPHQWR FRP FOLHQWHV IUDQTXHDGRV IRUQHFHGRUHV H SDUFHLURV LQYHVWLGRUHV H DFLRQLVWDV
FRQFRUUHQWHV VLQGLFDWRV H VHWRU S~EOLFR HVWUXWXUDomR GH XP FRPLWr GH pWLFD H GRV FDQDLV GH
FRPXQLFDomRHQWUHRXWURVWHPDVGHLQWHJULGDGHFRUSRUDWLYD
7RGRV RV QRYRV FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD SDVVDUmR SRU WUHLQDPHQWR SDUD TXH WHQKDP
FRQKHFLPHQWRGDVSUiWLFDVGHLQWHJULGDGHDVHUHPREVHUYDGDV1RPHVPRVHQWLGRRVIUDQTXHDGRV
VH FRPSURPHWHUmR D IRUQHFHU WUHLQDPHQWRV GH LQWHJULGDGH DGHTXDGRV SDUD WRGRV RV VHXV
FRODERUDGRUHV HP REVHUYkQFLD DR &yGLJR GH eWLFD H &RQGXWD GD &RPSDQKLD $GHPDLV RV
GHVWLQDWiULRVGR&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDGD&RPSDQKLDSDUWLFLSDPGHDWLYLGDGHVHWUHLQDPHQWRV
TXDQWR DR FRQWH~GR GR FyGLJR H jV QRUPDV LQWHUQDV GD &RPSDQKLD UHDOL]DGRV DQXDOPHQWH RX
VHPSUHTXHD&RPSDQKLDHQWHQGHUQHFHVViULR
2VFRODERUDGRUHVHRXIUDQTXHDGRUHVTXHYHQKDPDVHUFRQWUDWDGRVDQWHVGHLQLFLDUHPDVVXDV
DWLYLGDGHV YLQFXODGDV j &RPSDQKLD GHYHUmR UHFHEHU REULJDWRULDPHQWH XPD FySLD GR &yGLJR GH
eWLFDH&RQGXWDGD&RPSDQKLDHDVVLQDUXPWHUPRGHFLrQFLDHDFRUGR
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2&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDGD&RPSDQKLDSRGHVHUDFHVVDGRQRVVHJXLQWHVHQGHUHoRV L VHGH
GD&RPSDQKLD$YHQLGDGRV(XFDOLSWRVQVDOD,QGLDQySROLV&(3±6mR3DXOR
63H LL LQWHUQHWwebsiteGD&RPSDQKLD ULHVSDFRODVHUFRPEU 
E

FDQDOGHGHQ~QFLD

$ &RPSDQKLD SRVVXL XP &DQDO GH 'HQ~QFLDV DWLYR DGPLQLVWUDGR SRU XPD HPSUHVD H[WHUQD
LQGHSHQGHQWH TXH SHUPLWH TXH VHXV FRODERUDGRUHV TXDLVTXHU WHUFHLURV IRUQHFHGRUHV FOLHQWHV
IUDQTXHDGRV H S~EOLFR HP JHUDO HQFDPLQKHP GHQ~QFLDV DWUDYpV GR VLWH
KWWSVFDQDOFRQILGHQFLDOFRPEUHVSDFRODVHURXGRWHOHIRQH
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDSRVVXLXPD3ROtWLFDGH$SXUDomRGH'HQ~QFLDVTXHRULHQWDVREUHD
DSXUDomR GH GHVYLRV GH FRQGXWD RX DWRV LOHJDLV UHSRUWDGRV DR FDQDO GH GHQ~QFLDV RX TXDLVTXHU
RXWURVPHLRVGHFRQWDWR$DSXUDomRGDVGHQ~QFLDVUHVJXDUGDDVHJXUDQoDHDFRQILGHQFLDOLGDGH
GDV LQIRUPDo}HV WUDWDGDV H GH HYHQWXDLV WHVWHPXQKDV TXH DX[LOLDUHP QD HOXFLGDomR GRV IDWRV $
3ROtWLFD GH $SXUDomR GH 'HQ~QFLDV p DSOLFiYHO D WRGRV RV FRODERUDGRUHV GD &RPSDQKLD
LQGHSHQGHQWHPHQWH GH VXD SRVLomR KLHUiUTXLFD SDUFHLURV FRPHUFLDLV DJHQWHV LQWHUPHGLiULRV
UHSUHVHQWDQWHV SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV RX TXDLVTXHU RXWURV WHUFHLURV TXH DWXHP HP QRPH GD
&RPSDQKLD
$GHPDLVRVUHODWRVSRGHPVHUUHDOL]DGRVGHIRUPDDQ{QLPDJDUDQWLQGRDVVLPDFRQILGHQFLDOLGDGH
R VLJLOR DEVROXWR H R WUDWDPHQWR DGHTXDGR GH FDGD VLWXDomR GH IRUPD TXH QHQKXP FRODERUDGRU
IRUQHFHGRURXWHUFHLURTXHUHSRUWHPGHERDIpXPDVXVSHLWDRXHIHWLYDYLRODomRGHOHLUHJXODPHQWR
SROtWLFDRXGR&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDVRIUHUiTXDOTXHUUHWDOLDomRVDQomRRXDomRQHJDWLYD
$VGHQ~QFLDVUHFHELGDVDWUDYpVGR&DQDOGH'HQ~QFLDRXUHFHELGRVSRURXWURVPHLRVHSRVWHULRUPHQWH
UHJLVWUDGRVQR&DQDOGH'HQ~QFLDGHYHPVHUDSXUDGDVHGXUDQWHWRGRRSURFHVVRGHYHPVHUUHVJXDUGDGDV
DVHJXUDQoDHDFRQILGHQFLDOLGDGHGDVLQIRUPDo}HVWUDWDGDVDVVLPFRPRGHHYHQWXDLVWHVWHPXQKDV
2VUHODWRVSRGHPVHUUHDOL]DGRVGHIRUPDDQ{QLPDJDUDQWLQGRDVVLPDFRQILGHQFLDOLGDGHRVLJLOR
DEVROXWRHRWUDWDPHQWRDGHTXDGRGHFDGDVLWXDomRGHIRUPDTXHQHQKXPFRODERUDGRUIRUQHFHGRU
RXWHUFHLURTXHUHSRUWHPGHERDIpXPDVXVSHLWDRXHIHWLYDYLRODomRGHOHLUHJXODPHQWRSROtWLFDRX
GR&yGLJRGHeWLFDH&RQGXWDVRIUHUmRTXDOTXHUUHWDOLDomRVDQomRRXDomRQHJDWLYD
F
SURFHGLPHQWRV HP SURFHVVRV GH IXVmR DTXLVLomR H UHHVWUXWXUDo}HV VRFLHWiULDV
YLVDQGRjLGHQWLILFDomRGHYXOQHUDELOLGDGHVHGHULVFRGHSUiWLFDVLUUHJXODUHV
(P HYHQWXDLV SURFHVVRV GH IXVmR DTXLVLomR H UHHVWUXWXUDomR VRFLHWiULDV D &RPSDQKLD DWXD GH
IRUPDDUHVJXDUGDURVVHXVPHOKRUHVLQWHUHVVHVVHQGRTXHDFRQWUDWDomRGHDVVHVVRUHVOHJDLVH
ILQDQFHLURV H RV SURFHGLPHQWRV GH GLOLJrQFLD OHJDO VmR RV SULQFLSDLV PHFDQLVPRV XWLOL]DGRV SDUD
LGHQWLILFDUSRWHQFLDLVYXOQHUDELOLGDGHVHULVFRVQDVWUDQVDo}HV
G
UD]}HVSHODVTXDLVRHPLVVRUQmRDGRWRXUHJUDVSROtWLFDVSURFHGLPHQWRVRXSUiWLFDVSDUD
SUHYHQomRGHWHFomRHUHPHGLDomRGHIUDXGHVHLOtFLWRVSUDWLFDGRVFRQWUDDDGPLQLVWUDomRS~EOLFD
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHFRQIRUPHDFLPDGHVFULWRD&RPSDQKLDDGRWDUHJUDVSROtWLFDV
SURFHGLPHQWRVRXSUiWLFDVSDUDSUHYHQomRGHWHFomRHUHPHGLDomRGHIUDXGHVHLOtFLWRVSUDWLFDGRV
FRQWUDDDGPLQLVWUDomRS~EOLFD
&XPSUHDLQGDGHVWDFDUTXHHPERUDQmRIRVVHPIRUPDOPHQWHDSURYDGRVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
SUHYLDPHQWHDRLQtFLRGRVSUHSDUDWLYRVSDUDDDEHUWXUDGHFDSLWDOD&RPSDQKLDMiSRVVXtDXP&yGLJRGH
eWLFD H &RQGXWD H yUJmRV LQWHUQRV YROWDGRV j SUHYHQomR GHWHFomR H UHPHGLDomR GH IUDXGHV H LOtFLWRV
SUDWLFDGRVFRQWUDDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDRVTXDLVIRUDPHVWUXWXUDGRVGHVGH
3DUD PDLV LQIRUPDo}HV YHMD R IDWRU GH ULVFR ³Os processos de governança, gestão de riscos e
compliance da Companhia, recentemente implementados para fins de adequação às regras do Novo
Mercado, podem falhar em detectar comportamentos contrários à legislação e regulamentação
podendo sujeitar a Companhia à responsabilização cível e administrativa e ocasionar impactos
materiais e adversos nos negócios, situação financeira, resultados operacionais e cotação de
mercado das ações da Companhia´QRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDV
1mRKRXYHQHQKXPDDOWHUDomRVLJQLILFDWLYDQRVULVFRVDRVTXDLVD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDQHP
DOWHUDo}HV QR JHUHQFLDPHQWR GH VHXV ULVFRV H[FHWR SHORV ULVFRV UHODFLRQDGRV j SDQGHPLD GD
&29,'GHVFULWRVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
1mRKiDWXDOPHQWHH[SHFWDWLYDVFRPUHODomRjUHGXomRRXDRDXPHQWRUHOHYDQWHQDH[SRVLomRDRV
SULQFLSDLVULVFRVGHVFULWRVQRVLWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWDVHomR
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Data de Constituição do Emissor

04/11/2016

Forma de Constituição do Emissor

Sociedade por ações

País de Constituição

Brasil

Prazo de Duração

Prazo de Duração Indeterminado

Data de Registro CVM

Registro Sendo Requerido
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%UHYHKLVWyULFR
$&RPSDQKLDIRLIXQGDGDHPDSDUWLUGDXQLmRGHWUrVHPSUHHQGHGRUHVRV6UV<JRU0RXUD
3DXOR 0RUDLV H 7LWR 3LQWR TXH WLQKDP R REMHWLYR GH GHPRFUDWL]DU D GHSLODomR D ODVHU QR %UDVLO H
PRQWDUXPQHJyFLRTXHSRGHULDVHUUHSOLFiYHODRORQJRGRWHPSR
(PEXVFDGHSURSRUFLRQDUVD~GHHEHPHVWDUDWUDYpVGDXWLOL]DomRGDPHOKRUWpFQLFDSDUDDUHPRomR
GHSHORVLQGHVHMDGRVHPPXOKHUHVHKRPHQVD&RPSDQKLDDFUHGLWDWHUGHVHQYROYLGRPRGHORGH
QHJyFLRGHGHSLODomRDODVHU~QLFRHHVFDOiYHOFRPSURSRVWDGHYDORUFODUDHIRFRQDVDWLVIDomRGRV
VHXVFOLHQWHV(VVHPRGHORVHPRVWURXHILFD]QRGHVHQYROYLPHQWRGHXPPHUFDGRSRXFRH[SORUDGR
OHYDQGRjVXEVWLWXLomRJUDGXDOGDVPHWRGRORJLDVFRQYHQFLRQDLVGHGHSLODomRFRPRDFHUDHOkPLQD
GHEDUEHDU
1RILQDOGHD&RPSDQKLDMiVRPDYDFOtQLFDVHLQLFLRXVXDH[SDQVmRHPHVFDODQDFLRQDO
(P  D&RPSDQKLD DVVRFLRXVHFRP D UHGH GH IUDQTXLDV 60=72 +ROGLQJ GH )UDQTXLDVH j
DSUHVHQWDGRUDGHWHOHYLVmR;X[D0HQHJKHOLQLFLDQGRVXDRSHUDomRGHIUDQTXLDVD(/)UDQFKLVLQJ
RTXHSRVVLELOLWRXVXDH[SDQVmRSHORWHUULWyULRQDFLRQDO1RSULPHLURDQRGHRSHUDomRD&RPSDQKLD
YHQGHXFHUFDGHXQLGDGHVGHIUDQTXLDV(VSDoRODVHUDPSOLDQGRGHVWDIRUPDDEDVHGHORMDV
HP PDLV GH TXDWUR YH]HV WRUQDQGRVH QD YLVmR GD &RPSDQKLD XPD UHIHUrQFLD QR PHUFDGR GH
IUDQTXLDV
(PD&RPSDQKLDUHFHEHXXPDSRUWHGHFDSLWDOGDL&DWWHUWRQJHVWRUDGHLQYHVWLPHQWRVHP
private equityHVSHFLDOLVWDQRGHVHQYROYLPHQWRGHHPSUHVDVGHYDUHMRHGHEHQVFRQVXPR$HQWUDGD
GDL&DWWHUWRQSHUPLWLXXPDYDQoRSDUDD&RPSDQKLDHPWHUPRVGHJRYHUQDQoDDOpPGDFDSWXUD
GDH[SHULrQFLDTXHDL&DWWHUWRQSRVVXLQDFRQVWUXomRGHPDUFDVGHFRQVXPRHPWRGRRPXQGR
&RPRVUHFXUVRVDSRUWDGRVSHODL&DWWHUWRQD&RPSDQKLDS{GHUHIRUoDUVXDHVWUXWXUDFRUSRUDWLYD
HLQLFLDUXPQRYRFLFORGHH[SDQVmR(PHD&RPSDQKLDDEULXFHUFDGHQRYDVORMDV
HDGTXLULXRFRQWUROHGHJUXSRVGHIUDQTXLDVTXHVHGHVWDFDUDPQDYLVmRGD&RPSDQKLDFRPRRV
PHOKRUHV RSHUDGRUHV LQWHUQDOL]DQGR R UHVXOWDGR GHVWDV RSHUDo}HV H JHUDQGR YDORU SDUD D
&RPSDQKLD
(P  LQDXJXURX D VXD SULPHLUD XQLGDGH GD (VWXGLRIDFH PDUFD GD &RPSDQKLD SDUD DWXDU HP
WUDWDPHQWRVIDFLDLV PDUFDQGRDVXDHVWUHLDQRVHJPHQWRGHHVWpWLFDIDFLDO(PD&RPSDQKLD
DEULXVXDSULPHLUDORMDIRUDGRSDtVORFDOL]DGDHP%XHQRV$LUHV $UJHQWLQD HHVWHDQRWDPEpPIRL
PDUFDGRSHORGHVHQYROYLPHQWRGREspaçolaser Operating System (/26 XPDDUTXLWHWXUDGH7,TXH
SHUPLWH XPD LQWHJUDomR GH WRGRV RV SURFHVVRV RSHUDFLRQDLV H IRUQHFH PDLRU FRQWUROH VREUH D
RSHUDomRGHWRGDVDVORMDVVHMDPHODVSUySULDVRXIUDQTXLDV
2DQRGHIRLPDUFDGRSHODLQWHJUDomRGRVJUXSRVGHIUDQTXHDGRVUHFpPDGTXLULGRVHFULDomR
GDHVWUXWXUDQHFHVViULDSDUDXPDRSHUDomRGHODUJDHVFDODGDGRRFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLD(P
WDODQRD&RPSDQKLDDWLQJLX5ELOKmRGHUHDLVHPV\VWHPZLGHVDOHVLQDXJXURXD³8QLYHUVLGDGH
GR /DVHU´ XP FHQWUR GH WUHLQDPHQWR TXH SHUPLWH R WUHLQDPHQWR GH PDLV GH  FRQVXOWRUDV H
ILVLRWHUDSHXWDV SRU DQR EHP FRPR DPSOLRX D VXD SUHVHQoD GLJLWDO DWUDYpV GR ODQoDPHQWR GR H
FRPPHUFHHGHVHQYROYLPHQWRGHQRYDVIXQFLRQDOLGDGHVGRVHXDSOLFDWLYR
$FULDomRGHXPDFXOWXUDGHHQJDMDPHQWRQRHFRVVLVWHPDGD&RPSDQKLD FOLHQWHVFRODERUDGRUHVH
IUDQTXHDGRV VHWUDGX]LXHPGLYHUVRVSUrPLRVFRPR([FHOrQFLDHP)UDQFKLVLQJGD$%)HPH
ILFDQGRHPOXJDUQRSUrPLReSRFD5HFODPH$TXLHPHGreat Place to Work *37: 
0HOKRUHV(PSUHVDVSDUDD0XOKHU7UDEDOKDUHP(QWUHWDQWRQDYLVmRGD&RPSDQKLDVHXPDLRU
UHFRQKHFLPHQWRpWHUDWLQJLGRHPDJRVWRGHXPNet Promoter Score ³136´ HQWUHVHXVFOLHQWHV
GH2136pXPDPHWRGRORJLDTXHPHGHGHPDQHLUDVLPSOHVRJUDXGHOHDOGDGHGRVFOLHQWHV
EXVFDQGRHQWHQGHUTXDLVGHOHVLQGLFDULDPD&RPSDQKLDDXPDPLJRRXFROHJD
(P  D SDQGHPLD PXQGLDO GD &29,' SHUPLWLX TXH D &RPSDQKLD HYROXtVVH GH IRUPD
VLJQLILFDWLYDQRFDPLQKRGDGLJLWDOL]DomRHGHVHQYROYLPHQWRGRRPQLFKDQQHO YHQGDVYLUWXDLVFKDWH
PDLOHDSOLFDWLYR (VVDVIHUUDPHQWDVSHUPLWLUDPj&RPSDQKLDPDQWHURVQtYHLVGHV\VWHPZLGHVDOHV
HPSDWDPDUHVSUy[LPRVDGRVQtYHLVSUp&29,'QRVPHVHVGHDEULOHPDLR DPDLRUSDUWHGDV
ORMDVIHFKDGDV DOpPGHJDUDQWLUJDQKRVGHHILFLrQFLDLPSRUWDQWHVSDUDDVXDRSHUDomR$RORQJRGH
SRXFRPDLVGHDQRVD(VSDoRODVHUQDYLVmRGD&RPSDQKLDVHFRQVROLGRXFRPROtGHUHPVHUYLoRV
GHGHSLODomRQR%UDVLOHDWXDOPHQWHHQFRQWUDVHSUHVHQWHHPWRGRVRVHVWDGRVEUDVLOHLURVFRP
ORMDVHXPDEDVHFUHVFHQWHGHFOLHQWHVFRQWDELOL]DQGRPDLVGHPLOK}HVGHFOLHQWHVHPVXDKLVWyULD
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Judicial ou Extrajudicial
,QIRUPDo}HVGHSHGLGRGHIDOrQFLDIXQGDGRHPYDORUUHOHYDQWHRXGHUHFXSHUDomRMXGLFLDO
RXH[WUDMXGLFLDO
$WpDGDWDGHDSUHVHQWDomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKRXYHTXDOTXHUSHGLGRGHIDOrQFLD
RXGHUHFXSHUDomRMXGLFLDORXH[WUDMXGLFLDOGD&RPSDQKLD
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWDVHomR
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'HVFULomRGDVDWLYLGDGHVSULQFLSDLVGRHPLVVRUHVXDVFRQWURODGDV
9,62*(5$/'21(*Ï&,2
6RPRVDPDLRUHPSUHVDGHGHSLODomRDODVHUGR%UDVLOHPWHUPRV GHQ~PHURGHORMDVHFOLHQWHV
DWHQGLGRVHFRQVHTXHQWHPHQWHDFUHGLWDPRVVHUDPDLRUGR%UDVLOHPWHUPRVGHIDWXUDPHQWR$R
ORQJRGHQRVVRVDQRVGHDWXDomRFRQVWUXtPRVQRVVDSRVLomRGHOLGHUDQoDGHIRUPDGLVUXSWLYD
QDYLVmRGD&RPSDQKLDQRPHUFDGRGHGHSLODomREUDVLOHLURXPPHUFDGRFRPIDWXUDPHQWRGH5
ELOK}HV HP  $FUHGLWDPRV VHU WDPEpP D PDLRU HPSUHVD HVSHFLDOL]DGD QR VHWRU GH VHUYLoRV
HVWpWLFRVQRSDtVHPGHVHWHPEURGHFRQVWLWXtGDSRUXPDUHGHGHXQLGDGHVLQWHUOLJDGDV
ORFDOL]DGDVHPWRGRVRVHVWDGRVEUDVLOHLURVQ~PHURTXHUHSUHVHQWDXPFUHVFLPHQWRGHYH]HV
RQ~PHURGHORMDVGD&RPSDQKLDHPGHGH]HPEURGH
'XUDQWHDQRVVDWUDMHWyULDFRQTXLVWDPRVXPDEDVHVyOLGDGHPDLVGHPLOK}HVGHFOLHQWHVHQRV
WRUQDPRV D VHJXQGD PDUFD top-of-mind QR VHWRU GH GHSLODomR QR %UDVLO FRP recall VXSHULRU j
SULQFLSDOPDUFDGHOkPLQDGHEDUEHDUUHFRQKHFLGDPXQGLDOPHQWH%XVFDPRVRIHUHFHUDWRGDVDV
FODVVHVVRFLDLVREHPHVWDUJHUDGRSHODGHSLODomRDODVHUSURSRUFLRQDQGRDFRPRGLGDGHGHQRVVD
UHGHLQWHUOLJDGDGHORMDVHGHQRVVDSODWDIRUPDRPQLFDQDO HGLJLWDOQRVVDGHGLFDomRSHODH[FHOrQFLD
QDTXDOLGDGHGRDWHQGLPHQWRHSHODIOH[LELOLGDGHQDVRSo}HVGHILQDQFLDPHQWR$VVLPDFUHGLWDPRV
VHUSLRQHLURVHGLVUXSWLYRVQDUHFHQWHHYROXomRGRPHUFDGRGHGHSLODomRQRSDtVRFDVLRQDQGRD
JUDGXDOVXEVWLWXLomRGRVPpWRGRVFRQYHQFLRQDLVGHGHSLODomRFRPRDFHUDHDOkPLQDGHEDUEHDU
SHODWHFQRORJLDDODVHU
2PHUFDGREUDVLOHLURGHHVWpWLFDHpersonal carepRPDLRUGRPXQGRPRYLPHQWDQGRRYDORUGH
86 ELOK}HV HP  VHQGR RV JDVWRV FRP HVWpWLFD SULRULGDGH SDUD D SRSXODomR GR SDtV 2
PHUFDGRGHGHSLODomRQR%UDVLOVHGHVWDFDSHODVXDUHOHYkQFLDHPWHUPRVGHYDORUVRPDQGR5
ELOK}HV HP   1R HQWDQWR TXDQGR ROKDPRV SDUD D GHSLODomR D ODVHU HVWLPDPRV TXH D
SHQHWUDomR GD WHFQRORJLD QR %UDVLO DLQGD p SRXFR UHSUHVHQWDWLYD FRUUHVSRQGHQWH D
DSUR[LPDGDPHQWH  GD SRSXODomR TXH XWLOL]D PpWRGRV GH GHSLODomR HP  HQTXDQWR D
SHQHWUDomRHPRXWURVSDtVHVFRVWHLURVFRPR(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFDH(VSDQKDFRUUHVSRQGHP
D DSUR[LPDGDPHQWH  H  UHVSHFWLYDPHQWH HYLGHQFLDQGR DVVLP XP JUDQGH SRWHQFLDO GH
FUHVFLPHQWRGHVWHPHUFDGRQRSDtV
1RVVR PRGHOR GH QHJyFLRV QHVWH PHUFDGR FRP JUDQGH SRWHQFLDO UHVXOWRX HP XP FUHVFLPHQWR
H[SUHVVLYRQRQ~PHURGHORMDV(VSDoRODVHUHHPV\VWHPZLGHVDOHVQRV~OWLPRVTXDWURDQRVTXH
SRGHVHUYHULILFDGRWDPEpPQRVSHUtRGRVGHDGYHUVLGDGHQRFHQiULRHFRQ{PLFRFRQIRUPHRJUiILFR
DEDL[RTXHDSUHVHQWDRFUHVFLPHQWRGHHPUHODomRDGHVHWHPEURGH(QWUHH
SHUtRGRHPTXHR3,%GR%UDVLODSUHVHQWRXFUHVFLPHQWRDQXDOSRQGHUDGRGHGHDFRUGR
FRPR,%*(DHYROXomRGRQ~PHURGHORMDVDSUHVHQWRXXPFUHVFLPHQWRDQXDOSRQGHUDGRGHH
DVV\VWHPZLGHVDOHVDSUHVHQWDUDPXPFUHVFLPHQWRDQXDOSRQGHUDGRGH





'HDFRUGRFRPSHVTXLVDGHPHUFDGRSRUQyVFRQWUDWDGDFRPIRQWHQRVwebsites GDVFRPSDQKLDVHWay-back Machine
6HJXQGRDSHVTXLVDWay Back Machine.

6HJXQGRSHVTXLVDGHPHUFDGRSRUQyVFRQWUDWDGDEDVHDGDHPXPTXHVWLRQiULRHHPHQWUHYLVWDVUHDOL]DGDVSRUVLWHVGHORMDVonlineH,%*( 

6HJXQGRLQIRUPDo}HVGD(XURPRQLWRU

6HJXQGRSHVTXLVDGHPHUFDGRSRUQyVFRQWUDWDGDEDVHDGDHPHQWUHYLVWDVHIRQWHVS~EOLFDV
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)RQWH&RPSDQKLD
1RWD,QFOXLORMDVSUySULDVjoint-venturesHIUDQTXLDV

(VFDODPRV QRVVR QHJyFLR DWUDYpV GH XP PRGHOR SDGUmR GH ORMD GH UiSLGD LPSOHPHQWDomR HP
TXDOTXHUUHJLmRGRSDtVFRPGLPHQV}HVPpGLDVHQWUHHPHTXHQmRWHPDQHFHVVLGDGHGH
HVWRFDJHPGHSURGXWRV(VVHPRGHOR~QLFRQRVSURSRUFLRQDXPDIOH[LELOLGDGHSDUDRSHUDUWDQWRHP
shopping centersFRPRHPUXDVRXFHQWURVFRPHUFLDLVVHQGRWDPEpPDGHTXDGRDGLIHUHQWHVWLSRV
GH RSHUDomR FRPR IUDQTXLDV ORMDV SUySULDV RX joint-ventures SRVVLELOLWDQGR TXH D &RPSDQKLD
HVFROKDDVPHOKRUHVHVWUDWpJLDVGHFUHVFLPHQWRQDIRUPDPDLVEHQpILFDDFDGDUHJLmR7DLVIDWRUHV
QRVSHUPLWLUDPDWLQJLUXPDFDSLODULGDGHUHOHYDQWHHPWRGRWHUULWyULRQDFLRQDOFRPSUHVHQoDHPWRGRV
RVHVWDGRVGRSDtV
$R ORQJR GRV ~OWLPRV DQRV DWLQJLPRV XPD FRPELQDomR GH FUHVFLPHQWR GH YHQGD H H[SDQVmR GD
UHQWDELOLGDGH 1HVVH VHQWLGR DV YHQGDV GH WRGR R VLVWHPD ³System-wide Sales´  H (%,7'$
$MXVWDGRGD&RPSDQKLDDSUHVHQWDUDPUHVSHFWLYDPHQWHFUHVFLPHQWRDQXDOFRPSRVWR ³&$*5´ GH
HQRSHUtRGRGHHUHVSHFWLYDPHQWHDOFDQoDQGR5PLOK}HVQRH[HUFtFLR
VRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHRTXHUHSUHVHQWDXPDPDUJHPGH(%,7'$$MXVWDGR
GHVREUHDUHFHLWDOtTXLGD1RPHVPRSHUtRGRQRVVRIOX[RGHFDL[DRSHUDFLRQDODSUHVHQWRX
XP&$*5GH
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$WDEHODDVHJXLUDSUHVHQWDRVSULQFLSDLVLQGLFDGRUHVILQDQFHLURVHRSHUDFLRQDLVGD&RPSDQKLDSDUD
RVSHUtRGRVGHQRYHPHVHVILQGRVHPGHVHWHPEURGHHHSDUDRVH[HUFtFLRVVRFLDLV
HQFHUUDGRVHPGH GH]HPEURGHH

0HGLo}HVQmRFRQWiEHLV
5PLOH[FHWR 
1~PHURGHORMDV(VSDoRODVHU
System-wide Sales
(VSDoRODVHU 
5HFHLWD/tTXLGD
/XFUR%UXWR
0DUJHP%UXWD
(%,7'$  
0DUJHP(%,7'$  
(%,7'$$MXVWDGR  
0DUJHP(%,7'$$MXVWDGD 
/XFUR/tTXLGR 3UHMXt]R 
$MXVWDGR  
0DUJHP/tTXLGD$MXVWDGD 
/XFUR/tTXLGR 3UHMXt]R 
)OX[RGH&DL[D2SHUDFLRQDO
$MXVWDGR
)OX[RGH&DL[D2SHUDFLRQDO
$MXVWDGR(%,7'$$MXVWDGR  
'tYLGD%UXWD  
'tYLGD &DL[D /tTXLGD  
52,&$MXVWDGR  

3HUtRGRGHQRYHPHVHVILQGR
HPGHVHWHPEURGH





([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH
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 2System-wide SalesFRUUHVSRQGHjVYHQGDVWRWDLVGDVXQLGDGHV(VSDoRODVHUFRPRVHDSDUWLFLSDomRGHWLGDSHOD&RPSDQKLDIRVVHGH
HPWRGDVDVORMDV(VSDoRODVHU LQFOXLQGRIUDQTXLDVHMRLQWYHQWXUHV 2System-wide SalesQmRpXPDPHGLGDFRQWiELOUHFRQKHFLGD
SHODVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOQHPSHODV,)56

 2(%,7'$pXPDPHGLomRQmRFRQWiELOHODERUDGDSHOD&RPSDQKLDHPFRQVRQkQFLDFRPD,QVWUXomRGD&90QGHGHRXWXEURGH
HFRQVLVWHQROXFUR SUHMXt]R OtTXLGRDMXVWDGRSHORUHVXOWDGRILQDQFHLUROtTXLGRSHORLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOVREUHR
OXFURHSHODVGHVSHVDVGHGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomR2(%,7'$QmRpXPDPHGLGDFRQWiELOUHFRQKHFLGDSHODVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDV
QR%UDVLOHQHPSHODV,)56HQmRUHSUHVHQWDRIOX[RGHFDL[DSDUDRVSHUtRGRVDSUHVHQWDGRVHQmRGHYHVHUFRQVLGHUDGRFRPRVXEVWLWXWR
RX DOWHUQDWLYD DR OXFUR SUHMXt]R  OtTXLGR LQGLFDGRU GH GHVHPSHQKR RSHUDFLRQDO PHGLGD GH OLTXLGH] WDPSRXFR FRPR EDVH SDUD D
GLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRV2XWUDVHPSUHVDVSRGHPFDOFXODUR(%,7'$GHPDQHLUDGLIHUHQWHGD&RPSDQKLD3DUDUHFRQFLOLDomRGR/XFUR
SUHMXt]R OtTXLGRSDUDR(%,7'$YLGHVHomRGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD

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

 2 (%,7'$ $MXVWDGRFRQVLVWH HP XPDPHGLomR QmRFRQWiELO HODERUDGD SHOD&RPSDQKLD TXHFRUUHVSRQGH DR (%,7'$ DMXVWDGRSHOD L 
HOLPLQDomRGDVGHVSHVDVQmRUHFRUUHQWHVFRPGHVWDTXHSDUDJDVWRVFRPFRQVXOWRUHVHDVVHVVRUHVUHODFLRQDGRVDRVQRVVRVSURMHWRVGH
0 $ LL HOLPLQDomRGRVHIHLWRVGHJDQKRSRUFRPSUDYDQWDMRVDH LLL HOLPLQDomRGRVHIHLWRVUHODFLRQDGRVDR,)56

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

 2/XFUR/tTXLGR$MXVWDGRFRQVLVWHHPXPDPHGLomRQmRFRQWiELOHODERUDGDSHOD&RPSDQKLDTXHFRUUHVSRQGHDR/XFUR/tTXLGRDMXVWDGR
SRU L SHODHOLPLQDomRGDVGHVSHVDVQmRUHFRUUHQWHVFRPGHVWDTXHSDUDJDVWRVFRPFRQVXOWRUHVHDVVHVVRUHVUHODFLRQDGRVDRVQRVVRV
SURMHWRVGH0 $H LL SHODHOLPLQDomRGRVHIHLWRVGHJDQKRSRUFRPSUDYDQWDMRVD LL SHORSHODHOLPLQDomRGRLPSDFWRFRQWiELOUHIHUHQWH
jHYROXomRGDPDUFDomRDPHUFDGRGDVRSo}HVGHFRPSUDHYHQGDTXHD&RPSDQKLDSRVVXLFRPRVDFLRQLVWDVQmRFRQWURODGRUHVGH
GHWHUPLQDGDVFRQWURODGDVUHIHUHQWHDSDUWLFLSDomRUHPDQHVFHQWHQmRGHWLGDSHOD&RPSDQKLD

 $0DUJHP/tTXLGD$MXVWDGDFRUUHVSRQGHjGLYLVmRHQWUHR/XFUR/tTXLGR$MXVWDGRHDUHFHLWDOtTXLGD

 2)OX[RGH&DL[D2SHUDFLRQDO$MXVWDGRpFDOFXODGREDVHDGRQDFRQWDGHFDL[DOtTXLGRJHUDGRSHODV DSOLFDGRQDV DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
GHGX]LGRGRLPSDFWRGRUHVXOWDGRILQDQFHLURGRH[HUFtFLR2)OX[RGH&DL[D2SHUDFLRQDOQmRpXPDPHGLGDFRQWiELOUHFRQKHFLGDSHODV
SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO QHP SHODV 1RUPDV ,QWHUQDFLRQDLV GH 5HODWyULR )LQDQFHLUR ± ,QWHUQDWLRQDO )LQDQFLDO 5HSRUWLQJ
6WDQGDUGV ,)56 HPLWLGDVSHOR,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUG%RDUG ,$6% HQmRSRVVXLVLJQLILFDGRSDGUmR

 eDGLYLVmRHQWUHR)OX[RGH&DL[D2SHUDFLRQDO$MXVWDGRHR(%,7'$$MXVWDGR

 $'tYLGD%UXWDpUHSUHVHQWDGDSHODVRPD L GRVHPSUpVWLPRVHILQDQFLDPHQWRV FLUFXODQWHHQmRFLUFXODQWH  LL GHErQWXUHV FLUFXODQWHH
QmR FLUFXODQWH  H LLL  FRQWDV D SDJDU D H[DFLRQLVWDV FLUFXODQWH H QmR FLUFXODQWH  UHIHUHQWH j YDORUHV GHYLGRV SHOD DTXLVLomR GH ORMDV
IUDQTXHDGDVHQWmRGHWLGDVSRU$FLRQLVWDVGD&RPSDQKLD

 $'tYLGD &DL[D /tTXLGDFRUUHVSRQGHj'tYLGD%UXWDGHGX]LGDGRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DGDVDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVYLQFXODGDVH
GRHIHLWRFRQWiELOUHVXOWDQWHGRVZDSFDPELDOGDVRSHUDo}HVGHHPSUpVWLPRV

 252,& Return on Invested Capital $MXVWDGRpR123/$7$MXVWDGRGLYLGLGRSHORFDSLWDOHPSUHJDGRWRWDOGD&RPSDQKLDVHQGRRFDSLWDO
HPSUHJDGRWRWDOFDOFXODGRSHODPpGLDHQWUHDVVRPDVGRFDSLWDOGHWHUFHLURVHRFDSLWDOSUySULRGRV~OWLPRVGRLVH[HUFtFLRVVRFLDLV

2IHUHFHPRVRWUDWDPHQWRGHGHSLODomRDODVHUSDUDKRPHQVHPXOKHUHVHPDWpHGLIHUHQWHV
iUHDVGRFRUSRUHVSHFWLYDPHQWHSRUPHLRGHDWpGH]VHVV}HVDGHSHQGHUGDiUHDGRFRUSR'DGR
R DOWR FUHVFLPHQWR QRV ~OWLPRV DQRV RV FOLHQWHV GD &RPSDQKLD SRVVXHP UHODFLRQDPHQWR FRP D
(VSDoRODVHUHPPpGLDKiPHVHVHDSHQDVUHDOL]DUDPRWUDWDPHQWRFRPD&RPSDQKLDHP
iUHDV GR FRUSR 2 S~EOLFR IHPLQLQR DLQGD FRPS}H D PDLRULD GD EDVH GH FOLHQWHV GD &RPSDQKLD
HTXLYDOHQWHDDSUR[LPDGDPHQWHGRWRWDOVHQGRTXHRFRQVXPRSHORS~EOLFRPDVFXOLQRYHP
FUHVFHQGRGHIRUPDFRQWtQXDHPQRVVDEDVHGHHPSDUDGRWRWDOHPVHWHPEURGH
UHSUHVHQWDQGRXP&$*5GHQRSHUtRGRRTXHDFUHGLWDPRVHYLGHQFLDUXPDLPSRUWDQWH
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WHQGrQFLD GR VHWRU 2V JUiILFRV DEDL[R DSUHVHQWDP R breakdown GH QRVVRV FOLHQWHV SRU LGDGH
JrQHURHFODVVHVRFLDO


)RQWH&RPSDQKLDH,%*(Breakdown GHFOLHQWHVHJrQHURGHDVHWHPEURGHBreakdown GHFODVVHVVRFLDLVEDVHDGRQDTXHEUD
GHQRVVDVXQLGDGHVSUySULDVHP6mR3DXORQRDQRGH

$FUHGLWDPRVTXHDQRVVDPLVVmRWRWDOPHQWHFHQWUDGDQDVDWLVIDomRHDOWRHQJDMDPHQWRGHQRVVRV
FOLHQWHV UHSUHVHQWD XP LPSRUWDQWH FDWDOLVDGRU GH FUHVFLPHQWR DR ORQJR GRV ~OWLPRV DQRV 7HPRV
FRQVHJXLGR DWLQJLU QtYHLV GH DYDOLDomR FRQVLGHUDGRV FRPR SDWDPDUHV GH H[FHOrQFLD SHOD
PHWRGRORJLDNet Promoter Score ³136´ HTXLYDOHQWHDSRQWRV VHQGRRSDWDPDUPi[LPR
SRQWRV RTXHHYLGHQFLDQRVVRFRPSURPLVVRFRPDH[FHOrQFLDQDSUHVWDomRGRVQRVVRVVHUYLoRV
(VVHIDWRUpIXQGDPHQWDOSDUDDJHUDomRGHQRYRVFOLHQWHVXPDYH]TXHPDLVGHGHQRVVRV
leads,HPVHWHPEURGHYLHUDPSRUPHLRGHLQGLFDo}HVGHQRVVRVFOLHQWHVHDSHQDVSRU
PHLRGRIOX[RSDVVDQWHSRUQRVVDVORMDV
9LVDQGRDH[FHOrQFLDGHQRVVRVVHUYLoRVLQYHVWLPRVFRQWLQXDPHQWHQRWUHLQDPHQWRHFDSDFLWDomR
GHQRVVRVSURILVVLRQDLVWpFQLFRVHGHDWHQGLPHQWR1HVWHVHQWLGRGHVHQYROYHPRVD³8QLYHUVLGDGH
GR/DVHU´XPFHQWURGHWUHLQDPHQWRIRFDGRHPWUDQVPLWLUDVPHOKRUHVSUiWLFDVHFDSDFLWDUQRVVRV
FRODERUDGRUHVSDUDSURYHUHPDRVFOLHQWHVDWHQGLPHQWRHVHUYLoRVGHDOWDTXDOLGDGH(P
PLOFRODERUDGRUHVIRUDPWUHLQDGRVSHOD³8QLYHUVLGDGHGR/DVHU´VHQGRTXHQRVVRFXUVRGHIRUPDomR
LQLFLDO GH ILVLRWHUDSHXWDV DEUDQJH  KRUDV GH WUHLQDPHQWR HQWUH DXODV WHyULFDV SUiWLFDV H
DPELHQWDomRHPORMDSUHSDUDQGRDVSDUDDWHQGHUHPVHXVFOLHQWHVFRPDTXDOLGDGHHH[FHOrQFLDGD
(VSDoRODVHU3RUPHLRGRQRVVRVLVWHPDGHHQVLQRjGLVWkQFLD ³($'´ WDPEpPPDQWHPRVRFRQWDWR
FRPQRVVRVFRODERUDGRUHVYLVDQGRIRUWDOHFHUQRVVDFXOWXUDPDQWHURDOWRHQJDMDPHQWREHPFRPR
SURPRYHURDSHUIHLoRDPHQWRFRQVWDQWHGHWRGRV7UHLQDPRVRVIUDQTXHDGRVHRVFRODERUDGRUHVGDV
IUDQTXLDVVREUHRQRVVRPRGHORGHQHJyFLRHVREUHDFRQGXomRGDVORMDVYLVDQGRDH[FHOrQFLDH
SDGURQL]DomRQRDWHQGLPHQWRGHWRGDDUHGH
1RVVRFRQVWDQWHUHODFLRQDPHQWRFRPQRVVRVFOLHQWHVVHGiSRUPHLRGHQRVVDSODWDIRUPDRPQLFDQDO
H GLJLWDO TXH JHUD FRPRGLGDGH DRV QRVVRV FOLHQWHV SRLV YLDELOL]D D FRPSUD GH XP VHUYLoR R
DJHQGDPHQWR GH XPD VHVVmR RX FRQWDWR GLUHWR SDUD G~YLGDV H UHFODPDo}HV GDV IRUPDV PDLV
HILFLHQWHVHFRPDPDLVDOWDGLVSRQLELOLGDGHVHMDYLDQRVVRDSOLFDWLYRH[FOXVLYRQRVVRwebsiteQRVVR
call center YLD :KDWV$SS FRP DWHQGHQWHV RX GLUHWDPHQWH QDV ORMDV $FUHGLWDPRV TXH QRVVD
SODWDIRUPDRPQLFDQDOFXVWRPL]DGDFRQWULEXLSDUDRHVWUHLWDPHQWRGRUHODFLRQDPHQWRFRPRVQRVVRV
FOLHQWHVDWXDLVJHUDQGRDUHFRUUrQFLDGHFRPSUDVGHVHUYLoRVDGLFLRQDLVEHPFRPRSRVVLELOLWDR
LQtFLRGDFRQVWUXomRGHFRQILDQoDFRPRVQRYRVFOLHQWHV
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)RQWH&RPSDQKLD
1RWD,QFOXLYHQGDVSHORVLWHDSOLFDWLYRHPHQVDJHQVSRU606HWhatsApp

1RVVD SODWDIRUPD WHFQROyJLFD IRL WRWDOPHQWH FXVWRPL]DGD SDUD QRVVR PRGHOR GH QHJyFLR ~QLFR
FRQVROLGDQGRWRGRVRVFDQDLVGHFRPXQLFDomRFRPQRVVRVFOLHQWHVHHVWUXWXUDGDSDUDJHUDUDOWD
HILFLrQFLDHPQRVVDVRSHUDo}HVHPHVSHFLDOQRTXHWDQJHjRWLPL]DomRGHDJHQGDPHQWRRSo}HV
GHSDJDPHQWRHDQiOLVHGHGDGRVYLDLQWHOLJrQFLDGHQHJyFLRV business intelligence 'HVWDPDQHLUD
FRQVHJXLPRVFRQKHFHURVSHUILVLQGLYLGXDOL]DGRVGRVQRVVRVFOLHQWHVRTXHSRUVXDYH]IRUWDOHFH
QRVVD FDSDFLGDGH GH upselling GH QRYRV VHUYLoRV $GLFLRQDOPHQWH QRVVD SODWDIRUPD SHUPLWH D
GLVWULEXLomRGHPHWDVHDWLYLGDGHVGLiULDVSDUDWRGRVRVQtYHLVRSHUDFLRQDLVGDQRVVDRUJDQL]DomR


)RQWH&RPSDQKLD

3RUILPSURPRYHPRVYDORUHVHSURSyVLWRVFODURVSDUDWRGRVQRVVRVstakeholdersGHVGHFOLHQWHVH
FRODERUDGRUHV D IUDQTXHDGRV EXVFDQGR SURPRYHU VyOLGRV FRQFHLWRV GH JRYHUQDQoD H
UHVSRQVDELOLGDGHVVRFLDOHDPELHQWDO3RVVXtPRVXPDSROtWLFDLQFOXVLYDGHFRQWUDWDomRGHQRVVRV
FRODERUDGRUHVFRPGRQRVVRTXDGURIRUPDGRSRUPXOKHUHVLQFOXVLYHGRC-LevelHIRPRV
UHFRQKHFLGRVFRPRXPDGDV0HOKRUHV(PSUHVDVSDUDD0XOKHU7UDEDOKDUVHJXQGRR*37: *reat
Place to Work $OpPGLVVRDFUHGLWDPRVTXHQRVVDRIHUWDGHVHUYLoRVHYLWDGHIRUPDPDWHULDORV
UHVtGXRVJHUDGRVDQXDOPHQWHSHODVPHWRGRORJLDVGHGHSLODomRFRPRDFHUDHOkPLQDGHEDUEHDU
TXHFRQVLGHUDPRVVHUHPDVSULQFLSDLVDOWHUQDWLYDVGHGHSLODomRFRPDVTXDLVFRQFRUUHPRVJHUDQGR
XPLPSDFWRSRVLWLYRHUHVSRQViYHODRPHLRDPELHQWH
1RVVDSROtWLFDLQFOXVLYDGHFRQWUDWDomRDLQGDFRPSUHHQGHFULWpULRVGHGLYHUVLGDGHFRQWDQGRFRP
GRVQRVVRVFDUJRVGHOLGHUDQoDRFXSDGRVSRUQHJURVHRVSURJUDPDVLQWHUQRV³(WQLDV(/´H
³/*%74´
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+,67Ï5,&25(&(17(
1R LQWXLWR GH DFHOHUDU R FUHVFLPHQWR GD PDUFD QR WHUULWyULR QDFLRQDO HP  LPSOHPHQWDPRV R
PRGHORGHIUDQTXLDGHIRUPDFRPSOHPHQWDUDRPRGHORGHORMDVSUySULDV$&RPSDQKLDSRVVXL
ORMDV IUDQTXHDGDV GD PDUFD ³(VSDoRODVHU´ UHSUHVHQWDQGR  GDV YHQGDV GDV ORMDV GD PDUFD
³(VSDoRODVHU´ QRV QRYH PHVHV ILQGRV HP  GH VHWHPEUR GH  7RGDV DV GHPDLV ORMDV VmR
SUySULDV LQFOXLQGR DV ORMDV SUySULDV GHWLGDV SRU PHLR GH QRVVDV joint ventures 6XSRUWDPRV
LQWHJUDOPHQWHQRVVDEDVHGHIUDQTXHDGRVDX[LOLDQGRRVQDLPSODQWDomRGHQRVVRVLVWHPDGHJHVWmR
H[FOXVLYR R (/26 DOpP GR WUHLQDPHQWR GH FRODERUDGRUHV SRU PHLR DWUDYpV GD 8QLYHUVLGDGH GR
/DVHUHVHOHomRGDORFDOL]DomRHEHQIHLWRULDGDVORMDVYLVDQGRVXDDGHTXDomRDRVQRVVRVFOLHQWHV
$GLFLRQDOPHQWH LQYHVWLPRV FRQVWDQWHPHQWH HP marketing SRU PHLR GH FDPSDQKDV QD PtGLD
QDFLRQDO
(PUHFHEHPRVXPDSRUWHGHFDSLWDOGDL&DWWHUWRQXPGRVPDLRUHVIXQGRVJOREDLVGHprivate
equityIRFDGRHPFRQVXPRHYDUHMRDVVRFLDGRDRJUXSRLQWHUQDFLRQDO/90+0RsW+HQQHVV\/RXLV
9XLWWRQTXHSDVVRXDGHWHUXPDSDUWLFLSDomRPLQRULWiULDGD&RPSDQKLD(VWHDSRUWHIRLLPSRUWDQWH
QmRDSHQDVSDUDDFHOHUDURFUHVFLPHQWRGD&RPSDQKLDSRUPHLRGDDEHUWXUDGHORMDVSUySULDVPDV
WDPEpPSDUDHOHYDURVQRVVRVSDGU}HVGHJRYHUQDQoDSDUDDWUDLUXPWLPHGHH[HFXWLYRVGHSULPHLUD
OLQKDSDUDHQULTXHFHURQRVVRGHEDWHHVWUDWpJLFRHSDUDDSHUIHLoRDUDVQRVVDVSUiWLFDVSURFHVVRV
HVLVWHPDV
(PFRQVLGHUDQGRDUHOHYDQWHGLPHQVmRGRPHUFDGRGHEHOH]DHHVWpWLFDQD$PpULFD/DWLQD
QRVVD PDUFD FRQVROLGDGD H QRVVD EDVH GH FOLHQWHV FULDPRV D PDUFD ³(VWXGLRIDFH´ SDUD DWXDU HP
WUDWDPHQWRVIDFLDLVFRPRSDUWHGDQRVVDPLVVmRGHGHPRFUDWL]DUREHPHVWDUJHUDGRSRUVHUYLoRV
HVWpWLFRVFRPDOWDWHFQRORJLD$FRQILDQoDJHUDGDSHODPDUFD³(VSDoRODVHU´pWUDQVPLWLGDSDUDDPDUFD
³(VWXGLRIDFH´TXHSRVVXtDHPGHVHWHPEURGHQRYHORMDVIUDQTXHDGDVHXPDORMDSUySULD
6HJXQGR HVWXGR UHDOL]DGR SHOD &RPSDQKLD HP  FHUFD GH  GRV FOLHQWHV GD (VSDoRODVHU
SRVVXtDPLQWHUHVVHQRVVHUYLoRVGD(VWXGLRIDFHGRVTXDLVHUDPRXIRUDPWDPEpPFOLHQWHVGD
(VSDoRODVHU UHYHODQGR D IRUoD GD QRVVD PDUFD H HOHYDGD FDSDFLGDGH GH H[SDQVmR SDUD RXWURV
VHUYLoRVHVWpWLFRV1RVVRREMHWLYRpVHURPDLRUSURYHGRUGHVHUYLoRVGHEHOH]DHHVWpWLFDGR%UDVLO
SRUPHLRGRQRVVRPRGHORGHQHJyFLRTXHDFUHGLWDPRVVHU~QLFRHQRVVDH[SHULrQFLDQRVHWRU
1RVDQRVGHHDOpPGHVHJXLUQRULWPRFRQVWDQWHGHDEHUWXUDGHQRYDVORMDVWHQGRHP
YLVWDDDOWDUHQWDELOLGDGHGDVORMDVSUySULDVDGTXLULPRVRFRQWUROHGHFHUWRVJUXSRVGHIUDQTXHDGRV
GDPDUFD³(VSDoRODVHU´TXHFRQVLGHUiYDPRVHVWUDWpJLFRVHPQRVVDEDVHOHYDQGRHPFRQWDVXDV
UHVSHFWLYDVUHJL}HVGHDWXDomRWDPDQKRVHSRWHQFLDLVGHFUHVFLPHQWR(VVHSURFHVVRFXOPLQRXFRP
DDTXLVLomRGHGHGLIHUHQWHVJUXSRVHTXLYDOHQWHDORMDVIUDQTXHDGDVKRMHWRWDOPHQWH
LQWHJUDGDVFRPQRVVDVSODWDIRUPDVWDQWRGHback-officeWHFQROyJLFDVHFRPHUFLDLV
$&RPSDQKLDGHWpPRFRQWUROHDFLRQiULRGHVWHVJUXSRVGHIUDQTXHDGRVHVWUDWpJLFRV FHUFDGH
HP PpGLD GR FDSLWDO VRFLDO  EHP FRPR RSomR GH FRPSUD GDV SDUWLFLSDo}HV DFLRQiULDV
UHPDQHVFHQWHVVXMHLWRDXPHYHQWRGHOLTXLGH]GD&RPSDQKLDHFRPPHWRGRORJLDGHSUHFLILFDomR
MiHVWDEHOHFLGDV$&RPSDQKLDXWLOL]DUiSDUWHGRVUHFXUVRVGHVXDSRWHQFLDORIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGH
GLVWULEXLomR GH Do}HV SDUD H[HUFHU DV RSo}HV GH FRPSUD GH UHIHULGDV SDUWLFLSDo}HV DFLRQiULDV
UHPDQHVFHQWH3DUDPDLRUHVGHWDOKHVVREUHDVDTXLVLo}HVVRFLHWiULDVHPUHIHUrQFLDEHPFRPRRV
WHUPRVHFRQGLo}HVGRH[HUFtFLRGDVRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVYLGHRLWHPGR)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLDGD&RPSDQKLD
5(&21+(&,0(1726($d®(662&,$,6
$RORQJRGHQRVVRVDQRVGHDWXDomRIRPRVUHFRQKHFLGRVSRUPHLRGHGLYHUVRVSUrPLRVTXHQRV
IRUDPDWULEXtGRV1RVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWHUHFHEHPRVRV
VHJXLQWHVSUrPLRVHUHFRQKHFLPHQWRV


3UrPLR7RSRI:HOOQHVVGDUHYLVWD%RD)RUPDHP



3UrPLReSRFD5HFODPH$TXLHP OXJDU 



3UrPLR/RMLVWD$OVKRSHPH
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3UrPLR*UHDW3ODFHWR:RUN0HOKRUHV(PSUHVDVSDUDD0XOKHU7UDEDOKDUHP



3UrPLRGH([FHOrQFLDHP)UDQFKLVLQJGD$%)HPHH



3UrPLRGH)UDQTXLDV,QWHUQDFLRQDLVGD$%)HPH

1yVDFUHGLWDPRVTXHDDWLWXGHHPFRQVWUXLUXPDVRFLHGDGHPHOKRUGHYHVHUGHWRGRV'HVWDIRUPD
WHPRVUHVSRQVDELOLGDGHVRFLDOHFRQVFLrQFLDGRVQRVVRVGHYHUHVHREULJDo}HVFRPRFLGDGmRVHP
UHODomRjQRVVDFRPXQLGDGH3RULVVREXVFDPRVUHDOL]DUDo}HVVLPSOHVRUJDQL]DGDVHDVVHUWLYDV
TXHFRQWULEXDPSDUDDIRUPDomRGHXPDVRFLHGDGHPDLVMXVWD
1D (VSDoRODVHU YDORUL]DPRV D LQFOXVmR H R DFROKLPHQWR SRLV DFUHGLWDPRV TXH D SURPRomR GD
LJXDOGDGHpRFDPLQKRSDUDRFUHVFLPHQWRGHQRVVDVRFLHGDGH$LPSRUWkQFLDGDLQFOXVmRGHQWURGH
XPDHPSUHVDVLJQLILFDDSUHQGL]DGRUHVSRQVDELOLGDGHVRFLDOHHYROXomR6HJXLPRVILUPHVQRQRVVR
SURSyVLWR GH WUDQVIRUPDU YLGDV H SURPRYHU R EHPHVWDU HP GLYHUVDV HVIHUDV GD VRFLHGDGH3DUD
PDLRUHVLQIRUPDo}HVVREUHDVQRVVDVLQLFLDWLYDVVRFLDLVHSURMHWRVGHUHVSRQVDELOLGDGHVRFLDOYLGH
LWHQVHGR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
0(5&$'2'($78$d2
6HJXQGR D Euromonitor International R %UDVLO p R TXDUWR PDLRU PHUFDGR GH EHOH]D H FXLGDGRV
SHVVRDLV GR PXQGR WRWDOL]DQGR DSUR[LPDGDPHQWH 86 ELOK}HV HP  (VWH PHUFDGR HVWi
SRVLFLRQDGRDSyVSDtVHVFRPR(VWDGRV8QLGRV&KLQDH-DSmRHpRPDLRUGD$PpULFD/DWLQDVHQGR
WUrVYH]HVPDLRUTXHR0p[LFRVHJXQGRPDLRUPHUFDGRGDUHJLmR


)RQWH(GLomRGH³Beauty and Personal Care´GD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGRYDORUGHYDUHMRUHIHUHVHDRSUHoRGHYHQGDQR
YDUHMRLQFOXLQGRLPSRVWRVREUHYHQGDVHSUHoRVFRQVWDQWHVXWLOL]DPWD[DVGHFkPELRIL[DVDVFODVVLILFDo}HVUHSUHVHQWDPDSHQDVRVPHUFDGRV
SHVTXLVDGRV





$VH[LJrQFLDVSDUDRVHORGRSUrPLR*73:HQYROYHDVDWLVIDomRGHGRVIXQFLRQiULRV

(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHG%HOH]DH&XLGDGRV3HVVRDLVLQWKH:RUOGYHQGDVDRFRQVXPLGRUILQDOLQFOXLQGRLPSRVWRVWD[DVGH
FkPELRIL[DVHP86'GHWHUPRVDWXDLVGH
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Depilação a Laser
(P UHODomR DR PHUFDGR GH GHSLODomR HP  DSUR[LPDGDPHQWH  GD SRSXODomR IHPLQLQD
EUDVLOHLUD HQWUH  H  DQRV H  GD SRSXODomR PDVFXOLQDQD PHVPD IDL[D HWiULD XWLOL]D DOJXP
PpWRGRGHGHSLODomRWRWDOL]DQGRPLOK}HVGHXVXiULRVGHDFRUGRFRP,QIRUPDo}HVGH3HVTXLVD
3ULPiULD1HVVHFRQWH[WRDGHSLODomRDODVHUGHVWDFDVHFRPRRPpWRGRFRPRPDLVDOWRSRWHQFLDO
GHDGRomRSRUQRYRVFRQVXPLGRUHVGHQWUHDVGLIHUHQWHVWHFQRORJLDVGLVSRQtYHLVQRPHUFDGR


)RQWH ,QIRUPDo}HV GD 3HVTXLVD 3ULPiULD UHDOL]DGD FRP XPD DPRVWUD GH  UHVSRQGHQWHV FRP DVVHVVRULD GH FRQVXOWRUD LQWHUQDFLRQDO
HVSHFLDOL]DGDHGDGRVGR,%*(


)RQWH ,QIRUPDo}HV GD 3HVTXLVD 3ULPiULD UHDOL]DGD FRP XPD DPRVWUD GH  UHVSRQGHQWHV FRP DVVHVVRULD GH FRQVXOWRUD LQWHUQDFLRQDO
HVSHFLDOL]DGDGDGRVGR,%*(H,3&'DGRVUHIHUHQWHVDRDQRGH

$ &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH XPD H[SHULrQFLD GLIHUHQFLDGD GH DWHQGLPHQWR DOLDGR D WHFQRORJLDV
DYDQoDGDV PHQRV GRORURVDV H HIHLWRV SURORQJDGRV WDLV FRPR GHSLODomR D ODVHU H HVWUXWXUDV GH
ILQDQFLDPHQWRDRFRQVXPLGRUTXHDVWRUQHPDFHVVtYHLVDGLYHUVDVFODVVHVVRFLDLVSRGHPLQIOXHQFLDU
SRVLWLYDPHQWH R PHUFDGR GH GHSLODomR LQFUHPHQWDQGR D EDVH GH FRQVXPLGRUHV HQGHUHoiYHLV H
H[SORUDQGRXPXQLYHUVRGHSRWHQFLDLVQRYRVXVXiULRV$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHRFUHVFLPHQWRGR
PHUFDGRGHGHSLODomRDODVHUQR%UDVLOGHYHUiVHULPSXOVLRQDGRSRUWUrVSULQFLSDLVIDWRUHV
L



$XPHQWRGD3HQHWUDomRGD7HFQRORJLDD/DVHURPHUFDGRGHGHSLODomRDODVHUQR%UDVLO
DLQGDWHPXPDEDL[DSHQHWUDomRHTXLYDOHQWHDHPHVSHFLDOPHQWHTXDQGR
FRPSDUDGD D SDtVHV FRVWHLURV FRPR RV (8$ H (VSDQKD FRP  H   GH
SHQHWUDomRUHVSHFWLYDPHQWH


3DUDKRPHQVQmRFRQVLGHUDDTXHOHVFXMR~QLFRSURFHGLPHQWRXWLOL]DGRpEDUEHDUVHFRPOkPLQDRXDSDUDURFDEHOR
)RQWH ,QIRUPDo}HV GD 3HVTXLVD 3ULPiULD UHDOL]DGD FRP XPD DPRVWUD GH  UHVSRQGHQWHV FRP DX[tOLR GH FRQVXOWRUD LQWHUQDFLRQDO
HVSHFLDOL]DGDHGDGRVGR,%*(

)RQWH ,QIRUPDo}HV GD 3HVTXLVD 3ULPiULD UHDOL]DGD FRP XPD DPRVWUD GH  UHVSRQGHQWHV FRP DX[tOLR GH FRQVXOWRUD LQWHUQDFLRQDO
HVSHFLDOL]DGD
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LL 

&UHVFLPHQWR3RSXODFLRQDORFUHVFLPHQWRPpGLRGDSRSXODomRQR%UDVLOpGHPLOKmR
DFDGDDQRFRQIRUPHLOXVWUDRJUiILFRDEDL[RVHQGRTXHHPPpGLDGDSRSXODomR
UHDOL]DPDOJXPPpWRGRGHGHSLODomR


)RQWH,%*(FRQVXOWDHPRXWXEURGH

LLL 

$XPHQWRGH3HQHWUDomRHP2XWUDV3DUWHVGR&RUSR'HDFRUGRFRPLQIRUPDo}HVGH
3HVTXLVD 3ULPiULD D PpGLD GH iUHDV WUDWDGDV SRU XVXiULRV GH GHSLODomR D ODVHU p
DWXDOPHQWHGHSDUWHVHQWUHPXOKHUHVHSDUWHVHQWUHKRPHQV$LQGDGHDFRUGR
FRPLQIRUPDo}HVGD3HVTXLVD3ULPiULDHVVDPpGLDWHQGHDDOFDQoDUSDUWHVHQWUH
PXOKHUHVHSDUWHVHQWUHKRPHQV


'DGRVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHDRDQRGH





)RQWH ,QIRUPDo}HV GD 3HVTXLVD 3ULPiULD UHDOL]DGD FRP XPD DPRVWUD GH  UHVSRQGHQWHV FRP DX[tOLR GH FRQVXOWRUD LQWHUQDFLRQDO
HVSHFLDOL]DGD

)RQWH ,QIRUPDo}HV GD 3HVTXLVD 3ULPiULD UHDOL]DGD FRP XPD DPRVWUD GH  UHVSRQGHQWHV FRP DX[tOLR GH FRQVXOWRUD LQWHUQDFLRQDO
HVSHFLDOL]DGD

534

PÁGINA: 108 de 407

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

7.1 - Descrição Das Principais Atividades do Emissor E Suas Controladas

$XPHQWR GD 3HQHWUDomR QR 3~EOLFR 0DVFXOLQR &RP SHQHWUDomR LQIHULRU QD EDVH GH XVXiULRV R
S~EOLFRPDVFXOLQRUHSUHVHQWDLPSRUWDQWHDODYDQFDGHFUHVFLPHQWRSDUDRPHUFDGRGHGHSLODomRD
ODVHU$SHVDUGDEDL[DSHQHWUDomRTXDVHGRVKRPHQVFRQVLGHUDID]HUXVRGHDOJXPPpWRGR
GHGHSLODomRHTXDVHGDTXHOHVTXHID]HPXVRGHGHSLODomRFRQVLGHUDID]HUXVRGDWHFQRORJLD
DODVHUHRX,3/GHDFRUGRFRPLQIRUPDo}HVGH3HVTXLVD3ULPiULDUHSUHVHQWDQGRXPLPSRUWDQWH
SRWHQFLDOGHFRQYHUVmRSDUDDWHFQRORJLD
LY 

6XEVWLWXLomRSRU0HWRGRORJLDV$PELHQWDOPHQWH6XVWHQWiYHLV$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXH
DFUHVFHQWHWHQGrQFLDSDUDFRQVXPRFRQVFLHQWHDRVLPSDFWRVDPELHQWDLVLPSXOVLRQDUi
SRVLWLYDPHQWHRVHJPHQWRGHGHSLODomRDODVHUXPDYH]TXHDWHFQRORJLDHYLWDGHIRUPD
PDWHULDORVUHVtGXRVJHUDGRVDQXDOPHQWHSHODVPHWRGRORJLDVGHGHSLODomRFRPRDFHUD
H OkPLQD GH EDUEHDU DV TXDLV FRQVLGHUDPRV VHUHP DV SULQFLSDLV DOWHUQDWLYDV GH
GHSLODomRDWXDOPHQWHJHUDQGRXPLPSDFWRSRVLWLYRHUHVSRQViYHODRPHLRDPELHQWH

Estética Facial
'HDFRUGRFRPLQIRUPDo}HVGH3HVTXLVD3ULPiULDQR%UDVLOGDVPXOKHUHVDFLPDGHDQRV
ID] RX Mi IH] XVR GH DOJXP SURFHGLPHQWR GH HVWpWLFD IDFLDO WRWDOL]DQGR TXDVH  PLOK}HV GH
PXOKHUHV VHQGRTXHQRV~OWLPRVPHVHVILQGRHPGHGH]HPEURGHGHVWDVPXOKHUHV
 PLOKmR UHDOL]DUDP SURFHGLPHQWRV UHODFLRQDGRV D WR[LQD ERWXOtQLFD  PLOKmR UHDOL]DUDP
SURFHGLPHQWRVGHSUHHQFKLPHQWRIDFLDOHPLOKmRUHDOL]DUDPSURFHGLPHQWRVGHODVHUIDFLDO
$LQGDTXHHPHVWiJLRVLQLFLDLVRPHUFDGREUDVLOHLURGHSURFHGLPHQWRVHVWpWLFRVIDFLDLVUHODFLRQDGRV
jWR[LQDERWXOtQLFDSUHHQFKLPHQWRIDFLDOHODVHUIDFLDOUHJLVWURXFUHVFLPHQWRPpGLRDQXDOGHTXDVH
HQWUHHUHSUHVHQWDQGR5ELOK}HVHP
0HUFDGRGH%HOH]D)DFLDO
R$ em Bilhões, Mulheres

&UHVFLPHQWR
0pGLR $QXDO




























7R[LQD%RWXOtQLFD

3UHHQFKLPHQWR


/DVHU)DFLDO



)RQWHSHVTXLVDGHPHUFDGRSRUQyVFRQWUDWDGDEDVHDGDHPXPTXHVWLRQiULRHHQWUHYLVWDVHPGDGRVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDH,%*(

321726)257(6(9$17$*(16&203(7,7,9$6
A Companhia é líder de mercado, com uma marca top-of-mind no Brasil, oferece um serviço
ainda sub-penetrado e com amplo espaço para crescimento.
$ &RPSDQKLD p OtGHU QR PHUFDGR GH GHSLODomR D ODVHU QR %UDVLO HP Q~PHUR GH ORMDV H FOLHQWHV
DWHQGLGRVHFRQVHTXHQWHPHQWHD&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHpOtGHUHPWHUPRVGHIDWXUDPHQWRGH
DFRUGRFRPSHVTXLVDGHPHUFDGRFRQWUDWDGD$OpPGLVWRDFUHGLWDPRVVHUDPDLRUSODWDIRUPDGH
VHUYLoRVGHEHOH]DHHVWpWLFDGRSDtVHGD$PpULFD/DWLQD




)RQWH,QIRUPDo}HVGD3HVTXLVD3ULPiULDUHDOL]DGDFRPXPDDPRVWUDGHUHVSRQGHQWHVFRPDVVHVVRULDGHFRQVXOWRUDLQWHUQDFLRQDO
HVSHFLDOL]DGDHGDGRVGR,%*(

)RQWHSHVTXLVDGHPHUFDGRSRUQyVFRQWUDWDGDEDVHDGDHPXPTXHVWLRQiULRHHPGDGRVLQWHUQRVGDFRPSDQKLDH,%*(

)RQWHSHVTXLVDGHPHUFDGRSRUQyVFRQWUDWDGDFRPIRQWHQRVwebsites GDVFRPSDQKLDVHWay-back Machine
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$OpPGDUHOHYDQWHDEUDQJrQFLDHFDSLODULGDGHD&RPSDQKLDWDPEpPSRVVXLDVHJXQGDPDUFDPDLV
OHPEUDGDGR%UDVLOQRTXHVHUHIHUHjGHSLODomR(PSHVTXLVDFRQWUDWDGDFRPDOpinion BoxHP
RXWXEUR GH   GRV HQWUHYLVWDGRV DSRQWDUDP D PDUFD (VSDoRODVHU FRPR D SUHIHULGD HQWUH
jTXHODVUHODFLRQDGDVjGHSLODomRQRSDtVRTXHTXDOLILFDQRVVDPDUFDFRPRDVHJXQGDPDUFDtopof-mindHPGHSLODomRHPJHUDO
2PHUFDGRGHGHSLODomRDODVHUQR%UDVLODSUHVHQWDEDL[DSHQHWUDomRTXDQGRFRPSDUDGRDSDtVHV
GHVHQYROYLGRV 'H DFRUGR FRP HVWXGR UHDOL]DGR SRU FRQVXOWRULD LQWHUQDFLRQDO HVSHFLDOL]DGD
FRQWUDWDGDSHOD&RPSDQKLDHVWLPDVHTXHHPGDVPLOK}HVGHSHVVRDVTXHVHGHSLODYDP
QRSDtV PLOK}HVGHPXOKHUHVHGHPLOK}HVGHKRPHQV DSHQDVPLOK}HVGHPXOKHUHVVHMDP
XVXiULDVGRVVHUYLoRVGHGHSLODomRDODVHU GHSHQHWUDomR HPLOKmRGHKRPHQV GH
SHQHWUDomR HQTXDQWRDSHQHWUDomRHPRXWURVSDtVHVFRVWHLURVFRPR(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFD
H(VSDQKDFRUUHVSRQGHPDDSUR[LPDGDPHQWHHUHVSHFWLYDPHQWHHYLGHQFLDQGRDVVLP
XPJUDQGHSRWHQFLDOGHFUHVFLPHQWRGHVWHPHUFDGRQRSDtV$OpPGLVVRRPHUFDGRGHGHSLODomRD
ODVHU FRQWLQXD FUHVFHQGR QR %UDVLO VXSRUWDGR SHOD FRQYHUVmR GH XVXiULRV GH PHWRGRORJLDV GH
GHSLODomRFRQYHQFLRQDLVFRPRDFHUDHOkPLQDGHEDUEHDUSDUDDWHFQRORJLDDODVHUGRDXPHQWRGR
Q~PHUR GH iUHDV GHSLODGDV GRV DWXDLV FOLHQWHV H SHOR DXPHQWR GD SHQHWUDomR GD SRSXODomR
PDVFXOLQDHVSHFLDOPHQWHFRQVLGHUDQGRDVQRYDVJHUDo}HV3DUDLOXVWUDUHVVHSRQWRFDEHUHVVDOWDU
TXHHQTXDQWRRFUHVFLPHQWRSRSXODFLRQDODGLFLRQDHPWRUQRGHPLOKmRGHSHVVRDVDRPHUFDGR
SRUDQRHVWLPDVHTXHDTXDQWLGDGHGHXVXiULRVGHGHSLODomRDODVHUFUHVoDDDSUR[LPDGDPHQWH
PLOK}HVSRUDQRFRQIRUPHpSRVVtYHOREVHUYDUQRVJUiILFRVDEDL[R


)RQWH,%*(

)RQWH3HVTXLVDGHPHUFDGRSRUQyVFRQWUDWDGDEDVHDGDHPXPTXHVWLRQiULRGR,%*(







)RQWHSHVTXLVDGHPHUFDGRSRUQyVFRQWUDWDGDEDVHDGDHPXPTXHVWLRQiULRHHQWUHYLVWDVUHDOL]DGDVHPVLWHVGHORMDVonlineH,%*(
6HJXQGRSHVTXLVDGHPHUFDGRSRUQyVFRQWUDWDGDEDVHDGDHPHQWUHYLVWDVHH[SHULrQFLDLQWHUQDFLRQDOHIRQWHVS~EOLFDV
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$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHHQWUHRXWURVIDWRUHVDFRPELQDomRGHVXDHVFDODFRPDIRUoDGDVXD
PDUFDVHMDPYDQWDJHQVFRPSHWLWLYDVUHOHYDQWHVHPXPPHUFDGRDLQGDVXESHQHWUDGRHFRPDOWR
SRWHQFLDO GH FUHVFLPHQWR 'H DFRUGR FRP D SHVTXLVD UHDOL]DGD SHOD FRQVXOWRULD LQWHUQDFLRQDO
HVSHFLDOL]DGDRPHUFDGRGHGHSLODomRDODVHUDSUHVHQWRXXP&$*5GHHQWUHH
WHQGRHQFHUUDGRRDQRILVFDOGHFRPXPWDPDQKRHVWLPDGRGH5ELOK}HV
Somos focados na experiência e satisfação dos nossos clientes, suportados pela nossa
plataforma omnicanal e digital, além de oferecer flexibilidade para nossos clientes serem
atendidos em qualquer uma de nossas lojas.
(P VHWHPEUR GH  PDLV GH  GH QRVVRV leads IRUDP FDSWDGRV SRU PHLR GD LQGLFDomR GH
FOLHQWHV$FUHGLWDPRVTXHLVVRpFRQVHTXrQFLDGHQRVVRFRPSURPLVVRWRWDOFRPDH[FHOrQFLDGH
QRVVRVHUYLoRHVDWLVIDomRGHQRVVRVFOLHQWHVHYLGHQFLDGRWDPEpPSHORQRVVRDOWRQtYHOGH136
Net Promoter Score TXHDWLQJLXSRQWRVHPDJRVWRGHHPXPDHVFDODGHD1RVVD
HVWUXWXUD p RULHQWDGD H QRVVRV FRODERUDGRUHV FRPSHQVDGRV WDPEpP SHOR SDUkPHWUR GR 136
FULDQGRXPFLFORYLUWXRVRHXPDH[SHULrQFLDPXLWRSRVLWLYDSDUDRVFOLHQWHV


$LQGDTXDQWRDRHQJDMDPHQWRGRVFOLHQWHVHPGHDFRUGRFRPHVWLPDWLYDVLQWHUQDVDWLQJLPRV
HPWRUQRGHPLOK}HVGHSHVVRDVDWUDYpVGHLQIOXHQFLDGRUHVGLJLWDLVWHPRVPDLVGHPLOKmRGH
VHJXLGRUHVQDVSODWDIRUPDV)DFHERRNH,QVWDJUDP1RVVDVLQLFLDWLYDVOHYDUDPDXPFUHVFLPHQWRGH
QRVOHDGVGLJLWDLVHQWUHHHQWUHWDQWRDSUR[LPDGDPHQWHGRVQRVVRVFOLHQWHV
YLHUDPYLDSXEOLFLGDGHGLUHWDHQWUHFRQVXPLGRUHV
1RVVRPRGHORGHQHJyFLREDVHDGRQDH[SHULrQFLDGRXVXiULRpHVFDOiYHOGDGRDVIXQFLRQDOLGDGHV
GHQRVVDSODWDIRUPDRPQLFDQDOHGLJLWDO)DFLOLWDPRVRFRQWDWRHFRPXQLFDomRFRPQRVVRVFOLHQWHV
GHYDULDGDVPDQHLUDV'HVGHDFRPSUDGHXPVHUYLoRRDJHQGDPHQWRGHXPDVHVVmRRXRFRQWDWR
GLUHWRSDUDG~YLGDVHUHFODPDo}HVWRGRVSRGHPVHUIHLWRVSRUPHLRGRQRVVRDSOLFDWLYRH[FOXVLYR
QRVVR ZHEVLWH QRVVR call center YLD :KDWV$SS FRP DWHQGHQWHV GDV ORMDV RX GLUHWDPHQWH H
SUHVHQFLDOPHQWH QDV ORMDV $FUHGLWDPRV TXH HVVD SODWDIRUPD RPQLFDQDO H GLJLWDO FRQWULEXL FRP R
HVWUHLWDPHQWR GR UHODFLRQDPHQWR FRP RV QRVVRV FOLHQWHV H WUD] XPD FRPRGLGDGH GLIHUHQFLDGD D
QRVVRVFOLHQWHVIDWRUFRQVLGHUDGRFUtWLFRSDUDDSUHVWDomRGHXPVHUYLoR
(VVD SODWDIRUPD WHFQROyJLFD TXH IRL WRWDOPHQWH FXVWRPL]DGD SDUD QRVVR PRGHOR GH QHJyFLR p
LQWHJUDGDFRPQRVVDVRSHUDo}HVSDUDRDSHUIHLoRDPHQWRFRQWtQXRGDJHVWmRGRQRVVRQHJyFLR2
VLVWHPD FKDPDGR GH ³(/26´ Espaçolaser Operating System  p Cloud-based H SRVVXL
LQIUDHVWUXWXUD DOWDPHQWH HVFDOiYHO H p LQWHJUDGR HP WRGDV DV ORMDV FRQVWLWXLQGR QRVVD SULQFLSDO
IHUUDPHQWD GH JHVWmR GDV WDUHIDV GR GLDDGLD QRV SHUPLWLQGR DFRPSDQKDU GH SHUWR QRVVDV
OLGHUDQoDVHFRODERUDGRUHVIRUQHFHQGRGHPDQHLUDFRQILiYHOHHILFLHQWHWRGRRVXSRUWHHPWHUPRV
GHGDGRVQHFHVViULRDRQRVVRUiSLGRFUHVFLPHQWR




3HVTXLVDGHPHUFDGRSRUQyVFRQWUDWDGDEDVHDGDHPXPTXHVWLRQiULRHHPHQWUHYLVWDVUHDOL]DGDVSRU,%*(
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3RUILPQRVVDUHGHGHORMDVLQWHUOLJDGDHFUHVFHQWHFDSLODULGDGHRIHUHFHQDQRVVDYLVmRPDLVIOH[LELOLGDGH
HFRPRGLGDGHDRVQRVVRVFOLHQWHVDPSOLDQGRGHPDQHLUDUHOHYDQWHRVORFDLVHKRUiULRVGHDWHQGLPHQWR
IDFLOPHQWHFRQVXOWDGRVDWUDYpVGRQRVVRDSOLFDWLYRH[FOXVLYR,VVRID]FRPTXHRH[FHVVRGHGHPDQGD
GHXPDORMDVHMDHVFRDGRSDUDRXWUDORMDSUy[LPDHTXHRVQtYHLVGHVDWLVIDomRGRVFOLHQWHVSHUPDQHoDP
HOHYDGRVGDGRDFRPRGLGDGHHPSRGHUHPHVFROKHUDPHOKRUORFDOL]DomRHKRUiULRSDUDVHUHPDWHQGLGRV
1DFLGDGHGH6mR3DXORSRUH[HPSORGHQRVVRVFOLHQWHVUHDOL]DUDPVHVV}HVGHVHXVWUDWDPHQWRV
HPPDLVGHORMDTXDQGRROKDPRVGDGRVGHMDQHLURGHDWpGHVHWHPEURGH
Oferecemos uma solução de depilação de ponta, aspiracional e acessível para todas as
classes sociais.
$OLDGRDXPDH[SHULrQFLDGHGHSLODomRQDYLVmRGD&RPSDQKLDGLVUXSWLYDHDRDOWRHQJDMDPHQWR
FRPDPDUFDRIHUHFHPRVWDPEpPXPDGDVPHOKRUHVWHFQRORJLDVGHGHSLODomRDODVHUDWXDOPHQWH
GLVSRQtYHLVQRPHUFDGRSURSRUFLRQDQGRDRVQRVVRVFOLHQWHVPDLRUEHPHVWDUHILFLrQFLDFRQIRUWRH
DJLOLGDGH'DGRQRVVDHVFDODHUHOHYkQFLDQRPHUFDGRDFUHGLWDPRVTXHVRPRVRVSULPHLURVDWHUHP
DFHVVRjVWHFQRORJLDVPDLVDYDQoDGDVRTXHQDYLVmRGD&RPSDQKLDDFRORFDHPYDQWDJHPHP
WHUPRV GH SURSRVWD GH YDORU $WXDOPHQWH D &RPSDQKLD XWLOL]D XPD WHFQRORJLD TXH DFUHGLWDPRV
SRVVXLU PDLRU HILFLrQFLD H HILFiFLD GR TXH DV GHPDLV PiTXLQDV GLVSRQtYHLV QR PHUFDGR GD TXDO
SRVVXtPRVH[FOXVLYLGDGHGHDTXLVLomRGHQWURGRPHUFDGREUDVLOHLUR
)LQDQFLDPRVDRIHUWDGHVVHVHUYLoRGHSRQWDDRVQRVVRVFOLHQWHVHPDWpSDUFHODVSRUPHLRGD
HVWUXWXUDGHSDJDPHQWRVUHFRUUHQWHVHQRVVRFDUWmRGHFUpGLWR (VSDoRODVHUHPFRQMXQWRFRPD
RSHUDGRUD &UHG] SRVVLELOLWDQGR WDPEpP TXH DV FODVVHV % & H ' WDPEpP VHMDP DPSODV
FRQVXPLGRUDV GR VHUYLoR DR PHVPR WHPSR TXH PLWLJDPRV QRVVR ULVFR GH LQDGLPSOrQFLD $
&RPSDQKLDSUH]DSHODXQLYHUVDOLGDGHGRVVHXVVHUYLoRVFRPORMDVDVSLUDFLRQDLVHPEDLUURVGHWRGDV
DVFODVVHVVRFLDLVLQFOXLQGRUHJL}HVTXHD&RPSDQKLDHQWHQGHVHUGHUHQGDIDPLOLDUPDLVDOWDFRPR
REDLUURGD9LOD2OtPSLD GHQWURGR6KRSSLQJ9LOD2OtPSLD QDFLGDGHHHVWDGRGH6mR3DXORHUHJL}HV
TXHD&RPSDQKLDHQWHQGHVHUGHUHQGDIDPLOLDUPDLVEDL[DFRPRDFLGDGHGH7DERmRGD6HUUDQR
HVWDGR GH 6mR 3DXOR (P 6mR 3DXOR RV QRVVRV FOLHQWHV GDV FODVVHV $ % % & & H '
UHSUHVHQWDUDPUHVSHFWLYDPHQWHHGHQRVVRVFOLHQWHVQR
DQR GH  $FUHGLWDPRV TXH D H[SHULrQFLD GRV FOLHQWHV GD &RPSDQKLD p GLVUXSWLYD HP VHX
VHJPHQWR H TXH HVWDPRV WUDQVIRUPDQGR GH PDQHLUR SRVLWLYD D IRUPD GH FRQVXPR GR S~EOLFR
EUDVLOHLURQRPHUFDGRGHEHOH]DOHYDQGRFRQVXPLGRUHVDVXEVWLWXtUHPPpWRGRVFRQYHQFLRQDLVGH
GHSLODomRSHODWHFQRORJLDjODVHUTXHQR%UDVLODLQGDSRVVXLSHQHWUDomRLPDWHULDO
Possuímos um modelo de loja altamente escalável e rentável, permitindo o crescimento em
todas as regiões do Brasil.
$ &RPSDQKLD GHVHQYROYHX XP PRGHOR IOH[tYHO GH DEHUWXUD GH ORMDV R TXDO DFUHGLWDPRV TXH
SRVVLELOLWRX XPD H[SDQVmR FRQVLVWHQWH GD SODWDIRUPD GHVGH  2 layout GD ORMD p SDGUmR QR
IRUPDWR³ORMDbox´HFRPGLPHQV}HVPpGLDVHQWUHPHP$&RPSDQKLDHQWHQGHTXHDOpP
GHDGDSWiYHODTXDOTXHUORFDOL]DomRS~EOLFRDOYRHHVFDOiYHOSDUDTXDOTXHUUHJLmRGRSDtVWDOPRGHOR
GHPRQVWURXVHUQDRSLQLmRGD&RPSDQKLDHDWpDSUHVHQWHGDWDHILFLHQWHHDOWDPHQWHUHQWiYHOFRP
FDSDFLGDGHGHSURGX]LUUHWRUQRVDWUDWLYRV$RVHUHPFRPSDUDGDVFRPRXWUDVRSHUDo}HVYDUHMLVWDV
FRPHOHYDGDHILFLrQFLDQRSDtVDVORMDVGD(VSDoRODVHUSURGX]HPXPGRVPDLRUHVLQGLFDGRUHVGH
YHQGD SRU PHWUR TXDGUDGR GR %UDVLO GH DSUR[LPDGDPHQWH 5 PLO SRU DQR HP  TXH VH
FRQYHUWHHPXPDFRQWULEXLomREUXWDPpGLDSRUORMDGH5PLOKmRQRPHVPRDQRGHDFRUGRFRP
HVWLPDWLYDGD&RPSDQKLD
$SHUIRUPDQFHGDVORMDVORFDOL]DGDVHPshoppings centerspVLPLODUDGDVORMDVHPUXDRXHPRXWURV
FHQWURVFRPHUFLDLVHSRXFRGHSHQGHGRPRYLPHQWRGRVshoppingsSRLVDVORMDVVmRFODVVLILFDGDV
FRPR ORMDGHVWLQR SDUD  GRV FOLHQWHV GD &RPSDQKLD HP VHWHPEUR GH  $ &RPSDQKLD
PDQWpP XP PRGHOR WDPEpP IOH[tYHO j RSHUDomR YLD IUDQTXLD ORMD SUySULD RX YLD joint-ventures
GHSHQGHQGR GD HVWUDWpJLD GH FUHVFLPHQWR SDUD D UHJLmR $OpP GLVWR D &RPSDQKLD RIHUHFH



 &DOFXODGR FRQIRUPH DV GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV GD&RPSDQKLD FRQVLGHUDQGR L  R OXFUR EUXWR GRVHJPHQWR RSHUDFLRQDO GH /DVHU QR
H[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHGH5PLOK}HVVRPDGRj LL GHSUHFLDomRHDPRUWL]DomRWRWDOTXHFRQVWDQRFXVWR
GRVVHUYLoRVSUHVWDGRVSHOD&RPSDQKLDQHVVHPHVPRSHUtRGRGH5PLOK}HVHGLYLGLGRSHOR LLL Q~PHURPpGLRGHORMDVHQWUH
GHGH]HPEURGHHGHGH]HPEURGH GHHORMDVUHVSHFWLYDPHQWH 7DOPpWULFDpXWLOL]DGDSHOD&RPSDQKLDFRPRXPD
UHIHUrQFLDHHVWLPDWLYDGDFRQWULEXLomREUXWDSRUORMDHQmRGHYHVHUFRQVLGHUDGDFRPRDOWHUQDWLYDDROXFUREUXWRRXDQHQKXPRXWURQ~PHUR
FRQWiELOQHPWDPSRXFRFRPRJDUDQWLDGHUHFHLWDJHUDGDLQGLYLGXDOPHQWHSRUFDGDORMD
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WUHLQDPHQWRH[WHQVLYRQRFRQFHLWR³one company concept´HVXSRUWHWRWDOHLQWHJUDGRGHWHFQRORJLD
GDLQIRUPDomRHback-officeSDUDWRGDVDVORMDVSUySULDVjoint-venturesHIUDQTXLDV
(P  GH VHWHPEUR GH  D UHGH (VSDoRODVHU LQFOXLQGR IUDQTXLDV  FRQWD FRP  ORMDV HP
RSHUDomRVHQGR  ORMDVHPshopping centers  HPUXDVH  HPFHQWURV
FRPHUFLDLV2JUiILFRDEDL[RGHPRQVWUDRFUHVFLPHQWRGHFDGDXPGRVPRGHORVGHVFULWRVGH
DRWHUFHLURWULPHVWUHGH



)RQWH&RPSDQKLD
1RWD/RMDVSUySULDVLQFOXHPWDPEpPDVjoint ventures

$FUHGLWDPRVTXHSDUDDPDQXWHQomRGHQRVVDTXDOLGDGHGHDWHQGLPHQWRHHQJDMDPHQWRFRPQRVVRV
FOLHQWHVQRVVRVLVWHPD(/26pIXQGDPHQWDO2VLVWHPDIRLWRWDOPHQWHFXVWRPL]DGRSDUDQRVVRPRGHOR
GHQHJyFLR~QLFRFRQVROLGDQGRWRGRVRVFDQDLVGHFRPXQLFDomRFRPQRVVRVFOLHQWHVHHVWUXWXUDGRSDUD
JHUDUDOWDHILFLrQFLDHPQRVVDVRSHUDo}HVHPHVSHFLDOQRTXHWDQJHjRWLPL]DomRGHDJHQGDPHQWR
RSo}HVGHSDJDPHQWRHDQiOLVHGHGDGRVYLDLQWHOLJrQFLDGHQHJyFLRV business intelligence).

*HUDPRVXPDFXOWXUDGHDOWRHQJDMDPHQWRFRPQRVVRVFOLHQWHVIUDQTXHDGRVHFRODERUDGRUHV
$FUHGLWDPRVTXHRHQJDMDPHQWRGHQRVVRVFOLHQWHVFRPQRVVDPDUFDpXPDWULEXWRGD(VSDoRODVHU
FRQVLGHUDQGR R DOWR SDWDPDU GH QRYRV leads RULJLQDGRV SHOD LQGLFDomR GH FOLHQWHV H[LVWHQWHV
VXSHUDQGRHPVHWHPEURGH'HPRGRDVXVWHQWDUHVVHHQJDMDPHQWRGHQRVVRVFOLHQWHV
LQYHVWLPRVHVIRUoRVFRQWtQXRVHPQRVVDFDSDFLGDGHGHUHFUXWDUGHVHQYROYHUFDSDFLWDUHHQJDMDU
QRVVRV SUySULRV FRODERUDGRUHV PDQWHQGR SURJUDPDV GH WUHLQDPHQWR H FDSDFLWDomR FRQWtQXD GH
QRVVRVSURILVVLRQDLVWpFQLFRV'HDFRUGRFRPDSHVTXLVDGreat Place to WorkGRVIXQFLRQiULRV
GD(VSDoRODVHUUHFRPHQGDULDPD&RPSDQKLD&RPRSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRDFUHGLWDPRVTXHHVVH
HQJDMDPHQWRpIXQGDPHQWDOSDUDDUHODomRGHQRVVRVFOLHQWHVFRPQRVVDPDUFD
2]HORSRUQRVVRVIUDQTXHDGRVWDPEpPpPDWpULDLJXDOPHQWHLPSRUWDQWHSDUDQyV7HPRVDSRLDGR
QRVVD UHGH GH IUDQTXHDGRV DR ORQJR GRV  DQRV GR LQtFLR GD RSHUDomR GH IUDQTXLDV &RPR
UHFRQKHFLPHQWR GR WUDEDOKR SUHVWDGR IRPRV HOHLWRV 6HOR GH ([FHOrQFLD HP )UDQFKLVLQJ SHOD
$VVRFLDomR%UDVLOHLUDGH)UDQFKLVLQJ $%) HPH(PERUDFRQFHGLGRSHOD$%)R6HOR
GH([FHOrQFLDHP)UDQFKLVLQJVypHQWUHJXHjIUDQTXHDGRUDDSyVSHVTXLVDLQWHUQDIHLWDFRPVXD
SUySULD UHGH GH IUDQTXHDGRV TXH DYDOLD D TXDOLGDGH GD SUHVWDomR GH VHUYLoRV H DSRLR GH IDWR
HQWUHJXHQDTXHOHDQR
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Somos orientados por uma cultura de propósito, fundamentada em um modelo de gestão
voltado à eficiência operacional, crescimento e geração de valor para nossos acionistas, em
observância a práticas de governança, responsabilidade social e responsabilidade ambiental.
$FUHGLWDPRV TXH QRVVR GHVHQYROYLPHQWR VHPSUH REVHUYRX H YDORUL]RX FRQFHLWRV GH JRYHUQDQoD H
UHVSRQVDELOLGDGHVVRFLDOHDPELHQWDO(QJDMDGRVHPLQLFLDWLYDVDPELHQWDLVHSURMHWRVGHUHVSRQVDELOLGDGH
VRFLDO DFUHGLWDPRV VHUPRV UHIHUrQFLD HP VXVWHQWDELOLGDGH H DWXDPRV SDUD EXVFDU XP DOWR JUDX GH
UHVSRQVDELOLGDGHHPQRVVDVDWLYLGDGHVFRPXPDEDL[DJHUDomRGHUHVtGXRVHVSHFLDOPHQWHTXDQGR
FRPSDUDGR DRV PpWRGRV FRQYHQFLRQDLV GH GHSLODomR 'H DFRUGR FRP QRVVDV HVWLPDWLYDV LQWHUQDV
QRVVDVDWLYLGDGHVVmRFDSD]HVGHVXEVWLWXLUFHUFDGHNJGHFHUDHOkPLQDVGHGHSLODomRTXH
VmRGHVFDUWDGDVFRPRUHVtGXRVQRPHLRDPELHQWHHPPpGLDSRUSHVVRDDRORQJRGHVXDYLGD
$OpP GLVWR D &RPSDQKLD DFUHGLWD SRVVXLU XPD HTXLSH GH DGPLQLVWUDGRUHV SURILVVLRQDOL]DGD H
FRPSURPHWLGD FRP H[SHULrQFLD HP VHX VHWRU GH DWXDomR (P  FRP R LQJUHVVR GD 60=72
+ROGLQJ GH )UDQTXLDV H HP  FRP R LQJUHVVR GD L &DWWHUWRQ HP QRVVD EDVH DFLRQiULD
DSULPRUDPRVQRVVDVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDHVSHFLDOPHQWHFRPDLPSOHPHQWDomRGH
GLYHUVDV SROtWLFDV H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV 2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR WHP XP SURIXQGR
FRQKHFLPHQWRGD&RPSDQKLDHVXDFXOWXUDDOpPGHH[SHULrQFLDQRVHWRUGHFRQVXPRHYDUHMR
1RVVDFXOWXUDFRUSRUDWLYDpIRFDGDHPUHVXOWDGRVEDVHDGDHPVyOLGRVYDORUHVPHWDVREMHWLYDVH
WUDQVSDUHQWHV $OpP GLVVR QRVVD FXOWXUD p IXQGDPHQWDGD HP XP PRGHOR GH JHVWmR YROWDGR j
HILFLrQFLDRSHUDFLRQDOFUHVFLPHQWRHJHUDomRGHYDORUSDUDQRVVRVDFLRQLVWDV$FUHGLWDPRVTXHR
WUDEDOKRGHQRVVRWLPHGHJHVWmRVREHVVHVSLODUHVWHPVLGRIXQGDPHQWDOQRIRUWHFUHVFLPHQWRGD
QRVVDUHFHLWDOtTXLGDHQRFRQWUROHGHGHVSHVDVJHUDLVHDGPLQLVWUDWLYDVREVHUYDGRQRV~OWLPRVDQRV
(675$7e*,$
Crescimento orgânico em um mercado ainda muito pouco penetrado, por meio da abertura de
lojas no Brasil
3UHWHQGHPRVH[SDQGLUDQRVVDUHGHGHORMDVSRUWRGRSDtVHDWLQJLUWRGDVDVFODVVHVVRFLDLVSRU
PHLRGHXPDDEHUWXUDVHOHWLYDGHQRYDVORMDVREVHUYDGRRQRVVRFULWHULRVRPpWRGRGHDYDOLDomRGH
ORFDOL]DomR H S~EOLFRDOYR (VWD HVWUDWpJLD HVWi HP OLQKD FRP R QRVVR KLVWyULFR GH FUHVFLPHQWR
DFHOHUDGRQRV~OWLPRVDQRVTXHWHYHXPDPpGLDGHDEHUWXUDGHORMDVSRUDQRQRVWUrV~OWLPRV
H[HUFtFLRVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHQRPHUFDGRGHGHSLODomRTXHDLQGDpSRXFR
SHQHWUDGRHWHPVLJQLILFDWLYRHVSDoRGHFUHVFLPHQWRQDYLVmRGD&RPSDQKLD
&RQVLGHUDQGRDGHPDQGDSRUQRVVRVVHUYLoRVREVHUYDGDHPQRVVDV ORMDVDWXDLVDHVWUDWpJLDGH
DEHUWXUDGHQRYDVORMDVWHPFRPRILQDOLGDGHWDPEpPDFRPRGDURVFOLHQWHVGDVORMDVDWXDLVTXHKRMH
HVWmR RSHUDQGR QR OLPLWH GH VXD FDSDFLGDGH HP RXWUDV ORMDV DWHQGHQGR DRV QRVVRV FOLHQWHV GH
IRUPDVDWLVIDWyULD'HVWDIRUPDRREMHWLYRpGHTXHPDLVFOLHQWHVSRVVDPVHUDWHQGLGRVDXPHQWDQGR
SURSRUFLRQDOPHQWHRQRVVRIDWXUDPHQWRWRWDO
$FUHGLWDPRV TXH WHPRV FDSDFLGDGH GH JHVWmR H D LQIUDHVWUXWXUD QHFHVViULD SDUD VXSRUWDU R
FUHVFLPHQWRRUJkQLFRGHDEHUWXUDGHQRYDVORMDVSULQFLSDOPHQWHPDVQmRVHOLPLWDQGRDRVLVWHPD
GH YHQGDV (/26 QRVVR ULJRURVR WUHLQDPHQWR H FDSDFLWDomR GH QRVVRV SURILVVLRQDLV SHOD
8QLYHUVLGDGHGR/DVHUHSHORQRVVRVLVWHPDRSHUDFLRQDOHGHJHVWmRFRPHUFLDOGHQRVVDVORMDV
$OpP GLVWR D &RPSDQKLD HQWHQGH TXH WHP XP PRGHOR SDGUmR GH ORMD HVFDOiYHO H GH IiFLO
LPSOHPHQWDomRHPTXDOTXHUUHJLmRGRSDtVFRPGLPHQV}HVPpGLDVHQWUHHPTXHQmRWHP
DQHFHVVLGDGHGHHVWRFDJHPGHSURGXWRV$DEHUWXUDGHORMDVpFRQGX]LGDSRUPHLRGHHVWXGRVGH
YLDELOLGDGHHODERUDGRVSRUQRVVDHTXLSHGHH[SDQVmRDSyVDUHDOL]DomRGHYLVLWDVHDQiOLVHWpFQLFD
QRVORFDLVSRWHQFLDLV4XDQGRDSURYDGDpUHDOL]DGDDQHJRFLDomRFRPRVSURSULHWiULRVGRVORFDLV
GHVHMDGRVSDUDDLQVWDODomRGDVORMDVILUPDGRRFRQWUDWRHUHDOL]DGRRkick-offGRSURMHWRGDQGR
LQtFLRjVIDVHVGHOLFHQFLDPHQWRHFRQVWUXomR(VWDIDVHGHLPSOHPHQWDomRGXUDHPWRUQRGHWUrV
PHVHV$SyVLPSOHPHQWDGDDORMDRVIXQFLRQiULRVVmRVHOHFLRQDGRVHWUHLQDGRVHDSyVUHFHEHUHP
VHXV FHUWLILFDGRV GH DSURYDomR QRV FXUVRV RIHUHFLGRV SHOD &RPSDQKLD D ORMD SRGH VHU DEHUWD H
LQLFLDURDWHQGLPHQWRDRVFOLHQWHV
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Estratégia de aquisição de lojas franqueadas, de modo a capturar valor e acelerar o
crescimento em regiões estratégicas
$RORQJRGRV~OWLPRVDQRVD&RPSDQKLDUHDOL]RXDTXLVLo}HVHjoint-venturesTXHHQWHQGHXVHUHP
HVWUDWpJLFDV GH ORMDV IUDQTXHDGDV GD (VSDoRODVHU TXH QD QRVVD YLVmR DJUHJDUDP YDORU j
&RPSDQKLDHOHYDUDPjH[SHUWLVHGD&RPSDQKLDQDJHUDomRGHVLQHUJLDGXUDQWHDLQWHJUDomRGDV
ORMDV DGTXLULGDV 3UHWHQGHPRV FRQWLQXDU FUHVFHQGR SRU PHLR GD HVWUDWpJLD GH FRQVROLGDomR GR
UHVXOWDGRGDVORMDVIUDQTXHDGDVSHODFRPSUDGHJUXSRVHVWUDWpJLFRVGHIUDQTXHDGRVHPRSHUDo}HV
PXWXDOPHQWH EHQpILFDV H FRP GHWHUPLQDGRV WHUPRV H FRQGLo}HV SUpHVWDEHOHFLGRV SRU PHLR GH
RSo}HVGHFRPSUD
$FUHGLWDPRVTXHWHPRVFDSDFLGDGHGHLQWHJUDUDVRSHUDo}HVGDVORMDVIUDQTXHDGDVHVWUDWpJLFDV
TXHSRVVXHPUHQWDELOLGDGHUHOHYDQWHHJUDQGHSRWHQFLDOGHFUHVFLPHQWRQDVUHJL}HVHPTXHHVWmR
ORFDOL]DGDVHPOLQKDFRPDQRVVDFDSDFLGDGHGHJHULUGHIRUPDLQWHJUDGDDVRSHUDo}HVGHQRVVDV
ORMDV j QtYHO QDFLRQDO SRU PHLR GD QRVVD SODWDIRUPD DYDQoDGD GH back-office H JHVWmR UHJLRQDO
FDSD]HVGHVXSRUWDUDDEVRUomRGDVRSHUDo}HVGDVORMDVIUDQTXHDGRV3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HV
VREUHDVDTXLVLo}HVVRFLHWiULDVGD(VSDoRODVHUMiUHDOL]DGDVRXHPDQGDPHQWRYLGHLWHQVH
GR)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDGD&RPSDQKLD

8SVHOOLQJQDEDVHDWXDOGHFOLHQWHVFRPRDXPHQWRQDTXDQWLGDGHGHiUHDVGRFRUSRSRUFOLHQWH
3UHWHQGHPRV DXPHQWDU DV QRVVDV YHQGDV GHQWUR GD QRVVD DWXDO EDVH GH FOLHQWHV RIHUHFHQGR
VHUYLoRVGHGHSLODomRSDUDXPDPDLRUTXDQWLGDGHGHiUHDVGRFRUSRDOLQKDGDjQRVVDHVWUDWpJLDGH
FRQWLQXDUVDWLVID]HQGRQRVVRVFOLHQWHVRIHUHQGRQRYRVWUDWDPHQWRVDRORQJRGRVSUy[LPRVDQRV
XPD YH] TXH HVWHV Mi H[SHULPHQWDUDP H DSURYDUDP D TXDOLGDGH GR QRVVR VHUYLoR FRQIRUPH
FRPSURYDGRSHORQRVVR136GHSRQWRVDWLQJLGRHPVHWHPEURGH
1RVVDUiSLGDH[SDQVmRDRORQJRGRV~OWLPRVDQRVUHVXOWRXHPXPDEDVHGHFOLHQWHVDLQGDLQFLSLHQWH
FRPXPDPpGLDDWXDOGHFRQVXPRGHGHSLODomRGHDSHQDViUHDVGRFRUSRSRUFOLHQWHVHQGRTXH
RIHUHFHPRVVHUYLoRVGHGHSLODomRSDUDDWpHGLIHUHQWHViUHDVGRFRUSRWDQWRSDUDKRPHQV
FRPRSDUDPXOKHUHVUHVSHFWLYDPHQWH(VWLPDWLYDVLQGLFDPTXHVHLViUHDVGRFRUSRVmRGHSLODGDV
SRUFHUFD GRLVWHUoRV GDVSHVVRDVTXHXWLOL]DPTXDOTXHUIRUPDGHGHSLODomR&RQVLGHUDQGRD
FRPRGLGDGHTXHDFUHGLWDPRVJHUDUFRPQRVVRVVHUYLoRVGHGHSLODomRDODVHUYLVDPRVRDXPHQWR
GRlife time valueGHQRVVRVFOLHQWHVRXVHMDXPDXPHQWRQRPRQWDQWHWRWDOTXHXPFOLHQWHJDVWD
FRPQRVVRVWUDWDPHQWRVGXUDQWHRVHXUHODFLRQDPHQWRFRPD(VSDoRODVHUSDUDTXHGHSLOHPVHLV
iUHDV GR FRUSR RX PDLV 'HVWD IRUPD DFUHGLWDPRV QR FUHVFLPHQWR RUJkQLFR GD (VSDoRODVHU SRU
PHLRGRupsellingGHYHQGDVGHQWURGDQRVVDEDVHVyOLGDGHFOLHQWHV
Ampliação da nossa atuação no mercado de beleza e estética, por meio da expansão de nosso
portfólio de produtos e serviços, em benefício da sinergia com a oferta atual de serviços
oferecidos pela Espaçolaser.
2PHUFDGRGHEHOH]DHHVWpWLFDQR%UDVLOpDOWDPHQWHIUDJPHQWDGR$FUHGLWDPRVTXHSRVVXtPRVD
H[SHULrQFLD H GDGRV SDUD FRQWLQXDU D DPSOLDU QRVVRV QHJyFLRV SRU PHLR GH XPD HVWUDWpJLD GH
H[SDQVmRGRQRVVRSRUWIyOLRGHVHUYLoRVGHHVWpWLFD(PGHFRUUrQFLDGDQRVVDVyOLGDEDVHGHFOLHQWHV
HGRQRVVRPRGHOR~QLFRGHDTXLVLomRGHFOLHQWHVDFUHGLWDPRVTXHDOJXQVVHUYLoRVGHHVWpWLFDVmR
FRPSOHPHQWDUHV DRV VHUYLoRV GH GHSLODomR D ODVHU GHPRQVWUDQGR R HOHYDGR SRWHQFLDO GH cross
selling QDQRVVDFUHVFHQWHEDVHGHFOLHQWHV
8PDGHVVDVIUHQWHVGHGLYHUVLILFDomRIRLH[HFXWDGDSRUPHLRGRODQoDPHQWRGDPDUFD³(VWXGLRIDFH´
IRFDGDHPVHUYLoRVHWUDWDPHQWRVIDFLDLVFRPRERWR[WUDWDPHQWRVIDFLDLVFRPODVHUSUHHQFKLPHQWR
HQWUH RXWURV VHQGR DVVLP XP one-stop-shop SDUD WUDWDPHQWRV IDFLDLV $ (VWXGLRIDFH HVWi HP
RSHUDomRGHVGHVHQGRRPRGHORGHIUDQTXLDODQoDGRHPHSRVVXLDWXDOPHQWHORMDV
HP IXQFLRQDPHQWR 'H DFRUGR FRP SHVTXLVDV LQWHUQDV FRQGX]LGDV MXQWR DRV QRVVRV FOLHQWHV
DSUR[LPDGDPHQWH  GRV FOLHQWHV GD (VSDoRODVHU SRVVXHP LQWHUHVVH HP WUDWDPHQWRV IDFLDLV
&RQVLGHUDQGR TXH DWXDOPHQWH  GRV FOLHQWHV GD (VWXGLRIDFH VmR RULXQGRV GD (VSDoRODVHU
DFUHGLWDPRVQRIRUWHSRWHQFLDOGHcross sellingHQWUHDVQRVVDVPDUFDV
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$&RPSDQKLDHVWXGDDWXDOPHQWHDLQWURGXomRGHQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRVQRPHUFDGRGHHVWpWLFD
H EHOH]D SDUD DPSOLDomR GH VHX SRUWIyOLR SRU PHLR GH SDUFHULDV DTXLVLo}HV RX SHOR SUySULR
GHVHQYROYLPHQWR GH WDLV SURGXWRV H VHUYLoRV 3RU PHLR GD RIHUWD GH QRYRV SURGXWRV H VHUYLoRV
EXVFDPRV HVWDU SUHVHQWHV QR GLDDGLD GH QRVVRV FOLHQWHV HVWUHLWDQGR DLQGD PDLV R QRVVR
UHODFLRQDPHQWRFRPRVFRQVXPLGRUHVGHQRVVRVVHUYLoRV
Crescimento em outros mercados também pouco penetrados, por meio da expansão
internacional
%XVFDPRVDYDQoDUDQRVVDHVWUDWpJLDGHFUHVFLPHQWRLQWHUQDFLRQDOHPSDtVHVGD$PpULFD/DWLQDSRUPHLR
GDDEHUWXUDGHORMDVSUySULDVIUDQTXLDGDVRXSRUDTXLVLo}HVGHVRFLHGDGHVHjoint venturesFRPSDUFHLURV
ORFDLVWHQGRHPYLVWDDVRSRUWXQLGDGHVGHPHUFDGRTXHD&RPSDQKLDDFUHGLWDVHUHPRIHUHFLGDVSHODEDL[D
SHQHWUDomRGDWHFQRORJLDGHGHSLODomRXWLOL]DGDSHOD(VSDoRODVHUQHVWHVPHUFDGRV
(PLQDXJXUDPRVQRVVDSULPHLUDXQLGDGHQD$UJHQWLQDVREDGHQRPLQDomR'HILQLWHSRUPHLR
GHXPPRGHORGHjoint ventureDWXDOPHQWHMiFRQWDPRVFRPVHLVORMDVQDTXHOHSDtV$GLFLRQDOPHQWH
FRQVLGHUDQGR QRVVD H[SHULrQFLD SRVLWLYD QD $UJHQWLQD DPSDUDGD SHOD H[SHUWLVH GD (VSDoRODVHU
LQLFLDPRV HVWXGRV GH LQYHVWLPHQWR SDUD YLDELOL]DU D DEHUWXUD GH RXWUDV XQLGDGHV HP GLIHUHQWHV
ORFDOLGDGHVGD$PpULFD/DWLQDFRPSHUVSHFWLYDVSUy[LPDVGHDEHUWXUDGHQRYDVORMDVQD&RO{PELD
H&KLOHEHPFRPRSHUVSHFWLYDVGHPpGLRSUD]RGHDEHUWXUDGHQRYDVORMDVQR0p[LFR2JUiILFR
DEDL[RGHPRQVWUDDHVWLPDWLYDGRPHUFDGRHQGHUHoiYHOGHGHSLODomRDODVHUQRVSDtVHVGD$PpULFD
/DWLQDHPTXHD&RPSDQKLDDWXDRXSODQHMDDWXDU


Impactos da pandemia da COVID-19 em nossas atividades
$ &RPSDQKLD HVWi HQIUHQWDQGR XP SHUtRGR GH LQFHUWH]DV UHODFLRQDGR DR LPSDFWR FRQWtQXR GD
SDQGHPLDGD&29,'VREUHVXDVDWLYLGDGHVHVREUHDVDWLYLGDGHVGHVHXVSULQFLSDLVSUHVWDGRUHVGH
VHUYLoRVHIRUQHFHGRUHV'HYLGRDHVWDVLWXDomRVHPSUHFHGHQWHVD&RPSDQKLDDFUHGLWDWHUDWULEXtGR
FRPRSULRULGDGHPi[LPDHLPHGLDWDDVHJXUDQoDHDVD~GHGHQRVVRVIXQFLRQiULRVHFOLHQWHV
$ GLVVHPLQDomR GD &29,' JHURX LQFHUWH]DV PDFURHFRQ{PLFDV YRODWLOLGDGHV H SHUWXUEDo}HV
VLJQLILFDWLYDV QR %UDVLO H QR PXQGR &RPR IRUPD GH PLQLPL]DU RV LPSDFWRV PXLWRV JRYHUQRV
LPSOHPHQWDUDP SROtWLFDV GHVWLQDGDV D LPSHGLU RX UHWDUGDU D SURSDJDomR GD GRHQoD WDLV FRPR D
UHVWULomR j OLYUH FLUFXODomR H DWp PHVPR R LVRODPHQWR VRFLDO TXH LQIOXHQFLDUDP QRVVR
FRPSRUWDPHQWR GH QRVVRV FOLHQWHV H GD SRSXODomR HP JHUDO &RPR UHVXOWDGR GH WDLV UHVWULo}HV
KRXYH XPD DFHQWXDGD TXHGD RX DWp PHVPR SDUDOLVDomR GD SUHVWDomR GH QRVVRV VHUYLoRV H GDV
DWLYLGDGHVGHHPSUHVDVGHGLYHUVRVVHWRUHV&RQVHTXHQWHPHQWHDVQRVVDVUHFHLWDVGDVRSHUDo}HV



(VWLPDWLYDFDOFXODGDFRPDDSOLFDomRGDPpGLDGDSRSXODomREUDVLOHLUDTXHUHDOL]DDOJXPPpWRGRGHGHSLODomR  DRVSDtVHVGD$PpULFD
/DWLQDTXHD&RPSDQKLDDWXDRXSODQHMDDWXDU
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VRIUHUDP XP GHFOtQLR HP GHFRUUrQFLD GRV LPSDFWRV GDV UHVWULo}HV GH FLUFXODomR LPSRVWDV QDV
MXULVGLo}HV HP TXH RSHUDPRV $OpP GLVVR QyV IHFKDPRV WHPSRUDULDPHQWH SDUWH GDV ORMDV QHVWH
SHUtRGRGHLVRODPHQWRSULQFLSDOPHQWHDVQRVVDVORMDVORFDOL]DGDVHPshoppingsRTXHFDXVRXXP
JUDQGHLPSDFWRILQDQFHLURHQRGLDDGLDGD&RPSDQKLD
(VWHPRPHQWRGHPDQGRXXPDXPHQWRQDQRVVDHILFLrQFLDRSHUDFLRQDOHRIRUWDOHFLPHQWRGDQRVVD
FDSDFLGDGH GH YHQGD GH PDQHLUD D PLQLPL]DU RV LPSDFWRV GD SDQGHPLD 0HVPR FRP DV ORMDV
IHFKDGDVIRPRVFDSD]HVGHPDQWHURQtYHOPpGLRGHV\VWHPZLGHVDOHVHPDSUR[LPDGDPHQWH
FRQVLGHUDQGR RV PHVHV GH DEULO  H PDLR GRV QtYHLV QRUPDLV GXUDQWH R UHIHULGR SHUtRGR
SULQFLSDOPHQWHGHYLGR L jQRVVDRPLQLFDQDOLGDGHHFDSDFLGDGHGHPDQWHUFRQWDWRUHFRUUHQWHFRP
QRVVDEDVHDWXDOGHFOLHQWHV LL jIRUoDGHQRVVDPDUFDGDQRVVDFDSDFLGDGHGHYHQGHUSDFRWHV
SDUD XVR IXWXUR FRP D SURPHVVD GH HQWUHJD GR VHUYLoR DSyV D UHDEHUWXUD GH ORMDV H shoppings
centers RTXHUHIRUoDDFRQILDQoDGRVQRVVRVFOLHQWHVH LL jLQWHQVDGHGLFDomRGHQRVVDVHTXLSHV
WDQWR GH VXSRUWH TXDQWR FRPHUFLDLV H RSHUDFLRQDLV $FUHGLWDPRV TXH PHVPR GLDQWH GDV
DGYHUVLGDGHVGRV~OWLPRVPHVHVFRQVHJXLPRVQRVIRUWDOHFHUHDLQGDDXPHQWDUDQRVVDFDSDFLGDGH
GHUHYHQGDEHPFRPRHVWUHLWDPRVQRVVRUHODFLRQDPHQWRFRPDQRVVDEDVHGHFOLHQWHV 1DLPDJHP
DEDL[RpSRVVtYHOREVHUYDUTXHHPVHWHPEURGHDPDUFD(VSDoRODVHUDOFDQoRXRSDWDPDUGH
V\VWHPZLGHVDOHVHTXLYDOHQWHDGDPpGLDGRIDWXUDPHQWRDWLQJLGRHQWUHMDQHLURHIHYHUHLURGH
RTXHFRQVWDWDTXHMiVXSHUDPRVRSDWDPDUGHV\VWHPZLGHVDOHVSUp&29,'FRPGH
QRVVDVORMDVDEHUWDV





$GLVVHPLQDomRGD&29,'QRVOHYRXDPRGLILFDUQRVVDSUiWLFDGHQHJyFLRV LQFOXLQGRSUiWLFDVGH
KLJLHQL]DomR GH ORFDLV GH WUDEDOKR GRV IXQFLRQiULRV H FDQFHODPHQWR GH FOLHQWHV DJHQGDGRV  H
SRGHPRVSUHFLVDUDGRWDUDo}HVDGLFLRQDLVFRQIRUPHH[LJLGRSHODVDXWRULGDGHVJRYHUQDPHQWDLVRX
FRQIRUPHGHWHUPLQDGRSHODDGPLQLVWUDomRFRQVLGHUDQGRRPHOKRULQWHUHVVHGHVHXVIXQFLRQiULRV
FOLHQWHVHSDUFHLURVGHQHJyFLRV
2HVFRSRHDQDWXUH]DGHVVHVLPSDFWRVHVWmRHPFRQVWDQWHHYROXomR$VHJXLUDSUHVHQWDPRVXP
UHVXPR GH QRVVDV Do}HV UHFHQWHV H SUHYLVWDV HP UHVSRVWD j SDQGHPLD GD &29,' H VHXV
LPSDFWRVHPQRVVRVQHJyFLRV
•

HP IXQomR GD SDQGHPLD GD &29,' WHQGR HP YLVWD DV QRUPDV H RULHQWDo}HV
JRYHUQDPHQWDLV D &RPSDQKLD IHFKRX WHPSRUDULDPHQWH ORMDV H HVFULWyULRV DGPLQLVWUDWLYRV
DGRWDQGRXPDSROtWLFDGHhome officeSDUDVHXVIXQFLRQiULRVDGPLQLVWUDWLYRV
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•

DV QRVVDV XQLGDGHV LQWHQVLILFDUDP VHXV SURFHVVRV GH KLJLHQH H OLPSH]D TXH Mi HUDP
ULJRURVRVFRPDVVHJXLQWHVPHGLGDVSDUDTXDOTXHUSURFHGLPHQWR L iOFRROJHOGLVSRQtYHO
QREDOFmRHVDODVGHSURFHGLPHQWRSDUDDVVHSVLDGDVPmRV LL KLJLHQL]DomRGHPDFDFRP
iOFRRODFDGDWURFDGHFOLHQWHHXVRGHOHQoyLVGHVFDUWiYHLV LLL WRGRSURILVVLRQDOGD
VD~GHSDVVDDXVDUPiVFDUDVOXYDVHWRXFDVGHVFDUWiYHLV LY REULJDWRULHGDGHGHXVRGH
PiVFDUDVSRUWRGRVGHQWURGDVORMDVLQFOXLQGRFOLHQWHV Y yFXORVGHSURWHomRKLJLHQL]DGRV
D FDGD SDFLHQWH FRP SDSHO LQWHUIROKDGR HYLWDQGR RFRQWDWR GLUHWR FRP RV ROKRV H YL 
SRQWHLUDV GH ODVHU KLJLHQL]DGDV VHJXLQGR DV UHFRPHQGDo}HV GR IDEULFDQWH H YDOLGDGDV
SHOD$JrQFLD1DFLRQDOGH9LJLOkQFLD6DQLWiULD±$19,6$

•

LPSOHPHQWDPRV HP QRVVD YLVmR UtJLGRV SURWRFRORV HP QRVVDV ORMDV GH HVWHULOL]DomR H
KLJLHQL]DomR GH WRGRV RV HTXLSDPHQWRV PDWHULDLV H ORFDLV FRP PDLRU IUHTXrQFLD
LPSOHPHQWDPRVVLQDOL]DomRGHGLVWDQFLDPHQWRRUJDQL]DomRGHILODVSDUDHQWUDGDQDVORMDVH
GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV HP QRVVDV ORMDV H UHGHV VRFLDLV FRP R REMHWLYR GH PDQWHU
GLVWkQFLDVHJXUDHQWUHRVFOLHQWHVHHYLWDUDJORPHUDo}HV

•

LGHQWLILFDomRHDIDVWDPHQWRGRVIXQFLRQiULRVQRJUXSRGHULVFR

•

QHJRFLDomRFRPIRUQHFHGRUHVGHPRGRDUHSDFWXDUYDORUHVRXSUD]RVGHSDJDPHQWRSDUD
HTXLOLEUDUHFRQWHURVDXPHQWRVGHGHVSHVDVFDXVDGRVSHODLPSODQWDomRGHSURWRFRORVGH
VHJXUDQoDGDSDQGHPLDGD&29,'

•

GHVHQYROYLPHQWRDFHOHUDGRGHQRVVRQRe-commerceUDSLGDPHQWHQRVVDVFDSDFLGDGHVQR
HFRPPHUFHSDUDRTXDOKRXYHH[SUHVVLYRFUHVFLPHQWRGDSURFXUDH

•

UHDOL]DomRGHSDFRWHVSURPRFLRQDLVGHYHQGDGXUDQWHDSDQGHPLDGD&29,'SDUDVHUHP
XWLOL]DGRVSHORVFOLHQWHVDSyVDQRUPDOL]DomRGDVORMDV

3DUDPDLRUHVGHWDOKHVVREUHRVLPSDFWRVGD&29,'VREUHRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDHVREUH
VHXUHVXOWDGRILQDQFHLURYLGHRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDGD&RPSDQKLD
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$6RFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
D

LQWHUHVVHS~EOLFRTXHMXVWLILFRXVXDFULDomR

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
E
DWXDomR GR HPLVVRU HP DWHQGLPHQWR jV SROtWLFDV S~EOLFDV LQFOXLQGR PHWDV GH
XQLYHUVDOL]DomR
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
F

SURFHVVRGHIRUPDomRGHSUHoRVHUHJUDVDSOLFiYHLVjIL[DomRGHWDULIDV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRpVRFLHGDGHGHHFRQRPLDPLVWD
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,QIRUPDo}HVVREUHVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV
D

SURGXWRVHVHUYLoRVFRPHUFLDOL]DGRV

2V VHJPHQWRV RSHUDFLRQDLV GD &RPSDQKLD GLYXOJDGRV QDV VXDV GHPRQVWUDo}HV H LQIRUPDo}HV
ILQDQFHLUDVQRVWHUPRVGR3URQXQFLDPHQWR7pFQLFR&3&VmR L /DVHU LL (VWpWLFD)DFLDOH LLL 
)UDQTXLDV FRQWHPSOD IUDQTXLDV GDV PDUFDV (VSDoRODVHU H (VWXGLRIDFH  1HVWHV VHJPHQWRV VmR
FRPHUFLDOL]DGRVRVVHJXLQWHVSURGXWRVHVHUYLoRV
Espaçolaser (Laser)
Estudioface
(Estética
Facial)
Franquias
(incluindo
franquias
das
marcas
Espaçolaser e Estudioface)

E

,QFOXLDRSHUDomRGHORMDVGHGHSLODomRDODVHUQR%UDVLOVHQGRHODVSHUWHQFHQWHVD
VXEVLGLiULDVLQWHJUDLVRXVRFLHGDGHVFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLD2VHJPHQWRRSHUDFLRQDO
LQFOXLWDPEpPDHVWUXWXUDFRUSRUDWLYDQHFHVViULDSDUDDJHVWmRGHVVDVORMDV
,QFOXLDRSHUDomRGHXPDORMDSUySULDORFDOL]DGDQREDLUURGD%HOD9LVWDHP6mR3DXOR
,QFOXLIUDQTXLDVGDVPDUFDV(VSDoRODVHUHGD(VWXGLRIDFHTXHVRPDYDPIUDQTXLDVGD
(VSDoRODVHU H  IUDQTXLDV GD (VWXGLRIDFH HP  GH VHWHPEUR GH   $ UHQWDELOLGDGH
GHVVH VHJPHQWR VH Gi VXEVWDQFLDOPHQWH SHOD FREUDQoD GH royalties SHORV VHUYLoRV
SUHVWDGRVDOpPGROLFHQFLDPHQWRGDVPDUFDV(VSDoRODVHUH(VWXGLRIDFH

UHFHLWDSURYHQLHQWHGRVHJPHQWRHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLD

$SUHVHQWDVH DEDL[R D UHSUHVHQWDWLYLGDGH GH FDGD VHJPHQWR RSHUDFLRQDO QD UHFHLWD OtTXLGD GD
&RPSDQKLD
3HUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHP
GHVHWHPEURGH


HP PLOKDUHV GH UHDLV
H[FHWR 
/DVHU
)UDQTXLDV
(VWpWLFD)DFLDO


(OLPLQDo}HV 
5HFHLWDOtTXLGDGHYHQGDV



















































([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH














    





































     

&RPSUHHQGHPHOLPLQDo}HVGHWUDQVDo}HVHQWUHRVVHJPHQWRV

F
OXFUR RX SUHMXt]R UHVXOWDQWH GR VHJPHQWR H VXD SDUWLFLSDomR QR OXFUR OtTXLGR GD
&RPSDQKLD
$SUHVHQWDVHDEDL[RDUHSUHVHQWDWLYLGDGHGHFDGDVHJPHQWRRSHUDFLRQDOQROXFUR SUHMXt]ROtTXLGR
GD&RPSDQKLD

HP PLOKDUHV GH UHDLV
H[FHWR 
/DVHU
)UDQTXLDV
(VWpWLFD)DFLDO
(OLPLQDo}HV
/XFUR
SUHMXt]R 
OtTXLGR


3HUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHP
GHVHWHPEURGH

([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHP
GHGH]HPEURGH



























































































&RPSUHHQGHPHOLPLQDo}HVGHWUDQVDo}HVHQWUHRVVHJPHQWRV
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,QIRUPDo}HVVREUHSURGXWRVHVHUYLoRVUHODWLYRVDRVVHJPHQWRVRSHUDFLRQDLV
D

FDUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHSURGXomR

(VSDoRODVHU
1D(VSDoRODVHURIHUHFHPRVDRVFOLHQWHVVHUYLoRVGHGHSLODomRDODVHUYHQGLGRVHPSDFRWHVSRU
iUHDGRFRUSR GHXPWRWDOGHDWpiUHDVSDUDKRPHQVHiUHDVSDUDPXOKHUHV 2VSDFRWHV
FRQWHPSODPDWpVHVV}HVSRUpPDPpGLDGHVHVV}HVXVDGDVSRUQRVVRVFOLHQWHVYDULDGHD
DWpFRQFOXtUHPVHXWUDWDPHQWRFRPDHOLPLQDomRGHILQLWLYDGRVSHORVGDTXHODiUHDHVSHFtILFDVHQGR
TXHRVFOLHQWHVSRGHPQRWDURVUHVXOWDGRVLQLFLDLVGHVGHVXDSULPHLUDVHVVmR2WHPSRPpGLRHQWUH
XPD VHVVmRH RXWUDp GH GLDV GH IRUPDTXH R WUDWDPHQWR FRPSOHWR SDUDFDGD iUHD GR FRUSR
SRVVXLGXUDomRPpGLDGHPHVHV
2V SURFHGLPHQWRV GD &RPSDQKLD VmR UHDOL]DGRV H[FOXVLYDPHQWH SRU ILVLRWHUDSHXWDV FRQIRUPH R
UHTXHULPHQWR GH TXDOLILFDomR WpFQLFD GR &5(),72 TXH SDVVDP SRU XP WUHLQDPHQWR LQWHQVLYR GH
PDLV GH  KRUDV QD 8QLYHUVLGDGH GR /DVHU H FRP LVVR DSUHVHQWDP SURIXQGR FRQKHFLPHQWR
WpFQLFRWDQWRVREUHSHOHTXDQWRVREUHUHPRomRGHSHORVHDSOLFDomRGRODVHU$VORMDV(VSDoRODVHU
SRVVXHPHPPpGLDHQWUHDHPSUHJDGRVVHQGRGHDSURILVVLRQDLVGHGHSLODomRHQWUHD
SURILVVLRQDLVGHYHQGDVHJHUHQWH
$&RPSDQKLDWHPXPFRQWUDWRGHH[FOXVLYLGDGHFRPD6NLQWHF&RPHUFLDO,PSRUWDGRUDH([SRUWDGRUD
/WGD ³6NLQWHF´ GLVWULEXLGRUDH[FOXVLYDGD&DQGHOD&RUSRUDWLRQHPWRGRRWHUULWyULREUDVLOHLURSDUD
DDTXLVLomRGDOLQKDGHHTXLSDPHQWR*HQWOH/DVHHGRLQVXPRGHXVRREULJDWyULRFLOLQGURFULRJrQLR
(/)UDQFKLVLQJ VRFLHGDGHIUDQTXHDGRUDGDUHGH(VSDoRODVHU 
$(/)UDQFKLVLQJUHDOL]DDJHVWmRGHWRGDVXDUHGHGHIUDQTXHDGRV(VSDoRODVHU$&RPSDQKLD
SUH]DSHODREVHUYkQFLDGRVGLWDPHVOHJDLVHGDVERDVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDSRVVXLQGR
XPVLVWHPDRSHUDFLRQDOTXHRIHUHFHVXSRUWHDRVVHXVIUDQTXHDGRVGHVGHDDVVLQDWXUDGRFRQWUDWR
GH IUDQTXLD DWp R WpUPLQR GD YLJrQFLD GR PHVPR YLVDQGR TXDOLGDGH SDGURQL]DomR SODQHMDPHQWR
HVWUDWpJLFRHFUHVFLPHQWRFRPDILQDOLGDGHGHRIHUHFHUXPDH[SHULrQFLD~QLFDDRVFOLHQWHVFRPD
PHVPDFXOWXUDVLVWHPDVWUHLQDPHQWRVHSURFHVVRVTXHDVXQLGDGHVSUySULDVEXVFDQGRHOHYDGRV
QtYHLVGHVDWLVIDomRH136
3DUDJDUDQWLURPHVPRQtYHOGHTXDOLGDGHTXHDVORMDVSUySULDVD(/)UDQFKLVLQJDGRWDXPDSRVWXUD
SURDWLYDFRQYRFDQGRRVIUDQTXHDGRVHVXDVHTXLSHVSDUDWUHLQDPHQWRVHFDSDFLWDo}HVH[FOXVLYRVH
UHFRUUHQWHVWUDQVIHULQGRDRVIUDQTXHDGRVQRVVRknow-how HSURFHVVRSDGUmR2VWUHLQDPHQWRVVmR
PLQLVWUDGRVSRUSURILVVLRQDLVFDSDFLWDGRVTXHDERUGDPWRGRVRVWHPDVTXHHQYROYHPDJHVWmRGD
XQLGDGHIUDQTXHDGD
2IUDQTXHDGRWHPDXWRQRPLDGHJHULUVXDXQLGDGHVHQGRHOHRUHVSRQViYHOSRUGHILQLUHH[HFXWDU
DVSROtWLFDVGHUHFXUVRVKXPDQRVLQFOXLQGRDVWDUHIDVGHFRQWUDWDomRHGHPLVVmRGHIXQFLRQiULRV
2 SHUFHQWXDO GH UR\DOWLHV p SDGUmR SDUD WRGDV DV IUDQTXLDV H FREUDGR GR YDORU WRWDO GDV YHQGDV
HIHWXDGDVSDUDRVUHVSHFWLYRVFOLHQWHV
(VWXGLRIDFH
1D (VWXGLRIDFH DV DWLYLGDGHV FRQFHQWUDPVH HP SUHYHQomR UHMXYHQHVFLPHQWR H HVWpWLFD IDFLDO
RIHUHFHQGRWUDWDPHQWRVDYDORUHVDFHVVtYHLVHTXHSUHYLQHPRHQYHOKHFLPHQWRFXWkQHR'HQWUHRV
SULQFLSDLVWUDWDPHQWRVUHDOL]DGRVRIHUHFHPRVRVVHJXLQWHV
•

Laser DermablateXPHTXLSDPHQWRTXHSRVVXLWHFQRORJLD(UELXP<$*1DYLVmRGD
&RPSDQKLDpXPODVHUTXHSURGX]UHVXOWDGRVSRVLWLYRVFRPPHQRULPSDFWRWpUPLFRVRED
SHOHHTXHH[LJHPHQRUWHPSRGHUHFXSHUDomRGRTXHRXWURVODVHUVGRPHUFDGR

•

Toxina BotulínicaQDYLVmRGD&RPSDQKLDDDSOLFDomRpLGHDOSDUDDWHVWDHUXJDVGDUHJLmR
GRV ROKRV 2 SURFHGLPHQWR WDPEpP SRGH VHU XWLOL]DGR QR WUDWDPHQWR GD GLVIXQomR GH
VXGRUHVHTXHSURYRFDRVXRUH[FHVVLYRQDVD[LODVH
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•

Preenchimento facial WpFQLFD XVDGD SDUD VXDYL]DU UXJDV H HVFXOSLU D IDFH 2 iFLGR
KLDOXU{QLFRSUHHQFKHUXJDVHVXOFRVHSRGHVHUUHDOL]DGRQDVUHJL}HVGHROKHLUDVELJRGH
FKLQrVHOiELRV DXPHQWRHFRQWRUQR 

'HILQLW
$ 'HILQLW p VRFLHGDGH TXH DWXD QD $UJHQWLQD $V DWLYLGDGHV GD 'HILQLW FRQVLVWHP HP VHUYLoRV GH
GHSLODomRDODVHU
&RQVLGHUDQGR D LQFRUSRUDomR GD 'HILQLW $UJHQWLQD QD &RPSDQKLD HP  GH RXWXEUR GH 
DSUHVHQWDGDFRPRHYHQWRVVXEVHTXHQWHVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVGHGH
VHWHPEUR GH  FRQIRUPH LQGLFDGR QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD DV UHFHLWDV
DXIHULGDVSRUHVWDVRFLHGDGHSDVVDUmRDVHUFRQVROLGDGDVQRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDDSDUWLUGDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
E

FDUDFWHUtVWLFDVGRSURFHVVRGHGLVWULEXLomR

(VSDoRODVHU
$WXDOPHQWH D &RPSDQKLD FRQWD FRP  ORMDV SUySULDV ORFDOL]DGDV HP  HVWDGRV EUDVLOHLURV H
FRQWHPSODQGR WRGDV DV UHJL}HV GR SDtV 2V ORFDLV HVFROKLGRV SDUD D LPSODQWDomR GDV ORMDV
DSUHVHQWDPQDYLVmRGD&RPSDQKLDJUDQGHPRYLPHQWDomRGHSHVVRDVDOpPGHDOWDVGHQVLGDGHV
SRSXODFLRQDLV H ERP SRWHQFLDO GH FRQVXPR 2V FDQDLV GH YHQGD GRV VHUYLoRV SUHVWDGRV SHOD
&RPSDQKLD VmR DV ORMDV WHOHYHQGDV DSOLFDWLYR H[FOXVLYR :KDWV$SS H website GH PRGR TXH
DWXDOPHQWH FHUFD GH  GDV YHQGDV GD &RPSDQKLD VmR UHDOL]DGDV UHPRWDPHQWH 2 PRGHOR
FRPHUFLDOGD&RPSDQKLDpIRFDGRQDH[SHULrQFLDHVDWLVIDomRGHVHXVFOLHQWHVTXHVmRRLQtFLRGH
VHXFLFORYLUWXRVR
$V XQLGDGHV GD &RPSDQKLD VmR LPSODQWDGDV HP LPyYHLV DOXJDGRV TXH VmR DGDSWDGRV SDUD DV
QHFHVVLGDGHV GRV QHJyFLRV (VWDV XQLGDGHV FRQWDP FRP LQIUDHVWUXWXUD DGHTXDGD H HQ[XWD
JDUDQWLQGRHOHYDGRVQtYHLVGHUHQWDELOLGDGHQDYLVmRGD&RPSDQKLD
)UDQTXLDV &RQVLGHUDQGRIUDQTXLDVGD5HGH(VSDoRODVHUH(VWXGLRIDFH 
$ &RPSDQKLD FRQWD FRP  IUDQTXLDV (VSDoRODVHU DOpP GH QRYH IUDQTXLDV (VWXGLRIDFH $
&RPSDQKLDRIHUHFHDRVIUDQTXHDGRVWRGDDH[SHUWLVHHNQRZKRZSDUDDSUHVWDomRGHVHUYLoRVGH
DOWRSDGUmR2SURFHVVRGHGLVWULEXLomRGD&RPSDQKLDpSUDWLFDPHQWHLGrQWLFRDRVHJPHQWRGHORMDV
SUySULDVFRPRPHVPRQtYHOGHFREUDQoDSUHRFXSDomRHDSRLRDRVIUDTXHDGRV
(VWXGLRIDFH
$WXDOPHQWHD&RPSDQKLDFRQWDFRPXPDORMDSUySULDGD(VWXGLRIDFHORFDOL]DGDQREDLUUR%HOD9LVWD
QRHVWDGRGH6mR3DXOR
F

FDUDFWHUtVWLFDVGRVPHUFDGRVGHDWXDomR

Visão geral da indústria
0HUFDGRGHEHOH]DFXLGDGRVSHVVRDLVHHVWpWLFD
6HJXQGR D (XURPRQLWRU ,QWHUQDWLRQDO R %UDVLO p R TXDUWR PDLRU PHUFDGR GH EHOH]D H FXLGDGRV
SHVVRDLV GR PXQGR WRWDOL]DQGR DSUR[LPDGDPHQWH 86 ELOK}HV HP  2 %UDVLO HVWi
SRVLFLRQDGRDSyVSDtVHVFRPR(VWDGRV8QLGRV&KLQDH-DSmRHpRPDLRUGD$PpULFD/DWLQDVHQGR
WUrVYH]HVPDLRUTXHR0p[LFRVHJXQGRPDLRUPHUFDGRGDUHJLmR




(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHG%HOH]DH&XLGDGRV3HVVRDLVLQWKH:RUOGYHQGDVDRFRQVXPLGRUILQDOLQFOXLQGRLPSRVWRVWD[DVGH
FkPELRIL[DVHP86'GHWHUPRVDWXDLVGH
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)RQWH(GLomRGH³%HDXW\DQG3HUVRQDO&DUH´GD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGRYDORUGHYDUHMRUHIHUHVHDRSUHoRGHYHQGDQR
YDUHMRLQFOXLQGRLPSRVWRVREUHYHQGDVHSUHoRVFRQVWDQWHVXWLOL]DPWD[DVGHFkPELRIL[DVDVFODVVLILFDo}HVUHSUHVHQWDPDSHQDVRVPHUFDGRV
SHVTXLVDGRV

1mRREVWDQWHDSRVLomRGHTXDUWRPHUFDGRPXQGLDOQRVHJPHQWRGHEHOH]DHFXLGDGRVSHVVRDLVR
%UDVLO RFXSD WDPEpP SRVLomR GH GHVWDTXH QR PHUFDGR GH HVWpWLFD VHQGR R VHJXQGR PDLRU HP
WHUPRVGHSURFHGLPHQWRVWRWDLVHRSULPHLURHPSURFHGLPHQWRVIDFLDLVHQDFDEHoD


)RQWH,QWHUQDWLRQDO6RFLHW\RI$HVWKHWLF3ODVWLF6XUJHU\,%*(

2WDPDQKRUHODWLYRGRPHUFDGREUDVLOHLURGHEHOH]DFXLGDGRVSHVVRDLVHHVWpWLFDIUHQWHDHFRQRPLDV
PDLRUHVPDLVGHVHQYROYLGDVHFRPUHQGDSHUFDSLWDVXSHULRUDSRQWDSDUDDDOWDLPSRUWkQFLDDWULEXtGD
SHOR FRQVXPLGRU EUDVLOHLUR D WDLV VHJPHQWRV LPSXOVLRQDGR VREUHWXGR SRU FODUDV WHQGrQFLDV GH
FRQVXPR H TXHVW}HV FXOWXUDLV GD SRSXODomR 6HJXQGR OHYDQWDPHQWR UHDOL]DGR SHOR 6HUYLoR GH
3URWHomRDR&UpGLWRHPFRQMXQWRFRPD&1'/ &RQIHGHUDomR1DFLRQDOGH'LULJHQWHV/RMLVWDV 
GDSRSXODomREUDVLOHLUDFRQVLGHUDWUDWDPHQWRFRVPpWLFRFRPRJDVWRHVVHQFLDOHQmRGHVSHVDVFRP
WySLFRV VXSpUIOXRV GHPRQVWUDQGR D LPSRUWkQFLD TXH RV EUDVLOHLURV DWULEXHP D EHOH]D H FXLGDGRV
SHVVRDLVGHIRUPDJHUDOQRVHXGLDDGLD
1HVVHVHQWLGRTXDQGRDQDOLVDGRRSHUFHQWXDOGHGHVSHVDVFRPFRVPpWLFRVper capitaHPUHODomR
DR3,%per capitaR%UDVLOSRVVXLXPDSRVLomRGHGHVWDTXHHPUHODomRDPHUFDGRVGHVHQYROYLGRV
FRP XPD UHODomR  YH]HV  YH]HV H  YH]HV VXSHULRU DRV (VWDGRV 8QLGRV &KLQD H -DSmR
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UHVSHFWLYDPHQWHRVWUrVPDLRUHVPHUFDGRVGHEHOH]DHFXLGDGRVSHVVRDLVGRPXQGRHYLGHQFLDQGR
RFRPSRQHQWHFXOWXUDOGDSRSXODomREUDVLOHLUDTXHDSHVDUGRPHQRUQtYHOGHUHQGDSHUFDSLWDHP
UHODomR D SDtVHV PDLV GHVHQYROYLGRV SRVVXL HOHYDGD SURSHQVmR D JDVWRV GHVVD QDWXUH]D IDWRU
UHOHYDQWH TXH SRVVLELOLWD R FUHVFLPHQWR GR VHWRU QR TXDO D &RPSDQKLD DWXD ,PSRUWDQWH GHVWDFDU
WDPEpP RV GHPDLV PHUFDGRV GD $PpULFD /DWLQD TXH DSHVDU GH VHUHP LQIHULRUHV HP WDPDQKR
GHPRQVWUDPVyOLGRVIXQGDPHQWRVGHFUHVFLPHQWRSRWHQFLDOFRPHOHYDGDSHQHWUDomRHPWHUPRVGH
VHXVUHVSHFWLYRV3,%per capita.

)RQWH&DOFXODGRSHODD&RPSDQKLDGHDFRUGRFRPHVWLPDWLYDVGD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHG%HOH]DH&XLGDGRV3HVVRDLVLQWKH:RUOG
YHQGDVDRFRQVXPLGRUILQDOLQFOXLQGRLPSRVWRVWD[DVGHFkPELRIL[DVHP86'GHWHUPRVDWXDLVGH

$GLFLRQDOPHQWHDRVHXHQRUPHSRWHQFLDOGHFUHVFLPHQWRRPHUFDGRGHEHOH]DHFXLGDGRVSHVVRDLV
EUDVLOHLURpDOWDPHQWHUHVLOLHQWH'HDSHUtRGRFRPDPELHQWHPDFURHFRQ{PLFRGHVDILDGRU
FRPEDL[RFUHVFLPHQWRHHPDOJXQVDQRVFRPYDULDomRQHJDWLYDGH3,%WDOPHUFDGRFUHVFHXHP
PpGLDSRUDQR
0HUFDGR%UDVLOHLUR GH%HOH]D H&XLGDGRV 3HVVRDLV
US$ em Bilhões, %
&UHVFLPHQWR
$QXDO GR
0HUFDGR






&UHVFLPHQWR
$QXDO GR3,%
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)RQWH(GLomRGH³%HDXW\DQG3HUVRQDO&DUH´GD(XURPRQLWRU,QWHUQDWLRQDO/LPLWHGRYDORUGHYDUHMRUHIHUHVHDRSUHoRGHYHQGDQR
YDUHMRLQFOXLQGRLPSRVWRVREUHYHQGDVHSUHoRVFRUUHQWHVXWLOL]DPWD[DVGHFkPELRIL[DV%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO
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,PSRUWDQWHGHVWDFDURVHOHPHQWRVFXOWXUDLVFOLPiWLFRVHVRFLRHFRQ{PLFRVTXHGLUHFLRQDPRPHUFDGR
EUDVLOHLURGHEHOH]DFXLGDGRVSHVVRDLVHHVWpWLFD
L

FOLPD WURSLFDO TXHQWH H ~PLGR TXH D &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH IDYRUHFH R PDLRU XVR GH
SURGXWRVGHKLJLHQHSHVVRDOHEHOH]DGHVHQYROYLGRVSDUDHVVHPHUFDGR

LL 

H[SDQVmRGHUHQGDGDSRSXODomREUDVLOHLUDSULQFLSDOPHQWHLQGX]LQGRRDXPHQWRGHSRGHU
DTXLVLWLYRGDFODVVHPpGLDSUHVHQFLDGRQRV~OWLPRVDQRV QRWDGDPHQWHXPIRUWHFUHVFLPHQWR
GRSHUFHQWXDOGHEUDVLOHLURVSHUWHQFHQWHVjFODVVH&GHVGHRLQtFLRGRVDQRV 

LLL 

XVR FRQVWDQWH H UHFRUUHQWH GH SURGXWRV H VHUYLoRV GH EHOH]D H HVWpWLFD 'H DFRUGR FRP
SHVTXLVD UHDOL]DGD SHOD &RQIHGHUDomR 1DFLRQDO GRV 'LULJHQWHV /RMLVWDV  &1'/ H SHOR
6HUYLoRGH3URWHomRDR&UpGLWR63&FRQVXPLGRUHVWHPHOHYDGDSURSHQVmRGHFXUWRSUD]R
HPXPKRUL]RQWHGHWUrVPHVHV SDUDDGTXLULUHPSURGXWRVHVHUYLoRVGHEHOH]DHHVWpWLFD

LY 

D

WrPSURSHQVmRHPDGTXLULUFRVPpWLFRVGHIRUPDJHUDO

E

WrPSURSHQVmRHPDGTXLULUFXLGDGRVUHODFLRQDGRVDFDEHORXQKDEDUEDHSHORV

DVVLP FRPR HP RXWURV PHUFDGRV FRQVXPLGRUHV HVWmR FDGD YH] PDLV FRQHFWDGRV FRP
SURGXWRVHVHUYLoRVTXHWHQKDPXPDSHORVXVWHQWiYHO(PHVWXGRUHDOL]DGRSHOD$ELKSHFH
3HUFHSWLRQGRVFRQVXPLGRUHVVHGHFODUDUDPSUHRFXSDGRVGHDOJXPDPDQHLUDFRPR
PHLR DPELHQWH H  GRV HQWUHYLVWDGRV DILUPDUDP SDJDU DWp  D PDLV SRU SURGXWRV
FRQVLGHUDGRVVXVWHQWiYHLV

Dimensionando o mercado de depilação no Brasil
3UHkPEXOR
&RPRREMHWLYRGHPHOKRUPHQVXUDUVHXVSULQFLSDLVPHUFDGRVGHDWXDomREHPFRPRH[SORUDUHP
PDLRUHV GHWDOKHV VXDV SULQFLSDLV WHQGrQFLDV GH FUHVFLPHQWR GH WDLV PHUFDGRV D &RPSDQKLD
FRQGX]LXSHVTXLVDGHPHUFDGRWHQGRDSRLRGHHPSUHVDLQWHUQDFLRQDOGHFRQVXOWRULDHVSHFLDOL]DGD
LQGHSHQGHQWH SDUD REWHQomR H WUDWDPHQWR GRV GDGRV SULPiULRV ,QIRUPDo}HV DTXL XWLOL]DGDV FRP
EDVH QRV GDGRV DFLPD PHQFLRQDGRV VHUmR UHIHUHQFLDGDV FRPR ³,QIRUPDo}HV GD 3HVTXLVD
3ULPiULD´
9LVmRJHUDOGRPHUFDGR
'HDFRUGRFRPDV,QIRUPDo}HVGD3HVTXLVD3ULPiULDDSUR[LPDGDPHQWHGDSRSXODomRIHPLQLQD
EUDVLOHLUD HQWUH  H  DQRV H  GD SRSXODomR PDVFXOLQDQD PHVPD IDL[D HWiULD XWLOL]D DOJXP
PpWRGRGHGHSLODomRUHJXODUPHQWHVRPDQGRXPPHUFDGRGHPLOK}HVGHEUDVLOHLURVRTXHUHVXOWD
HPYHQGDVDQXDLVGH5ELOK}HV(QWUHRVPpWRGRVPDLVXWLOL]DGRVHVWmROkPLQDFHUDSURGXWRV
TXtPLFRV,3/ /X],QWHQVD3XOVDGD HILQDOPHQWHGHSLODomRDODVHUXWLOL]DGDSRUDSHQDVHQWUH
DVPXOKHUHVXVXiULDVGHPpWRGRVGHGHSLODomRQR%UDVLOHSRUDSUR[LPDGDPHQWHGRVKRPHQV
UHSUHVHQWDQGRGRWRWDOGHSHVVRDVTXHXWLOL]DUDPPpWRGRVGHGHSLODomRHPGHVWDFDQGR
VHFRPRRPpWRGRFRPRPDLVDOWRSRWHQFLDOGHDGRomRSRUQRYRVFRQVXPLGRUHVGHQWUHDVGLIHUHQWHV
WHFQRORJLDVGLVSRQtYHLVQRPHUFDGR,VVRSRGHVHUHYLGHQFLDGRFRPSDUDQGRDSHQHWUDomREUDVLOHLUD
FRP RXWURV SDtVHV FRVWHLURV FRPR (VWDGRV 8QLGRV GD $PpULFD H (VSDQKD TXH DWLQJLUDP
DSUR[LPDGDPHQWH  H  UHVSHFWLYDPHQWH   HYLGHQFLDQGR DVVLP XP JUDQGH SRWHQFLDO GH
FUHVFLPHQWRGHVWHPHUFDGRQRSDtV$LQGDVHJXQGRDV,QIRUPDo}HVGD3HVTXLVD3ULPiULDGDV
PXOKHUHVHGRVKRPHQVHQWUHHDQRVTXHXWLOL]DPDOJXPPpWRGRGHGHSLODomRFRQVLGHUDP
UHDOL]DUGHSLODomRDODVHUHRX,3/





 3DUDKRPHQVQmRFRQVLGHUDDTXHOHVFXMR~QLFRSURFHGLPHQWRXWLOL]DGRpEDUEHDUVHFRPOkPLQDRXDSDUDURFDEHOR

 &RQVLGHUDQGRVRPHQWHXVXiULRVTXHXWLOL]DPDWHFQRORJLDDWXDOPHQWH

6HJXQGRSHVTXLVDGHPHUFDGRSRUQyVFRQWUDWDGDEDVHDGDHPHQWUHYLVWDVHH[SHULrQFLDLQWHUQDFLRQDOHIRQWHVS~EOLFDV
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)RQWH ,QIRUPDo}HV GD 3HVTXLVD 3ULPiULD UHDOL]DGD FRP XPD DPRVWUD GH  UHVSRQGHQWHV FRP DX[tOLR GH FRQVXOWRUD LQWHUQDFLRQDO
HVSHFLDOL]DGD,%*(,3&PDSV


)RQWH,QIRUPDo}HVGD3HVTXLVD3ULPiULDUHDOL]DGDFRPXPDDPRVWUDGHUHVSRQGHQWHVSRUPHLRGDFRQWUDWDomRGHFRQVXOWRULD
LQWHUQDFLRQDOHVSHFLDOL]DGD'DGRVGR,%*(,3&'DGRVUHIHUHQWHVDRDQRGH

6REDyWLFDGHUHJL}HVHFLGDGHVDLQGDTXHDOJXPDVGHODVDSUHVHQWHPPDLRUSHQHWUDomRGHXVXiULRV
GHGHSLODomRDODVHUWDOIDWRpVREUHWXGRUHODFLRQDGRjPDLRURIHUWDSUHVHQWHQHVWDVQmRLQGLFDQGR
EDUUHLUDVUHOHYDQWHVSDUDDGRomRGDWHFQRORJLDSRUQRYRVXVXiULRVHPTXDOTXHUGDVUHJL}HVGR%UDVLO
'H DFRUGR FRP DV ,QIRUPDo}HV GD 3HVTXLVD 3ULPiULD QR %UDVLO DWXDOPHQWH D PpGLD GH iUHDV
WUDWDGDV SRU GHSLODomR D ODVHU HQWUH RV XVXiULRV GD WHFQRORJLD p GH  iUHDV GR FRUSR HQWUH DV
PXOKHUHVHHQWUHRVKRPHQVUHVXOWDQGRHPXPDPpGLDJHUDOGHiUHDV(PWHUPRVDEVROXWRV
WDO SHQHWUDomR UHSUHVHQWD  PLOK}HV GH iUHDV WUDWDGDV SRU GHSLODomR D ODVHU HQWUH D SRSXODomR
IHPLQLQDHPLOK}HVHQWUHDSRSXODomRPDVFXOLQD PLOK}HVQRWRWDO 
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)RQWH ,QIRUPDo}HV GD 3HVTXLVD 3ULPiULD UHDOL]DGD UHDOL]DGD FRP XPD DPRVWUD GH  UHVSRQGHQWHV FRP DVVHVVRULD GH FRQVXOWRUD
LQWHUQDFLRQDOHVSHFLDOL]DGD'DGRVUHIHUHQWHVDRDQRGH

3HQHWUDomRGD'HSLODomRSRUÈUHDGR&RUSR
%, Mulheres Adeptas à Depilação





















































)RQWH,QIRUPDo}HVGD3HVTXLVD3ULPiULDUHDOL]DGDUHDOL]DGDFRPXPDDPRVWUDGHUHVSRQGHQWHVFRPDX[tOLRGHFRQVXOWRUD
LQWHUQDFLRQDOHVSHFLDOL]DGD

)LQDOPHQWH GH DFRUGR FRP DV ,QIRUPDo}HV GD 3HVTXLVD 3ULPiULD GHQWUH DV SULQFLSDLV UD]}HV
DSRQWDGDV SRU DTXHOHV TXH QmR ID]HP XVR GH TXDLVTXHU PpWRGRV GH GHSLODomR DWXDOPHQWH
GHVWDFDPVHDYHUVmRjSRWHQFLDOGRUFDXVDGDSHORSURFHVVRHRVDOWRVFXVWRVDVVRFLDGRV

553

PÁGINA: 127 de 407

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

7.3 - Informações Sobre Produtos E Serviços Relativos Aos Segmentos Operacionais

Principais alavancas de crescimento para o mercado de depilação a laser no Brasil


$XPHQWRGHSHQHWUDomRQDEDVHGHXVXiULRVHQGHUHoiYHLV

'HDFRUGRFRPDV,QIRUPDo}HVGD3HVTXLVD3ULPiULDWHFQRORJLDVPDLVDYDQoDGDVPHQRVGRORURVDV
H SHUPDQHQWHV   WDLV FRPR GHSLODomR D ODVHU DOLDGDV D HVWUXWXUDV GH ILQDQFLDPHQWR DR
FRQVXPLGRUPpWRGRV GH SDJDPHQWR SDUFHODGR TXH DV WRUQHP DFHVVtYHLV D XP PDLRU Q~PHUR GH
SHVVRDVDXPHQWDPDEDVHGHFRQVXPLGRUHVHQGHUHoiYHLV


)RQWH ,QIRUPDo}HV GD 3HVTXLVD 3ULPiULD UHDOL]DGD UHDOL]DGD FRP XPD DPRVWUD GH  UHVSRQGHQWHV FRP DX[tOLR GH
FRQVXOWRUDLQWHUQDFLRQDOHVSHFLDOL]DGD,%*(,3&'DGRVUHIHUHQWHVDRDQRGH

2PHUFDGREUDVLOHLURGHGHSLODomRDODVHUDSUHVHQWDFUHVFLPHQWRDLQGDHPHVWiJLRVLQLFLDLV2XWUDV
H[SHULrQFLDVHUHIHUrQFLDVLQWHUQDFLRQDLVLQGLFDPSRWHQFLDLVRSRUWXQLGDGHVGHH[SDQVmRDSOLFiYHLV
DRFHQiULRQDFLRQDO
(QWUH DV UHIHUrQFLDV GH PHUFDGRV HP HVWiJLRV VXSHULRUHV GH GHVHQYROYLPHQWR H PDWXULGDGH
GHVWDFDPVHRV(VWDGRV8QLGRVGD$PpULFDRQGHHQWUHDVPXOKHUHVSHUWHQFHQWHVjIDL[DHWiULD
HQWUH  H  DQRV DSUR[LPDGDPHQWH  ID]HP XVR GH GHSLODomR D ODVHU GH DFRUGR FRP
HVWLPDWLYDV FDOFXODGDV SRU HPSUHVD LQWHUQDFLRQDO GH FRQVXOWRULD HVSHFLDOL]DGD LQGHSHQGHQWH FRP
DSRLRGRWLPHGHJHVWmRGD&RPSDQKLD6HJXQGRHVWHPHVPRHVWXGRHVWLPDVHTXHDSHQHWUDomR
GDGHSLODomRDODVHUQR%UDVLODWLQMDHPWRUQRGHQDPDWXULGDGH
(QWUHRVSULQFLSDLVIDWRUHVSDUDDDGRomRGDWHFQRORJLDGHVWDFDPVH
•

SUHVVmRSHODPDQXWHQomRGHXPDDSDUrQFLDMRYHPVREUHWXGRPRWLYDGDSHORFUHVFHQWHXVR
GHPtGLDVVRFLDLVH

•

DYDQoRVWHFQROyJLFRVWUDGX]LGRVHPPHOKRULDVFRPRDXPHQWRQDHILFiFLDGRVWUDWDPHQWRV
GLPLQXLomRGHGRUHGXUDomRGRWUDWDPHQWR

$LQGDHQWUHDVUHIHUrQFLDVLQWHUQDFLRQDLVRPHUFDGRGHGHSLODomRDODVHUDXVWUDOLDQRWHPUHJLVWUDGR
XPDSHQHWUDomRHPWRUQRGHVHJXQGRGDGRVUHIHUHQWHVDVHQGRDWHFQRORJLDDODVHUD
SULQFLSDODODYDQFDGHFUHVFLPHQWRSDUDDFDWHJRULDGHGHSLODomRSHUPDQHQWHFRPRXPWRGR(VSHUD
VH TXH R PHUFDGR DXVWUDOLDQR DWLQMD DSUR[LPDGDPHQWH  GH SHQHWUDomR HQWUH D SRSXODomR
HQGHUHoiYHO HP  GH DFRUGR FRP HVWLPDWLYDV FDOFXODGDV SRU HPSUHVD LQWHUQDFLRQDO GH
FRQVXOWRULDHVSHFLDOL]DGDLQGHSHQGHQWHFRPDSRLRGRWLPHGHJHVWmRGD&RPSDQKLD




 $GHSLODomRDODVHUGHVWDFDVHSHORVHXFDUiWHUSHUPDQHQWHTXDQGRFRPSDUDGDDRXWURVPpWRGRVTXHH[LJHPFRQVWDQWHPDQXWHQomR
FRPRFHUDHOkPLQDRXPHVPRWHFQRORJLDVVHPLSHUPDQHQWHVFRPR,3/
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1R FDVR GD (VSDQKD GH DFRUGR FRP FRQVXOWRULD HVSHFLDOL]DGD FRQWUDWDGD SHOD &RPSDQKLD D
SHQHWUDomRGRODVHUMiHVWiHPXPHVWiJLRPDLVPDGXURWHQGRDSUHVHQWDGRXPUiSLGRFUHVFLPHQWR
QRV~OWLPRVDQRV'DPHVPDIRUPDTXHRPHUFDGREUDVLOHLURRVFRQVXPLGRUHVHVSDQKyLVSRVVXHP
XPDIRUWHFXOWXUDGHGHSLODomRVHQGRTXHDVJHUDo}HVPDLVQRYDVLQLFLDPVXDUHPRomRGHSHORVMi
GLUHWDPHQWH FRP R ODVHU 1R SDtV HVVD WHFQRORJLD WDPEpP HVWi VH GHPRFUDWL]DQGR SRU PHLR GH
RSo}HVGHSDJDPHQWRSDUFHODGRHFRPILQDQFLDPHQWRDRVFRQVXPLGRUHV
'HDFRUGRFRPFRQVXOWRULDHVSHFLDOL]DGDFRQWUDWDGDSHOD&RPSDQKLDDDFHOHUDomRQRFUHVFLPHQWR
GRXVRGDWHFQRORJLDDODVHULQGLFDXPJDQKRGHSDUWLFLSDomRQRPHUFDGRGHGHSLODomRSHUPDQHQWH
DXVWUDOLDQRHPGHWULPHQWRGRXVRGH/X],QWHQVD3XOVDGD ,3/ (PWHUPRVFRPSDUDWLYRVHPUHODomR
DR ,3/ R ODVHU DSUHVHQWDVH FRPR XPD WHFQRORJLD PDLV DYDQoDGD H HILFD] UHVXOWDQGR HP XP
WUDWDPHQWRFRPPDLVFRQIRUWR


)RQWH,QIRUPDo}HVGD3HVTXLVD3ULPiULDUHDOL]DGDUHDOL]DGDFRPXPDDPRVWUDGHUHVSRQGHQWHVUHDOL]DGRSRUFRQVXOWRULDLQWHUQDFLRQDO
HVSHFLDOL]DGD
1RWD3HQHWUDo}HVFDOFXODGDVFRPEDVHQDSRSXODomRTXHMiXWLOL]DDOJXPWLSRGHWHFQRORJLDSDUDGHSLODomR



$XPHQWRGHSHQHWUDomRHPRXWUDViUHDVGRFRUSRHQGHUHoiYHLV

'H DFRUGR FRP DV ,QIRUPDo}HV GD 3HVTXLVD 3ULPiULD QR %UDVLO DWXDOPHQWH D PpGLD GH iUHDV
WUDWDGDV SRU GHSLODomR D ODVHU HQWUH RV XVXiULRV GD WHFQRORJLD p GH  iUHDV GR FRUSR HQWUH DV
PXOKHUHVHHQWUHRVKRPHQVUHVXOWDQGRHPXPDPpGLDJHUDOGHiUHDV(PWHUPRVDEVROXWRV
WDO SHQHWUDomR UHSUHVHQWD  PLOK}HV GH iUHDV WUDWDGDV SRU GHSLODomR D ODVHU HQWUH D SRSXODomR
IHPLQLQDHPLOK}HVHQWUHDSRSXODomRPDVFXOLQD PLOK}HVQRWRWDO 
$LQGDVHJXQGRDV,QIRUPDo}HVGD3HVTXLVD3ULPiULDDTXDQWLGDGHGHSDUWHVGRFRUSRHQGHUHoiYHLV
D VHUHP WUDWDGDV SRU GHSLODomR SRGHULD DOFDQoDU QD PpGLD  HQWUH DV PXOKHUHV H  HQWUH RV
KRPHQV&RQVLGHUDQGRWDOSHQHWUDomRSRWHQFLDOVHDSOLFDGDDRWRWDODWXDOGHXVXiULRVGHGLIHUHQWHV
PpWRGRVGHGHSLODomR VHPFRQVLGHUDUDSHQHWUDomRDGLFLRQDOQDEDVHGHXVXiULRV RWRWDOSRWHQFLDO
GH iUHDV GRFRUSRHQGHUHoiYHLV WRWDOL]DULDPLOK}HVHQWUH DSRSXODomR IHPLQLQDH PLOK}HV
HQWUHDSRSXODomRPDVFXOLQDUHVXOWDQGRHPXPWRWDOJHUDOGHPLOK}HVGHSDUWHVHQGHUHoiYHLV
UHSUHVHQWDQGRXPHQRUPHSRWHQFLDOTXDQGRFRPSDUDGRDRVDWXDLVPLOK}HVGHSDUWHVWUDWDGDV
SRUGHSLODomRDODVHU
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)RQWH,QIRUPDo}HVGD3HVTXLVD3ULPiULDUHDOL]DGDUHDOL]DGDFRPXPDDPRVWUDGHUHVSRQGHQWHVFRPDX[tOLRGHFRQVXOWRUDLQWHUQDFLRQDOHVSHFLDOL]DGD



$XPHQWRGHSHQHWUDomRHQWUHRS~EOLFRPDVFXOLQR

)LQDOPHQWHFRPEDL[DSHQHWUDomRGHGHSLODomRHPJHUDOHQWUHRVKRPHQVVHFRPSDUDGDjTXHODHQWUH
DVPXOKHUHVRS~EOLFRPDVFXOLQRUHSUHVHQWDLPSRUWDQWHDODYDQFDGHFUHVFLPHQWRSDUDRPHUFDGRGH
GHSLODomR D ODVHU $SHVDU GR EDL[R DOFDQFH HQWUH R S~EOLFR PDVFXOLQR TXDVH  GRV KRPHQV
FRQVLGHUDID]HUXVRGHDOJXPPpWRGRGHGHSLODomRHTXDVHGDTXHOHVTXHID]HPXVRGHGHSLODomR
FRQVLGHUD ID]HU XVR GD WHFQRORJLD D ODVHU HRX ,3/ PDLRU SRWHQFLDO GH DGRomR HQWUH RV SULQFLSDLV
PpWRGRV SHUFHQWXDLVTXHFUHVFHPFRPDVQRYDVSUHIHUrQFLDVGDVQRYDVJHUDo}HVSRUFRUSRVFRP
PHQRVSHORVDWUDYpVGHPpWRGRVGXUDGRXURVHVXVWHQWiYHLVUHSUHVHQWDQGRXPLPSRUWDQWHSRWHQFLDO
GHFRQYHUVmRSDUDDWHFQRORJLDGHDFRUGRFRPDV,QIRUPDo}HVGD3HVTXLVD3ULPiULD


6XEVWLWXLomRSRU0HWRGRORJLDV$PELHQWDOPHQWH6XVWHQWiYHLV

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHDFUHVFHQWHWHQGrQFLDSDUDFRQVXPRFRQVFLHQWHDRVLPSDFWRVDPELHQWDLV
LPSXOVLRQDUi SRVLWLYDPHQWH R VHJPHQWR GH GHSLODomR D ODVHU XPD YH] TXH D WHFQRORJLD HYLWD GH
IRUPDPDWHULDORVUHVtGXRVJHUDGRVDQXDOPHQWHSHODVPHWRGRORJLDVGHGHSLODomRFRPRDFHUDH
OkPLQDGHEDUEHDUDVTXDLVFRQVLGHUDPRVVHUHPDVSULQFLSDLVDOWHUQDWLYDVGHGHSLODomRDWXDOPHQWH
JHUDQGRXPLPSDFWRSRVLWLYRHUHVSRQViYHODRPHLRDPELHQWH
Projeções de crescimento para o mercado de depilação a laser no Brasil
'H DFRUGR FRP HVWLPDWLYDV FDOFXODGDV SRU HPSUHVD LQWHUQDFLRQDO GH FRQVXOWRULD HVSHFLDOL]DGD
LQGHSHQGHQWHFRPDSRLRGRWLPHGHJHVWmRGD&RPSDQKLDHVSHUDVHTXHRPHUFDGRGHGHSLODomR
QR%UDVLOVDLDGRVDWXDLV5ELOK}HVHPSDUD5ELOK}HVHPFUHVFLPHQWRVREUHWXGR
LPSXOVLRQDGRSHODGHSLODomRDODVHU
$SHVDU GH DLQGD HQFRQWUDUVH HP HVWiJLRV LQLFLDLV GH FUHVFLPHQWR DR ORQJR GRV ~OWLPRV DQRV R
PHUFDGR EUDVLOHLUR GH GHSLODomR D ODVHU UHJLVWURX WD[D GH FUHVFLPHQWR H[SUHVVLYR FRP WD[D GH
FUHVFLPHQWRDQXDOFRPSRVWDGHDSUR[LPDGDPHQWHHQWUHHUHSUHVHQWDQGRXPWRWDO
GH5ELOK}HVHP
(VSHFLILFDPHQWH HP UHODomR j GHSLODomR D ODVHU HVSHUDVH TXH R PHUFDGR EUDVLOHLUR DWLQMD
DSUR[LPDGDPHQWH5ELOK}HVHPFRPXPDWD[DDQXDOGHFUHVFLPHQWRDFLPDGHHQWUH
H
(VSHUDVHDLQGDTXHHPDWHFQRORJLDODVHUUHSUHVHQWHGRPHUFDGRWRWDOGHGHSLODomR HP
WHUPRVGHYROXPHILQDQFHLUR JDQKDQGRshareVREUHWXGRGHXVXiULRVGHGHSLODomRDFHUD'HVWDFD
VHTXHRS~EOLFRIHPLQLQRDLQGDGHYHFRPDQGDURPHUFDGRFRPPDLVGHGHSDUWLFLSDomR1RWD
VHHQWUHWDQWRXPDFUHVFHQWHFRQWULEXLomRGRS~EOLFRPDVFXOLQRFRPFUHVFLPHQWRPpGLRDQXDOGH
TXDVHHQWUHH
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'H XPD SHUVSHFWLYD JHRJUiILFD D WHFQRORJLD GHYH DLQGD DXPHQWDU VXD SUHVHQoD HP UHJL}HV
DWXDOPHQWH PHQRV SHQHWUDGDV WRGDYLD WHQGR PDLRU SDUWH GR FUHVFLPHQWR DLQGD SURYHQLHQWH GD
UHJLmR6XGHVWH
(YROXomR GR0HUFDGRGH'HSLODomR D/DVHUSRU *rQHUR
R$ em Bilhões
0XOKHUHV
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&UHVFLPHQWR
0pGLR $QXDO
± 

&UHVFLPHQWR
0pGLR $QXDO
± 





1$



1$




























$

$

$

(

(

(

(

(

&UHVFLPHQWR $QXDO  

















3HQHWUDomR 0DVFXOLQD

















3HQHWUDomR )HPLQLQD



















)RQWH,QIRUPDo}HVGD3HVTXLVD3ULPiULDUHDOL]DGDUHDOL]DGDFRPXPDDPRVWUDGHUHVSRQGHQWHVFRPDX[tOLRGHFRQVXOWRUDLQWHUQDFLRQDO
HVSHFLDOL]DGDFRQVXOWRULDHVSHFLDOL]DGD'DGRVGD(VSDoRODVHU%HQFKPDUNGD(VSDQKD,%*(,3&0DSV/&$
1RWD3HQHWUDomRHPKRPHQVPXOKHUHVHSRUFODVVHVRFLDOFDOFXODGDFRPEDVHHPXVXiULRVDWXDLVGHWHFQRORJLDVGHGHSLODomR QmRFRQVLGHUD
H[XVXiULRV 

Dimensionando o mercado de estética facial no Brasil
9LVmRJHUDOGRPHUFDGR
'HDFRUGRFRPDV,QIRUPDo}HVGD3HVTXLVD3ULPiULDQR%UDVLOGDVPXOKHUHVHQWUHH
DQRVID]RXMiIH]XVRGHDOJXPSURFHGLPHQWRGHHVWpWLFDIDFLDO WRWDOL]DQGRTXDVHPLOK}HVGH
PXOKHUHV VHQGRTXHQRV~OWLPRVPHVHVGHVWDVPXOKHUHVPLOKmRUHDOL]DUDPSURFHGLPHQWRV
UHODFLRQDGRVjWR[LQDERWXOtQLFDPLOKmRUHDOL]DUDPSURFHGLPHQWRVGHSUHHQFKLPHQWRIDFLDOH
PLOKmRUHDOL]DUDPSURFHGLPHQWRVGHODVHUIDFLDO
$LQGDTXHHPHVWiJLRVLQLFLDLVRPHUFDGREUDVLOHLURGHSURFHGLPHQWRVHVWpWLFRVIDFLDLVUHODFLRQDGRV
jWR[LQDERWXOtQLFDSUHHQFKLPHQWRIDFLDOHODVHUIDFLDOUHJLVWURXFUHVFLPHQWRPpGLRDQXDOGHTXDVH
HQWUHHUHSUHVHQWDQGR5ELOK}HVHP
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)RQWH ,QIRUPDo}HV GD 3HVTXLVD 3ULPiULD UHDOL]DGD FRP XPD DPRVWUD GH  UHVSRQGHQWHV FRP DX[tOLR GH FRQVXOWRULD LQWHUQDFLRQDO
HVSHFLDOL]DGD'DGRVGD(VSDoRODVHU,%*(,3&0DSV

'H DFRUGR FRP DV ,QIRUPDo}HV GD 3HVTXLVD 3ULPiULD DSHVDU GD DLQGD EDL[D SHQHWUDomR HQWUH R
S~EOLFR HQGHUHoiYHO WRGRV HVVHV WLSRV GH SURFHGLPHQWRV DSUHVHQWDP XP DOWR SRWHQFLDO GH
FRQYHUVmR VHQGR TXH  GDV PXOKHUHV FRQVLGHUDP ID]HU XVR GH WR[LQD ERWXOtQLFD HP DOJXP
PRPHQWRHQTXDQWRFRQVLGHUDPXWLOL]DomRGHSUHHQFKLPHQWRIDFLDOHRODVHUIDFLDO
)LQDOPHQWHDSULQFLSDOUD]mRFRQWUiULDDSRQWDGDSRUQmRXVXiULRVGHSURFHGLPHQWRVHVWpWLFRVIDFLDLV
p R DOWR FXVWR DVVRFLDGR EDUUHLUD GH HQWUDGD FRPXP SDUD DV  WHFQRORJLDV WR[LQD ERWXOtQLFD
SUHHQFKLPHQWRHODVHUIDFLDO $VHJXQGDUD]mRPDLVLPSRUWDQWHHVWiUHODFLRQDGDjSUHRFXSDomRFRP
SRVVtYHLVHIHLWRVFRODWHUDLV DOpPGHPXLWRVLQGLFDUHPQmRYHUQHFHVVLGDGHHVSHFLILFDPHQWHSDUDD
WR[LQDERWXOtQLFD 
$V H[SHFWDWLYDVREMHWLYRV DVVRFLDGRV j EXVFD SRU SURFHGLPHQWRV HVWpWLFRV IDFLDLV HVWmR
SULQFLSDOPHQWHUHODFLRQDGDVjPHOKRULDGHLPSHUIHLo}HVHVWpWLFDVHSUHYHQomRGHVLQDLVGHLGDGHGH
DFRUGRFRPDV,QIRUPDo}HVGD&RQVXOWRULD(VSHFLDOL]DGD
(PWHUPRVUHJLRQDLVVmRSHTXHQDVDVEDUUHLUDVSDUDDDGRomRGHSURFHGLPHQWRVUHODFLRQDGRVj
WR[LQD ERWXOtQLFD SUHHQFKLPHQWR H ODVHU IDFLDO GDGR TXH D PDLRU SHQHWUDomR HP GHWHUPLQDGDV
UHJL}HVHVWiDVVRFLDGDjPDLRURIHUWDQHVVDVQRWDGDPHQWHDUHJLmR6XGHVWHGR%UDVLO
Principais alavancas de crescimento para o mercado de estética facial no Brasil
3HQHWUDomRQDEDVHGHXVXiULRVHQGHUHoiYHLV

*UDQGHSDUWHGRSRWHQFLDOGHFUHVFLPHQWRIXWXURGRPHUFDGRGHSURFHGLPHQWRVHVWpWLFRVIDFLDLVQR
%UDVLO HVWi UHODFLRQDGD j JUDQGH TXDQWLGDGH GH QmRXVXiULRV TXH DSUHVHQWDP GLVSRVLomR SDUD
UHDOL]DUDOJXPWLSRGHWUDWDPHQWR$VVLPFRPRQRPHUFDGRGHGHSLODomRDODVHUXPDSROtWLFDGH
SUHFLILFDomRHRXPpWRGRVGHSDJDPHQWRTXHWRUQHPWDLVSURFHGLPHQWRVDFHVVtYHLVDXPDSDUFHOD
PDLRU GH SRWHQFLDLV XVXiULRV SRGHULD WUD]HU XP LQFUHPHQWR VLJQLILFDWLYR j EDVH GH FOLHQWHV
HQGHUHoiYHLV
(PDGLomRDRVQRYRVXVXiULRVGHSURFHGLPHQWRVIDFLDLVXPDLPSRUWDQWHDODYDQFDGHFUHVFLPHQWR
EDVHLDVHDLQGDQRDXPHQWRGDSHQHWUDomRQDEDVHGHFOLHQWHVH[LVWHQWHFRQVLGHUDQGRXPDXPHQWR
QDTXDQWLGDGHGHWUDWDPHQWRVHWHFQRORJLDVXWLOL]DGDVSHORVPHVPRV
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)UHTXrQFLDGHWUDWDPHQWRV
(QWUH RV  WLSRVGH SURFHGLPHQWRV IDFLDLV PHQFLRQDGRV R ODVHU IDFLDOp DTXHOH TXHSRVVXL PDLRU
IUHTXrQFLD QRV WUDWDPHQWRV HP PpGLD PDLV GH  SRU DQR HQTXDQWR WR[LQD ERWXOtQLFD H
SUHHQFKLPHQWRGHPDQGDPHPPpGLDHWUDWDPHQWRVDRDQRUHVSHFWLYDPHQWH
'DGD D FRPSOHPHQWDULGDGH HQWUH GLIHUHQWHV SURFHGLPHQWRV HVWpWLFRV IDFLDLV Ki XP SRWHQFLDO
VLJQLILFDWLYRSDUDDXPHQWRGDIUHTXrQFLDGHWUDWDPHQWRVMXQWRDXPDPHVPDEDVHGHFOLHQWHV
Projeções de crescimento para o mercado de estética facial no Brasil
3URFHGLPHQWRVHVWpWLFRVIDFLDLVPDLVVRILVWLFDGRVWDLVFRPRWR[LQDERWXOtQLFDSUHHQFKLPHQWRHODVHU
IDFLDO GHYHUmR UHSUHVHQWDU XP PHUFDGR GH TXDVH 5 ELOK}HV HP  VHJXQGR HVWLPDWLYDV
FDOFXODGDVSRUHPSUHVDLQWHUQDFLRQDOGHFRQVXOWRULDHVSHFLDOL]DGDLQGHSHQGHQWHFRPDSRLRGRWLPH
GHJHVWmRGD&RPSDQKLDUHVXOWDQGRHPXPFUHVFLPHQWRPpGLRLPSOtFLWRDQXDOGHDSUR[LPDGDPHQWH
HQWUHRVDQRVGHH
,QIRUPDo}HV REWLGDV SHOD &RPSDQKLD MXQWR D FRQVXOWRULD HVSHFLDOL]DGD LQGHSHQGHQWH WDPEpP
VXJHUHPXPFUHVFLPHQWRSRWHQFLDOSDUDRPHUFDGREUDVLOHLURGHHVWpWLFDIDFLDOEDVHDGRVREUHWXGR
HP SHUIRUPDQFH KLVWyULFD H SRWHQFLDO GH PpGLR SUD]R 1HVWH VHQWLGR SURMHWDVH XPD FXUYD GH
SHQHWUDomRDWLQJLQGRFHUFDGHSDUDWR[LQDERWXOtQLFDHPDRSDVVRTXHDSUR[LPDGDPHQWH
SDUDSUHHQFKLPHQWRHSDUDODVHUIDFLDOSHUFHQWXDLVEHPDEDL[RGRSRWHQFLDOGHPpGLR
SUD]R SDUD FDGD XPD GDV WHFQRORJLDV VREUHWXGR SDUD R ODVHU IDFLDO FRP SRWHQFLDO GH VDWXUDomR
HVWLPDGRHPPDLVGHYH]HVDFLPDGDSHQHWUDomRSURMHWDGDSDUD
L

SDUWLFLSDomRHPFDGDXPGRVPHUFDGRV

Depilação a laser
$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHpRPDLRUplayer GHGHSLODomRDODVHUQR%UDVLOFRPXPDUHGHGHORMDV
LQFOXLQGRORMDVSUySULDVHIUDQTXLDV&RQVLGHUDQGRRHVWXGRGDFRQVXOWRULDHVSHFLDOL]DGDLQGHSHQGHQWHR
PHUFDGRGHGHSLODomRDODVHUWRWDOL]RX5ELOK}HVHP&RPSDUDQGRDUHFHLWDGD&RPSDQKLD
FRPRWDPDQKRGRPHUFDGRD&RPSDQKLDHVWLPDXPDSDUWLFLSDomRGHFHUFDGH$&RPSDQKLD
DFUHGLWDTXHWHPDPSORHVSDoRGHFUHVFLPHQWRFRPEDVHQRDXPHQWRGHiUHDVGHSLODGDVSRUQRVVRV
FOLHQWHVDWXDLVDXPHQWRQDSHQHWUDomRGHGHSLODomRDODVHUHQWUHRS~EOLFRPDVFXOLQRHPLJUDomRGH
SHVVRDVTXHVHGHSLODPFRPRXWURVPpWRGRVPDLVDQWLJRVSDUDDGHSLODomRDODVHU
Estética facial
&RQVLGHUDQGRTXHD&RPSDQKLDLQLFLRXDVDWLYLGDGHVGD(VWXGLRIDFHHPD&RPSDQKLDDFUHGLWD
TXHDLQGDWHPXPDSHQHWUDomRPXLWREDL[DHFRPDPSORHVSDoRGHFUHVFLPHQWR&RQVLGHUDQGRR
HVWXGR GD FRQVXOWRULD HVSHFLDOL]DGD LQGHSHQGHQWH R PHUFDGR GH HVWpWLFD IDFLDO WRWDOL]RX 5
ELOK}HVHP&RPSDUDQGRDUHFHLWDGD&RPSDQKLDFRPRWDPDQKRGRPHUFDGRD&RPSDQKLD
HVWLPDXPDSDUWLFLSDomRGHFHUFDGH
LL 

FRQGLo}HVGHFRPSHWLomRQRVPHUFDGRV

Depilação a laser
1RPHUFDGRGHGHSLODomRHPJHUDORVSULQFLSDLVFRQFRUUHQWHVGD&RPSDQKLDVmRRXWURVPpWRGRV
GHGHSLODomRPDLVHVSHFLILFDPHQWHDFHUDHDOkPLQDGHEDUEHDUTXHFRQFHQWUDPH
GRPHUFDGRGHGHSLODomRUHVSHFWLYDPHQWH KiGXSODFRQWDJHPQRFDVRGHSHVVRDVTXHXWLOL]DP
PDLVGHXPPpWRGR 
7HPRV R FRQWUDWR GH H[FOXVLYLGDGH FRP D 6NLQWHF SDUD DTXLVLomR GR HTXLSDPHQWR GD &DQGHOD
&RUSRUDWLRQTXHHPQRVVDYLVmRpDPHOKRUWHFQRORJLDGLVSRQtYHODWXDOPHQWHGHGHSLODomRDODVHU
$LQGDDWtWXORGHFRPSDUDomRHPUHODomRDRVFXVWRVDVVRFLDGRVDRWUDWDPHQWRGHGHSLODomRDODVHU
HP QRVVDV XQLGDGHV FRQVLGHUDQGR XP ticket PpGLR SUy[LPR GH 5 SRU FOLHQWH SDUD XP
WUDWDPHQWRWtSLFRGHGXDViUHDVGRFRUSRFRPSDJDPHQWRYLDSDUFHODPHQWRHPYH]HVDGHVSHVD
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PHQVDO UHVXOWDQWH SDUD R FRQVXPLGRU VHULD GH FHUFD GH 5 PHQVDLV 7DO YDORU DSUHVHQWDVH
SUy[LPRGRQtYHOGHJDVWRVPHQVDLVSDUDUHDOL]DomRGHGHSLODomRGDVPHVPDViUHDVXWLOL]DQGRD
FHUDFRPRPpWRGR
$GLFLRQDOPHQWHDRORQJRGRVDQRVD&RPSDQKLDDFUHGLWDWHUFRQVWUXtGRXPFRQMXQWRUREXVWRGH
IDWRUHVTXHDGHL[DPPXLWREHPSRVLFLRQDGDSDUDFRPSHWLUQHVVHPHUFDGR(VVHVIDWRUHVLQFOXHP
L XPDEDVHGHFOLHQWHVPXLWRVDWLVIHLWDHOHDOPHGLGDDWUDYpVGHVHX136GH LL XPDPDUFDTXH
ptop-of-mindPHGLGDSRUXPDSHVTXLVDLQGHSHQGHQWHUHDOL]DGDSHOD2SLQLRQ%R[HPRXWXEURGH
 LLL XPDSODWDIRUPDGLJLWDOH[FOXVLYDEHQHILFLDQGRWDQWRRVVHXVFOLHQWHVTXDQWRRVHXSURFHVVR
GHJHVWmR LY RSo}HVDFHVVtYHLVGHILQDQFLDPHQWRSDUDRFOLHQWHLQFOXLQGRRFDUWmR(VSDoRODVHU
Y ORFDOL]Do}HVTXHD&RPSDQKLDHQWHQGHVHUPXLWRFRQYHQLHQWHVH YL JUDQGHFDSLODULGDGHHHIHLWR
UHGH GHVXDV ORMDV HP WRGR R %UDVLO 6REUH R HIHLWR UHGH HP  GH VHWHPEUR GH   GRV
FOLHQWHVGD(VSDoRODVHUQDFLGDGHGH6mR3DXORUHDOL]DUDPVHXVWUDWDPHQWRVHPPDLVGHXPDORMD
Estética facial
1RPHUFDGRGHHVWpWLFDIDFLDOKiXPDJUDQGHIUDJPHQWDomRHD&RPSDQKLDFRQFRUUHVFRPRXWURV
VDO}HVGHEHOH]DFHQWURVGHHVWpWLFDFRQVXOWyULRVPpGLFRVHQWUHRXWURV$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXH
HVWiPXLWREHPSRVLFLRQDGRVSDUDFRQFRUUHUQHVVHPHUFDGRFRQVLGHUDQGRRJUDQGHSRWHQFLDOGH
cross-sellTXHD&RPSDQKLDWHPFRPVXDEDVHGHFOLHQWHVGD(VSDoRODVHUSDUFHODPHQWRVDFHVVtYHLV
H R IDWR GH TXH D &RPSDQKLD FRQWD FRP PpGLFRV HVSHFLDOL]DGRV SDUD D UHDOL]DomR GRV
SURFHGLPHQWRV
G

HYHQWXDOVD]RQDOLGDGH

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHRVHWRUGHGHSLODomRDODVHUSRVVXLXPDEDL[DVD]RQDOLGDGHGHPRGR
TXH RV VHXV UHVXOWDGRV WULPHVWUDLV QmR FRVWXPDP VRIUHU JUDQGHV YDULDo}HV DR ORQJR GR DQR 1R
HQWDQWRFRVWXPDVHYHULILFDUXPPDLRUQ~PHURGHYHQGDVGXUDQWHRPrVGHRXWXEURLPSXOVLRQDGR
SHODV LQLFLDWLYDV H Do}HV FRPHUFLDLV GH marketing GD &RPSDQKLD DFRPSDQKDQGR D WHQGrQFLD GR
VHWRUGHYDUHMRFRPSURPRo}HVHSUHoRVGLIHUHQFLDGRVRIHUHFLGRVQHVWHPrVFRPR³%ODFN)ULGD\´
H

SULQFLSDLVLQVXPRVHPDWpULDVSULPDVLQIRUPDQGR

L
GHVFULomR GDV UHODo}HV PDQWLGDV FRP IRUQHFHGRUHV LQFOXVLYH VH HVWmR VXMHLWDV D
FRQWUROH RX UHJXODPHQWDomR JRYHUQDPHQWDO FRP LQGLFDomR GRV yUJmRV H GD UHVSHFWLYD
OHJLVODomRDSOLFiYHO
$&RPSDQKLDSRVVXLXPFRQWUDWRGHH[FOXVLYLGDGHFRPD6NLQWHFLPSRUWDGRUDH[FOXVLYDGD&DQGHOD
QR%UDVLO$6NLQWHFIRUQHFHj&RPSDQKLDDPiTXLQDGHGHSLODomRDODVHUGDOLQKDGentleLaseR
FULRJrQLRTXHpXVDGRSDUDUHVIULDUDSHOHGRVFOLHQWHVHWRUQDURSURFHGLPHQWRPDLVFRQIRUWiYHOHD
PiTXLQD'HUPDEODWHXVDGDQRVSURFHGLPHQWRVGHODVHUQD(VWXGLRIDFH3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HV
VREUHRFRQWUDWRGHH[FOXVLYLGDGHYLGHLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
LL 

HYHQWXDOGHSHQGrQFLDGHSRXFRVIRUQHFHGRUHV

&RQIRUPHGHVFULWRDFLPDD&RPSDQKLDGHSHQGHGD&DQGHODSDUDRIRUQHFLPHQWRGHPiTXLQDVH
FULRJrQLR1mRREVWDQWHFRQVLGHUDQGRTXHD&RPSDQKLDpDPDLRUHPSUHVDGHGHSLODomRDODVHUQR
%UDVLO HP Q~PHUR GH ORMDV IRUQHFHGRUHV GH QRYDV WHFQRORJLDV TXH HVWmR VXUJLQGR VHPSUH D
SURFXUDPSULPHLURHKDELWXDOPHQWHD&RPSDQKLDDYDOLDHWHVWDRXWUDVWHFQRORJLDVQD8QLYHUVLGDGH
GR/DVHU
LLL 

HYHQWXDOYRODWLOLGDGHHPVHXVSUHoRV

2VSUHoRVGRVVHUYLoRVSUHVWDGRVSHOD&RPSDQKLDVmRGHWHUPLQDGRVSHORWLPHGHSUHFLILFDomRQD
HVWUXWXUD FRPHUFLDO GD &RPSDQKLD H XVDP FRPR EDVH SULQFLSDOPHQWH R WDPDQKR GD iUHD D VHU
GHSLODGDHD&RPSDQKLDQmRWHPHOHYDGDYRODWLOLGDGH,PSRUWDQWHWDPEpPGHVWDFDUTXHQRkPELWR
GHGHSLODomRDODVHUSDUDFDGDiUHDTXHRFOLHQWHGHVHMDGHSLODUHOHFRQWUDWDFRPD&RPSDQKLDXP
SDFRWH GH GH] VHVV}HV SDUFHODGR HP DWp  YH]HV FRQIRUPH QHJRFLDGR HQWUH R FOLHQWH H D
&RPSDQKLDHQmRKiTXDOTXHUUHDMXVWHQRSUHoRGDVSDUFHODV
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&OLHQWHVUHVSRQViYHLVSRUPDLVGHGDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO
D

PRQWDQWHWRWDOGHUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLFOLHQWHVUHVSRQViYHLVSRUPDLVGH
GDVXDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO
E

VHJPHQWRVRSHUDFLRQDLVDIHWDGRVSHODVUHFHLWDVSURYHQLHQWHVGRFOLHQWH

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRSRVVXLFOLHQWHVUHVSRQViYHLVSRUPDLVGH
GDVXDUHFHLWDOtTXLGDWRWDO
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(IHLWRVUHOHYDQWHVGDUHJXODomRHVWDWDOQDVDWLYLGDGHV
D
QHFHVVLGDGH GH DXWRUL]Do}HV JRYHUQDPHQWDLV SDUD R H[HUFtFLR GDV DWLYLGDGHV H
KLVWyULFRGHUHODomRFRPDDGPLQLVWUDomRS~EOLFDSDUDREWHQomRGHWDLVDXWRUL]Do}HV
Aspectos regulatórios gerais
$ &RPSDQKLD GHVHQYROYH DWLYLGDGHV TXH HVWmR VXMHLWDV jV UHJXODPHQWDo}HV IHGHUDLV HVWDGXDLV H
PXQLFLSDLV TXH LPS}HP D REWHQomR GH OLFHQoDV DXWRUL]Do}HV SHUPLVV}HV DOYDUiV FHUWLILFDGRV RX
UHJLVWURVSDUDPDWUL]HVHILOLDLV'LVWRGHFRUUHDQHFHVVLGDGHGHLQWHUDomRIUHTXHQWHGD&RPSDQKLDFRP
DXWRULGDGHV JRYHUQDPHQWDLV GH PRGR TXH HVWi VXMHLWD DLQGD j ILVFDOL]DomR RX LQVSHomR GHVVDV
HQWLGDGHVHPVXDVORMDVSDUDYHULILFDURFXPSULPHQWRGDVQRUPDVHUHJXODPHQWDo}HVYLJHQWHV
3DUDRIXQFLRQDPHQWRGDVXQLGDGHVRQGHVmRSUHVWDGRVVHUYLoRVSHOD&RPSDQKLDpQHFHVViULDD
REWHQomRGHOLFHQFLDPHQWRVDQLWiULRPXQLFLSDO
$VDWLYLGDGHVGHILVLRWHUDSLDHVWpWLFDHRXWURVFXLGDGRVFRPDEHOH]DGHVHQYROYLGDVSHOD&RPSDQKLD
GHSHQGHPWDPEpPHPJHUDOGDREWHQomRGHDOYDUiVDQLWiULRHPLWLGRSHODDXWRULGDGHVDQLWiULDORFDO
³9,6$ /RFDO´  $V OLFHQoDV VDQLWiULDV SRVVXHP SUD]R GH YDOLGDGH H GHYHP VHU UHQRYDGDV
SHULRGLFDPHQWHGHWHPSRVHPWHPSRVFRPRXVHPRSDJDPHQWRGHWD[DVGHUHQRYDomR
(PUD]mRGDVGLILFXOGDGHVHOHQWLGmRGHDOJXQVyUJmRVDGPLQLVWUDWLYRVSULQFLSDOPHQWHQRFHQiULRGD
SDQGHPLDGH&29,'D&RPSDQKLDSRGHQmRFRQVHJXLUREWHUWRGDVDVOLFHQoDVQHFHVViULDVRX
DLQGDQmRREWHUDVVXDVUHQRYDo}HVGHIRUPDWHPSHVWLYD$QmRREWHQomRRXDQmRUHQRYDomRGDV
OLFHQoDVSRGHUiFDVRDFDVRUHVXOWDUHPDXWRVGHLQIUDomRVXMHLWDUD&RPSDQKLDDRSDJDPHQWRGH
PXOWDVLPSHGLODGHDEULUHRSHUDUDVORMDVHUHVXOWDUQDLQWHUGLomRRXIHFKDPHQWRGDVORMDV
$&RPSDQKLDWDPEpPVHHQFRQWUDVXMHLWDjILVFDOL]DomRGR&RQVHOKR)HGHUDOH&RQVHOKRV5HJLRQDLV
GH)LVLRWHUDSLDH7HUDSLD2FXSDFLRQDOFULDGRVSHOD/HL)HGHUDOQGHGHGH]HPEURGH
GHYHQGRDVHPSUHVDVTXHSUHVWDPWDODWLYLGDGHHVWDUHPUHJLVWUDGDVSHUDQWHR&5(),72DVVLPFRPR
HVWmRREULJDGDVDRSDJDPHQWRGHDQXLGDGH2PHVPRVHDSOLFDHPUHODomRDR&RQVHOKR)HGHUDOH
DRV &RQVHOKRV 5HJLRQDLV GH %LRORJLD H %LRPHGLFLQD FULDGRV SHOD /HL )HGHUDO Q  GH  GH
VHWHPEUR GH  $VVLP DOpP GR UHJLVWUR GH SHVVRD MXUtGLFD MXQWR DRV UHVSHFWLYRV FRQVHOKRV p
REULJDWyULDDSUHVHQoDGHUHVSRQViYHOWpFQLFRGHYLGDPHQWHLQVFULWRQR&5(),72HRXQR&5%0GH
DFRUGRFRPDVDWLYLGDGHVHIHWLYDPHQWHUHDOL]DGDVHPFDGDXPDGDVXQLGDGHV$&RPSDQKLDHVWiHP
SURFHVVRGHUHJXODUL]DomRGHVHXVHVWDEHOHFLPHQWRVSHUDQWHR&5(),72HR&5%0
)LQDOPHQWHD&RPSDQKLD GHYHDLQGDXWLOL]DUHTXLSDPHQWRVGHYLGDPHQWHFHUWLILFDGRVSHOD$19,6$
FODVVLILFDGRVFRPRGHDOWRULVFRQRGHVHQYROYLPHQWRGHVXDVDWLYLGDGHVVRESHQDGHGHVFXPSULPHQWR
GDUHJXODPHQWDomRIHGHUDOQRVWHUPRVGD5HVROXomRGH'LUHWRULD&ROHJLDGD±5'&QGHGH
MXQKRGHHGD,QVWUXomR1RUPDWLYD±,1QGHGHQRYHPEURGH$&RPSDQKLDXWLOL]D
DSHQDVHTXLSDPHQWRVGHYLGDPHQWHFHUWLILFDGRVQRGHVHQYROYLPHQWRGHVXDVDWLYLGDGHV
2IXQFLRQDPHQWRGDVORMDVGD&RPSDQKLDVHPDVDXWRUL]Do}HVRXOLFHQoDVDSOLFiYHLVEHPFRPR
VHP D SUHVHQoD GH ILVLRWHUDSHXWD UHVSRQViYHO SRGHUmR VXMHLWDU QmR DSHQDV jV VDQo}HV FtYHLV H
SHQDLVFDEtYHLVFRPRWDPEpPjVVDQo}HVDSOLFiYHLVHPFDVRGHGHVFXPSULPHQWRGDOHJLVODomR
VDQLWiULD IHGHUDO FRQIRUPH GLVFLSOLQDGR QD /HL Q GHQWUH DV TXDLV L  DGYHUWrQFLD LL 
DSUHHQVmRHLQXWLOL]DomR LLL LQWHUGLomR LY FDQFHODPHQWRGRUHJLVWURHRX Y PXOWDGH5
D5DGHSHQGHUGDFODVVLILFDomRGDJUDYLGDGHGDLQIUDomR
Licenciamento ambiental
'H DFRUGR FRP D /HL Q  ³3ROtWLFD 1DFLRQDO GR 0HLR $PELHQWH´  D FRQVWUXomR
LQVWDODomRDPSOLDomRHRSHUDomRGHHVWDEHOHFLPHQWRVRXDWLYLGDGHVTXHXWLOL]HPUHFXUVRVQDWXUDLV
RXTXHSRVVDPVHUFRQVLGHUDGDVHIHWLYDRXSRWHQFLDOPHQWHSROXLGRUDVRXDLQGDSDVVtYHLVGHFDXVDU
GHJUDGDomRDPELHQWDOHVWmRVXMHLWDVDROLFHQFLDPHQWRDPELHQWDOTXHSRGHYLUDRFRUUHUHPkPELWR
IHGHUDO HVWDGXDO RX PXQLFLSDO$ FRPSHWrQFLD SDUD D VXSHUYLVmR GR SURFHVVR GH OLFHQFLDPHQWR
DPELHQWDOpSUHYLVWDSULQFLSDOPHQWHSHOD/HL&RPSOHPHQWDUQ
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&RQIRUPHGHILQLGRSHOD5HVROXomRQGR&RQVHOKR1DFLRQDOGR0HLR$PELHQWH &21$0$ 
R SURFHVVR GH OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO HQJORED HP UHJUD WUrV GLIHUHQWHV OLFHQoDV FDGD XPD
FRUUHVSRQGHQGRDXPDIDVHSDUWLFXODUGRSURMHWR L D/LFHQoD3UpYLDFRQFHGLGDQDIDVHSUHOLPLQDU
HTXHDYDOLDDVFRQGLo}HVEiVLFDVGHORFDOL]DomRLQVWDODomRHRSHUDomRGRHPSUHHQGLPHQWRHRX
DWLYLGDGH LL D /LFHQoD GH ,QVWDODomR TXH DXWRUL]D D VXD HIHWLYD LQVWDODomR H LPSOHPHQWDomR
FRQIRUPHDVFRQGLo}HVHVWDEHOHFLGDVQDIDVHSUHOLPLQDUHSRUILP LLL D/LFHQoDGH2SHUDomRTXH
DXWRUL]D R LQtFLR GH VHX IXQFLRQDPHQWR RX GDV RSHUDo}HV GR HPSUHHQGLPHQWR HRX DWLYLGDGH
OLFHQFLDGD
$ GHSHQGHU GDV HVSHFLILFLGDGHV GR HPSUHHQGLPHQWR HRX SURMHWR GR kPELWR GH VHXV LPSDFWRV
DPELHQWDLV H GRV FULWpULRV GH H[LJLELOLGDGH HVWDEHOHFLGRV SHOR yUJmR DPELHQWDO FRPSHWHQWH R
SURFHVVR GH OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO SRGH RFRUUHU GH IRUPD VLPSOLILFDGD DR LQYpV GR VLVWHPD
WULIiVLFRSUHYLDPHQWHGHVFULWRRXSRGHLQFOXVLYHVHUGLVSHQVDGRSHORyUJmRDPELHQWDOUHVSRQViYHO
$V OLFHQoDV DPELHQWDLV HRX GLVSHQVD GH OLFHQFLDPHQWR DPELHQWDO SRVVXHP YDOLGDGH OLPLWDGD GH
PRGRTXHGHYHUmRWHUVXDUHQRYDomRSHULyGLFDHWHPSHVWLYDPHQWH UHTXHULGDVSHUDQWHRVyUJmRV
DPELHQWDLV OLFHQFLDGRUHV VRE SHQD GH SHUGD GH VXD YDOLGDGH H LUUHJXODULGDGH GD DWLYLGDGH HRX
HPSUHHQGLPHQWR$LQGDDVOLFHQoDVDPELHQWDLVSRGHPFRQWHUFRQGLFLRQDQWHVWpFQLFDVHVWDEHOHFLGDV
SHODDXWRULGDGHDPELHQWDOFXMRFXPSULPHQWRWDPEpPFRQGLFLRQDDVXDYDOLGDGH
$ &RPSDQKLD HQWHQGH TXH VXDV XQLGDGHV SHOD QDWXUH]D H EDL[R LPSDFWR GDV DWLYLGDGHV
GHVHQYROYLGDVQmRHVWmRVXMHLWDVDOLFHQFLDPHQWRDPELHQWDO(PUHODomRDXQLGDGHVLQVHULGDVHP
shopping centersOLFHQoDVDPELHQWDLVSRGHPVHUDSOLFiYHLVDRVRSHUDGRUHVGRVshopping centersH
QmRDRVORMLVWDVGLUHWDPHQWH
Responsabilidade ambiental
(P FDVR GH GHVFXPSULPHQWR GH TXDLVTXHU QRUPDV DPELHQWDLV D &RPSDQKLD SRGH VHU
UHVSRQVDELOL]DGDHPWUrVHVIHUDV L FLYLO LL DGPLQLVWUDWLYDH LLL FULPLQDO
1DHVIHUDFLYLODTXHOHTXHFDXVDUGDQRDRPHLRDPELHQWHpUHVSRQViYHOSRUUHSDUDURXLQGHQL]DUR
GDQR FDXVDGR LQGHSHQGHQWHPHQWH GH FXOSD $SOLFDVH D UHVSRQVDELOLGDGH GH IRUPD REMHWLYD H
VROLGiULDHPUHODomRDWRGDVDVSDUWHVGLUHWDRXLQGLUHWDPHQWHHQYROYLGDVQDJHUDomRGRGDQR1HVVH
FHQiULRWHQGRPDLVGHXPDHPSUHVDFRQWULEXtGRSDUDXPGDQRDRPHLRDPELHQWHRXWHQGRRGDQR
VLGRFRPHWLGRSRUXPSUHVWDGRUGHVHUYLoRRXIRUQHFHGRUSRGHUiVHUGHPDQGDGDDUHPHGLDomRRX
SDJDPHQWR GH LQGHQL]DomR D TXDOTXHU GHVVHV DJHQWHV FDEHQGROKH SRVWHULRUPHQWH GLUHLWR GH
UHJUHVVRFRQWUDDVGHPDLVHPSUHVDVHQYROYLGDV1mRH[LVWHQDOHJLVODomREUDVLOHLUDSUHYLVmRGH
WHWR RX OLPLWDomR QR YDORU D VHU IL[DGR D WtWXOR GH LQGHQL]DomR SHOR GDQR DPELHQWDO R TXDO VHUi
SURSRUFLRQDODRGDQRFDXVDGR
1DHVIHUDDGPLQLVWUDWLYDDVPXOWDVSRULQIUDomRDPELHQWDOSRGHPFKHJDUD5PLOK}HVVHQGR
TXHDPXOWDPi[LPDpDSOLFDGDJHUDOPHQWHHPFDVRVGHJUDQGHLPSDFWRDPELHQWDORXULVFRjVD~GH
KXPDQD2XWUDVSHQDOLGDGHVDGPLQLVWUDWLYDVLQFOXHPSRUH[HPSORDVXVSHQVmRGHDWLYLGDGHVHR
HPEDUJR GH REUDV 3HQDOLGDGHV VHYHUDV FRQWXGR QRUPDOPHQWH Vy VmR DSOLFDGDV TXDQGR Ki XP
ULVFRRXGDQRJUDYHDRPHLRDPELHQWH
$/HLQ ³/HLGH&ULPHV$PELHQWDLV´ SUHYrDUHVSRQVDELOL]DomRGHWRGRVDTXHOHVTXH
GHTXDOTXHUIRUPDFRQFRUUHPSDUDDSUiWLFDGHFULPHVFRQWUDRPHLRDPELHQWHVHQGRFDGDTXDO
SHQDOL]DGR QD PHGLGD GH VXD FXOSDELOLGDGH 7DO OHL SUHYr DLQGD D UHVSRQVDELOLGDGH GD SHVVRD
MXUtGLFD FDUDFWHUL]DGD VH D LQIUDomR IRU FRPHWLGD L  SRU GHFLVmR GH VHX UHSUHVHQWDQWH OHJDO RX
FRQWUDWXDO RX GH VHX yUJmR FROHJLDGR RX LL  QR LQWHUHVVH RX EHQHItFLR GD SHVVRD MXUtGLFD TXH
UHSUHVHQWD $ UHVSRQVDELOLGDGH GD SHVVRD MXUtGLFD QmR H[FOXL D GDV SHVVRDV ItVLFDV DXWRUDV
FRDXWRUDV RX SDUWtFLSHV R TXH HVWHQGH D UHVSRQVDELOLGDGH GH WDLV DWRV DR GLUHWRU DGPLQLVWUDGRU
PHPEUR GH FRQVHOKR H GH yUJmR WpFQLFR DXGLWRU JHUHQWH SUHSRVWR RX PDQGDWiULR  GDV SHVVRDV
MXUtGLFDVTXHWHQKDPSDUWLFLSDGRGHWDLVGHFLV}HVRXWHQKDPVHRPLWLGRTXDQGRSRGHULDPHYLWDURV
SUHMXt]RVGHODVDGYLQGRV
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$ /HL GH &ULPHV$PELHQWDLV SUHYr D SRVVLELOLGDGH GH GHVFRQVLGHUDomR GD SHUVRQDOLGDGH MXUtGLFD
TXDQGRHVVDIRUFRQVLGHUDGDXPREVWiFXORjUHFXSHUDomRGHGDQRVFDXVDGRVDRPHLRDPELHQWH
1HVVD VLWXDomR DFLRQLVWDV SRGHP VHU SHVVRDOPHQWH UHVSRQViYHLV SRU UHFXSHUDU RV GDQRV
DPELHQWDLVFDXVDGRV
Regulação relativa à privacidade e proteção de dados no Brasil
$V QRUPDV VREUH SULYDFLGDGH H SURWHomR GH GDGRV QR PXQGR WrP HYROXtGR QRV ~OWLPRV DQRV GH
PRGR D HVWDEHOHFHU UHJUDV PDLV REMHWLYDV VREUH FRPR RV GDGRV SHVVRDLV WRGD H TXDOTXHU
LQIRUPDomR UHODFLRQDGD D SHVVRD QDWXUDO LGHQWLILFDGD RX LGHQWLILFiYHO  SRGHP VHU XWLOL]DGRV SHODV
RUJDQL]Do}HV
1R%UDVLOHVSHFLILFDPHQWHDWpRDQRGHRWHPDHUDWUDWDGRSHORMXGLFLiULRGHIRUPDFDVXtVWLFDH
SRQWXDOSRUPHLRGDLQWHUSUHWDomRGHXPDVpULHGHGLVSRVLWLYRVOHJDLVHVSDUVRVHVHWRULDLVTXDLVVHMDP
•
D &RQVWLWXLomR )HGHUDO %UDVLOHLUD TXHHVWDEHOHFHXFRPR GLUHLWRV FRQVWLWXFLRQDLVR
GLUHLWRjLQWLPLGDGHjYLGDSULYDGDHjLPDJHP
•
D /HL Q  &yGLJR GH 'HIHVD GR &RQVXPLGRU  TXH WURX[H FRQWRUQRVPDLV
REMHWLYRV SDUD D DEHUWXUD GH EDQFRV GH GDGRV GH FRQVXPLGRUHV H FDGDVWUR GH PDXV
SDJDGRUHVHVWDEHOHFHQGRLQFOXVLYHTXHRFRQVXPLGRUGHYHWHUDFHVVRDRVGDGRVSHVVRDLV
TXHFRQVWDPHPWDLVEDQFRVGHGDGRVVREUHHOHEHPFRPRVREUHDVVXDVUHVSHFWLYDVIRQWHV
•
D /HL Q  /HL GR &DGDVWUR 3RVLWLYR  DOWHUDGD HP DEULO GH  TXH
HVWDEHOHFHX UHJUDV HVSHFtILFDV SDUD D FULDomR GH EDQFRV GH GDGRV GH ERQV SDJDGRUHV
GHWHUPLQDQGRTXHpGLUHLWRGRFDGDVWUDGRGHQWUHRXWURVVHULQIRUPDGRSUHYLDPHQWHVREUHD
LGHQWLGDGHGRJHVWRUHVREUHRDUPD]HQDPHQWR HRREMHWLYRGR WUDWDPHQWR GRVVHXVGDGRV
SHVVRDLVHWHURVVHXVGDGRVSHVVRDLVXWLOL]DGRVVRPHQWHGHDFRUGRFRPDILQDOLGDGHSDUDD
TXDOHOHVIRUDPFROHWDGRV
•
D/HLQ 0DUFR&LYLOGD,QWHUQHW TXHWUDWRXHPGLYHUVRVDUWLJRVVREUHD
SURWHomRGDSULYDFLGDGHHGRVGDGRVSHVVRDLVGDVSHVVRDVQRDPELHQWHRQOLQHPDVQmR
GHILQLXRFRQFHLWRGHGDGRVSHVVRDLVH
•
R'HFUHWRQ ³'HFUHWRUHJXODPHQWDGRUGR0DUFR&LYLOGD,QWHUQHW´ TXH
GHILQLX GDGRV SHVVRDLV FRPR DTXHOHV UHODFLRQDGR j SHVVRD QDWXUDO LGHQWLILFDGD RX
LGHQWLILFiYHO WDLV FRPR Q~PHURV LGHQWLILFDGRUHV GDGRV ORFDFLRQDLV RX LGHQWLILFDGRUHV
HOHWU{QLFRVTXDQGRHVWHVHVWLYHUHPUHODFLRQDGRVDXPDSHVVRD
1RHQWDQWRHPDJRVWRGHIRLSURPXOJDGDD/HLQFRQIRUPHDOWHUDGD D/HL*HUDO
GH3URWHomRGH'DGRVGHILQLGDFRPR³/*3'´ TXHUHJXODDVSUiWLFDVUHODFLRQDGDVDRWUDWDPHQWR
GHGDGRVSHVVRDLVQRSDtVGHIRUPDJHUDO HQmRPDLVDSHQDVVHWRULDO FULDQGRXPPLFURVVLVWHPD
GHUHJUDVVREUHRWHPDTXHLPSDFWDWRGRVRVVHWRUHVGDHFRQRPLD
$ /*3' WHP FRPR REMHWLYR SURWHJHU RV GLUHLWRV IXQGDPHQWDLV GH OLEHUGDGH SULYDFLGDGH H OLYUH
GHVHQYROYLPHQWR GD SHUVRQDOLGDGH GDV SHVVRDV QDWXUDLV FULDQGR XP DPELHQWH GH PDLRU FRQWUROH
GRVLQGLYtGXRVVREUHRVVHXVGDGRVHGHPDLRUHVUHVSRQVDELOLGDGHVSDUDDVRUJDQL]Do}HVTXHWUDWDP
WDLV GDGRV SHVVRDLV WUD]HQGR QRYDV REULJDo}HV D VHUHP REVHUYDGDV $ WtWXOR H[HPSOLILFDWLYR D
/*3' HVWDEHOHFH XPD VpULH GH SULQFtSLRV TXH GHYHP VHU REVHUYDGRV QR WUDWDPHQWR GH GDGRV
SHVVRDLV TXDLV VHMDP ILQDOLGDGH DGHTXDomR QHFHVVLGDGH OLYUH DFHVVR TXDOLGDGH GRV GDGRV
WUDQVSDUrQFLDVHJXUDQoDSUHYHQomRQmRGLVFULPLQDomRUHVSRQVDELOL]DomRHSUHVWDomRGHFRQWDV
2 kPELWR GH DSOLFDomR GD /*3' DEUDQJH WRGDV DV DWLYLGDGHV GH WUDWDPHQWR GH GDGRV SHVVRDLV
LQFOXVLYH HP DPELHQWH RQOLQH H VH HVWHQGH D SHVVRDV ItVLFDV H HQWLGDGHV S~EOLFDV H SULYDGDV
LQGHSHQGHQWHPHQWHGRSDtVRQGHHVWmRVHGLDGDVRXRQGHRVGDGRVVmRKRVSHGDGRVGHVGHTXH L 
RWUDWDPHQWRGHGDGRVSHVVRDLVRFRUUDQRWHUULWyULRQDFLRQDO LL DDWLYLGDGHGHWUDWDPHQWRGHGDGRV
SHVVRDLV GHVWLQHVH D RIHUHFHU RX IRUQHFHU EHQV RX VHUYLoRV D RX WUDWDU GDGRV GH LQGLYtGXRV
ORFDOL]DGRVQR%UDVLORX LLL RVWLWXODUHVGRVGDGRVHVWHMDPORFDOL]DGRVQR%UDVLOQRPRPHQWRHP
TXHVHXVGDGRVSHVVRDLVVmRFROHWDGRV
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$OpP GLVVR D /*3' HVWDEHOHFH D  GLYHUVDV KLSyWHVHV DXWRUL]DGRUDV GR WUDWDPHQWR GH GDGRV
SHVVRDLV E GLVS}HVREUHXPDJDPDGHGLUHLWRVGRVWLWXODUHVGHGDGRVSHVVRDLV F SUHYrVDQo}HV
SDUD R GHVFXPSULPHQWR GH VXDV GLVSRVLo}HV H G  DXWRUL]D D FULDomR GD $XWRULGDGH 1DFLRQDO GH
3URWHomRGH'DGRV ³$13'´ DXWRULGDGHUHVSRQViYHOSRUJDUDQWLUDREVHUYkQFLDGDVQRUPDVVREUH
SURWHomRGHGDGRVSHVVRDLV
5HOHYDQWHHVFODUHFHUTXHHPTXHSHVHDSXEOLFDomRGR'HFUHWRQHPGHDJRVWRGH
DWpRSUHVHQWHPRPHQWRD$13'QmRIRLHIHWLYDPHQWHHVWUXWXUDGDSHORSRGHUS~EOLFRWHQGRHPYLVWDTXH
DSHVDUGRVPHPEURVGHVHX&RQVHOKR'LUHWRUWHUHPVLGRUHFHQWHPHQWHQRPHDGRVSHOR3UHVLGHQWHGD
5HS~EOLFDRVPHVPRVDLQGDHVWmRHPSURFHVVRGHDSURYDomRFRQIRUPHHVWDEHOHFLGRSHOD/HL
6REUHDYLJrQFLDGD/*3'UHOHYDQWHHVFODUHFHUTXHD/*3'HQWURXHPYLJRUQRGLDGHVHWHPEUR
GHPDVDDSOLFDELOLGDGHGHVXDVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVSRGHUiVHUIHLWDDSHQDVDSDUWLUGR
GLDGHDJRVWRGHQRVWHUPRVGD/HLQVDQFLRQDGDHPPHLRjSDQGHPLDGD
&29,'QXPDWHQWDWLYDGHPLWLJDURVHIHLWRVQHJDWLYRVGRGLVWDQFLDPHQWRVRFLDOFDXVDGRSRUWDO
SDQGHPLDQDVRUJDQL]Do}HV
1HVWH FHQiULR R GHVFXPSULPHQWR GH TXDLVTXHU GLVSRVLo}HV SUHYLVWDV QD /*3' DQWHULRUPHQWH D
HQWUDGD HP YLJRU GH VXDV VDQo}HV DGPLQLVWUDWLYDV WHP FRPR ULVFRV L  D SURSRVLWXUD GH Do}HV
MXGLFLDLV LQGLYLGXDLV RX FROHWLYDV SOHLWHDQGR UHSDUDo}HV GH GDQRV GHFRUUHQWHV GH YLRODo}HV
EDVHDGDVQmRVRPHQWHQD/*3'PDVQDOHJLVODomRHVSDUVDHVHWRULDOVREUHSURWHomRGHGDGRV
DLQGDYLJHQWHH LL DDSOLFDomRGDVSHQDOLGDGHVSUHYLVWDVQR&yGLJRGH'HIHVDGR&RQVXPLGRUH
0DUFR &LYLO GD ,QWHUQHW SRU DOJXQV yUJmRV GH GHIHVD GR FRQVXPLGRU HP UD]mR GD QmR HIHWLYD
HVWUXWXUDomRGD$13'
$GHPDLVTXDQGRGDHQWUDGDHPYLJRUGDVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDVGD/*3'HPDJRVWRGH
FDVRD&RPSDQKLDQmRHVWHMDDGHTXDGDjVVXDVGLVSRVLo}HVD&RPSDQKLDHVWDUiVXMHLWDGHQWUH
RXWUDVVDQo}HVj D DGYHUWrQFLDFRPLQGLFDomRGHSUD]RSDUDDGRomRGHPHGLGDVFRUUHWLYDV E 
GLYXOJDomRGDLQIUDomRDSyVGHYLGDPHQWHDSXUDGDHFRQILUPDGDDVXDRFRUUrQFLD F EORTXHLRGRV
GDGRVSHVVRDLVFRUUHVSRQGHQWHVjLQIUDomRDWpDVXDUHJXODUL]DomR G HOLPLQDomRGRVGHGDGRV
SHVVRDLV FRUUHVSRQGHQWHV j LQIUDomR H  PXOWD GH DWp  GRLV SRU FHQWR  GR IDWXUDPHQWR GD
HPSUHVDJUXSRRXFRQJORPHUDGRQR%UDVLOQRVHX~OWLPRH[HUFtFLRH[FOXtGRVRVWULEXWRVOLPLWDGD
QR WRWDO 5 FLQTXHQWD PLOK}HV GH UHDLV  SRU LQIUDomR I  VXVSHQVmR SDUFLDO GR
IXQFLRQDPHQWRGREDQFRGHGDGRVDTXHVHUHIHUHDLQIUDomRSHORSHUtRGRPi[LPRGH VHLV PHVHV
SURUURJiYHOSRULJXDOSHUtRGRDWpDUHJXODUL]DomRGDDWLYLGDGHGHWUDWDPHQWRSHORFRQWURODGRUHP
FDVRGHUHLQFLGrQFLD J VXVSHQVmRGRH[HUFtFLRGDDWLYLGDGHGHWUDWDPHQWRGRVGDGRVSHVVRDLVD
TXHVHUHIHUHDLQIUDomRSHORSHUtRGRPi[LPRGH VHLV PHVHVSURUURJiYHOSRULJXDOSHUtRGRHP
FDVR GH UHLQFLGrQFLD K  SURLELomR SDUFLDO RX WRWDO GR H[HUFtFLR GH DWLYLGDGHV UHODFLRQDGDV D
WUDWDPHQWRGHGDGRV
/RJRDQWHVPHVPRGDHQWUDGDHPYLJRUGDVVDQo}HVDGPLQLVWUDWLYDGD/*3'D&RPSDQKLDGHYH
REVHUYDURVUHTXLVLWRVGHVHJXUDQoDSUHYLVWRVQDOHJLVODomRYLJHQWHHDSOLFiYHOTXDQWRjSURWHomRGH
GDGRVGHPRGRDJDUDQWLUFRQIRUPLGDGHFRPRVUHTXLVLWRVOHJDLVHPLQLPL]DUVLWXDo}HVGHULVFR
FRPRLQGLVSRQLELOLGDGHGRVHUYLoRRXDFHVVRRXXVRQmRDXWRUL]DGRGHGDGRVSHVVRDLVSRVWRTXH
HYHQWXDOQmRFRQIRUPLGDGHFRPDOHJLVODomRDSOLFiYHOjSURWHomRGHGDGRVSHVVRDLVVHJXUDQoDGD
LQIRUPDomR H RXWUDV UHJXODPHQWDo}HV JRYHUQDPHQWDLV QR VHWRU GH WHFQRORJLD GD LQIRUPDomR
DWXDOPHQWH SRGHP UHVXOWDU WDPEpP HP LQGHQL]Do}HV H QD SHUGD GD FRQILDQoD GH FOLHQWHV QD
VHJXUDQoDGRVVHUYLoRVDIHWDQGRDGYHUVDPHQWHD&RPSDQKLD
E
SROtWLFDDPELHQWDOGRHPLVVRUHFXVWRVLQFRUULGRVSDUDRFXPSULPHQWRGDUHJXODomR
DPELHQWDO H VH IRU R FDVR GH RXWUDV SUiWLFDV DPELHQWDLV LQFOXVLYH D DGHVmR D SDGU}HV
LQWHUQDFLRQDLVGHSURWHomRDPELHQWDO
$Wp D GDWD GH IHFKDPHQWR GR SUHVHQWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D &RPSDQKLD DLQGD QmR KDYLD
DGHULGRDXPSDGUmRLQWHUQDFLRQDOGHSUiWLFDVDPELHQWDLV
(PERUDDLQGDQmRWHQKDXPDSROtWLFDVRFLRDPELHQWDOIRUPDOL]DGDD&RPSDQKLDEXVFDDGRWDUDo}HV
YROWDGDV D SUiWLFDV HRX LQLFLDWLYDV VRFLRDPELHQWDLV FRQIRUPH LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
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F
GHSHQGrQFLD GH SDWHQWHV PDUFDV OLFHQoDV FRQFHVV}HV IUDQTXLDV FRQWUDWRV GH
UR\DOWLHVUHOHYDQWHVSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGDVDWLYLGDGHV
Marcas
1R %UDVLO PDUFDV VmR VLQDLV GLVWLQWLYRV YLVXDOPHQWH SHUFHSWtYHLV TXH LGHQWLILFDP H GLVWLQJXHP
SURGXWRVHRXVHUYLoRVQmRDEDUFDQGRSRUWDQWRVLQDLVVRQRURVJXVWDWLYRVHRXROIDWLYRV(PDOJXQV
FDVRVDVPDUFDVWDPEpPSRVVXHPDIXQomRGHFHUWLILFDUDFRQIRUPLGDGHGHSURGXWRVHRXVHUYLoRV
FRPGHWHUPLQDGDVQRUPDVHRXHVSHFLILFDo}HVWpFQLFDV
$/HLQ ³/HLGD3URSULHGDGH,QGXVWULDO´ GLVS}HTXHDSURSULHGDGHGHGHWHUPLQDGD
PDUFD VRPHQWH SRGH VHU DGTXLULGD SRU PHLR GR UHJLVWUR FRQFHGLGR SHOR ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GD
3URSULHGDGH,QGXVWULDO ³,13,´ DXWDUTXLDIHGHUDOUHVSRQViYHOSHORUHJLVWURGHPDUFDVHSDWHQWHVH
RXWURVGLUHLWRVGHSURSULHGDGHLQGXVWULDOQR%UDVLO
5HOHYDQWH PHQFLRQDU TXH GXUDQWH R SURFHVVR GH UHJLVWUR DTXHOH TXH UHTXHUHX R UHJLVWUR GH
GHWHUPLQDGD PDUFD GHQRPLQDGR ³GHSRVLWDQWH´  SRVVXL DSHQDV XPD H[SHFWDWLYD GH GLUHLWR GH
SURSULHGDGH GHVWD SDUD LGHQWLILFDomR GH VHXV SURGXWRV RX VHUYLoRV H R GLUHLWR GH ]HODU SHOD
LQWHJULGDGHPDWHULDOHRXUHSXWDomRGRVLQDOUHTXHULGR
$SyVDDSURYDomRGRUHJLVWURGHPDUFDSHOR,13,RWLWXODUGDPDUFDSDVVDDGHWHUDSURSULHGDGH
GHVWDHPFRQMXQWRFRPRGLUHLWRGHXVRH[FOXVLYRHPWRGRRWHUULWyULRQDFLRQDOSRUXPSHUtRGR
DQRV SURUURJiYHO SRU SHUtRGRV LJXDLV VXFHVVLYRV PHGLDQWH R SDJDPHQWR GH WD[DV DGLFLRQDLV DR
,13,7DOUHTXLVLomRSUHFLVDVHUUHDOL]DGDQR~OWLPRDQRGHYDOLGDGHGRUHJLVWURRXQRVVHLVPHVHV
VXEVHTXHQWHVDRWpUPLQRGRSHUtRGRGHYLJrQFLDGRUHJLVWUR
$LQGDUHOHYDQWHGHVWDFDUTXHRUHJLVWURGHGHWHUPLQDGDPDUFDVHH[WLQJXHSHOD L H[SLUDomRGRSUD]R
GHYLJrQFLD TXDQGRGDQmRUHQRYDomRQRSUD]RDGHTXDGR RX LL UHQ~QFLD DEDQGRQRYROXQWiULRGR
WLWXODURXSHORUHSUHVHQWDQWHOHJDO RX LLL FDGXFLGDGH IDOWDGHXVRGDPDUFD RX LY LQREVHUYkQFLDGR
GLVSRVWRQRDUWLJRGD/HLGH3URSULHGDGH,QGXVWULDO QHFHVVLGDGHGDSHVVRDGRPLFLOLDGDQRH[WHULRU
PDQWHU SURFXUDGRU QR %UDVLO  VHQGR SRUWDQWR XP UHTXLVLWR GH PDQXWHQomR GR UHJLVWUR GH PDUFD D
FRQWLQXLGDGHGHVHXXVRQRVWHUPRVGRSHGLGRGHUHJLVWURGHSRVLWDGRMXQWRDR,13,
1DGDWDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDpWLWXODUGHSHGLGRVGHUHJLVWURGHPDUFD
HPDUFDVUHJLVWUDGDVMXQWRDR,13,HPQRPHSUySULRRXHPQRPHGHRXWUDVVRFLHGDGHVHPSUHViULDV
LQWHJUDQWHV GH VHX JUXSR HFRQ{PLFR GHVWDFDQGRVH DV PDUFDV ³(63$d2/$6(5´ H
³(63$d2/$6(5 '(3,/$d2´ $ &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH R UHFRQKHFLPHQWR GR PHUFDGR HP
UHODomRjVVXDVPDUFDVFRQWULEXLVLJQLILFDWLYDPHQWHSDUDRVVHXVQHJyFLRV$GHPDLVD&RPSDQKLD
p WLWXODU GH DOJXQV QRPHV GH GRPtQLR DVVRFLDGRV D WDLV PDUFDV GHVWDFDQGRVH
HVSDFRODVHUFRPEU!
$GLFLRQDOPHQWH D &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH JUDQGH SDUWH GR GLIHUHQFLDO GD &RPSDQKLD VH GHYH DRV
UHVXOWDGRV VXSHULRUHV H SHUPDQHQWHV GDV PiTXLQDV GD PDUFD &DQGHOD &RUSRUDWLRQ 3DUD PDLV
LQIRUPDo}HVDHVVHUHVSHLWRYLGHLWHP H DFLPDEHPFRPRRIDWRUGHULVFR³A Companhia pode perder
a exclusividade de utilização da marca Candela no Brasil.´QRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
Nomes de Domínio
8PQRPHGHGRPtQLRpXPDLGHQWLILFDomRGHDXWRQRPLDDXWRULGDGHRXFRQWUROHGHQWURGDLQWHUQHW
2V QRPHV GH GRPtQLR VHJXHPDVUHJUDV H SURFHGLPHQWRV GR Domain Name System ³'16´ GH
PRGRTXHTXDOTXHUQRPHUHJLVWUDGRQR'16pXPQRPHGHGRPtQLR1R%UDVLORUHVSRQViYHOSHOR
UHJLVWURGHQRPHVGHGRPtQLREHPFRPRSHODDGPLQLVWUDomRHSXEOLFDomRGR'16SDUDRGRPtQLR
³EU´DGLVWULEXLomRGHHQGHUHoRVGHVLWHVHVHUYLoRVGHPDQXWHQomRpR5HJLVWUREU
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Franquias
5HOHYDQWH LQIRUPDU DLQGD TXH DWXDOPHQWH D &RPSDQKLD SRVVXL  XQLGDGHV IUDQTXHDGDV HP
IXQFLRQDPHQWRHVSDOKDGDVSHORSDtVSULQFLSDOPHQWHHPVXDUHJLmR6XGHVWH
1R %UDVLO D IUDQTXLD HPSUHVDULDO p R VLVWHPD SHOR TXDO XPD VRFLHGDGH HPSUHViULD GHQRPLQDGR
³IUDQTXHDGRU´ DXWRUL]DSRUPHLRGHFRQWUDWRXPWHUFHLUR GHQRPLQDGR³IUDQTXHDGR´ DXVDUDVVXDV
PDUFDVHRXWURVREMHWRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOVHPSUHDVVRFLDGRVDRGLUHLWRGHSURGXomRRX
GLVWULEXLomR H[FOXVLYD RX QmR H[FOXVLYD GH SURGXWRV RX VHUYLoRV H WDPEpP DR GLUHLWR GH XVR GH
PpWRGRV H VLVWHPDV GH LPSODQWDomR H DGPLQLVWUDomR GH QHJyFLR RX VLVWHPD RSHUDFLRQDO
GHVHQYROYLGRRXGHWLGRSHORIUDQTXHDGRUPHGLDQWHUHPXQHUDomRGLUHWDRXLQGLUHWDVHPFDUDFWHUL]DU
UHODomRGHFRQVXPRRXYtQFXORHPSUHJDWtFLRHPUHODomRDRIUDQTXHDGRRXDVHXVHPSUHJDGRVQRV
WHUPRVGD/HLQ /HLGH)UDQTXLDV 
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRVDWLYRVGHSURSULHGDGHLQWHOHFWXDOGHWLWXODULGDGHGD&RPSDQKLDYLGH
LWHP E GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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5HFHLWDVUHOHYDQWHVSURYHQLHQWHVGRH[WHULRU
D
UHFHLWDSURYHQLHQWHGRVFOLHQWHVDWULEXtGRVDRSDtVVHGHGRHPLVVRUHVXDSDUWLFLSDomR
QDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGRHPLVVRU
(P UHODomR DR SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH  H DR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGHDUHFHLWDSURYHQLHQWHGHFOLHQWHVQR%UDVLOSDtVVHGHGD
&RPSDQKLDUHSUHVHQWRXDWRWDOLGDGHGDUHFHLWDOtTXLGDGD&RPSDQKLD
E

UHFHLWDSURYHQLHQWHGRVFOLHQWHVDWULEXtGRVDFDGDSDtVHVWUDQJHLURHVXDSDUWLFLSDomR
QDUHFHLWDOtTXLGDWRWDOGRHPLVVRU

&RQVLGHUDQGR D LQFRUSRUDomR GD 'HILQLW $UJHQWLQD QD &RPSDQKLD HP  GH RXWXEUR GH 
DSUHVHQWDGDFRPRHYHQWRVVXEVHTXHQWHVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVGHGH
VHWHPEUR GH  FRQIRUPH LQGLFDGR QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD DV UHFHLWDV
DXIHULGDVSRUHVWDVRFLHGDGHSDVVDUmRDVHUFRQVROLGDGDVQRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDDSDUWLUGDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
F
UHFHLWDWRWDOSURYHQLHQWHGHSDtVHVHVWUDQJHLURVHVXDSDUWLFLSDomRQDUHFHLWDOtTXLGD
WRWDOGRHPLVVRU
&RQVLGHUDQGR D LQFRUSRUDomR GD 'HILQLW $UJHQWLQD QD &RPSDQKLD HP  GH RXWXEUR GH 
DSUHVHQWDGDFRPRHYHQWRVVXEVHTXHQWHVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVGHGH
VHWHPEUR GH  FRQIRUPH LQGLFDGR QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD DV UHFHLWDV
DXIHULGDVSRUHVWDVRFLHGDGHSDVVDUmRDVHUFRQVROLGDGDVQRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDDSDUWLUGDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
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(IHLWRVGDUHJXODomRHVWUDQJHLUDQDVDWLYLGDGHV
&RQVLGHUDQGR D LQFRUSRUDomR GD 'HILQLW $UJHQWLQD QD &RPSDQKLD HP  GH RXWXEUR GH 
DSUHVHQWDGDFRPRHYHQWRVVXEVHTXHQWHVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQWHUPHGLiULDVGHGH
VHWHPEUR GH  FRQIRUPH LQGLFDGR QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD RV UHVXOWDGRV
GHVWD VRFLHGDGH SDVVDUmR D VHU FRQVROLGDGRV QRV UHVXOWDGRV GD &RPSDQKLD D SDUWLU GDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
$&RPSDQKLDLGHQWLILFDRVVHJXLQWHVHIHLWRVGHUHJXODomRDUJHQWLQDVREUHDVDWLYLGDGHVHPWDOSDtV
$XWRQRPLD GD $GPLQLVWUDomR 1DFLRQDO GH 0HGLFDPHQWRV $OLPHQWRV H 'LVSRVLWLYRV 0pGLFRV
³$10$7´ TXHpXPyUJmRGHVFHQWUDOL]DGRGD$GPLQLVWUDomR3~EOLFD1DFLRQDOFULDGRSHOR'HFUHWR
 &RRSHUDQGR QD SURWHomR GD VD~GH KXPDQD JDUDQWLQGR D TXDOLGDGH GRV SURGXWRV TXH
UHJXOD PHGLFDPHQWRV DOLPHQWRV PHGLFDPHQWRV  SURGXWRV GLDJQyVWLFRV SURGXWRV FRVPpWLFRV
VXSOHPHQWRV DOLPHQWDUHV H SURGXWRV GH OLPSH]D GRPLFLOLDU FRP MXULVGLomR QDFLRQDO IRL FULDGD HP
DJRVWRGHHGHVGHHQWmRVHXJUXSRGHSURILVVLRQDLVHWpFQLFRVWHPWUDEDOKDGRFRPWHFQRORJLD
PRGHUQDSDUDFXPSULUHILFLHQWHPHQWHRSURFHVVRGHDXWRUL]DomRUHJLVWURQDFLRQDOSDGURQL]DomR
PRQLWRUDPHQWR GH SURGXWRV XWLOL]DGRV QDV iUHDV GH PHGLFLQD KXPDQD DOLPHQWRV H FRVPpWLFRV
&RQFHGLGDFRPXPDUHJXODomRHFRQ{PLFDDXW{QRPDHILQDQFHLUDQRFDPSRWpFQLFRFLHQWtILFRHVWi
VREDDXWRULGDGHGR0LQLVWpULRGD6D~GHDVQRUPDVHGLUHWUL]HVGRV,QVWLWXWRV1HVVHFRQWH[WRR
SULQFLSDOREMHWLYRGD$10$7pJDUDQWLUTXHHPPHGLFDPHQWRVDOLPHQWRVHGLVSRVLWLYRVPpGLFRV
GLVSRQtYHLV DR S~EOLFR HVWHMDP HP FRQIRUPLGDGH HP WHUPRV GH HILFiFLD FXPSULPHQWR REMHWLYR
WHUDSrXWLFR QXWULFLRQDO RX GLDJQyVWLFR  VHJXUDQoD DOWR EHQHItFLRULVFR GH UHODFLRQDPHQWR  H
TXDOLGDGH DWHQGHQGR jV QHFHVVLGDGHV H H[SHFWDWLYDV GRV FLGDGmRV  FDEHQGR D HVWH yUJmR DV
VHJXLQWHVIXQo}HV
L

$XWRUL]DUHUHJLVWUDUDIDEULFDomRHFRPHUFLDOL]DomRGHPHGLFDPHQWRVGLDJQyVWLFRVH
FRVPpWLFRV EHP FRPR VXDV DWXDOL]Do}HV H PRGLILFDo}HV  GH FXPSULU DV DGLo}HV H
FRPHUFLDOL]Do}HV GHYHP VHU PHQFLRQDGRV DQWHV GRV UHJXODPHQWRV H HVSHFLILFDo}HV
WpFQLFDV QRV ORFDLV GHWHUPLQDGRV D   IDEULFDomR LPSRUWDomR H IUDFLRQDPHQWRVSDUDR
PRQLWRUDPHQWR GDV LQVWDODo}HV GHGLFDGDV j IDEULFDomR H RX FRPHUFLDOL]DomR GRV
SURGXWRVDFLPDPHQFLRQDGRVDOpPGHHVWDEHOHFHUDVQRUPDVHHVSHFLILFDo}HVWpFQLFDV
TXHGHYHPFXPSULU

LL 

&RQWURODU D FRPSRVLomR TXDOLGDGH HILFiFLD H VHJXUDQoD GRV SURGXWRV DFLPD
PHQFLRQDGRV $XWRUL]DU UHJLVWUDU PRQLWRUDU H FRQWURODU D TXDOLGDGH H D VD~GH GRV
DOLPHQWRVLQFOXLQGRVXSOHPHQWRVDOLPHQWDUHVHTXDLVTXHUPDWHULDLVHPFRQWDWRFRPRV
DOLPHQWRV7XGRLVVRpIHLWRFRPRXPDWDUHIDFRQMXQWDMXQWDPHQWHFRPDVMXULVGLo}HV
IHGHUDLV GH VD~GH H HVFULWyULRV GR ,1$/ 3DUWLFLSD GD FULDomR H DWXDOL]DomR GRV
UHJXODPHQWRV

LLL 

$XWRUL]DUUHJLVWUDUPRQLWRUDUHPRQLWRUDUDTXDOLGDGHHDVD~GHGRVSURGXWRVGHOLPSH]D
GRPLFLOLDUGHEHPFRPRRPDWHULDOHPFRQWDWRFRPHOHV$XWRUL]DUGLVSRVLWLYRVPpGLFRV
EHPFRPRRVPDWHULDLVHHTXLSDPHQWRVDVHUHPXWLOL]DGRVQDPHGLFLQDKXPDQD

LY 

)RUPXODUHDSOLFDUUHJXODPHQWRVTXHJDUDQWDPDTXDOLGDGHGRVSURFHVVRVGHIDEULFDomR
LPSRUWDomR H DUPD]HQDPHQWR GH GLVSRVLWLYRV PpGLFRV 3DUD LVVR GHVHQYROYH D
LQIRUPDomR H UHFRUUHP DV   UHGHV    1DWLRQDO  6\VWHPV D 3HULRGLFDO  )RRG 9LJLODQFH
SXEOLFDo}HVSHULyGLFDVHQR7HFKQR9LJLODQFH3KDUPDFRYLJLODQFHTXHGHVHQYROYH
UHGHV GH LQIRUPDomR TXH FROHWDP QRWLILFDo}HV IHLWDV SRU SURILVVLRQDLV LQVWLWXLo}HV H
XVXiULRV SRU PHLR GD )DUPDFRYLJLOkQFLD 7HFQR YLJLOkQFLD H )RRG 9LJLODQFH 1DWLRQDO
6\VWHPVH

Y

&RPXQLFDU H GLVVHPLQDU LQIRUPDo}HV VLJQLILFDWLYDV UHODFLRQDGDV j VD~GH HQWUH
SURILVVLRQDLVHS~EOLFRHPJHUDOSRUPHLRGHSXEOLFDo}HVSHULyGLFDVHQmRSHULyGLFDV
3URPRYHU SHVTXLVDV FOtQLFDV VREUH QRYRV PHGLFDPHQWRV QD $UJHQWLQD EDVHLDVH QRV
Good Practices for Clinical Pharmacology StudiesHPFRQIRUPLGDGHFRPDVQRUPDV
FOtQLFDVpWLFDVLQWHUQDFLRQDLVHFRPXPSURJUDPDGHLQVSHomRHVSHFtILFRH
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YL 

$XWRUL]DU D SXEOLFLGDGH GRV PHGLFDPHQWRV SUHVFULWRV RV VXSOHPHQWRV DOLPHQWDUHV
GLVSRVLWLYRV PpGLFRV D ILP GH IDFLOLWDU VHX FRQVXPR H XVR EHP FRPR RULHQWDU RV
FRQVXPLGRUHVHPVXDVDo}HV

&RPRSDUWHGHXPDLQLFLDWLYDGD2UJDQL]DomR3DQ$PHULFDQDGD6D~GH 23$6 SDUDSURPRYHUR
UHFRQKHFLPHQWR GDV $XWRULGDGHV 5HJXODGRUDV GH 0HGLFDPHQWRV R SURFHVVR GH DYDOLDomR GD
$10$7 WHUPLQRX HP  GH GH]HPEUR GH  $ 23$6 SURPRYH HVVD LQLFLDWLYD GD 206 QDV
$PpULFDV SRU PHLR GH SURFHVVRV GH DYDOLDomR OLGHUDGRV SRU HVSHFLDOLVWDV 2V SDtVHV VmR
YROXQWDULDPHQWHVXEPHWLGRVDSURFHVVRVGHDYDOLDomR$SyVH[WHQVRVSURFHGLPHQWRVGHFRQVXOWDH
DSURYDomR WRGRV RV SDtVHV GDV $PpULFDV FRQFRUGDUDP FRP D HVFROKD GH XPD IHUUDPHQWD GH
DYDOLDomRTXHFRPSUHHQGHWRGDVDVIXQo}HVUHJXODWyULDVTXHXPD$XWRULGDGHGHYHGHVHPSHQKDUH
LQGLFDGRUHV TXH GHPRQVWUHP FRQIRUPLGDGH $V SULPHLUDV $XWRULGDGHV 5HJXODGRUDV GH
0HGLFDPHQWRV '5$V DVROLFLWDUXPDDYDOLDomRIRUDPR36,GR&KLOHR,19,0$GD&RO{PELDR
&(&0('GH&XEDHR$10$7GD$UJHQWLQD$DYDOLDomRUHDOL]DGDQD$10$7IRLTXDOLILFDGDFRP
FHUWLILFDomRQtYHO,9TXHpDQRWDPi[LPDFRQFHGLGDHTXHDWRUQDDSULPHLUD$XWRULGDGH1DFLRQDO
GH 5HIHUrQFLD HP 5HJXODomR GH 0HGLFDPHQWRV QD UHJLmR $ HTXLSH GH DYDOLDomR GD 23$6 IRL
FRPSRVWDSRU-RVp3HxD5X] OtGHUGDHTXLSH236 (OYLUD0DUFKDQ (TXDGRU (GXDUGR-RKQVRQ
&KLOH /LDQD)LJXHUDV &XED -RUJH2ODUWH &RO{PELD 0DUtD7HUHVD&XHVWD (VSDQKD &DUPHQ
%HFHUULO 0p[LFR  H 0DUtD 7HUHVD ,EDU] 9HQH]XHOD  $ DXGLWRULD VH FRQFHQWURX HP GH] PyGXORV
FRQWHQGRRVSDGU}HVHVWDEHOHFLGRVSHOD2UJDQL]DomR3DQ$PHULFDQDGD6D~GH 23$6 
$JrQFLD1DFLRQDOGH5HJXODomRGH'URJDVVXDRUJDQL]DomRHEDVHMXUtGLFD2VLVWHPDUHJXODWyULR
QDFLRQDOHVWUXWXUDRUJDQL]DFLRQDOGHVHQYROYLPHQWRLQVWLWXFLRQDOHJHVWmRGDTXDOLGDGH5HJLVWURGH
VD~GH SODQRV GH VD~GH GLUHWUL]HV SURFHGLPHQWRV PHFDQLVPRV GH DYDOLDomR UHJLVWURV H
GLVSRQLELOLGDGH GH LQIRUPDo}HV 9LJLOkQFLD GH PHUFDGR FRQWUROHV GH LPSRUWDomR H H[SRUWDomR
SURFHGLPHQWRVGHUHFXSHUDomR)DUPDFRYLJLOkQFLDHVTXHPDVHGLUHWUL]HVRUJDQL]DomRHHVWUXWXUD
SURFHGLPHQWRV GH DYDOLDomR &RQWUROH GH HQVDLRV FOtQLFRV &RQWUROH GH HQVDLRV FOtQLFRV
)DUPDFRYLJLOkQFLD HVTXHPDV H GLUHWUL]HV RUJDQL]DomR H HVWUXWXUD SURFHGLPHQWRV GH DYDOLDomR
&RQWUROHGHHQVDLRVFOtQLFRV3KDUPDYLJDQFHLOHVTXHPDVHGLUHWUL]HVSURFHGLPHQWRVGHDYDOLDomR
&RQWUROH GH HQVDLRV FOtQLFRV )DUPDFRYLJkQFLD HVTXHPDV H GLUHWUL]HV SURFHGLPHQWRV GH
DYDOLDomR&RQWUROHGHHQVDLRVFOtQLFRV)DUPDFRYLJkQFLDHVTXHPDVHGLUHWUL]HVSURFHGLPHQWRV
GH DYDOLDomR &RQWUROH GH HQVDLRV FOtQLFRV )DUPDFRYLJkQFLD HVTXHPDV H GLUHWUL]HV
SURFHGLPHQWRV GH DYDOLDomR &RQWUROH GH HQVDLRV FOtQLFRV )DUPDFRYLJkQFLD HVTXHPDV H
GLUHWUL]HVSURFHGLPHQWRVGHDYDOLDomR&RQWUROHGHHQVDLRVFOtQLFRV)DUPDFRYLJkQFLDHVTXHPDV
H GLUHWUL]HV SURFHGLPHQWRV GH DYDOLDomR &RQWUROH GH HQVDLRV FOtQLFRV )DUPDFRYLJkQFLD
HVTXHPDV H GLUHWUL]HV SURFHGLPHQWRV GH DYDOLDomR &RQWUROH GH HQVDLRV FOtQLFRV
)DUPDFRYLJkQFLD HVTXHPDV H GLUHWUL]HV SURFHGLPHQWRV GH DYDOLDomR &RQWUROH GH HQVDLRV
FOtQLFRV )DUPDFRYLJkQFLD HVTXHPDV H GLUHWUL]HV SURFHGLPHQWRV GH DYDOLDomR &RQWUROH GH
HQVDLRVFOtQLFRRUJDQL]DomRHHVWUXWXUDSURFHGLPHQWRVGHDYDOLDomR&RQWUROHGHHQVDLRVFOtQLFRV
&RQWUROH GH HQVDLRV FOtQLFRV )DUPDFRYLJLOkQFLD HVTXHPDV H GLUHWUL]HV RUJDQL]DomR H HVWUXWXUD
SURFHGLPHQWRV GH DYDOLDomR &RQWUROH GH HQVDLRV FOtQLFRV &RQWUROH GH HQVDLRV FOtQLFRV
)DUPDFRYLJLOkQFLD HVTXHPDV H GLUHWUL]HV RUJDQL]DomR H HVWUXWXUD SURFHGLPHQWRV GH DYDOLDomR
&RQWUROH GH HQVDLRV FOtQLFRV &RQWUROH GH HQVDLRV FOtQLFRV &RQWUROH GH HQVDLRV FOtQLFRV
)DUPDFRYLJLOkQFLD HVTXHPDV H GLUHWUL]HV RUJDQL]DomR H HVWUXWXUD SURFHGLPHQWRV GH DYDOLDomR
&RQWUROH GH HQVDLRV FOtQLFRV &RQWUROH GH HQVDLRV FOtQLFRV )DUPDFRYLJLOkQFLD HVTXHPDV H
GLUHWUL]HV RUJDQL]DomR H HVWUXWXUD SURFHGLPHQWRV GH DYDOLDomR &RQWUROH GH HQVDLRV FOtQLFRV
&RQWUROH GH HQVDLRV FOtQLFRV )DUPDFRYLJLOkQFLD HVTXHPDV H GLUHWUL]HV RUJDQL]DomR H HVWUXWXUD
SURFHGLPHQWRV GH DYDOLDomR &RQWUROH GH HQVDLRV FOtQLFRV &RQWUROH GH HQVDLRV FOtQLFRV
)DUPDFRYLJLOkQFLD HVTXHPDV H GLUHWUL]HV RUJDQL]DomR H HVWUXWXUD SURFHGLPHQWRV GH DYDOLDomR
&RQWUROHGHHQVDLRVFOtQLFRV&RQWUROHGHHQVDLR&RQWUROHGHHQVDLRVFOtQLFRV)DUPDFRYLJLOkQFLD
HVTXHPDVHGLUHWUL]HVRUJDQL]DomRHHVWUXWXUDSURFHGLPHQWRVGHDYDOLDomR&RQWUROHGHHQVDLRV
FOtQLFRV 3KDUPDFRYLJLODQFH HVTXHPDV H GLUHWUL]HV RUJDQL]DomR H HVWUXWXUD SURFHGLPHQWRV GH
DYDOLDomR &RQWUROH GH HQVDLRV FOtQLFRV &RQWUROH GH HQVDLRV FOtQLFRV )DUPDFRYLJLOkQFLD 
GLUHWUL]HVHVWUXWXUDpWLFDRUJDQL]DomRHHVWUXWXUDSURFHGLPHQWRVGHDYDOLDomR5HJXODULQVSHo}HV
H DWLYLGDGHV GH DFRPSDQKDPHQWR GDV DWLYLGDGHV GH DFRPSDQKDPHQWR  GLUHWUL]HV HVTXHPDV
SODQHMDPHQWR UHJLVWURV /DERUDWyULR QDFLRQDO GH FRQWUROH GH TXDOLGDGH RUJDQL]DomR HVWUXWXUD
JHVWmRGDTXDOLGDGHUHFXUVRVKXPDQRVHTXLSDPHQWRVHHVWUXWXUDGHVHJXUDQoD
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(VVHSURFHVVRGHDYDOLDomRHRFRQVHTXHQWHUHFRQKHFLPHQWRGD$10$7FRPR5HIHUrQFLDGD23$6
'5$ IRL XP SRGHURVR LQFHQWLYR SDUD WRGD D DJrQFLD TXH PDQWHYH XP H[LJHQWH FURQRJUDPD GH
DWLYLGDGHVSRUYiULRVPHVHV'LDQWHGRH[SRVWRRVSURILVVLRQDLVWpFQLFRVHDGPLQLVWUDWLYRVHVWDYDP
SURIXQGDPHQWHFRPSURPHWLGRVFRPRREMHWLYRGHVDEHUTXHDOFDQoDUHVVHUHVXOWDGRVHULDXPSUrPLR
VLJQLILFDWLYR SDUD R QRVVR SDtV $V HTXLSHV DSUHVHQWDUDP H[FHOHQWH GHVHPSHQKR WpFQLFR H
SURILVVLRQDOUHIOHWLGRQDFODVVLILFDomRILQDOREWLGD
2S~EOLFRDOYRGHVHXVVHUYLoRVVmRRVFLGDGmRVTXHGHYHPJDUDQWLUTXHRVSURGXWRVTXHUHJXODP
HVWHMDPHPFRQIRUPLGDGHHPWHUPRVGHHILFiFLD FXPSULPHQWRGRREMHWLYRWHUDSrXWLFRQXWULFLRQDO
RXGLDJQyVWLFR VHJXUDQoD DOWDUHODomREHQHItFLRULVFR HTXDOLGDGH DWHQGHQGRjVQHFHVVLGDGHVH
H[SHFWDWLYDVGRVFLGDGmRV 2XWURS~EOLFRDOYRGHVHXVVHUYLoRVVmRDVHPSUHVDVUHJXODPHQWDGDV
SHODVUHJXODPHQWDo}HVYLJHQWHVHPVHXHVFRSR HPSUHVDVIDUPDFrXWLFDVLPSRUWDGRUDVHWF TXH
UHTXHUHPVXDSDUWLFLSDomRSULQFLSDOPHQWHHPWHUPRVGHUHJLVWURGHLQVWDODo}HVHSURGXWRV$OpP
GLVVRDVVRFLDo}HVFLHQWtILFDVHWpFQLFDVEHPFRPRRUJDQL]Do}HVFRPXQLWiULDVUHODFLRQDGDVDRVHX
WUDEDOKRGLiULRVmREHQHILFLiULDVGHVHXVVHUYLoRV
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3ROtWLFDVVRFLRDPELHQWDLV
$&RPSDQKLDSRVVXLSURMHWRVQRkPELWRGHUHVSRQVDELOLGDGHVRFLDOHDPELHQWDOWDQWRSDUDRVVHXV
FRODERUDGRUHV FRPR SDUD D FRPXQLGDGH FRQIRUPH GLYXOJDGR QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD$&RPSDQKLDDWXDOPHQWHGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLDLVHDPELHQWDLVHPVHXZHEVLWHQD
VHomR³0HO$FROKH´$OpPGLVVRFRPRSUiWLFDVVRFLRDPELHQWDLVD&RPSDQKLDSDUWLFLSDGHLQLFLDWLYDV
FRPR D UHDOL]DomR GD VHPDQD GR PHLR DPELHQWH MXQKR GH   H UHDOL]DomR GH HYHQWRV GH
SODQWDomR GH iUYRUHV FRP FULDQoDV GH]HPEUR GH   $V LQIRUPDo}HV DFHUFD GRV SURMHWRV H
SURJUDPDV
VmR
GLVSRQLELOL]DGDV
QR
ZHEVLWH
FRUSRUDWLYR
GD
&RPSDQKLD
KWWSVZZZHVSDFRODVHUFRPEUEORJGDPHO 
D

VHRHPLVVRUGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLDLVHDPELHQWDLV

$&RPSDQKLDSRVVXLSURMHWRVQRkPELWRGHUHVSRQVDELOLGDGHVRFLDOHDPELHQWDOWDQWRSDUDRVVHXV
FRODERUDGRUHV FRPR SDUD D FRPXQLGDGH FRQIRUPH GLYXOJDGR QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD$&RPSDQKLDDWXDOPHQWHGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLDLVHDPELHQWDLVHPVHXwebsiteQD
VHomR³0HO$FROKH´$OpPGLVVRD&RPSDQKLDSDUWLFLSDGHLQLFLDWLYDVFRPRDVHPDQDGRPHLRDPELHQWH
MXQKRGH HUHDOL]DHYHQWRVGHSODQWDomRGHiUYRUHVFRPFULDQoDV GH]HPEURGH 
$SHVDUGD&RPSDQKLDHVWDUFLHQWHGDLPSRUWkQFLDGRWHPDHGDQHFHVVLGDGHGHGLYXOJDomRGHVVDV
LQIRUPDo}HVSDUDDVRFLHGDGHD&RPSDQKLDDLQGDQmRDGHULXDSDGU}HVLQWHUQDFLRQDLVUHODWLYRVj
SURWHomRDPELHQWDO
$&RPSDQKLDQmRGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLVSRUPHLRGHUHODWyULRDQXDOGHVXVWHQWDELOLGDGH
E

DPHWRGRORJLDVHJXLGDQDHODERUDomRGHVVDVLQIRUPDo}HV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLVSRUPHLR
GHUHODWyULRDQXDOGHVXVWHQWDELOLGDGH
F

VHHVVDVLQIRUPDo}HVVmRDXGLWDGDVRXUHYLVDGDVSRUHQWLGDGHLQGHSHQGHQWH

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLVSRUPHLR
GHUHODWyULRDQXDOGHVXVWHQWDELOLGDGH
G
D SiJLQD QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV RQGH SRGHP VHU HQFRQWUDGDV HVVDV
LQIRUPDo}HV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDLQIRUPDo}HVVRFLRDPELHQWDLVSRUPHLR
GHUHODWyULRDQXDOGHVXVWHQWDELOLGDGH
$V LQIRUPDo}HV DFHUFD GRV SURMHWRV H SURJUDPDV VmR GLVSRQLELOL]DGDV QR ZHEVLWH FRUSRUDWLYR GD
&RPSDQKLD KWWSVZZZHVSDFRODVHUFRPEUEORJGDPHO 
H
VH R UHODWyULR OHYD HP FRQWD RV 2EMHWLYRV GH 'HVHQYROYLPHQWR 6XVWHQWiYHO 2'6 
HVWDEHOHFLGRVSHOD218HTXDLVVmRRV2'6PDWHULDLVSDUDRQHJyFLRGD&RPSDQKLD
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDUHODWyULRVVRFLRDPELHQWDLVSRUPHLRGH
UHODWyULRDQXDOGHVXVWHQWDELOLGDGH
I
VHRHPLVVRUQmRGLYXOJDUHODWyULRDQXDOGHVXVWHQWDELOLGDGHRXLQWHJUDGRTXHOHYH
HPFRQWDRV2'6H[SOLFDURPRWLYR
$ &RPSDQKLD HQWHQGH TXH D OHJLVODomR DWXDO QmR H[LJH D GLYXOJDomR GH UHODWyULR DQXDO GH
VXVWHQWDELOLGDGH TXH OHYH HP FRQWD RV 2'6 SDUD VXDV DWLYLGDGHV $ &RPSDQKLD p HQJDMDGD HP
WHPDVVXVWHQWiYHLVFRPHoDQGRFRPVHXIRFRGHDWXDomRTXHpDGHSLODomRDODVHUXPPpWRGRQD
YLVmRGD&RPSDQKLDPDLVVXVWHQWiYHOTXDQGRFRPSDUDGRDRVPpWRGRVPDLVFRPXQVGHUHPRomR
GH SHORV FRPR FHUD H OkPLQD (QWUHWDQWR D &RPSDQKLD HVWi WUDEDOKDQGR QR GLDJQyVWLFR H QD
GHILQLomR GH WHPDV FUtWLFRV SRU PHLR GD DQiOLVH GH PDWHULDOLGDGH GH PRGR TXH SUHWHQGH
SRVWHULRUPHQWHGLYXOJDUUHODWyULRVGHVXVWHQWDELOLGDGHHYLGHQFLDQGRDFRUUHODomRGRVVHXVWHPDV
PDWHULDLVFRPRV2'6

572

PÁGINA: 146 de 407

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

7.9 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
3DUFHULD(ORV*DWH
$&RPSDQKLDPDQWpPXPDSDUFHULDSDUDRGHVHQYROYLPHQWRLPSODQWDomRHRSHUDomRGRVHXVLVWHPD
H[FOXVLYR(/26
$&RPSDQKLDSRUPHLRGD&RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$FHOHEURXFRQWUDWRGHSUHVWDomR
GHVHUYLoRVFRPD(ORVJDWH3RUWDOGH6HUYLoRV)LQDQFHLURV/WGDDTXDOSRVWHULRUPHQWHFHGHXVHXV
GLUHLWRVj(9837HFQRORJLDGD,QIRUPDomR/WGDWHQGRSRUREMHWR L DSUHVWDomRGHVHUYLoRVSDUDR
GHVHQYROYLPHQWRPDQXWHQomRHFXVWRPL]DomRGHVRIWZDUHFRPDEUDQJrQFLDGHHVFRSRFRPHUFLDO
SDUDGDUVXSRUWHjRSHUDomRGDVORMDVDOpPGH%,GRVGDGRVWUDQVDFLRQDGRVHPUHIHULGRVRIWZDUH
DSOLFDWLYR ,26$QGURLG GHDJHQGDPHQWRSDUDFOLHQWHVHDSOLFDWLYRSDUDDVVLQDWXUDGLJLWDO $QGURLG 
LL  D OLFHQoD GH XVR H[FOXVLYD VHP OLPLWDomR GH WHUULWyULR GR VRIWZDUH LLL  D LQVWDODomR H
LPSOHPHQWDomRGRVRIWZDUHQDVXQLGDGHVSUySULDVHPLVWDVGRJUXSRGD&RPSDQKLDH LY RVXSRUWH
WpFQLFR H WUHLQDPHQWR DRV XVXiULRV GR VRIWZDUH QDV XQLGDGHV GD &RPSDQKLD 2 FRQWUDWR ILUPDGR
HQWUHDVSDUWHVWHPGXUDomRGHDQRVDWpSRGHQGRWDOSUD]RVHUSURUURJDGR$(ORVJDWH3RUWDO
GH 6HUYLoRV )LQDQFHLURV /WGD p XPD HPSUHVD GHWLGD HP FRQMXQWR SHORV 6UV 3DXOR -RVp ,iV] GH
0RUDLVH<JRU$OHVVDQGURGH0RXUDTXHWDPEpPVmRDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVGD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDSDJDjFRQWUDWDGDXPDUHPXQHUDomRHPFRQWUDSDUWLGDSHORVLVWHPDGHGHVHQYROYLPHQWRH
DFXVWRPL]DomRGRVRIWZDUHXPDUHPXQHUDomRDWtWXORGHOLFHQoDPHQVDOSHORXVRGRVRIWZDUHXPD
UHPXQHUDomRDWtWXORGHVXSRUWH SRUFDGDXQLGDGHQRTXDORVLVWHPDIRULQVWDODGRDWpROLPLWHGH
XQLGDGHVVHQGRTXHDSDUWLUGDXQLGDGHQmRKDYHUiFREUDQoD XPDUHPXQHUDomRSHORVHUYLoRGH
LQVWDODomRLPSOHPHQWDomRPDQXWHQomRHWUHLQDPHQWRGRVRIWZDUHHWDPEpPXPDUHPXQHUDomRDWtWXOR
GHUHHPEROVRGHGHVSHVDVLQFRUULGDVFRPDUHDOL]DomRGRVVHUYLoRV
$LQGDFRQVWDGRFRQWUDWRXPDFOiXVXODGHFRQILGHQFLDOLGDGHGHPRGRTXHWRGDVDVLQIRUPDo}HV
UHIHUHQWHV j &RPSDQKLD RX VXDV FRQWURODGDV jV TXDLV D FRQWUDWDGD WHQKD DFHVVR HP UD]mR GR
VLVWHPDLPSOHPHQWDGRQmRSRGHPVHUSRUHODGLYXOJDGDVRTXHDVVHJXUDDPDQXWHQomRGHWRGRV
RVGDGRVGD&RPSDQKLD$OpPGLVVRRVRIWZDUHpH[FOXVLYRGD&RPSDQKLDHPVHXUDPRGHDWXDomR
XPD YH] TXH D FRQWUDWDGD VH FRPSURPHWHX D QmR GHVHQYROYHU OLFHQFLDU FHGHU FRPHUFLDOL]DU
WUDQVIHULU RX GH TXDOTXHU RXWUD IRUPD DXWRUL]DU RX SHUPLWLU R XVR GR VRIWZDUH GHVHQYROYLGR QRV
VHJPHQWRV GH EHOH]D HVWpWLFD H VD~GH D RXWUDV SHVVRDV HPSUHVDV RX HQWLGDGHV DWXDQWHV HP
UHIHULGRVVHJPHQWRV
&DUWmR(VSDoRODVHU±3DUFHULD&UHG]
$&RPSDQKLDPDQWpPXPDSDUFHULDFRPD&UHG]$GPLQLVWUDGRUDGH&DUW}HV6$SDUDGLVSRQLELOL]DU
DRVFOLHQWHVGD(VSDoRODVHUXPFDUWmRGHFUpGLWRGHQRPLQDGR³(VSDoRODVHU&UHG]´FRPDEDQGHLUD
9LVDFXMDDGHVmRHXWLOL]DomRSHORVFOLHQWHVRIHUHFHGHWHUPLQDGDVYDQWDJHQVFRPRRSDJDPHQWR
HPPDLVSDUFHODV
$SDUFHULDIRLILUPDGDPHGLDQWHDFHOHEUDomRGHXP$FRUGR2SHUDFLRQDOHPGHPDLRGHH
HQJOREDDDGHVmRSHORVIUDQTXHDGRVGD&RPSDQKLDDRUHIHULGRVLVWHPDGHSDUFHULDPHGLDQWHD
LQGLFDomRSHOD&RPSDQKLD HVXDIUDQTXHDGRUD GD&UHG]jVXDUHGHGHIUDQTXHDGRV
2FRQWUDWRSUHYrRSDJDPHQWRSHOD&RPSDQKLDHVHXVIUDQTXHDGRVGHWD[DVGHDGPLQLVWUDomRSRU
HVWDEHOHFLPHQWRFRPHUFLDOEHPFRPRXPDUHPXQHUDomRDVHUSDJDSHOD&UHG]j&RPSDQKLDFRP
EDVH HP LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR GD SDUFHULD ILUPDGD H XPD UHPXQHUDomR EDVHDGD HP
SHUIRUPDQFH$GHPDLVVmRHVWDEHOHFLGDVPHWDVGHSURGXomRGHFDUW}HVDVHUHPFXPSULGDV
2FRQWUDWRWHPSUD]RGHYLJrQFLDGHPHVHVFRQWDGRVGDGDWDGHFHOHEUDomRGHPRGRTXHWHUi
ILPHPSRGHQGRVHUUHQRYDGRGHFRPXPDFRUGRHQWUHDVSDUWHV&RQVWDGRFRQWUDWRFOiXVXOD
GHFRQILGHQFLDOLGDGHGHPRGRTXHRDFRUGRFHOHEUDGREHPFRPRVHXVWHUPRVHFRQGLo}HVGHYH
VHUPDQWLGRVHPFDUiWHUFRQILGHQFLDODTXDOVXEVLVWLUiQmRDSHQDVQRSHUtRGRGHYLJrQFLDGRDFRUGR
FHOHEUDGRPDVWDPEpPSRUFLQFRDQRVDSyVVHXWpUPLQR
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&RQWUDWRGH([FOXVLYLGDGHFRPD6NLQWHF
$&RPSDQKLDSRUPHLRGHVXDIUDQTXHDGRUD(/)UDQFKLVLQJ/WGDPDQWpPGHVGHXPFRQWUDWR
GHH[FOXVLYLGDGHFRPD6NLQWHF&RPHUFLDO,PSRUWDGRUDH([SRUWDGRUD/WGD ³6NLQWHF´ GLVWULEXLGRUD
H[FOXVLYDGD&DQGHOD&RUSRUDWLRQHPWRGRRWHUULWyULREUDVLOHLURSDUDDDTXLVLomRGDOLQKDGentleLase
H GR LQVXPR GH XVR REULJDWyULR FLOLQGUR FULRJrQLR 5HIHULGD H[FOXVLYLGDGH p XQLODWHUDO GD 6NLQWHF
IRUQHFHUHVWHVGRLVLWHQVj&RPSDQKLD
3RUPHLRGRFRQWUDWRD(/)UDQFKLVLQJVHFRPSURPHWHXDLQGLFDUD6NLQWHFFRPH[FOXVLYLGDGHDRV
VHXV IUDQTXHDGRV SDUD D DTXLVLomR GDV PiTXLQDV H LQVXPRV QHFHVViULRV SDUD D DWLYLGDGH GH
GHSLODomRDODVHUHQTXDQWRSHUGXUDUDFRQGLomRGD6NLQWHFGHGLVWULEXLGRUDH[FOXVLYDGD&DQGHOD
&RUSRUDWLRQ
2FRQWUDWRWHPFOiXVXODGHFRQILGHQFLDOLGDGHGHPRGRTXHLQIRUPDo}HVHVWUDWpJLFDVUHIHUHQWHVDR
QHJyFLR GHYHP VHU PDQWLGDV HP VLJLOR H QmR GLYXOJDGDV D WHUFHLURV H[FHWR VH SUHYLDPHQWH
DXWRUL]DGR2FRQWUDWRIRLFHOHEUDGRSRUSUD]RLQGHWHUPLQDGRSRGHQGRVHUGHQXQFLDGRSRUTXDOTXHU
GDV SDUWHV PHGLDQWH FRPXQLFDomR SUpYLD$OpP GLVVR IRUDP HVWDEHOHFLGRV LQGLFDGRUHV PtQLPRV
WULPHVWUDLVGHFRPSUDDVHUHPFXPSULGRVSHODIUDQTXHDGRUDVRESHQDGHSHUGDGDH[FOXVLYLGDGH
(PRXWXEURGHIRLFHOHEUDGRRTXDUWRDGLWLYRGRFRQWUDWRGHH[FOXVLYLGDGHRTXDOHVWHQGHXR
SUD]RGHH[FOXVLYLGDGHXQLODWHUDODWpRILQDOGHVHQGRDXWRPDWLFDPHQWHUHQRYiYHODFDGDDQR
GHVGHTXHVHMDDGTXLULGDDTXDQWLGDGHPtQLPDGHPiTXLQDVDFDGDWULPHVWUHUHQRYiYHOSRUPDLV
FLQFRDQRVFRQIRUPHHVWDEHOHFLGRQRFRQWUDWR
5HVSRQVDELOLGDGH6RFLDO3DWURFtQLRH,QFHQWLYR&XOWXUDO
$&RPSDQKLDEXVFDUHDOL]DUDo}HVTXHFRQWULEXDPSDUDDIRUPDomRGHXPDVRFLHGDGHPDLVMXVWD
$&RPSDQKLDYDORUL]DDLQFOXVmRHRDFROKLPHQWRDGRWDQGRDVVLPSUiWLFDVTXHYLVDPWUDQVIRUPDU
YLGDVHSURPRYHUREHPHVWDUHPGLYHUVDVHVIHUDVGDVRFLHGDGH$EDL[RVmROLVWDGDVDOJXPDVGDV
SULQFLSDLVLQLFLDWLYDVGD&RPSDQKLD
•

Patrocínio de atletas $ &RPSDQKLD SDWURFLQD D FDUUHLUD GH YiULRV DWOHWDV EUDVLOHLURV GH
GLIHUHQWHV PRGDOLGDGHV HQWUH HOHV R PHGDOKLVWD SDUDROtPSLFR 3KHOLSH 5RGULJXHV R
HVJULPLVWD 3DXOR 0RUDLV R UHFRUGLVWD PXQGLDO GH EDVH MXPS 6DELi RV VXUILVWDV 6RSKLD
0HGLQDH+HUEHUW0RUHQRHRWHQLVWD7KLDJR0RQWHLUR

•

Projeto Mel Acolhe. $ &RPSDQKLD FULRX XPSURJUDPD GH DSRLR jV VXDV FRODERUDGRUDV
YtWLPDVGHYLROrQFLDGRPpVWLFDDWUDYpVGHXPFDQDOSDUDDSRLRjVPXOKHUHV20HO$FROKH
RIHUHFH DFROKLPHQWR H RULHQWDomR MXUtGLFD SVLFROyJLFD VRFLRDVVLVWHQFLDO H PpGLFD jV
PXOKHUHVHPVLWXDomRGHYXOQHUDELOLGDGH2DWHQGLPHQWRpVLJLORVRHVHPQHQKXPWLSRGH
LQWHUIHUrQFLD GD &RPSDQKLD DSHQDV GH HVSHFLDOLVWDV &RP HVVH SURMHWR D &RPSDQKLD
DOPHMDTXHWRGDVDVFRODERUDGRUDVTXHSUHFLVDUHPGHDMXGDHQFRQWUHPRVXSRUWHDGHTXDGR
HVLQWDPVHDPSDUDGDV

•

Projeto Espaçolaser Abraça. 2 (VSDoRODVHU $EUDoD p XP SURMHWR GH LQFOXVmR VRFLDO H
DFROKLPHQWR GH SHVVRDV FRP GHILFLrQFLD LQWHOHFWXDO &RP DWHQomR FDULQKR H WUHLQDPHQWR
DGHTXDGRD&RPSDQKLDRIHUHFHTXDOLILFDomRSDUDDLQVHUomRGHVVHVQRYRVSURILVVLRQDLVQR
PHUFDGRGHWUDEDOKRIRUPDQGRSHVVRDVFDSDFLWDGDVSDUDLQWHJUDUDVHTXLSHVGDVXQLGDGHV
GD&RPSDQKLDHDWXDUQRDWHQGLPHQWRDRS~EOLFR2VDOXQRVVmRVHOHFLRQDGRVFRPDDMXGD
GR,QVWLWXWR-{&OHPHQWHDQWLJD$3$(63RUJDQL]DomRSLRQHLUDQR%UDVLOHPSURPRYHUD
VD~GHGDVSHVVRDVFRPGHILFLrQFLDLQWHOHFWXDODSRLDQGRVXDLQFOXVmRVRFLDODGHIHVDGH
VHXV GLUHLWRV H SURGX]LQGR H GLVVHPLQDQGR FRQKHFLPHQWR -i HP SDUFHULD FRP D
8'LYHUVLGDGHD&RPSDQKLDFULRXRFXUVRGHFDSDFLWDomRHPDWHQGLPHQWRDRFOLHQWHYROWDGR
SDUD SHVVRDV FRP GHILFLrQFLD LQWHOHFWXDO $SyV GRLV PHVHV GH FXUVR RV DOXQRV UHFHEHP
GLSORPDGHFRQFOXVmRHSRGHPVHUFRQWUDWDGRVSRUXPDGDVXQLGDGHVGD&RPSDQKLD$OpP
GLVVR VmR SURPRYLGRV WUHLQDPHQWRV SDUD RV DWXDLV FRODERUDGRUHV H SDUFHLURV SDUD
UHFHEHUHPRVQRYRVSURILVVLRQDLVGD&RPSDQKLD
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7.9 - Outras Informações Relevantes

•

ONU Mulheres.$&RPSDQKLDpVLJQDWiULDGD2180XOKHUHV$&RPSDQKLDVHMXQWRXDHVVD
LPSRUWDQWH HQWLGDGH QD GHIHVD GRV GLUHLWRV GD PXOKHU ILUPDQGR R FRPSURPLVVR FRP
RV3ULQFtSLRVGH(PSRGHUDPHQWRGDV0XOKHUHV RXWomen's Empowerment Principles
- WEPs 2SURSyVLWRGD&RPSDQKLDFRPHVVHSDFWRpFRQWULEXLUFRPRHPSRGHUDPHQWRGDV
PXOKHUHVHSURPRYHUDHTXLGDGHGHJrQHURHPWRGDVDVDWLYLGDGHVVRFLDLVHGDHFRQRPLD
$ WtWXOR H[HPSOLILFDWLYR GHQWUR GR TXDGUR GH IXQFLRQiULRV GD &RPSDQKLD GRV 
IXQFLRQiULRVVmRGRVH[RIHPLQLQRVHQGRTXHRFXSDPFDUJRVGHJHVWmRLQFOXLQGR
FDUJRVC-Level

•

Projeto Gestantes Espaçolaser. 3URJUDPDTXHDVVHJXUDDFRPSDQKDPHQWRjVIXQFLRQiULDV
GXUDQWHDJHVWDomRHUHWRUQRVHJXURDRWUDEDOKRSDUDDVPmHVTXHLQWHJUDPDVHTXLSHVGD
&RPSDQKLD
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8.1 - Negócios Extraordinários

1HJyFLRVH[WUDRUGLQiULRV
7RGRV RV HYHQWRV RFRUULGRV TXH LPSRUWHP DTXLVLomR RX DOLHQDomR GH TXDOTXHU DWLYR UHOHYDQWH VH
HQTXDGUDP GHQWUR GD RSHUDomR QRUPDO GRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD H Mi IRUDP GHYLGDPHQWH
GHVFULWRVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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8.2 - Alterações Significativas na Forma de Condução Dos Negócios do Emissor

$OWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQDIRUPDGHFRQGXomRGRVQHJyFLRVGRHPLVVRU
$WpDGDWDGHDSUHVHQWDomRGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDQmRKRXYHDOWHUDo}HVVLJQLILFDWLYDVQD
IRUPDGHFRQGXomRGRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD
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8.3 - Contratos Relevantes Celebrados Pelo Emissor E Suas Controladas Não Diretamente
Relacionados Com Suas Atividades Operacionais
  &RQWUDWRV UHOHYDQWHV FHOHEUDGRV SHOR HPLVVRU H VXDV FRQWURODGDV QmR GLUHWDPHQWH
UHODFLRQDGRVFRPVXDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
$Wp D GDWD GH DSUHVHQWDomR GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR IRUDP FHOHEUDGRV FRQWUDWRV
UHOHYDQWHV SHOD &RPSDQKLD RX SRU VXDV FRQWURODGDV TXH QmR VHMDP GLUHWDPHQWH UHODFLRQDGRV jV
DWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
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8.4 - Outras Inf. Relev. - Negócios Extraord.

2XWUDVLQI5HOHY±1HJyFLRVH[WUDRUG
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWDVHomR
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9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes - Outros

%HQVGRDWLYRQmRFLUFXODQWHUHOHYDQWHV±RXWURV
$OpPGRVDWLYRVGLVFULPLQDGRVQRVLWHQVDVHJXLUQmRH[LVWHPRXWURVEHQVGRDWLYRQmRFLUFXODQWH
TXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHV
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Brasil
Brasil
Brasil

DF - BRASILIA - SHOPPING TERRAÇO

SP - SÃO PAULO - SHOPPING METRÔ TUCURUVI

SC - SAO JOSE - SHOPPING ITAGUAÇU

Brasil
Brasil
Brasil

RJ - RIO DE JANEIRO - SHOPPING METROPOLITANO BARRA

SP - SÃO PAULO - SHOPPING METRÔ TATUAPÉ

SP - SÃO PAULO - SHOPPING VILA OLIMPIA

Brasil

Brasil

SP - SANTOS - SHOPPING PRAIAMAR

Brasil

Brasil

SP - SÃO PAULO - SHOPPING METRÔ SANTA CRUZ

SP - SÃO PAULO - SHOPPING BOURBON

Brasil

SP - SÃO PAULO - SHOPPING ARICANDUVA

RJ - RIO DE JANEIRO - SHOPPING BOTAFOGO PRAIA

Brasil
Brasil

Brasil

SP - SÃO PAULO - MOEMA

SP - SÃO PAULO - SHOPPING WEST PLAZA

Brasil

SP - BARUERI - EL

PR - FOZ DO IGUAÇU - SHOPPING JL

País de localização

Descrição do bem do ativo imobilizado

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.a - Ativos Imobilizados
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SP

SP

RJ

SP

RJ

SC

SP

DF

SP

SP

SP

PR

SP

SP

SP

UF de localização

São Paulo

São Paulo

Rio de Janeiro

São Paulo

Rio de Janeiro

São José

São Paulo

Brasília

Santos

São Paulo

São Paulo

Foz do Iguaçu

São Paulo

São Paulo

Barueri

Município de localização

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada

Alugada
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Registro nº 903767589 Até 19.08.2024
para a marca mista
“ESPAÇOLASER
DEPILAÇÃO” na classe
NCL (9) 44

Registro nº 900812133 Até 19.10.2030
para a marca mista
“ESPAÇOLASER” na
classe NCL (9) 44

Marcas

Marcas

Registro nº 901105600 Até 04.01.2021
para a marca
nominativa
“DEPICENTER” na
classe NCL (9) 44

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96; ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido de
direitos de terceiros o que pode acarretar a impossibilidade de
usar a marca na condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96; ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido de
direitos de terceiros o que pode acarretar a impossibilidade de
usar a marca na condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96; ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido de
direitos de terceiros o que pode acarretar a impossibilidade de
usar a marca na condução de suas atividades.

Eventos que podem causar a perda dos direitos

9.1 - Bens do Ativo Não-circulante Relevantes / 9.1.b - Ativos Intangíveis
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
direitos de terceiros, podendo resultar na
impossibilidade de utilizar as marcas na condução
de suas atividades.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
direitos de terceiros, podendo resultar na
impossibilidade de utilizar as marcas na condução
de suas atividades.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
direitos de terceiros, podendo resultar na
impossibilidade de utilizar as marcas na condução
de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Registro nº 914321226 Até 07.05.2029
para a marca mista “E
ESPAÇOLASER” na
classe NCL (11) 03

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96; ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido de
direitos de terceiros o que pode acarretar a impossibilidade de
usar a marca na condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96; ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido de
direitos de terceiros o que pode acarretar a impossibilidade de
usar a marca na condução de suas atividades.

Registro nº 914320319 Até 07.05.2029
para a marca
nominativa
“ESPAÇOLASER” na
classe NCL (11) 03

Marcas

Marcas

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96; ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido de
direitos de terceiros o que pode acarretar na impossibilidade de
usar a marca a condução de suas atividades.

Registro nº 914270974 Até 07.05.2029
para a marca
nominativa
“ESPAÇOLASER” na
classe NCL (11) 35

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
direitos de terceiros, podendo resultar na
impossibilidade de utilizar as marcas na condução
de suas atividades.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
direitos de terceiros, podendo resultar na
impossibilidade de utilizar as marcas na condução
de suas atividades.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
direitos de terceiros, podendo resultar na
impossibilidade de utilizar as marcas na condução
de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Registro nº 914322273 Até 07.05.2029
para a marca
nominativa
“ESPAÇOLASER” na
classe NCL (11) 08

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96; ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido de
direitos de terceiros o que pode acarretar a impossibilidade de
usar a marca na condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96; ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido de
direitos de terceiros o que pode acarretar a impossibilidade de
usar a marca na condução de suas atividades.

Registro nº 914322249 Até 07.05.2029
para a marca
nominativa
“ESPAÇOLASER” na
classe NCL (11) 05

Marcas

Marcas

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96; ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido de
direitos de terceiros o que pode acarretar a impossibilidade de
usar a marca na condução de suas atividades.

Registro nº 914321269 Até 07.05.2029
para a marca mista “E
ESPAÇO LASER” na
classe NCL (11) 35

Eventos que podem causar a perda dos direitos

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
direitos de terceiros, podendo resultar na
impossibilidade de utilizar as marcas na condução
de suas atividades.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
direitos de terceiros, podendo resultar na
impossibilidade de utilizar as marcas na condução
de suas atividades.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
direitos de terceiros, podendo resultar na
impossibilidade de utilizar as marcas na condução
de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Registro nº 916672247 Até 17.09.2029
para marca figurativa
na classe NCL (11) 44

Registro nº 914322370 Até 07.05.2029
para a marca mista “E
ESPAÇOLASER” na
classe NCL (11) 08

Marcas

Marcas

Registro nº 914322320 Até 07.05.2029
para a marca mista “E
ESPAÇOLASER” na
classe NCL (11) 05

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96; ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido de
direitos de terceiros o que pode acarretar a impossibilidade de
usar a marca na condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96; ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais a esfera penal e cível, por uso indevido de
direitos de terceiros o que pode acarretar na impossibilidade de
usar a marca na condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96; ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido de
direitos de terceiros o que pode acarretar a impossibilidade de
usar a marca na condução de suas atividades.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
direitos de terceiros, podendo resultar na
impossibilidade de utilizar as marcas na condução
de suas atividades.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
direitos de terceiros, podendo resultar na
impossibilidade de utilizar as marcas na condução
de suas atividades.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
direitos de terceiros, podendo resultar na
impossibilidade de utilizar as marcas na condução
de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Registro nº 916672689 Até 17.09.2029
para marca figurativa
na classe NCL (11) 05

Registro nº 916672565 Até 17.09.2029
para marca figurativa
na classe NCL (11) 03

Marcas

Marcas

Registro nº 916672441 Até 17.09.2029
para marca figurativa
na classe NCL (11) 35

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96; ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido de
direitos de terceiros o que pode acarretar a impossibilidade de
usar a marca na condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96; ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido de
direitos de terceiros o que pode acarretar na impossibilidade de
usar a marca a condução de suas atividades.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96; ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido de
direitos de terceiros o que pode acarretar na impossibilidade de
usar a marca a condução de suas atividades.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
direitos de terceiros, podendo resultar na
impossibilidade de utilizar as marcas na condução
de suas atividades.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
direitos de terceiros, podendo resultar na
impossibilidade de utilizar as marcas na condução
de suas atividades.

A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
direitos de terceiros, podendo resultar na
impossibilidade de utilizar as marcas na condução
de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos
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Marcas

Pedido de Registro nº
917624483 marca
UNIVERSIDADE DO
LASER FORMANDO
COM EXCELÊNCIA
classe NCL(11)35

Pedido de Registro nº
917623975 marca
UNIVERSIDADE DO
LASER FORMANDO
COM EXCELÊNCIA
classe NCL(11)41

Marcas

N/A

N/A

Registro nº 916672786 Até 17.09.2029
para marca figurativa
na classe NCL (11) 08

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Não aplicável. Trata-se de pedido de registro de marca que
Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, a
ainda pode ser indeferido pelo INPI. De acordo com a legislação Companhia possui mera expectativa de direito.
brasileira, o uso exclusivo de uma marca para distinguir
produtos ou serviços em todo o território nacional, com a
prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a Lei
nº 9.279/96, a Companhia tem direito de precedência de registro
sobre outras marcas idênticas ou similares e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes do registro ser concedido
pelo INPI.
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A eventual perda dos direitos sobre as marcas
registradas acarretaria o fim do direito de uso
exclusivo sobre as mesmas e a Companhia
enfrentaria dificuldades para impedir terceiros de
utilizar marcas idênticas ou semelhantes, inclusive
para identificar produtos ou serviços concorrentes.
Existe, ainda, a possibilidade de a Companhia
sofrer demandas judiciais nas esferas penal e
cível, por uso indevido em casos de violação de
direitos de terceiros, podendo resultar na
impossibilidade de utilizar as marcas na condução
de suas atividades.

Consequência da perda dos direitos

Não aplicável. Trata-se de pedido de registro de marca que
Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, a
ainda pode ser indeferido pelo INPI. De acordo com a legislação Companhia possui mera expectativa de direito.
brasileira, o uso exclusivo de uma marca para distinguir
produtos ou serviços em todo o território nacional, com a
prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a Lei
nº 9.279/96, a Companhia tem direito de precedência de registro
sobre outras marcas idênticas ou similares e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes do registro ser concedido
pelo INPI.

No âmbito judicial, os registros de marcas já concedidos podem
ser contestados por terceiros, através de processo de nulidade,
na hipótese de (i) a marca não estar sendo utilizada tal e qual
concedida; (ii) a marca não estar sendo utilizada para assinalar
todos os produtos ou serviços contidos no certificado de
registro; (iii) o registro ter sido concedido em desacordo com a
Lei 9.279/96; ou (iv) por requerimento de caducidade parcial ou
total, caso a marca esteja sendo utilizada de forma adversa da
autorizada. Há, ainda, a possibilidade de o titular sofrer
demandas judiciais na esfera penal e cível, por uso indevido de
direitos de terceiros o que pode acarretar a impossibilidade de
usar a marca na condução de suas atividades.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Registro nº 3637672
para a marca mista
DENIFIT, na classe
internacional 44. –
Argentina.
Até 29/10/2030

Registro nº 3637673
Até 29/10/2030.
p/a marca mista
DENIFIT DEPILACION
LASER, classe
internacional 44. –
Argentina

Marcas

Marcas

Pedido nº 917624297 N/A
UNIVERSIDADE DO
LASER FORMANDO
COM EXCELÊNCIA BY
ESPAÇOLASER
DEPILAÇÃO NCL(11)
35

Marcas

Duração

Descrição do ativo

Tipo de ativo

Consequência da perda dos direitos

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas em classes
diferentes; e (v) por ordem judicial, ou expressa solicitação do
requerente do registro do domínio.

A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas em classes
diferentes; e (v) por ordem judicial, ou expressa solicitação do
requerente do registro do domínio.
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Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda dos direitos do nome de
domínio, este poderá ser registrado por terceiros e
não poderá mais ser utilizado pela Companhia.

Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda dos direitos do nome de
domínio, este poderá ser registrado por terceiros e
não poderá mais ser utilizado pela Companhia.

Não aplicável. Trata-se de pedido de registro de marca que
Não aplicável. Trata-se de pedido de registro, a
ainda pode ser indeferido pelo INPI. De acordo com a legislação Companhia possui mera expectativa de direito.
brasileira, o uso exclusivo de uma marca para distinguir
produtos ou serviços em todo o território nacional, com a
prerrogativa de impedir quaisquer terceiros não autorizados de
utilizá-la, somente é assegurado ao titular do registro
validamente concedido pelo INPI. Contudo, de acordo com a Lei
nº 9.279/96, a Companhia tem direito de precedência de registro
sobre outras marcas idênticas ou similares e ainda tem
assegurado o direito de zelar pela integridade material e
reputação da marca, mesmo antes do registro ser concedido
pelo INPI.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Descrição do ativo

<espacolaser.com.br>

Tipo de ativo

Nome de domínio na internet

Até 29.09.2021

Duração
A perda dos direitos relativos a tais ativos está relacionada à (i)
falta de pagamento da taxa de manutenção do domínio; (ii)
constatação no ato do registro ou posteriormente, da utilização
de CNPJ, CPF, razão social ou nome falso, inválido, incorreto ou
desatualizado; (iii) não atendimento, em tempo hábil, da
apresentação de documentos; (iv) pedido de registro formulado
por detentor de pedido de marca ou marca registrada
relacionada ao domínio, com direito de preferência ao antigo
titular do domínio em caso de disputa entre detentores de
pedidos de marcas ou marcas registradas em classes
diferentes; e (v) por ordem judicial, ou expressa solicitação do
requerente do registro do domínio.

Eventos que podem causar a perda dos direitos
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Não há como quantificar o impacto, sendo certo,
contudo, que com a perda dos direitos do nome de
domínio, este poderá ser registrado por terceiros e
não poderá mais ser utilizado pela Companhia.

Consequência da perda dos direitos
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0,008857

0,000000

0,000000

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

5,865491

1,721347

31/12/2018

31/12/2017

-

1,206172

0,101878

0,091681

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2017

0,179954

22.525.673/0001-06

30/09/2020

EL Franchising Ltda.

Expansão das atividades da Companhia.
-

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

0,043220

-0,366613

30/09/2020

08.845.676/0001-98

31/12/2019

Corpóreos Serviços
Terapêuticos S.A.

Expansão das atividades da Companhia.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

-0,084234

30/09/2020

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

29.807.802/0001-90

APL Participações
Societárias S.A.

-

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social

Controlada

Controlada

Controlada

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.600.000,00

38.500.000,00

9.712.000,00

0,00

4.170.000,00

5.003.000,00

Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

SP

Data

UF sede

SP

SP

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

Valor contábil 30/09/2020

Valor mercado

Brasil

País sede

149.053.000,00

Barueri

34.468.000,00

São Paulo

54.761.000,00

São Paulo

Valor (Reais)

Município sede
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Concessão, administração, supervisão de
franquias empresariais, incluindo
atividades de consultoria e apoio
administrativo, envolvendo licenciamento
e/ou sublicenciamento de know-how,
segredos industriais, comerciais ou de
negócios, marcas e outros direitos de
propriedade intelectual, compra e venda
de marcas e ativos intangíveis e
participação em outras sociedades, na
qualidade de sócia ou acionista.

Serviços terapêuticos de depilação a laser
e tratamento a laser, atividades de
estética e outros serviços de cuidados
com a beleza e serviços administrativos.

Prestação de serviços terapêuticos de
depilação a laser e tratamento a laser e
atividades de estética e outros serviços de
cuidados com a beleza

Descrição das atividades
desenvolvidas
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99,990000

82,000000

51,000000

Participação do emisor
(%)
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Expansão das atividades da Companhia.

Razões para aquisição e manutenção de tal participação

Valor contábil - variação % Valor mercado variação %

Exercício social

Código CVM

CNPJ

Denominação Social
Montante de dividendos
recebidos (Reais)

Tipo sociedade

País sede
Data

UF sede
Valor (Reais)

Município sede
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desenvolvidas

PÁGINA: 165 de 407

Participação do emisor
(%)
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10.1 - Condições financeiras e patrimoniais gerais
Os valores constantes neste item 10.1 foram extraídos das demonstrações financeiras anuais
consolidadas da Companhia referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019,
2018 e 2017 e das informações contábeis intermediárias referentes aos períodos de nove meses
findos em 30 de setembro de 2020 e 2019. A informações contábeis intermediárias consolidadas de
30 de setembro de 2019 foram elaboradas de acordo com o CPC 21(R1) e a IAS 34 - Interim Financial
Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board – IASB e as demonstrações
financeiras de 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da legislação societária, previstas
na Lei nº 6.404/76 e Normas Internacionais de Relatórios Financeiros (International Financial
Reporting Standards – IFRS), emitidas pelo IASB.
As demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas especialmente para fins do inciso
VIII, do artigo 1º, do Anexo III, da Instrução CVM 480, incluindo os pronunciamentos, orientações e
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e aprovadas pela CVM,
convergentes às IFRS.
Os termos “AH” e “AV” constantes das colunas de determinadas tabelas abaixo significam “Análise
Horizontal” e “Análise Vertical”, respectivamente. A Análise Horizontal compara índices ou itens de
linha em nossas demonstrações financeiras e/ou Informações Trimestrais – ITR ao longo de um
período. A Análise Vertical representa o percentual ou item de uma linha em relação às receitas
líquidas para os períodos aplicáveis para os resultados das nossas operações, ou em relação ao
ativo total nas datas aplicáveis para a demonstração do nosso balanço patrimonial.
Impactos da COVID-19
Atendendo às determinações das autoridades competentes, a Companhia e suas controladas
fecharam temporariamente lojas em várias cidades do Brasil. Desde que teve início a crise
estabelecida pela pandemia COVID-19 (coronavírus), foi adotado pela diretoria um plano de
contingenciamento através da prevenção e contenção da proliferação da doença, adotando medidas
mais restritivas implementadas pela Companhia visando também a continuidade do negócio.
A Companhia segue monitorando tais restrições e medidas e vem acompanhando estritamente as
recomendações das autoridades de saúde do país, estados e prefeituras onde possui lojas. Como
forma de atenuar os impactos mencionados, a Companhia criou um comitê de crise e vêm
trabalhando fortemente em ajustes de gastos recorrentes e revisão dos planos de investimento,
visando a preservação dos resultados e geração de caixa.
Seguindo as orientações dos Ofícios Circulares/CVM/SNC/SEP nº 02/20 e nº 03/20, e levando em
consideração o cenário econômico e os riscos e incertezas advindos dos impactos da Covid-19, a
Companhia revisou as estimativas contábeis relacionadas abaixo:
(i)

perdas estimadas do contas a receber;

(ii)

valor justo dos instrumentos financeiros;

(iii)

taxas de juros utilizadas para descontos a valor presente;

(iv)

avaliação de não recuperação dos ativos imobilizados, intangíveis e direitos de uso;

(v)

identificação dos descontos obtidos em contratos de arrendamento que estão relacionados
com a COVID 19; e

(vi)

revisão da satisfação das obrigações de performance para reconhecimento da receita de
serviços prestados.
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Como resultado dessa revisão, a Companhia identificou ajustes que deveriam ser reconhecidos nas
informações financeiras intermediárias do trimestre e período de nove meses findos em 30 de
setembro de 2020. Os efeitos dos descontos obtidos nos contratos de arrendamento estão descritos
na Nota 9, e os efeitos do diferimento do reconhecimento da receita de serviços prestados estão
descritos na Nota 20 das Demonstrações Financeiras.
Em decorrência das medidas restritivas, associadas à disseminação da pandemia de COVID-19, a
Companhia precisou interromper temporariamente as operações das unidades, a partir do dia 23 de
março de 2020. Ao longo dos meses posteriores, foi feito a reabertura gradual das lojas até o mês
de setembro, quando a operação foi totalmente restabelecida. Durante esses meses, apesar da
Companhia estar realizando vendas de novos contratos e contar com clientes ativos e pagantes dos
serviços previamente contratados, não foi possível realizar as sessões nas unidades que estiveram
fechadas. Consequentemente, nesse período, conforme práticas contábeis definidas pela
Companhia, não ocorreu o reconhecimento de receita sobre serviços, dado a impossibilidade destes
serem prestados. Os respectivos valores foram mantidos temporariamente em uma conta do Passivo
Circulante denominada “Receita a Diferir”. Com a reabertura das unidades e restabelecimento dos
serviços, os clientes poderão ser atendidos novamente seguindo o curso normal de suas sessões,
conforme previsto na estimativa de reconhecimento em receita. Esse efeito tenderá a se compensar
nos meses seguintes, no momento em que a Companhia concluir a prestação dos serviços
previamente contratados, normalizando esse efeito do encerramento intempestivo das atividades.
Nenhum ajuste foi efetuado nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício
findo em 31 de dezembro de 2019.
(a)

comentários dos Diretores sobre as condições financeiras e patrimoniais gerais

A tabela a seguir apresenta, para os períodos indicados, uma seleção de nossas informações
financeiras e operacionais:
Período de nove meses findo em
30 de setembro de
R$ milhares, exceto lojas e
margens
Quantidade de Lojas
Espaçolaser
Receita Líquida de vendas
EBITDA (1)
Margem EBITDA (2)
Lucro/prejuízo do exercício
Margem Líquida
(1)

(2)

2020

2019

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de
2019

2018

2017

554

497

514

415

282

315.055
33,501
10,6%
(65.569)
-20,8%

500.685
201,014
40,1%
85.787
17,1%

647.595
217,771
33,6%
65.380
10,1%

336.291
104,684
31,1%
38.579
11,5%

193.668
64,215
33,2%
40.683
21,0%

O EBITDA é uma medição não contábil elaborada pela Companhia em consonância com a Instrução da CVM nº 527, de 4 de outubro de
2012, e consiste no lucro (prejuízo) líquido ajustado pelo resultado financeiro líquido, pelo imposto de renda e contribuição social sobre o
lucro e pelas despesas de depreciação e amortização. O EBITDA não é uma medida contábil reconhecida pelas práticas contábeis adotadas
no Brasil e nem pelas IFRS e não representa o fluxo de caixa para os períodos apresentados e não deve ser considerado como substituto
ou alternativa ao lucro (prejuízo) líquido, indicador de desempenho operacional, medida de liquidez, tampouco como base para a
distribuição de dividendos. Outras empresas podem calcular o EBITDA de maneira diferente da Companhia. Para reconciliação do Lucro
(prejuízo) líquido para o EBITDA, vide seção 3.2 do Formulário de Referência.
A Margem EBITDA corresponde à divisão entre o EBITDA e a receita líquida.

Indicadores Financeiros
A Diretoria da Companhia entende que, baseando-se no planejamento de longo prazo, possui
condições financeiras e patrimoniais suficientes para (i) implementar o seu plano de negócios; e (ii)
cumprir com suas obrigações financeiras de curto e longo prazo. Ademais, a Diretoria acredita que
a geração de caixa da Companhia é suficiente para atender o financiamento de suas atividades
atuais e auxiliar a execução do seu plano de negócios.
Em 30 de setembro de 2020, o ativo circulante da Companhia era de R$731,9 milhões, e era superior
em R$81,6 milhões ao passivo circulante, que era de R$650,3 milhões, representando um índice de
liquidez corrente de 1,13x.
Em 31 de dezembro de 2019, o ativo circulante da Companhia era de R$485,8 milhões, e era inferior
em R$61,2 milhões ao passivo circulante, que era de R$547,0 milhões, representando um índice de
liquidez corrente de 0,89x, superior ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018,
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principalmente como resultado de aquisições de novas empresas, assim como pelo crescimento de
vendas das lojas existentes, que consequentemente gerou um aumento no contas a receber de
67,6% na comparação com o exercício findo de 2018.
Em 31 de dezembro de 2018, o ativo circulante da Companhia era de R$333,0 milhões, e era superior
em R$8,3 milhões ao passivo circulante, que era de R$324,7 milhões, representando um índice de
liquidez corrente de 1,03x, inferior ao se comparar com o exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017, em decorrência do incremento do contas a pagar, referente a empresas
adquiridas em 2018, assim como de empréstimos e financiamentos investidos na expansão da rede
de lojas e aquisição de máquinas de depilação a laser.
Em 31 de dezembro de 2017, o ativo circulante da Companhia era de R$153,6 milhões, e era superior
em R$15,3 milhões ao passivo circulante, que era de R$138,3 milhões, representando um índice de
liquidez corrente de 1,11x.
Em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, o índice de Dívida (Caixa) Líquida (Empréstimos,
Financiamentos, Debêntures Circulantes e Não Circulantes menos o Caixa do período e equivalente
de caixa dos exercícios) sobre o EBITDA era de 0,9x, 0,9x e 0,1x, representando um patamar de
alavancagem bastante confortável. Entretanto, em 30 de setembro de 2020, o índice de Dívida (Caixa)
Líquida sobre o EBTIDA atingiu 4,6x, uma vez que o EBITDA do período está temporariamente
afetado pelo impacto da COVID-19 no reconhecimento de receita do período e a Dívida (Caixa)
Líquida da Companhia em 30 de setembro de 2020 é superior a Dívida (Caixa) Líquida de 31 de
dezembro de 2019 devido à aquisição de participação de alguns grupos de franqueados, dos quais
já erámos acionistas.
Considerando a elevada geração de caixa operacional da Companhia, a administração acredita que
possui condições de gerar e/ou captar recursos no mercado de modo a implementar os seus planos
de negócios e investimentos e cumprir com suas obrigações financeiras de curto e longo prazo, como
já vem realizando nos últimos anos.
(b)

comentários dos Diretores sobre a estrutura de capital

Os diretores entendem que a Companhia possui uma estrutura de capital adequada ao cumprimento
das suas obrigações de curto e longo prazo para a condução de suas operações. Cabe destacar que
a Companhia possui uma robusta geração de caixa operacional, que tem impulsionado seu
crescimento orgânico por meio da abertura de novas unidades ao longo destes anos.
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Em 30 de setembro de 2020, nossa relação de Dívida (Caixa) Líquida (Empréstimos,
Financiamentos, Debêntures Circulantes e Não Circulantes menos o Caixa e equivalente de caixa
do período) sobre o EBITDA dos últimos doze meses atingiu 4,6x, com um perfil de Dívida Bruta
adequado, com 71% de nossas amortizações no longo prazo. A Dívida Bruta da Companhia em 30
de setembro de 2020 é superior à Dívida Bruta de 31 de dezembro de 2019 devido à aquisição de
participação de alguns grupos de franqueados, dos quais já éramos acionistas, além do EBITDA
estar pressionado em decorrência do impacto da COVID-19 no reconhecimento de receita do
período.
Em R$ mil
Empréstimos e
financiamentos (circulante)
Empréstimos e
financiamentos (não
circulante)
Debêntures (circulante)
Debêntures (não circulante)
Dívida Bruta
Caixa e equivalentes de caixa
Efeito swap cambial de
empréstimos 4131
Dívida (Caixa) Líquida
EBITDA LTM
Dívida (Caixa)
Líquida/EBITDA
(1)

Em 30 de
setembro de

Em 31 de dezembro de

2020

2019

2018

2017

142.703

74.600

80.796

10.261

344.811

66.113

27.935

5.528

–
–
487.514
(217.084)

–
109.146
249.859
(55.109)

314
53.299
162.344
(69.252)

–
–
15.789
(20.003)

(38.047)

–

–

–

232.383
50.258

194.750
217.771

93.092
104.684

(4.214)
64.215

4,6

0,9

0,9

(0,1)

Para o saldo do EBITDA em 30 de setembro de 2020 é aplicável o conceito de Last Twelve Months (“LTM”), o qual compreende o período
de 01 de outubro de 2019 a 30 de setembro de 2020.

Em 30 de setembro de 2020, o patrimônio líquido da Companhia era de R$224,3 milhões,
praticamente em linha com o patrimônio líquido registrado em 31 de dezembro de 2019, que era de
R$223,2 milhões.
Em 31 de dezembro de 2019, o patrimônio líquido da Companhia era de R$223,2 milhões, valor
superior em R$20,1 milhões ao patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2018, que era de R$203,1
milhões. Este aumento decorreu principalmente pelo lucro do exercício apurado.
Em 31 de dezembro de 2018, o patrimônio líquido da Companhia era de R$203,1 milhões, valor
superior em R$32,1 milhões ao patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2017, que era de R$171,0
milhões. Este aumento decorreu do lucro do exercício apurado.
A Companhia apresentou, nos últimos anos, uma estrutura de capital equilibrada entre capital próprio
e de terceiros, e condizente, na visão da Diretoria, com as atividades e projetos da Companhia, na
proporção apresentada na tabela abaixo:

em R$ milhares, exceto %
Capital de terceiros (passivo
total)
Capital próprio (patrimônio
líquido)
Capital total (capital de
terceiros + capital próprio)
Parcela de capital de terceiros
Parcela de capital próprio

Em 30 de setembro
de
2020
1.161.886

2019
902.074

2018
572.317

2017
247.793

224.328

223.178

203.136

171.033

1.386.214

1.125.252

775.453

418.826

84%
16%

80%
20%

74%
26%

59%
41%

Em 31 de dezembro de

(c)
comentários dos Diretores em relação a capacidade de pagamento em relação aos
compromissos financeiros assumidos
Os diretores entendem que a Companhia tem cumprido com as obrigações referentes a seus
compromissos financeiros e, até a data deste Formulário de Referência, tem mantido a assiduidade
dos pagamentos referidos a esses compromissos.
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A administração da Companhia entende que seus níveis de geração de caixa operacional e de
endividamento a permitem conduzir suas atividades operacionais, bem como implementar sua
estratégia de expansão e crescimento, mediante o uso de recursos próprios e a contratação de
empréstimos e financiamentos para esses fins. Os diretores da Companhia acreditam ter condições
de contratar e capacidade para honrar os empréstimos e financiamentos contratados no curso normal
das atividades da Companhia. Os índices de liquidez e da dívida da Companhia em 30 de setembro
de 2020 e 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017 estão demonstrados na tabela abaixo.
•

Índice de liquidez corrente: em 30 de setembro de 2020, o ativo circulante da Companhia era de
R$731,9 milhões, e era superior em R$81,6 milhões ao passivo circulante, que era de R$650,3
milhões, representando um índice de liquidez corrente de 1,13x. Em 31 de dezembro de 2019, o
ativo circulante da Companhia era de R$485,8 milhões, e era inferior em R$61,2 milhões ao passivo
circulante, que era de R$547,0 milhões, representando um índice de liquidez corrente de 0,89x,
superior ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, principalmente como resultado
de aquisições de novas empresas, que consequentemente gerou um aumento no contas a receber
de 67,6% em comparação ao exercício de 2018. Em 31 de dezembro de 2018, o ativo circulante
da Companhia era de R$333,0 milhões, e era superior em R$8,3 milhões ao passivo circulante, que
era de R$324,7 milhões, representando um índice de liquidez corrente de 1,03x, inferior ao se
comparar com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, principalmente como
resultado do incremento do contas a pagar referente às aquisições realizadas em 2018, bem como
do aumento de empréstimos e financiamentos para aquisição de máquinas de depilação a laser e
da emissão de debêntures. Em 31 de dezembro de 2017, o ativo circulante da Companhia era de
R$153,6 milhões, e era superior em R$15,3 milhões ao passivo circulante, que era de R$138,3
milhões, representando um índice de liquidez corrente de 1,11x.

•

Índice de Dívida (Caixa) Líquida: em 30 de setembro de 2020 e em 31 de dezembro de
2019, 2018 e 2017, o índice de Dívida (Caixa) Líquida (calculado como a soma de
Empréstimos, Financiamentos, Debêntures Circulantes e Não Circulantes menos o Caixa e
equivalente de caixa do período e o efeito contábil resultante de swap cambial das operações
de empréstimos 4131 dividido pelo EBITDA) era de 4,6x, 0,9x, 0,9x e -0,1x, respectivamente.

Em R$ milhões
Ativo Circulante
Passivo Circulante
Índice de Liquidez
corrente
Dívida (Caixa) líquida
EBITDA(1)
/Dívida líquida / EBITDA
(1)

Período de nove
meses findo em
30 de setembro
de
2020
731,9
650,3

Exercício social encerrado em
31 de dezembro de
2019
485,8
547,0

2018
333,0
324,7

2017
153,6
138,3

1,13

0,89

1,03

1,11

232,4
50,3
4,6

194,8
217,8
0,9

93,1
104,7
0,9

(4,2)
64,2
(0,1)

Para o saldo do EBITDA em 30 de setembro de 2020 é aplicável o conceito de Last Twelve Months (“LTM”), o qual compreende o período
de 01 de outubro de 2019 a 30 de setembro de 2020.

Em 31 de dezembro de 2020, com base em demonstrações financeiras preliminares e não auditadas
referentes a tal exercício, o índice de dívida líquida / EBITDA da Companhia era de 2,2x e, portanto,
abaixo do limite de 2,5x previsto em determinados contratos financeiros da Companhia, conforme
indicadas na Seção 10.1(f)(iv) deste Formulário de Referência. A verificação do cumprimento do
índice financeiro se dará com base nas demonstrações financeiras devidamente auditadas da
Companhia referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020. Caso seja verificado,
com base nas demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2020, eventual descumprimento de referido índice, a Companhia iniciará tratativas para
obtenção de dispensa da obrigação de adimplir com referidos covenants (waivers) junto a cada
instituição financeira credora de suas dívidas que contenham tais restrições, a fim de evitar o
vencimento antecipado de tais dívidas que preveem restrições por inadimplemento das obrigações
contratuais. Para mais informações a esse respeito vide fator de risco “A Companhia pode não ser
capaz de cumprir com os índices financeiros ou outras disposições restritivas nos contratos
financeiros (covenants) previstos em contratos que compõem o endividamento atual.”, na seção 4.1
deste Formulário de Referência.
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Apesar da elevação no índice da dívida (Caixa) líquida, a administração da Companhia entende que
a geração crescente de caixa operacional alinhada a um perfil da dívida (Caixa) líquida alongado
assegura a liquidez e recursos de capital suficientes para financiar seus investimentos e honrar seus
compromissos financeiros de curto e longo prazo. Não obstante, a administração não pode garantir
que tal situação permanecerá assim no futuro, considerando o cenário instável do país,
especialmente em meio às incertezas oriundas dos impactos da COVID-19 na economia.
(d)
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes utilizadas
Na data deste Formulário de Referência, as principais fontes de financiamento para capital de giro e
investimento em ativos não circulantes da Companhia foram o caixa gerado por meio de suas
atividades operacionais e a utilização de financiamentos de terceiros, tais como operações de
arrendamento para fazer frente às aquisições de máquinas de depilação a laser, bem como
operações estruturadas e de capital de giro para auxiliar a expansão das suas operações.
Nossos administradores entendem que estamos em uma posição confortável, e que podemos
acessar novas fontes de recursos para suprir eventuais deficiências em caso de falta de crédito e
aprofundamento do cenário político-econômico, incluindo aportes de capital de seus acionistas e
capital de terceiros, como empréstimos e financiamentos.
Para maiores informações sobre os empréstimos e financiamentos da Companhia, vide item 10.1(f)
deste Formulário de Referência.
(e)
fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não
circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez
Na data deste Formulário de Referência, as fontes de financiamento utilizadas pela Companhia e por
suas controladas são adequadas para capital de giro e para investimentos em ativos não circulantes,
de forma que a Diretoria não vislumbra necessitar de fontes de financiamento adicional para capital
de giro e para investimentos em ativos não circulantes.
No entanto, caso sejam necessários recursos adicionais para cobertura de deficiência de liquidez no
curto prazo, a Companhia pretende captar recursos junto ao mercado de capitais brasileiro e/ou junto
a instituições financeiras.
(f)

níveis de endividamento e as características de tais dívidas

Em 30 de setembro de 2020, a dívida bruta total da Companhia atingiu o montante de R$487,5
milhões, representado um aumento de 95,1% quando comparado com a dívida bruta total em 31 de
dezembro de 2019, em decorrência das novas linhas de crédito contratadas. O arrefecimento da
crise possibilitou o investimento desses recursos no aumento da participação societária de empresas
controladas e na abertura de novas unidades. Mesmo assim, a Companhia ainda conseguiu manter
parte dos recursos em Caixa.
Em 31 de dezembro de 2019, a dívida bruta total da Companhia atingiu o montante de R$249,9
milhões, representando um aumento de 53,9% quando comparado com a dívida bruta total em 31
de dezembro de 2018, em decorrência, principalmente, da integralização completa das debêntures,
cujos recursos foram destinados à aquisição de franqueados e à expansão orgânica.
Em 31 de dezembro de 2018, o endividamento bruto total da Companhia atingiu o montante de R$162,3
milhões, representando um aumento de 928,2% quando comparado com a dívida bruta total em 31 de
dezembro de 2017, principalmente em decorrência do recebimento da 1ª tranche das debêntures, cujos
recursos foram destinados à aquisição de franqueados e à expansão orgânica da rede.
Em 31 de dezembro de 2017, a dívida bruta total da Companhia atingiu o montante de R$15,8
milhões.
i.

contratos de empréstimo e financiamento relevantes
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A tabela abaixo apresenta as principais características dos empréstimos, financiamentos e
debêntures (circulante e não circulante) vigentes em 30 de setembro de 2020, bem como seus
respectivos saldos devedores em 30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017:
Instituição
financeira

Tipo

Vencimento

ABC
Astral

Capital de Giro
Capital de Giro

mar/21
abr/19

Aymoré

Leasing Financeiro

out/20

BNDES

Capital de Giro

jun/18

Bradesco

Capital de Giro

mar/23

Bradesco

Leasing Financeiro

fev/24

Caixa
Citibank
Citibank

Leasing Financeiro
Leasing Financeiro
Empréstimo 4131 (i)

mai/21
nov/23
mar/24

Daycoval

Capital de Giro

mar/23

Itaú

Capital de Giro

out/21

Itaú

Empréstimo 4131 (i)

mar/23

Outros

Capital de Giro

jun/20

Safra

Capital de Giro

jan/22

Santander

Capital de Giro

dez/22

Santander

Leasing Financeiro

ago/23

Santander

Empréstimo 4131 (i)

mar/25

Votorantim

Leasing Financeiro

jul/22

Santander

Debêntures

dez/22 (ii)

Encargos
financeiros
0,96% a.m.
2,8% a.m.
1,48% a
2,21% a.m.
0,73% a
1,14% a.m.
1,06% a
2,73% a.m.
0,96% a
2,73% a.m.
0,45% a.m.
0,78% a.m.
0,75% a.m.
1,19% a
1,28% a.m.
0,73% a
2,84% a.m.
0,86% a
0,99% a.m.
2,3% a.m.
1,17% a
1,25% a.m.
0,85% a
2,65% a.m.
0,95% a
2,32%
CDI + spread
0,96% a
1,11% a.m.
0 81% a.m.
Total

Saldo
(em R$ mil)
30/09/2020 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017
1.636
5.113
5.000
87
10

228

619

432

-

-

-

43

8.880

2.499

4.461

-

14.595

12.591

577

-

81
83.100

170
10.591
-

179
-

-

2.796

3.324

125

240

28.629

2.460

16.735

1.769

173.475

79.007

26.100

5.000

-

-

297

-

927

1.379

1.868

-

-

17.091

52.683

205

17.712

-

-

8.100

151.154

-

-

-

4.519

6.260

-

-

487.514

109.146
249.859

53.613
162.344

15.789

(i) A Companhia possui contratos de empréstimo na modalidade 4.131 junto ao Banco Itaú denominados em dólares norte-americanos e,
para mitigar o risco de variação cambial, celebrou contratos de swap para proteção de taxa de câmbio com a mesma instituição financeira
atrelada aos mesmos prazos e valores da operação original para anular qualquer exposição cambial, convertendo os encargos
financeiros em juros pré-fixados de 11,88% ao ano.
(ii) Em 20 de março de 2020 a Companhia, através de sua controlada Corporeos Serviços Teraupeticos S.A., contratou um novo empréstimo
junto ao banco Itaú Unibanco S.A. no valor de R$140.000 com vencimento em 20 de março de 2025. Os recursos líquidos obtidos por
meio dessa captação foram destinados para a liquidação integral das debêntures. A liquidação ocorreu em 14 de abril de 2020, com
pagamento de R$110.000 de principal e R$18.905 de juros.

Abaixo são descritas as principais características dos financiamentos e empréstimos relevantes em
vigor em 30 de setembro de 2020:
Contratos de Abertura de Crédito com o Citibank N.A.
Em 04 de fevereiro de 2020, a Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A. firmou contrato de empréstimo
com o banco Citibank N.A., no valor total agregado de até USD 2.500.000,00, com vencimento em
06 de fevereiro de 2024. Como garantia foi emitida uma Standby Letter of Credit, pelo Banco Citibank
S.A., em 06 de fevereiro de 2020. Além disso, a Companhia é interveniente e devedora solidária da
Corpóreos Serviços Terapêuticos no âmbito do contrato. Sobre o saldo devedor do principal, incidirão
juros calculados na base da taxa LIBOR trimestral apurada dois dias úteis antes da data do
desembolso, acrescido de um spread de 1,78% ao ano.
Em 30 de janeiro de 2020, a Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A. firmou contrato de empréstimo
com o banco Citibank N.A., no valor total de USD 2.500.000,00, com vencimento em 27 de fevereiro
de 2024. Como garantia foi emitida uma Standby Letter of Credit, pelo Banco Citibank S.A., em 31
de janeiro de 2020. Além disso, a Companhia é interveniente e devedora solidária da Corpóreos
Serviços Terapêuticos no âmbito do contrato.
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Em 26 de novembro de 2019, a Winners Corp Serviços Estéticos S.A. firmou contrato de empréstimo
com o banco Citibank N.A., no valor total agregado de até USD 500.000,00, com vencimento em 28
de novembro de 2023. Como garantia foi emitida uma Standby Letter of Credit pelo Banco Citibank
S.A., em 29 de novembro de 2019. Além disso, a Companhia é interveniente e devedora solidária da
Winners Corp Serviços Estéticos S.A. no âmbito do contrato. O contrato foi pré pago e não possui
saldo devedor em aberto.
Em 26 de novembro de 2019, a Tew Estética Ltda. firmou contrato de empréstimo com o banco
Citibank N.A., no valor total agregado de até USD 2.000.000,00, com vencimento em 28 de novembro
de 2023. Como garantia foi emitida uma Standby Letter of Credit pelo Banco Citibank S.A., em 29 de
novembro de 2019. Além disso, a Companhia é interveniente e devedora solidária da Tew Estética
Ltda. no âmbito do contrato. Sobre o saldo devedor do principal, incidirão juros calculados com base
na taxa LIBOR trimestral apurada dois dias úteis antes da data do desembolso, acrescido de um
spread de 1,76% ao ano.
Contrato para Realização de Operações de SWAP com o Citibank N.A. Filial Brasileira e o
Banco Citibank S.A.
Em 18 de dezembro de 2019, a Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A. firmou Contrato para
Realização de Operações de Swap e Operações do Mercado de Derivativos com o Citibank N.A. –
Filial Brasileira e Banco Citibank S.A. Em 29 de janeiro de 2020 e 31 de janeiro de 2020, a Corpóreos
Serviços Terapêuticos S.A. celebrou as notas de negociação de swap com fluxo de caixa com o
Banco Citibank S.A. nº 8338013 e nº 83359134 que preveem que o banco receba a variação do dólar
mais juros equivalentes a 8,73% ao ano.
Em 19 de fevereiro de 2020, a Urban Laser Serviços Estéticos S.A. firmou Contrato para Realização
de Operações de Swap e Operações do Mercado de Derivativos com o Citibank N.A. – Filial Brasileira
e Banco Citibank S.A. Em 04 de março de 2020 e em 09 de março de 2020, a Urban Laser Serviços
Estéticos S.A. celebrou as notas de negociação de swap com fluxo de caixa com o Banco Citibank
S.A. nº 83549308 e nº 83579773 que preveem que o banco receba a variação do dólar mais juros
de 8,73% ao ano.
Em 18 de novembro de 2019, a Tew Estética Ltda. firmou Contrato para Realização de Operações
de Swap e Operações do Mercado de Derivativos com o Citibank N.A. – Filial Brasileira e o Banco
Citibank S.A. Em 19 de novembro de 2019, a Tew Estética Ltda. celebrou a nota de negociação swap
com fluxo de caixa com o Banco Citibank S.A. nº 82996568 que prevê que o banco receba a variação
do dólar mais juros de 9,38% ao ano.
Cédula de Crédito Bancário nº 39209945
Em 12 de junho de 2020, a E.L. Rio Serviços de Depilação Estética Ltda. emitiu, em favor do Itaú
Unibanco S.A., a Cédula de Crédito Bancário nº 39209945, com vencimento em 07 de dezembro de
2021, no valor total de R$ 10.000.000,00, a ser pago em 6 parcelas, sendo que o vencimento da
primeira parcela se dará em 08 de janeiro de 2021 e o vencimento da última parcela em 15 de junho
de 2021. Sobre o valor do principal incidirão juros equivalentes à taxa CDI + 4,32% ao ano. A
Companhia e a EL Franchising Ltda. são devedoras solidárias.
Cédula de Crédito Bancário nº 87896061
Em 21 de setembro de 2020, a Urban Laser Serviços Estéticos S.A. emitiu, em favor do Itaú Unibanco
S.A., a Cédula de Crédito Bancário nº 87896061, com vencimento em 21 de março de 2023, no valor
total de R$ 21.500.000,00, a ser pago em 30 parcelas, sendo que o vencimento da primeira parcela
se dará em 21 de outubro de 2020 e o vencimento da última parcela em 21 de março de 2023. Sobre
o valor principal incidirão juros equivalentes a 100% da taxa DI + 4,50% ao ano.
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Contrato de Empréstimo Internacional com o Itaú Unibanco e Operação de Swap
Em 20 de março de 2020, a Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A. firmou contrato de empréstimo
internacional com o Itaú Unibanco S.A. Nassau Branch, no valor total agregado de até EUR
25.057.722,25, com vencimento em 20 de março de 2025. Na mesma data, a Corpóreos Serviços
Terapêuticos S.A. celebrou as notas de negociação de swap com fluxo de caixa no valor de R$
140.000.000,00, a ser pago em 8 parcelas, sendo que o vencimento da primeira parcela se dará em
20 de setembro de 2020 e o vencimento da última parcela em 20 de março de 2025. Sobre o valor
principal incidirão juros equivalentes a 100% da taxa DI + 3,75% ao ano.
Contrato de Empréstimo Internacional com o Itaú BBA e Operações de Swap
Em 12 de junho de 2019, a Urban Laser Serviços Estéticos S.A. firmou contrato de empréstimo
internacional com o Itaú BBA International PLC, no valor total agregado de até USD 5.838.393,27,
com vencimento em 17 de agosto de 2021. A Companhia é devedora solidária no âmbito do contrato.
Em 17 de junho de 2019, a Urban Laser Serviços Estéticos S.A. celebrou as notas de negociação de
swap com fluxo de caixa com o Itaú Unibanco S.A. nº 109819060009300, no valor de R$
22.500.000,00, nº 109819060009400, no valor de R$ 45.000.000,00. Em 06 de novembro de 2019,
a Urban Laser Serviços Estéticos S.A. celebrou a nota de negociação de swap com fluxo de caixa
com o Itaú Unibanco S.A. nº 109819110003900, no valor de R$ 23.820.644,58. Todas as notas de
negociação de swap preveem que o banco receba a variação do dólar mais juros de 7,09% ao ano.
Cédula de Crédito Bancário nº 1025923
Em 07 de abril de 2020, e posteriormente aditada em 12 de junho de 2020, a Corpóreos Serviços
Terapêuticos S.A. emitiu, em favor do Banco Santander (Brasil) S.A., Luxembourg Branch, a Cédula
de Crédito Bancário nº 1025923, com vencimento em 19 de março de 2025, no valor total de R$
117.000.000,00, sendo que o vencimento da primeira parcela se deu em 13 de julho de 2020 e da
última se dará em 19 de março de 2025. Sobre o valor do principal incidirão juros equivalentes à taxa
CDI + 3.41768% ao ano. A Companhia e a EL Franchising Ltda. são avalistas e a Cédula foi garantida
por cessão fiduciária de direitos creditórios e pela Standby Letter of Credit T059825.
Cédula de Crédito Bancário nº 1023819
Em 09 de março de 2020, a Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A. emitiu, em favor do Banco
Santander (Brasil) S.A., Luxembourg Branch, a Cédula de Crédito Bancário nº 1023819, com
vencimento em 02 de março de 2022, no valor total de R$ 50.000.000,00, a ser pago à vista. Sobre o
valor do principal incidirão juros equivalentes à taxa CDI + 2,775% ao ano. A EL Franchising Ltda. é
avalista e a Cédula foi garantida por Standby Letter of Credit emitida pelo Banco Santander (Brasil)
S.A.
ii.

outras relações de longo prazo mantidas com instituições financeiras

Na data deste Formulário de Referência, a Companhia não possui outras relações de longo prazo
mantidas com instituições financeiras, além daquelas já descritas no item 10.1(f)(i) deste Formulário
de Referência.
iii.

grau de subordinação entre as dívidas da Companhia

Nenhuma das dívidas financeiras da Companhia e de suas controladas existentes em 30 de
setembro de 2020 possuía cláusula específica contratual de subordinação. Desta forma, o grau de
subordinação entre as dívidas financeiras da Companhia e de suas controladas segue o quanto
determinado na legislação em vigor, sendo que as dívidas com garantia real contam com
preferências e prerrogativas previstas em lei.
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iv.
restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de endividamento
e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão
de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário, bem como se o emissor
vem cumprindo essas restrições.
Alguns empréstimos e financiamentos firmados pela Companhia ou suas controladas possuem
cláusulas restritivas relacionadas ao vencimento antecipado das dívidas em casos de mudança direta
ou indireta do controle societário da Companhia, à realização de reorganizações societárias pela
Companhia ou por qualquer sociedades controlada pela Companhia, à alteração do objeto social e
ao pagamento de dividendos, lucros ou juros sobre o capital próprio acima do mínimo obrigatório
pela Lei das Sociedades por Ações, as quais são consideradas usuais para esses tipos de
operações. Mais detalhes sobre tais restrições estão descritos abaixo:
Os contratos dispõem que enquanto houver valores devidos e em aberto sob o
instrumento, o cliente obriga-se a não:

Contratos de
Abertura de
Crédito com o
Citibank N.A.

(i)

Alienar, transferir, arrendar ou vender ativos;

(ii)

Realizar ou participar de reorganizações societárias, incluindo, mas não se
limitando a fusões, incorporações, cisões ou consolidações;

(iii)

Alterar sua natureza e/ou estrutura jurídica, bem como seu controle societário,
ainda que indiretamente;

(iv)

Promover qualquer alteração ao seu objeto social atual; e

(v)

Efetuar o pagamento de dividendos, lucros, juros sobre capital próprio ou
qualquer outra participação no lucro contratual ou estatutariamente prevista,
acima do mínimo obrigatório, conforme estabelecido por lei ou por seu
contrato ou estatuto social em vigor na presente data.

Além disso, o Citibank poderá considerar antecipadamente vencido o contrato e exigir
imediatamente o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo cliente na
hipótese de ocorrer qualquer mudança, direta ou indireta, no controle acionário do
cliente.
Os contratos exigem que, durante a vigência, o cliente mantenha os seguintes índices
financeiros que serão avaliados pelo Citibank, com base nos balanços auditados, caso
existam, consolidados do cliente: Endividamento Líquido (Dívida Bancária Líquida
Total/EBITDA): (dívida financeira total, incluindo dívida bancária, subtraído o valor de
caixa e aplicações financeiras de curto prazo), dividido pelo resultado operacional
antes dos juros, imposto de renda e contribuição social, depreciação e amortização,
inferior ou igual a 2.5x, com base no encerramento de cada exercício social.
Os contratos dispõem que o Citibank Brasil considerará vencido antecipadamente os
contratos e todas as operações representadas pelas notas de negociação celebradas
sob a sua égide, se:
Contratos para
Realização de
Operações de
SWAP com o
Citibank N.A.
Filial Brasileira e
o Banco Citibank
S.A.

(i)

o cliente vender ou dispuser de outra forma da totalidade ou de parte
substancial dos seus negócios tal como presentemente conduzidos;

(ii)

o cliente participar de processo de consolidação societária ou fusão, e a
entidade resultante ou sobrevivente não assumir ou ratificar as obrigações
sob o contrato ou cada uma das notas de negociação; ou se qualquer garantia
prestada não se estender à entidade resultante ou sobrevivente, ou se a
capacidade da entidade resultante ou sobrevivente de honrar suas
obrigações for inferior à da entidade anterior;

(iii)

se ocorrer mudança no controle acionário da cliente.
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A CCB prevê que o Itaú poderá considerar antecipadamente vencidas as obrigações
decorrentes da Cédula na ocorrência de qualquer dos seguintes casos:
Cédula de
Crédito Bancário
nº 39209945

(i)

ocorrer qualquer processo de reorganização societária ou alteração de
controle, direto ou indireto, em que o cliente esteja envolvido;

(ii)

alteração do objeto social ou da atividade principal do cliente ou alienação de
estabelecimento comercial ou de parcela significativa de bens ou direitos de
seu ativo permanente.

A CCB prevê que o Itaú poderá considerar antecipadamente vencidas as obrigações
decorrentes da Cédula na ocorrência de qualquer dos seguintes casos:
Cédula de
Crédito Bancário
nº 87896061

(iii)

ocorrer qualquer processo de reorganização societária ou alteração de
controle, direto ou indireto, em que o cliente esteja envolvido;

(iv)

alteração do objeto social ou da atividade principal do cliente ou alienação de
estabelecimento comercial ou de parcela significativa de bens ou direitos de
seu ativo permanente.

O contrato prevê que a dívida poderá ser considerada antecipadamente vencida e
desde logo exigível, independentemente de qualquer notificação judicial e/ou
extrajudicial, na ocorrência de qualquer dos seguintes casos:

Contrato de
Empréstimo
Internacional
com o Itaú
Unibanco
Nassau Branch e
Operação de
Swap (AGE
1147888)

(i)

mudança ou alteração do objeto social e/ou das atividades realizadas pelo
devedor ou por qualquer devedor solidário, de forma a substituir ou a agregar
às atividades desenvolvidas novos negócios que tenham prevalência ou
possam representar desvios em relação às atividades desenvolvidas;

(ii)

se houver alteração ou modificação da composição do capital social do
devedor e/ou de qualquer devedor solidário, ou se ocorrer qualquer
mudança, transferência ou a cessão, direta ou indireta, do controle
societário/acionário, ou ainda a incorporação, fusão ou cisão do devedor e/ou
de qualquer devedor solidário, sem a prévia e expressa anuência do credor;

(iii)

se houver a cessão, venda, alienação e/ou qualquer outra forma de
transferência, gratuita ou onerosa, pelo devedor ou por qualquer devedor
solidário, de bens escriturados no ativo imobilizado (cuja valor corresponda
a mais de 10% do valor da rubrica) ou de ativos e/ou participações em
subsidiárias e/ou controladas que gerem, de forma individual ou agregada,
mais do que 10% da receita líquida do devedor ou do devedor solidário
(considerado um período de 12 meses).

Além disso, o cliente é obrigado a manter índice resultante do quociente entre sua
Dívida Bancária Líquida por sua EBITDA igual ou inferior a 2,5x.
A dívida poderá ser considerada antecipadamente vencida e desde logo exigível,
independentemente de qualquer notificação judicial e/ou extrajudicial, na ocorrência
dos seguintes casos:
(i)

se houver alteração ou modificação das atividades realizadas pelo devedor
ou por qualquer garantidor, ou alteração do objeto social do devedor ou de
qualquer garantidor, sem a prévia e expressa anuência do credor, de forma
a alterar as atuais atividades principais do devedor e/ou de qualquer
garantidor, ou a agregar a essas atividades novos negócios que tenham
prevalência ou possam representar desvios em relação às atividades
atualmente desenvolvidas;

(ii)

se houver alteração ou modificação da composição do capital social do
devedor e/ou de qualquer garantidor, ou se ocorrer qualquer mudança,
transferência ou a cessão, direta ou indireta, do controle societário/acionário
ou na capacidade de dirigir a administração ou as operação do devedor e/ou
de qualquer garantidor, ou ainda a incorporação, fusão ou cisão do devedor
e/ou de qualquer garantidor, sem a prévia e expressa anuência do credor.

Contrato de
Empréstimo
Internacional
com o Itaú BBA
e Operações de
Swap
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A CCB prevê que o banco terá o direito de considerar a cédula antecipadamente
vencida e exigir imediatamente do cliente, dos avalistas e de quaisquer terceiros
garantidores, o cumprimento integral das obrigações assumidas, nas seguintes
hipóteses:
(i)

se o cliente, os avalistas e/ou quaisquer terceiros garantidores tiverem o seu
controle societário direto ou indireto transferido a terceiro ou vierem a ser
incorporados, ou ocorrer a fusão, ou a transferência, seja por cisão ou por
qualquer outra forma, de ativos operacionais para outra entidade sem que o
banco tenha manifestado, formalmente, a decisão de manter vigente a
cédula, antes de tal transferência;

(ii)

mudança ou alteração do objeto social do cliente, dos avalistas e/ou de
quaisquer terceiros garantidores, de forma a alterar as atuais atividades
principais do cliente, dos avalistas e/ou de quaisquer terceiros garantidores,
respectivamente, ou a agregar a essas atividades novos negócios que
tenham prevalência ou possam representar desvios em relação às atividades
atualmente desenvolvidas.

Cédula de
Crédito Bancário
nº 1025923

A CCB prevê que o banco terá o direito de considerar a cédula antecipadamente
vencida e exigir imediatamente do cliente, dos avalistas e de quaisquer terceiros
garantidores, o cumprimento integral das obrigações assumidas, nas seguintes
hipóteses:
(i)

se o cliente, os avalistas e/ou quaisquer terceiros garantidores tiverem o seu
controle societário direto ou indireto transferido a terceiro ou vierem a ser
incorporados, ou ocorrer a fusão, ou a transferência, seja por cisão ou por
qualquer outra forma, de ativos operacionais para outra entidade sem que o
banco tenha manifestado, formalmente, a decisão de manter vigente a
cédula, antes de tal transferência;

(ii)

mudança ou alteração do objeto social do cliente, dos avalistas e/ou de
quaisquer terceiros garantidores, de forma a alterar as atuais atividades
principais do cliente, dos avalistas e/ou de quaisquer terceiros garantidores,
respectivamente, ou a agregar a essas atividades novos negócios que
tenham prevalência ou possam representar desvios em relação às atividades
atualmente desenvolvidas.

Cédula de
Crédito Bancário
nº 1023819

Além disso, nos contratos celebrados com o Citibank N.A., Itaú Unibanco Nassau Branch e
Santander é obrigatória a manutenção, pela devedora, do endividamento líquido (dívida bancária
líquida/EBITDA), dividido pelo resultado operacional antes dos juros, imposto de renda e contribuição
social, depreciação e amortização, inferior ou igual a 2,5x, com base no encerramento de cada
exercício social.
Em 30 de setembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, o índice de dívida (caixa)
líquida (calculado como a soma de Empréstimos, Financiamentos, Debêntures Circulantes e Não
Circulantes menos o Caixa e equivalente de caixa e efeito contábil resultante do swap cambial das
operações de empréstimos 4131 do período dividido pelo EBITDA) era de 4,6x, 0,9x, 0,9x e -0,1x,
respectivamente.
Atendimento aos covenants financeiros
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia estava em conformidade com todas as restrições e índices
financeiros estabelecidos nos contratos financeiros acima descritos. No entanto, em 30 de setembro de
2020, o índice de endividamento líquido (quociente “Dívida Bancária Líquida Total/EBITDA”) da
Companhia era de 4,6x e, portanto, acima do limite de 2,5x previsto em determinados contratos
financeiros da Companhia. Em 31 de dezembro de 2020, com base em demonstrações financeiras
preliminares e não auditadas referentes a tal exercício, o referido índice financeiro era equivalente a 2,2x,
ou seja, dentro do limite previsto nos contratos financeiros da Companhia em questão. No entanto, a
efetiva verificação do cumprimento do índice financeiro se dará com base nas demonstrações financeiras
devidamente auditadas da Companhia referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020.
Caso seja verificado, com base nas demonstrações financeiras auditadas referentes ao exercício
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encerrado em 31 de dezembro de 2020, eventual descumprimento de referido índice, a Companhia
iniciará tratativas para obtenção de dispensa da obrigação de adimplir com referidos covenants (waivers)
junto a cada instituição financeira credora de suas dívidas que contenham tais restrições, a fim de evitar
o vencimento antecipado de tais dívidas que preveem restrições por inadimplemento das obrigações
contratuais. No entanto, não há garantia de que, caso solicitados, tais waivers serão obtidos. Para mais
informações a esse respeito vide fator de risco “A Companhia pode não ser capaz de cumprir com os
índices financeiros ou outras disposições restritivas nos contratos financeiros (covenants) previstos em
contratos que compõem o endividamento atual.”, na seção 4.1 deste Formulário de Referência.
(g)

limites de utilização dos financiamentos contratados e percentuais já utilizados

Em 30 de setembro de 2020, a Companhia possuía R$487,5 milhões de empréstimos,
financiamentos e debêntures mencionados no item 10.1(f) acima. Na data deste Formulário de
Referência, a Companhia não dispunha de nenhum contrato de financiamento cujo desembolso não
tenha sido realizado integralmente.
O relacionamento da Companhia com instituições financeiras de primeira linha permite o acesso a
linhas de créditos adicionais, na hipótese de haver necessidade.
(h)

alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

Os números e análises a seguir apresentados derivam das informações contábeis intermediárias
consolidadas revisadas referentes aos períodos de nove meses findos em 30 de setembro de 2020
e 2019 e das demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Companhia referentes aos
exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2019, 2018 e 2017, respectivamente.
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
Comparação do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 com o período de
nove meses findo em 30 de setembro de 2019
AV (%)

AH (%)

100,0%
-62,4%

Período de nove
meses findo em
30 de setembro
de 2019
500.685
(206.031)

100,0%
-41,1%

-37,1%
-4,7%

37,6%
-11,8%

294.654
(7.983)

58,9%
-1,6%

-59,7%
364,1%

-29,6%

(138.084)

-27,6%

-32,6%

0,5%

8.449

1,7%

81,5%

(9.970)

3,2%

157.036

31,4%

-106,3%

Receitas financeiras
Despesas financeiras

37.374
(72.101)

11,9%
-22,9%

12.667
(40.328)

2,5%
-8,1%

195,1%
78,8%

Resultado financeiro

(34.727)

-11,0%

(27.661)

-5,5%

25,5%

(44.697)

-14,2%

129.375

25,8%

-134,5%

-8,1%

(33.460)

-6,7%

-23,7%

1,5%

(10.128)

-2,0%

-146,0%

-20,8%

85.787

17,1%

-176,4%

Período de nove
meses findo em 30 de
setembro de 2020

AV (%)

Receita líquida de vendas
Custo dos serviços prestados

315.055
(196.437)

Lucro bruto
Despesas com vendas
Despesas gerais e
administrativas
Outras receitas operacionais,
líquidas
Lucro (prejuízo) operacional
antes do resultado
financeiro

118.618
(37.053)
(93.102)

(em R$ milhares, exceto %)

Lucro antes do imposto de
renda e contribuição social
Imposto de Renda e
Contribuição Social Corrente
Imposto de Renda e
Contribuição Social Diferido
Lucro (prejuízo) líquido do
exercício

1.567

(25.532)

4.660

(65.569)
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Receita líquida de vendas
No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, a receita líquida de vendas e serviços
da Companhia diminuiu 37,1% ou R$185,6 milhões, passando de R$500,7 milhões no período de
nove meses findo em 30 de setembro de 2019, para R$315,1 milhões no período de nove meses
findo em 30 de setembro de 2020.
Em decorrência das medidas restritivas, associadas à disseminação da pandemia de COVID-19,
tivemos que encerrar temporariamente as operações de nossas lojas, a partir do dia 23 de março de
2020. Ao longo dos meses posteriores, fomos reabrindo gradualmente nossas lojas até o mês de
setembro, quando nossa operação foi totalmente restabelecida. Durante esses meses, apesar de
estarmos realizando vendas de novos contratos e contarmos com clientes ativos e pagantes dos
serviços previamente contratados, não foi possível realizar as sessões nas unidades que estiveram
fechadas. Consequentemente, nesse período, conforme práticas contábeis definidas pela
Companhia, não ocorreu o reconhecimento de receita sobre serviços, dado a impossibilidade destes
serem prestados. Os respectivos valores foram mantidos momentaneamente em uma conta do
Passivo Circulante denominada “Receita a Diferir”. Com a reabertura das unidades e
restabelecimento de nossos serviços, nossos clientes poderão ser atendidos novamente seguindo o
curso normal de suas sessões, conforme previsto em nossa estimativa de reconhecimento em
receita. A nossa melhor estimativa sobre o montante da receita contratada e não reconhecida durante
o período, em que as unidades estavam temporariamente suspensas, em 30 de setembro de 2020
é de R$ 100,4 milhões. Esse efeito tenderá a se compensar nos meses seguintes, no momento em
que conseguirmos concluir a prestação dos serviços previamente contratados, normalizando esse
efeito do encerramento intempestivo de nossa atividade.
Custos dos serviços prestados
No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, os custos dos serviços prestados da
Companhia diminuíram 4,7% ou R$9,6 milhões, passando de R$206,0 milhões no período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2019, para R$196,4 milhões no período de nove meses findo em
30 de setembro de 2020, seguindo o fechamento de nossas unidades, seguindo as orientações do
Governo, como forma de evitar a disseminação da COVID-19. Além disso, em linha com as medidas
de resposta e enfrentamento à pandemia anunciadas pelo Governo Federal na Medida Provisória
936 (MP936), parte das consultoras e a totalidade das fisioterapeutas da Companhia tiveram seus
contratos de trabalho temporariamente suspensos, gerando uma economia de aproximadamente R$
15,0 milhões. Adicionalmente, a Companhia renegociou certos contratos de aluguel durante o
período em que as unidades estiveram fechadas, gerando assim uma economia nesta linha.
Importante ressaltar que, durante o período de pandemia, focamos na reestruturação e otimização
dos quadros de funcionários de nossas lojas, aumentando o nível de eficiência de nossa operação.
Lucro bruto
No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, o lucro bruto da Companhia diminuiu
59,7% ou R$176,0 milhões, passando de R$294,7 milhões no período de nove meses findo em 30
de setembro de 2019, para R$118,6 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de
2020, decorrente da variação negativa da receita, como já explicado anteriormente, e parcialmente
compensado pela redução de custos no período.
Despesas com vendas
As despesas com vendas da Companhia aumentaram 364,1%, ou R$29,1 milhões, alcançando
R$37,1 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, comparado a R$8,0
milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019. Esta variação decorreu,
principalmente, dos maiores esforços e incentivos voltados ao time comercial, visando manter a
proximidade com nossa base de clientes atuais e potenciais, gerando vendas mesmo no período em
que nossas unidades estavam fechadas.
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Despesas gerais e administrativas
As despesas gerais e administrativas da Companhia reduziram 32,6%, ou R$45,0 milhões,
alcançando R$93,1 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, comparado
a R$138,1 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019. Esta variação
ocorreu, principalmente, devido aos esforços da Companhia em gerar eficiências na operação e
renegociar contratos com determinados provedores de serviço, de forma a proteger a rentabilidade
da Companhia. Entre essas negociações temos, principalmente, a redução nos serviços de call
center, seguindo os investimentos realizados em nosso aplicativo, que permitiu que este absorvesse
parte da demanda dos call centers.
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado financeiro
O lucro operacional antes do resultado financeiro e do imposto de renda e contribuição social da
Companhia apresentou uma redução de R$167,0 milhões, passando de um lucro de R$157,0
milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019 para um prejuízo de R$10,0
milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020. Esta variação ocorreu,
principalmente, devido aos fatores já descritos nos demais itens acima.
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
As receitas financeiras da Companhia apresentaram um aumento de 195,1% ou R$ 24,7 milhões,
representando uma receita financeira de R$37,4 milhões no período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2020, comparado a R$12,7 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro
de 2019. Esta variação ocorreu, principalmente, devido à variação positiva na linha de ganho em
opções de compra e venda de participações de não controladores, além do desconto de
arrendamento de imóveis resultante do fechamento de lojas devido a pandemia da COVID-19.
Despesas financeiras
As despesas financeiras da Companhia apresentaram um aumento de R$31,8 milhões ou 78,8%,
representando uma despesa financeira de R$72,1 milhões no período de nove meses findo em 30
de setembro de 2020, comparado a R$40,3 milhões no período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2019. Esta variação ocorreu, principalmente, devido ao break-up fee referente à
quitação antecipada das debêntures de emissão da Corpóreos – Serviços Terapêuticos S.A.,
controlada da Companhia, durante o segundo trimestre de 2020, bem como a renegociação e
alongamento de algumas dívidas e a variação negativa na linha de perda em opções de compra e
venda de participações de não controladores.
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
O lucro antes do imposto de renda e da contribuição social da Companhia diminuiu R$174,1 milhões,
alcançando um prejuízo de R$44,7 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de
2020, comparado a R$129,4 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019.
Esta redução é explicada pelas variações comentadas acima.
Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido)
O imposto de renda e contribuição social sobre o lucro corrente e diferido da Companhia reduziu R$
22,7 milhões ou 52,1%, alcançando uma despesa de R$20,9 milhões no período de nove meses
findo em 30 de setembro de 2020, comparado a uma despesa de R$43,6 milhões no período de
nove meses findo em 30 de setembro de 2019. Essa variação ocorreu, principalmente, devido à
redução no lucro do período.
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Lucro líquido do Período
No período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020, o lucro líquido da Companhia diminuiu
R$151,4 milhões, passando de um lucro de R$85,8 milhões no período de nove meses encerrado
em 30 de setembro de 2019 para um prejuízo de R$65,6 milhões no período de nove meses
encerrado em 30 de setembro de 2020. Esta redução é explicada pelas demais variações
comentadas acima.
Comparação entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e de 2018
(em R$ milhares, exceto %)
Receita líquida de vendas
Custo dos serviços
prestados

Exercício social
encerrado em 31 de
dezembro de 2019
647.595
(285.384)
362.211

Lucro bruto
Despesas com vendas
Despesas gerais e
administrativas
Outras receitas
operacionais, líquidas
Lucro operacional antes
do resultado financeiro

AV (%)

AH (%)

100,0%

Exercício social
encerrado em 31 de
dezembro de 2018
336.291

100,0%

92,6%

-44,1%

(158.474)

-47,1%

80,1%

55,9%

177.817

52,9%

103,7%

AV (%)

(26.920)

-4,2%

(13.205)

-3,9%

103,9%

(177.334)

-27,4%

(106.436)

-31,6%

66,6%

614

0,1%

24.461

7,3%

-97,5%

158.571

24,5%

82.637

24,6%

91,9%

Receitas financeiras
Despesas financeiras

8.023
(54.375)

1,2%
-8,4%

1.691
(26.170)

0,5%
-7,8%

374,5%
107,8%

Resultado financeiro

(46.352)

-7,2%

(24.479)

-7,3%

89,4%

112.219

17,3%

58.158

17,3%

93,0%

(51.695)

-8,0%

(20.349)

-6,1%

154,0%

4.856

0,7%

770

0,2%

530,6%

65.380

10,1%

38.579

11,5%

69,5%

Lucro antes do imposto
de renda e contribuição
social
Imposto de Renda e
Contribuição Social Corrente
Imposto de Renda e
Contribuição Social Diferido
Lucro líquido do exercício

Receita líquida de vendas
A receita líquida de vendas da Companhia aumentou R$311,3 milhões ou 92,6% no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, passando de R$336,3 milhões no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2018 para R$647,6 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2019. Esta variação é explicada pelo aumento das vendas, decorrente da abertura de 232 novas
unidades ao longo dos anos de 2018 e 2019, pela maturação das lojas novas, além da realização de
aquisições de grupos de franqueados, onde a Companhia passou a registrar 100% de seus
resultados e que contribuíram com aproximadamente R$ 85,0 milhões na receita líquida de 2019.
Custos dos serviços prestados
No exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, os custos dos serviços prestados da
Companhia aumentaram 80,1% ou R$ 126,9 milhões, passando de R$ 158,5 milhões no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018, para R$ 285,4 milhões no exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019. Esta variação ocorreu devido à consolidação de grupos de franqueados
que foram adquiridos no ano, os quais totalizavam 56 lojas ao final de 2019.
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Não obstante, em uma análise relativa, os custos dos serviços prestados passaram de 47,1% da
receita líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 para 44,1% da receita
líquida no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, evidenciando os ganhos de
eficiência capturados no período, em decorrência dos investimentos realizados para criação de
estrutura corporativa centralizada.
Lucro bruto
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, o lucro bruto da Companhia aumentou 103,7%
ou R$184,4 milhões, passando de R$177,8 milhões, no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2018, para R$362,2 milhões, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019,
com a margem bruta subindo de 52,9% em 2018 para 55,9% em 2019. Esta variação decorreu dos
fatores descritos acima.
Despesas com vendas
As despesas com vendas da Companhia aumentaram 103,9% ou R$ 13,7 milhões, alcançando R$
26,9 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$ 13,2
milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Esta variação ocorreu pelos
investimentos na divulgação da marca além das despesas crescentes com a captação de novos
clientes. Como percentual da receita líquida, as despesas com vendas tiveram um aumento de 0,3
p.p., passando de 3,9% em 2018 para 4,2% em 2019.
Despesas gerais e administrativas
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, as despesas gerais e administravas da
Companhia aumentaram 66,6% ou R$70,9 milhões, passando de R$106,4 milhões, no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018, para R$177,3 milhões, no exercício social findo em
31 de dezembro de 2019. Esta variação ocorreu devido ao aumento de nossa estrutura corporativa
para suportar o crescimento de vendas e crescimento exponencial da rede, bem como para auxiliar
na integração de todos os grupos de franqueados adquiridos. Em termos relativos, as despesas
gerais e administrativas apresentaram uma queda de 4,3 p.p., demonstrando os esforços da
Companhia em elevar seus níveis de eficiência.
Lucro operacional antes do resultado financeiro
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, o lucro operacional antes do resultado
financeiro e dos impostos aumentou 91,9% ou R$75,9 milhões, passando de R$82,6 milhões no
exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 para R$158,6 milhões no exercício social de 2019,
tendo representado 24,6% e 24,5%, respectivamente, da receita líquida da Companhia nos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e de 2019. A empresa conseguiu manter
uma estabilidade desse indicador em relação à receita líquida, mesmo passando por um crescimento
acelerado ao longo do ano.
RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
As receitas financeiras da Companhia apresentaram um aumento de 374,5% ou R$ 6,3 milhões,
representando uma receita financeira de R$8,0 milhões em 31 de dezembro de 2019, comparado a
R$1,7 milhão no exercício social de 2018. Esta variação ocorreu, principalmente, devido à maior
posição de caixa no período, refletindo os recursos captados pela Companhia.
Despesas financeiras
As despesas financeiras da Companhia apresentaram um aumento de R$ 28,2 milhões ou 107,8%,
representando uma despesa financeira de R$54,4 milhões em 31 de dezembro de 2019, comparado
a R$26,2 milhões no exercício social de 2018. Esta variação ocorreu devido ao aumento do
endividamento da Companhia no período para financiar o plano de expansão e aquisição de
franqueados da rede.
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Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, o lucro antes do imposto de renda e
contribuição social aumentou 93,0% ou R$54,1 milhões, passando de R$58,2 milhões no exercício
social findo em 31 de dezembro de 2018 para R$112,2 milhões no exercício social de 2019, tendo
representado 17,3% e 17,3% respectivamente, da receita líquida da Companhia nos exercícios
sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2019.
Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido)
O imposto de renda e contribuição social sobre o lucro corrente e diferido da Companhia aumentou
R$27,3 milhões ou 139,2%, alcançando uma despesa de R$46,8 milhões no exercício findo em 31
de dezembro de 2019, comparado a uma despesa de R$19,6 milhões no exercício findo em 31 de
dezembro de 2018. Essa variação ocorreu, principalmente, devido ao aumento de Lucro operacional,
conforme descrito acima.
Lucro líquido do exercício
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, o lucro líquido da Companhia aumentou 69,5%
ou R$26,8 milhões, passando de R$38,6 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de
2018 para R$65,4 milhões no exercício social de 2019. Esta variação ocorreu devido aos fatores
descritos acima.
Comparação entre os exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
(em R$ milhares, exceto %)
Receita líquida de vendas
Custo dos serviços
prestados
Lucro bruto
Despesas com vendas
Despesas gerais e
administrativas
Outras receitas
operacionais, líquidas
Lucro operacional antes
do resultado financeiro

Exercício social
encerrado em 31 de
dezembro de 2018
336.291
(158.474)
177.817

AV (%)

AH (%)

100,0%

Exercício social
encerrado em 31 de
dezembro de 2017
193.668

100,0%

73,6%

-47,1%

(81.446)

-42,1%

94,6%

52,9%

112.222

57,9%

58,5%

AV (%)

(13.205)

-3,9%

(5.244)

-2,7%

151,8%

(106.436)

-31,6%

(52.907)

-27,3%

101,2%

24.461

7,3%

1.565

0,8%

1463,0%

82.637

24,6%

55.636

28,7%

48,5%

Receitas financeiras
Despesas financeiras

1.691
(26.170)

0,5%
-7,8%

2.791
(2.503)

1,4%
-1,3%

-39,4%
945,5%

Resultado financeiro

(24.479)

-7,3%

288

0,1%

-8599,7%

58.158

17,3%

55.924

28,9%

4,0%

(20.349)

-6,1%

(15.241)

-7,9%

33,5%

770

0,2%

-

-

-

38.579

11,5%

40.683

21,0%

-5,2%

Lucro antes do imposto
de renda e contribuição
social
Imposto de Renda e
Contribuição Social Corrente
Imposto de Renda e
Contribuição Social Diferido
Lucro líquido do exercício
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Receita líquida de vendas
A receita líquida de vendas da Companhia aumentou R$142,6 milhões ou 73,6%, passando de
R$193,7 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 para R$336,3 milhões
no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. Esta variação ocorreu principalmente
devido às aquisições de quatro grandes grupos de franqueados realizadas ao longo de 2018, que
totalizavam 70 lojas ao final de 2018 e que contribuíram com aproximadamente R$ 66,0 milhões na
receita líquida de 2018.
Custos dos serviços prestados
Os custos dos serviços prestados da Companhia aumentaram R$77,0 milhões ou 94,6% no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2018, passando de R$81,4 milhões no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2017 para R$158,5 milhões no exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2018. Esta variação decorre dos mesmos motivos que impactaram a receita líquida.
Como percentual da receita líquida, nota-se um aumento no período, com os custos dos serviços
prestados passando de 42,1% em 2017 para 47,1%, refletindo o alto volume de abertura de lojas
sob nossa gestão (53 no total), as quais possuem uma curva de maturação de 24 meses.
Lucro bruto
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, o lucro bruto da Companhia aumentou 58,5%
ou R$65,6 milhões, passando de R$112,2 milhões, no exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2017, para R$177,8 milhões, no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. Esta variação
é explicada pelos fatores listados anteriormente. Já a margem bruta apresentou redução, passando
de 57,9% para 52,9%, em função do alto volume de abertura de lojas sob nossa gestão conforme
comentado.
Despesas com vendas
As despesas com vendas da Companhia aumentaram 151,8% ou R$ 8,0 milhões, passando de R$
5,2 milhões no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, para R$ 13,2 milhões no
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Esta variação ocorreu pelos investimentos
na divulgação da marca além das despesas crescentes com a captação de novos clientes.
Despesas gerais e administrativas
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, as despesas gerais e administravas da
Companhia aumentaram 101,2% ou R$53,5 milhões, passando de R$52,9 milhões, no exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017, para R$106,4 milhões, no exercício social findo em
31 de dezembro de 2018. O aumento decorreu do fortalecimento das estruturas corporativa e de
capital da Companhia para suportar o maior número de lojas, incluindo as novas lojas abertas e as
aquisições de franqueados realizadas durante o ano de 2018.
Lucro operacional antes do resultado financeiro e dos impostos
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, o lucro operacional antes do resultado
financeiro e dos impostos aumentou 48,5% ou R$27,0 milhões, passando de R$55,6 milhões no
exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 para R$82,6 milhões no exercício social de 2018,
tendo representado 28,7% e 24,6%, respectivamente, da receita líquida da Companhia nos
exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e de 2018. Esta variação é explicada
pelos itens já descritos anteriormente.
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RESULTADO FINANCEIRO
Receitas financeiras
As receitas financeiras da Companhia apresentaram uma redução de 39,4% ou R$ 1,1 milhão,
representando uma receita financeira de R$1,7 milhão no exercício social findo em 31 de dezembro
de 2018, comparado a R$2,8 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017. Esta
variação ocorreu, principalmente, devido aos descontos a juros recebidos de clientes.
Despesas financeiras
As despesas financeiras da Companhia apresentaram um aumento de R$23,7 milhões ou 945,5%,
representando uma despesa financeira de R$26,2 milhões no período findo em 31 de dezembro de
2018, comparado a R$2,5 milhões no período findo em 31 de dezembro de 2017. Esta variação ocorreu
principalmente devido à perda por opção de compra firmada com franqueados adquiridos para a
compra da participação remanescente, além dos encargos financeiros decorrentes do maior
endividamento da Companhia, por sua vez refletindo a emissão das debêntures em dezembro de 2018.
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, o lucro antes dos impostos aumentou 4,0%
ou R$2,2 milhões, passando de R$55,9 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de
2017 para R$58,2 milhões no exercício social de 2018, tendo representado 28,9% e 17,3%,
respectivamente, da receita líquida da Companhia nos exercícios sociais encerrados em 31 de
dezembro de 2017 e de 2018. A redução é explicada pelos fatores já listados anteriormente.
Imposto de renda e contribuição social (corrente e diferido)
O imposto de renda e contribuição social sobre o lucro corrente e diferido da Companhia aumentou
R$4,3 milhões ou 28,5%, alcançando uma despesa de R$19,6 milhões no exercício social findo em
31 de dezembro de 2018, comparado a uma despesa de R$15,2 milhões no exercício social findo
em 31 de dezembro de 2017. Essa variação é explicada pelo aumento no lucro descrito
anteriormente.
Lucro líquido do exercício
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, o lucro líquido da Companhia reduziu 5,2%
ou R$2,1 milhões, passando de R$40,7 milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de
2017 para R$38,6 milhões no exercício social de 2018. Esta variação ocorreu devido aos fatores
acima descritos.
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BALANÇO PATRIMONIAL
Comparação entre os saldos das contas patrimoniais em 30 de setembro de 2020 e 31 de
dezembro de 2019

(em R$ milhares, exceto %)
ATIVO
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Instrumentos financeiros derivativos
Opções de compra de acionistas não
controladores
Adiantamento a fornecedores
Outros ativos
Total do ativo circulante
Ativo não circulante
Contas a receber de clientes
Contas a receber - partes relacionadas
Instrumentos financeiros derivativos
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
Outros ativos
Imobilizado
Intangível
Ativos por direito de uso
Total do ativo não circulante
Total do ativo
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos
Passivo de arrendamento
Fornecedores
Contrato oneroso
Receita diferida
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a pagar
Parcelamento de impostos
Contas a pagar a ex-acionistas
Opções de compra e venda de
participação de não controladores
Contas a pagar - partes relacionadas
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Passivo não circulante
Contrato oneroso
Empréstimos e financiamentos
Debentures
Passivo de arrendamento
Instrumentos financeiros derivativos
Impostos e contribuições a pagar
Contas a pagar a ex-acionistas
Parcelamento de impostos
Provisões para desmantelamento de
ativos
Provisões para demandas judiciais
Contas a pagar - partes relacionadas
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Ágio/deságio em transação de capital
Reserva de lucros
Prejuízos acumulados
Patrimônio líquido atribuível aos
controladores
Participação de acionistas não
controladores
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

Em 30 de
setembro de
2020

AV (%)

Em 31 de
dezembro de
2019

AV (%)

AH (%)

217.084
379.884
-

15,7%
27,4%
0,0%

55.109
380.490
820

4,9%
33,8%
0,1%

293,9%
-0,2%
-100,0%

121.859

8,8%

35.068

3,1%

247,5%

56
13.036
731.919

0,0%
0,9%
52,8%

1.588
12.689
485.764

0,1%
1,1%
43,2%

-96,5%
2,7%
50,7%

5.495
5.738
38.047

0,4%
0,4%
2,7%

36.456
6.076
-

3,2%
0,5%
0,0%

-84,9%
-5,6%
0,0%

12.172

0,9%

7.512

0,7%

62,0%

18.913
172.033
347.195
54.702
654.295
1.386.214

1,4%
12,4%
25,0%
3,9%
47,2%
100,0%

11.909
160.550
348.197
68.788
639.488
1.125.252

1,1%
14,3%
30,9%
6,1%
56,8%
100,0%

58,8%
7,2%
-0,3%
-20,5%
2,3%
23,2%

142.703
15.242
33.072
8.243
262.583
39.106
23.546
2.731
43.423

10,3%
1,1%
2,4%
0,6%
18,9%
2,8%
1,7%
0,2%
3,1%

74.600
28.718
24.418
8.243
180.485
26.971
41.449
2.733
24.650

6,6%
2,6%
2,2%
0,7%
16,0%
2,4%
3,7%
0,2%
2,2%

91,3%
-46,9%
35,4%
0,0%
45,5%
45,0%
-43,2%
-0,1%
76,2%

64.634

4,7%

125.753

11,2%

-48,6%

213
14.768
650.264

0,0%
1,1%
46,9%

8.995
547.015

0,0%
0,8%
48,6%

0,0%
64,2%
18,9%

73.466
344.811
33.167
2.387
3.743
12.915
7.534

5,3%
24,9%
0,0%
2,4%
0,2%
0,3%
0,9%
0,5%

82.369
66.113
109.146
39.797
2.684
3.979
13.035
8.380

7,3%
5,9%
9,7%
3,5%
0,2%
0,4%
1,2%
0,7%

-10,8%
421,5%
-100,0%
-16,7%
-11,1%
-5,9%
-0,9%
-10,1%

6.020

0,4%

5.039

0,4%

19,5%

18.680
8.899
511.622

1,3%
0,6%
36,9%

20.621
3.896
355.059

1,8%
0,3%
31,6%

-9,4%
128,4%
44,1%

98.403
89.412
54.495
29.031
(56.129)

7,1%
6,5 %
3,9%
2,1%
-4,0%

98.403
85.922
(26.163)
41.503
-

8,7%
7,6%
-2,3%
3,7%
-

4,1%
-308,3%
-30,1%
-

215.212

15,5%

199.665

17,7%

7,8%

9.116

0,7%

23.513

2,1%

-61,2%

224.328

16,2%

223.178

19,8%

0,5%

1.386.214

100,0%

1.125.252

100,0%

23,2%
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ATIVO
Em 30 de setembro de 2020, a Companhia apresentou um aumento do ativo de 23,2% ou R$261,0
milhões em relação a 31 de dezembro de 2019.
Ativo Circulante
Em 30 de setembro de 2020, o ativo circulante da Companhia aumentou 50,7% ou R$246,2 milhões,
passando de R$485,8 milhões em 31 de dezembro de 2019 para R$731,9 milhões em 30 de
setembro de 2020. Essa variação ocorreu principalmente devido à captação de cerca de R$ 370
milhões no primeiro semestre de 2020, os quais foram utilizados para quitar dívidas antigas e
enfrentar a recessão da COVID-19, além da redução de consumo de caixa com a postergação de
pagamento dos impostos e suspensão de contratos conforme decreto do governo.
Caixa e equivalentes de caixa
O caixa e equivalentes de caixa aumentaram em R$162,0 milhões ou 293,9%, alcançando R$217,1
milhões em 30 de setembro de 2020, comparado a R$55,1 milhões em 31 de dezembro de 2019.
Esse aumento ocorreu principalmente devido às captações realizadas no 1º semestre de 2020, as
quais tinham como objetivo quitar dívidas antigas e enfrentar a recessão da COVID-19. Além disso,
a Companhia obteve redução de consumo de caixa com a postergação de pagamento dos impostos
e suspensão de contratos de trabalho conforme decreto do governo.
Opções de compra de acionistas não controladores
As opções de compra de acionistas não controladores atingiram R$121,9 milhões em 30 de setembro
de 2020, incremento de R$ 86,8 milhões comparado a R$ 35,1 milhões em 31 de dezembro de 2019.
Durante o mês de setembro de 2020, os acionistas/quotistas não controladores das controladas
Dyelcorp, Verano, ACLO, Alexandrite e Nine renunciaram ao seu direito de exercício das opções de
venda de suas participações nessas controladas, conforme distratos assinados entre as partes.
Dessa forma, os contratos que anteriormente possuíam emissão simultânea de opções de compra e
venda sobre a participação de não controladores no momento da combinação de negócios passaram
a conter somente uma opção de compra da participação dos acionistas não controladores pela
Companhia. Devido ao cancelamento da opção de venda, a Companhia reverteu o passivo
contabilizado relacionado a essa opção no montante de R$ 57,6 milhões, e restabeleceu a
apresentação de acionistas / quotistas não controladores no patrimônio líquido no montante de R$
6,1 milhões. A diferença entre o valor da baixa das opções e o valor da participação de acionista não
controladores foi reconhecida na linha de Lucros acumulados, dentro do patrimônio líquido
pertencente aos controladores. Adicionalmente, como os contratos após a renúncia passaram então
a conter somente opções de compra, a Companhia aplicou o pronunciamento CPC 48/IFRS 9 e
registrou um ativo no montante de R$ 80,8 milhões, tendo como contrapartida o Patrimônio Líquido.
Adiantamento a fornecedores
O Adiantamento a fornecedores da Companhia diminuiu em R$1,5 milhão ou 96,5%, alcançando R$ 0,1
milhão em 30 de setembro de 2020, comparado a R$1,6 milhão em 31 de dezembro de 2019. Essa redução
deu-se, principalmente, pela compensação de saldo dos serviços que foram prestados no período.
Ativo Não Circulante
Em 30 de setembro de 2020, o ativo não circulante da Companhia aumentou 2,3% ou R$ 14,8
milhões, passando de R$639,5 milhões em 31 de dezembro de 2019 para R$654,3 milhões em 30
de setembro de 2020.
Contas a receber de clientes
As contas a receber de clientes da Companhia diminuíram em R$31,0 milhões ou 84,9%, alcançando
R$5,5 milhões em 30 de setembro de 2020, comparado a R$36,5 milhões em 31 de dezembro de
2019. Essa variação ocorreu principalmente devido à manutenção do prazo médio de recebimento
de clientes transferido de longo para curto prazo.
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Contas a receber - Partes relacionadas
As contas a receber de partes relacionadas da Companhia reduziram 5,6% ou R$ 0,3 milhão,
alcançando R$5,7 milhões em 30 de setembro de 2020, comparado a R$ 6,1 milhões em 31 de
dezembro de 2019.
Outros ativos não circulantes
Os outros ativos não circulantes da Companhia aumentaram em R$7,0 milhões ou 58,8%,
alcançando R$18,9 milhões em 30 de setembro de 2020, comparado a R$11,9 milhões em 31 de
dezembro de 2019. Esse aumento deu-se, principalmente, em função da linha de IRPJ saldo
negativo, decorrente do prejuízo apresentado no período. A Companhia apresentou, em 30 de
setembro de 2020, na rubrica de instrumentos financeiros derivativos (SWAP) o montante de R$ 38,0
milhões referente a contratação de novos instrumentos financeiros na modalidade 4.131 que
combina dívida em moeda estrangeira com swaps cambiais.
Instrumentos financeiros derivativos
A Companhia registrou R$38,0 milhões em instrumentos financeiros derivativos em 30 de setembro
de 2020, sendo que não haviam lançamentos nessa linha em 31 de dezembro de 2019.
Imobilizado
O imobilizado da Companhia aumentou em R$11,5 milhões ou 7,2%, alcançando R$172,0 milhões
em 30 de setembro de 2020, comparado a R$160,6 milhões em 31 de dezembro de 2019. Esse
aumento deu-se, principalmente, pela expansão da rede que requer investimentos em benfeitorias
de imóveis de terceiros, aquisição de equipamentos de depilação a laser e outros investimentos
associados às novas unidades.
Intangível
O intangível da Companhia permaneceu praticamente em linha, passando de R$ 348,2 milhões em
31 de dezembro de 2019 para R$ 347,2 milhões em 30 de setembro de 2020, resultado de R$ 9,9
milhões de adições e aquisições de controle em 31 de dezembro de 2019, conforme descritos na
nota explicativa nº 8 das informações financeiras trimestrais – ITR da Companhia referentes a 30 de
setembro de 2020, compensados por R$ 10,8 milhões de amortização do período.
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO
Em 30 de setembro de 2020, a Companhia apresentou um aumento em seus passivos e patrimônio
líquido de 23,2%% ou R$261,0 milhões em relação a 31 de dezembro de 2019. Esse aumento
ocorreu principalmente devido, principalmente, aos fatores descritos abaixo.
Passivo Circulante
Em 30 de setembro de 2020, o passivo circulante da Companhia aumentou 18,9% ou R$103,2 milhões,
passando de R$547,0 milhões em 31 de dezembro de 2019 para R$650,3 milhões em 30 de setembro de
2020. Essa variação deu-se em decorrência do aumento na linha de receita diferida, uma vez que a
Companhia não pode reconhecer receitas no período em que as lojas estavam fechadas. Tais receitas
foram acumuladas na linha de Receita Diferida, e terá seu reconhecimento nos meses subsequentes.
Receita diferida
A receita diferida da Companhia aumentou em R$82,1 milhões ou 45,5%, alcançando R$262,6
milhões em 30 de setembro de 2020, comparado a R$180,5 milhões em 31 de dezembro de 2019.
Esse aumento é totalmente relacionado ao fato de que a Companhia não pode reconhecer receitas
de vendas já contratadas no período em que as lojas estavam fechadas, uma vez que o valor de
receita diferida representa o saldo de contratos assinados cujos serviço serão prestados ao longo do
contrato. Vale ressaltar que mesmo num cenário adverso, impactado pela COVID-19, nossas vendas
continuaram a ocorrer e impactar a referida conta.
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Empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante)
Os empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante) da Companhia aumentaram em
R$346,8 milhões ou 246,5%, alcançando R$487,5 milhões em 30 de setembro de 2020, comparado
a R$140,7 milhões em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento deu-se, principalmente, pela
captação de cerca de R$ 370 milhões no primeiro semestre de 2020, efetuado para enfrentar a
recessão da COVID-19, além de ter o objetivo de refinanciar dívidas antigas a custos inferiores.
Debêntures (circulante e não circulante)
As debêntures (circulante e não circulante) da Companhia apresentaram uma redução de R$109,1
milhões, uma vez que não houve qualquer saldo nesta conta em 30 de setembro de 2020. Essa
redução deu-se pelo break-up fee referente à quitação antecipada das debêntures de emissão da
Corpóreos – Serviços Terapêuticos S.A., controlada da Companhia, realizada no segundo trimestre
de 2020.
Opções de compra e venda de participação de não controladores
As opções de compra e venda de participação de não controladores da Companhia diminuíram em R$61,1
milhões ou 48,6%, alcançando R$64,6 milhões em 30 de setembro de 2020, comparado a R$125,8 milhões
em 31 de dezembro de 2019. Durante o mês de setembro de 2020, os acionistas/quotistas não
controladores das controladas Dyelcorp, Verano, ACLO, Alexandrite e Nine renunciaram ao seu direito de
exercício das opções de venda de suas participações nessas controladas, conforme distratos assinados
entre as partes. Dessa forma, os contratos que anteriormente possuíam emissão simultânea de opções de
compra e venda sobre a participação de não controladores no momento da combinação de negócios
passaram a conter somente uma opção de compra da participação dos acionistas não controladores pela
Companhia. Devido ao cancelamento da opção de venda, a Companhia reverteu o passivo contabilizado
relacionado a essa opção no montante de R$ 57,6 milhões, e restabeleceu a apresentação de acionistas /
quotistas não controladores no patrimônio líquido no montante de R$ 6,1 milhões. A diferença entre o valor
da baixa das opções e o valor da participação de acionista não controladores foi reconhecida na linha de
Lucros acumulados, dentro do patrimônio líquido pertencente aos controladores. Adicionalmente, como os
contratos após a renúncia passaram então a conter somente opções de compra, a Companhia aplicou o
pronunciamento CPC 48/IFRS 9 e registrou um ativo no montante de R$ 80,8 milhões, tendo como
contrapartida o Patrimônio Líquido.
Contas a pagar ex-acionistas (circulante e não circulante)
O saldo de curto e longo prazo de contas a pagar ex-acionistas da Companhia aumentou R$18,7
milhões ou 49,9% alcançando R$56,4 milhões em 30 de setembro de 2020, comparado a R$37,7
milhões em 31 de dezembro de 2019. O aumento decorre principalmente da adição de R$73,1 milhões
em compromissos assumidos pelos aumentos de participação societária e aquisições de controle em
empresas realizados nos primeiros nove meses de 2020, dos quais R$54,3 milhões já foram pagos
aos ex-acionistas no período.
Passivo Não Circulante
Em 30 de setembro de 2020, o passivo não circulante da Companhia aumentou 44,1% ou R$156,6
milhões, passando de R$355,1 milhões em 31 de dezembro de 2019 para R$511,6 milhões em 30
de setembro de 2020. Essa variação deu-se em decorrência principalmente da captação de R$400
milhões mencionada acima.
Provisões para demandas judiciais
As provisões para demandas judiciais da Companhia diminuíram em R$1,9 milhão ou 9,4%,
alcançando R$18,7 milhões em 30 de setembro de 2020, comparado a R$20,6 milhões em 31 de
dezembro de 2019. Essa redução deu-se, principalmente, pela atuação regular das unidades, não
gerando assim intercorrências, bem como contenção dos clientes e reversão de cancelamentos e/ou
reclamações junto ao setor de Relacionamento com o Cliente, não ensejando litígios em razão de
cancelamento de contratos.
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Contas a pagar – partes relacionadas
As contas a pagar de partes relacionadas não circulantes da Companhia aumentaram em R$5,0
milhões ou 128,4%, alcançando R$8,9 milhões em 30 de setembro de 2020, comparado a R$3,9
milhões em 31 de dezembro de 2019. Esse aumento deu-se, principalmente, por mútuos realizados
entre as empresas da Companhia, conforme detalhado nas notas explicativas e no item 16.2 deste
formulário de referência.
Patrimônio Líquido
Em 30 de setembro de 2020, o patrimônio líquido da Companhia permaneceu praticamente em linha,
passando de R$223,2 milhões em 31 de dezembro de 2019 para R$224,3 milhões em 30 de
setembro de 2020, representando um aumento de R$1,2 milhão.
Comparação entre os saldos das contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(em R$ milhares, exceto %)
ATIVO
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Instrumentos financeiros derivativos
Contas a receber de clientes
Opções de Compra de acionistas não
controladores
Adiantamento a fornecedores
Outros ativos
Total do ativo circulante
Ativo não circulante
Contas a receber de clientes
Opções de Compra de acionistas não
controladores
Contas a receber – partes relacionadas
Instrumentos financeiros derivativos
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
Outros ativos
Imobilizado
Intangível
Ativos por direito de uso
Total do ativo não circulante
Total do ativo
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivo circulante
Empréstimos e Financiamentos
Contrato Oneroso
Passivo de arrendamento
Fornecedores
Receita Diferida
Debêntures
Salários e encargos sociais
Parcelamento de Impostos
Impostos e contribuições a pagar
Contas a pagar a ex-acionistas
Opções de compra e venda de
participação de não controladores
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante

Em 31 de dezembro
de 2019

AV (%)

Em 31 de dezembro
de 2018

AV (%)

55.109
820
380.490

4,9%
0,1%
33,8%

69.252
2.243
227.086

8,9%
0,3%
29,3%

35.068

3,1%

-

-

-

1.588
12.689
485.764

0,1%
1,1%
43,2%

21.574
12.868
333.023

2,8%
1,7%
42,9%

-92,6%
-1,4%
45,9%

36.456

3,2%

22.984

3,0%

58,6%

-

-

30.778

4,0%

100,0%

6.076
7.512

0,5%
0,7%

3.014
128
2.656

0,4%
0,0%
0,3%

101,6%
100,0%
182,8%

11.909
160.550
348.197
68.788
639.488
1.125.252

1,1%
14,3%
30,9%
6,1%
56,8%
100,0%

3.341
114.699
264.830
442.430
775.453

0,4%
14,8%
34,2%
57,1%
100,0%

256,5%
40,0%
31,5%
4,5%
45,1%

74.600
8.243
28.718
24.418
180.485
26.971
2.733
41.449
24.650

6,6%
0,7%
2,6%
2,2%
16,0%
0,0%
2,4%
0,2%
3,7%
2,2%

80.796
8.243
13.514
140.656
314
16.190
1.031
25.195
26.658

10,4%
1,1%
1,7%
18,1%
0,0%
2,1%
0,1%
3,2%
3,4%

-7,7%
0,0%
80,7%
28,3%
-100,0%
66,6%
165,1%
64,5%
-7,5%

125.753

11,2%

-

-

-

8.995
547.015

0,8%
48,6%

12.108
324.705

1,6%
41,9%

-25,7%
68,5%
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Passivo não circulante
Empréstimos e Financiamentos
Contrato Oneroso
Debêntures
Passivo de arrendamento
Opções de compra e venda de
participação de não controladores
Provisões para demandas judiciais
Impostos e contribuições a pagar
Parcelamento de impostos
Contas a pagar a ex-acionistas
Provisões para desmantelamento de
ativos
Contas a pagar - partes relacionadas
Instrumentos financeiros derivativos
Total do passivo não circulante
Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Ágio/deságio em transação de capital
Reserva de lucros
Patrimônio líquido atribuível aos
controladores
Participação de acionistas não
controladores
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

66.113
82.369
109.146
39.797

5,9%
7,3%
9,7%
3,5%

27.935
90.673
53.299
-

3,6%
11,7%
6,9%
-

136,7%
-9,2%
104,8%
-

-

-

20.621
3.979
8.380
13.035

1,8%
0,4%
0,7%
1,2%

42.839

5,5%

-100,0%

7.106
3.371
4.090
874

0,9%
0,4%
0,5%
0,1%

190,2%
18,0%
104,9%
1391,4%

5.039

0,4%

3.346

0,4%

50,6%

3.896
2.684
355.059
902.074

0,3%
0,2%
31,6%
80,2%

9.702
4.377
247.612
572.317

1,3%
0,6%
31,9%
73,8%

-59,8%
-38,7%
43,4%
57,6%

98.403
85.922
(26.163)
41.503

8,7%
7,6%
-2,3%
3,7%

8.403
84.609
4.969
92.954

1,1%
10,9%
0,6%
12,0%

1071,0%
1,6%
-626,5%
-55,4%

199.665

17,7%

190.935

24,6%

4,6%
92,7%

23.513

2,1%

12.201

1,6%

223.178

19,8%

203.136

26,2%

9,9%

1.125.252

100,0%

775.453

100,0%

45,1%

ATIVO
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresentou um aumento do ativo de 45,1% ou R$349,8
milhões em relação a 31 de dezembro de 2018.
Ativo Circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o ativo circulante da Companhia aumentou 45,9% ou R$152,7 milhões,
passando de R$333,0 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$485,8 milhões em 31 de
dezembro de 2019. Essa variação ocorreu devido ao aumento do montante de contas a receber dos
clientes, que compensou a redução do saldo de caixa e equivalentes de caixa.
Caixa e Equivalentes de caixa
O saldo de caixa e equivalentes de caixa diminuiu em R$14,1 milhões ou 20,4%, alcançando R$55,1
milhões em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$69,3 milhões em 31 de dezembro de 2018.
Essa redução deu-se majoritariamente pelos maiores gastos relacionados às atividades de
investimentos, com os pagamentos das aquisições de grupos de franquias realizados em 2018 e
2019.
Contas a receber de clientes
O saldo de contas a receber de clientes da Companhia aumentou em R$153,4 milhões ou 67,6%,
alcançando R$380,5 milhões em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$227,1 milhões em 31 de
dezembro de 2018. Esse aumento deu-se, principalmente, pelo incremento de vendas no período.
Como a principal característica das vendas da Companhia é o parcelamento, o montante total cresce
de acordo com a evolução das vendas.
Adiantamento a fornecedores
O adiantamento a fornecedores da Companhia reduziu em R$20,0 milhões ou 92,6%, alcançando
R$1,6 milhão em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$21,6 milhões em 31 de dezembro de
2018. Essa redução deu-se, principalmente, pelo recebimento dos adiantamentos realizados para
aquisição de equipamento de depilação a laser.
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Opções de Compra de Acionistas Não Controladores
A Companhia possui contratos firmados com os acionistas não controladores de determinadas
controladas que incluem opções de compra e venda referente a participação remanescente não
detida pela Companhia. Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia registrou um valor de R$35,1
milhões nesta linha em seu ativo circulante, sendo que não haviam lançamentos nessa linha em 31
de dezembro de 2018 em seu ativo circulante. Em contrapartida, a Companhia não possuía
lançamentos nessa linha em seu ativo não circulante em 31 de dezembro de 2019, enquanto havia
um montante de R$ 30,8 milhões no ativo não circulante em 31 de dezembro de 2018.
Ativo Não Circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o ativo não circulante da Companhia aumentou 44,5%, ou R$197,1
milhões, passando de R$442,4 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$639,5 milhões em 31
de dezembro de 2019. Essa variação ocorreu principalmente devido ao aumento registrado no saldo
das contas de ativo intangível, imobilizado e de ativos por direito de uso.
Intangível
O intangível da Companhia aumentou em R$83,4 milhões ou 31,5%, alcançando R$348,2 milhões
em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$264,8 milhões em 31 de dezembro de 2018. Esse
aumento deu-se, principalmente, pelas aquisições de franqueados realizadas ao longo de 2019.
Cabe destacar que a Companhia possui contratos firmados com os acionistas não controladores de
determinadas controladas que incluem opções de compra e venda referente a participação
remanescente não detida pela Companhia.
Imobilizado
O imobilizado da Companhia aumentou R$45,9 milhões ou 40,0%, alcançando R$160,6 milhões em
31 de dezembro de 2019, comparado a R$114,7 milhões em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento
é explicado pelo aumento de equipamentos de depilação a laser, frente às novas aberturas de lojas
e aquisições de sociedades realizadas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Ativos por direito de uso
Os ativos por direito de uso da Companhia totalizaram R$68,8 milhões em 31 de dezembro de 2019,
sendo que não havia nenhum valor registrado nesta linha em 31 de dezembro de 2018. Esse
aumento é explicado, principalmente, pelo reconhecimento de contratos de arrendamento de
diversos imóveis ocorrido durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Outros Ativos
Os outros ativos não circulantes da Companhia totalizaram R$11,9 milhões em 31 de dezembro de
2019, aumento de R$8,6 milhões ou 256,5% frente aos R$3,3 milhões registrados nesta linha em 31
de dezembro de 2018. Esse aumento é explicado, principalmente, por adiantamentos a fornecedores
realizados no ano.
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresentou um aumento em seus passivos e patrimônio
líquido de 45,1% ou R$349,8 milhões em relação a 31 de dezembro de 2018. Essa variação ocorreu
principalmente devido aos fatores descritos abaixo.
Passivo Circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o passivo circulante da Companhia aumentou 68,5% ou R$222,3
milhões, passando de R$324,7 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$547,0 milhões em 31
de dezembro de 2019. Essa variação deu-se principalmente devido ao crescimento do saldo de
receita diferida e da constituição do passivo de arrendamento
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Receita Diferida
A conta de receita diferida da Companhia aumentou em R$39,8 milhões ou 28,3%, alcançando R$180,5
milhões em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$140,7 milhões em 31 de dezembro de 2018. Esse
aumento é totalmente relacionado ao aumento de vendas no período, uma vez que o valor de receita
diferida representa o saldo de contratos assinados cujos serviço serão prestados ao longo do contrato.
Impostos e Contribuições a pagar
Os impostos e contribuições a pagar da Companhia aumentaram em R$16,3 milhões ou 64,5%,
alcançando R$41,4 milhões em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$25,2 milhões em 31 de
dezembro de 2018. Essa variação é explicada pelo melhor resultado da Companhia no exercício de
2019 em comparação ao exercício de 2018.
Empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante)
O saldo de empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante) da Companhia aumentou em
R$32,0 milhões ou 29,4%, alcançando R$140,7 milhões em 31 de dezembro de 2019, comparado a
R$108,7 milhões em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento deu-se, principalmente, pela
contratação de novas linhas de crédito para sustentar o crescimento da Companhia no período.
Debêntures (circulante e não circulante)
As debêntures (circulante e não circulante) da Companhia apresentaram um aumento de R$55,5
milhões ou 103,6%, alcançando R$109,1 milhões em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$53,6
milhões em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento ocorreu em decorrência do recebimento, no
primeiro trimestre de 2019, de duas das três parcelas dos recursos das debêntures emitidas pela
controlada da Companhia em 2018.
Contrato oneroso (circulante e não circulante)
O contrato oneroso da Companhia reduziu em R$8,3 milhões ou 8,4%, alcançando R$90,6 milhões
em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$98,9 milhões em 31 de dezembro de 2018. Vale
ressaltar que se trata do passivo identificado como parte da combinação de negócios da EL
Franchising Ltda. e da TL Franchising Ltda. referente ao acordo de não pagamento de royalties por
determinadas empresas do grupo.
Passivo de arrendamento (circulante e não circulante)
O passivo de arrendamento da Companhia totalizou R$68,5 milhões em 31 de dezembro de 2019,
frente a não constituição de saldo em 31 de dezembro de 2018. O passivo de arrendamento trata-se
do reconhecimento de contratos de arrendamento de diversos imóveis ocorrido durante o exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Contas a pagar ex-acionistas (circulante e não circulante)
A linha de contas a pagar ex-acionistas por aquisição de controladas totalizou R$37,7 milhões em
31 de dezembro de 2019, aumento de 36,9%, ou R$10,2 milhões, frente aos R$27,5 milhões
reportados em 31 de dezembro de 2018. Esse aumento deve-se às aquisições realizadas ao longo
de 2019.
Passivo Não Circulante
Em 31 de dezembro de 2019, o passivo não circulante da Companhia aumentou 43,4% ou R$107,4
milhões, passando de R$247,6 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$355,1 milhões em 31
de dezembro de 2019. Essa variação deu-se em decorrência principalmente do aumento das linhas
de empréstimos e debêntures, como já mencionado anteriormente, além do aumento da linha de
opções de compra e venda de participação de não controladores.
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Opções de compra e venda de participação de não controladores
As Opções de compra e venda de participação de não controladores totalizaram R$42,8 milhões em
31 de dezembro de 2018, sendo que não houve saldo nessa linha em 31 de dezembro de 2019. A
variação deu-se, principalmente, pela realocação de valores do não circulante para o circulante.
Provisões para demandas judiciais
As provisões para ações judiciais da Companhia aumentaram em R$13,5 milhões ou 190,2%,
alcançando R$20,6 milhões em 31 de dezembro de 2019, comparado a R$7,1 milhões em 31 de
dezembro de 2018. Esse aumento é explicado, principalmente, pelas provisões oriundas das
aquisições de empresas realizadas ao longo de 2019.
Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2019, o patrimônio líquido da Companhia aumentou 9,9%, ou R$20,0
milhões, passando de R$203,1 milhões em 31 de dezembro de 2018 para R$223,2 milhões em 31
de dezembro de 2019. Essa variação ocorreu, principalmente, devido ao aumento do capital
subscrito, bem como pelo aumento da participação de acionistas não controladores.
Comparação entre os saldos das contas patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(em R$ milhares, exceto %)
ATIVO
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Instrumentos financeiros derivativos
Contas a receber de clientes
Adiantamento a fornecedores
Outros ativos
Total do ativo circulante
Ativo não circulante
Contas a receber de clientes
Opções de Compra de acionistas não
controladores
Imobilizado
Intangível
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
Contas a receber - partes relacionadas
Instrumentos financeiros derivativos
Outros ativos
Total do ativo não circulante
Total do ativo
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivo circulante
Empréstimos e Financiamentos
Contrato Oneroso
Fornecedores
Receita Diferida
Debêntures
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a pagar
Contas a pagar a ex-acionistas
Parcelamento de impostos
Contas a pagar - partes relacionadas
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante

Em 31 de dezembro
de 2018

AV (%)

69.252
2.243
227.086
21.574
12.868
333.023

8,9%
0,3%
29,3%
2,8%
1,7%
42,9%

22.984

3,0%

30.778

4,0%

114.699
264.830

14,8%
34,2%

Em 31 de dezembro
de 2017

20.003
126.810
6.833
153.646

7.935
50.009
203.046

AV (%)

AH (%)

4,8%
30,3%
1,6%
36,7%

246,2%
79,1%
88,3%
116,7%

1,9%

189,7%

-

-

11,9%
48,5%

129,4%
30,4%

2.656

0,3%

-

-

-

3.014
128
3.341
442.430
775.453

0,4%
0,0%
0,4%
57,1%
100,0%

2.500
1.690
265.180
418.826

0,6%
0,4%
63,3%
100,0%

20,6%
97,7%
66,8%
85,1%

80.796
8.243
13.514
140.656
314
16.190
25.195
26.658
1.031
12.108
324.705

10,4%
1,1%
1,7%
18,1%
0,0%
2,1%
3,2%
3,4%
0,1%
1,6%
41,9%

10.261
8.243
5.503
84.813

2,4%
2,0%
1,3%
20,3%
1,6%
3,6%
0,0%
0,8%
1,0%
33,0%

687,4%
0,0%
145,6%
65,8%
148,8%
68,0%
881,9%
-100%
178,7%
134,9%
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Passivo não circulante
Empréstimos e Financiamentos
Contrato Oneroso
Debêntures
Opções de compra e venda de
participação de não controladores
Provisões para demandas judiciais
Impostos e contribuições a pagar
Parcelamento de impostos
Contas a pagar a ex-acionistas
Instrumentos financeiros derivativos
Provisões para desmantelamento de
ativos
Contas a pagar - partes relacionadas
Total do passivo não circulante
Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Ágio/deságio em transação de capital
Reserva de lucros
Patrimônio líquido atribuível aos
controladores
Participação
de
acionistas
controladores
Total do patrimônio líquido

não

Total do passivo e patrimônio líquido

27.935
90.673
53.299

3,6%
11,7%
6,9%

42.839

5,5%

7.106
3.371
4.090
874
4.377

0,9%
0,4%
0,5%
0,1%
0,6%

5.528
98.914
171
1.656
506
-

1,3%
23,6%
-

405,3%
-8,3%
-

-

-

0,0%
0,4%
0,1%
-

4055,6%
103,6%
708,3%
-

3.346

0,4%

1.479

0,4%

126,2%

9.702
247.612
572.317

1,3%
31,9%
73,8%

1.284
109.538
247.793

0,3%
26,2%
59,2%

655,6%
126,1%
131,0%

8.403
84.609
4.969
92.954

1,1%
10,9%
0,6%
12,0%

8.403
77.059
(1.187)
80.549

2,0%
18,4%
-0,3%
19,2%

0,0%
9,8%
-518,6%
15,4%

190.935

24,6%

164.824

39,4%

15,8%

12.201

1,6%

6.209

1,5%

96,5%

203.136

26,2%

171.033

40,8%

18,8%

775.453

100,0%

418.826

100,0%

85,1%

ATIVO
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia apresentou um aumento do ativo de 85,1% ou R$356,6
milhões em relação a 31 de dezembro de 2017.
Ativo Circulante
Em 31 de dezembro de 2018, o ativo circulante da Companhia aumentou 116,7% ou R$179,4
milhões, passando de R$153,6 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$333,0 milhões em 31
de dezembro de 2018. Essa variação ocorreu principalmente devido ao aumento dos saldos de caixa
e equivalente de caixa, do contas a receber de clientes e de adiantamento a fornecedores.
Caixa e Equivalentes de caixa
O caixa e equivalentes de caixa aumentaram em R$49,2 milhões ou 246,2%, alcançando R$69,3
milhões em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$20,0 milhões em 31 de dezembro de 2017.
Esse crescimento é explicado pela emissão de debêntures realizada pela controlada da Companhia
em dezembro de 2018.
Contas a receber de clientes
As contas a receber de clientes da Companhia aumentaram em R$100,3 milhões ou 79,1%,
alcançando R$227,1 milhões em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$126,8 milhões em 31 de
dezembro de 2017. Esse aumento deu-se, principalmente, pelo incremento de vendas no período.
Como a principal característica das vendas da Companhia é o parcelamento, o montante total cresce
de acordo com a evolução das vendas.
Adiantamento a fornecedores
O adiantamento a fornecedores da Companhia aumentou em R$21,6 milhões, totalizando R$21,6
milhões em 31 de dezembro de 2018, sendo que em 31 de dezembro de 2017 não havido sido
registrado qualquer saldo na conta de adiantamento a fornecedores. Esse aumento é explicado pelos
adiantamentos financeiros realizados para aquisição de equipamento de depilação a laser.
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Ativo Não Circulante
Em 31 de dezembro de 2018, o ativo não circulante da Companhia aumentou 66,8%, ou R$177,2 milhões,
passando de R$265,2 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$442,4 milhões em 31 de dezembro
de 2018. Essa variação ocorreu principalmente devido aos incrementos de Imobilizado e Intangível.
Intangível
O intangível da Companhia aumentou em R$61,8 milhões ou 30,4%, alcançando R$264,8 milhões
em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$203,0 milhões em 31 de dezembro de 2017. Esse
aumento deu-se, principalmente, pelas aquisições de franqueados realizadas ao longo de 2018.
Imobilizado
O imobilizado da Companhia aumentou R$64,7 milhões ou 129,4%, alcançando R$114,7 milhões
em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$50,0 milhões em 31 de dezembro de 2017. Esse
aumento é explicado pelo aumento de equipamentos de depilação a laser, frente às novas aberturas
e aquisições realizadas em 2018.
PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO
Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia apresentou acréscimo na linha de passivos e patrimônio
líquido de 85,1% ou R$356,6 milhões em relação a 31 de dezembro de 2017. Os fatores que levaram
a esse aumento serão detalhados a seguir.
Passivo Circulante
Em 31 de dezembro de 2018, o passivo circulante da Companhia aumentou 134,9% ou R$186,4
milhões, passando de R$138,3 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$324,7 milhões em 31
de dezembro de 2018. Essa variação deu-se em decorrência principalmente da captação de novas
linhas de crédito, do aumento da receita diferida e da constituição de um montante de contas a pagar
das aquisições de sociedades realizadas.
Receita Diferida
A conta de receita diferida da Companhia aumentou em R$55,8 milhões ou 65,8%, alcançando
R$140,7 milhões em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$84,8 milhões em 31 de dezembro de
2017. Esse aumento é totalmente relacionado ao aumento de vendas no período, uma vez que o
valor de receita diferida representa o saldo de contratos assinados cujos serviço serão prestados ao
longo do contrato.
Impostos e Contribuições a pagar
Os impostos e contribuições a pagar da Companhia aumentaram em R$10,2 milhões ou 68,0%,
alcançando R$25,2 milhões em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$15,0 milhões em 31 de
dezembro de 2018. Essa variação é explicada pela melhora do resultado e por ter grupos de
franqueados adquiridos que operam no lucro real.
Empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante)
Os empréstimos e financiamentos (circulante e não circulante) da Companhia aumentaram em
R$92,9 milhões ou 588,7%, alcançando R$108,7 milhões em 31 de dezembro de 2018, comparado
a R$15,8 milhões em 31 de dezembro de 2017. Esse aumento deu-se, principalmente, pela
contratação de novas linhas de crédito para sustentar o crescimento da Companhia.
Debêntures (circulante e não circulante)
As debêntures (circulante e não circulante) da Companhia apresentaram um aumento de R$53,6
milhões, alcançando R$53,6 milhões em 31 de dezembro de 2018, sendo que em 31 de dezembro
de 2017 não havia sido registrado saldo na conta de debêntures. Esse aumento ocorreu devido à
emissão de debêntures de controlada da Companhia ocorrida em dezembro de 2018.
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Contrato oneroso (circulante e não circulante)
O contrato oneroso da Companhia reduziu em R$8,2 milhões ou 7,7%, alcançando R$98,9 milhões
em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$107,2 milhões em 31 de dezembro de 2017. Vale
ressaltar que se trata ao passivo identificado com parte da combinação de negócios da EL
Franchising Ltda. e da TL Franchising Ltda. referente ao acordo de não pagamento de royalties por
determinadas empresas do grupo.
Contas a pagar a ex-acionistas
O saldo de contas a pagar a ex-acionistas da Companhia aumentaram em R$26,7 milhões em 31 de
dezembro de 2018, enquanto que em 31 de dezembro de 2017 nada havia sido lançado nessa conta.
Esse aumento deu-se, principalmente, pelo aumento de saldo a pagar relacionado às aquisições de
franqueados realizadas ao longo de 2018.
Passivo Não Circulante
Em 31 de dezembro de 2018, o passivo não circulante da Companhia aumentou 126,1% ou R$138,1
milhões, passando de R$109,5 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$247,6 milhões em 31
de dezembro de 2018. Essa variação deu-se em decorrência principalmente da emissão das
debêntures por controlada da Companhia e das novas linhas de crédito obtidas pela Companhia,
além da constituição da linha de opções de compra e venda de participação de não controladores.
Opções de compra e venda de participação de não controladores
As Opções de compra e venda de participação de não controladores totalizaram R$42,8 milhões em
31 de dezembro de 2018, enquanto que em 31 de dezembro de 2017 não havia nada constituído. A
variação deu-se, principalmente, pelas aquisições de sociedades ocorridas em 2018.
Provisões para demandas judiciais
As provisões para demandas judiciais da Companhia aumentaram em R$6,9 milhões ou 4.055,6%,
alcançando R$7,1 milhões em 31 de dezembro de 2018, comparado a R$0,2 milhão em 31 de
dezembro de 2017. O crescimento é explicado pelas provisões oriundas das aquisições de empresas
realizadas ao longo de 2018.
Patrimônio Líquido
Em 31 de dezembro de 2018, o patrimônio líquido da Companhia aumentou 18,8% passando de
R$171,0 milhões em 31 de dezembro de 2017 para R$203,1 milhões em 31 de dezembro de 2018,
representando um incremento de R$32,1 milhões. Essa variação ocorreu devido principalmente ao
aumento da reserva de lucros da Companhia.
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Comparação entre os fluxos de caixa para os períodos de nove meses findos em 30 de
setembro de 2020 e 2019

(em R$ milhares)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
operacionais
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
de investimento
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
de financiamento
Aumento (Redução) no saldo de caixa e
equivalentes de caixa

Período de nove
meses findo em 30
de setembro de
2020

Período de nove
meses findo em 30
de setembro de
2019

AH (%)

80,0

77,1

3,8%

(88,2)

(112,8)

-21,8%

170,2

36,0

372,4%

162,0

0,3

57135,0%
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Atividades operacionais
O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais apresentou um aumento de R$2,9 milhões ou
3,8% no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 comparado ao mesmo período
de 2019, passando de R$77,1 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019
para R$80,0 milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020.
Esse aumento deu-se, principalmente, em decorrência da redução no saldo de contas a receber no
montante de R$ 31,6 milhões, e do aumento de R$82,1 milhões no saldo de receita diferida, os quais
compensaram o maior pagamento de empréstimos, juros e de imposto de renda, além do prejuízo
apresentado no período encerrado em 30 de setembro de 2020. A redução no contas a receber foi
consequência dos pagamentos de clientes que haviam contratados nossos serviços a uma redução
temporária de vendas uma vez que tivemos que fechar parte de nossas unidades em consequência
das medidas restritivas para evitar a disseminação da COVID 19.
Atividades de investimento
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento apresentou uma redução de R$24,6 milhões
ou 21,8% no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 comparado ao mesmo
período de 2019, passando de caixa líquido aplicado nas atividades de investimento de R$112,8
milhões no período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019 para um caixa líquido aplicado
nas atividades de investimento de R$88,2 milhões no período de nove meses findo em 30 de
setembro de 2020.
Essa redução deu-se, principalmente, em decorrência da menor abertura de lojas no período,
decorrente da pandemia da COVID-19, além de uma menor quantidade de aquisições de franquias.
Atividades de financiamento
O caixa líquido das atividades de financiamento apresentou um aumento de R$ 134,2 milhões no
período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 quando comparado ao mesmo período de
2019, passando de um caixa líquido gerado de R$ 36,0 milhões no período de nove meses findo em
30 de setembro de 2019 para um caixa líquido gerado de R$ 170,2 milhões no período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2020.
Esse aumento é explicado pelas novas captações realizadas pela Companhia visando dar
continuidade ao seu plano de expansão, bem como reforçar o seu caixa diante do período de
instabilidade gerado pela COVID-19.
Comparação entre os fluxos de caixa para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de
2019 e 2018

(em R$ milhares)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
operacionais
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
de investimento
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades
de financiamento
Aumento (Redução) no saldo de caixa e equivalentes
de caixa

Exercício
social Exercício
social AH (%)
encerrado em 31 de encerrado em 31 de
dezembro de 2019
dezembro de 2018
55,8

47,6

17,3%

(119,7)

(91,9)

30,3%

49,8

93,5

-46,8%

(14,1)

49,2

-128,7%

No exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, houve uma redução no saldo de caixa e
equivalentes de caixa da Companhia de R$14,1 milhões, comparado a um aumento no caixa e
equivalentes de caixa de R$49,2 milhões no exercício social de 2018.
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Atividades operacionais
O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais apresentou um aumento de R$8,2 milhões ou
17,3% no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 comparado ao exercício social de 2018,
sendo que no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 o caixa líquido gerado pelas
atividades operacionais foi de R$47,6 milhões, enquanto no exercício social findo em 31 de
dezembro de 2019 o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais foi de R$55,8 milhões.
Esse aumento deu-se, principalmente, em decorrência do aumento no lucro antes de imposto de
renda e contribuição social, conforme já descrito anteriormente, em R$ 54,1 milhões, que por sua
vez foi compensado pelo aumento de R$ 44,2 milhões no contas a receber do período devido ao
crescimento de vendas no período.
Atividades de investimento
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento apresentou um aumento de R$27,9 milhões
ou 30,3% no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 comparado ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2018, sendo que no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 o
caixa líquido aplicado nas atividades de investimento foi de R$91,9 milhões enquanto no exercício
social findo em 31 de dezembro de 2019 o caixa líquido aplicado nas atividades de investimento foi
de R$119,7 milhões.
Esse aumento deu-se, principalmente, em decorrência dos pagamentos das aquisições de grupos
de franquias realizados entre 2018 e 2019, no valor de R$56,7 milhões.
Atividades de financiamento
O caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento apresentou uma redução de R$43,8
milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 quando comparado ao gerado no
exercício social de 2018, sendo que no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 o
caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento foi de R$93,5 milhões e no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019 o caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento foi
de R$49,8 milhões.
Essa redução deu-se, principalmente, em decorrência do pagamento dos juros das debêntures
emitidas em dezembro de 2018, no montante de R$ 10,7 milhões, além do pagamento das demais
linhas de crédito que a Companhia possuía no período, com destaque para a quitação do empréstimo
Bridge que estava vinculado às debêntures no montante de R$ 31,5 milhões e o pagamento de
operações 4131 junto ao Itaú, somando R$ 11,8 milhões.
Comparação entre os fluxos de caixa para os exercícios sociais findos em 31 de dezembro de
2018 e 2017

(em R$ milhares)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades
operacionais
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de
investimento
Caixa líquido (consumido) gerado nas atividades de
financiamento
Aumento (Redução) no saldo de caixa e equivalentes
de caixa

Exercício
social Exercício
social AH (%)
encerrado em 31 de encerrado em 31 de
dezembro de 2018
dezembro de 2017
47,6

23,0

106,5%

(91,9)

(37,6)

144,4%

93,5

5,9

1482,1%

49,2

(8,6)

-670,4%

No exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, houve um aumento no saldo de caixa e
equivalentes de caixa da Companhia de R$49,2 milhões, comparado a uma redução no caixa e
equivalentes de caixa de R$8,6 milhões no exercício social de 2017.
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Atividades operacionais
O caixa líquido gerado pelas atividades operacionais apresentou um aumento de R$24,5 milhões ou
106,5% no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 comparado ao exercício social de
2017, sendo que no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 o caixa líquido gerado pelas
atividades operacionais foi de R$23,0 milhões, enquanto no exercício social findo em 31 de
dezembro de 2018 o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais foi de R$47,6 milhões.
Este aumento ocorreu em decorrência do crescimento da Receita em 73,6% e respectiva expansão
do Lucro Líquido Antes do Imposto de Renda em 48,5%, reflexo do crescimento da rede e aquisição
de grupos de franqueados.
Atividades de investimento
O caixa líquido aplicado nas atividades de investimento apresentou um aumento de R$54,3 milhões
ou 144,4% no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 comparado ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2017, sendo que no exercício social findo em 31 de dezembro de 2017 o
caixa líquido aplicado nas atividades de investimento foi de R$37,6 milhões, enquanto no exercício
social findo em 31 de dezembro de 2018 o caixa líquido aplicado nas atividades de investimento foi
de R$91,9 milhões.
Essa variação deu-se, principalmente, em decorrência da aquisição de imobilizado que totalizou R$
49,8 milhões no período encerrado em 31 de dezembro de 2018, referente à abertura de novas
unidades, representando uma elevação de R$ 16,2 milhões em relação ao mesmo período do ano
anterior.
Atividades de financiamento
O caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento apresentou uma variação de R$87,6
milhões no exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 quando comparado ao exercício social
de 2017, sendo que no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 o caixa líquido gerado
pelas atividades de financiamento foi de R$5,9 milhões, enquanto no exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2018 o caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento foi de R$93,5
milhões.
Esse aumento deu-se, principalmente, em decorrência da emissão de debêntures pela controlada
da Companhia que ocorreu em dezembro de 2018, quando foi recebida a primeira tranche no
montante de R$ 55,0 milhões, além do recebimento do empréstimo Bridge no montante de R$ 30,0
milhões, que também estava vinculado à emissão das debêntures.
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IRUDPSULQFLSDOPHQWHDIHWDGRVSHODDEHUWXUDGHQRYDVXQLGDGHV ORMDVHPORMDVHP
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GHIUDQTXHDGRVHPHHSHORIRUWDOHFLPHQWRGDHVWUXWXUDGD&RPSDQKLDSDUDVXSRUWDUR
PDLRUQ~PHURGHORMDVLQFOXLQGRDVQRYDVORMDVDEHUWDVHDVDTXLVLo}HVGHIUDQTXHDGRV
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(P GHFRUUrQFLD GDV PHGLGDV UHVWULWLYDV DVVRFLDGDV j GLVVHPLQDomR GD SDQGHPLD GH &29,'
WLYHPRVTXHHQFHUUDUWHPSRUDULDPHQWHDVRSHUDo}HVGHQRVVDVORMDVDSDUWLUGRGLDGHPDUoRGH
$RORQJRGRVPHVHVSRVWHULRUHVIRPRVUHDEULQGRJUDGXDOPHQWHQRVVDVORMDVDWpRPrVGH
VHWHPEURTXDQGRQRVVDRSHUDomRIRLWRWDOPHQWHUHVWDEHOHFLGD'XUDQWHHVVHVPHVHVDSHVDUGH
HVWDUPRV UHDOL]DQGR YHQGDV GH QRYRV FRQWUDWRV H FRQWDUPRV FRP FOLHQWHV DWLYRV H SDJDQWHV GRV
VHUYLoRVSUHYLDPHQWHFRQWUDWDGRVQmRIRLSRVVtYHOUHDOL]DUDVVHVV}HVQDVXQLGDGHVTXHHVWLYHUDP
IHFKDGDV &RQVHTXHQWHPHQWH QHVVH SHUtRGR FRQIRUPH SUiWLFDV FRQWiEHLV GHILQLGDV SHOD
&RPSDQKLDQmRRFRUUHXRUHFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWDVREUHVHUYLoRVGDGRDLPSRVVLELOLGDGHGHVWHV
VHUHP SUHVWDGRV 2V UHVSHFWLYRV YDORUHV IRUDP PDQWLGRV PRPHQWDQHDPHQWH HP XPD FRQWD GR
3DVVLYR &LUFXODQWH GHQRPLQDGD ³5HFHLWD D 'LIHULU´ &RP D UHDEHUWXUD GDV XQLGDGHV H
UHVWDEHOHFLPHQWRGHQRVVRVVHUYLoRVQRVVRVFOLHQWHVSRGHUmRVHUDWHQGLGRVQRYDPHQWHVHJXLQGRR
FXUVR QRUPDO GH VXDV VHVV}HV FRQIRUPH SUHYLVWR HP QRVVD HVWLPDWLYD GH UHFRQKHFLPHQWR HP
UHFHLWD$QRVVDPHOKRUHVWLPDWLYDVREUHRPRQWDQWHGDUHFHLWDFRQWUDWDGDHQmRUHFRQKHFLGDGXUDQWH
RSHUtRGRHPTXHDVXQLGDGHVHVWDYDPWHPSRUDULDPHQWHVXVSHQVDVHPGHVHWHPEURGH
pGH5PLOK}HV(VVHHIHLWRWHQGHUiDVHFRPSHQVDUQRVPHVHVVHJXLQWHVQRPRPHQWRHP
TXHFRQVHJXLUPRVFRQFOXLUDSUHVWDomRGRVVHUYLoRVSUHYLDPHQWHFRQWUDWDGRVQRUPDOL]DQGRHVVH
HIHLWRGRHQFHUUDPHQWRLQWHPSHVWLYRGHQRVVDDWLYLGDGH
(VVH HIHLWR WHQGHUi D VH FRPSHQVDU QRV PHVHV VHJXLQWHV QR PRPHQWR HP TXH FRQVHJXLUPRV
FRQFOXLU D SUHVWDomR GRV VHUYLoRV SUHYLDPHQWH FRQWUDWDGRV QRUPDOL]DQGR HVVH HIHLWR GR
HQFHUUDPHQWRLQWHPSHVWLYRGHQRVVDDWLYLGDGH1mRREVWDQWHPHVPRFRPDPDLRUSDUWHGHVXDV
ORMDV IHFKDGDV D &RPSDQKLD IRL FDSD] GH PDQWHU VHXV V\VWHPZLGH VDOHV HP  GRV QtYHLV
DQWHULRUHVjSDQGHPLDHPDEULOHPDLRPHVHVHPTXHFRPSDUDWLYDPHQWHDRXWURVPHVHVWLYHPRV
DPDLRUTXDQWLGDGHGHVXDVORMDVIHFKDGDVIUXWRGDVDWLYLGDGHVEHPVXFHGLGDVGHIHUUDPHQWDVGH
YHQGDVjGLVWkQFLDHSURPRo}HVGLUHFLRQDGDVjVXDEDVHGHFOLHQWHV
E
YDULDo}HVGDVUHFHLWDVDWULEXtYHLVDPRGLILFDo}HVGHSUHoRVWD[DVGHFkPELRLQIODomR
DOWHUDo}HVGHYROXPHVHLQWURGXomRGHQRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV
•

,QIODomR

1RHQWHQGLPHQWRGD'LUHWRULDD&RPSDQKLDKLVWRULFDPHQWHWHPVLGRFDSD]GHUHSDVVDURVHIHLWRV
SRVLWLYRVHQHJDWLYRVGRVHYHQWRVPDFURHFRQ{PLFRVDRVVHXVFOLHQWHVLQFOXVLYHDVYDULDo}HVQDV
WD[DV GH LQIODomR $ LQIODomR LPSDFWD R SUHoR PpGLR TXH FREUD SRU SDFRWH QDV XQLGDGHV GD
(VSDoRODVHUHGD(VWXGLRIDFHVHQGRTXHRSHUFHQWXDOPpGLRGHDXPHQWRQRSUHoRPpGLRSRUSDFRWH
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HGHPDLVWD[DVUHIHUHQWHVDVHUYLoRVSUHVWDGRVDRVFOLHQWHVpKLVWRULFDPHQWHDOLQKDGRDRVSULQFLSDLV
tQGLFHVGHLQIODomRGRVHWRU
•

$OWHUDomRGRYROXPHGHSURFHGLPHQWRVUHDOL]DGRV

$ 'LUHWRULD HQWHQGH TXH R DXPHQWR QR YROXPH GH SURFHGLPHQWRV UHDOL]DGRV WDPEpP p XP IDWRU TXH
LQIOXHQFLDDVUHFHLWDVGD&RPSDQKLDSRUH[HPSORGHSDUDDTXDQWLGDGHGHSURFHGLPHQWRV
DXPHQWRXGHPLOK}HVSDUDPLOK}HVXPDXPHQWRGHHGHSDUDDTXDQWLGDGH
GHSURFHGLPHQWRVDXPHQWRXGHPLOK}HVSDUDPLOK}HVRTXHUHSUHVHQWDXPDXPHQWRGH
1RSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHDTXDQWLGDGHGHSURFHGLPHQWRVWRWDOL]RX
PLOK}HVTXHGDGHFRPSDUDGRDRPHVPRSHUtRGRGHUHIOHWLQGRRLPSDFWRGDSDQGHPLD
GD&29,'TXHUHVXOWRXQRIHFKDPHQWRGHQRVVDVXQLGDGHVGXUDQWHFHUWRVSHUtRGRV
•

1RYRVSURGXWRVHVHUYLoRV

$OpPGLVVRD&RPSDQKLDH[SDQGLXVXDRIHUWDGHVHUYLoRVHPHUFDGRVGHDWXDomRFRPGHVWDTXHSDUD
RODQoDPHQWRGD(VWXGLRIDFHVXDPDUFDGHWUDWDPHQWRVHVWpWLFRVIDFLDLVFRPRXVRGHWHFQRORJLDV
LQRYDGRUDVHPDWXDOPHQWHFRPORMDV VHQGRGHVWDVDEHUWDVHPHHP (P
DUHFHLWDUHIHUHQWHDRVHJPHQWRGHHVWpWLFDIDFLDODWLQJLX5PLOK}HVSDVVDQGRSDUD5
PLOK}HVHPH5PLOKmRHPGHVHWHPEURGH
F
LPSDFWR GD LQIODomR GD YDULDomR GH SUHoRV GRV SULQFLSDLV LQVXPRV H SURGXWRV GR
FkPELRHGDWD[DGHMXURVQRUHVXOWDGRRSHUDFLRQDOHQRUHVXOWDGRILQDQFHLURGD&RPSDQKLD
TXDQGRUHOHYDQWH
$'LUHWRULDGD&RPSDQKLDLQIRUPDTXHDVLWXDomRILQDQFHLUDHRUHVXOWDGRGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
VmRLPSDFWDGRVSRUIDWRUHVGLYHUVRVFRPR L LQIODomR LL FkPELR HFRQVHTXHQWHPHQWHRVSUHoRVGRVVHXV
SULQFLSDLVLQVXPRV  LLL GHVHQYROYLPHQWRPDFURHFRQ{PLFREUDVLOHLUR LQFOXLQGRQtYHOGHGHVHPSUHJR 
&UHVFLPHQWRGR3,% HP
 
,QIODomR ,*30  HP  


,QIODomR ,3&$  HP  
&', HP   
7-/3 HP   
7D[D6(/,& HP 
9DORUL]DomR
GHVYDORUL]DomR  GR UHDO
SHUDQWHRGyODU HP 
7D[D
GH
FkPELR
IHFKDPHQWR  ± 5 SRU
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)RQWHV%1'(6%DQFR&HQWUDO)*9,%*(H(FRQRPiWLFD
 )RQWH%DQFR&HQWUDO
 $FXPXODGRQRVSHUtRGRVGHGR]HPHVHVHQFHUUDGRVHPGHVHWHPEURGHHGHGH]HPEURGHH$LQIODomR ,*3
0 pXPËQGLFH*HUDOGH3UHoRV±0HUFDGRPHGLGRSHOD)*9
 $FXPXODGRQRVSHUtRGRVGHGR]HPHVHVHQFHUUDGRVHPGHVHWHPEURGHHGHGH]HPEURGHH$LQIODomR ,3&$ 
pXPËQGLFHGH3UHoRVDR&RQVXPLGRU±$PSORPHGLGRSHOD,%*(
 $FXPXODGRQRVSHUtRGRVGHGR]HPHVHVHQFHUUDGRVHPGHVHWHPEURGHHGHGH]HPEURGHHHDQXDOL]DGR2
FHUWLILFDGRGHGHSyVLWRLQWHUEDQFiULRRX&',pDWD[DPpGLDGRVGHSyVLWRVLQWHUEDQFiULRVQR%UDVLO DRILPGHFDGDSHUtRGRHDQR 
 7D[DGHMXURVGHORQJRSUD]RH[LJLGDSHOR%1'(6SDUDILQDQFLDPHQWRVGHORQJRSUD]R GDGRVGRILPGRVSHUtRGRV 

•

,QIODomR

2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHQWHQGHPTXHDLQIODomRSRGHLPSDFWDURVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDMi
TXHLQIOXHQFLDVHXVFXVWRVHGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVDPERVQRUPDOPHQWHFRUULJLGRVSRUtQGLFHVTXH
UHIOHWHPDRVFLODo}HVLQIODFLRQiULDVJHUDOPHQWHLQGH[DGRVDR,*30RX,3&$'DPHVPDIRUPDRV
FXVWRVGD&RPSDQKLDHGHVSHVDVVRIUHPHIHLWRVGDLQIODomRSULQFLSDOPHQWHHPUHODomRjIROKDTXH
UHSUHVHQWDPDPDLRUSDUWHGRVQRVVRVFXVWRVHGHVSHVDVHDQXDOPHQWHVmRUHDMXVWDGRVDOpPGH
FRQWUDWRV GH DOXJXHO TXH VmR FRUULJLGRV SRU tQGLFHV GH LQIODomR RX GH PHUFDGR FRPR R &', 
$GLFLRQDOPHQWH FDEH UHVVDOWDU TXH XP DXPHQWR VLJQLILFDWLYR QD LQIODomR SRGH UHGX]LU RSRGHUGH
FRQVXPRGRVFOLHQWHVGD&RPSDQKLDHFRQVHTXHQWHPHQWHVXDFDSDFLGDGHGHFRQWUDWDomRGHVHXV
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VHUYLoRV1mRREVWDQWHFDEHUHVVDOWDUTXHKLVWRULFDPHQWHD&RPSDQKLDUHDMXVWRXRVSUHoRVPpGLRV
GH VHXV SDFRWHV H GHPDLV WD[DV DFLPD GD LQIODomR H TXH RV FXVWRV H GHVSHVDV QmR VRIUHUDP
DOWHUDo}HV VLJQLILFDWLYDV QR SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH  H QRV
H[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHHTXHSXGHVVHPLPSDFWDU
PDWHULDOPHQWHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
•

&kPELR3UHoRGRVSULQFLSDLVLQVXPRVGD&RPSDQKLD

2HTXLSDPHQWRGHGHSLODomRDODVHUXWLOL]DGRHPWRGDVDVXQLGDGHVGD&RPSDQKLDpSURGX]LGRSHOD
&DQGHODQRV(VWDGRV8QLGRVVHQGRLPSRUWDGRDWUDYpVGD6NLQWHFTXHpRGLVWULEXLGRUH[FOXVLYRGD
&DQGHODQR%UDVLOFRPVHXSUHoRDWUHODGRDRGyODU7HQGRHPYLVWDTXHDDTXLVLomRGDVPiTXLQDV
GHGHSLODomRDODVHUUHSUHVHQWDGRLQYHVWLPHQWRGHLQVWDODomRGDVXQLGDGHVGD&RPSDQKLDD
GHVYDORUL]DomRFDPELDOGRUHDOIUHQWHDRGyODUHDYRODWLOLGDGHGR5HDOSRGHPDXPHQWDURFXVWRGH
DTXLVLomRGDVPiTXLQDVGHGHSLODomRDODVHUSHOD&RPSDQKLD$GLFLRQDOPHQWHRFRQVXPtYHOGDV
VHVV}HVGHGHSLODomRDODVHUFULRJrQLRTXHDWXDSDUDUHVIULDUDSHOHHSURSRUFLRQDUXPDH[SHULrQFLD
PDLVLQGRORUWDPEpPpSUHFLILFDGRHPGyODUHSRUWDQWRXPDGHVYDORUL]DomRGRUHDOIUHQWHDRGyODU
SRGHHOHYDURVFXVWRVHDIHWDURVUHVXOWDGRV1mRREVWDQWHFDEHGHVWDFDUTXHRFULRJrQLRQmRp
PXLWR UHSUHVHQWDWLYR QD HVWUXWXUD GH FXVWRV GD RSHUDomR GH PRGR TXH R FkPELR QmR SURGX]LX
LPSDFWRV UHOHYDQWHV QR FXVWR FRP HVVH LQVXPR QR SHUtRGR GH QRYH PHVHV HQFHUUDGR HP  GH
VHWHPEURGHHQRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
•

$PELHQWH0DFURHFRQ{PLFRQR%UDVLO

&RQVLGHUDQGRTXHDSUR[LPDGDPHQWHGRVFOLHQWHVGD&RPSDQKLDVmRGDVFODVVHV&H'XPD
SLRUDQRDPELHQWHPDFURHFRQ{PLFRSRGHDIHWDUQHJDWLYDPHQWHVHXVUHVXOWDGRVSRLVSRGHUHGX]LUR
SRGHUHSURSHQVmRGHFRPSUDGHVHXVFOLHQWHV8PDIRUPDGHDYDOLDURDPELHQWHPDFURHFRQ{PLFR
pSRUPHLRGRQtYHOGHGHVHPSUHJRTXHHQFHUURXRSHUtRGRILQGRHPGHVHWHPEURGHHP
LPSDFWDQGRPLOK}HVGHEUDVLOHLURV
•

7D[DGH-XURV

$PDLRUSDUFHODGDGtYLGDGD&RPSDQKLDHVWiVXMHLWDjWD[DGHMXURVIOXWXDQWHVH[SUHVVDHPUHDLV
FXMRSULQFLSDOLQGH[DGRUpR&',1mRREVWDQWHFDEHUHVVDOWDUTXHHPGHGH]HPEURGH
 H  R tQGLFH GH GtYLGD FDL[D  OtTXLGD FDOFXODGR FRPR D VRPD GH (PSUpVWLPRV
)LQDQFLDPHQWRV'HErQWXUHV&LUFXODQWHVH1mR&LUFXODQWHVPHQRVR&DL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[D
GRSHUtRGRGLYLGLGRSHOR(%,7'$ HUDGH[[H[UHVSHFWLYDPHQWH(PGHVHWHPEURGH
DUHODomRGtYLGD FDL[D OtTXLGD(%,7'$GRV~OWLPRVPHVHVILFRXWHPSRUDULDPHQWHDFLPD
GHVVHSDWDPDU [ GHYLGRDRVLPSDFWRVGD&29,'HPQRVVDRSHUDomRFRQIRUPHMiGHVFULWR
DQWHULRUPHQWH
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(YHQWRVFRPHIHLWRVUHOHYDQWHVRFRUULGRVHHVSHUDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
D

LQWURGXomRRXDOLHQDomRGHVHJPHQWRRSHUDFLRQDO

2V 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD LQIRUPDP TXH QmR KRXYH QR ~OWLPR H[HUFtFLR VRFLDO D LQWURGXomR RX
DOLHQDomRGHTXDOTXHUVHJPHQWRRSHUDFLRQDOGD&RPSDQKLD
E

FRQVWLWXLomRDTXLVLomRRXDOLHQDomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD

7RGDV DV LQIRUPDo}HV VREUH FRQVWLWXLomR DTXLVLomR RX DOLHQDomR GH SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD
HQYROYHQGRD&RPSDQKLDHVRFLHGDGHGHVHXJUXSRHFRQ{PLFRMiIRUDPGLVSRQLELOL]DGDVQRLWHP
 GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD 2V HIHLWRV GDV DTXLVLo}HV UHDOL]DGDV SHOD &RPSDQKLD
HQFRQWUDPVHGHVFULWRVQRLWHP K GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
F

HYHQWRVRXRSHUDo}HVQmRXVXDLV

(P  GH RXWXEUR GH  D &RPSDQKLD SRU PHLR GH VXD FRQWURODGD &RUSyUHRV  6HUYLoRV
7HUDSrXWLFRV 6$ ³&RUSyUHRV´  FHOHEURX QRYH PHPRUDQGRV GH HQWHQGLPHQWR WHQGR SRU REMHWR
HVWDEHOHFHU RV WHUPRV H FRQGLo}HV GH PHFDQLVPRV GH RSo}HV GH FRPSUD GD WRWDOLGDGH GDV
SDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDVGDVVRFLHGDGHVIUDQTXHDGDVGHWHQWRUDVGHORMDVORFDOL]DGDVHPWRGRR
WHUULWyULRQDFLRQDO$VRSo}HVGHFRPSUDSRGHUmRVHUH[HUFLGDVSHOD&RUSyUHRVDTXDOTXHUPRPHQWR
DSDUWLUGHGHMDQHLURGHDVHXH[FOXVLYRFULWpULRHPDWpPHVHVFRQWDGRVGDGDWDGH
DVVLQDWXUDGRVPHPRUDQGRV$&RUSyUHRVMiPDQLIHVWRXVXDLQWHQomRGHH[HUFHUDWRWDOLGDGHGDV
RSo}HVDSyVDGDWDGHLQtFLRGRH[HUFtFLR&DGDPHPRUDQGRSUHYrH[FOXVLYLGDGHGD&RUSyUHRVSHOR
SHUtRGR GH  PHVHV 2 SUHoR GH H[HUFtFLR GH FDGD RSomR GH FRPSUD FRQVLGHUDUi XP IDWRU GH
PXOWLSOLFDomRGHFLQFRYH]HVR(%,7'$GRV~OWLPRVPHVHVGDVORMDVVHQGRDGTXLULGDVHVWHVHQGR
FRQWUDWXDOPHQWH FDOFXODGR FRPR  GD UHFHLWD OtTXLGD H[FOXVLYDPHQWH SDUD ILQV GR FiOFXOR GR
YDORUGDRSomRGRLQVWUXPHQWRGHGX]LGRGD'tYLGD/tTXLGDGHFDGDVRFLHGDGH$&RPSDQKLDUHVVDOWD
TXHHPUHODomRDDTXLVLomRGHVRFLHGDGHVIUDQTXHDGDVDLQGDQmRKiXPDSRVLomRGHILQLGDVREUH
HVVDVSRWHQFLDLVWUDQVDo}HVQHPTXDQWRWHPSRDVQHJRFLDo}HVMXQWRDWDLVVRFLHGDGHVOHYDUmRSDUD
VHU FRQFOXtGDV QmR WHQGR VLGR FHOHEUDGR TXDOTXHU FRQWUDWR GHILQLWLYR SDUD HIHWLYDU UHIHULGDV
DTXLVLo}HV
$OpPGLVVRHPGHRXWXEURGHD&RPSDQKLDWDPEpPSRUPHLRGD&RUSyUHRVFHOHEURXXP
DGLWDPHQWRDXPFRQWUDWRGHLQYHVWLPHQWRFHOHEUDGRFRPD(/%DKLDFRQVWLWXtGDSRUXPJUXSRGH
IUDQTXHDGRVTXHSRVVXLORMDVORFDOL]DGDVQRVHVWDGRVGD%DKLD0LQDV*HUDLVH5LRGH-DQHLUR
5HIHULGR DGLWDPHQWR SUHYr D RXWRUJD GH XPD RSomR GH FRPSUD VREUH DV Do}HV RUGLQiULDV
UHSUHVHQWDWLYDV GH  GR FDSLWDO VRFLDO WRWDO H YRWDQWH GD VRFLHGDGH IUDQTXHDGD GHWHQWRUD GD
WRWDOLGDGH GR FDSLWDO VRFLDO GDV GHPDLV VRFLHGDGHV GR JUXSR GH IUDQTXHDGRV  D TXDO SRGHUi VHU
H[HUFLGDFDVRVHMDDSURYDGDHPDVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDRXGHVXDFRQWURODGD
DUHDOL]DomRGHXPSURFHVVRGHRIHUWD,32QRSUD]RGHPHVHVFRQWDGRVGDOLTXLGDomRGR,322
SUHoRGHH[HUFtFLRVXMHLWRDDMXVWHFRQVLGHUD L 9DORUGD)LUPDDMXVWDGRSHODYDULDomRGR&',
PHQRVD'tYLGD/tTXLGDHVWLPDGD LL YDORUDGLFLRQDOFDOFXODGRFRPEDVHQR&$3(;GHVHPEROVDGR
SHORV YHQGHGRUHV HP GXDV GDVVRFLHGDGHV GR JUXSR HQWUH  GH VHWHPEUR GH  H D GDWD GH
H[HUFtFLRUHDMXVWDGRSHODYDULDomRSRVLWLYDGR&',H LLL YDORUGR(%,7'$GRV~OWLPRVPHVHV
FRQVLGHUDQGRDV~OWLPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDXGLWDGDVGLVSRQtYHLVRP~OWLSORDVHUGHILQLGR
QRVWHUPRVGRFRQWUDWRHD'tYLGD/tTXLGDHVWLPDGD
&RQVLGHUDQGR WDLV SUHPLVVDV GH SUHFLILFDomR GH UHIHULGDV DTXLVLo}HV EHP FRPR SUHPLVVDV GH
UHQWDELOLGDGHREVHUYDGDVHPORMDVSUySULDVD&RPSDQKLDHVWLPDRPRQWDQWHWRWDOGH5PLOK}HV
SDUDDDTXLVLomRGDVSDUWLFLSDo}HVGHVRFLHGDGHVIUDQTXHDGDVGHVFULWDVDFLPDLQFOXLQGRD(/%DKLD
$&RPSDQKLDXWLOL]DUiSDUWHGRVUHFXUVRVGHVXDSRWHQFLDORIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHGLVWULEXLomRGH
Do}HVSDUDDUFDUFRPDLQWHJUDOLGDGHGHWDLVDTXLVLo}HV
3DUD PDLRUHV GHWDOKHV VREUH DV DTXLVLo}HV VRFLHWiULDV HP UHIHUrQFLD EHP FRPR RV WHUPRV H
FRQGLo}HVGRH[HUFtFLRGDVRSo}HVGHFRPSUDGHDo}HVYHMDRVLWHQVHGHVWH)RUPXOiULR
GH5HIHUrQFLD
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0XGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV5HVVDOYDVHrQIDVHVQRSDUHFHUGRDXGLWRU
D

PXGDQoDVVLJQLILFDWLYDVQDVSUiWLFDVFRQWiEHLV

&RQIRUPH GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GR H[HUFtFLR HQFHUUDGR HP  GH GH]HPEUR GH  QRWD
H[SOLFDWLYDD&RPSDQKLDHIHWXRXXPDPXGDQoDGHSUiWLFDFRQWiELOUHIHUHQWHDRUHFRQKHFLPHQWR
GRVroyaltiesDWUDYpVGDPHQVXUDomRHUHFRQKHFLPHQWRGRVVDOGRVVHQGRDVVLPGHVFULWD
$Wp R H[HUFtFLR VRFLDO ILQGR HP  GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV
PHQVXUDYDP DV GHVSHVDV GH UR\DOWLHV GHYLGRV j SDUWH UHODFLRQDGD (/ )UDQFKLVLQJ FRP EDVH QR
UHFHELPHQWR GH FDL[D 3RU HVVH FULWpULR WDQWR DV GHVSHVDV GRV UR\DOWLHV TXDQWR D UHFHLWD HUDP
FRQWDELOL]DGRVQRPRPHQWRGHUHFHELPHQWRGRVYDORUHVSDJRVSHORVFOLHQWHV
(PDDGPLQLVWUDomRUHYLVRXHVVHFULWpULRHDOWHURXDFRQWDELOL]DomRSDUDRPRPHQWRGDYHQGD
GR SDFRWH GH VHUYLoRV 3HOR QRYR FULWpULR WDQWR DV UHFHLWDV TXDQWR DV GHVSHVDV GH UR\DOWLHV VmR
PHQVXUDGDVHUHFRQKHFLGDVFRPEDVHQRVYDORUHVHQRPRPHQWRTXHDVYHQGDVVmRHIHWXDGDVSHOD
&RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV LQGHSHQGHQWHPHQWH GR PRPHQWR GH UHFHELPHQWR GRV YDORUHV
GHYLGRVSHORVFOLHQWHV$DGPLQLVWUDomRHQWHQGHTXHRQRYRFULWpULRHVWiPDLVDOLQKDGRDRTXHHVWi
SUHYLVWRFRQWUDWXDOPHQWHFRPDIUDQTXHDGRUD
1D FRQWURODGRUD R HIHLWR GHVWD PXGDQoD DIHWRX VRPHQWH RV VDOGRV GH LQYHVWLPHQWRV YLVWR TXH
VRPHQWHDVFRQWURODGDVHIHWXDPSDJDPHQWRVGHUR\DOWLHVHD(/)UDQFKLVLQJUHFRQKHFHDUHFHLWD
GHVVHVroyaltiesGDVIUDQTXLDV
Segregação de contas a pagar de royalties, classificação no resultado do exercício, eliminação e
outros efeitos
$WpRH[HUFtFLRVRFLDOILQGRHPGHGH]HPEURGHWDQWRRVUR\DOWLHVDSDJDUSDUDDSDUWH
UHODFLRQDGD(/)UDQFKLVLQJTXDQGRRFRQWDVDUHFHEHUTXHHVVDHPSUHVDSRVVXLFRPDVGHPDLV
SDUWHVUHODFLRQDGDVHVWDYDPDSUHVHQWDGRVGHQWURGRJUXSRGHRXWUDVFRQWDVDSDJDUHFRQWDVD
UHFHEHUUHVSHFWLYDPHQWHHDGHVSHVDHUDUHFRQKHFLGDGHQWURGRJUXSRGHGHVSHVDVDGPLQLVWUDWLYDV
(PIXQomRGDUHYLVmRGRFULWpULRPHQFLRQDGRQRLWHPDFLPDDDGPLQLVWUDomRGHFLGLXUHFODVVLILFDURV
PRQWDQWHVDSDJDUHDUHFHEHUSDUDXPDOLQKDHVSHFtILFDQREDODQoRSDWULPRQLDOQRSDVVLYRFLUFXODQWH
GHQRPLQDGDFRQWDVDSDJDUDSDUWHVUHODFLRQDGDVHFRQWDVDUHFHEHUSDUWHVUHODFLRQDGDVEHPFRPR
UHFODVVLILFRX HVVDV GHVSHVDV SDUD R JUXSR GH GHVSHVDV FRP YHQGDV H HIHWXRX D HOLPLQDomR QR
UHVXOWDGRGRFRQVROLGDGRDVYDORUHVGHWUDQVDo}HVHQWUHSDUWHVUHODFLRQDGDV'DGDDPHQVXUDomR
GRV YDORUHV GH UR\DOWLHV KRXYH DOWHUDomR R SDWULP{QLR OtTXLGR GD FRQWURODGRUD SHOR DXPHQWR GH
SDUWLFLSDomR HP GHWHUPLQDGDV FRQWURODGDV RFRUULGR HP  $OpP GLVVR HP IXQomR GD UHFHLWD H
GHVSHVDVHUHQWUHSDUWHVUHODFLRQDGDVDDGPLQLVWUDomRSDVVRXDID]HUDHOLPLQDomRGHVVHVDOGRQR
GHPRQVWUDWLYRGHUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRFRQVROLGDGRHQREDODQoRSDWULPRQLDOYLVDQGRUHFRQKHFHU
RVHYHQWRVGDPHVPDQDWXUH]DQDPHVPDOLQKD
&3& 5 ,)56
$ &RPSDQKLD DSOLFRXSHOD SULPHLUDYH] R&3& 5  ,)56   $UUHQGDPHQWRV HPYLJRU SDUD
SHUtRGRVDQXDLVLQLFLDGRVHPGHMDQHLURGHRXDSyVHVWDGDWD$QDWXUH]DHRLPSDFWRGDV
PXGDQoDVUHVXOWDQWHVGDDGRomRGHVWDQRYDQRUPDVmRGHVFULWRVDVHJXLU
2&3& 5 ,)56VHVREUHS}HjYHUVmRDQWHULRU 5 GDQRUPDGHDUUHQGDPHQWRVDOpPGR
,&3&   $VSHFWRV &RPSOHPHQWDUHV GDV 2SHUDo}HV GH $UUHQGDPHQWR 0HUFDQWLO $ QRUPD
HVWDEHOHFH RV SULQFtSLRV SDUD UHFRQKHFLPHQWR PHQVXUDomR DSUHVHQWDomR H GLYXOJDomR GH
DUUHQGDPHQWRVHH[LJHTXHRVDUUHQGDWiULRVUHFRQKHoDPDPDLRULDGRVDUUHQGDPHQWRVQREDODQoR
SDWULPRQLDO
2DUUHQGDPHQWRHVWiSUHVHQWHHPXPFRQWUDWRVHRFRQWUDWRLQFOXLUDPEDVDVFRQGLo}HVDVHJXLU
•

8P DWLYR LGHQWLILFiYHO HVSHFLILFDGR H[SOLFLWDPHQWH RX LPSOLFLWDPHQWH 1HVWH FDVR R
IRUQHFHGRU QmR WHP D SUiWLFD GH VXEVWLWXLU R DWLYR RX D VXEVWLWXLomR QmR WUDULD QHQKXP
EHQHItFLRHFRQ{PLFRSDUDRIRUQHFHGRUH

•

5HVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV
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Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2019
2GLUHLWRGHFRQWUROHGRXVRGRDWLYRGXUDQWHRFRQWUDWR1HVWHFDVRD&RPSDQKLDGHYHWHUDXWRULGDGH
SDUDWRPDGDGHGHFLV}HVVREUHRXVRGRDWLYRHFDSDFLGDGHGHREWHUVXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRV
EHQHItFLRVHFRQ{PLFRVSHORXVRGRDWLYR
$ FRQWDELOL]DomR GR DUUHQGDGRU GH DFRUGR FRP R &3&  5  ,)56    HVWi VXEVWDQFLDOPHQWH
LQDOWHUDGD HP UHODomR j YHUVmR DQWHULRU GD QRUPD 2V DUUHQGDGRUHV FRQWLQXDUmR FODVVLILFDQGR
DUUHQGDPHQWRV FRPR RSHUDFLRQDLV RX ILQDQFHLURV XWLOL]DQGR SULQFtSLRV VLPLODUHV DRV GD YHUVmR
DQWHULRUGDQRUPDHSRUWDQWRR&3& 5 ,)56QmRDSUHVHQWDLPSDFWRHPDUUHQGDPHQWRV
QRVTXDLVD&RPSDQKLDVHMDDUUHQGDGRUD
Efeitos de transição
$&RPSDQKLDDSOLFRXR&3& 5 ,)56XWLOL]DQGRDDERUGDJHPUHWURVSHFWLYDPRGLILFDGDD
TXDOQmRH[LJHDUHDSUHVHQWDomRGRVYDORUHVFRUUHVSRQGHQWHVHSRVVLELOLWDDDGRomRGHH[SHGLHQWHV
SUiWLFRV3RUWDQWRDLQIRUPDomRFRPSDUDWLYDDSUHVHQWDGDSDUDQmRIRLUHDSUHVHQWDGDRXVHMD
pDSUHVHQWDGDFRQIRUPHDQWHULRUPHQWHUHSRUWDGRGHDFRUGRFRPR &3& 5 HLQWHUSUHWDo}HV
UHODFLRQDGDV
1DWUDQVLomRSDUDDUUHQGDPHQWRVFODVVLILFDGRVFRPRDUUHQGDPHQWRVRSHUDFLRQDLVVHJXQGRR&3&
 5  RV SDVVLYRV GH DUUHQGDPHQWR IRUDP PHQVXUDGRV SHOR YDORU SUHVHQWH GRV SDJDPHQWRV
UHPDQHVFHQWHVGHVFRQWDGRVSHODWD[DGHHPSUpVWLPRLQFUHPHQWDOGD&RPSDQKLDHPGHMDQHLUR
GH  2V DWLYRV GH GLUHLWR GH XVR IRUDP PHQVXUDGRV DR YDORU HTXLYDOHQWH DR SDVVLYR GH
DUUHQGDPHQWRQDGDWDGHDGRomRLQLFLDODFUHVFLGRVGRVSDJDPHQWRVDQWHFLSDGRVRXGHGX]LGRVGRV
LQFHQWLYRVUHFHELGRVGRVDUUHQGDGRUHV
$&RPSDQKLDRSWRXSRUXWLOL]DURH[SHGLHQWHSUiWLFRGHWUDQVLomRHQmRUHFRQKHFHXRVDWLYRVGHGLUHLWR
GHXVRHRVSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRSDUDDOJXQVDUUHQGDPHQWRVGHDWLYRVGHEDL[RYDORU TXHWHQKD
YDORUGHDWp5PLO EHPFRPRFRPSUD]RVGHDUUHQGDPHQWRLQIHULRUHVDPHVHV$&RPSDQKLD
UHFRQKHFH RV SDJDPHQWRV DVVRFLDGRV D HVVHV DUUHQGDPHQWRV FRPR GHVSHVD SHOR PpWRGR OLQHDU DR
ORQJRGRSUD]RGRDUUHQGDPHQWR$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDQmRFRQVLGHURXFXVWRVGLUHWRVLQLFLDLVGD
PHQVXUDomRGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRQDGDWDGHDSOLFDomRLQLFLDO2LPSDFWRQRVEDODQoRVSDWULPRQLDLV
LQGLYLGXDOHFRQVROLGDGRQDGDWDGHDGRomRLQLFLDOGHGHMDQHLURGHIRUDPFRPRVHJXH

&RQVROLGDGR
$WLYR
$WLYRVGHGLUHLWRGHXVR±LPyYHLV

3DVVLYR
9DORUDSDJDUGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOHPGHMDQHLURGH
 $MXVWHDYDORUSUHVHQWH



,PSDFWRQRSDWULP{QLROtTXLGR



$QWHV GD DGRomR GR &3&  5  ,)56  D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV Mi HVWLPDYDP H
FRQWDELOL]DYDPDSURYLVmRSDUDGHVPDQWHODPHQWRGDVORMDVSDUDGHYROXomRGRLPyYHODRILQDOGRV
FRQWUDWRV$WpGHGH]HPEURGHDFRQWUDSDUWLGDGHVVDSURYLVmRHUDUHJLVWUDGDHPXPDFRQWD
VHSDUDGD GR DWLYR LPRELOL]DGR &RP D LQWURGXomR GR &3&  5  ,)56  HVVH DWLYR IRL
UHFODVVLILFDGRGHLPRELOL]DGRSDUDDWLYRSRUGLUHLWRGHXVRHPGHMDQHLURGH
&3&,)565HFHLWDGHFRQWUDWRFRPFOLHQWH
2&3&,)56HVWDEHOHFHXPDHVWUXWXUDDEUDQJHQWHSDUDGHWHUPLQDUVHTXDQGRHSRUTXDQWR
DUHFHLWDpUHFRQKHFLGD$UHFHLWDpUHFRQKHFLGDTXDQGRXPFOLHQWHREWpPRFRQWUROHGRVEHQVRX
VHUYLoRV'HWHUPLQDURPRPHQWRGDWUDQVIHUrQFLDGHFRQWUROHHPXPPRPHQWRHVSHFtILFRQRWHPSR
RXDRORQJRGRWHPSRUHTXHUMXOJDPHQWR6XEVWLWXLR&3&,$65HFHLWDVHLQWHUSUHWDo}HV
UHODFLRQDGDV
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&3&,)56,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
L

&ODVVLILFDomRHPHQVXUDomRGH$WLYRVILQDQFHLURV

2&3&,)56UHWpPHPJUDQGHSDUWHRVUHTXHULPHQWRVH[LVWHQWHVQR&3&,$6SDUDD
FODVVLILFDomRHPHQVXUDomRGHSDVVLYRVILQDQFHLURV1RHQWDQWRHOHHOLPLQDDVDQWLJDVFDWHJRULDV
GR&3&,$6SDUDDWLYRVILQDQFHLURVPDQWLGRVDWpRYHQFLPHQWRHPSUpVWLPRVHUHFHEtYHLVH
GLVSRQtYHLVSDUDYHQGD$DGRomRGR&3&,)56QmRWHYHHIHLWRQDVSROtWLFDVFRQWiEHLVGD
&RPSDQKLDUHODFLRQDGDVDSDVVLYRVILQDQFHLURVHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVGHULYDWLYRV
&RQIRUPHR&3&,)56QRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOXPDWLYRILQDQFHLURpFODVVLILFDGRFRPR
PHQVXUDGRDFXVWRDPRUWL]DGRDRYDORUMXVWRSRUPHLRGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV 9-25$ 
RXDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR 9-5 $FODVVLILFDomRGRVDWLYRVILQDQFHLURVVHJXQGRR&3&
,)56pJHUDOPHQWHEDVHDGDQRPRGHORGHQHJyFLRVQRTXDOXPDWLYRILQDQFHLURpJHUHQFLDGR
HHPVXDVFDUDFWHUtVWLFDVGHIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLV
8PDWLYRILQDQFHLURpPHQVXUDGRDRFXVWRDPRUWL]DGRVHDWHQGHUDPEDVDVFRQGLo}HVDVHJXLUH
QmRIRUGHVLJQDGRFRPRPHQVXUDGRD9-5
•

pPDQWLGRGHQWURGHXPPRGHORGHQHJyFLRFXMRREMHWLYRVHMDPDQWHUDWLYRVILQDQFHLURVSDUD
UHFHEHUIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVH

•

VHXVWHUPRVFRQWUDWXDLVJHUDPHPGDWDVHVSHFtILFDVIOX[RVGHFDL[DTXHVmRUHODWLYRVDR
SDJDPHQWRGHSULQFLSDOHMXURVVREUHRYDORUSULQFLSDOHPDEHUWR

8PLQVWUXPHQWRGHGtYLGDpPHQVXUDGRD9-25$VHDWHQGHUDPEDVDVFRQGLo}HVDVHJXLUHQmRIRU
GHVLJQDGRFRPRPHQVXUDGRD9-5
•

pPDQWLGRGHQWURGHXPPRGHORGHQHJyFLRFXMRREMHWLYRpDWLQJLGRWDQWRSHORUHFHELPHQWR
GHIOX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVTXDQWRSHODYHQGDGHDWLYRVILQDQFHLURVH

•

VHXV WHUPRV FRQWUDWXDLV JHUDP HP GDWDV HVSHFtILFDV IOX[RV GH FDL[D TXH VmR DSHQDV
SDJDPHQWRVGHSULQFLSDOHMXURVVREUHRYDORUSULQFLSDOHPDEHUWR

1R UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO GH XP LQVWUXPHQWR SDWULPRQLDO D HVFROKD p IHLWD LQYHVWLPHQWR SRU
LQYHVWLPHQWR6HPDQWLGRSDUDQHJRFLDomRVHUiPHQVXUDGRFRPR9-5RXD&RPSDQKLDSRGHRSWDU
LUUHYRJDYHOPHQWHSRUDSUHVHQWDUDOWHUDo}HVVXEVHTXHQWHVQRYDORUMXVWRGRLQYHVWLPHQWRHP25$
7RGRVRVDWLYRVILQDQFHLURVQmRFODVVLILFDGRVFRPRPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRRX9-25$
FRQIRUPHGHVFULWRDFLPDVmRFODVVLILFDGRVFRPR9-51RUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOD&RPSDQKLDSRGH
GHVLJQDUGHIRUPDLUUHYRJiYHOXPDWLYRILQDQFHLURTXHGHRXWUDIRUPDDWHQGDRVUHTXHULPHQWRVSDUD
VHU PHQVXUDGR DR FXVWR DPRUWL]DGR RX FRPR 9-25$ FRPR 9-5 VH LVVR HOLPLQDU RX UHGX]LU
VLJQLILFDWLYDPHQWH XP GHVFDVDPHQWR FRQWiELO TXH GH RXWUD IRUPD VXUJLULD RSomR GH YDORU MXVWR
GLVSRQtYHOQR&3&,)56 
8P DWLYR ILQDQFHLUR D PHQRV TXH VHMD XP FRQWDV D UHFHEHU GH FOLHQWHV VHP XP FRPSRQHQWH GH
ILQDQFLDPHQWRVLJQLILFDWLYRTXHVHMDLQLFLDOPHQWHPHQVXUDGRSHORSUHoRGDWUDQVDomR pLQLFLDOPHQWH
PHQVXUDGRSHORYDORUMXVWRDFUHVFLGRSDUDXPLWHPQmRPHQVXUDGRD9-5GRVFXVWRVGHWUDQVDomR
TXHVmRGLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVjVXDDTXLVLomR
$VVHJXLQWHVSROtWLFDVFRQWiEHLVDSOLFDPVHjPHQVXUDomRVXEVHTXHQWHGRVDWLYRVILQDQFHLURV
•

$WLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVD9-5(VVHVDWLYRVVmRVXEVHTXHQWHPHQWHPHQVXUDGRVDR
YDORUMXVWRSRUPHLRGR5HVXOWDGR 9-5 2UHVXOWDGROtTXLGRLQFOXLQGRMXURVpUHFRQKHFLGR
QRUHVXOWDGR

•

$WLYRVILQDQFHLURVDFXVWRDPRUWL]DGR(VWHVDWLYRVVmRPHQVXUDGRVGHIRUPDVXEVHTXHQWH
DRFXVWRDPRUWL]DGRXWLOL]DQGRRPpWRGRGRMXURVHIHWLYR2FXVWRDPRUWL]DGRpUHGX]LGRSRU
SHUGDVSRUimpairment$UHFHLWDGHMXURVSRVVtYHLVJDQKRVHSHUGDVFDPELDLVHimpairment
VmR UHFRQKHFLGRV QR UHVXOWDGR 4XDOTXHU JDQKR RX SHUGD QR GHVUHFRQKHFLPHQWR p
UHFRQKHFLGRQRUHVXOWDGR
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$WLYRVILQDQFHLURVPHQVXUDGRVDR9-25$ YHUQRWDH[SOLFDWLYD (VVHVDWLYRVVmRPHQVXUDGRVGH
IRUPD VXEVHTXHQWH DR YDORU MXVWR SRU PHLR GH RXWURV UHVXOWDGRV DEUDQJHQWHV 9-25$  1R
GHVUHFRQKHFLPHQWRRUHVXOWDGRDFXPXODGRHP25$pUHFODVVLILFDGRSDUDRUHVXOWDGR
E

HIHLWRVVLJQLILFDWLYRVGDVDOWHUDo}HVHPSUiWLFDVFRQWiEHLV

$&RPSDQKLDDYDOLDVHH[HUFHFRQWUROHRXQmRGHXPDLQYHVWLGDVHIDWRVHFLUFXQVWkQFLDVLQGLFDUHP
TXHKiPXGDQoDVHPXPRXPDLVGRVHOHPHQWRVGHFRQWUROHVHQGRHOHV L RDFRUGRFRQWUDWXDOFRP
RXWURVGHWHQWRUHVGHYRWRGDLQYHVWLGD LL GLUHLWRVRULJLQDGRVGHDFRUGRVFRQWUDWXDLVH LLL RVGLUHLWRV
GHYRWRHRVSRWHQFLDLVGLUHLWRVGHYRWRGD&RPSDQKLD$FRQVROLGDomRGHXPDFRQWURODGDWHPLQtFLR
TXDQGRD&RPSDQKLDREWLYHUFRQWUROHHPUHODomRjFRQWURODGDHILQDOL]DTXDQGRD&RPSDQKLDGHL[DU
GHH[HUFHURPHQFLRQDGRFRQWUROH
$WLYRV SDVVLYRV H UHVXOWDGR GH XPD FRQWURODGD DGTXLULGD RX DOLHQDGD GXUDQWH R H[HUFtFLR VmR
LQFOXtGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVDSDUWLUGDGDWDHPTXHD&RPSDQKLDREWLYHU
FRQWUROHDWpDGDWDHPTXHD&RPSDQKLDGHL[DUGHH[HUFHURFRQWUROHVREUHDFRQWURODGD
2 UHVXOWDGR H FDGD FRPSRQHQWH GH RXWURV UHVXOWDGRV DEUDQJHQWHV VmR DWULEXtGRV DRV DFLRQLVWDV
FRQWURODGRUHV H DRV QmR FRQWURODGRUHV GD &RPSDQKLD PHVPR VH LVVR UHVXOWDU HP SUHMXt]R DRV
DFLRQLVWDV QmR FRQWURODGRUHV 4XDQGR QHFHVViULR VmR HIHWXDGRV DMXVWHV QDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDV GDV FRQWURODGDV SDUD DOLQKDU VXDV SROtWLFDV FRQWiEHLV FRP DV SROtWLFDV FRQWiEHLV GD
&RPSDQKLD7RGRVRVDWLYRVHSDVVLYRVUHVXOWDGRVUHFHLWDVGHVSHVDVHIOX[RVGHFDL[DGRPHVPR
JUXSRUHODFLRQDGRVFRPWUDQVDo}HVHQWUHPHPEURVGD&RPSDQKLDVmRWRWDOPHQWHHOLPLQDGRVQD
FRQVROLGDomR
$ YDULDomR QD SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD GD FRQWURODGD VHP SHUGD GH H[HUFtFLR GH FRQWUROH p
FRQWDELOL]DGDGLUHWDPHQWHQRSDWULP{QLROtTXLGR
$ &RPSDQKLD WUDWD DV WUDQVDo}HV FRP SDUWLFLSDo}HV GH QmR FRQWURODGRUHV FRPR WUDQVDo}HV FRP
SURSULHWiULRVGHDWLYRVGR*UXSR3DUDDVFRPSUDVGHSDUWLFLSDo}HVGHQmRFRQWURODGRUHVDGLIHUHQoD
HQWUHTXDOTXHUFRQWUDSUHVWDomRSDJDHDSDUFHODGRYDORUFRQWiELOGRVDWLYRVOtTXLGRVGDFRQWURODGD
pUHJLVWUDGDQRSDWULP{QLROtTXLGR
2V JDQKRV RX SHUGDV VREUH DOLHQDo}HV SDUD SDUWLFLSDo}HV GH QmR FRQWURODGRUHV WDPEpP VmR
UHJLVWUDGRVGLUHWDPHQWHQRSDWULP{QLROtTXLGR
6H D &RPSDQKLD SHUGHU R FRQWUROH H[HUFLGR VREUH XPD FRQWURODGD p HIHWXDGD D EDL[D GRV
FRUUHVSRQGHQWHVDWLYRV LQFOXLQGRTXDOTXHUiJLR HRVSDVVLYRVGDFRQWURODGDSHORVHXYDORUFRQWiELO
QDGDWDHPTXHRFRQWUROHIRUSHUGLGRHDEDL[DGRYDORUFRQWiELOGHTXDLVTXHUSDUWLFLSDo}HVGHQmR
FRQWURODGRUHVQDGDWDHPTXHRFRQWUROHIRUSHUGLGR LQFOXLQGR TXDLVTXHUFRPSRQHQWHVGHRXWURV
UHVXOWDGRVDEUDQJHQWHVDWULEXtGRVDHODV 
4XDOTXHU GLIHUHQoD UHVXOWDQWH FRPR JDQKR RX SHUGD p FRQWDELOL]DGD QR UHVXOWDGR 4XDOTXHU
LQYHVWLPHQWRUHWLGRpUHFRQKHFLGRSHORVHXYDORUMXVWRQDGDWDHPTXHRFRQWUROHpSHUGLGR
1DVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVRVLQYHVWLPHQWRVGD&RPSDQKLDHPVXDVFRQWURODGDV
VmRFRQWDELOL]DGRVFRPEDVHQRPpWRGRGDHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO$VGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
FRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDLQFOXHPDVVHJXLQWHVFRQWURODGDV
3DUWLFLSDomR
&RQWURODGDV

GHVHWHPEURGH

GHGH]HPEURGH

'LUHWD

,QGLUHWD

'LUHWD

,QGLUHWD

(OFRUS5LR6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD









$W&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD









)ORU'R&DPSR6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD









$WP&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD









/LPHLUD6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD









/LVD$/DVHU6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD









/LVD$/DVHU*RQ]DJD6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD









:LQQHUV&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV6$









6DQWDÒUVXOD6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
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/DVHUFRUS6HUY(VWpWLFRV/WGD









/LVD$/DVHU(PEDUp6HUY(VWpWLFRV/WGD









0Y&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD









'\HOFRUS6HUYLoRV(VWpWLFRV6$









/DVHU5LR(O6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV/WGD









(/3DUWLFLSDo}HV6$









8UEDQ/DVHU6HUYLoRV(VWpWLFRV6$









8O6HUYLoRV(VWpWLFRV(LUHOL









$\RXE $\RXE6HUYLoRV(VWpWLFRV6$









/DJRV/DVHU6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV/WGD









(O5LR6HUYLoRV'H'HSLODomR(VWpWLFD/WGD









&XLDED/DVHU6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV/WGD









'UEP6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD









-DFDUHL6HUY(VWpWLFRV(LUHOL









*EP6HUYLFRV'H(VWpWLFD/WGD









(O3HGUD6HODGD6HUYLFRV'H(VWpWLFD/WGD









06HUYLFRV(VWpWLFRV/WGD









0PF&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD









0P&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD









0SDF&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD









0JP&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD









0J&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD









06HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD









06HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD









06HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD









0W&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD









0WJ&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD









'\HO&XLDEi&OtQLFDV'H(VWpWLFD/WGD









'\HO3RUWR9HOKR&OtQLFDV'H(VWpWLFD/WGD









'\HO9iU]HD*UDQGH&OtQLFDV'H(VWpWLFD/WGD









$FOR6HUYLoRV(VWpWLFRV6$









9LOD9HOKD/DVHU6HUYLoRV(VWpWLFRV6$









$OH[DQGULWH(VWpWLFD(/DVHU6$









9HUDQR'HSLODomR6$









0,*66HUYLoRV(VWpWLFRV6$









7-706HUYLoRV(VWpWLFRV6$









$/LVD'HSLODomR$/DVHU6$









1LQH0HPEHUV/DVHU6HUYLFRV(VWpWLFRV6D









<$03DUWLFLSDo}HV/WGD









3,06HUYLoRV$GPLQLVWUDWLYRV/WGD









(/)UDQFKLVLQJ/WGD









7/)UDQFKLVLQJ/WGD









&RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$









$3/3DUWLFLSDo}HV6RFLHWiULDV6$









7HZ(VWpWLFD/WGD









0DIUD&HQWURGH%HOH]D'HSLODomR/WGD









/HHZ6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD









&OtQLFDGH(VWpWLFD)RUWDOH]D/WGD









&OtQLFDGH(VWpWLFD)RUWDOH]D/WGD









&RVWD &XUYR(VWpWLFD/WGD









5LRFRUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD

















<733DUWLFLSDo}HV/WGD
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(/&RPPHUFH  3ODWDIRUPD 'LJLWDO
,QWHUPHGLDomRGH1HJyFLRV/WGD 

3DUD









$87(VWpWLFD6$









(6/DVHU6HUYLoRV(VWpWLFRV6$

























$EEUX]]HVH 0RXUD(VWpWLFD/WGD
())UDQFKLVLQJ6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV/WGD

 $HQWLGDGH³05/DVHU/WGD´WHYHVXDUD]mRVRFLDODOWHUDGDSDUD³(/&RPPHUFH3ODWDIRUPD'LJLWDOSDUD,QWHUPHGLDomR
GH1HJyFLRV/WGD´GXUDQWHRH[HUFtFLRHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH


&3& 5 ,)56
1D WUDQVLomR SDUD R &3&  5  ,)56  D &RPSDQKLD UHFRQKHFHX DWLYRV GH GLUHLWR GH XVR H
SDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRVDGLFLRQDLV2LPSDFWRQDWUDQVLomRHVWiUHVXPLGRDEDL[R

&RQVROLGDGR
$WLYR
$WLYRVGHGLUHLWRGHXVR±LPyYHLV


3DVVLYR
9DORUDSDJDUGHDUUHQGDPHQWRPHUFDQWLOHPGHMDQHLURGH


 $MXVWHDYDORUSUHVHQWH



,PSDFWRQRSDWULP{QLROtTXLGR


&3&,)56,QVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
&RP EDVH QD UHYLVmR UHDOL]DGD SHOD DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD D PDWUL] IRL DWXDOL]DGD SDUD
LQFRUSRUDU RV FRQFHLWRV GH SHUGDV HVSHUDGDV SUHYLVWDV QR &3&   ,)56  DXPHQWDQGR RV
SHUFHQWXDLVGHSURYLVmRVREUHFRQWDVDUHFHEHUDYHQFHUHYHQFLGRVKiPHQRVGHGLDVHGHVVD
IRUPD DXPHQWDQGR RV PRQWDQWHV GH SURYLVmR &RPR QRVVR FRQWDV D UHFHEHU p LQLFLDOPHQWH
UHFRQKHFLGRWHQGRFRPRFRQWUDSDUWLGDDFRQWDGHUHFHLWDVGLIHULGDVRDMXVWHQDSURYLVmRSDUDSHUGDV
GH UHFHEtYHLV WHYH SDUWH GH VHX PRQWDQWH UHFRQKHFLGR FRQWUD HVVD FRQWD UHGX]LQGR R SDVVLYR
FLUFXODQWH  H SDUWH UHFRQKHFLGD QR UHVXOWDGR GR H[HUFtFLR UHODWLYR jV SDUFHODV GDV UHFHLWDV FXMD
REULJDomRGHGHVHPSHQKRIRLFXPSULGD2VDMXVWHVHIHWXDGRVHPFDGDH[HUFtFLRVmRFRPRVHJXH
$XPHQWR 'LPLQXLomR 








 




3URYLVmRSDUDFUpGLWRVHVSHUDGD
5HFHLWDGLIHULGD
'HVSHVDVFRPYHQGDV

&3&,)565HFHLWDGHFRQWUDWRFRPFOLHQWH
$&RPSDQKLDDYDOLRXRVLPSDFWRVHQmRIRLLGHQWLILFDGRYDORUHVPDWHULDLVSDUDDMXVWHQDDGRomRLQLFLDO
F

UHVVDOYDVHrQIDVHVSUHVHQWHVQRSDUHFHUGRDXGLWRU

2VUHODWyULRVGRVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVVREUHDVLQIRUPDo}HVFRQWiEHLVLQWHUPHGLiULDVUHIHUHQWHV
DRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHHVREUHDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
GD&RPSDQKLDUHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRVVRFLDLVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH
QmRFRQWrPUHVVDOYDV
$SyVDHPLVVmRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVUHIHUHQWHVDRVH[HUFtFLRV
ILQGRV HP  GH GH]HPEUR GH   H  D DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD LGHQWLILFRX
GHWHUPLQDGRVDMXVWHVHUHFODVVLILFDo}HVTXHDIHWDPRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVGHPRQVWUDo}HVGRV
UHVXOWDGRVHGHPRQVWUDo}HVGRVIOX[RVGHFDL[DLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGRVSDUDRVH[HUFtFLRVILQGRV
QDTXHODV GDWDV &RQVHTXHQWHPHQWH D &RPSDQKLD UHDSUHVHQWRX VXDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV
LQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVFRPSUHHQGHQGRHVVHVH[HUFtFLRV
2V DMXVWHV H UHFODVVLILFDo}HV LGHQWLILFDGDV SHOD &RPSDQKLD VmR DV VHJXLQWHV L  DMXVWHV GH
UHFRQFLOLDomR HQWUH RV VDOGRV FRQWiEHLV GH FDL[D H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D DGLDQWDPHQWRV D

637

PÁGINA: 211 de 407

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

10.4 - Mudanças Significativas Nas Práticas Contábeis - Ressalvas e Ênfases no Parecer
do Auditor
IRUQHFHGRUHVRXWURVDWLYRVLPRELOL]DGRHUHFHLWDGHYHQGDVHVHXVUHVSHFWLYRVUHODWyULRVDQDOtWLFRV
DX[LOLDUHV LL  UHYLVmR GD SUiWLFD FRQWiELO DGRWDGD SDUD FRQVWLWXLomR GH SURYLV}HV SDUD SHUGDV GH
FUpGLWRVHVSHUDGDVHQYROYHQGRRFRQWDVDUHFHEHUGRVFOLHQWHV LLL DMXVWHVJHUDGRVSHODDGHTXDomR
GD PHWRGRORJLD GH FiOFXOR GRV JDQKRV H SHUGDV SHOD PDUFDomR D YDORU MXVWR GRV GHULYDWLYRV
FRQWUDWDGRVSHOD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV LY UHFODVVLILFDo}HVHIHWXDGDVHPFRPSHQVDomR
GHVDOGRVDWLYRVHSDVVLYRVQRTXDOKiRGLUHLWRFRQWUDWXDOGHOLTXLGDomRSHORYDORUOtTXLGREHPFRPR
SDUDPHOKRUDSUHVHQWDomRHFRPSDUDELOLGDGH Y HIHLWRVWULEXWiULRVLGHQWLILFDGRVHPGHFRUUrQFLDGD
UHFRQFLOLDomRGDVPHPyULDVGHFiOFXORVGRVLPSRVWRVEHPFRPRGHYLGRDRVHIHLWRVILVFDLVVREUH
RVDMXVWHVLGHQWLILFDGRVQDUHDSUHVHQWDomR YL DWXDOL]DomRGRVVDOGRVSHORVtQGLFHVGHDWXDOL]DomR
PRQHWiULDSUHYLVWRVFRQWUDWXDOPHQWH YLL FRPSOHPHQWRGHSURYLVmRSDUDGHPDQGDVMXGLFLDLVFRP
EDVHQRVXSRUWHGHDGYRJDGRVH[WHUQRV YLLL HIHLWRGRVDMXVWHVGHUHDSUHVHQWDomRHIHWXDGRVQDV
FRQWURODGDV QR UHVXOWDGR GH HTXLYDOrQFLD SDWULPRQLDO L[  UHJLVWUR GR YDORU MXVWR GDV RSo}HV GH
FRPSUDHRSo}HVGHFRPSUDHYHQGDGHSDUWLFLSDomRGHQmRFRQWURODGRUHVQDGDWDGHFRPELQDomR
GHQHJyFLRVH [ RXWUDVUHFODVVLILFDo}HVSDUDPHOKRUFRPSDUDELOLGDGHGRVIOX[RVGHFDL[DHQWUHRV
H[HUFtFLRVFRQIRUPHDQDWXUH]DGDVPRYLPHQWDo}HV
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3ROtWLFDVFRQWiEHLVFUtWLFDV
3DUD HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV p QHFHVViULR XWLOL]DU
HVWLPDWLYDV SDUD FRQWDELOL]DU FHUWRV DWLYRV SDVVLYRV H RXWUDV WUDQVDo}HV $V GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVLQFOXHPSRUWDQWRGLYHUVDVHVWLPDWLYDVUHIHUHQWHVjSURYLVmR
SDUD FUpGLWRV GH OLTXLGDomR GXYLGRVD H SURYLV}HV QHFHVViULDV SDUD SDVVLYRV FRQWLQJHQWHV SRU
H[HPSOR 3DUD DV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV LQWHUPHGLiULDV DV SROtWLFDV FRQWiEHLV H MXOJDPHQWRV
FUtWLFRV VmR DSOLFDGRV GH IRUPD FRQVLVWHQWH FRP RV GLYXOJDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV
DQXDLV&RPRRMXOJDPHQWRGD$GPLQLVWUDomRHQYROYHDGHWHUPLQDomRGHHVWLPDWLYDVUHODFLRQDGDVj
SUREDELOLGDGH GH HYHQWRV IXWXURV RV UHVXOWDGRV UHDLV HYHQWXDOPHQWH SRGHP GLYHUJLU GHVVDV
HVWLPDWLYDV $V HVWLPDWLYDV FRQVLGHUDGDV SHOD $GPLQLVWUDomR FRPR PDLV FUtWLFDV SRGHQGR WUD]HU
HIHLWRVVLJQLILFDWLYRVQRVVDOGRVFRQWiEHLVHVWmRGHVFULWDVDVHJXLU
(VWLPDWLYDVH-XOJDPHQWRV&UtWLFRV
3HUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVQmRILQDQFHLURV
8PDSHUGDSRUUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOH[LVWHTXDQGRRYDORUFRQWiELOGHXPDWLYRRXXQLGDGHJHUDGRUD
GHFDL[DH[FHGHRVHXYDORUUHFXSHUiYHORTXDOpRPDLRUHQWUHRYDORUMXVWROtTXLGRGDVGHVSHVDVGHYHQGD
H RYDORU HPXVR 2 FiOFXOR GRYDORU MXVWR OtTXLGR GDV GHVSHVDV GH YHQGDp EDVHDGRHP LQIRUPDo}HV
GLVSRQtYHLVGHWUDQVDo}HVGHYHQGDGHDWLYRVVLPLODUHVRXSUHoRVGHPHUFDGRPHQRVDVGHVSHVDVGH
YHQGD2FiOFXORGRYDORUHPXVRpEDVHDGRQRPRGHORGHIOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGR2VIOX[RVGHFDL[D
GHULYDPGRRUoDPHQWRSDUDRVSUy[LPRVFLQFRDQRVHQmRLQFOXHPDWLYLGDGHVGHUHRUJDQL]DomRFRPDV
TXDLV D &RPSDQKLD DLQGD QmR WHQKD VH FRPSURPHWLGR RX LQYHVWLPHQWRV IXWXURV VLJQLILFDWLYRV TXH
PHOKRUDUmRDEDVHGHDWLYRVGDXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[DREMHWRGHWHVWH2YDORUUHFXSHUiYHOpVHQVtYHO
jWD[DGHGHVFRQWRXWLOL]DGDQRPpWRGRGHIOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGREHPFRPRRVUHFHELPHQWRVGHFDL[D
IXWXURVHVSHUDGRVHjWD[DGHFUHVFLPHQWRXWLOL]DGDSDUDILQVGHH[WUDSRODomR
$ &RPSDQKLD WHP SURFHGLPHQWRV SDUD DVVHJXUDU TXH RV DWLYRV QmR HVWHMDP UHJLVWUDGRV
FRQWDELOPHQWHSRUYDORUHVVXSHULRUHVjTXHOHVTXHSRVVDPVHUUHFXSHUDGRVQRWHPSRSRUXVRGDV
RSHUDo}HV GD HQWLGDGH RX HP VXD HYHQWXDO YHQGD GH DFRUGR DR &3&  5HGXomR DR 9DORU
5HFXSHUiYHOGH$WLYRV
1DV GDWDVEDVH GH GLYXOJDomR GDV GHPRQVWUDo}HV FRQWiEHLV D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV
SRVVXHPFRPRSUiWLFDDYHULILFDomRTXDQWRjH[LVWrQFLDGHHYLGrQFLDVREMHWLYDVGHUHGXomRGRYDORU
UHFXSHUiYHO GRV DWLYRV QmR ILQDQFHLURV (VWD PHQVXUDomR SRGH HQYROYHU FULWpULRV VXEMHWLYRV GH
DYDOLDomRWDLVFRPRDQiOLVHGHREVROHVFrQFLDWpFQLFDHRSHUDFLRQDORXDH[SHFWDWLYDGHVXEVWLWXLomR
GR DWLYR SRURXWURTXHJHUH EHQHItFLRV HFRQ{PLFRVIXWXURV VXSHULRUHV DR DQWHULRU 2VFULWpULRV GH
FiOFXORSDUDXPDHYHQWXDOUHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHDWLYRVWDQJtYHLVHGHDWLYRVLQWDQJtYHLV
VmRGLVFXWLGRVHPGHWDOKHVQDVQRWDVH[SOLFDWLYDVGD&RPSDQKLDH
(a)

Redução dos valores de recuperação dos ativos

2VLWHQVGRLPRELOL]DGRHGRDWLYRLQWDQJtYHOFRPSUD]RGHYLGD~WLOGHILQLGDTXHDSUHVHQWDPLQGLFDGRUHV
GHSHUGDGHVHXYDORUUHFXSHUiYHOFRPEDVHHPIDWRUHVILQDQFHLURVHHFRQ{PLFRVHFRQVLGHUDQGRR
SUD]RGHPDWXUDomRGRVLQYHVWLPHQWRVWrPVHXVYDORUHVFRQWiEHLVDQXDOPHQWHUHYLVDGRVSRUPHLR
GH HVWXGR GHWDOKDGR SDUD FDGD XQLGDGH JHUDGRUD GH FDL[D SHOR FiOFXOR GR IOX[R GH FDL[D IXWXUR
GHVFRQWDGR H SHOD XWLOL]DomR GH WD[D SDUD GHVFRQWR D YDORU SUHVHQWH SDUD DVVHJXUDU TXH HYHQWXDO
SURYLVmRSDUDSHUGDVGRYDORUFRQWiELOVHMDUHJLVWUDGDQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRDQDOLVDGR
(b)

Redução ao valor recuperável do ágio

2V WHVWHV GH UHFXSHUDomR VmR UHDOL]DGRV DQXDOPHQWH LQGHSHQGHQWHPHQWH GD H[LVWrQFLD GH
LQGLFDGRUHV GH SHUGDV SDUD iJLR H SDUD RV LQWDQJtYHLV FRP SUD]R GH YLGD ~WLO LQGHILQLGD H QD
H[LVWrQFLDGHLQGLFDGRUHVGHSHUGDVSDUDRVGHPDLVLQWDQJtYHLV
3DUD ILQV GH WHVWH GH SHUGD SRU UHGXomR DR YDORU UHFXSHUiYHO R iJLR DGTXLULGR SRU PHLR GH
FRPELQDo}HV GH QHJyFLRV IRL DORFDGR jV XQLGDGHV JHUDGRUDV GH FDL[D TXH VmR DJUXSDGDV QRV
VHJPHQWRV RSHUDFLRQDLV TXH GLYXOJDP LQIRUPDo}HV 2V VHJPHQWRV VmR ODVHU H IUDQTXLDV 2
VHJPHQWRGHHVWpWLFDIDFLDOQmRSRVVXLiJLRDWULEXtGR
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2YDORUUHFXSHUiYHOGRVVHJPHQWRVpGHWHUPLQDGRSRUPHLRGHFiOFXORFRPEDVHQRYDORUHPXVRD
SDUWLU GH SURMHo}HV GH FDL[D SURYHQLHQWHV GH RUoDPHQWRV ILQDQFHLURV $V SURMHo}HV GRV IOX[RV GH
FDL[DUHDOL]DGDVSDUDRVSHUtRGRVGHDYDOLDomRWDLVFRPRFUHVFLPHQWRGHYHQGDVFXVWRVGHVSHVDV
LQYHVWLPHQWRV IL[RV H HP FDSLWDO GH JLUR VmR EDVHDGDV HP RUoDPHQWR DQXDO DSURYDGR SHOD
$GPLQLVWUDomR$WD[DGHGHVFRQWRDSOLFDGDDSURMHo}HVGHIOX[RGHFDL[DpGHHRVIOX[RVGH
FDL[DTXHH[FHGHPRSHUtRGRGHFLQFRDQRVVmRH[WUDSRODGRVXWLOL]DQGRXPDWD[DGHFUHVFLPHQWR
GH&RPRUHVXOWDGRGHVVDDQiOLVHQmRIRLLGHQWLILFDGDQHFHVVLGDGHGHUHJLVWUDUSURYLVmRSDUD
UHGXomRDRYDORUUHFXSHUiYHOGHVVHVDWLYRV
3URYLVmRSDUDSHUGDGHFUpGLWRHVSHUDGDSDUDFRQWDVDUHFHEHUHDWLYRVGHFRQWUDWR
$&RPSDQKLDXWLOL]DXPDPDWUL]GHSURYLVmRSDUDFDOFXODUDSHUGDGHFUpGLWRHVSHUDGDSDUDFRQWDV
DUHFHEHUHDWLYRVGHFRQWUDWR$VWD[DVGHSURYLVmRDSOLFDGDVVmREDVHDGDVHPGLDVGHDWUDVRSDUD
DJUXSDPHQWRV GH YiULRV VHJPHQWRV GH FOLHQWHV TXH DSUHVHQWDP SDGU}HV GH SHUGD VHPHOKDQWHV
FRPR SRU H[HPSOR SRU UHJLmR JHRJUiILFD WLSR GH VHUYLoR SUHVWDGR RX WLSR GH FOLHQWH H ULVFR GH
FUpGLWRHQWUHRXWUDV 
$PDWUL]GHSURYLVmREDVHLDVHLQLFLDOPHQWHQDVWD[DVGHSHUGDKLVWyULFDREVHUYDGDVSHOD&RPSDQKLD
HFRQWURODGDV$&RPSDQKLDUHYLVDDPDWUL]GHIRUPDSURVSHFWLYDSDUDDMXVWiODGHDFRUGRFRPD
H[SHULrQFLD KLVWyULFD GH SHUGD GH FUpGLWR 3RU H[HPSOR VH Ki H[SHFWDWLYD GH GHWHULRUDomR GH
FRQGLo}HVHFRQ{PLFDVSUHYLVWDVQRSUy[LPRDQRDVWD[DVGHSHUGDKLVWyULFDVVmRDMXVWDGDV(P
WRGDVDVGDWDVGHHQFHUUDPHQWRGRH[HUFtFLRDVWD[DVGHSHUGDKLVWyULFDREVHUYDGDVVmRDWXDOL]DGDV
HDVPXGDQoDVQDVHVWLPDWLYDVSURVSHFWLYDVVmRDQDOLVDGDV
$DYDOLDomRGDFRUUHODomRHQWUHDVWD[DVGHSHUGDKLVWyULFDREVHUYDGDVDVFRQGLo}HVHFRQ{PLFDV
SUHYLVWDVHDVSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDVVmRXPDHVWLPDWLYDVLJQLILFDWLYD$TXDQWLGDGHGHSHUGDV
GH FUpGLWR HVSHUDGDV p VHQVtYHO D PXGDQoDV QDV FLUFXQVWkQFLDV H QDV FRQGLo}HV HFRQ{PLFDV
SUHYLVWDV $ H[SHULrQFLD KLVWyULFD GH SHUGD GH FUpGLWR GD &RPSDQKLD H D SUHYLVmR GDV FRQGLo}HV
HFRQ{PLFDVWDPEpPSRGHPQmRUHSUHVHQWDURSDGUmRUHDOGRFOLHQWHQRIXWXUR
3DUD GHWHUPLQDU R PRQWDQWH FRP SURYLVmR SDUD FUpGLWRV GH OLTXLGDomR GXYLGRVD TXH GHYH VHU
UHJLVWUDGDQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVFRQVROLGDGDVGRUHVXOWDGRSDUDXPGHWHUPLQDGRFUpGLWRRX
SDUD XPD GHWHUPLQDGD FODVVH GH FUpGLWRV D &RPSDQKLD H VXDV FRQWURODGDV H[HUFHP VHXV
MXOJDPHQWRV TXDQWR j H[LVWrQFLD GH GDGRV REVHUYiYHLV LQGLFDQGR XP HYHQWR GH SHUGD 'DGRV
REVHUYiYHLV TXH LQGLFDP TXH KRXYH XPD PXGDQoD DGYHUVD HP UHODomR DRV IOX[RV GH FDL[DV
UHFHELGRV H HVSHUDGRV GD FRQWUDSDUWH RX D H[LVWrQFLD GH XPD PXGDQoD QDV FRQGLo}HV H IDWRUHV
HFRQ{PLFRV TXH VH FRUUHODFLRQHP FRP DV SHUGDV SRU YDORU UHFXSHUiYHO $ &RPSDQKLD XWLOL]D
HVWLPDWLYDV EDVHDGDV HP H[SHULrQFLD KLVWyULFD GH SHUGDV SDUD RSHUDo}HV FRP FDUDFWHUtVWLFDV
VHPHOKDQWHVHHYLGrQFLDREMHWLYDGHGHWHULRUDomR$PHWRGRORJLDXWLOL]DGDSDUDDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGHGHGH]HPEURGHDWUDYpVGRH[SHGLHQWHSUiWLFRSUHYLVWRQR&3&,)56
,QVWUXPHQWRV )LQDQFHLURV SDUD D XWLOL]DomR GH XPD PDWUL] GH SURYLVmR EDVHDGD QD H[SHULrQFLD
KLVWyULFD GH SHUGDV FRP LQDGLPSOrQFLD GH VHXV FOLHQWHV D 1RUPD HVWDEHOHFHX D SRVVLELOLGDGH GH
XWLOL]DomRGHXPDDERUGDJHPVLPSOLILFDGD2H[SHGLHQWHSUiWLFRSHUPLWHDFRQVWUXomRGHXPDPDWUL]
GHSURYLVmRPRGHODGDFRPEDVHQRKLVWyULFRGHSHUGDVGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVHEDVHDGR
QHVWH HVWXGR D &RPSDQKLD DWXDOL]RX RV PRQWDQWHV D VHUHP SURYLVLRQDGRV QD FRQWD 3URYLVmR GH
&UpGLWRGH/LTXLGDomR'XYLGRVD 3&/' FRPEDVHQDSHUGDKLVWyULFDFRQKHFLGDGHVXDFDUWHLUD
RQGHMipSURYLVLRQDGDXPDSHUGDPHVPRVREUHRFRQWDVDUHFHEHUDYHQFHURXVHMDQmRVHHVSHUD
PDLVRFRQWDVDUHFHEHUILFDUYHQFLGRSDUDVHSURYLVLRQDUWDUGLDPHQWHDSHUGDDGHTXDQGRVHDRV
DVSHFWRVGDQRUPD
8P H[HPSOR GH H[SHGLHQWH SUiWLFR p R FiOFXOR GDV SHUGDV GH FUpGLWR HVSHUDGDV VREUH FRQWDV D
UHFHEHUGHFOLHQWHVXWLOL]DQGRXPDPDWUL]GHSURYLV}HV$HQWLGDGHGHYHXVDUVXDH[SHULrQFLDGH
SHUGD GH FUpGLWR KLVWyULFD SDUD FRQWDV D UHFHEHU GH FOLHQWHV SDUD HVWLPDU DV SHUGDV GH FUpGLWR
HVSHUDGDVSDUDPHVHVRXDVSHUGDVGHFUpGLWRHVSHUDGDVQRDWLYRILQDQFHLURFRQIRUPHSHUWLQHQWH
(VWmRLQFRUSRUDGRVRVFRQFHLWRVGHSHUGDVHVSHUDGDVSUHYLVWDVQR&3&,)56,QVWUXPHQWRV
)LQDQFHLURVDXPHQWDQGRRVSHUFHQWXDLVGHSURYLVmRVREUHFRQWDVDUHFHEHUDYHQFHUHYHQFLGRVKi
PHQRVGHGLDVHGHVVDIRUPDDXPHQWDQGRRVPRQWDQWHVGHSURYLVmR&RPRDUXEULFDGHFRQWDV
DUHFHEHUGD&RPSDQKLDpLQLFLDOPHQWHUHFRQKHFLGDWHQGRFRPRFRQWUDSDUWLGDDFRQWDGHUHFHLWDV
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GLIHULGDVRDMXVWHQDSURYLVmRSDUDSHUGDVGHUHFHEtYHLVWHYHSDUWHGHVHXPRQWDQWHUHFRQKHFLGR
FRQWUDHVVDFRQWD UHGX]LQGRRSDVVLYRFLUFXODQWH HSDUWHUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
UHODWLYRjVSDUFHODVGDVUHFHLWDVFXMDREULJDomRGHGHVHPSHQKRIRLFXPSULGD
,PSRVWRV
$GHVSHVDGHLPSRVWRFRUUHQWHpRLPSRVWRDSDJDURXDUHFHEHUHVWLPDGRVREUHROXFURRXSUHMXt]R
WULEXWiYHOGRH[HUFtFLRHTXDOTXHUDMXVWHDRVLPSRVWRVDSDJDUFRPUHODomRDRVH[HUFtFLRVDQWHULRUHV
2PRQWDQWHGRVLPSRVWRVFRUUHQWHVDSDJDURXDUHFHEHUpUHFRQKHFLGRQREDODQoRSDWULPRQLDOFRPR
DWLYRRXSDVVLYRILVFDOSHODPHOKRUHVWLPDWLYDGRYDORUHVSHUDGRGRVLPSRVWRVDVHUHPSDJRVRX
UHFHELGRVTXHUHIOHWHDVLQFHUWH]DVUHODFLRQDGDVDVXDDSXUDomRVHKRXYHU
$WLYRVHSDVVLYRVILVFDLVGLIHULGRVVmRUHFRQKHFLGRVFRPUHODomRjVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVHQWUHRV
YDORUHVFRQWiEHLVGHDWLYRVHSDVVLYRVSDUDILQVGHGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVHRVXVDGRVSDUDILQV
GHWULEXWDomR
$DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDDYDOLDSHULRGLFDPHQWHFRPEDVHQDH[SHFWDWLYDGHOXFURVIXWXURVD
SRVVLELOLGDGH GH DEVRUomR GRV SUHMXt]RV DFXPXODGRV &RP EDVH HP WDO DYDOLDomR p GHILQLGR R
SDUkPHWURHKRUL]RQWHGHDPRUWL]DomRGRVVDOGRVGHLPSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGR
H[LVWHQWHEHPFRPRDFRQVWLWXLomRGRVFUpGLWRVGHLPSRVWRVGLIHULGRV
([LVWHPLQFHUWH]DVFRPUHODomRjLQWHUSUHWDomRGHUHJXODPHQWRVWULEXWiULRVFRPSOH[RVHDRYDORUH
pSRFDGHUHVXOWDGRVWULEXWiYHLVIXWXURV$&RPSDQKLDFRQVWLWXLSURYLV}HVFRPEDVHHPHVWLPDWLYDV
FDEtYHLV SDUD HYHQWXDLV FRQVHTXrQFLDV GH DXGLWRULDV SRU SDUWH GDV DXWRULGDGHV ILVFDLV GDV
UHVSHFWLYDVMXULVGLo}HVHPTXHRSHUD2YDORUGHVVDVSURYLV}HVEDVHLDVHHPYiULRVIDWRUHVFRPR
H[SHULrQFLDGHDXGLWRULDVILVFDLVDQWHULRUHVHLQWHUSUHWDo}HVGLYHUJHQWHVGRVUHJXODPHQWRVWULEXWiULRV
SHOD HQWLGDGH WULEXWiYHO H SHOD DXWRULGDGH ILVFDO UHVSRQViYHO (VVDV GLIHUHQoDV GH LQWHUSUHWDomR
SRGHPVXUJLUQXPDDPSODYDULHGDGHGHDVVXQWRVGHSHQGHQGRGDVFRQGLo}HVYLJHQWHVQRUHVSHFWLYR
GRPLFtOLRGD&RPSDQKLD
$OpP GLVVR D &RPSDQKLD DSOLFD MXOJDPHQWR FRQWiELO FUtWLFR QD LGHQWLILFDomR GH LQFHUWH]DV VREUH
SRVLo}HVWULEXWiULDVVREUHROXFURTXHSRGHPLPSDFWDUDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVFRQVROLGDGDVj
OX]GRVUHTXHULPHQWRVGR,&3&,)5,&,QFHUWH]DVREUH7UDWDPHQWRGH7ULEXWRVVREUHR/XFUR
3URYLV}HVSDUDGHPDQGDVMXGLFLDLV
$&RPSDQKLDUHFRQKHFHSURYLVmRSDUDFDXVDVWULEXWiULDVFtYHLVHWUDEDOKLVWDVTXDQGRDSOLFiYHLV$
DYDOLDomRGDSUREDELOLGDGHGHSHUGDLQFOXLDDYDOLDomRGDVHYLGrQFLDVGLVSRQtYHLVDKLHUDUTXLDGDV
OHLV DV MXULVSUXGrQFLDV GLVSRQtYHLV DV GHFLV}HV PDLV UHFHQWHV QRV WULEXQDLV H VXD UHOHYkQFLD QR
RUGHQDPHQWRMXUtGLFREHPFRPRDDYDOLDomRGRVDGYRJDGRVH[WHUQRV$VSURYLV}HVVmRUHYLVDGDV
H DMXVWDGDV SDUD OHYDU HP FRQWD DOWHUDo}HV QDV FLUFXQVWkQFLDV WDLV FRPR SUD]R GH SUHVFULomR
DSOLFiYHO FRQFOXV}HV GH LQVSHo}HV ILVFDLV RX H[SRVLo}HV DGLFLRQDLV LGHQWLILFDGDV FRP EDVH HP
QRYRVDVVXQWRVRXGHFLV}HVGHWULEXQDLV
$&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVUHYLVDPSHULRGLFDPHQWHVXDVFRQWLQJrQFLDV$VFRQWLQJrQFLDVVmR
DYDOLDGDVFRPEDVHQDPHOKRUHVWLPDWLYDGD$GPLQLVWUDomRHUHYLVDGDVSHULRGLFDPHQWHFRPVHXV
DVVHVVRUHVOHJDLVH[WHUQRV&RQVLGHUDQGRDSUREDELOLGDGHGRVUHFXUVRVILQDQFHLURVTXHSRVVDPVHU
H[LJLGRVSDUDOLTXLGDUDVREULJDo}HVHTXHWDLVPRQWDQWHVSRVVDPVHUHVWLPDGRVFRPVHJXUDQoDGH
DFRUGR DR &3&  3URYLV}HV 3DVVLYRV &RQWLQJHQWHV H $WLYRV &RQWLQJHQWHV FRP R REMHWLYR TXH
VHMDPDSOLFDGRVRVGHYLGRVUHFRQKHFLPHQWRVDWUDYpVGHFULWpULRVHEDVHVGHPHQVXUDomRDSOLFiYHLV
DSHVDU GH LQFHUWH]DV LQHUHQWHV DRV SUD]RV H YDORUHV RV ULVFRV H LQFHUWH]DV TXH LQHYLWDYHOPHQWH
H[LVWHPHPWRUQRGHPXLWRVHYHQWRVHFLUFXQVWkQFLDVGHYHPIRUDPOHYDGRVHPFRQVLGHUDomRSDUD
VHDOFDQoDUDPHOKRUHVWLPDWLYDGDSURYLVmR
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDHIHWXDRSURFHVVRGHFLUFXODUL]DomRGHVHXVDGYRJDGRVDILPGHUHYLVDU
SHULRGLFDPHQWHHYHQWXDLVSRVVtYHLVDOWHUDo}HVQDVFLUFXQVWkQFLDV
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$VSURYLV}HVSDUDGHPDQGDVMXGLFLDLVFRPEDVHQRVVXSRUWHVH[WHUQRVGRVDVVHVVRUHVOHJDLVSRGHP
VHUHQFRQWUDGDVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGHGH'H]HPEURGHQD1RWD±3URYLV}HV
SDUDGHPDQGDVMXGLFLDLV
$WLYRLPRELOL]DGRHLQWDQJtYHO
,PRELOL]DGR
2LPRELOL]DGRpGHPRQVWUDGRSHORFXVWROtTXLGRGDGHSUHFLDomRDFXPXODGDHRXGDVSHUGDVSRUQmR
UHFXSHUDomR VH KRXYHU 2 FXVWR LQFOXL R PRQWDQWH GH DTXLVLomR GRV HTXLSDPHQWRV H FXVWRV
GLUHWDPHQWHDWULEXtYHLVSDUDFRORFDURDWLYRHPFRQGLo}HVGHRSHUDomR
,WHQV GR LPRELOL]DGR H HYHQWXDLV SDUWHV VLJQLILFDWLYDV VmR EDL[DGRV TXDQGR GH VXD DOLHQDomR RX
TXDQGRQmRKiH[SHFWDWLYDGHEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVIXWXURVGHULYDGRVGHVHXXVRRXDOLHQDomR2V
HYHQWXDLVJDQKRVRXSHUGDVUHVXOWDQWHVGDEDL[DGRVDWLYRVVmRLQFOXtGRVQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
2YDORUUHVLGXDODYLGD~WLOGRVDWLYRVHRVPpWRGRVGHGHSUHFLDomRVmRUHYLVDGRVQRHQFHUUDPHQWR
GHFDGDH[HUFtFLRHDMXVWDGRVGHIRUPDSURVSHFWLYDTXDQGRDSOLFiYHO
,QWDQJtYHO
2V DWLYRV LQWDQJtYHLV DGTXLULGRV VHSDUDGDPHQWH VmR PHQVXUDGRV SHOR FXVWR TXDQGR GH VHX
UHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOVHQGRGHGX]LGRVSHODDPRUWL]DomRHDVHYHQWXDLVSHUGDVSRUQmRUHFXSHUDomR
2VDWLYRVLQWDQJtYHLVGHYLGD~WLOGHILQLGDVmRDPRUWL]DGRVSHORPpWRGROLQHDU
2V DWLYRV LQWDQJtYHLV GH YLGD ~WLO LQGHILQLGD QmR VmR DPRUWL]DGRV PDV VXEPHWLGRV D WHVWHV GH
UHFXSHUDomR QR HQFHUUDPHQWR GR H[HUFtFLR RX VHPSUH TXH KRXYHU LQGLFDomR GH TXH VHX YDORU
FRQWiELO SRGHUi QmR VHU UHFXSHUDGR LQGLYLGXDOPHQWH RX QR QtYHO GD 8*& $ DYDOLDomR p UHYLVWD
DQXDOPHQWHSDUDGHWHUPLQDUVHDYLGD~WLOLQGHILQLGDFRQWLQXDYiOLGD6HQHFHVViULRDHVWLPDWLYDGH
YLGD~WLOpDOWHUDGDSURVSHFWLYDPHQWHGHLQGHILQLGDSDUDGHILQLGD
2VJDQKRVRXSHUGDVTXDQGRDSOLFiYHOUHVXOWDQWHVGRGHVUHFRQKHFLPHQWRGHXPDWLYRLQWDQJtYHO
VmRPHQVXUDGRVFRPRDGLIHUHQoDHQWUHRVUHVXOWDGRVOtTXLGRVGDDOLHQDomRHRYDORUFRQWiELOGR
DWLYRVHQGRUHFRQKHFLGRVQRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRTXDQGRGDEDL[DGRDWLYR
9DORUMXVWRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
4XDQGRQmRpSRVVtYHOREWrORVHPPHUFDGRVDWLYRVRYDORUMXVWRGRVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURV
UHJLVWUDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV p DSXUDGR FRQIRUPH D KLHUDUTXLD HVWDEHOHFLGD SHOR
SURQXQFLDPHQWRWpFQLFR&3& ,)56 TXHGHWHUPLQDFHUWDVWpFQLFDVGHDYDOLDomRHQWUHDVTXDLV
RPRGHORGRIOX[RGHFDL[DGHVFRQWDGR2VGDGRVSDUDHVVHVPpWRGRVVHEDVHLDPQDTXHOHVSUDWLFDGRV
QR PHUFDGR TXDQGR SRVVtYHO &RQWXGR TXDQGR LVVR QmR IRU YLiYHO XP GHWHUPLQDGR QtYHO GH
MXOJDPHQWR p UHTXHULGR SDUD HVWDEHOHFHU R YDORU MXVWR 2 MXOJDPHQWR LQFOXL FRQVLGHUDo}HV VREUH RV
GDGRVXWLOL]DGRVFRPRSRUH[HPSORULVFRGHOLTXLGH]ULVFRGHFUpGLWRHYRODWLOLGDGH0XGDQoDVQDV
SUHPLVVDVVREUHHVVHVIDWRUHVSRGHULDPDIHWDURYDORUMXVWRDSUHVHQWDGRGRVLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURV
2 YDORU MXVWR GRV LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV QHJRFLDGRV DWLYDPHQWH HP PHUFDGRV RUJDQL]DGRV p
DSXUDGRFRPEDVHHPFRWDo}HVGHPHUFDGRHQRHQFHUUDPHQWRGRVH[HUFtFLRV
1RFDVRGHLQVWUXPHQWRVILQDQFHLURVQmRQHJRFLDGRVDWLYDPHQWHRYDORUMXVWREDVHLDVHHPWpFQLFDV
GHDYDOLDomRGHILQLGDVSHOD&RPSDQKLDHFRPSDWtYHLVFRPDVSUiWLFDVXVXDLVGRPHUFDGR(VVDV
WpFQLFDV LQFOXHP D XWLOL]DomR GH RSHUDo}HV GH PHUFDGR UHFHQWHV HQWUH SDUWHV LQGHSHQGHQWHV R
³EHQFKPDUNLQJ´ GR YDORU MXVWR GH LQVWUXPHQWRV ILQDQFHLURV VLPLODUHV D DQiOLVH GR IOX[R GH FDL[D
GHVFRQWDGRRXRXWURVPRGHORVGHDYDOLDomR
$UUHQGDPHQWRGHGLUHLWRGHXVR
$ QRUPD ,)56&3&  5  H[LJH R UHFRQKHFLPHQWR GH XP DWLYR R GLUHLWR GH XVDU R LWHP
DUUHQGDGR HXPSDVVLYRILQDQFHLURUHODWLYRDRVGHDOXJXpLVIXWXURVGHVFRQWDGRVDYDORUSUHVHQWH
SDUDSUDWLFDPHQWHWRGRVRVFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWR
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$$GPLQLVWUDomRRSWRXHPDSOLFDUDVGXDVLVHQo}HVGHUHFRQKHFLPHQWRSURSRVWDVSHODQRUPDQRV
VHJXLQWHV FRQWUDWRV L  ORFDo}HV GH EHQV GH FXUWR SUD]R LQIHULRU RX LJXDO D GR]H PHVHV  H LL 
DUUHQGDPHQWRVGHSURSULHGDGHUHODFLRQDGRVDDWLYRVGHEDL[RYDORURXFRPYDORUHVYDULiYHLV
$OXJXpLV QmR LQFOXtGRV QD DYDOLDomR LQLFLDO GR SDVVLYR SRU H[HPSOR DOXJXpLV YDULiYHLV  VmR
FODVVLILFDGRVFRPRGHVSHVDVRSHUDFLRQDLVDVVLPFRPRRVHQFDUJRVUHODFLRQDGRVDDUUHQGDPHQWRV
GHFXUWRSUD]RGHEDL[RYDORURXFRPYDORUHVYDULiYHLV
$ &RPSDQKLD GHWHUPLQD R SUD]R GR DUUHQGDPHQWR FRPR R SUD]R FRQWUDWXDO QmR FDQFHOiYHO
MXQWDPHQWHFRPRVSHUtRGRVLQFOXtGRVHPHYHQWXDORSomRGHUHQRYDomRQDPHGLGDHPTXHHVVD
UHQRYDomR VHMD DYDOLDGD FRPR UD]RDYHOPHQWH FHUWD H FRP SHUtRGRV FREHUWRV SRU XPD RSomR GH
UHVFLVmRGRFRQWUDWRQDPHGLGDHPTXHWDPEpPVHMDDYDOLDGDFRPRUD]RDYHOPHQWHFHUWD
9iULRV FRQWUDWRV GH DUUHQGDPHQWR QRV TXDLV D &RPSDQKLD p DUUHQGDWiULD LQFOXHP RSo}HV GH
UHQRYDomR H UHVFLVmR $ $GPLQLVWUDomRDSOLFD MXOJDPHQWR DR DYDOLDU VH p UD]RDYHOPHQWH FHUWR VH
GHYHRXQmRH[HUFHUDRSomRGHUHQRYDURXUHVFLQGLURDUUHQGDPHQWR1HVVDDYDOLDomRFRQVLGHUD
WRGRVRVIDWRUHVUHOHYDQWHVTXHFULDPXPLQFHQWLYRHFRQ{PLFRSDUDRH[HUFtFLRGDUHQRYDomRRXGD
UHVFLVmR$SyVDPHQVXUDomRLQLFLDOD&RPSDQKLDUHDYDOLDRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRVHKRXYHUXP
HYHQWR VLJQLILFDWLYR RX PXGDQoD QDV FLUFXQVWkQFLDV TXH HVWHMD VRE VHX FRQWUROH H DIHWDUi VXD
FDSDFLGDGHGHH[HUFHURXQmRH[HUFHUDRSomRGHUHQRYDURXUHVFLQGLU SRUH[HPSORUHDOL]DomRGH
EHQIHLWRULDVRXFXVWRPL]Do}HVVLJQLILFDWLYDVQRDWLYRDUUHQGDGR 0XGDQoDVRXUHDYDOLDo}HVGRSUD]R
GHDUUHQGDPHQWRSRGHPDIHWDUVLJQLILFDWLYDPHQWHRVVDOGRVUHPDQHVFHQWHVGHDWLYRSRUGLUHLWRGH
XVRHSDVVLYRVGHDUUHQGDPHQWRV
$ &RPSDQKLD QmR SRVVXL LQIRUPDo}HV GLVSRQtYHLV SDUD GHWHUPLQDU SURQWDPHQWH D WD[D GH MXURV
LPSOtFLWD QRV FRQWUDWRV GH DUUHQGDPHQWRV H SRUWDQWR FRQVLGHUD D VXD WD[D GH LQFUHPHQWDO VREUH
HPSUpVWLPRVSDUDPHQVXUDURVSDVVLYRVGRDUUHQGDPHQWR$WD[DLQFUHPHQWDOpDWD[DGHMXURVTXH
D &RPSDQKLD WHULD TXH SDJDU DR SHGLU HPSUHVWDGR SRU SUD]R VHPHOKDQWH H FRP JDUDQWLD
VHPHOKDQWHRVUHFXUVRVQHFHVViULRVSDUDREWHURDWLYRFRPYDORUVLPLODUDRDWLYRGHGLUHLWRGHXVR
HPDPELHQWHHFRQ{PLFRVLPLODU'HVVDIRUPDHVVDDYDOLDomRUHTXHUTXHD$GPLQLVWUDomRFRQVLGHUH
HVWLPDWLYDVTXDQGRQmRKiWD[DVREVHUYiYHLVGLVSRQtYHLVRXTXDQGRHODVSUHFLVDPVHUDMXVWDGDV
SDUDUHIOHWLURVWHUPRVHFRQGLo}HVGHXPDUUHQGDPHQWR$&RPSDQKLDHVWLPDDWD[DLQFUHPHQWDO
XVDQGRGDGRVREVHUYiYHLV FRPRWD[DVGHMXURVGHPHUFDGR TXDQGRGLVSRQtYHLVHFRQVLGHUDQHVWD
HVWLPDWLYDDVSHFWRVTXHVmRHVSHFtILFRVGRJUXSRGD&RPSDQKLD FRPRRUDWLQJGHFUpGLWRVSUHDGV
KLVWyULFRVHPUHODomRDR&',QHJRFLDGRVFRPLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVSRUH[HPSOR 
5HFRQKHFLPHQWRGHUHFHLWD
3DUDDUHDOL]DomRGRVVHUYLoRVD&RPSDQKLDFHOHEUDFRQWUDWRFRPRFOLHQWHQRTXDOVmRGHVFULWRV
RVVHUYLoRVDVHUHPSUHVWDGRVIRUPDVHFRQGLo}HVGHSDJDPHQWREHPFRPRDVFOiXVXODVUHVWULWLYDV
HFOiXVXODVDWUHODGDVjUHVFLVmRGRFRQWUDWR2VYDORUHVDWUHODGRVjVSUHVWDo}HVGHVHUYLoRVVmR
LQIRUPDGRVDRFOLHQWHHPHQFLRQDGRVQRFRQWUDWRFHOHEUDGRHQWUHDVSDUWHVVHQGRTXHRVYDORUHV
YDULDPGHDFRUGRFRPDRSomRGHWUDWDPHQWRGRFOLHQWHHFRQIRUPHDVFRQGLo}HVGHSDJDPHQWR
 GR YDORU GR FRQWUDWR FRUUHVSRQGHQWH DWp D  VHVVmR GR FOLHQWH &RQWDELOL]DPRV RV 
UHPDQHVFHQWHVGRFRQWUDWRPDLVVHVV}HVUHPDQHVFHQWHVGRFOLHQWHFRPSOHWDQGRDVVHVV}HV
PHQFLRQDGDV QR FRQWUDWR GR FOLHQWH VHQGR  GHVWDV VHVV}HV GH WUDWDPHQWR H  VHVV}HV GH
PDQXWHQomR 2 FRQWUDWR GH VHUYLoR WHP VHX UHFRQKHFLPHQWR HP  PHVHV FRQWHPSODQGR 
VHVV}HVVHQGRTXHVHVV}HVVmRFRQVLGHUDGDVWUDWDPHQWRHDVRXWUDVVmRGHPDQXWHQomR
&RQIRUPH ,)56 &3&  R PpWRGR GH SHUIRUPDQFH SURSRUFLRQDO p JHUDOPHQWH DSOLFDGR HP
FRQWUDWRVGHVHUYLoRVTXHUHTXHUHPDUHDOL]DomRGHPDLVGHXPDWRGHVHUYLoR'HDFRUGRFRPHVWH
PpWRGRDUHFHLWDpUHFRQKHFLGDFRPEDVHQRPpWRGRGHSHUIRUPDQFHFRQIRUPHFDGDDWRpUHDOL]DGR
2V IDWRV H FLUFXQVWkQFLDV GH FDGD VLWXDomR GHYHP VHU DYDOLDGRV SDUD GHWHUPLQDU R FULWpULR GH
SHUIRUPDQFH(PGHWHUPLQDGRVFRQWUDWRVSRGHVHUGLItFLOSDUDDHQWLGDGHGHWHUPLQDURPpWRGRGH
SHUIRUPDQFH8PDHQWLGDGHQmRGHYHGHWHUPLQDUDXWRPDWLFDPHQWHRPpWRGRSURSRUFLRQDOHPHWDSDV
HTXLYDOHQWHV TXDQGR GD DSOLFDomR GR PpWRGR GH SHUIRUPDQFH SURSRUFLRQDO $R LQYpV GLVVR GHYH
SULPHLUR DYDOLDU VH PHGLGDV FRP EDVH HP HVIRUoR H[LVWHP H VH VmR PDLV DSURSULDGDV SDUD
UHFRQKHFLPHQWR GH UHFHLWDV 6H R FRQWUDWR UHTXHU D UHDOL]DomR GH XP Q~PHUR HVSHFtILFR GH
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DWLYLGDGHV VLPLODUHV HQWmR D UHFHLWD GHYH VHU UHFRQKHFLGD HP PRQWDQWHV LJXDLV FRQIRUPH FDGD
DWLYLGDGHIRUFRQFOXtGD HQWHQGHPRVTXHHVWDVLWXDomRVHDSOLFDj&RUSyUHRVRQGHDHQWLGDGHDGRWD
R SURFHGLPHQWR GH UHFRQKHFHU UHFHLWD GH IRUPD VLVWHPiWLFD GXUDQWH R SHUtRGR GH SUHVWDomR GR
VHUYLoR 
&RQIRUPH&3&D&RPSDQKLDGHYHUHFRQKHFHUUHFHLWDVTXDQGR RXjPHGLGDTXH DHQWLGDGH
VDWLVIL]HUjREULJDomRGHGHVHPSHQKRDRWUDQVIHULUREHPRXRVHUYLoR RXVHMDXPDWLYR SURPHWLGR
DRFOLHQWH2DWLYRpFRQVLGHUDGRWUDQVIHULGRTXDQGR RXjPHGLGDTXH RFOLHQWHREWLYHURFRQWUROH
GHVVHDWLYR
&RQIRUPH&3&D&RPSDQKLDWUDQVIHUHRFRQWUROHGREHPRXVHUYLoRDRORQJRGRWHPSRH
SRUWDQWRVDWLVID]jREULJDomRGHGHVHPSHQKRHUHFRQKHFHUHFHLWDVDRORQJRGRWHPSRVHXPGRV
FULWpULRVDVHJXLUIRUDWHQGLGR D RFOLHQWHUHFHEHHFRQVRPHVLPXOWDQHDPHQWHRVEHQHItFLRVJHUDGRV
SHORGHVHPSHQKRSRUSDUWHGDHQWLGDGHjPHGLGDTXHDHQWLGDGHHIHWLYDRGHVHPSHQKR YHULWHQV
%H%  E RGHVHPSHQKRSRUSDUWHGDHQWLGDGHFULDRXPHOKRUDRDWLYR SRUH[HPSORSURGXWRV
HPHODERUDomR TXHRFOLHQWHFRQWURODjPHGLGDTXHRDWLYRpFULDGRRXPHOKRUDGR YHULWHP% RX
F RGHVHPSHQKRSRUSDUWHGDHQWLGDGHQmRFULDXPDWLYRFRPXVRDOWHUQDWLYRSDUDDHQWLGDGH YHU
LWHP   H D HQWLGDGH SRVVXL GLUHLWR H[HFXWiYHO enforcement  DR SDJDPHQWR SHOR GHVHPSHQKR
FRQFOXtGRDWpDGDWDSUHVHQWH
'HVVD IRUPD FRQFOXtPRV SHOD UD]RDELOLGDGH GR SURFHGLPHQWR GH UHFRQKHFLPHQWR GH UHFHLWDV
DGRWDGRVSHOD&RPSDQKLDTXHHVWHVHVWmRjOX]GR,)56
&RPELQDomRGHQHJyFLRV
$ &RPSDQKLD EDVHLDVH QR &3&  &RPELQDomR GH 1HJyFLRV  SHOR TXDO IRUDP HVWDEHOHFLGRV
SULQFtSLRVHH[LJrQFLDVGDIRUPDFRPRDPHVPD D UHFRQKHFHHPHQVXUDHPVXDVGHPRQVWUDo}HV
FRQWiEHLVRVDWLYRVLGHQWLILFiYHLVDGTXLULGRVRVSDVVLYRVDVVXPLGRVHDVSDUWLFLSDo}HVVRFLHWiULDV
GHQmRFRQWURODGRUHVQDDGTXLULGD E UHFRQKHFHHPHQVXUDRiJLRSRUH[SHFWDWLYDGHUHQWDELOLGDGH
IXWXUD goodwill  GD FRPELQDomR GH QHJyFLRV RX RJDQKR SURYHQLHQWH GH FRPSUD YDQWDMRVD H F 
GHWHUPLQD DV LQIRUPDo}HV TXH GHYHP VHU GLYXOJDGDV SDUD SRVVLELOLWDU TXH RV XVXiULRV GDV
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVDYDOLHPDQDWXUH]DHRVHIHLWRVILQDQFHLURVGDFRPELQDomRGHQHJyFLRV
$&RPSDQKLDXWLOL]DRPpWRGRGHDTXLVLomRHSDUDDFRQWUDSUHVWDomRWUDQVIHULGDDPHVPDpDYDOLDGD
FRPEDVHQRYDORUMXVWRQDGDWDGHDTXLVLomR$&RPSDQKLDDYDOLDRVDWLYRVHSDVVLYRVILQDQFHLURV
DVVXPLGRV FODVVLILFDQGRRV H DORFDQGRRV GH DFRUGR DRV WHUPRV FRQWUDWXDLV DV FLUFXQVWkQFLDV
HFRQ{PLFDVHDVFRQGLo}HVSHUWLQHQWHVQDGDWDGHDTXLVLomR$GDWDHPTXHD&RPSDQKLDFRPR
DGTXLUHQWH REWpP R FRQWUROH GD DGTXLULGD JHUDOPHQWH p D GDWD HP TXH R DGTXLUHQWH OHJDOPHQWH
WUDQVIHUH D FRQWUDSUHVWDomR SHOR FRQWUROH GD DGTXLULGD H WDPEpP DGTXLUH RV DWLYRV H DVVXPH RV
SDVVLYRV GD DGTXLULGD FRQVLGHUDQGR FRPR GDWD GH IHFKDPHQWR GR QHJyFLR $ SDUWLU GD GDWD GH
DTXLVLomRD&RPSDQKLDUHFRQKHFHRiJLRSRUUHQWDELOLGDGHIXWXUD2iJLRpPHQVXUDGRFRPRVHQGR
RH[FHGHQWHGDFRQWUDSUHVWDomRWUDQVIHULGDHPUHODomRDRVDWLYRVOtTXLGRVDGTXLULGRV
$&RPSDQKLDHVWiXWLOL]DQGRRSHUtRGRGHPHQVXUDomRSUHYLVWRQR&3& 5 ,)56&RPELQDomR
GH1HJyFLRVSDUDUHYLVmRGRVFiOFXORVGRYDORUMXVWRHFRQILUPDomRGRJDQKRSRUFRPSUDYDQWDMRVD
5HFXSHUDELOLGDGHGRiJLRSRUUHQWDELOLGDGHIXWXUD
&RQIRUPH UHTXHULPHQWR GR &3&  &RPELQDomR GH 1HJyFLRV  H &3&  5HGXomR DR 9DORU
5HFXSHUiYHO GH $WLYRV  D &RPSDQKLD DQXDOPHQWH FDOFXOD R YDORU UHFXSHUiYHO GDV XQLGDGHV
JHUDGRUDVGHFDL[DHDYDOLDVHRUHVXOWDGRDXIHULGRpVXSHULRUDRYDORUFRQWiELOLQFOXLQGRRiJLRSRU
UHQWDELOLGDGHIXWXUDUHODFLRQDGRjXQLGDGHJHUDGRUDGHFDL[D
1HVWD DYDOLDomR &RPSDQKLD XWLOL]D SUHPLVVDV HTXLYDOHQWHV jV XWLOL]DGDV GXUDQWH R SURFHVVR GH
DORFDomR GR SUHoR GH FRPSUD UHDOL]DGR QD FRPELQDomR GH QHJyFLRV DWXDOL]DGDV SDUD UHIOHWLU D
UHDOLGDGHGD&RPSDQKLDQRPRPHQWRGDDYDOLDomR 
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,WHQVUHOHYDQWHVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
D
RV DWLYRV H SDVVLYRV GHWLGRV SHOD &RPSDQKLD GLUHWD RX LQGLUHWDPHQWH TXH QmR
DSDUHFHPQRVHXEDODQoRSDWULPRQLDO off-balance sheetitems 
L

DUUHQGDPHQWRVPHUFDQWLVRSHUDFLRQDLVDWLYRVHSDVVLYRV

2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVFODUHFHPTXHQmRKiDUUHQGDPHQWRVPHUFDQWLVRSHUDFLRQDLVDWLYRV
HSDVVLYRVQmRHYLGHQFLDGRVQRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDQRSHUtRGRGHQRYHPHVHV
ILQGRHPGHVHWHPEURGHHQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
 LL 
FDUWHLUDV GH UHFHEtYHLV EDL[DGDV VREUH DV TXDLV D HQWLGDGH PDQWHQKD ULVFRV H
UHVSRQVDELOLGDGHVLQGLFDQGRUHVSHFWLYRVSDVVLYRV
2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVFODUHFHPTXHQmRKiFDUWHLUDVGHUHFHEtYHLVEDL[DGDVVREUHDVTXDLV
D HQWLGDGH PDQWHQKD ULVFRV H UHVSRQVDELOLGDGHV QmR HYLGHQFLDGRV QRV EDODQoRV SDWULPRQLDLV GD
&RPSDQKLD QR SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH  H QR H[HUFtFLR VRFLDO
HQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
LLL 

FRQWUDWRVGHIXWXUDFRPSUDHYHQGDGHSURGXWRVRXVHUYLoRV

2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVFODUHFHPTXHQmRKiFRQWUDWRVGHIXWXUDFRPSUDHYHQGDGHSURGXWRV
RXVHUYLoRVQmRHYLGHQFLDGRVQRVEDODQoRVSDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDQRSHUtRGRGHQRYHPHVHV
ILQGRHPGHVHWHPEURGHHQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
LY 

FRQWUDWRVGHFRQVWUXomRQmRWHUPLQDGD

2V'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDHVFODUHFHPTXHQmRKiFRQVWUXomRQmRWHUPLQDGDQmRHYLGHQFLDGDQRV
EDODQoRVSDWULPRQLDLVGD&RPSDQKLDQRSHUtRGRGHQRYHPHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGH
HQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
Y

FRQWUDWRVGHUHFHELPHQWRVIXWXURVGHILQDQFLDPHQWRV

2V 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD HVFODUHFHP TXH QmR Ki FRQWUDWRV GH UHFHELPHQWRV IXWXURV GH
ILQDQFLDPHQWRV QmR HYLGHQFLDGRV QRV EDODQoRV SDWULPRQLDLV GD &RPSDQKLD QR SHUtRGR GH QRYH
PHVHVILQGRHPGHVHWHPEURGHHQRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH

E

RXWURVLWHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV

2V 'LUHWRUHV LQIRUPDP TXH QmR Ki RXWURV LWHQV QmR HYLGHQFLDGRV QDV LQIRUPDo}HV FRQWiEHLV
LQWHUPHGLiULDV UHODWLYDV DR SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH  H QDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDUHODWLYDVDR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
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,WHQVQmRHYLGHQFLDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
D
FRPRWDLVLWHQVDOWHUDPRXSRGHUmRYLUDDOWHUDUDVUHFHLWDVDVGHVSHVDVRUHVXOWDGR
RSHUDFLRQDO DV GHVSHVDV ILQDQFHLUDV RX RXWURV LWHQV GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GR
HPLVVRU
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QmR Ki LWHQV QmR HYLGHQFLDGRV QDV LQIRUPDo}HV FRQWiEHLV
LQWHUPHGLiULDV UHODWLYDV DR SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH  H QDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDUHODWLYDVDR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
E

QDWXUH]DHRSURSyVLWRGDRSHUDomR

1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QmR Ki LWHQV QmR HYLGHQFLDGRV QDV LQIRUPDo}HV FRQWiEHLV
LQWHUPHGLiULDV UHODWLYDV DR SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH  H QDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDUHODWLYDVDR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO
F
QDWXUH]DHRPRQWDQWHGDVREULJDo}HVDVVXPLGDVHGRVGLUHLWRVJHUDGRVHPIDYRUGR
HPLVVRUHPGHFRUUrQFLDGDRSHUDomR
1mR DSOLFiYHO WHQGR HP YLVWD TXH QmR Ki LWHQV QmR HYLGHQFLDGRV QDV LQIRUPDo}HV FRQWiEHLV
LQWHUPHGLiULDV UHODWLYDV DR SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH VHWHPEUR GH  H QDV
GHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDUHODWLYDVDR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO



646

PÁGINA: 220 de 407

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

10.8 - Plano de Negócios

3ODQRGHQHJyFLRV
D

LQYHVWLPHQWRV

L

GHVFULomR TXDQWLWDWLYD H TXDOLWDWLYD GRV LQYHVWLPHQWRV HP DQGDPHQWR H GRV
LQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV

2V 'LUHWRUHV LQIRUPDP TXH QR H[HUFtFLR VRFLDO GH  D &RPSDQKLD SUHWHQGH LQFRUUHU HP
LQYHVWLPHQWRVQRPRQWDQWHDSUR[LPDGRGH5PLOK}HV(VWHLQYHVWLPHQWRVHUiGHVWLQDGRSDUD
L DEHUWXUDRUJkQLFDGHXQLGDGHVGD(VSDoRODVHU LL DXPHQWRGHSDUWLFLSDomRHPMRLQWYHQWXUHV
HVSHFtILFDV LLL DTXLVLomRGHIUDQTXLDVQR5LRGH-DQHLUR0LQDV*HUDLVH6DQWD&DWDULQDH LY 
LQYHVWLPHQWRVQDVXDHVWUXWXUDFRUSRUDWLYD
3DUDRVSUy[LPRVDQRVD&RPSDQKLDLUiH[SDQGLUVXDVRSHUDo}HVHPTXDWURSULQFLSDLVIUHQWHV
•

&UHVFLPHQWR RUJkQLFR FRP R DXPHQWR GDV iUHDV GHSLODGDV SRU FOLHQWHV DWXDLV H DEHUWXUD GH
ORMDVSUySULDVHIUDQTXLDVQR%UDVLO

•

&UHVFLPHQWRLQRUJkQLFRFRPDFRPSUDGHIUDQTXLDVLQWHUQDOL]DQGRRYDORU

•

([SDQVmR GDV RSHUDo}HV QD $PpULFD /DWLQD LPSXOVLRQDGDV SHOD H[SHULrQFLD SRVLWLYD GDV
RSHUDo}HVGD'HILQLWQD$UJHQWLQDDWUDYpVGHFUHVFLPHQWRRUJkQLFRHLQRUJkQLFRH

•

([SDQVmR GRV VHUYLoRV RIHUHFLGRV LQFOXLQGR SHOD (VWXGLRIDFH H SURGXWRV YHQGLGRV QRV
FRQVROLGDQGRFRPXPKXEQRPHUFDGRGHHVWpWLFDQR%UDVLO

$ &RPSDQKLD SUHWHQGH XWLOL]DU RV UHFXUVRV OtTXLGRV SURYHQLHQWHV GD RIHUWD S~EOLFD LQLFLDO GH
GLVWULEXLomRGHDo}HV ³2IHUWD´ 3ULPiULDGDVHJXLQWHIRUPD
D

$SUR[LPDGDPHQWH  GR YROXPH FDSWDGR SDUD DTXLVLomR GH SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD
UHPDQHVFHQWHHPVRFLHGDGHVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLDPHGLDQWHRH[HUFtFLRGDVRSo}HV
GH FRPSUD GH Do}HV TXH SRVVXL HP UHODomR j WDLV VRFLHGDGHV DSyV D 2IHUWD FRQIRUPH
GHWDOKDGRQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDH

$SUR[LPDGDPHQWH  GR YROXPH FDSWDGR SDUD DTXLVLomR GH GH] VRFLHGDGHV IUDQTXHDGDV GD
&RPSDQKLD DV TXDLV SRVVXHP XP WRWDO GH  IUDQTXLDV VREUH DV TXDLV D &RPSDQKLD Mi FHOHEURX
PHPRUDQGRVGHHQWHQGLPHQWRYLQFXODQWHVFRPDILQDOLGDGHGHHVWDEHOHFHURVWHUPRVHFRQGLo}HVGH
PHFDQLVPRV GH RSo}HV GH FRPSUD GD WRWDOLGDGH GDV SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV GH WDLV VRFLHGDGHV
IUDQTXHDGDVFRQIRUPHGHWDOKDGRQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD$HIHWLYDDSOLFDomRGRV
UHFXUVRVFDSWDGRVSRUPHLRGD2IHUWD3ULPiULDGHSHQGHGHGLYHUVRVIDWRUHVTXHD&RPSDQKLDQmRSRGH
JDUDQWLUTXHYLUmRDVHFRQFUHWL]DUGHQWUHRVTXDLVDVFRQGLo}HVGHPHUFDGRHQWmRYLJHQWHVHVHEDVHLD
HP VXDV DQiOLVHV HVWLPDWLYDV H SHUVSHFWLYDV DWXDLV VREUH HYHQWRV IXWXURV H WHQGrQFLDV $OWHUDo}HV
QHVVHVHHPRXWURVIDWRUHVSRGHPREULJDUD&RPSDQKLDDUHYHUDGHVWLQDomRGRVUHFXUVRVOtTXLGRVGD
2IHUWD3ULPiULDTXDQGRGHVXDHIHWLYDXWLOL]DomR(QTXDQWRRVUHFXUVRVOtTXLGRVGHFRUUHQWHVGD2IHUWD
3ULPiULD QmR IRUHP HIHWLYDPHQWH XWLOL]DGRV QR FXUVR UHJXODU GRV QRVVRV QHJyFLRV HOHV SRGHUmR VHU
LQYHVWLGRVHPDSOLFDo}HVILQDQFHLUDVTXHDFUHGLWDPRVHVWDUGHQWURGHQRVVDSROtWLFDGHLQYHVWLPHQWR
YLVDQGRjSUHVHUYDomRGRQRVVRFDSLWDOHLQYHVWLPHQWRVFRPSHUILOGHDOWDOLTXLGH]
LL 

IRQWHVGHILQDQFLDPHQWRGRVLQYHVWLPHQWRV

$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHSRVVXLSRVLomRGH&DL[DHGHJHUDomRGHFDL[DVXILFLHQWHVSDUDVHXV
LQYHVWLPHQWRV SUHYLVWRV $V IRQWHV GH ILQDQFLDPHQWR SDUD RV LQYHVWLPHQWRV IXWXURV VHUmR
GHWHUPLQDGDVGHDFRUGRFRPDQHFHVVLGDGHHFRQGLo}HVGHILQDQFLDPHQWRjpSRFDGRLQYHVWLPHQWR
SRGHQGRVHUSRUPHLRGDFDSWDomRGHQRYDVGtYLGDVHVWUXWXUDGDVRXGDHPLVVmRGHQRYDVDo}HV
GHSHQGHQGRGDVFRQGLo}HVGDHFRQRPLDPXQGLDOHGRPHUFDGRGHFDSLWDLVORFDORXLQWHUQDFLRQDO
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LLL 

GHVLQYHVWLPHQWRVUHOHYDQWHVHPDQGDPHQWRHGHVLQYHVWLPHQWRVSUHYLVWRV

1mRKiSURFHVVRVGHGHVLQYHVWLPHQWRUHOHYDQWHHPDQGDPHQWRSUHYLVWR
E

GHVGH TXH Mi GLYXOJDGD LQGLFDU D DTXLVLomR GH SODQWDV HTXLSDPHQWRV SDWHQWHV RX
RXWURV DWLYRV TXH GHYDP LQIOXHQFLDU PDWHULDOPHQWH D FDSDFLGDGH SURGXWLYD GD
&RPSDQKLD

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKRXYHDDTXLVLomRGHTXDLVTXHUSODQWDVHTXLSDPHQWRVRX
RXWURVDWLYRVTXHSRVVDPLQIOXHQFLDUGHPDQHLUDVLJQLILFDWLYDDFDSDFLGDGHSURGXWLYDGD&RPSDQKLD
F

QRYRVSURGXWRVHVHUYLoRV

L

GHVFULomRGDVSHVTXLVDVHPDQGDPHQWRMiGLYXOJDGDV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJRXSHVTXLVDV
LL 

PRQWDQWHVWRWDLVJDVWRVHPSHVTXLVDVSDUDGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRVRX
VHUYLoRV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJRXSHVTXLVDV
LLL 

SURMHWRVHPGHVHQYROYLPHQWRMiGLYXOJDGRV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJRXSURMHWRVHPGHVHQYROYLPHQWR
LY 

PRQWDQWHVWRWDLVJDVWRVQRGHVHQYROYLPHQWRGHQRYRVSURGXWRVRXVHUYLoRV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJRXSURMHWRVHPGHVHQYROYLPHQWR
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2XWURVIDWRUHVFRPLQIOXrQFLDUHOHYDQWH
,PSDFWRVGD&29,'QDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLD
2VLPSDFWRVGHFRUUHQWHVGDSDQGHPLDGD&29,'VmRFRQWtQXRVHSRUWDQWRD&RPSDQKLDDYDOLDUiD
HYROXomRGRVHIHLWRVGDDWXDOSDQGHPLDHPVXDVUHFHLWDVDWLYRVUHVXOWDGRVQHJyFLRVHSHUVSHFWLYDV
LQFOXLQGR TXDOTXHU SRVVtYHO DOWHUDomR QD FDSDFLGDGH GD &RPSDQKLD GH FRQWLQXDU RSHUDQGR VHXV
QHJyFLRV$VDQiOLVHVVHUmRUHDOL]DGDVHPOLQKDFRPR2ItFLR&LUFXODU&9061&6(3QHPLWLGR
SHOD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV HP  GH PDUoR GH  TXH RULHQWD RV DGPLQLVWUDGRUHV H
DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV GH FRPSDQKLDV DEHUWDV D FRQVLGHUDUHP FXLGDGRVDPHQWH RV LPSDFWRV GD
&29,' HP VHXV QHJyFLRV H UHSRUWDUHP QDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV RV SULQFLSDLV ULVFRV H
LQFHUWH]DVDGYLQGRVGHVVDDQiOLVHHPFRQVRQkQFLDFRPDVQRUPDVFRQWiEHLVDSOLFiYHLV
$SDQGHPLDDIHWRXDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDHPHVSHFLDOQRVHJXQGRWULPHVWUHGHFRPR
IHFKDPHQWRGRFRPpUFLRSULQFLSDOPHQWHGRVVKRSSLQJFHQWHUV$&RPSDQKLDLGHQWLILFRXDMXVWHVTXH
GHYHULDP VHU UHFRQKHFLGRV QDV LQIRUPDo}HV ILQDQFHLUDV LQWHUPHGLiULDV GR WULPHVWUH H SHUtRGR GH
QRYH PHVHV ILQGRV HP  GH VHWHPEUR GH  H SRU LVVR D DGPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD
GHVHQYROYHXXPDDQiOLVHGHVHQVLELOLGDGHQDTXDOLQFRUSRURXjVSURMHo}HVDQWHULRUPHQWHHIHWXDGDV
RVLPSDFWRVILQDQFHLURVMiFRQKHFLGRVQRSULPHLURHVHJXQGRWULPHVWUHWDLVFRPRUHGXomRGDUHFHLWD
UHGXo}HVGHMRUQDGDSUHYLVWDVFRPRDUHGXomRSURSRUFLRQDOGHMRUQDGDGHWUDEDOKRHGHVDOiULR²
GHIRUPDSDUFLDORXQDWRWDOLGDGHGRVSRVWRVGHWUDEDOKRGDHPSUHVDSRUDWpGLDV²XPDGDV
PHGLGDVFULDGDVSHOD0HGLGD3URYLVyULDGHGHDEULOGH ³03´ HSRVWHULRUPHQWH
FRQYHUWLGD QD/HL GH  GH MXOKR GH  RFDVLRQDQGR UHGXo}HV GH IROKD GH SDJDPHQWR
EDVHDGDHPWDLVPHGLGDVDQXQFLDGDVSHODVDXWRULGDGHVIHGHUDLV&RPRUHVXOWDGRGHVVDDQiOLVHR
YDORUHPXVRGRVDWLYRVFRQWLQXDDFLPDGRYDORUFRQWiELOUHJLVWUDGR
$03FULRX3URJUDPD(PHUJHQFLDOGH0DQXWHQomRGHHPSUHJRHGD5HQGDHUHSUHVHQWRXXPD
GDVSULQFLSDLVDSRVWDVGRJRYHUQRIHGHUDOSDUDFRQWHURVHIHLWRVQHJDWLYRVGRDYDQoRGD&29,'
QDHFRQRPLDEUDVLOHLUD
/RMDVGHUXD
$V DOWHUDo}HV HVWDEHOHFLGDV SHOR 'HFUHWR Q  GH  GH DEULO GH WDPEpP DGDSWDUDP
DXPDGHFLVmRGR6XSUHPR7ULEXQDO)HGHUDO ³67)´ RVGLVSRVLWLYRVMiSXEOLFDGRVHPRXWUDQRUPD
R'HFUHWR  GH  PDUoR GH  TXH GHILQLX FRPR HVVHQFLDLV RV VHUYLoRV PpGLFRV H
KRVSLWDODUHV GH VHJXUDQoD H GLYHUVDV RXWUDV DWLYLGDGHV  2 67) HP UHVSRVWD j$omR 'LUHWD GH
,QFRQVWLWXFLRQDOLGDGH  UHIHUHQGRX QR PrV GH DEULO XPD PHGLGD FDXWHODU SUHVHUYDQGR D
DWULEXLomR GH FDGD HVIHUD GH JRYHUQR IHGHUDO HVWDGXDO H PXQLFLSDO  VREUH VHUYLoRV S~EOLFRV H
DWLYLGDGHVHVVHQFLDLV
$ &RPSDQKLD VH HQTXDGUD FRPR SUHVWDGRUD GH VHUYLoRV GH ILVLRWHUDSLD H VH HQFRQWUD VXMHLWD j
ILVFDOL]DomR GR &RQVHOKR )HGHUDO H &RQVHOKRV 5HJLRQDLV GH )LVLRWHUDSLD H 7HUDSLD 2FXSDFLRQDO
FULDGRVSHOD/HLQGHGHGH]HPEURGHGHDFRUGRDRVGHYLGRVUHJLVWURVHPyUJmRV
FRPSHWHQWHV 'XUDQWH D SDQGHPLD RV VHUYLoRV GH ILVLRWHUDSLD IRUDP GHVFULWRV FRPR DWLYLGDGHV
HVVHQFLDLVHGHVVDIRUPDQmRKRXYHUHVWULo}HVVRERSRQWRGHYLVWDOHJLVODWLYRHPFRQWLQXDUPRVDV
RSHUDo}HV GH QRVVDV XQLGDGHV GH QHJyFLR GXUDQWH R SHUtRGR GD SDQGHPLD 7RGDYLD GXUDQWH
GHWHUPLQDGRVSHUtRGRVGDSDQGHPLDD&RPSDQKLDIHFKRXVXDVORMDVORFDOL]DGDVHPVKRSSLQJV QD
PHGLGDHPTXHRVPHVPRVSHUPDQHFHUHPIHFKDGRV HWDPEpPDOJXPDVORMDVGHUXDHPYLUWXGHGD
EDL[DFLUFXODomRGHFOLHQWHVFRQIRUPHGHWDOKDGRDEDL[R
(PPDUoRGHWRGDVDVORMDVGHUXDGD&RPSDQKLDHVWDYDPIHFKDGDVFRPSDUDGRDH
ORMDV GH UXD DEHUWDV HP DEULO H PDLR GH XP WRWDO GH   UHVSHFWLYDPHQWH FRP D DEHUWXUD H
IHFKDPHQWRGDVORMDVVHJXLQGRGHWHUPLQDo}HVORFDLV
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/RMDVHPVKRSSLQJV
(VSHFLILFDPHQWHQR(VWDGRGH6mR3DXORRVVKRSSLQJVWLYHUDPDWpGLDGHPDUoRGHSDUD
IHFKDUDVSRUWDV2IHFKDPHQWRWLQKDSUHYLVmRGHGXUDUDWpGHDEULOGHVHJXQGRLQIRUPDYD
D6HFUHWDULD(VWDGXDOGH'HVHQYROYLPHQWR(FRQ{PLFD'HDFRUGRFRPHVWHFHQiULRD&RPSDQKLD
VHJXLX D GHWHUPLQDomR LPSRVWD SHOR *RYHUQR H PDQWHYH IHFKDGDV DV ORMDV GH VKRSSLQJV DWp RV
DQ~QFLRVGHUHDEHUWXUDGRVPHVPRVVHQGRGHMXQKRGHQRFDVRGDFLGDGHGH6mR3DXOR
20LQLVWpULRGD6D~GHSXEOLFRXHPGHMXQKRGHSRUWDULDFRPRULHQWDo}HVSDUDUHWRPDGDGH
DWLYLGDGHV QR FRQWH[WR GD SDQGHPLD GH &29,' FRQWHQGR UHFRPHQGDo}HV H RXWUDV PHGLGDV
GLUHFLRQDGDV j SUHYHQomR FRQWUROH H PLWLJDomR GD WUDQVPLVVmR GD GRHQoD 0HGLGDV UHVWULWLYDV
LQFOXLQGRRGLVWDQFLDPHQWRVRFLDORXVRGHPiVFDUDKLJLHQL]DomRKRUiULRVGHWHUPLQDGRVSDUDRV
HVWDEHOHFLPHQWRV FRPHUFLDLV DOpP GH RXWUDV LPSRUWDQWHV UHFRPHQGDo}HV IRUDP LPHGLDWDPHQWH
LPSOHPHQWDGDVSHOD&RPSDQKLD(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDRSHUDFRPFHUFDGH
GHWRGDVVXDVORMDVVHPUHVWULo}HVGHKRUiULRHDSUR[LPDGDPHQWHGHVXDVORMDVRSHUDQGR
HQWUHHGRKRUiULRKDELWXDOVHQGRTXHWRGDVDVGHPDLVORMDVHVWmRDEHUWDVPDVFRP
KRUiULRVPDLVUHVWULWRV
$&RPSDQKLDHVWiPRQLWRUDQGRRVGHVHQYROYLPHQWRVUHODFLRQDGRVj&29,'HFRRUGHQDQGRVXD
UHVSRVWDRSHUDFLRQDOFRPEDVHQRVSODQRVGHFRQWLQXLGDGHGHQHJyFLRVH[LVWHQWHVHQDVRULHQWDo}HV
GHRUJDQL]Do}HVJOREDLVGHVD~GHJRYHUQRVHPHOKRUHVSUiWLFDVJHUDLVGHUHVSRVWDDSDQGHPLD
1mRKiFRPRSUHYHUTXDQGRDVPHGLGDVGHGLVWDQFLDPHQWRVRFLDOGHL[DUmRGHVHUQHFHVViULDVH
QR HQWHQGLPHQWR GD &RPSDQKLD R UHWRUQR jV DWLYLGDGHV DGPLQLVWUDWLYDV QRV HVFULWyULRV GHYHUi
DFRQWHFHUGHIRUPDJUDGXDOXPDYH]TXHWDLVPHGLGDVGHGLVWDQFLDPHQWRVRFLDOVHMDPUHGX]LGDVH
JUDGXDOPHQWHVHWRUQHPLQH[LVWHQWHV
3ULQFLSDLV$o}HV7RPDGDV
$VHJXLUDSUHVHQWDPRVXPUHVXPRGHQRVVDVDo}HVUHFHQWHVHSUHYLVWDVHPUHVSRVWDjSDQGHPLD
GD&29,'HVHXVLPSDFWRVHPQRVVRVQHJyFLRV
•

IHFKDPHQWR WHPSRUiULR GH ORMDV H HVFULWyULRV DGPLQLVWUDWLYRV VHJXLQGR DV UHFRPHQGDo}HV
JRYHUQDPHQWDLVHDGRWDQGRXPDSROtWLFDGHhome officeSDUDIXQFLRQiULRVDGPLQLVWUDWLYRV

•

LQWHQVLILFDomRGHSURFHVVRVGHKLJLHQHHOLPSH]DQDVXQLGDGHVTXHMiHUDPULJRURVRVFRPDV
VHJXLQWHV PHGLGDV SDUD TXDOTXHU SURFHGLPHQWR L  iOFRRO JHO GLVSRQtYHO QR EDOFmR H VDODV GH
SURFHGLPHQWRSDUDDVVHSVLDGDVPmRV LL KLJLHQL]DomRGHPDFDFRPiOFRRODFDGDWURFDGH
FOLHQWHHXVRGHOHQoyLVGHVFDUWiYHLV LLL WRGRSURILVVLRQDOGDVD~GHSDVVDDXVDUPiVFDUDVOXYDV
H WRXFDV GHVFDUWiYHLV LY  REULJDWRULHGDGH GH XVR GH PiVFDUDV SRU WRGRV GHQWUR GDV ORMDV
LQFOXLQGR FOLHQWHV Y  yFXORV GH SURWHomR KLJLHQL]DGRV D FDGD SDFLHQWH FRP SDSHO LQWHUIROKDGR
HYLWDQGR RFRQWDWR GLUHWR FRP RV ROKRV H YL  SRQWHLUDV GH ODVHU KLJLHQL]DGDV VHJXLQGR DV
UHFRPHQGDo}HVGRIDEULFDQWHHYDOLGDGDVSHOD$JrQFLD1DFLRQDOGH9LJLOkQFLD6DQLWiULD±$19,6$

•

LPSOHPHQWDomR GH UtJLGRV SURWRFRORV HP QRVVDV ORMDV GH HVWHULOL]DomR H KLJLHQL]DomR GH WRGRV RV
HTXLSDPHQWRVPDWHULDLVHORFDLVFRPPDLRUIUHTXrQFLDLPSOHPHQWDPRVVLQDOL]DomRGHGLVWDQFLDPHQWR
RUJDQL]DomR GH ILODV SDUD HQWUDGD QDV ORMDV H GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV HP QRVVDV ORMDV H UHGHV
VRFLDLVFRPRREMHWLYRGHPDQWHUGLVWkQFLDVHJXUDHQWUHRVFOLHQWHVHHYLWDUDJORPHUDo}HV

•

LGHQWLILFDomRHDIDVWDPHQWRGRVIXQFLRQiULRVQRJUXSRGHULVFR

•

QHJRFLDo}HV FRP IRUQHFHGRUHV GH PRGR D UHSDFWXDU YDORUHV RX SUD]RV GH SDJDPHQWR SDUD
HTXLOLEUDU H FRQWHU RV DXPHQWRV GH GHVSHVDV FDXVDGRV SHOD LPSODQWDomR GH SURWRFRORV GH
VHJXUDQoDGDSDQGHPLDGD&29,'

•

GHVHQYROYLPHQWRDFHOHUDGRGHQRVVRHFRPPHUFHSDUDRTXDOKRXYHH[SUHVVLYRFUHVFLPHQWR
GDSURFXUDH

•

UHDOL]DomR GH SDFRWHV SURPRFLRQDLV GH YHQGD GXUDQWH D SDQGHPLD GD &29,' SDUD VHUHP
XWLOL]DGRVSHORVFOLHQWHVDSyVDQRUPDOL]DomRGDVORMDV

3DUDPDLRUHVLQIRUPDo}HVGDVPHGLGDVDGRWDGDVSHOD&RPSDQKLDHPGHFRUUrQFLDGDSDQGHPLDGD
&29,'YLGHLWHQVHGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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3URMHo}HVGLYXOJDGDVHSUHPLVVDV
1RVWHUPRVGRDUWLJRGD,QVWUXomRGD&90QGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGD
DGLYXOJDomRGHSURMHo}HVHHVWLPDWLYDVpIDFXOWDWLYDGHVGHTXHD&RPSDQKLDQmRWHQKDGLYXOJDGR
SURMHo}HV RX HVWLPDWLYDV 'HVWD IRUPD D &RPSDQKLD RSWRX SRU WDPEpP QmR GLYXOJDU QHVWH
)RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD SURMHo}HV GH TXDOTXHU QDWXUH]D LQFOXVLYH RSHUDFLRQDLV RX ILQDQFHLUDV 
UHODFLRQDGDVDHODRXjVVXDVDWLYLGDGHVHjVGHVXDVFRQWURODGDV
D

REMHWRGDSURMHomR

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDSURMHo}HV
E

SHUtRGRSURMHWDGRHRSUD]RGHYDOLGDGHGDSURMHomR

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDSURMHo}HV
F
SUHPLVVDV GD SURMHomR FRP D LQGLFDomR GH TXDLV SRGHP VHU LQIOXHQFLDGDV SHOD
DGPLQLVWUDomRGRHPLVVRUHTXDLVHVFDSDPDRVHXFRQWUROH
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDSURMHo}HV
G

YDORUHVGRVLQGLFDGRUHVTXHVmRREMHWRGDSUHYLVmR

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDSURMHo}HV
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$FRPSDQKDPHQWRHDOWHUDo}HVGDVSURMHo}HVGLYXOJDGDV
D
LQIRUPDU TXDLV HVWmR VHQGR VXEVWLWXtGDV SRU QRYDV SURMHo}HV LQFOXtGDV QHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHTXDLVGHODVHVWmRVHQGRUHSHWLGDVQHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDSURMHo}HV
E
TXDQWR jV SURMHo}HV UHODWLYDV D SHUtRGRV Mi WUDQVFRUULGRV FRPSDUDU RV GDGRV
SURMHWDGRVFRPRHIHWLYRGHVHPSHQKRGRVLQGLFDGRUHVLQGLFDQGRFRPFODUH]DDVUD]}HVTXH
OHYDUDPDGHVYLRVQDVSURMHo}HV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDSURMHo}HV
F
TXDQWR jV SURMHo}HV UHODWLYDV D SHUtRGRV DLQGD HP FXUVR LQIRUPDU VH DV SURMHo}HV
SHUPDQHFHPYiOLGDVQDGDWDGHHQWUHJDGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHTXDQGRIRURFDVR
H[SOLFDUSRUTXHHODVIRUDPDEDQGRQDGDVRXVXEVWLWXtGDV
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLDQmRGLYXOJDSURMHo}HV
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12.1 - Descrição da estrutura administrativa
(a)
atribuições do conselho de administração e dos órgãos e comitês permanentes que a
ele se reportam
Conselho de Administração
De acordo com o estatuto social da Companhia, o Conselho de Administração será composto por no
mínimo sete membros e no máximo dez membros, todos eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral,
para um mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição. Nos termos do Regulamento
do Novo Mercado, no mínimo, dois membros ou 20% dos membros do Conselho de Administração, o
que for maior, deverão ser conselheiros independentes, com base nos critérios e requisitos
estabelecidos pelo Regulamento do Novo Mercado, devendo a caracterização como conselheiro
independente ser deliberada pela Assembleia Geral que os eleger, sendo também considerado(s)
como independente(s), enquanto houver acionista controlador, o(s) conselheiro(s) eleito(s) mediante
as faculdades previstas no artigo 141, parágrafos 4º e 5º, da Lei das Sociedades por Ações.
Além de outras matérias previstas em lei e no estatuto social da Companhia, compete ao Conselho
de Administração:
•

eleger e destituir os membros da Diretoria e de suas subsidiárias e fixar-lhes as atribuições;

•

fiscalizar, supervisionar, aconselhar e apoiar a Diretoria no cumprimento do objeto social da
Companhia;

•

convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente, ou nos casos previstos na Lei das
Sociedades por Ações ou no estatuto social da Companhia;

•

manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;

•

estabelecer a orientação geral e o direcionamento estratégico dos negócios da Companhia
e de suas sociedades controladas, aprovando diretrizes, políticas empresariais e objetivos
básicos;

•

aprovar o orçamento anual da Companhia e/ou de suas subsidiárias (“Orçamento Anual”),
bem como qualquer modificação ou aditamento ao mesmo, sendo certo que, caso um
Orçamento Anual não seja aprovado pelo Conselho de Administração por qualquer razão em
um determinado exercício social, então o último Orçamento Anual será mantido e todos os
números contidos em tal Orçamento Anual deverão ser aumentados de acordo com a
variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”), calculado e divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE no exercício social imediatamente
anterior;

•

aprovar o plano de negócios da Companhia e/ou de suas subsidiárias (“Plano de Negócios”)
para os próximos cinco anos, conforme aplicável, bem como qualquer modificação ou
aditamento ao mesmo, sendo certo que, caso um Plano de Negócios não seja aprovado pelo
Conselho de Administração por qualquer razão em um determinado exercício social, então o
último Plano de Negócios será mantido;

•

deliberar sobre qualquer aquisição ou alienação de ativos pela Companhia e/ou por suas
subsidiárias (exceto por participações societárias em outras companhias), superior a
R$500.000,00 (quinhentos mil reais) por operação, exceto se estiver previsto no Orçamento
Anual;

•

aprovar a constituição de qualquer sociedade, bem como qualquer aquisição ou alienação
de ações, quotas ou outros valores mobiliários que confiram ao seu titular direito a
participação societária, emitidas por qualquer entidade, associações e/ou joint ventures pela
Companhia e/ou por suas subsidiárias, exceto se estiver previsto no Orçamento Anual;

•

deliberar sobre a celebração, aditamento substancial ou término de qualquer acordo de
acionistas, acordo de associação ou qualquer acordo de voto similar, em conexão com a
participação societária detida pela Companhia em outras entidades;
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•

aprovar qualquer despesa de capital pela Companhia e/ou suas subsidiárias superior a
R$1.000.000,00 (um milhão de reais) por transação ou em uma série de transações em um
período subsequente de 12 (doze) meses, exceto se previsto no Orçamento Anual;

•

aprovar resgate, recompra ou amortização de qualquer valor mobiliário de emissão das
subsidiárias da Companhia;

•

deliberar sobre a constituição de gravames sobre os valores mobiliários de emissão das
subsidiárias detidos pela Companhia;

•

aprovar qualquer forma de associação ou parceria da Companhia e/ou de suas subsidiárias
com qualquer terceiro, incluindo joint ventures;

•

aprovar a contratação de qualquer indivíduo, cuja remuneração anual e total, incluindo
salário, bônus e outros benefícios, seja superior a R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil
reais) por ano;

•

nomear e destituir o auditor independente da Companhia e/ou de suas subsidiárias;

•

deliberar sobre qualquer decisão ou escolha relevante com respeito a matérias tributária ou
contábil, e modificação de qualquer método, prática, procedimento ou política relevante sobre
contabilidade tributária, exceto se tal modificação seja obrigatória pela lei aplicável;

•

celebrar quaisquer contratos que poderiam limitar ou restringir qualquer direito de
propriedade intelectual da Companhia e/ou de suas subsidiárias;

•

aprovar o ajuizamento de qualquer litígio ou celebrar acordo sobre qualquer litígio envolvendo
valor acima de R$200.000,00 (duzentos mil reais), em nome da Companhia e/ou de suas
subsidiárias;

•

declarar dividendos intermediários ou intercalares, observado o disposto em lei;

•

autorizar a emissão de ações da Companhia, nos limites autorizados pelo estatuto social,
fixando as condições de emissão, incluindo o preço e prazo de integralização, podendo,
ainda, excluir (ou reduzir o prazo para exercício) o direito de preferência nas emissões de
ações, bônus de subscrição e debêntures conversíveis, cuja colocação seja feita mediante
venda em bolsa ou por subscrição pública ou em oferta pública de aquisição de controle, nos
termos da legislação vigente;

•

autorizar a emissão pública ou privada de debêntures não conversíveis, notas promissórias
e outros títulos e valores mobiliários não conversíveis em ações;

•

aprovar o registro de qualquer das subsidiárias da Companhia como companhia aberta ou
companhia com permissão para emitir qualquer tipo de valor mobiliário admitido a negociação
no mercado de capitais, bem como de qualquer outra oferta pública de ações ou valores
mobiliários de emissão de qualquer das subsidiárias da Companhia;

•

outorgar opção de compra de ações a seus administradores, empregados e prestadores de
serviços, assim como os administradores, empregados e prestadores de serviços de suas
controladas e coligadas, sem direito de preferência para os atuais acionistas, nos termos dos
planos aprovados em Assembleia Geral;

•

autorizar a aquisição de ações de emissão da Companhia para permanência em tesouraria
ou cancelamento, ou posterior alienação, exceto nos casos expressamente previstos na
regulamentação vigente;

•

independentemente do valor envolvido e exceto se previsto no Orçamento Anual, a
celebração ou término de, ou qualquer aditamento a, qualquer contrato envolvendo a marca
“Espaçolaser”, fora do escopo normal dos negócios;

•

cumprir as demais atribuições que lhe são fixadas em lei e no estatuto social;

•

definir e gerir o nível de exposição ao risco na condução dos negócios da Companhia.
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•

manifestar-se favorável ou contrariamente a respeito de qualquer oferta pública de aquisição
de ações (“OPA”) que tenha por objeto as ações de emissão da Companhia, por meio de
parecer prévio fundamentado, divulgado em até 15 dias da publicação do edital da OPA, e
que deverá abordar, no mínimo (i) a conveniência e oportunidade da OPA quanto ao
interesse da Companhia e do conjunto dos acionistas e em relação ao preço e aos potenciais
impactos para a liquidez dos valores mobiliários de sua titularidade; (ii) os planos estratégicos
divulgados pelo ofertante em relação à Companhia; e (iii) as alternativas à aceitação da OPA
disponíveis no mercado;

•

cumprir as demais atribuições que lhe são fixadas em lei e no estatuto social; e

•

definir e gerir o nível de exposição ao risco na condução dos negócios da Companhia.

Ainda, poderá o Conselho de Administração criar comitês executivos ou consultivos, permanentes
ou não, para analisar e se manifestar sobre quaisquer assuntos, conforme determinado pelo
Conselho de Administração, sempre no intuito de assessorar o Conselho de Administração em suas
atribuições. Os membros de tais comitês, sejam ou não acionistas, deverão ter experiência específica
nas áreas de competência dos seus respectivos comitês, e ser eleitos e ter eventual remuneração
fixada pelo Conselho de Administração.
Comitê de Auditoria
O Comitê de Auditoria, enquanto órgão de assessoramento e apoio ao Conselho de Administração,
terá as seguintes atribuições e responsabilidades:
(i)

opinar na contratação e destituição dos serviços de auditoria independente;

(ii)

avaliar as informações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras;

(iii)

avaliar e monitorar as exposições de risco da Companhia;

(iv)

acompanhar todas as etapas do processo de gerenciamento de exposições a riscos;

(v)

acompanhar as atividades da Auditoria Interna e da área de Controles Internos da Companhia;

(vi)

avaliar, monitorar e recomendar a correção ou aprimoramento das políticas internas da
Companhia, incluindo a Política de Transações com Partes Relacionadas da Companhia;

(vii)

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

(viii) garantir a clareza e a aderência da Companhia à sua missão, visão, valores, diretrizes
estratégicas, Código de Conduta Ética da Companhia, políticas internas, procedimentos e
processos;
(ix)

checar e acompanhar operações com partes relacionadas, nos termos da Política de Transações
com Partes Relacionadas da Companhia;

(x)

identificar conflitos de interesses;

(xi)

identificar oportunidades e de melhoria contínua;

(xii)

coordenar e monitorar o canal de denúncias da Companhia, garantindo o bom funcionamento
com independência, sigilo, confidencialidade e livre de retaliações;

(xiii) investigar e monitorar eventos que coloquem em risco os controles internos ou o compliance da
Companhia;
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(xiv) garantir a grade de treinamento e capacitação de pessoal, habilitando-os na capacidade de
identificar, antecipar, mensurar, monitorar e, se for o caso, mitigar riscos;
(xv)

garantir que a estrutura esteja dimensionada para cumprir o papel de uma boa governança
corporativa;

(xvi) zelar pelos interesses da Companhia no âmbito de suas atribuições;
(xvii) apreciar os relatórios emitidos por órgãos reguladores sobre a Companhia, naquilo que possam
impactar a percepção sobre as matérias de sua competência;
(xviii) proceder, anualmente, à auto avaliação de suas atividades e identificar possibilidades de
melhorias na forma de sua atuação; e
(xix) anualmente elaborar, para divulgação pela Companhia, relatório resumido do órgão
contemplando as reuniões realizadas e os principais assuntos discutidos, e destacando as
recomendações feitas pelo Comitê de Auditoria ao Conselho de Administração.
(i)

regimento interno próprio

O Conselho de Administração é regido por regimento interno próprio, o qual foi aprovado em reunião
do Conselho de Administração realizada em 9 de novembro de 2020, e estabelece as regras gerais
relativas ao seu funcionamento, estrutura, organização, atribuições e responsabilidades.
O Comitê de Auditoria é regido por regimento interno próprio, o qual foi aprovado em reunião do
Conselho de Administração realizada em 9 de novembro de 2020.
Os regimentos internos do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria podem ser
acessados nos seguintes endereços: (i) sede da Companhia: Avenida dos Eucaliptos, nº 763, sala
2, Indianópolis, CEP 04517-050, na cidade de São Paulo, Estado São Paulo; e (ii) internet: website
da Companhia (ri.espacolaser.com.br).
(ii)

comitê de auditoria estatutário

Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não possui comitê de auditoria estatutário.
(iii)

avaliação do trabalho da auditoria independente pelo conselho de administração

O Conselho de Administração da Companhia se reúne anualmente com a auditoria independente e
o setor de controladoria para avaliar o trabalho da auditoria independente, bem como para discutir
eventuais mudanças necessárias e delinear os planos que precisam ser adotados pela Companhia.
(b)

em relação aos membros da diretoria, suas atribuições e poderes individuais

A Diretoria será composta por, no mínimo, 3 (três) membros e no máximo 9 membros, acionistas ou
não, residentes no país, todos eleitos pelo Conselho de Administração e por ele destituíveis a
qualquer tempo, permitida a reeleição, sendo composta pelos seguintes cargos: 1 (um) Diretor
Presidente, 1 (um) Diretor de Relações com Investidores, 1 (um) Diretor Financeiro e os demais
serão Diretores sem designação específica, eleitos para um mandato unificado de 2 (dois) anos.
Como regra geral e ressalvadas determinadas exceções descritas em seu estatuto social, a
Companhia se obriga validamente sempre que representada por: (a) dois membros da Diretoria; ou
(b) um membro da Diretoria e um procurador com poderes específicos.
Compete à Diretoria, observadas as disposições do estatuto social da Companhia, especialmente as
competências específicas descritas no estatuto social, a administração dos negócios sociais em geral
e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os
quais, por lei ou pelo disposto no estatuto social seja atribuída a competência à Assembleia Geral ou
ao Conselho de Administração. No exercício de suas funções, os Diretores poderão realizar todas
as operações e praticar todos os atos necessários à consecução dos objetivos de seu cargo,
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observadas as disposições no estatuto social quanto à forma de representação, à alçada para a
prática de determinados atos, e a orientação geral dos negócios estabelecida pelo Conselho de
Administração, incluindo (i) deliberar sobre e aprovar a aplicação de recursos; (ii) transigir, renunciar,
ceder direitos; confessar dívidas; (iii) fazer acordos; (iv) firmar compromissos; (v) contrair obrigações;
(vi) celebrar contratos; (vii) adquirir, transferir e onerar bens móveis e imóveis da Companhia;
(viii) prestar caução, avais e fianças; (ix) emitir, endossar, caucionar, descontar, sacar e avalizar
títulos em geral; assim como (x) abrir, movimentar e encerrar contas em estabelecimentos de crédito,
observadas as restrições e limites da lei, bem como aquelas estabelecidas no estatuto social da
Companhia.
Compete ao Diretor Presidente: a busca do crescimento, a gestão estratégica da Companhia e de
suas controladas, a condução geral dos negócios, a efetivação de novos negócios, a representação
institucional, o planejamento estratégico, a promoção de políticas corporativas, a valorização do
negócio e a maximização do retorno dos investimentos dos acionistas.
Compete ao Diretor de Relações com Investidores, dentre outras funções estabelecidas em lei e na
regulamentação vigente: (i) responsabilizar-se pela prestação de informações ao público investidor,
à CVM e às bolsas de valores ou mercados de balcão, nacionais e internacionais, bem como às
entidades de regulação e fiscalização correspondentes, mantendo atualizados os registros da
Companhia nessas instituições; (ii) representar a Companhia perante a CVM, as bolsas de valores
e demais entidades do mercado de capitais, bem como prestar informações relevantes aos
investidores, ao mercado em geral, à CVM e à B3; e (iii) outras funções estabelecidas em lei e na
regulamentação vigente.
Compete ao Diretor Financeiro a capitalização e a gestão financeira da Companhia, bem como o
relacionamento com o mercado financeiro. Adicionalmente, responde pelas funções corporativas de
planejamento econômico-financeiro, finanças e controladoria da Companhia.
(c)

data de instalação do conselho fiscal, se este não for permanente

O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por três membros efetivos e três membros
suplentes, acionistas da Companhia ou não, a ser instalado por deliberação da Assembleia Geral,
ou a pedido dos acionistas. Os membros do Conselho Fiscal, pessoas naturais, residentes no país,
legalmente qualificadas, serão eleitos pela Assembleia Geral que deliberar a instalação do órgão e
exercerão seu mandato até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após sua eleição.
Até a data deste Formulário de Referência, o Conselho Fiscal da Companhia não havia sido
instalado.
(d)
mecanismos de avaliação de desempenho do conselho de administração e de cada
órgão ou comitê que a ele se reporta
A Companhia utiliza mecanismos de avaliação de desempenho do Conselho de Administração, da
Diretoria e do(s) comitê(s) que a ele se reporta(m) conforme políticas e práticas adotadas
internamente, conforme abaixo indicado.
(i)

periodicidade da avaliação e sua abrangência

As avaliações formais da Diretoria, dos Comitês de Assessoramento, do Conselho de Administração
e dos órgãos que a ele se reportam devem ser realizadas ao menos uma vez durante a vigência do
mandato dos seus membros, ocorrendo costumeiramente com periodicidade anual, nos termos do
Regimento Interno do Conselho de Administração.
As avaliações abrangem tanto avaliação por órgão quanto individual. O Conselho de Administração
e o Comitê de Auditoria realizarão as respectivas autoavaliações de suas atividades e identificarão
anualmente possíveis melhorias em sua atuação, nos termos de seus regimentos internos.
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(ii)

metodologia adotada e principais critérios utilizados na avaliação

A Companhia utiliza avaliações objetivas e subjetivas como metodologia para avaliação de
desempenho do Conselho de Administração, da Diretoria e dos comitês que a ele se reportam, sendo
que a avaliação objetiva pode resultar do cumprimento de metas anuais enquanto a avaliação
subjetiva é realizada por superiores, pares e/ou subordinados, conforme determinado pelo Conselho
de Administração.
Não houve, nos últimos três exercícios sociais, quaisquer alterações na metodologia e critérios
utilizados na avaliação dos administradores da Companhia.
(iii)

como os resultados da avaliação são utilizados para aprimorar o funcionamento do órgão

A partir dos resultados das avaliações, o Conselho de Administração implementa planos de ações
como, por exemplo, reuniões e treinamentos, para aprimorar o funcionamento dos órgãos.
(iv)

contratação de serviços de consultoria ou assessoria externos

A Companhia pode vir a contratar serviços de consultoria ou assessoria externos para realizar as
avaliações de desempenho do Conselho de Administração, da Diretoria e dos comitês que a ele se
reportam, no entanto, nos últimos três exercícios sociais a Companhia não contratou tais serviços.
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DSURYDUSODQRVGHRXWRUJDGHRSomRGHFRPSUDRXVXEVFULomRGHDo}HVRXTXDLVTXHUSODQRV
GHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HVDRVVHXVDGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRVDVVLPFRPR
DRVDGPLQLVWUDGRUHVHHPSUHJDGRVGHRXWUDVVRFLHGDGHVTXHVHMDPFRQWURODGDVGLUHWDRX
LQGLUHWDPHQWHFROLJDGDVRXFRQWURODGDVSHOD&RPSDQKLD

•

GHOLEHUDU VREUH IDOrQFLD RX UHTXHUHU UHFXSHUDomR MXGLFLDO RX H[WUDMXGLFLDO GD &RPSDQKLD
UHVVDOYDGRRGLVSRVWRQRSDUiJUDIR~QLFRGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV

•

HOHJHU R OLTXLGDQWH EHP FRPR R &RQVHOKR )LVFDO TXH GHYHUi IXQFLRQDU QR SHUtRGR GH
OLTXLGDomR
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•

DSURYDUDVDtGDGR1RYR0HUFDGRGD%6$±%UDVLO%ROVD%DOFmR ³%´ 

•

DSURYDURIHFKDPHQWRGHFDSLWDOHFDQFHODPHQWRGRUHJLVWURGHFRPSDQKLDDEHUWDSHUDQWHD
&RPLVVmRGH9DORUHV0RELOLiULRV ³&90´ 

•

DSURYDU D HVFROKD GH HPSUHVD HVSHFLDOL]DGD UHVSRQViYHO SHOD HODERUDomR GH ODXGR GH
DYDOLDomRGDVDo}HVGD&RPSDQKLDHPFDVRGHFDQFHODPHQWRGHUHJLVWURGHFRPSDQKLD
DEHUWDSHUDQWHD&90RXVDtGDGR1RYR0HUFDGR

•

DSURYDU D YHQGD GLVSRVLomR DUUHQGDPHQWR ORFDomR RX WUDQVIHUrQFLD GH WRGRV RX
VXEVWDQFLDOPHQWHWRGRVRVDWLYRVGD&RPSDQKLDHRXGHVXDVVXEVLGLiULDV

•

DSURYDU LQYHVWLPHQWR IRUD GR REMHWR VRFLDO GD &RPSDQKLD REVHUYDGR R GLVSRVWR QR DUWLJR
SDUiJUDIRDOtQHD D GD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVH

•

GHOLEHUDUVREUHTXDOTXHUPDWpULDTXHOKHVHMDVXEPHWLGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

F
HQGHUHoRV ItVLFRRXHOHWU{QLFR QRVTXDLVRVGRFXPHQWRVUHODWLYRVjDVVHPEOHLDJHUDO
HVWDUmRjGLVSRVLomRGRVDFLRQLVWDVSDUDDQiOLVH
7RGRVRVGRFXPHQWRVSHUWLQHQWHVD$VVHPEOHLDV*HUDLVWDQWRRVUHODFLRQDGRVjSDUWLFLSDomRGRV
DFLRQLVWDVTXDQWRRVGHVXSRUWHSDUDDVGHOLEHUDo}HVILFDPGLVSRQtYHLVQRVVHJXLQWHVHQGHUHoRV
L VHGHGD&RPSDQKLD$YHQLGDGRV(XFDOLSWRVQVDOD,QGLDQySROLV&(3±6mR
3DXOR 63 H LL  LQWHUQHW website GD &RPSDQKLD ULHVSDFRODVHUFRPEU  website GD &90
ZZZFYPJRYEU HVLWHGD% ZZZEFRPEU 
G

LGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRGHLQWHUHVVHV

$&RPSDQKLDQmRDGRWDTXDOTXHUSROtWLFDGLIHUHQFLDGDGHLGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRV
GHLQWHUHVVHVSRLVHQWHQGHTXHRVUHJUDPHQWRVOHJDLVHPUHODomRDHVWDPDWpULDDWXDOPHQWHHP
YLJRU VmR LQVWUXPHQWRV HILFLHQWHV H VXILFLHQWHV SDUD LGHQWLILFDU DGPLQLVWUDU H TXDQGR QHFHVViULR
FRLELUDWRPDGDGHGHFLV}HVFRQIOLWDGDVSHORVDGPLQLVWUDGRUHV
H

VROLFLWDomRGHSURFXUDo}HVSHODDGPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWR

$ &RPSDQKLD QmR DGRWD UHJUDV SROtWLFDV RX SUiWLFDV SDUD VROLFLWDomR GH SURFXUDo}HV SHOD
DGPLQLVWUDomRSDUDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRHP$VVHPEOHLDV*HUDLV
I
IRUPDOLGDGHVQHFHVViULDVSDUDDDFHLWDomRGHLQVWUXPHQWRVGHSURFXUDomRRXWRUJDGRV
SRU DFLRQLVWDV LQGLFDQGR VH R HPLVVRU DGPLWH SURFXUDo}HV RXWRUJDGDV SRU DFLRQLVWDV SRU
PHLRHOHWU{QLFR
2V DFLRQLVWDV SRGHUmR VHU UHSUHVHQWDGRV HP $VVHPEOHLDV *HUDLV SRU SURFXUDGRU FRQVWLWXtGR QD
IRUPDGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HV
4XDQGRRVDFLRQLVWDVIRUHPUHSUHVHQWDGRVSRUSURFXUDGRUHVWHGHYHUiVHUFRQVWLWXtGRKiPHQRVGH
XPDQRHFXPXODWLYDPHQWHVHUDFLRQLVWDDGPLQLVWUDGRUGD&RPSDQKLDDGYRJDGRUHSUHVHQWDQWH
GDLQVWLWXLomRILQDQFHLUDRXDGPLQLVWUDGRUGHIXQGRVGHLQYHVWLPHQWRV-XQWDPHQWHFRPRLQVWUXPHQWR
GHSURFXUDomRGHYHUmRVHUDSUHVHQWDGRVRVDWRVFRQVWLWXWLYRVGRVDFLRQLVWDVSHVVRDVMXUtGLFDVHRV
GRFXPHQWRV FRPSUREDWyULRV GD UHJXODULGDGH GD UHSUHVHQWDomR GHVWHV SHORV VLJQDWiULRV GDV
SURFXUDo}HV
1mR Ki GLVSRVLomR HVWDWXWiULD DFHUFD GH SUD]R PtQLPR GH DQWHFHGrQFLD SDUD D UHFHSomR GRV
LQVWUXPHQWRV GH SURFXUDomR 1R HQWDQWR D &RPSDQKLD RULHQWD VHXV DFLRQLVWDV D GHSRVLWDU RV
LQVWUXPHQWRVGHSURFXUDomRFRPXPDDQWHFHGrQFLDGHKRUDVGDUHDOL]DomRGD$VVHPEOHLD*HUDO
1RVWHUPRVGDOHJLVODomRYLJHQWHRVGRFXPHQWRVGHYHPVHUDSUHVHQWDGRVFRPILUPDUHFRQKHFLGD
HTXDQGRSURYHQLHQWHVGRH[WHULRUGHYHPVHUQRWDUL]DGRVHPVHXSDtVGHRULJHPFRQVXODUL]DGRV
RXOHJDOL]DGRVSRUPHLRGHDSRVWLODPHQWRWUDGX]LGRVSRUWUDGXWRUS~EOLFRMXUDPHQWDGRHUHJLVWUDGRV
HPFDUWyULRGHUHJLVWURGHWtWXORVHGRFXPHQWRVQR%UDVLO
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$&RPSDQKLDQmRDGRWDSURFHGLPHQWRGHRXWRUJDGHSURFXUDo}HVSRUPHLRHOHWU{QLFR
J
IRUPDOLGDGHV QHFHVViULDV SDUD DFHLWDomR GR EROHWLP GH YRWR j GLVWkQFLD TXDQGR
HQYLDGRV GLUHWDPHQWH j &RPSDQKLD LQGLFDQGR VH R HPLVVRU H[LJH RX GLVSHQVD
UHFRQKHFLPHQWRGHILUPDQRWDUL]DomRHFRQVXODUL]DomR
2DFLRQLVWDTXHRSWDUSRUH[HUFHURVHXGLUHLWRGHYRWRDGLVWkQFLDSRUPHLRGRHQYLRGREROHWLPGH
YRWRDGLVWkQFLDGLUHWDPHQWHj&RPSDQKLDGHYHUiHQFDPLQKDURVVHJXLQWHVGRFXPHQWRVjVHGHGD
&RPSDQKLDORFDOL]DGDQD$YHQLGDGRV(XFDOLSWRVQVDOD,QGLDQySROLV&(3±
6mR3DXOR63DRVFXLGDGRVGR'HSDUWDPHQWRGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHV
Para pessoas físicas L YLDItVLFDGREROHWLPUHODWLYRjDVVHPEOHLDJHUDOGHYLGDPHQWHSUHHQFKLGR
UXEULFDGRHDVVLQDGRSHORDFLRQLVWDH LL FySLDDXWHQWLFDGDGRGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHGRDFLRQLVWD
Para pessoas jurídicas L YLDItVLFDGREROHWLPUHODWLYRjDVVHPEOHLDJHUDOGHYLGDPHQWHSUHHQFKLGR
UXEULFDGR H DVVLQDGR SHORV UHSUHVHQWDQWHV GR DFLRQLVWD SHVVRD MXUtGLFD LL  FySLD DXWHQWLFDGD GR
~OWLPRHVWDWXWRVRFLDORXFRQWUDWRVRFLDOFRQVROLGDGRHRVGRFXPHQWRVVRFLHWiULRVTXHFRPSURYHPD
UHSUHVHQWDomR OHJDO GR DFLRQLVWD H LLL  FySLD DXWHQWLFDGD GR GRFXPHQWR GH LGHQWLGDGH GR
UHSUHVHQWDQWHOHJDOGRDFLRQLVWD
Para fundos de investimento L  YLD ItVLFD GR EROHWLP UHODWLYR j DVVHPEOHLD JHUDO GHYLGDPHQWH
SUHHQFKLGRUXEULFDGRHDVVLQDGRSHORUHSUHVHQWDQWHGRIXQGRGHLQYHVWLPHQWR LL FySLDDXWHQWLFDGD
GR~OWLPRUHJXODPHQWRFRQVROLGDGRGRIXQGRGHLQYHVWLPHQWR LLL FySLDDXWHQWLFDGDGRHVWDWXWRRX
FRQWUDWRVRFLDOGRVHXDGPLQLVWUDGRURXJHVWRUFRQIRUPHRFDVRREVHUYDGDDSROtWLFDGHYRWRGR
IXQGR H GRFXPHQWRV VRFLHWiULRV TXH FRPSURYHP RV SRGHUHV GH UHSUHVHQWDomR H LY FySLD
DXWHQWLFDGDGRGRFXPHQWRGHLGHQWLGDGHGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOGRIXQGRGHLQYHVWLPHQWR
1RV WHUPRV GD ,QVWUXomR &90 Q  GDWDGD GH  GH GH]HPEUR GH  FRQIRUPH DOWHUDGD
³,QVWUXomR&90´ REROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDGHYHUiVHUUHFHELGRDWpGLDVDQWHVGDGDWD
GDUHVSHFWLYD$VVHPEOHLD
$ &RPSDQKLD H[LJLUi R UHFRQKHFLPHQWR GH ILUPD GRV EROHWLQV GH YRWR j GLVWkQFLD DVVLQDGRV QR
WHUULWyULREUDVLOHLURHDQRWDUL]DomRHDSRVWLODomRGDTXHOHVDVVLQDGRVIRUDGRSDtVFRQIRUPHDSOLFiYHO
2EVHUYDVH TXH DQWHV GH VHX HQFDPLQKDPHQWR j &RPSDQKLD RV GRFXPHQWRV VRFLHWiULRV H GH
UHSUHVHQWDomR GDV SHVVRDV MXUtGLFDV H IXQGRV GH LQYHVWLPHQWRV ODYUDGRV HP OtQJXD HVWUDQJHLUD
GHYHUmRVHUWUDGX]LGRVSRUWUDGXWRUMXUDPHQWDGRSDUDDOtQJXDSRUWXJXHVD$VUHVSHFWLYDVWUDGXo}HV
MXUDPHQWDGDVGHYHUmRVHUUHJLVWUDGDVQR5HJLVWURGH7tWXORVH'RFXPHQWRV
6HUmRDFHLWRVRVVHJXLQWHVGRFXPHQWRVGHLGHQWLGDGH5*51(&1+3DVVDSRUWHRXFDUWHLUDVGH
FODVVHSURILVVLRQDORILFLDOPHQWHUHFRQKHFLGDV
K
VLVWHPDHOHWU{QLFRGHUHFHELPHQWRGREROHWLPGHYRWRjGLVWkQFLDRXGHSDUWLFLSDomRj
GLVWkQFLD
$&RPSDQKLDQmRGLVS}HGHVLVWHPDHOHWU{QLFRGHUHFHELPHQWRGHEROHWLPGHYRWRDGLVWkQFLDRXGH
SDUWLFLSDomRDGLVWkQFLD
L
LQVWUXo}HV SDUD TXH DFLRQLVWD RX JUXSR GH DFLRQLVWDV LQFOXD SURSRVWDV GH
GHOLEHUDo}HVFKDSDVRXFDQGLGDWRVDPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGRFRQVHOKR
ILVFDOQREROHWLPGHYRWRjGLVWkQFLD
2 DFLRQLVWD RX R JUXSR GH DFLRQLVWDV TXH GHVHMDU LQFOXLU SURSRVWD GH GHOLEHUDomR FKDSDV RX
FDQGLGDWRV D PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GR FRQVHOKR ILVFDO QR EROHWLP GH YRWR D
GLVWkQFLDGHYHUiREVHUYDURSURFHGLPHQWRHDVIRUPDOLGDGHVSUHYLVWDVQD6HomR,9GR&DStWXOR,,,$
GD,QVWUXomR&90HHQYLDUSRUFRUUHVSRQGrQFLDSDUDDVHGHGD&RPSDQKLDDRVFXLGDGRVGR
'HSDUWDPHQWRGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHVMXQWDPHQWHFRPRVGRFXPHQWRVSHUWLQHQWHVjSURSRVWD
RXSRUPHLRGRHQGHUHoRHOHWU{QLFRGUL#HVSDFRODVHUFRPEU
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1RVWHUPRVGD,QVWUXomR&90DVROLFLWDomRGHLQFOXVmRGHSURSRVWDGHGHOLEHUDomRQREROHWLP
GHYRWRDGLVWkQFLDGHYHVHUUHFHELGDSHOR'HSDUWDPHQWRGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHVQRSHUtRGR
HQWUHRSULPHLURGLD~WLOGRH[HUFtFLRVRFLDOHPTXHVHUHDOL]DUiDDVVHPEOHLDJHUDORUGLQiULDHDWp
GLDVDQWHVGDGDWDGHVXDUHDOL]DomR(QTXDQWRDVROLFLWDomRGHLQFOXVmRGHSURSRVWDGHFKDSDVRX
FDQGLGDWRV D PHPEURV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GR FRQVHOKR ILVFDO QR EROHWLP GH YRWR D
GLVWkQFLDGHYHVHUUHFHELGDSHOR'HSDUWDPHQWRGH5HODomRFRP,QYHVWLGRUHVQRSHUtRGRHQWUH L R
SULPHLURGLD~WLOGRH[HUFtFLRVRFLDOHPTXHVHUHDOL]DUiDDVVHPEOHLDJHUDOHDWpGLDVDQWHVGD
GDWDGHVXDUHDOL]DomRQDKLSyWHVHGHDVVHPEOHLDJHUDORUGLQiULDRX LL RSULPHLURGLD~WLODSyVD
RFRUUrQFLDGHHYHQWRTXHMXVWLILTXHDFRQYRFDomRGHDVVHPEOHLDJHUDOSDUDHOHLomRGHPHPEURVGR
FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GR FRQVHOKR ILVFDO H DWp  GLDV DQWHV GD GDWD GH UHDOL]DomR GD
DVVHPEOHLDQDKLSyWHVHGHDVVHPEOHLDJHUDOH[WUDRUGLQiULDFRQYRFDGDSDUDHVVHILP
M
PDQXWHQomR GH IyUXQV H SiJLQDV QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV GHVWLQDGRV D
UHFHEHUHFRPSDUWLOKDUFRPHQWiULRVGRVDFLRQLVWDVVREUHDVSDXWDVGDVDVVHPEOHLDV
$&RPSDQKLDQmRPDQWpPIyUXQVHSiJLQDVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVGHVWLQDGRVDUHFHEHU
HFRPSDUWLOKDUFRPHQWiULRVGHDFLRQLVWDVVREUHDVSDXWDVGDV$VVHPEOHLDV*HUDLV
N
RXWUDVLQIRUPDo}HVQHFHVViULDVjSDUWLFLSDomRjGLVWkQFLDHDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGH
YRWRjGLVWkQFLD
2V DFLRQLVWDV GHWHQWRUHV GH Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD TXH HVWHMDP GHSRVLWDGDV HP
GHSRVLWiULDFHQWUDOSRGHUmRWUDQVPLWLUDVLQVWUXo}HVGHYRWRSDUDSUHHQFKLPHQWRGREROHWLPGHYRWR
DGLVWkQFLDSRUPHLRGRVVHXVUHVSHFWLYRVDJHQWHVGHFXVWyGLDFDVRHVVHVSUHVWHPHVVHWLSRGH
VHUYLoR
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±5HJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVUHODWLYDVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
D

Q~PHURGHUHXQL}HVUHDOL]DGDVQR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO

2HVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDSUHYrTXHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRUHXQLUVHiRUGLQDULDPHQWH
GHDFRUGRFRPFURQRJUDPDDVHUGHILQLGRSHORVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQDSULPHLUD
UHXQLmRGHFDGDDQRHH[WUDRUGLQDULDPHQWHVHPSUHTXHRVLQWHUHVVHVVRFLDLVGD&RPSDQKLDDVVLP
RH[LJLUHP
$VUHXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRGHUmRVHUFRQYRFDGDVSHOR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRRXSRUTXDOTXHURXWURPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRPHGLDQWHVROLFLWDomR
HDXWRUL]DomRGR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR$VUHXQL}HVVHUmRFRQYRFDGDVFRPSHOR
PHQRV FLQFR GLDVGHDQWHFHGrQFLDGHFDGDUHXQLmRHFDVRDUHXQLmRQmRVHMDUHDOL]DGDQRYD
FRQYRFDomRVHUiHQYLDGDFRPSHORPHQRV WUrV GLDVGHDQWHFHGrQFLDGDQRYDGDWDGDUHXQLmR
1R ~OWLPR H[HUFtFLR VRFLDO R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHDOL]RX  UHXQL}HV VHQGR  UHXQL}HV
RUGLQiULDVHUHXQL}HVH[WUDRUGLQiULDV
E
VH H[LVWLUHP DV GLVSRVLo}HV GR DFRUGR GHDFLRQLVWDVTXHHVWDEHOHoDPUHVWULomR RX
YLQFXODomRDRH[HUFtFLRGRGLUHLWRGHYRWRGHPHPEURVGRFRQVHOKR
$&RPSDQKLDSRVVXLDWXDOPHQWHGRLV$FRUGRVGH$FLRQLVWDVHPYLJRUTXHSRVVXHPGHWHUPLQDGDV
UHVWULo}HV H YLQFXODo}HV GH GLUHLWR GH YRWR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR 3DUD
LQIRUPDo}HV VREUH R $FRUGR GH $FLRQLVWDV GD &RPSDQKLD YLGH LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLD
F

UHJUDVGHLGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

$&RPSDQKLDQmRDGRWDTXDOTXHUSROtWLFDGLIHUHQFLDGDGHLGHQWLILFDomRHDGPLQLVWUDomRGHFRQIOLWRV
GHLQWHUHVVHVSRLVHQWHQGHTXHRVUHJUDPHQWRVOHJDLVHPUHODomRDHVWDPDWpULDDWXDOPHQWHHP
YLJRU VmR LQVWUXPHQWRV HILFLHQWHV H VXILFLHQWHV SDUD LGHQWLILFDU DGPLQLVWUDU H TXDQGR QHFHVViULR
FRLELUDWRPDGDGHGHFLV}HVFRQIOLWDGDVSHORVDGPLQLVWUDGRUHV
G

SROtWLFDGHLQGLFDomRHGHSUHHQFKLPHQWRGHFDUJRVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR

$&RPSDQKLDDGRWDXPD3ROtWLFDGH,QGLFDomRGH0HPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHXV
&RPLWrVH'LUHWRULD(VWDWXWiULD ³3ROtWLFDGH,QGLFDomR´ DTXDOLQVWLWXLRVFULWpULRVHSURFHGLPHQWRV
DVHUHPREVHUYDGRVSDUDDFRPSRVLomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHXV&RPLWrVHGD'LUHWRULD
2VFULWpULRVHSURFHGLPHQWRVDVHUHPREVHUYDGRVSDUDDLQGLFDomRHFRPSRVLomRGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR RV &RPLWrV H GD 'LUHWRULD HVWmR SUHYLVWRV QR DFRUGR GH DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD
DUTXLYDGRHPVXDVHGH
L
yUJmR UHVSRQViYHO SHOD DSURYDomR GDWD GD DSURYDomR H ORFDO QD UHGH PXQGLDO GH
FRPSXWDGRUHVSDUDFRQVXOWD
$ 3ROtWLFD GH ,QGLFDomR GD &RPSDQKLD IRL DSURYDGD HP UHXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
UHDOL]DGDHPGHQRYHPEURGHHSRGHVHUDFHVVDGDQRVVHJXLQWHVHQGHUHoRV L VHGHGD
&RPSDQKLD$YHQLGDGRV(XFDOLSWRVQVDOD,QGLDQySROLV&(3±6mR3DXOR63
H LL LQWHUQHWwebsiteGD&RPSDQKLD ULHVSDFRODVHUFRPEU 
LL 

SULQFLSDLVFDUDFWHUtVWLFDV

$LQGLFDomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRVHXV&RPLWrVH'LUHWRULDGHYHUiREVHUYDU
RGLVSRVWRQD3ROtWLFDGH,QGLFDomRQRHVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDQRVUHJLPHQWRVLQWHUQRVGR
&RQVHOKR GH$GPLQLVWUDomR H GH VHXV &RPLWrV QR 5HJXODPHQWR GR 1RYR 0HUFDGR QD /HL GDV
6RFLHGDGHVSRU$o}HVHQDVGHPDLVOHJLVODo}HVHUHJXODPHQWDo}HVDSOLFiYHLV
$3ROtWLFDGH,QGLFDomRWUD]UHJUDVHVSHFtILFDVSDUDDFRPSRVLomRHSDUDDLQGLFDomRGHPHPEURV
GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR VHXV &RPLWrV H GD 'LUHWRULD VHQGR TXH GH XPD PDQHLUD JHUDO
GHYHUmR VHU LQGLFDGRV SURILVVLRQDLV DOWDPHQWH TXDOLILFDGRV FRP FRPSURYDGD H[SHULrQFLD WpFQLFD
SURILVVLRQDORXDFDGrPLFDHDOLQKDGRVDRVYDORUHVHjFXOWXUDGD&RPSDQKLD
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&XPSUH UHVVDOWDU DLQGD TXH GHYHP VHU FRQVLGHUDGRV FULWpULRV FRPR FRPSOHPHQWDULGDGH GH
H[SHULrQFLDV IRUPDomR DFDGrPLFD H GLVSRQLELOLGDGH GH WHPSR SDUD R GHVHPSHQKR GD IXQomR H
GLYHUVLGDGH TXDQGR GD LQGLFDomR GRV PHPEURV SDUD FRPSRUHP RV yUJmRV GD DGPLQLVWUDomR GD
&RPSDQKLD

664

PÁGINA: 238 de 407

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

12.4 - Descrição da Cláusula Compromissória Para Resolução de Conflitos Por Meio de
Arbitragem
  'HVFULomR GD FOiXVXOD FRPSURPLVVyULD SDUD UHVROXomR GH FRQIOLWRV SRU PHLR GH
DUELWUDJHP
1RV WHUPRV GR HVWDWXWR VRFLDO D &RPSDQKLD VHXV DFLRQLVWDV DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR
&RQVHOKR)LVFDOHIHWLYRVRXVXSOHQWHVVHKRXYHUREULJDPVHDUHVROYHUSRUPHLRGHDUELWUDJHP
SHUDQWH D &kPDUD GH $UELWUDJHP GR 0HUFDGR QRV WHUPRV GR 5HJXODPHQWR GH $UELWUDJHP GR
0HUFDGR TXDOTXHU FRQWURYpUVLD TXH SRVVD VXUJLU HQWUH HOHV UHODFLRQDGD FRP RX RULXQGD GD VXD
FRQGLomR GH HPLVVRU DFLRQLVWDV DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO H HP HVSHFLDO
GHFRUUHQWHV GDV GLVSRVLo}HV FRQWLGDV QD /HL Q  GH  GH GH]HPEUR GH  FRQIRUPH
DOWHUDGDQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVFRQIRUPHDOWHUDGDQRHVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDQDV
QRUPDVHGLWDGDVSHOR&RQVHOKR0RQHWiULR1DFLRQDOSHOR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLOHSHOD&RPLVVmR
GH9DORUHV0RELOLiULRVEHPFRPRQDVGHPDLVQRUPDVDSOLFiYHLVDRIXQFLRQDPHQWRGRPHUFDGRGH
FDSLWDLVHPJHUDODOpPGDTXHODVFRQVWDQWHVGR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRGR5HJXODPHQWR
GH$UELWUDJHPGR5HJXODPHQWRGH6DQo}HVHGR&RQWUDWRGH3DUWLFLSDomRGR1RYR0HUFDGR

665
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666

Profissão

CPF

Economista

080.733.917-24

Administrador

216.464.948-65

Empresário

000.000.000-00

Administradora

000.000.000-00

Membro Independente do Conselho
de Administração (Efetivo)

29 - Outros Conselheiros

Administradora de empresas

107.966.418-11

A Sra. Anna não exerce outras funções na
Companhia.

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

04/12/1968

Anna Andrea Votta Alves Chaia

29 - Outros Conselheiros
Membro Independente do Conselho
de Administração (Efetivo)

Administrador

015.879.696-96

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Membro Efetivo do Conselho de
Administração

29 - Outros Conselheiros

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Membro Efetivo do Conselho de
Administração

29 - Outros Conselheiros

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

22 - Conselho de Administração
(Efetivo)

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Diretor de Relação com Investidores e
Diretor Financeiro

19 - Outros Diretores

Pertence apenas à Diretoria

Descrição de outro cargo / função

Cargo eletivo ocupado

Orgão administração

O Sr. Tallis é membro do Comitê de
Auditoria.

23/03/1987

Tallis Regence Coelho Gomes

A Sra. Farah não exerce outras funções
na Companhia.

20/03/1977

Farah Deeba Khan

O Sr. Julio não exerce outras funções na
Companhia.

04/10/1967

Julio Andres Babecki

O Sr. Ricardo não exerce outras funções
na Companhia.

02/03/1987

Ricardo Moor Whitaker de Assumpção

O Sr. Leonardo não exerce outras funções
na Companhia.

31/07/1976

Leonardo Moreira Dias Correa

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

07/01/2021

07/01/2021

09/11/2020

09/11/2020

09/11/2020

09/11/2020

09/11/2020

09/11/2020

09/11/2020

09/11/2020

09/11/2020

09/11/2020

Data de posse

Data da eleição
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Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

2 anos, encerrando-se na
AGO de 2022

Sim

2 anos, encerrando-se na
AGO de 2022

Sim

2 anos, encerrando-se na
AGO de 2022

Sim

2 anos, encerrando-se na
AGO de 2022

Sim

2 anos, encerrando-se na
AGO de 2022

Sim

0.00%

0

0.00%

0

30.00%

2

30.00%

2

100.00%

2

0.00%

2 anos, encerrando-se na
0
RCA subsequente à AGO de
2022

PÁGINA: 240 de 407

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Versão : 1
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Profissão

CPF

Médico

651.412.881-53

Advogado

091.195.798-70

09/11/2020

09/11/2020

09/11/2020

09/11/2020

09/11/2020

09/11/2020

Data de posse

Data da eleição

Número de Mandatos
Consecutivos

Sim

2 anos, encerrando-se na
AGO de 2022

Sim

2 anos, encerrando-se na
AGO de 2022

Sim

2 anos, encerrando-se na
AGO de 2022

100.00%

2

100.00%

2

100.00%

2

Foi eleito pelo controlador Percentual de participação
nas reuniões

Prazo do mandato

Versão : 1

Julio Andres Babecki - 000.000.000-00

PÁGINA: 241 de 407

Formou-se em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas - FGV. Ricardo atuou na divisão de Investment Banking no J.P. Morgan no Brasil e em Nova Iorque, e é atualmente sócio da Vinci Partners,
onde atua como Diretor na área de Fusões & Aquisições, além de membro do Conselho de Administração da Companhia. Ricardo não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à
condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a
prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada.

Ricardo Moor Whitaker de Assumpção - 216.464.948-65

Formou-se em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1999 e possui MBA em Administração de Empresas pelo Insper. Possui mais de 20 anos de experiência na área financeira, tendo atuado na
GP Investments e também em empresas como Mondeléz, Johnson & Johnson e Raia Drogasil, onde desempenhou funções nas áreas de Planejamento Financeiro, Relações com Investidores e Tesouraria.
Atualmente ocupa o cargo de Diretor Financeiro da Companhia, sendo apontado recentemente como Diretor de Relações com Investidores da Companhia. Leonardo Moreira Dias Correa não esteve sujeito, nos
últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou
administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº
617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada.

Leonardo Moreira Dias Correa - 080.733.917-24

Experiência profissional / Critérios de Independência

Membro Efetivo do Conselho de
Administração e Diretor Presidente

39 - Outros Conselheiros / Diretores

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

08/02/1968

Paulo José Iász de Morais

O Sr. Paulo não exerce outras funções na
Companhia.

Presidente do Conselho de
Administração e Diretor sem
Designação Específica

O Sr. Ygor não exerce outras funções na
Companhia.

39 - Outros Conselheiros / Diretores

Pertence à Diretoria e ao Conselho de
Administração

16/07/1974

Ygor Alessandro de Moura

29 - Outros Conselheiros
Membro Efetivo do Conselho de
Administração

Empresário

078.956.108-56

Pertence apenas ao Conselho de
Administração

Descrição de outro cargo / função

Cargo eletivo ocupado

Orgão administração

O Sr. José não exerce outras funções na
Companhia.

23/03/1968

José Carlos Semenzato

Outros cargos e funções exercidas no emissor

Data de nascimento

Nome

12.5/6 - Composição E Experiência Profissional da Administração E do Conselho Fiscal

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

668

Versão : 1

Paulo José Iász de Morais - 091.195.798-70

PÁGINA: 242 de 407

Formou-se em medicina pela Universidade de Alfenas, com residência em radiologia médica pela IRHPA e pós-graduação em dermatologia e estética pelo Ibrape. Fundou a Companhia em 2004 e atualmente é
Presidente do Conselho de Administração e Diretor sem Designação Efetiva da Companhia. Ygor Alessandro de Moura não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em
processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de
atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Ygor Alessandro de Moura - 651.412.881-53

O Sr. José é membro do Conselho de Administração da Companhia. Empresário fundador da rede de escolas de computação Microlins e outras redes de franquias, como o Instituto Embellezze e a OdontoCompany.
É sócio fundador da SMZTO Holding de Franquias Setoriais e atualmente possui 12 marcas investidas que totalizam mais de 2.500 franquias em diversos setores. Por fim, também é jurado do programa Shark Tank
Brasil no Sony Channel há duas temporadas. José Carlos Semenzato não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas
aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e
declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada.

José Carlos Semenzato - 078.956.108-56

A Sra. Chaia é membro independente do Conselho de Administração da Companhia, além de membro do Conselho de Administração e do Comitê de Remuneração da Vivara desde 2019 e do Burger King/ Popeyes
desde janeiro de 2020. Anteriormente, atuou como CEO da Samsonite Mercosul pelos últimos 4 anos, onde desenvolveu e implementou um plano de expansão agressivo no Brasil, Argentina e Uruguai. Com 30 anos
de experiência, ela possui um longo histórico com companhias globais. A Sra. Chaia também foi CEO da L’Occitane e foi responsável pelo crescimento da companhia francesa no Brasil. Isso incluiu a criação da
marca L’Occitane au Brésil, que é atualmente exportada para mais de 10 países. Ela também demonstrou excelentes performances com foco em inovação na Natura, Whirlpool Corporation, Unilever e American
Express. Desde 2019, atua como mentora Endeavor para start-ups na América do Sul e é membro do Painel Consultivo que seleciona companhias potenciais para se juntarem ao Programa de Aceleração (scale
Up). A Sra. Chaia é graduada em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing – ESPM, com pós-graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Ela também possui
especialização em Gerência Geral pela Harvard Business School e em Governança Corporativa pela Columbia University. O critério de determinação da independência é o do Regulamento de Listagem do Novo
Mercado, conforme orientações do Ofício 618/2017-DRE da B3. Anna Andrea Votta Alves Chaia não esteve sujeita, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo
da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que a tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou
comercial qualquer, e declara que não é considerada pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Anna Andrea Votta Alves Chaia - 107.966.418-11

Formou-se em Comunicação Social e Marketing pela ESPM, e possui certificação em Gestão Financeira, Contabilidade e Finanças pelo Insper. Iniciou sua carreira na Unilever, atuando como analista de marketing e
gerente de conta. Fundou a empresa Techsamurai em 2010 e foi gerente de marketing digital na Ortobom. Fundou e empresa eGenius, além da Easy Taxi, onde atuou como CEO. Atualmente, é CEO da SINGU,
empresa que também fundou em 2015, além de ser presidente da Gestão 4.0. Tallis Regence Coelho Gomes não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo
administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade
profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Tallis Regence Coelho Gomes - 015.879.696-96

Passaporte: 520748027. Sra. Khan é sócia na L Catterton, com foco na América Latina. Ela iniciou sua carreira na empresa com foco em capital de crescimento e investimentos de aquisição norte-americanos. Antes
de ingressar na L Catterton, Sra. Khan atuou como Vice Presidente na Sandler Capital Management com foco em capital de crescimento, aquisições alavancadas e financiamentos de empresas de médio porte.
Antes da Sandler, a Sra. Khan trabalhou na Apax Partners, uma empresa global de private equity onde ela seu forco era capital de crescimento e aquisições alavancadas nos setores de varejo e produtos de
consumo. Antes da Apax, ela atuou na divisão de Investment Banking da Goldman Sachs, onde seu foco era finanças corporativas e cobertura de fusões e aquisições de companhias no setor de consumo, mídia e
tecnologia baseadas em New York e Menlo Park. A Sra. Khan é formada pelo Mount Holyoke College com bacharelado em Economia e Matemática e possui um mestrado em Administração de Empresas da Stanford
University Graduate School of Business. Ela atualmente é membro do Conselho de Administração da Companhia, além de outras companhias. Farah Deeba Khan não esteve sujeita, nos últimos 5 anos, a qualquer
condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que a tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerada pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999,
conforme alterada.

Farah Deeba Khan - 000.000.000-00

Passaporte: PA012422. Formou-se em administração de empresas pela ICADE – Madrid e pela Ecole Supérieure de Commerce de Reims (França), além de ser pós-graduado em análises de negócios pela
Lancaster University (UK). Atuou por 17 anos na área de Investment Banking e M&A, como no Morgan Stanley, BNP Paribas e Merrill Lynch. Atualmente é sócio diretor da L Catterton e membro do Conselho de
Administração da Companhia. Julio Andres Babecki não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia,
a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é
considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada.
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N/A

Paulo José Iász de Morais - 091.195.798-70

N/A

Ygor Alessandro de Moura - 651.412.881-53

N/A

José Carlos Semenzato - 078.956.108-56

N/A

Anna Andrea Votta Alves Chaia - 107.966.418-11

N/A

Tallis Regence Coelho Gomes - 015.879.696-96

N/A

Farah Deeba Khan - 000.000.000-00

N/A

Julio Andres Babecki - 000.000.000-00

N/A

Ricardo Moor Whitaker de Assumpção - 216.464.948-65

N/A

Leonardo Moreira Dias Correa - 080.733.917-24

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

PÁGINA: 243 de 407

Formou-se em Direito pela Universidade de São Paulo - USP em 1991. É pós-graduado pela Universidade Clássica de Lisboa – Instituto de Estudos Europeus, em Direito Comunitário. Especializado em Direito
Antitruste Brasileiro, pelo Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP. Especializado na atuação do Direito Penal Econômico. Foi Diretor Tesoureiro da OAB/Pinheiros na gestão de 2007/2009. Foi Conselheiro do
Comitê de Gestão do LIDE 2013/2015. Atualmente é membro do Conselho de Administração e Diretor Executivo da Companhia. Paulo José de Iász de Morais não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer
condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 617, de 5 de dezembro de
2019, conforme alterada.
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Descrição outros comitês

CPF

Comitê de Auditoria

Comitê de Auditoria

Advogada

Administrador

Profissão

Tipo de Auditoria

Membro do Comitê de Auditoria
(Efetivo)

Outros

Membro do Comitê de Auditoria
(Efetivo)

Outros

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

Comitê de Auditoria

Comitê de Ética e Conduta –
Gerente de Controles Internos

321.067.338-10

Comitê de Ética e Conduta –
Coordenador Jurídico

302.426.028-51

Marcelo de Almeida Marcondes

Outros Comitês

O Marcelo Teixeira da Silva exerce a função de Gerente Jurídico.

Outros Comitês

Marcelo Teixeira da Silva

O Rodolfo Casimiro Costa exerce a função de Gerente de Controles Internos.

Outros Comitês

Rodolfo Casimiro Costa

O Sr. Peter Lohken não exerce outras funções na Companhia.

073.291.778-65

Peter Löhken

Advogado

Administrador

Administrador

Outros

Membro do Comitê de Ética e
Conduta (Efetivo)

Outros

Presidente do Comitê de Ética e
Conduta

Outros

Membro do Comitê de Auditoria
(Efetivo)

Outros

A Sra. Érica Almeida possui reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária e não exerce outras funções na Companhia.

180.662.368-40

Érica Monteiro de Almeida

O Sr. Tallis também é membro independente do conselho de administração.

015.879.696-96

Tallis Regence Coelho Gomes

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome

12.7/8 - Composição Dos Comitês

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

07/01/1981

07/01/2021

31/03/1983

07/01/2021

15/12/1984

09/11/2020

24/04/1960

07/01/2021

10/04/1974

09/11/2020

23/03/1987

Data eleição

Data de
nascimento

07/01/2021

0

07/01/2021

0

07/01/2021

0

09/11/2020

0

07/01/2021

0

09/11/2020

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

PÁGINA: 244 de 407

2 anos, encerrando-se na
RCA subsequente à AGO
de 2022.

100.00%

2 anos, encerrando-se na
RCA subsequente à AGO
de 2022.

100.00%

2 anos, encerrando-se na
RCA subsequente à AGO
de 2022.

0.00%

2 anos, encerrando-se na
RCA subsequente à AGO
de 2022

0.00%

2 anos, encerrando-se na
RCA subsequente à AGO
de 2022

0.00%

2 anos, encerrando-se na
RCA subsequente à AGO
de 2022

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Versão : 1
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Descrição outros comitês

CPF

Comitê de Ética e Conduta –
Gerente de Recursos Humanos

Administrador

Profissão

Tipo de Auditoria

Comitê de Ética e Conduta –
Gerente de Relações com
Investidores

368.561.038-40

Administradora

Membro do Comitê de Ética e
Conduta (Suplente)

Outros

Membro do Comitê de Ética e
Conduta (Efetivo)

Descrição outros cargos
ocupados

Cargo ocupado

07/01/2021

28/11/1987

07/01/2021

Data eleição

Data de
nascimento

0

07/01/2021

0

Número de
Mandatos
Consecutivos

Data posse

100.00%

2 anos, encerrando-se na
RCA subsequente à AGO
de 2022.

100.00%

Percentual de
participação nas
reuniões

Prazo mandato

Versão : 1

Rodolfo Casimiro Costa - 321.067.338-10

PÁGINA: 245 de 407

Formou-se em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas - FGV em 1983 e tem MBA pelo INSEAD. Atuou como consultor na Arthur Andersen e, posteriormente na McKinsey & Co. Foi CFO da
Netstream, diretor da Promon Ventures, sócio da Programa Gestão de Patrimônio e da Janos Holding, e atualmente é diretor executivo regional da L Catterton. Peter Lohken não esteve sujeito, nos últimos 5 anos,
a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o
tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 617, de 5 de
dezembro de 2019, conforme alterada.

Peter Löhken - 073.291.778-65

Érica Monteiro de Almeida não esteve sujeita, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação
transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente
exposta, nos termos da Instrução CVM nº 617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada.

Érica é formada em direito pela UNESP e possui pós-graduação em direito da empresa e da economia pela FGV. Atuou por 18 anos na Deloitte, com foco na área de impostos. Foi franqueadora da Espaçolaser de
2017 a 2020.

Érica Monteiro de Almeida - 180.662.368-40

Formou-se em Comunicação Social e Marketing pela ESPM, e possui certificação em Gestão Financeira, Contabilidade e Finanças pelo Insper. Iniciou sua carreira na Unilever, atuando como analista de marketing
e gerente de conta. Fundou a empresa Techsamurai em 2010 e foi gerente de marketing digital na Ortobom. Fundou e empresa eGenius, além da Easy Taxi, onde atuou como CEO. Atualmente, é CEO da SINGU,
empresa que também fundou em 2015, além de ser presidente da Gestão 4.0. Tallis Regence Coelho Gomes não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo
administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade
profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 301, de 16 de abril de 1999, conforme alterada.

Tallis Regence Coelho Gomes - 015.879.696-96

Experiência profissional / Critérios de Independência

A Ana Macarena Ruiz Troster exerce a função de Gerente de Relações com Investidores.

Outros Comitês

Ana Macarena Ruiz Troster

O Marcelo de Almeida Marcondes exerce a função de Gerente de Recursos Humanos.

280.965.158-29

Outros cargos/funções exercidas no emissor

Tipo comitê

Nome
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N/A

Ana Macarena Ruiz Troster - 368.561.038-40

N/A

Marcelo de Almeida Marcondes - 280.965.158-29

N/A

Marcelo Teixeira da Silva - 302.426.028-51

N/A

Rodolfo Casimiro Costa - 321.067.338-10

N/A

Peter Löhken - 073.291.778-65

N/A

Érica Monteiro de Almeida - 180.662.368-40

N/A

Tallis Regence Coelho Gomes - 015.879.696-96

Tipo de Condenação

Descrição da Condenação

PÁGINA: 246 de 407

Formou-se em administração de empresas pela Regent’s Business School em Londres. Adicionalmente, possui mestrado em Relações Internacionais pela Brunel University, em Londres, e concluiu o Certificate in
Financial Management da Insper. Com 10 anos de experiência em relações com investidores em diversos setores, a Ana trabalhou anteriormente na CSN, GOL e Cogna, onde liderou o processo de abertura de
capital da subsidiária Vasta na Nasdaq. Em setembro de 2020, a Ana assumiu a posição de Gerente de Relações com Investidores na Companhia. Anna Macarena Ruiz Troster não esteve sujeita, nos últimos 5
anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa,
que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 617, de 5 de
dezembro de 2019, conforme alterada.

Ana Macarena Ruiz Troster - 368.561.038-40

Formou-se em administração de empresas pela Universidade Paulista, com especialização em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Suas experiências prévias incluem Gerente do Departamento Pessoal na DICICO, Supervisor de Gestão de Pessoas na Editora FTD, Coordenador de Recursos Humanos na
Balaska e Consultor de RH na Inovatech. Marcelo exerce a função de Gerente de Recursos Humanos na Companhia de 2016. Marcelo Almeida Marcondes não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer
condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 617, de 5 de dezembro de
2019, conforme alterada.

Marcelo de Almeida Marcondes - 280.965.158-29

Formou-se em direito na Universidade Cruzeiro do Sul, com pós-graduação em Direito Empresarial pela Escola Paulista de Direito. Atua na Companhia como Coordenador Jurídico desde 2016, sendo promovido a
Gerente Jurídico em 2020.. Marcelo Teixeira da Silva não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou,
todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é
considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 617, de 5 de dezembro de 2019, conforme alterada.

Marcelo Teixeira da Silva - 302.426.028-51

Formou-se em administração de empresas na FECAP em 2007 e especializou-se Incentivos e gestão de recursos humanos- Incentives and Human Resources Management na UCSB, University of California. Além
disso, em 2014, concluiu o MBA executivo no INSPER e atualmente cursa o mestrado profissional em administração na FECAP. Rodolfo Casimiro Costa não esteve sujeito, nos últimos 5 anos, a qualquer
condenação criminal, ou à condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicáveis, ou, todavia, a qualquer condenação transitada em julgado, na esfera judicial ou administrativa, que o tenha
suspendido ou inabilitado para a prática de atividade profissional ou comercial qualquer, e declara que não é considerado pessoa politicamente exposta, nos termos da Instrução CVM nº 617, de 5 de dezembro de
2019, conforme alterada.
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Diretor Executivo

Paulo José Iász de Morais

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Adriana Iász de M Barreto

Pessoa relacionada

Diretor Executivo

Paulo José Iász de Morais

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Sócia unidade mista e Diretora Regional

Thayssa Christina de Moura

Pessoa relacionada

Diretor Executivo

Ygor Alessandro de Moura

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Bruno Henrique Pinto Semenzato

Pessoa relacionada

Membro do Conselho de Administração

José Carlos Semenzato

Administrador do emissor ou controlada

Cargo

Nome

091.195.798-70 Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.

170.861.218-19 Aclo Serviços estéticos S.A.

091.195.798-70 Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.

818.391.621-04 At Corp Serviços Estéticos Ltda.

651.412.881-53 Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.

361.516.238-27 Verano Depilação S.A.

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

PÁGINA: 247 de 407

08.845.676/0001-98 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

10.830.241/0001-11

08.845.676/0001-98 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

18.121.530/0001-53

08.845.676/0001-98 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

27.809.989/0001-35

26.659.061/0001-59 Pai ou Mãe (1º grau por consangüinidade)

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

078.956.108-56 MPM Corpóreos S.A.

CPF

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
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Sócia unidade mista e Diretora Regional

Thayssa Christina de Moura

Pessoa relacionada

Diretor Executivo

Ygor Alessandro de Moura

Administrador do emissor ou controlada

Não aplicável.

Observação

Sócia unidade mista e Diretora Regional

Thayssa Christina de Moura

Pessoa relacionada

Diretor Executivo

Ygor Alessandro de Moura

Administrador do emissor ou controlada

Não aplicável.

Observação

Sócia unidade mista e Diretora Regional

Thayssa Christina de Moura

Pessoa relacionada

Diretor Executivo

Ygor Alessandro de Moura

Administrador do emissor ou controlada

Observação

Fabio Iász de Morais

Pessoa relacionada

Cargo

Nome

818.391.621-04 Urban Laser Serviços Estéticos S.A.

651.412.881-53 Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.

818.391.621-04 Limeira Serviços Estéticos Ltda.

651.412.881-53 Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.

818.391.621-04 Atm Corp Serviços Estéticos Ltda.

651.412.881-53 Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

26.390.469/0002-59

PÁGINA: 248 de 407

08.845.676/0001-98 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

22.638.766/0001-39

08.845.676/0001-98 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

19.240.294/0001-57

08.845.676/0001-98 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

08.058.751/0001-70

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

116.397.918-09 Flor do Campo Serviços Estéticos Ltda

CPF

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
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Não aplicável.

Observação

Sócia unidade mista

Adriana Iász de M Barreto

Pessoa relacionada

Diretor Executivo

Paulo José Iász de Morais

Administrador do emissor ou controlada

Não aplicável.

Observação

Sócia unidade mista e Diretora Regional

Thayssa Christina de Moura

Pessoa relacionada

Diretor Executivo

Ygor Alessandro de Moura

Administrador do emissor ou controlada

Não aplicável.

Observação

Sócia unidade mista e Diretora Regional

Thayssa Christina de Moura

Pessoa relacionada

Diretor Executivo

Ygor Alessandro de Moura

Administrador do emissor ou controlada

Não aplicável.

Observação

Cargo

Nome

170.861.218-19 Verano Depilação S.A.

091.195.798-70 Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.

818.391.621-04 Santa Úrsula Serviços Estéticos Ltda

651.412.881-53 Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.

818.391.621-04 TJTM Serviços Estéticos S.A.

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

27.809.989/0001-35

PÁGINA: 249 de 407

08.845.676/0001-98 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

21.721.875/0001-52

08.845.676/0001-98 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

28.832.875/0001-79

08.845.676/0001-98 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

651.412.881-53 Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.

CPF

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
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Não aplicável.

Observação

Sócia unidade mista

Adriana Iász de M Barreto

Pessoa relacionada

Diretor Executivo

Paulo José Iász de Morais

Administrador do emissor ou controlada

Cargo

Nome

170.861.218-19 Alexandrite Estética e Laser S.A.

Tipo de parentesco com o administrador do
emissor ou controlada

Versão : 1

17.943.129/0001-36

PÁGINA: 250 de 407

08.845.676/0001-98 Irmão ou Irmã (1º grau por consangüinidade)

Nome empresarial do emissor, controlada ou
controlador
CNPJ

091.195.798-70 Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.

CPF

12.9 - Existência de Relação Conjugal, União Estável ou Parentesco Até O 2º Grau Relacionadas A Administradores do Emissor,
Controladas E Controladores
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Ygor possui uma participação de 26,97% na Corpóreos.

Observação

Controlada

Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Executivo

Ygor Alessandro de Moura

Administrador do Emissor

Paulo possui uma participação de 15,19% na Corpóreos.

Observação

Controlada

Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Executivo

Paulo José Iász de Morais

Administrador do Emissor

Paulo possui uma participação de 40% da Flor do Campo

Observação

Controlada

Flor do Campo Serviços Estéticos Ltda

Pessoa Relacionada

Diretor Executivo

Paulo José Iász de Morais

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2019

Cargo/Função

Identificação

08.845.676/0001-98

651.412.881-53

08.845.676/0001-98

091.195.798-70

08.058.751/0001-70

091.195.798-70

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 251 de 407

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros
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Ygor possui uma participação de 55% na Dyel Porto Velho

Observação

Controlada

Dyel Porto Velho

Pessoa Relacionada

Diretor Executivo

Ygor Alessandro de Moura

Administrador do Emissor

Ygor possui uma participação de 60% na Dyel Cuiabá

Observação

Controlada

Dyel Cuiabá Serviços Estéticos

Pessoa Relacionada

Diretor Executivo

Ygor Alessandro de Moura

Administrador do Emissor

Paulo possui uma participação de 40% da Flor do Campo

Observação

Controlada

Flor do Campo Serviços Estéticos Ltda

Pessoa Relacionada

Diretor Executivo

Paulo José Iász de Morais

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2018

Cargo/Função

Identificação

17.157.404/0001-96

651.412.881-53

10.724.315/0001-35

651.412.881-53

08.058.751/0001-70

091.195.798-70

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 252 de 407

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros
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Ygor possui uma participação de 26,97% na Corpóreos.

Observação

Controlada

Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Executivo

Ygor Alessandro de Moura

Administrador do Emissor

Paulo possui uma participação de 15,19% na Corpóreos.

Observação

Controlada

Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Executivo

Paulo José Iász de Morais

Administrador do Emissor

Ygor possui uma participação de 60% na Dyel Várzea Grande

Observação

Controlada

Dyel Várzea Grande

Pessoa Relacionada

Diretor Executivo

Ygor Alessandro de Moura

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

08.845.676/0001-98

651.412.881-53

08.845.676/0001-98

091.195.798-70

23.718.897/0001-99

651.412.881-53

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 253 de 407

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros
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Ygor possui uma participação de 60% na Dyel Várzea Grande

Observação

Controlada

Dyel Várzea Grande

Pessoa Relacionada

Diretor Executivo

Ygor Alessandro de Moura

Administrador do Emissor

Ygor possui uma participação de 55% na Dyel Porto Velho

Observação

Controlada

Dyel Porto Velho

Pessoa Relacionada

Diretor Executivo

Ygor Alessandro de Moura

Administrador do Emissor

Ygor possui uma participação de 60% na Dyel Cuiabá

Observação

Controlada

Dyel Cuiabá Serviços Estéticos

Pessoa Relacionada

Diretor Executivo

Ygor Alessandro de Moura

Administrador do Emissor

Exercício Social 31/12/2017

Cargo/Função

Identificação

23.718.897/0001-99

651.412.881-53

17.157.404/0001-96

651.412.881-53

10.724.315/0001-35

651.412.881-53

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controle

Controlada Direta

Controlada Direta

Controlada Direta

Versão : 1

PÁGINA: 254 de 407

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros
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Ygor possui uma participação de 26,97% na Corpóreos.

Observação

Controlada

Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Executivo

Ygor Alessandro de Moura

Administrador do Emissor

Paulo possui uma participação de 15,19% na Corpóreos

Observação

Controlada

Corpóreos Serviços Terapêuticos S.A.

Pessoa Relacionada

Diretor Executivo

Paulo José Iász de Morais

Administrador do Emissor

Cargo/Função

Identificação

08.845.676/0001-98

651.412.881-53

08.845.676/0001-98

091.195.798-70

CPF/CNPJ

Controle

Controle

Controlada Indireta

Controlada Indireta

Versão : 1

PÁGINA: 255 de 407

Tipo de relação do Administrador com a
pessoa relacionada
Tipo de pessoa relacionada

12.10 - Relações de Subordinação, Prestação de Serviço ou Controle Entre Administradores E Controladas, Controladores E Outros
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Versão : 1

12.11 - Acordos, Inclusive Apólices de Seguros, Para Pagamento ou Reembolso de
Despesas Suportadas Pelos Administradores
$FRUGRVLQFOXVLYHDSyOLFHVGHVHJXURVSDUDSDJDPHQWRRXUHHPEROVRGHGHVSHVDV
VXSRUWDGDVSHORVDGPLQLVWUDGRUHV
(POLQKDFRPDVXDSROtWLFDGHFRQWUDWDomRGHVHJXURVD&RPSDQKLDFRQWUDWDDQXDOPHQWHDSyOLFH
GHVHJXURGHUHVSRQVDELOLGDGHFLYLOSDUDFRQVHOKHLURVGLUHWRUHVHRXDGPLQLVWUDGRUHV ³' 2´ HP
FRQGLo}HV XVXDLV GH PHUFDGR YLVDQGR JDUDQWLU DRV DGPLQLVWUDGRUHV GLUHWRUHV H FRQVHOKHLURV GD
&RPSDQKLD R UHHPEROVR GH YDORUHV SDJRV D WtWXOR GH LQGHQL]DomR GHFRUUHQWHV GD UHSDUDomR GH
HYHQWXDLV GDQRV FDXVDGRV SHOR VHJXUDGR D WHUFHLURV RX j SUySULD &RPSDQKLD EHP FRPR R
SDJDPHQWRSDUFLDOGHPXOWDVHSHQDOLGDGHVFtYHLVHDGPLQLVWUDWLYDVLPSRVWDVDRVDGPLQLVWUDGRUHV
GD&RPSDQKLDHQTXDQWRQRH[HUFtFLRGHVXDVIXQo}HVSURILVVLRQDLV
$DSyOLFHIRLFRQWUDWDGDFRPD$,*6HJXURV%UDVLO6$HPGHGH]HPEURGHFRPYDOLGDGH
DWpGHGH]HPEURGH2YDORUWRWDOGRSUrPLRGRVHJXURFRQWUDWDGRIRLGH5PLOFRP
OLPLWHPi[LPRGHJDUDQWLDQRYDORUGH5
$&RPSDQKLDSRVVXLDFRUGRGHLQGHQLGDGHFRPVHXVDGPLQLVWUDGRUHV ³$FRUGRGH,QGHQLGDGH´ R
TXDOSUHYrGHQWUHRXWUDVREULJDo}HVHOLPLWDo}HVTXHD&RPSDQKLDVHFRPSURPHWHGHVGHTXHR
DGPLQLVWUDGRUWHQKDDWXDGRQRVHVWULWRVOLPLWHVGHVXDVIXQo}HVHGHQWURGRVSDGU}HVGHPHUFDGRD
L UHHPEROVDURXUHDOL]DURSDJDPHQWRGLUHWDPHQWHRXSURYLGHQFLDURFRUUHVSRQGHQWHDGLDQWDPHQWR
FRQIRUPHRFDVRGHVGHTXHSUHYLDPHQWHLQIRUPDGRSHORDGPLQLVWUDGRUGHIRUPDMXVWLILFDGDHFRP
DQWHFHGrQFLDPtQLPDGH FLQFR GLDV~WHLVFRPUHODomRDWRGRVHTXDLVTXHUSUHMXt]RVGHVSHVDV
FXVWRV RX RXWURV YDORUHV GH TXDOTXHU QDWXUH]D TXH YHQKDP D VHU HIHWLYDPHQWH LQFRUULGRV SHOR
DGPLQLVWUDGRUH LL LQGHQL]DUHPDQWHURDGPLQLVWUDGRULQGHQHGHVGHTXHUHODFLRQDGDVHIHWLYDPHQWH
DRH[HUFtFLRGRFDUJRHVWDWXWiULRTXHYHQKDDRFXSDUHSUHYLDPHQWHMXVWLILFDGDVSRUHVFULWRGHWRGDV
H TXDLVTXHU LQYHVWLJDo}HV UHLYLQGLFDo}HV REULJDo}HV EORTXHLRV ILQDQFHLURV SHQKRUDV SHUGDV
UHVWULo}HV GH GLUHLWR JUDYDPHV SDJDPHQWR GH FRQGHQDomR HRX PXOWDV JDUDQWLD GH MXt]R
FXPSULPHQWR GH REULJDomR GH ID]HU H GH QmR ID]HU GDQRV H GHVSHVDV UD]RiYHLV LQFOXVLYH
H[HPSOLILFDWLYDPHQWHFXVWDVMXGLFLDLVKRQRUiULRVSHULFLDLVFRQWUDWDomRGHDGYRJDGRVGHSDUHFHUHV
GHODXGRVGHHVSHFLDOLVWDVWpFQLFRVUHFRQKHFLPHQWRGHILUPDVSDVVDJHPDpUHDHKRVSHGDJHPQD
KLSyWHVHGHFRPSDUHFLPHQWRSHVVRDORXRXWURVDWRVJDVWRVTXHYLVHPDJDUDQWLUDPHOKRUGHIHVDGH
VHXVGLUHLWRVGHTXDLVTXHUQDWXUH]DV TXHYHQKDDLQFRUUHURXTXHOKHVVHMDLPSRVWRHPUD]mRGH
LQTXpULWRVSURFHVVRVDGPLQLVWUDWLYRVMXGLFLDLVRXDUELWUDLVLQYHVWLJDo}HVGHPDQGDVH[WUDMXGLFLDLVH
PHGLGDVFRQVWULWLYDVTXHVHMDPPRYLGRVFRQWUDRXFXMRLQYHVWLJDGRVHMDD&RPSDQKLDSDUDFREUDQoD
GHREULJDo}HVGD&RPSDQKLDHRXHPUD]mRGHTXDOTXHUDWRRXRPLVVmRTXHGHFRUUDGLUHWDPHQWHGH
DWRVGHJHVWmRRXGRGHVHPSHQKRGHVXDVIXQo}HVQD&RPSDQKLD
$OpP GLVVR R $FRUGR GH ,QGHQLGDGH SUHYr TXH QR FDVR GH XPD SHUGD SUHMXt]RV SHUGDV
SDJDPHQWRV REULJDo}HV EORTXHLRV SHQKRUDV UHVWULo}HV JUDYDPHV H GHVSHVDV  GHVGH TXH
GHYLGDPHQWH PDWHULDOL]DGR HRX UHFRQKHFLGR SRU PHLR GH GHFLVmR GHILQLWLYD VHMD MXGLFLDO
DGPLQLVWUDWLYDRXDUELWUDOWUDQVLWDGDHPMXOJDGRHLUUHFRUUtYHORXSHODVERDVSUiWLFDVHPSUHVDULDLV
TXDQGRD&RPSDQKLDQmRHIHWXDURSDJDPHQWRHRXGHSyVLWRGLUHWDHDQWHFLSDGDPHQWHDRUHFHEHGRU
RXFREUDGRURULJLQiULRHRXGHRXWUDIRUPDHYLWDUDRFRUUrQFLDGHTXDOTXHURXWURWLSRGHSUHMXt]RGH
RXWUDQDWXUH]DSDUDRDGPLQLVWUDGRUD&RPSDQKLDGHYHUiHIHWXDUQRSUD]RGH FLQFR GLDV~WHLV
FRQWDGRVGDGHFLVmRIDYRUiYHOGRyUJmRFRPSHWHQWHGD&RPSDQKLD L DFRUUHVSRQGHQWHUHSRVLomR
GR GLVSrQGLR DR DGPLQLVWUDGRU H LL  WRPDU WRGDV DV PHGLGDV FDEtYHLV SDUD YLDELOL]DU D LPHGLDWD
OLEHUDomRGDSDUWHLPSRVWDDRDGPLQLVWUDGRUFRPDLPHGLDWDJDUDQWLDLQWHJUDOGRMXt]R$REULJDomR
GH LQGHQL]DomR SRGHUi QmR GHFRUUHU QHFHVVDULDPHQWH GR WUkQVLWR HP MXOJDGR GD GHFLVmR TXH
LPSRUWDUiQDFRQVWULomRSDWULPRQLDOGRDGPLQLVWUDGRUPDVGRHIHWLYRGHVHPEROVRSRUHVWHUHDOL]DGR
DLQGDTXHSRUGHFLVmROLPLQDURXSURYLVyULD
$ HYHQWXDO DVVXQomR GH FXOSD HRX FHOHEUDomR GH DFRUGRV MXGLFLDLV RX H[WUDMXGLFLDLV SHOR
DGPLQLVWUDGRUVRPHQWHWHUiFREHUWXUDVRER$FRUGRGH,QGHQLGDGHVHD&RPSDQKLDSRUPHLRGH
GHFLVmR IDYRUiYHO GRV DFLRQLVWDV HRX GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRQIRUPH DSOLFiYHO WLYHU
FRQVHQWLGRSUHYLDPHQWHSRUHVFULWRFRPRVWHUPRVGHWDODFRUGRRXFRPSURPLVVR&DVRRFRUUDXPD
SHUGDLQFOXVLYHQDKLSyWHVHGRDGPLQLVWUDGRUWHUXPYDORUEORTXHDGRHPVXDFRQWDGHLQYHVWLPHQWR
H WDO PHGLGD WHQKD OKH FDXVDGRYHQKD D OKH FDXVDU SHUGD ILQDQFHLUD GHYLGDPHQWH MXVWLILFDGR D
&RPSDQKLDILFDREULJDGDDLQGHQL]iORSHODVSHUGDVILQDQFHLUDVFRPSURYDGDPHQWHLQFRUULGDVHP
YDORU D VHU GHWHUPLQDGR FRP EDVH HP FiOFXORV UD]RiYHLV H FRP GRFXPHQWDomR GH VXSRUWH
DSUHVHQWDGRVj&RPSDQKLD
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6HUiH[FOXtGRRGLUHLWRjLQGHQLGDGHGRDGPLQLVWUDGRUQDVKLSyWHVHVGH L TXDOTXHUFRQGXWDDWLYDRX
SDVVLYDGRDGPLQLVWUDGRUGHPiIpFXOSDJUDYHHTXLSDUiYHODGRORRXIUDXGHGHVYLRGHILQDOLGDGH
RXIRUDGDHVIHUDGHFRPSHWrQFLDGRFDUJRSDUDRTXDOIRLHOHLWR LL SRUPHLRGHDWRGRORVRRXDWR
WLSLILFDGR FRPR FULPH GRORVR FRP PiIp FXOSD JUDYH RX SRU PHLR GH IUDXGH LLL  TXDOTXHU DWR
UHDOL]DGRHPLQWHUHVVHSUySULRRXGHWHUFHLURVHHPGHWULPHQWRGRLQWHUHVVHVRFLDOGD&RPSDQKLDH
LY TXDOTXHUDWRUHDOL]DGRIRUDGRH[HUFtFLRGDVDWULEXLo}HVGHDGPLQLVWUDGRU$OpPGLVVRFDVRR
DGPLQLVWUDGRUSURWHJLGRSHORDFRUGRLQJUHVVHFRPTXDOTXHUWLSRGHDomRRXSURFHGLPHQWRFRQWUDD
&RPSDQKLDRXTXDOTXHUGDVHPSUHVDVGRJUXSRHFRQ{PLFRGD&RPSDQKLDSHUGHUiRDGPLQLVWUDGRU
RV GLUHLWRV DVVHJXUDGRV QR $FRUGR GH ,QGHQLGDGH ILFDQGR REULJDGR D GHYROYHU WRGRV RV YDORUHV
UHFHELGRVRXLQGHQL]DGRV
5HFHELGRV WRGRV RV GRFXPHQWRV DFHUFD GR HYHQWR LQGHQL]iYHO FDEHUi DR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD GHOLEHUDU VREUH R HQTXDGUDPHQWR YHULILFDomR D UHVSHLWR GR HYHQWR
LQGHQL]iYHO GH PRGR D DSXUDU VH HOH p SDVVtYHO GH LQGHQL]DomR QRV WHUPRV GR DFRUGR  2
HQTXDGUDPHQWRVHUiQHJDGRQDKLSyWHVHGHYHULILFDomRGDRFRUUrQFLDGHTXDOTXHUGDVH[FOXGHQWHV
$GHFLVmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRIDYRUiYHORXFRQWUiULDGHYHUiVHUIRUPDOL]DGDHPDWDGH
5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHFRPXQLFDGDDRDGPLQLVWUDGRUHPQRPi[LPRGLDV~WHLV
FRPDLQGLFDomRGDVUD]}HVTXHDHPEDVDUDP2DGPLQLVWUDGRUEHQHILFLDGRQmRSRGHUiYRWDURXGH
TXDOTXHUPRGRSDUWLFLSDULQWHUIHULURXLQIOXLUQDGHFLVmR
&DEHUiDLQGDDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDYDOLDUQRFDVRFRQFUHWRDH[LVWrQFLDGHFRQIOLWRGH
LQWHUHVVHV H D QHFHVVLGDGH GH SURFHGLPHQWRV DGLFLRQDLV SDUD SURWHJHU D LQGHSHQGrQFLD GDV
GHOLEHUDo}HV VREUH R HQTXDGUDPHQWR EHP FRPR JDUDQWLU TXH VHMDP WRPDGDV QR LQWHUHVVH GD
&RPSDQKLD $GHPDLV D DSURYDomR GR HQTXDGUDPHQWR GHYHUi VHU VXEPHWLGD j DSURYDomR GD
$VVHPEOHLD *HUDO GH $FLRQLVWDV GD &RPSDQKLD FDVR L  PDLV GD PHWDGH GRV DGPLQLVWUDGRUHV GD
&RPSDQKLD VHMDP EHQHILFLiULRV GLUHWRV GD GHOLEHUDomR VREUH R HQTXDGUDPHQWR H D UHVSHFWLYD
LQGHQL]DomR LL KDMDGLYHUJrQFLDGHHQWHQGLPHQWRVREUHRHQTXDGUDPHQWRGRDWRGRDGPLQLVWUDGRU
FRPR HYHQWR LQGHQL]iYHO RX LLL  D H[SRVLomR ILQDQFHLUD GD &RPSDQKLD VH PRVWUH VLJQLILFDWLYD
FRQVLGHUDQGRRVYDORUHVHQYROYLGRV&XPSUHVDOLHQWDUTXHWRGDVDVVROLFLWDo}HVSDUDSDJDPHQWRGH
SHUGDVHUmRDYDOLDGDVSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDGHPRGRDFRQILUPDUDVXD
DGHTXDomRjFREHUWXUDSUHYLVWD
2 $FRUGR GH ,QGHQLGDGH HQWUD HP YLJRU QD GDWD GH VXD DVVLQDWXUD DEUDQJHQGR WRGRV RV DWRV
SUDWLFDGRVSHORDGPLQLVWUDGRUGXUDQWHRH[HUFtFLRGRFDUJRHVWDWXWiULRTXHRFXSDQD&RPSDQKLDH
SHUPDQHFHUiYLJHQWHDWpDGDWDGRVVHJXLQWHVHYHQWRVRTXHDFRQWHFHUSRU~OWLPR L ILQDOGRDQR
DSyVDGDWDHPTXHRDGPLQLVWUDGRUGHL[DUSRUTXDOTXHUPRWLYRGHH[HUFHUVHXPDQGDWR LL GHFXUVR
GRSUD]RQHFHVViULRDRWUkQVLWRHPMXOJDGRGHTXDOTXHUHYHQWRLQGHQL]iYHOQRTXDORDGPLQLVWUDGRU
VHMDSDUWHRX LLL QRGHFXUVRGRSUD]RSUHVFULFLRQDOSUHYLVWRHPOHLSDUDRVHYHQWRVTXHSRVVDP
JHUDUDVREULJDo}HVGHLQGHQL]DomRSHOD&RPSDQKLDRXSHORDGPLQLVWUDGRULQFOXLQGRPDVQmRVH
OLPLWDQGRDRSUD]RSHQDOSUHVFULFLRQDODSOLFiYHODLQGDTXHWDOSUD]RVHMDDSOLFDGRSRUDXWRULGDGHV
DGPLQLVWUDWLYDV2VDFRUGRVQmRSUHYHHPYDORUOLPLWHSDUDLQGHQL]DomR
$GLFLRQDOPHQWHRDUWLJRGRHVWDWXWRVRFLDOSUHYrTXHD&RPSDQKLDSRGHUiLQGHQL]DUHRXPDQWHU
LQGHQHV VHXV DGPLQLVWUDGRUHV FRQVHOKHLURV ILVFDLV H GHPDLV IXQFLRQiULRV TXH H[HUoDP FDUJR RX
IXQomRGHJHVWmRQD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV HPFRQMXQWRRXLVRODGDPHQWH³%HQHILFLiULRV´ 
FXVWHDQGR RX UHHPEROVDQGR GLUHWDPHQWH RV %HQHILFLiULRV SRU TXDLVTXHU GHVSHVDV GDQRV RX
SUHMXt]RVHYHQWXDOPHQWHLQFRUULGRVDTXDOTXHUWHPSRHTXHHVWHMDPGLUHWDPHQWHRXLQGLUHWDPHQWH
UHODFLRQDGRVDRH[HUFtFLRGHVXDVIXQo}HVQD&RPSDQKLDLQFOXLQGRPDVQmROLPLWDGRVDKRQRUiULRV
DGYRFDWtFLRV SDUHFHUHV MXUtGLFRV FXVWDV SURFHVVXDLV H PXOWDV H LQGHQL]Do}HV QDV HVIHUDV
DGPLQLVWUDWLYD FLYLO RX SHQDO QRV WHUPRV H FRQGLo}HV GH FRQWUDWRV GH LQGHQL]DomR D VHUHP
FHOHEUDGRVHQWUHD&RPSDQKLDHFDGDXPGRV%HQHILFLiULRVPHGLDQWHDSURYDomRSHOR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
'LDQWHGDVLQIRUPDo}HVDFLPDD&RPSDQKLDHQWHQGHTXHRFRPSURPLVVRGHLQGHQLGDGHHVWiQR
PHOKRULQWHUHVVHGD&RPSDQKLDSRUTXHQRVFDVRVHPTXHVHDSOLFDRDFLRQDPHQWRGR$FRUGRGH
,QGHQLGDGH R FRPSURPLVVR GH LQGHQLGDGH DWXD GH IRUPD VXSOHPHQWDU DR VHJXUR ' 2 VHQGR
LPSUHVFLQGtYHOSDUDTXHDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSRVVDFRQWDUFRPXPHVWHLRGHVHJXUDQoD
MXUtGLFDTXHWUDJDHVWDELOLGDGHDRSURFHVVRGHFLVyULRHFRQGXWRUGRVQHJyFLRVLQFOXVLYHQRTXHWDQJH
jDGRomRGDVPHGLGDVOHJDOPHQWHFDEtYHLVTXHVLUYDPjGHIHVDGRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLD
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
'LUHWRULDGH2SHUDo}HV
&RPR SRVLomR FRPSOHPHQWDU GD GLUHWRULD HVWDWXWiULD DSUHVHQWDGD QR LWHP  DFLPD D
&RPSDQKLDSRVVXLRFDUJRGHGLUHWRULDGHRSHUDo}HVQmRHVWDWXWiULR ³&22´ SRVLomRTXHQDGDWD
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDpRFXSDGDSHOD6UD%DUEDUDGH&DUYDOKR)RUWHV$TXDOLILFDomRH
H[SHULrQFLDSURILVVLRQDOGD6UD%DUEDUDHVWmRDSUHVHQWDGDVDVHJXLU
%DUEDUDGH&DUYDOKR)RUWHV



'LUHWRUDGH2SHUDo}HV



(FRQRPLVWD

'LUHWRUDGH2SHUDo}HV

$6UD%DUEDUDp'LUHWRUDGH2SHUDo}HV
%DUEDUD )RUWHV p H[HFXWLYD GH FDUUHLUD HP %HOH]D &RVPpWLFRV H %HQV GH &RQVXPR FRP H[SHULrQFLD DQWHULRU HP
PXOWLQDFLRQDLVOtGHUHVQRVHJPHQWRFRPR1DWXUD/¶2FFLWDQHH/¶2UHDOWHQGROLGHUDGRSURMHWRVLPSRUWDQWHVGHFUHVFLPHQWR
H RSHUDo}HV greenfield QR %UDVLO H $PpULFD /DWLQD 7HP H[SHULrQFLD HP (VWUDWpJLD *HVWmR )XV}HV H $TXLVLo}HV
'HVHQYROYLPHQWR GH 1HJyFLRV ,QWHUQDFLRQDLV *HVWmR *OREDO GH 0DUFDV %HOH]D &RVPpWLFRV H 0HUFDGRV GH /X[R
0DUNHWLQJ'LJLWDO9DUHMR2PQLFDQDO3ODQHMDPHQWR)LQDQFHLUR&RQWURODGRULDH7HVRXUDULD$6UD%DUEDUDpHFRQRPLVWD
IRUPDGD QR ,%0(& FRP SyVJUDGXDomR SHOD 0F*LOO 8QLYHUVLW\ PHQWRUD GH PXOKHUHV H[HFXWLYDV H HPSUHHQGHGRUDV
YROXQWiULD H SDOHVWUDQWH RFDVLRQDO %DUEDUD GH &DUYDOKR )RUWHV QmR HVWHYH VXMHLWD QRV ~OWLPRV  DQRV D TXDOTXHU
FRQGHQDomRFULPLQDORXjFRQGHQDomRHPSURFHVVRDGPLQLVWUDWLYRGD&90HDVSHQDVDSOLFiYHLVRXWRGDYLDDTXDOTXHU
FRQGHQDomR WUDQVLWDGD HP MXOJDGR QD HVIHUD MXGLFLDO RX DGPLQLVWUDWLYD TXH R WHQKD VXVSHQGLGR RX LQDELOLWDGR SDUD D
SUiWLFDGHDWLYLGDGHSURILVVLRQDORXFRPHUFLDOTXDOTXHUHGHFODUDTXHQmRpFRQVLGHUDGRSHVVRDSROLWLFDPHQWHH[SRVWD
QRVWHUPRVGD,QVWUXomR&90QGHGHGH]HPEURGHFRQIRUPHDOWHUDGD

$VVHPEOHLDV*HUDLVGD&RPSDQKLD
$ WDEHOD DEDL[R FRP UHODomR jV $VVHPEOHLDV *HUDLV GD &RPSDQKLD UHDOL]DGDV QRV ~OWLPRV WUrV
H[HUFtFLRVVRFLDLVHQRH[HUFtFLRVRFLDOFRUUHQWH L UHVXPRGDVSULQFLSDLVPDWpULDVDSURYDGDV LL 
GDWDGHVXDUHDOL]DomRH LLL TXyUXPGHLQVWDODomR
(YHQWR

3ULQFLSDLV0DWpULDV

'DWD

4XyUXP

$VVHPEOHLD*HUDO 5HWLILFDomRGDRUGHPFURQROyJLFDGRYDORUGRFDSLWDOVRFLDO
([WUDRUGLQiULD
GD&RPSDQKLD

GHMXOKRGH



$SURYDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD
$VVHPEOHLD*HUDO UHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
GH  H WUDQVIHUrQFLD GR UHVXOWDGR GR H[HUFtFLR SDUD D
2UGLQiULD
FRQWDGHUHVHUYDGHOXFURV

GHIHYHUHLURGH



5HWLILFDomR GD UHGDomR GR DUWLJR  GR HVWDWXWR VRFLDO GD
&RPSDQKLD UHIHUHQWH DR FDSLWDO VRFLDO  H[HUFtFLR GRV
$VVHPEOHLD*HUDO
GLUHLWRVGHVXEVFULomRFRQIHULGRVSHORVE{QXVGHVXEVFULomR
([WUDRUGLQiULD
HPLWLGRVHPGHGH]HPEURGH SHORVDFLRQLVWDVH
DXPHQWRGRFDSLWDOVRFLDOGHQWURGROLPLWHDXWRUL]DGR

GHIHYHUHLURGH



$SURYDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV GD &RPSDQKLD
$VVHPEOHLD*HUDO UHIHUHQWHVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEUR
2UGLQiULD
GH  H DSURYDomR GDV FRQWDV H DWRV GH JHVWmR GD
DGPLQLVWUDomR

GHDJRVWRGH



$XWRUL]DomR SDUD TXH D &RPSDQKLD SUHVWH DYDO D WHUFHLURV
$VVHPEOHLD*HUDO SRU PHLR GD DVVLQDWXUD GH GRLV GLUHWRUHV HP FRQMXQWR
TXDOTXHU GRV 'LUHWRUHV ([HFXWLYRV HP FRQMXQWR FRP R
([WUDRUGLQiULD
'LUHWRU)LQDQFHLUR 

GHMDQHLURGH



5HHOHLomRGRV'LUHWRUHV 3UHVLGHQWH([HFXWLYRH)LQDQFHLUR 
HPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSDUDXPPDQGDWR
$VVHPEOHLD*HUDO
GH  GRLV  DQRV UDWLILFDomR GR SHUtRGR GH YLJrQFLD H
([WUDRUGLQiULD
UHVSRQVDELOLGDGHVGRVPHPEURVGD'LUHWRULDHGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomR

GHPDUoRGH



$VVHPEOHLD*HUDO 5HQ~QFLDGR6U)HUQDQGR-DUGLP9DUJDVDRFDUJRGH'LUHWRU
([WUDRUGLQiULD
)LQDQFHLUR

GHMXOKRGH



$SURYDomR GR 3ODQR GH 2SomR GH &RPSUD GH $o}HV GD
$VVHPEOHLD*HUDO
&RPSDQKLD H D FULDomR GH FDSLWDO DXWRUL]DGR FRP D
([WUDRUGLQiULD
FRQVHTXHQWHDOWHUDomRGR(VWDWXWR6RFLDOGD&RPSDQKLD

GHMXOKRGH



684

PÁGINA: 258 de 407

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

12.12 - Outras informações relevantes

$SURYDomRGHIHFKDPHQWRGHFkPELRQRLPSRUWHGHDWp86
SDUDPRYLPHQWDo}HVHVWUDQJHLUDVTXHHQYROYDP
$VVHPEOHLD*HUDO
DV VROLFLWDo}HV GD &RPSDQKLD HQYLR GD UHPHVVD QD IRUPD GHVHWHPEURGH
([WUDRUGLQiULD
GHP~WXRSDUDHPSUHVD+5$5*6$QRPHIDQWDVLD'HILQLW
GDTXDOD&RPSDQKLDpFRQWURODGRUD



$SURYDomR GR 3URFHVVR GH ,QFRUSRUDomR GDV VRFLHGDGHV
<73 3DUWLFLSDo}HV /WGD H <$0 3DUWLFLSDo}HV /WGD
DSURYDomR SDUD HODERUDomR GR SURWRFROR H MXVWLILFDomR
$VVHPEOHLD*HUDO HVFROKD GR HVFULWyULR SDUD HODERUDomR GRV ODXGRV GH
([WUDRUGLQiULD
DYDOLDomRGRSDWULP{QLRGDVLQFRUSRUDGDVHVFROKDGRFULWpULR
GH DYDOLDomR HODERUDomR GRV ODXGRV GH DYDOLDomR GR
SDWULP{QLRGDVLQFRUSRUDGDVHDSURYDomRGDFRQYHUVmRGDV
UHVHUYDVGHOXFURVSDUDDXPHQWRGRFDSLWDOVRFLDO



GHRXWXEURGH

$SURYDomRGR3URWRFRORH-XVWLILFDomRSDUDLQFRUSRUDomRGDV
VRFLHGDGHV <73 3DUWLFLSDo}HV /WGD H <$0 3DUWLFLSDo}HV
$VVHPEOHLD*HUDO /WGD DSURYDomR GRV ,QVWUXPHQWRV 3DUWLFXODUHV SDUD
GHQRYHPEURGH
([WUDRUGLQiULD
,QFRUSRUDomRH([WLQomRHDSURYDomRGHDXPHQWRGRFDSLWDO
VRFLDOSRUPHLRGDFDSLWDOL]DomRGHUHVHUYDVGHOXFURVTXH
SDVVRXDVHUGH5



$SURYDomRGR3URWRFRORH-XVWLILFDomRSDUDLQFRUSRUDomRGH
$VVHPEOHLD*HUDO VRFLHGDGH $VSHQ 5RDG 3DUWLFLSDo}HV 6$ DSURYDomR GR
GHGH]HPEURGH
([WUDRUGLQiULD
ODXGRGHDYDOLDomRDSURYDomRGDLQFRUSRUDomRQRVWHUPRVH
FRQGLo}HVSUHYLVWDVQR3URWRFRORH-XVWLILFDomR



$XWRUL]DU RV GLUHWRUHV 3DXOR -RVp ,iV] GH 0RUDLV H <JRU
$VVHPEOHLD*HUDO $OHVVDQGUR GH 0RXUD DVVLQDUHP HP FRQMXQWR FRQWUDWR GH
([WUDRUGLQiULD
DEHUWXUD GH FUpGLWR H LQVWUXPHQWRV GH JDUDQWLD GLDQWH GD
UHQ~QFLDHH[WLQomRGRFDUJRGH'LUHWRU)LQDQFHLUR

GHMDQHLURGH



$SURYDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDH
$VVHPEOHLD*HUDO GHPDLVGRFXPHQWRVUHODWLYRVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
HPGHGH]HPEURGHHDSURYDomRGDVFRQWDVHDWRV
2UGLQiULD
GHJHVWmRGDDGPLQLVWUDomR

GHMXQKRGH



$VVHPEOHLD*HUDO ([WLQomRGRWHUFHLURFDUJRGHGLUHWRUGD&RPSDQKLD 'LUHWRU
([WUDRUGLQiULD
)LQDQFHLUR 

GHMXOKRGH



$XWRUL]DUSUHVWDomRGHILDQoDQR&RQWUDWRGH&RQWUDJDUDQWLD
$VVHPEOHLD*HUDO ILUPDGR HQWUH D &RUSyUHRV 6HUYLoRV 7HUDSrXWLFRV 6$
GHVHWHPEURGH
([WUDRUGLQiULD
WRPDGRU HD-XQWR6HJXURV6$FHOHEUDGRHPGHMXOKR
GH



$SURYDomR GH IHFKDPHQWR GH FkPELR QR LPSRUWH GH 86
SDUDPRYLPHQWDo}HVHVWUDQJHLUDVTXHHQYROYDP
$VVHPEOHLD*HUDO
DV VROLFLWDo}HV GD &RPSDQKLD H HQYLR GH UHPHVVD GHVWD GHVHWHPEURGH
([WUDRUGLQiULD
TXDQWLDRXYDORUPHQRUQDIRUPDGHP~WXRSDUDD&RUSyUHRV
&RORPELD6$6



$SURYDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDH
$VVHPEOHLD*HUDO GHPDLVGRFXPHQWRVUHODWLYRVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
GHQRYHPEURGH
HPGHGH]HPEURGHHDSURYDomRGDVFRQWDVHDWRV
2UGLQiULD
GHJHVWmRGDDGPLQLVWUDomR



$SURYDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDH
$VVHPEOHLD*HUDO GHPDLVGRFXPHQWRVUHODWLYRVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
GHQRYHPEURGH
2UGLQiULD
HPGHGH]HPEURGHHDSURYDomRGDVFRQWDVHDWRV
GHJHVWmRGDDGPLQLVWUDomR



$SURYDomRGDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDH
$VVHPEOHLD*HUDO GHPDLVGRFXPHQWRVUHODWLYRVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGR
GHQRYHPEURGH
2UGLQiULD
HPGHGH]HPEURGHHDSURYDomRGDVFRQWDVHDWRV
GHJHVWmRGDDGPLQLVWUDomR



$VVHPEOHLD*HUDO $SURYDomR GDV
([WUDRUGLQiULD
&RPSDQKLD



,QIRUPDo}HV

7ULPHVWUDLV
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$SURYDomR GD FRQYHUVmR GDV Do}HV SUHIHUHQFLDLV GH
HPLVVmR GD &RPSDQKLD HP Do}HV RUGLQiULDV DOWHUDomR GD
FRPSRVLomR GR Q~PHUR GH PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR FRQKHFLPHQWR GD UHQ~QFLD DSUHVHQWDGD SRU
$VVHPEOHLD*HUDO
PHPEUR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UDWLILFDomR GD GHQRYHPEURGH
([WUDRUGLQiULD
HOHLomR H SURUURJDomR GR SUD]R GR PDQGDWR GRV GHPDLV
PHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHOHLomRGHPHPEUR
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHUHIRUPDHFRQVROLGDomRGR
(VWDWXWR6RFLDO



$SURYDomRGH L GHVGREUDPHQWRGDV RLWR
PLOK}HVRLWRFHQWDVHXPDPLOTXLQKHQWDVHRLWHQWDH
WUrV Do}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDQD
UD]mR GH  XPD  DomR SDUD IRUPDU  YLQWH  QRYDV
Do}HV GD &RPSDQKLD ³'HVGREUDPHQWR´  LL  D
DOWHUDomR QR YDORU GR FDSLWDO DXWRUL]DGR GD
&RPSDQKLD LLL DHOHLomRGD6UD$QQD$QGUHD9RWWD
$OYHV &KDLD FRPR PHPEUR LQGHSHQGHQWH GR
$VVHPEOHLD*HUDO &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD LY  D
GHMDQHLURGH
([WUDRUGLQiULD
UHIRUPD JOREDO H FRQVROLGDomR GR (VWDWXWR 6RFLDO GD
&RPSDQKLD QRV WHUPRV GR $QH[R , GHVWD DWD Y  D
UHUUDWLILFDomR GD FRQYHUVmR GD WRWDOLGDGH GDV Do}HV
SUHIHUHQFLDLV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD HP Do}HV
RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD QD SURSRUomR
GH  XPD  DomR RUGLQiULD SDUD FDGD DomR
SUHIHUHQFLDOH YL DXWRUL]DomRDRVDGPLQLVWUDGRUHVD
UHDOL]DUWRGRVRVDWRVQHFHVViULRVjLPSOHPHQWDomRH
UHJLVWURGDVGHOLEHUDo}HVDQWHULRUHV



*RYHUQDQoD&RUSRUDWLYD
Código Brasileiro de Governança Corporativa coordenado pelo IBGC
6HJXQGR R ,QVWLWXWR %UDVLOHLUR GH *RYHUQDQoD &RUSRUDWLYD ³,%*&´  JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD p R
VLVWHPDSHORTXDODVVRFLHGDGHVVmRGLULJLGDVHPRQLWRUDGDVHQYROYHQGRRVUHODFLRQDPHQWRVHQWUH
DFLRQLVWDV FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR GLUHWRULD DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV H FRQVHOKR ILVFDO 2V
SULQFtSLRVEiVLFRVTXHQRUWHLDPHVWDSUiWLFDVmR L WUDQVSDUrQFLD LL HTXLGDGH LLL SUHVWDomRGH
FRQWDV accountability H LY UHVSRQVDELOLGDGHFRUSRUDWLYD
3HORSULQFtSLRGDWUDQVSDUrQFLDHQWHQGHVHTXHDDGPLQLVWUDomRGHYHFXOWLYDURGHVHMRGHLQIRUPDU
QmRVyRGHVHPSHQKRHFRQ{PLFRILQDQFHLURGD&RPSDQKLDPDVWDPEpPWRGRVRVGHPDLVIDWRUHV
DLQGDTXHLQWDQJtYHLV TXHQRUWHLDPDDomRHPSUHVDULDO3RUHTXLGDGHHQWHQGHVHRWUDWDPHQWRMXVWR
HLJXDOLWiULRGHWRGRVRVJUXSRVPLQRULWiULRVFRODERUDGRUHVFOLHQWHVIRUQHFHGRUHVRXFUHGRUHV2
accountability SRU VXD YH] FDUDFWHUL]DVH SHOD SUHVWDomR GH FRQWDV GD DWXDomR GRV DJHQWHV GH
JRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDDTXHPRVHOHJHXFRPUHVSRQVDELOLGDGHLQWHJUDOGDTXHOHVSRUWRGRVRVDWRV
TXHSUDWLFDUHP3RUILPUHVSRQVDELOLGDGHFRUSRUDWLYDUHSUHVHQWDXPDYLVmRPDLVDPSODGDHVWUDWpJLD
HPSUHVDULDOFRPDLQFRUSRUDomRGHFRQVLGHUDo}HVGHRUGHPVRFLDOHDPELHQWDOQDGHILQLomRGRV
QHJyFLRVHRSHUDo}HV
'HQWUHDVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDUHFRPHQGDGDVSHOR,%*&HPVHX&yGLJR%UDVLOHLUR
GH*RYHUQDQoDV&RUSRUDWLYDD&RPSDQKLDDGRWDDVVHJXLQWHV
•

FDSLWDOVRFLDOFRPSRVWRVRPHQWHSRUDo}HVRUGLQiULDVSURSRUFLRQDQGRGLUHLWRGHYRWRDWRGRV
RVDFLRQLVWDV

•

REULJDWRULHGDGHGHUHDOL]DomRGHRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVTXDQGRGDRFRUUrQFLD
GHWUDQVDo}HVHPTXHVHFRQILJXUHDDOLHQDomRGRFRQWUROHDFLRQiULRDWRGRVRVVyFLRVHQmR
DSHQDV DRV GHWHQWRUHV GR EORFR GH FRQWUROH 7RGRV RV DFLRQLVWDV GHYHP WHU D RSomR GH
YHQGHUVXDVDo}HVSHORPHVPRSUHoRHQDVPHVPDVFRQGLo}HV$WUDQVIHUrQFLDGRFRQWUROH
GHYHVHUIHLWDDSUHoRWUDQVSDUHQWH

•

FRQWUDWDomR GH HPSUHVD GH DXGLWRULD LQGHSHQGHQWH TXH QmR WHQKD SUHVWDGR VHUYLoRV GH
DXGLWRULDLQWHUQDSDUDDFRPSDQKLDKiPDLVGHWUrVDQRV
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•

QmRDFXPXODomRGRFDUJRGHGLUHWRUSUHVLGHQWHHSUHVLGHQWHGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomR

•

DGRomR GH SROtWLFD GH JHUHQFLDPHQWR GH ULVFRV FyGLJR GH pWLFD H FRQGXWD H SROtWLFD GH
QHJRFLDomRGHYDORUHVPRELOLiULRV

•

GHILQLomR GH FDOHQGiULR DQXDO FRP SUHYLVmR GH DJHQGD DQXDO WHPiWLFD FRP DVVXQWRV
UHOHYDQWHVHGDWDVGHGLVFXVVmRLQFOXLQGRDVGDWDVGDVUHXQL}HVRUGLQiULDV

•

DWDV GH UHXQLmR GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR UHGLJLGDV FRP FODUH]D H TXH UHJLVWUHP DV
GHFLV}HVWRPDGDVDVSHVVRDVSUHVHQWHVRVYRWRVGLYHUJHQWHVHDVDEVWHQo}HVGHYRWRH

•

XWLOL]DomRGDDVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDVSDUDFRPXQLFDUDFRQGXomRGRVQHJyFLRVGD
FRPSDQKLDVHQGRTXHDVDWDVSHUPLWHPRSOHQRHQWHQGLPHQWRGDVGLVFXVV}HVKDYLGDVQD
DVVHPEOHLDHWUD]HPDLGHQWLILFDomRGRVYRWRVSURIHULGRVSHORVDFLRQLVWDV

Novo Mercado
(PD%6$±%UDVLO%ROVD%DOFmRLQWURGX]LXWUrVVHJPHQWRVGHQHJRFLDomRFRPQtYHLV
GLIHUHQWHVGHSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDGHQRPLQDGRV1tYHO,1tYHO,,H1RYR0HUFDGR
FRPRREMHWLYRGHHVWLPXODUDVFRPSDQKLDVDVHJXLUPHOKRUHVSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDH
DGRWDUXPQtYHOGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVDGLFLRQDOHPUHODomRDRH[LJLGRSHODOHJLVODomR2V
VHJPHQWRV GH OLVWDJHP VmR GHVWLQDGRV j QHJRFLDomR GH Do}HV HPLWLGDV SRU FRPSDQKLDV TXH VH
FRPSURPHWDP YROXQWDULDPHQWH D REVHUYDU SUiWLFDV GH JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD H H[LJrQFLDV GH
GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV DOpP GDTXHODV Mi LPSRVWDV SHOD OHJLVODomR EUDVLOHLUD (P JHUDO WDLV
UHJUDV DPSOLDP RV GLUHLWRV GRV DFLRQLVWDV H HOHYDP D TXDOLGDGH GDV LQIRUPDo}HV IRUQHFLGDV DRV
DFLRQLVWDV21RYR0HUFDGRpRPDLVULJRURVRGHOHVH[LJLQGRPDLRUJUDXGHSUiWLFDVGHJRYHUQDQoD
FRUSRUDWLYDGHQWUHRVWUrVVHJPHQWRV
$VUHJUDVLPSRVWDVSHOR1RYR0HUFDGRYLVDPDFRQFHGHUWUDQVSDUrQFLDFRPUHODomRjVDWLYLGDGHV
HVLWXDomRHFRQ{PLFDGDVFRPSDQKLDVDRPHUFDGREHPFRPRPDLRUHVSRGHUHVSDUDRVDFLRQLVWDV
PLQRULWiULRVGHSDUWLFLSDomRQDDGPLQLVWUDomRGDVFRPSDQKLDVHQWUHRXWURVGLUHLWRV
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'HVFULomRGDSROtWLFDRXSUiWLFDGHUHPXQHUDomRLQFOXVLYHGDGLUHWRULDQmRHVWDWXWiULD
D
REMHWLYRV GD SROtWLFD RX SUiWLFD GH UHPXQHUDomR LQIRUPDQGR VH D SROtWLFD GH
UHPXQHUDomR IRL IRUPDOPHQWH DSURYDGD yUJmR UHVSRQViYHO SRU VXD DSURYDomR H FDVR R
HPLVVRUGLYXOJXHDSROtWLFDORFDLVQDUHGHPXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVRQGHRGRFXPHQWRSRGH
VHUFRQVXOWDGR
$3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRGD&RPSDQKLDDSURYDGDSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHPGHQRYHPEUR
GHSRVVXLFRPRSULQFtSLRVREMHWLYRVHGLUHWUL]HVSULQFLSDLV L DWUDLUUHFRPSHQVDUUHWHUHLQFHQWLYDU
RVH[HFXWLYRVGD&RPSDQKLD LL SURSRUFLRQDUXPDUHPXQHUDomRFRPEDVHHPFULWpULRVTXHGLIHUHQFLHP
RGHVHPSHQKRHSHUPLWDPRUHFRQKHFLPHQWRHYDORUL]DomRGRGHVHPSHQKRLQGLYLGXDOHHPHTXLSH LLL 
DVVHJXUDUDPDQXWHQomRGHSDGU}HVFRPSDWtYHLVFRPDVUHVSRQVDELOLGDGHGHFDGDFDUJRHFRPSHWLWLYRV
FRPRPHUFDGRGHWUDEDOKRUHIHUHQFLDOHVWDEHOHFHQGRGLUHWUL]HVSDUDDIL[DomRGDUHPXQHUDomRHGRV
EHQHItFLRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLD
$3ROtWLFDGH5HPXQHUDomRGD&RPSDQKLDSRGHVHUDFHVVDGDQRVVHJXLQWHVHQGHUHoRV L VHGHGD
&RPSDQKLD$YHQLGDGRV(XFDOLSWRVQVDOD,QGLDQySROLV&(3±6mR3DXOR63
H LL  LQWHUQHW VLWH GD &RPSDQKLD ULHVSDFRODVHUFRPEU  website GD &RPLVVmR GH 9DORUHV
0RELOLiULRV ZZZFYPJRYEU HwebsiteGD%6$±%UDVLO%ROVD%DOFmR ZZZEFRPEU 
E

FRPSRVLomRGDUHPXQHUDomR

L

GHVFULomRGRVHOHPHQWRVGDUHPXQHUDomRHRVREMHWLYRVGHFDGDXPGHOHV

&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
$SHQDVRVFRQVHOKHLURVLQGHSHQGHQWHVID]HPMXVjUHPXQHUDomRPHQVDOIL[D$GLFLRQDOPHQWHRV
PHPEURVGRFRQVHOKRVmRHOHJtYHLVDRSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVGD&RPSDQKLD
FRPRREMHWLYRGHDOLQKDUVHXVLQWHUHVVHVSDUDHVWLPXODURr[LWRGDFRQVHFXomRGRVREMHWLYRVVRFLDLV
GD &RPSDQKLD DOLQKDU RV LQWHUHVVHV GRV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD DRV GRV DGPLQLVWUDGRUHV
HPSUHJDGRVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVGD&RPSDQKLDRXVHRXWUDVVRFLHGDGHVVRERFRQWUROHGD
&RPSDQKLD H SRVVLELOLWDU j &RPSDQKLD DWUDLU PRWLYDU H UHWHU DGPLQLVWUDGRUHV HPSUHJDGRV H
SUHVWDGRUHVGHVHUYLoRV
'LUHWRULD(VWDWXWiULDH1mR(VWDWXWiULD
$UHPXQHUDomRGRVPHPEURVGD'LUHWRULDHVWDWXWiULDpDWXDOPHQWHFRPSRVWDSRUXPDUHPXQHUDomR
PHQVDOIL[DHVWDEHOHFLGDGHDFRUGRFRPRVYDORUHVSUDWLFDGRVSHORPHUFDGRHFRQIRUPHGHILQLGD
HPVHXVUHVSHFWLYRVFRQWUDWRVGHWUDEDOKRHXPDUHPXQHUDomRYDULiYHOFRPSRVWDSRUE{QXVVXMHLWD
DR DWLQJLPHQWR GH PHWDV LQGLYLGXDLV H FROHWLYDV LQFHQWLYR GH FXUWR SUD]R $ UHPXQHUDomR IL[D p
PHQVDODWtWXORGHSUyODERUHHEHQHItFLRVGLUHWRVHLQGLUHWRVTXHWHPFRPRREMHWLYRUHPXQHUDURV
VHUYLoRV SUHVWDGRV HP FRQIRUPLGDGH FRP DV SUiWLFDV GH PHUFDGR FRPR UHFRQKHFLPHQWR GR
GHVHPSHQKRLQGLYLGXDOH[SHULrQFLDHFRQKHFLPHQWR
$ UHPXQHUDomR YDULiYHO FRPSUHHQGH R SDJDPHQWR GH E{QXV SDUWLFLSDomR QRV UHVXOWDGRV GD
&RPSDQKLDFRPRIRUPDGHSUHPLDURDWLQJLPHQWRGDVPHWDVSURSRVWDVQRRUoDPHQWRDWUDYpVGR
SODQHMDPHQWR HVWUDWpJLFR $GLFLRQDOPHQWH RV GLUHWRUHV VmR HOHJtYHLV DR SODQR GH UHPXQHUDomR
EDVHDGD HP Do}HV FRP R REMHWLYR GH DOLQKDU VHXV LQWHUHVVHV DRV REMHWLYRV HVWUDWpJLFRV GD
&RPSDQKLDDOpPGHYLVDUDDWUDomRHUHWHQomRGHSURILVVLRQDLVGLIHUHQFLDGRVHTXHDJUHJXHPYDORU
DRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLD
2VGLUHWRUHVWDPEpPWrPGLUHLWRDSODQRGHDVVLVWrQFLDPpGLFDSDGUmRH[HFXWLYRVHJXURGHYLGD
HVWDFLRQDPHQWRYDOHFRPEXVWtYHOYDOHUHIHLomRYDOHDOLPHQWDomRHDVVLVWrQFLDRGRQWROyJLFDHPVHX
SDFRWHGHEHQHItFLRV
&RQVHOKR)LVFDO
$UHPXQHUDomRGRVPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOTXDQGRLQVWDODGRVHUiIL[DGDQD$VVHPEOHLD*HUDO
TXHRVHOHJHUUHVSHLWDQGRRVYDORUHVPtQLPRVHVWDEHOHFLGRVSRUOHLHRVOLPLWHVGDUHPXQHUDomR
JOREDOIL[DGDHP$VVHPEOHLD*HUDO
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2VPHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOXPDYH]LQVWDODGRIDUmRMXVDSHQDVjUHPXQHUDomRIL[DHSRGHUmR
WHUFRPSRQHQWHVGHUHPXQHUDo}HVFRQGLo}HVHEHQHItFLRVGLIHUHQWHVTXHVHUmRHVWDEHOHFLGRVGH
DFRUGR FRP DV HVSHFLILFLGDGHV UHODFLRQDGDV jV UHVSRQVDELOLGDGHV GR FDUJR DR WHPSR GHGLFDGR
FRQKHFLPHQWRWpFQLFRH[SHULrQFLDSDUWLFLSDomRHPFRPLWrVGHDVVHVVRUDPHQWRGHQWUHRXWURV
&RPLWrGH$XGLWRULD
2VPHPEURVGR&RPLWrGH$XGLWRULDIDUmRMXVDSHQDVjUHPXQHUDomRIL[DPHQVDO
LL 

TXDODSURSRUomRGHFDGDHOHPHQWRQDUHPXQHUDomRWRWDO

$WDEHODDEDL[RDSUHVHQWDDSURSRUomRGHFDGDHOHPHQWRQDFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomRWRWDOQRV
WUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV


([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH



HPUHODomRjUHPXQHUDomRWRWDO



6DOiULR
%DVH3UR
/DERUH

&RQVHOKR
GH
$GPLQLVWUDomR



'LUHWRULD



&RQVHOKR)LVFDO
&RPLWr
$XGLWRULD

GH

1$
1$

%HQHItFLRV
GLUHWRV
LQGLUHWRV

5HPXQHUDomR
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HP
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7RWDO
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1$
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LLL 

PHWRGRORJLDGHFiOFXORHGHUHDMXVWHGHFDGDXPGRVHOHPHQWRVGDUHPXQHUDomR

$ UHPXQHUDomR GRV 'LUHWRUHV GD &RPSDQKLD p DFRUGDGD HQWUH R SURILVVLRQDO H R &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRFRQVLGHUDQGRRVFULWpULRVGHJRYHUQDQoDHVWDEHOHFLGRVQDSROtWLFDGHUHPXQHUDomR
GD &RPSDQKLD $QXDOPHQWH p DSOLFDGR SHUFHQWXDO GH UHDMXVWH VREUH R SUyODERUH EDVH GRV
SURILVVLRQDLV GH DFRUGR FRP DFRUGRV FROHWLYRV UHDOL]DGRV HQWUH RV VLQGLFDWRV UHSUHVHQWDQWHV GD
&RPSDQKLD H GRV WUDEDOKDGRUHV DOpP GH tQGLFHV RILFLDLV GH LQIODomR H GH SRVVtYHLV UHDMXVWHV
FRQIRUPHPHOKRUHVSUiWLFDVGHPHUFDGRDQDOLVDGDVDWUDYpVGHSHVTXLVDVSHULyGLFDVGHPHUFDGRH
YLVDQGRUHWHUFRODERUDGRUHVWDOHQWRVRVDOLDQGRRVVHXVLQWHUHVVHVDRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLD
$UHPXQHUDomRYDULiYHOpEDVHDGDQRFRQFHLWRGHSDUWLFLSDomRGRVUHVXOWDGRVSRUPHLRGDTXDOVmR
HVWDEHOHFLGDV PHWDV SDUD DWLQJLPHQWR GH UHVXOWDGRV DWUDYpV GR RUoDPHQWR UHDOL]DGR QR
SODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFR
3RUILPRV'LUHWRUHVGD&RPSDQKLDWDPEpPVmRHOHJtYHLVDRVSODQRVGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HV
FRPR XP LQFHQWLYR GH ORQJR SUD]R SDUD DOLQKDU VHXV LQWHUHVVHV DRV REMHWLYRV HVWUDWpJLFRV GD
&RPSDQKLD
LY 

UD]}HVTXHMXVWLILFDPDFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomR

$UD]mRGDFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomRSDJDDRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDpDEXVFDGHXP
HTXLOtEULRHQWUHDDWUDomRHUHWHQomRGHSURILVVLRQDLVTXDOLILFDGRVSRUPHLRGDUHPXQHUDomRIL[DHD
DVVRFLDomR GRV REMHWLYRV HVWUDWpJLFRV GD &RPSDQKLD SRU PHLR GH PHWDV D FXUWR H ORQJR SUD]R
GHILQLGDVQDUHPXQHUDomRYDULiYHO
Y

PHPEURVQmRUHPXQHUDGRVHUD]mRSDUDHVVHIDWR

$&RPSDQKLDQmRUHPXQHUDRVPHPEURVGRVHX&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSRUGHFLVmRFRQMXQWD
GRV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD HP UD]mR GRV PHPEURV VHUHP YLQFXODGRV DRV DFLRQLVWDV GD
&RPSDQKLD
F
SULQFLSDLV LQGLFDGRUHV GH GHVHPSHQKR TXH VmR OHYDGRV HP FRQVLGHUDomR QD
GHWHUPLQDomRGHFDGDHOHPHQWRGDUHPXQHUDomR
$ UHPXQHUDomR IL[D GRV GLUHWRUHV HVWDWXWiULRV p GHWHUPLQDGD FRP EDVH QDV PHOKRUHV SUiWLFDV H
YDORUHVGHUHIHUrQFLDQRPHUFDGRSRUPHLRGHSHVTXLVDVVDODULDLV
$UHPXQHUDomRYDULiYHOGRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRVHVWiSDXWDGDHPPHWDVILQDQFHLUDVHFRPHUFLDLV
FRPGHVWDTXHSDUD L WRWDOGHYHQGDVGDUHGH V\VWHPZLGHVDOHV OtTXLGDVGHFDQFHODPHQWRV LL 
WRWDOGH(%,7'$UHFRUUHQWHH LLL WRWDOGH/XFUR/tTXLGRDOpPGHPHWDVLQGLYLGXDLVEDVHDGDVHP
UHVXOWDGRV H SURMHWRV SUpDFRUGDGRV (VVHV LQGLFDGRUHV HVWmR GLUHWDPHQWH UHODFLRQDGRV FRP R
GHVHPSHQKRRSHUDFLRQDOHILQDQFHLURGD&RPSDQKLDFDSWXUDQGRDVPHWDVGHFUHVFLPHQWRWUDoDGDV
HJDUDQWLQGRRDOLQKDPHQWRGRVGLUHWRUHVjVPHVPDV
1RFiOFXORGDUHPXQHUDomRYDULiYHOPi[LPDKiSUHYLVmRGHXPVLVWHPDGHLQFHQWLYRSDUDKLSyWHVHV
GHVXSHUDomRGRVUHVXOWDGRVHVWDEHOHFLGRVSDUDFDGDDGPLQLVWUDGRUGDVHJXLQWHIRUPDDSDUWLUGH
GHVXSHUDomRGDPHWDVHUiDSOLFDGRXPDFHOHUDGRUVREUHRDWLQJLPHQWRWRWDOL]DQGRQRPi[LPR
QRFDVRGHXPDVXSHUDomRGHGDPHWDHVWDEHOHFLGD
$GLFLRQDOPHQWH QRWDVH TXH RV LQFHQWLYRV DWULEXtGRV DRV EHQHILFLiULRV GR SODQR GH UHPXQHUDomR
EDVHDGRHPDo}HVSHODVXDQDWXUH]DHVWmRUHODFLRQDGRVjYDORUL]DomRIXWXUDGD&RPSDQKLDHGDV
Do}HVGHVXDHPLVVmR
G
FRPR D UHPXQHUDomR p HVWUXWXUDGD SDUD UHIOHWLU D HYROXomR GRV LQGLFDGRUHV GH
GHVHPSHQKR
$UHPXQHUDomRYDULiYHOpEDVHDGDQRFRQFHLWRGHSDUWLFLSDomRGRVUHVXOWDGRVSRUPHLRGDTXDOVmR
HVWDEHOHFLGDV PHWDV SDUD DWLQJLPHQWR GH UHVXOWDGRV DWUDYpV GR RUoDPHQWR UHDOL]DGR QR
SODQHMDPHQWRHVWUDWpJLFRSRUWDQWRH[LVWHDSUHPLVVDEiVLFDGHJHUDomRGHYDORUSDUDD&RPSDQKLD
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HVHXVDFLRQLVWDVSRVVLELOLWDQGRDVVLPDREWHQomRGHUHFXUVRVQHFHVViULRVSDUDDUHPXQHUDomR
SURSRVWD
H
FRPR D SROtWLFD RX SUiWLFD GH UHPXQHUDomR VH DOLQKD DRV LQWHUHVVHV GR HPLVVRU GH
FXUWRPpGLRHORQJRSUD]R
$HVWUDWpJLDGHUHPXQHUDomRGD&RPSDQKLDpEDVHDGDQDVPHOKRUHVSUiWLFDVGRPHUFDGRRTXH
SHUPLWH D DWUDomR UHWHQomR H PRWLYDomR GH SURILVVLRQDLV TXDOLILFDGRV SDUD D LPSOHPHQWDomR H
RSHUDFLRQDOL]DomR GDV HVWUDWpJLDV GH QHJyFLRV LQFHQWLYDQGR RV GLUHWRUHV H DOLQKDQGR VHXV
LQWHUHVVHVFRPRVGD&RPSDQKLD
2SODQRGHUHPXQHUDomRYDULiYHODQXDOGD&RPSDQKLDHVWiDWUHODGRDRFXPSULPHQWRGHSROtWLFDVH
PHWDVHVWUDWpJLFDVTXHYLDELOL]DUmRRFUHVFLPHQWRHDXPHQWRGHUHQWDELOLGDGHGD&RPSDQKLDHP
FXUWRHPpGLRSUD]R
2SODQRGHLQFHQWLYRVGHORQJRSUD]RpEDVHDGRQRSODQRGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HVSRUWDQWR
HVWiGLUHWDPHQWHDWUHODGRDRFUHVFLPHQWRGRYDORUGHPHUFDGRGD&RPSDQKLDHjYDORUL]DomRGDV
Do}HVHPORQJRSUD]R
I
H[LVWrQFLDGHUHPXQHUDomRVXSRUWDGDSRUVXEVLGLiULDVFRQWURODGDVRXFRQWURODGRUHV
GLUHWRVRXLQGLUHWRV
1mR Ki UHPXQHUDomR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RX GD 'LUHWRULD TXH VHMD
VXSRUWDGDSRUVXEVLGLiULDVFRQWURODGDVRXFRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRVGD&RPSDQKLD
J
H[LVWrQFLD GH TXDOTXHU UHPXQHUDomR RX EHQHItFLR YLQFXODGR j RFRUUrQFLD GH
GHWHUPLQDGRHYHQWRVRFLHWiULRWDOFRPRDDOLHQDomRGRFRQWUROHVRFLHWiULRGRHPLVVRU
2VSDUWLFLSDQWHVGR3ODQRGH2SomRGHVFULWRQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDWHUmRR
GLUHLWRGHH[HUFHUVXDVUHVSHFWLYDVRSo}HVGXUDQWHRSUD]RGHQRPi[LPRGLDVFRQWDGRVGD
GDWD HP TXH R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR QRWLILFDU WDLV SDUWLFLSDQWHV VREUH D RFRUUrQFLD GH XP
HYHQWR GH OLTXLGH] DSyV R TXDO UHVWDUmR DXWRPDWLFDPHQWH H[WLQWDV DV RSo}HV QmR H[HUFLGDV
LQGHSHQGHQWHPHQWHGHTXDOTXHUFRPXQLFDomRSUpYLDGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
K
SUiWLFDV H SURFHGLPHQWRV DGRWDGRV SHOR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR SDUD GHILQLU D
UHPXQHUDomRLQGLYLGXDOGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULD
L

yUJmRVHFRPLWrVTXHSDUWLFLSDPGRSURFHVVRGHFLVyULRHGHTXHIRUPDSDUWLFLSDP

$ $VVHPEOHLD *HUDO IL[DUi DQXDOPHQWH D UHPXQHUDomR JOREDO GRV DGPLQLVWUDGRUHV VHQGR TXH R
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRIL[DUiDUHPXQHUDomRJOREDOHLQGLYLGXDOGRV'LUHWRUHV
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRpR~QLFRyUJmRGD&RPSDQKLDTXHSDUWLFLSDGRSURFHVVRGHFLVyULR
SDUDGHILQLUDUHPXQHUDomRLQGLYLGXDOGRV'LUHWRUHVGHWHUPLQDQGRDSURSRUomRGHFDGDFRPSRQHQWH
GDVUHPXQHUDo}HV$FULWpULRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRD&RPSDQKLDSRGHFRQWUDWDUHPSUHVDV
HVSHFLDOL]DGDV SDUD FRQVXOWRULD GH UHPXQHUDomR D ILP GH HVWUXWXUDU R DUFDERXoR FRPSHWLWLYR GH
UHPXQHUDomR
LL 

FULWpULRVHPHWRGRORJLDXWLOL]DGDSDUDDIL[DomRGDUHPXQHUDomRLQGLYLGXDO

3DUDGHILQLomRGDUHPXQHUDomRLQGLYLGXDOGRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDVmRFRQVLGHUDGDVDV
SUiWLFDVGHPHUFDGRXVXDOPHQWHDSOLFDGDVHPHPSUHVDVGRPHVPRSRUWHGD&RPSDQKLDEHPFRPR
RJUDXGHUHVSRQVDELOLGDGHGRFDUJRDVH[SHULrQFLDVHTXDOLILFDo}HV
LLL 
IUHTXrQFLD H IRUPD GH DYDOLDomR GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR SDUD DGHTXDomR GD
SROtWLFDGHUHPXQHUDomR
2&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDYDOLDDDGHTXDomRGDVSUiWLFDVGHUHPXQHUDomRFRPSHULRGLFLGDGH
DQXDORXVHPSUHTXHKRXYHUDOWHUDo}HVDWXDOL]Do}HVQRVFULWpULRVRXFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomR
GRVDGPLQLVWUDGRUHV
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13.2 - Remuneração Total do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E Conselho Fiscal
Remuneração total prevista para o Exercício Social corrente 31/12/2020 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

2,17

0,00

9,17

Nº de membros remunerados

1,00

2,17

0,00

3,17

Salário ou pró-labore

0,00

1.474.172,00

0,00

1.474.172,00

Benefícios direto e indireto

0,00

101.040,00

0,00

101.040,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

330.834,40

0,00

330.834,40

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

O item “Outros” é a contribuição ao
INSS de responsabilidade da
Companhia.

O item “Outros” é a contribuição
ao INSS de responsabilidade da
Companhia.

Remuneração variável
Bônus

0,00

862.956,00

0,00

862.956,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

176.730,00

90.092,39

0,00

266.822,39

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020, (i) o
número de membros do Conselho de
Administração foi apurado de acordo
com a média anual do número de
membros de referido órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais; e (ii) os valores registrados
na rubrica “outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020,
(i) o número de membros da
Diretoria Estatutária foi apurado
de acordo com a média anual do
número de membros de referido
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais; e (ii)
os valores registrados na rubrica
“outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020,
(i) o número de membros do
Conselho Fiscal foi apurado de
acordo com a média anual do
número de membros de referido
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais; e (ii)
os valores registrados na rubrica
“outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

176.730,00

2.859.094,79

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Baseada em ações (incluindo
opções)
Observação

Total da remuneração

2.945.732,40

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2019 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

2,50

0,00

9,50

Nº de membros remunerados

1,00

2,50

0,00

3,50

0,00

1.546.665,84

0,00

1.546.665,84

Remuneração fixa anual
Salário ou pró-labore
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Benefícios direto e indireto

0,00

108.990,00

0,00

108.990,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

309.333,33

0,00

309.333,33

Descrição de outras
remunerações fixas

O item “Outros” é a contribuição ao
INSS de responsabilidade da
Companhia.

O item “Outros” é a contribuição O item “Outros” é a contribuição
ao INSS de responsabilidade da ao INSS de responsabilidade da
Companhia.
Companhia.

Remuneração variável
Bônus

0,00

800.428,00

0,00

800.428,00

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

102.905,66

0,00

0,00

102.905,66

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020, (i) o
número de membros do Conselho de
Administração foi apurado de acordo
com a média anual do número de
membros de referido órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais; e (ii) os valores registrados
na rubrica “outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020,
(i) o número de membros da
Diretoria Estatutária foi apurado
de acordo com a média anual do
número de membros de referido
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais; e (ii)
os valores registrados na rubrica
“outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020,
(i) o número de membros do
Conselho Fiscal foi apurado de
acordo com a média anual do
número de membros de referido
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais; e (ii)
os valores registrados na rubrica
“outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

102.905,66

2.765.417,17

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Baseada em ações (incluindo
opções)
Observação

Total da remuneração

2.868.327,17

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2018 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

3,00

0,00

10,00

Nº de membros remunerados

0,00

3,00

0,00

3,00

Salário ou pró-labore

0,00

1.841.214,12

0,00

1.841.214,12

Benefícios direto e indireto

0,00

126.840,00

0,00

126.840,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

336.000,00

0,00

336.000,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

O item “Outros” é a contribuição ao
INSS de responsabilidade da
Companhia.

O item “Outros” é a contribuição O item “Outros” é a contribuição
ao INSS de responsabilidade da ao INSS de responsabilidade da
Companhia.
Companhia.

Remuneração variável
Bônus

0,00

717.080,00
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Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

Pós-emprego

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020, (i) o
número de membros do Conselho de
Administração foi apurado de acordo
com a média anual do número de
membros de referido órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais; e (ii) os valores registrados
na rubrica “outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020,
(i) o número de membros da
Diretoria Estatutária foi apurado
de acordo com a média anual do
número de membros de referido
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais; e (ii)
os valores registrados na rubrica
“outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020,
(i) o número de membros do
Conselho Fiscal foi apurado de
acordo com a média anual do
número de membros de referido
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais; e (ii)
os valores registrados na rubrica
“outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

0,00

3.021.134,12

0,00

Descrição de outras
remunerações variáveis

Observação

Total da remuneração

3.021.134,12

Remuneração total do Exercício Social em 31/12/2017 - Valores Anuais
Conselho de Administração

Diretoria Estatutária

Conselho Fiscal

Total

Nº total de membros

7,00

2,58

0,00

9,58

Nº de membros remunerados

0,00

2,58

0,00

2,58

Salário ou pró-labore

0,00

1.194.333,24

0,00

1.194.333,24

Benefícios direto e indireto

0,00

108.990,00

0,00

108.990,00

Participações em comitês

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

219.200,00

0,00

219.200,00

Bônus

0,00

640.273,98

0,00

640.273,98

Participação de resultados

0,00

0,00

0,00

0,00

Participação em reuniões

0,00

0,00

0,00

0,00

Comissões

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Remuneração fixa anual

Descrição de outras
remunerações fixas

Remuneração variável

Descrição de outras
remunerações variáveis

Pós-emprego
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Cessação do cargo

0,00

0,00

0,00

0,00

Baseada em ações (incluindo
opções)

0,00

0,00

0,00

0,00

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020, (i) o
número de membros do Conselho de
Administração foi apurado de acordo
com a média anual do número de
membros de referido órgão apurado
mensalmente, com duas casas
decimais; e (ii) os valores registrados
na rubrica “outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020,
(i) o número de membros da
Diretoria Estatutária foi apurado
de acordo com a média anual do
número de membros de referido
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais; e (ii)
os valores registrados na rubrica
“outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração.

Conforme disposto no OfícioCircular/CVM/SEP/N°02/2020,
(i) o número de membros do
Conselho Fiscal foi apurado de
acordo com a média anual do
número de membros de referido
órgão apurado mensalmente,
com duas casas decimais; e (ii)
os valores registrados na rubrica
“outros” se referem aos
encargos incidentes sobre a
remuneração. -

0,00

2.162.797,22

0,00

Observação

Total da remuneração
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
5HPXQHUDomRYDULiYHOGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRGLUHWRULDHVWDWXWiULDHFRQVHOKR
ILVFDO
3UHYLVWD


SDUD

&RQVHOKR
$GPLQLVWUDomR

GH

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

1WRWDOGHPHPEURV









1 GH PHPEURV
UHPXQHUDGRV









9DORUPtQLPRSUHYLVWR
QR
SODQR
GH
UHPXQHUDomR

1$



1$



9DORU
Pi[LPR
SUHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR

1$



1$



9DORU SUHYLVWR QR
SODQR
GH
UHPXQHUDomR±PHWDV
DWLQJLGDV

1$



1$



%{QXV

3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPRSUHYLVWR
QR
SODQR
GH
UHPXQHUDomR

1$

1$

1$

1$

9DORU
Pi[LPR
SUHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR

1$

1$

1$

1$

9DORU SUHYLVWR QR
SODQR
GH
UHPXQHUDomR±PHWDV
DWLQJLGDV

1$

1$

1$

1$



&RQVHOKR
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

1WRWDOGHPHPEURV





1$



1 GH PHPEURV
UHPXQHUDGRV





1$



9DORUPtQLPRSUHYLVWR
QR
SODQR
GH
UHPXQHUDomR

1$



1$



9DORU
Pi[LPR
SUHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR

1$



1$



9DORU SUHYLVWR QR
SODQR
GH
UHPXQHUDomR±PHWDV
DWLQJLGDV

1$



1$



9DORU HIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGR
QR
UHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
VRFLDO

1$



1$



1$

1$

1$


GH

%{QXV

3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPRSUHYLVWR
QR
SODQR
GH
UHPXQHUDomR

1$
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
9DORU
Pi[LPR
SUHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR

1$

1$

1$

1$

9DORU SUHYLVWR QR
SODQR
GH
UHPXQHUDomR±PHWDV
DWLQJLGDV

1$

1$

1$

1$

9DORU HIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGR
QR
UHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
VRFLDO

1$

1$

1$

1$



&RQVHOKR
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

1WRWDOGHPHPEURV









1 GH PHPEURV
UHPXQHUDGRV









9DORUPtQLPRSUHYLVWR
QR
SODQR
GH
UHPXQHUDomR

1$



1$



9DORU
Pi[LPR
SUHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR

1$



1$



9DORU SUHYLVWR QR
SODQR
GH
UHPXQHUDomR±PHWDV
DWLQJLGDV

1$



1$



9DORU HIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGR
QR
UHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
VRFLDO

1$



1$




GH

%{QXV

3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPRSUHYLVWR
QR
SODQR
GH
UHPXQHUDomR

1$

1$

1$

1$

9DORU
Pi[LPR
SUHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR

1$

1$

1$

1$

9DORU SUHYLVWR QR
SODQR
GH
UHPXQHUDomR±PHWDV
DWLQJLGDV

1$

1$

1$

1$

9DORU HIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGR
QR
UHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
VRFLDO

1$

1$

1$

1$



&RQVHOKR
$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

&RQVHOKR)LVFDO

7RWDO

1WRWDOGHPHPEURV









1 GH PHPEURV
UHPXQHUDGRV









1$



1$




GH

%{QXV
9DORUPtQLPRSUHYLVWR
QR
SODQR
GH
UHPXQHUDomR
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13.3 - Remuneração Variável do Conselho de Administração, Diretoria Estatutária E
Conselho Fiscal
9DORU
Pi[LPR
SUHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR

1$



1$



9DORU SUHYLVWR QR
SODQR
GH
UHPXQHUDomR±PHWDV
DWLQJLGDV

1$



1$



9DORU HIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGR
QR
UHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
VRFLDO

1$



1$



3DUWLFLSDomRQRVUHVXOWDGRV
9DORUPtQLPRSUHYLVWR
QR
SODQR
GH
UHPXQHUDomR

1$

1$

1$

1$

9DORU
Pi[LPR
SUHYLVWR QR SODQR GH
UHPXQHUDomR

1$

1$

1$

1$

9DORU SUHYLVWR QR
SODQR
GH
UHPXQHUDomR±PHWDV
DWLQJLGDV

1$

1$

1$

1$

9DORU HIHWLYDPHQWH
UHFRQKHFLGR
QR
UHVXOWDGRGRH[HUFtFLR
VRFLDO

1$

1$

1$

1$
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13.4 - Plano de Remuneração Baseado em Ações do Conselho de Administração E
Diretoria Estatutária
  3ODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP Do}HV GR FRQVHOKR GH DGPLQLVWUDomR H GLUHWRULD
HVWDWXWiULD
D

WHUPRVHFRQGLo}HVJHUDLV

(PDVVHPEOHLDJHUDOH[WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHMXOKRGHRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD
DSURYDUDPR3ULPHLUR3ODQRGH2SomRGH&RPSUDGH$o}HVGD&RPSDQKLD ³3ODQR´ FXMRREMHWRp
D FRQFHVVmR GH RSo}HV GH FRPSUD GH Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD DRV DGPLQLVWUDGRUHV
HPSUHJDGRV H SUHVWDGRUHV GH VHUYLoRV DWXDLV H IXWXURV GD &RPSDQKLD RX GH VXDV VXEVLGLiULDV
³3DUWLFLSDQWHV´ 
(PGHMXOKRGHIRLDSURYDGDHPUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDR
3ULPHLUR3URJUDPDGH2SomRGH&RPSUDGH$o}HVGD&RPSDQKLD ³3URJUDPD´ (PGHDJRVWR
GH  IRL DSURYDGD HP UHXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD R 6HJXQGR
3URJUDPDGH2SomRGH&RPSUDGH$o}HVGD&RPSDQKLD ³3URJUDPD´HHPFRQMXQWRFRPR
3URJUDPDRV³3URJUDPDV´ 
E

SULQFLSDLVREMHWLYRVGRSODQR

2VSULQFLSDLVREMHWLYRVGR3ODQRVmR L HVWLPXODURr[LWRQDFRQVHFXomRGRVREMHWLYRVVRFLDLVGD
&RPSDQKLD LL  DOLQKDU RV LQWHUHVVHV GRV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD DRV GRV DGPLQLVWUDGRUHV
HPSUHJDGRV H SUHVWDGRUHV GH VHUYLoR GD &RPSDQKLD RX GH RXWUDV VRFLHGDGHV VRE R FRQWUROH GD
&RPSDQKLD H LLL  SRVVLELOLWDU j &RPSDQKLD DWUDLU PRWLYDU H UHWHU DGPLQLVWUDGRUHV HPSUHJDGRV H
SUHVWDGRUHVGHVHUYLoRV
F

IRUPDFRPRRSODQRFRQWULEXLSDUDHVVHVREMHWLYRV

23ODQRFRQIHUHDRVVHXVSDUWLFLSDQWHVDSRVVLELOLGDGHGHVHWRUQDUHPDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD$R
SRVVLELOLWDUTXHRVSDUWLFLSDQWHVVHWRUQHPDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDHVSHUDVHTXHHVWHVWHQKDP
IRUWHVLQFHQWLYRVSDUDFRPSURPHWHUVHHIHWLYDPHQWHFRPDFULDomRGHYDORUHH[HUoDPVXDVIXQo}HV
GH PDQHLUD D LQWHJUDUVH DRV LQWHUHVVHV GRV DFLRQLVWDV DRV REMHWLYRV VRFLDLV H DRV SODQRV GH
FUHVFLPHQWR GD &RPSDQKLD DVVLP PD[LPL]DQGR VHXV OXFURV 2 3ODQR HVWLPXOD RV SDUWLFLSDQWHV
DLQGDSRUPHLRGRFRPSURPHWLPHQWRGHVHXVUHFXUVRVSUySULRVDEXVFDUDYDORUL]DomRLPHGLDWDGDV
Do}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDVHPFRQWXGRFRPSURPHWHURFUHVFLPHQWRHDYDORUL]DomRIXWXUD
GDVDo}HVLJXDOPHQWHUHOHYDQWHVHPIDFHGRPRGHORDGRWDGR2PRGHORDGRWDGRHVSHUDVHUHILFD]
FRPRPHFDQLVPRGHUHWHQomRGHDGPLQLVWUDGRUHVHPSUHJDGRVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVHPIDFH
SULQFLSDOPHQWHGRFRPSDUWLOKDPHQWRGDYDORUL]DomRGDVDo}HVGD&RPSDQKLD
G

FRPRRSODQRVHLQVHUHQDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRHPLVVRU

$ &RPSDQKLD DFUHGLWD TXH R 3ODQR VH DGHTXD j VXD SROtWLFD GH UHPXQHUDomR HVWLPXODQGR VHXV
UHVSHFWLYRVEHQHILFLiULRVDSHUVHJXLUHPPHOKRUHVUHVXOWDGRVSDUDD&RPSDQKLDRTXHWHPLPSDFWR
GLUHWRQDUHPXQHUDomRGHGLUHWRUHVFRQVHOKHLURVHPSUHJDGRVFRQVXOWRUHVHDVVHVVRUHVLQGLYLGXDLV
DWXDLVHIXWXURVGD&RPSDQKLDRXGHVXDVVXEVLGLiULDV
H
FRPRRSODQRDOLQKDRVLQWHUHVVHVGRVDGPLQLVWUDGRUHVHGRHPLVVRUDFXUWRPpGLRH
ORQJRSUD]R
2 3ODQR DOLQKD RV LQWHUHVVHV GD &RPSDQKLD GH VHXV GLUHWRUHV FRQVHOKHLURV HPSUHJDGRV
FRQVXOWRUHV H DVVHVVRUHV LQGLYLGXDLV DWXDLV H IXWXURV GD &RPSDQKLD RX GH VXDV VXEVLGLiULDV QD
PHGLGD HP TXH YLVD j RWLPL]DomR GD JHVWmR H D PDQXWHQomR GH VHXV SULQFLSDLV GLUHWRUHV
FRQVHOKHLURVHPSUHJDGRVFRQVXOWRUHVHDVVHVVRUHVLQGLYLGXDLVDWXDLVHIXWXURVGD&RPSDQKLDRX
GHVXDVVXEVLGLiULDVFXMRFRPSURPHWLPHQWRHGHGLFDomRQRGHVHQYROYLPHQWRGHVXDVDWULEXLo}HV
LPSDFWDUmRSRVLWLYDPHQWHRVUHVXOWDGRVGD&RPSDQKLDQRFXUWRHORQJRSUD]R
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Q~PHURPi[LPRGHDo}HVDEUDQJLGDV

23ODQRSUHYrXPDGLOXLomRPi[LPDWRWDOGHDRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDFRQVLGHUDQGRDVDo}HVGH
HPLVVmRGD&RPSDQKLDDVHUHPHPLWLGDVHPGHFRUUrQFLDGRH[HUFtFLRGDVRSo}HVGHFRPSUD REVHUYDGR
TXHFRQVLGHUDQGRRFDSLWDODXWRUL]DGRDSURYDGRSRUPHLRGDDVVHPEOHLDJHUDOH[WUDRUGLQiULDGD&RPSDQKLD
UHDOL]DGDHPGHMXOKRGHROLPLWHJOREDOGHDo}HVTXHSRGHPVHUHPLWLGDVSRUGHFLVmRGRFRQVHOKR
GHDGPLQLVWUDomRVHPQHFHVVLGDGHGHDSURYDomRHPDVVHPEOHLDJHUDOpGHDo}HV 
23URJUDPDSUHYrROLPLWHJOREDOGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDDVHUHPHPLWLGDVHP
GHFRUUrQFLDGRH[HUFtFLRGDVRSo}HVGHFRPSUDUHSUHVHQWDQGRXPDGLOXLomRPi[LPDWRWDOGHDRV
DFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD FRQVLGHUDQGRRQ~PHURGHDo}HVHPLWLGDVSHOD&RPSDQKLDTXDQGRQDGDWDGH
DSURYDomRGR3URJUDPD 23URJUDPDSUHYrROLPLWHJOREDOGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLD
D VHUHP HPLWLGDV HP GHFRUUrQFLD GR H[HUFtFLR GDV RSo}HV GH FRPSUD QR kPELWR GR  3URJUDPD
UHSUHVHQWDQGRXPDGLOXLomRPi[LPDWRWDOGHDRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLD FRQVLGHUDQGRRQ~PHUR
GHDo}HVHPLWLGDVSHOD&RPSDQKLDTXDQGRQDGDWDGHDSURYDomRGR3URJUDPD 
J

Q~PHURPi[LPRGHRSo}HVDVHUHPRXWRUJDGDV

23ODQRSUHYrXPDGLOXLomRPi[LPDWRWDOGHDRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDFRQVLGHUDQGRDVDo}HVGH
HPLVVmRGD&RPSDQKLDDVHUHPHPLWLGDVHPGHFRUUrQFLDGRH[HUFtFLRGDVRSo}HVGHFRPSUD1DGDWD
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDFRQVLGHUDQGRR3URJUDPDHR3URJUDPDKDYLDPVLGRRXWRUJDGDV
RSo}HVTXHFDVRH[HUFLGDVUHSUHVHQWDUmRQRPi[LPRGRFDSLWDOVRFLDOWRWDOGD&RPSDQKLD
FRQVLGHUDQGRRQ~PHURGHDo}HVHPLWLGDVSHOD&RPSDQKLDQDGDWDGHDSURYDomRGR3ODQR 
K

FRQGLo}HVGHDTXLVLomRGHDo}HV

1RV WHUPRV GR 3ODQR DV RSo}HV VmR LQLFLDOPHQWH FRQFHGLGDV DR 3DUWLFLSDQWH VHP GLUHLWR GH
H[HUFtFLR $ DTXLVLomR GR GLUHLWR DR H[HUFtFLR GDV RSo}HV SHOR 3DUWLFLSDQWH HVWDUi VXMHLWD DR
WUDQVFXUVRGRVSUD]RVGHFDUrQFLDGHDFDGDDQLYHUViULRHDRSDJDPHQWRGR3UrPLRRXVHMD
R SDUWLFLSDQWH GHYHUi SDJDU j &RPSDQKLD XP YDORU D WtWXOR GH SUrPLR TXH VHUi GHILQLGR QRV
UHVSHFWLYRVFRQWUDWRV
L

FULWpULRVSDUDIL[DomRGRSUHoRGHDTXLVLomRRXH[HUFtFLR

2 SUHoR GH H[HUFtFLR D VHU SDJR SHORV 3DUWLFLSDQWHV TXDQGR GD DTXLVLomR GDV Do}HV VHUi
HTXLYDOHQWH DR SUHoR GD DomR GHYLGDPHQWH FRUULJLGR SHOD YDULDomR GR ,3&$ GHVGH D GDWD GH
DSURYDomRGRUHVSHFWLYRSURJUDPDDWpDGDWDGRVHXHIHWLYRSDJDPHQWR2SUHoRGDDomRIRLGHILQLGR
GH DFRUGR FRP RV FULWpULRV GH IL[DomR GHILQLGRV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR TXDQGR GD
HODERUDomRGHFDGDSURJUDPD3DUDR3URJUDPDRSUHoRGDDomRIRLFDOFXODGRFRPEDVHQRYDORU
GHDYDOLDomRGD&RPSDQKLD (%,7'$GHDMXVWDGR PXOWLSOLFDGRSRUXPP~OWLSORHGHVVHYDORU
UHGX]LGDDGtYLGDOtTXLGDFDL[DHHQWmRGLYLGLGRSHORQ~PHURGHDo}HVFKHJDQGRDRSUHoRGHDomR
5  SRU DomR -i QR  3URJUDPD R PHVPR PHFDQLVPR GH FiOFXOR IRL XWLOL]DGR SRUpP
FRQVLGHUDQGRR(%,7'$GHDMXVWDGRUHVXOWDQGRQRSUHoRGHDomRGH5
M

FULWpULRVSDUDIL[DomRGRSUD]RGHH[HUFtFLR

&DGD3DUWLFLSDQWHWHUiRGLUHLWRGHH[HUFHUVXDVUHVSHFWLYDVRSo}HVGXUDQWHRSUD]RGHQRPi[LPR
GLDVFRQWDGRVGDGDWDQDTXDOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRWLILFDURV3DUWLFLSDQWHVVREUHD
RFRUUrQFLDGHXPHYHQWRGHOLTXLGH]DSyVRTXDOUHVWDUmRDXWRPDWLFDPHQWHH[WLQWDVDVRSo}HVQmR
H[HUFLGDVLQGHSHQGHQWHPHQWHGHTXDOTXHUFRPXQLFDomRSUpYLDGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
N

IRUPDGHOLTXLGDomR

2 SUHoR GH H[HUFtFLR QR kPELWR GR 3ODQR VHUi SDJR SHOR 3DUWLFLSDQWH QDV IRUPDV H SUD]RV
GHWHUPLQDGRV SHOR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRP EDVH QR YDORU MXVWR GH PHUFDGR GDV Do}HV
VXEMDFHQWHVQDGDWDGDRXWRUJD&RPRSURSyVLWRGHVDWLVID]HURH[HUFtFLRGDVRSo}HVD&RPSDQKLD
SRGHUiDFULWpULRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR D HPLWLUQRYDVDo}HVGHQWURGROLPLWHGRFDSLWDO
VRFLDODXWRUL]DGRGD&RPSDQKLDRX E YHQGHUDo}HVPDQWLGDVHPWHVRXUDULD
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UHVWULo}HVjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV

1D KLSyWHVH GD RFRUUrQFLD GH TXDOTXHU YHQGD SULYDGD GH SDUWH RX GD WRWDOLGDGH GDV Do}HV GD
&RPSDQKLDDWHUFHLURLQWHUHVVDGRTXHLPSOLTXHDOLHQDomRGHFRQWUROHR3DUWLFLSDQWHFRQFRUGDHP
DOLHQDU D WRWDOLGDGH GDV Do}HV GH VXD UHVSHFWLYD WLWXODULGDGH HP IDYRU GR WHUFHLUR TXH GHVHMDU
DGTXLULURFRQWUROHGD&RPSDQKLDFRPSURPHWHQGRVHDDVVXPLUDVREULJDo}HVHGLUHLWRVSUHYLVWRV
QRVFRQWUDWRVUHODWLYRVDRUHIHULGRHYHQWRGHOLTXLGH]QDVPHVPDVFRQGLo}HVGHSUHoRDSOLFiYHLV
DRVGHPDLVDFLRQLVWDVVDOYRQDKLSyWHVHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHFLGLUGHPRGRGLYHUVR
P
FULWpULRVHHYHQWRVTXHTXDQGRYHULILFDGRVRFDVLRQDUmRDVXVSHQVmRDOWHUDomRRX
H[WLQomRGRSODQR
1DVKLSyWHVHVGHGLVVROXomRWUDQVIRUPDomRLQFRUSRUDomRIXVmRFLVmRRXTXDOTXHURXWUDIRUPDGH
UHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDHQYROYHQGRD&RPSDQKLDHPUD]mRGDTXDOD&RPSDQKLDGHL[HGHH[LVWLU
R3ODQRWHUPLQDUiDXWRPDWLFDPHQWHHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDGHYHUiDVHX
H[FOXVLYR FULWpULR GHWHUPLQDU TXH QR kPELWR GD HVWUXWXUDVRFLHWiULD UHPDQHVFHQWH VHMD LQVWLWXtGR
QRYR SODQR GH RSomR GH FRPSUD GH Do}HV TXH FRQWHPSOH D VXEVWLWXLomR GDV RSo}HV SRU QRYDV
RSo}HVGHHPLVVmRGDHQWLGDGHVXFHVVRUDVXDVDILOLDGDVRXVXEVLGLiULDV
Q
HIHLWRVGDVDtGDGRDGPLQLVWUDGRUGRVyUJmRVGRHPLVVRUVREUHVHXVGLUHLWRVSUHYLVWRV
QRSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV
Desligamento por Iniciativa do Participante1DKLSyWHVHGHR3DUWLFLSDQWHGHVOLJDUVHGD&RPSDQKLD
SRUYRQWDGHSUySULDSHGLQGRGHPLVVmRUHQXQFLDQGRDRVHXFDUJRGHDGPLQLVWUDGRURXUHVFLQGLQGR
VHX FRQWUDWR GH SUHVWDomR GH VHUYLoRV WRGDV DV RSo}HV DGTXLULGDV H DV RSo}HV QmR DGTXLULGDV
H[LVWHQWHV QD GDWD GR VHX GHVOLJDPHQWR UHVWDUmR DXWRPDWLFDPHQWH H[WLQWDV GH SOHQR GLUHLWR
LQGHSHQGHQWHPHQWHGHDYLVRSUpYLRRXTXDOTXHULQGHQL]DomR
Desligamento por Justa Causa ou Violação de Deveres.1DKLSyWHVHGHR3DUWLFLSDQWHVHUGHVOLJDGRGD
&RPSDQKLDSRUYRQWDGHGHVWDPHGLDQWHGHPLVVmRSRUMXVWDFDXVDGHVWLWXLomRSRUYLRODomRGRVGHYHUHVH
DWULEXLo}HVGRVHXFDUJRGHDGPLQLVWUDGRURXUHVFLVmRMXVWLILFDGDGRFRQWUDWRGHSUHVWDomRGHVHUYLoRVWRGDV
DV RSo}HV DGTXLULGDV H DV RSo}HV QmR DGTXLULGDV H[LVWHQWHV QD GDWD GR VHX GHVOLJDPHQWR UHVWDUmR
DXWRPDWLFDPHQWHH[WLQWDVGHSOHQRGLUHLWRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHDYLVRSUpYLRRXTXDOTXHULQGHQL]DomR
Desligamento por Iniciativa da Companhia.1DKLSyWHVHGHR3DUWLFLSDQWHVHUGHVOLJDGRGD&RPSDQKLDSRU
YRQWDGHGHVWDPHGLDQWHGHPLVVmRVHPMXVWDFDXVDGHVWLWXLomRVHPYLRODomRGRVGHYHUHVHDWULEXLo}HVGR
VHXFDUJRGHDGPLQLVWUDGRURXUHVFLVmRLPRWLYDGDGRFRQWUDWRGHSUHVWDomRGHVHUYLoRV L DVRSo}HVQmR
DGTXLULGDV H[LVWHQWHV QD GDWD GR VHX GHVOLJDPHQWR UHVWDUmR DXWRPDWLFDPHQWH H[WLQWDV H LL  DV RSo}HV
DGTXLULGDVH[LVWHQWHVQDGDWDGRVHXGHVOLJDPHQWRVHUmRPDQWLGDVSHORSDUWLFLSDQWH
Desligamento por Aposentadoria. 1D KLSyWHVH GH R 3DUWLFLSDQWH GHVOLJDUVH GD &RPSDQKLD SRU
DSRVHQWDGRULD L  DV RSo}HV QmR DGTXLULGDV H[LVWHQWHV QD GDWD GR VHX GHVOLJDPHQWR UHVWDUmR
DXWRPDWLFDPHQWHH[WLQWDVH LL DVRSo}HVDGTXLULGDVH[LVWHQWHVQDGDWDGRVHXGHVOLJDPHQWRVHUmR
PDQWLGDVSHORSDUWLFLSDQWH
Desligamento por Invalidez Permanente1DKLSyWHVHGHR3DUWLFLSDQWHGHVOLJDUVHGD&RPSDQKLD
SRU LQYDOLGH] SHUPDQHQWH L  DV RSo}HV QmR DGTXLULGDV H[LVWHQWHV QD GDWD GR VHX GHVOLJDPHQWR
UHVWDUmR DXWRPDWLFDPHQWH H[WLQWDV H LL  DV RSo}HV DGTXLULGDV H[LVWHQWHV QD GDWD GR VHX
GHVOLJDPHQWRVHUmRPDQWLGDVSHORSDUWLFLSDQWH
Desligamento por Falecimento. 1D KLSyWHVH GH R 3DUWLFLSDQWH GHVOLJDUVH GD &RPSDQKLD SRU
IDOHFLPHQWR L  DV RSo}HV QmR DGTXLULGDV H[LVWHQWHV QD GDWD GR VHX GHVOLJDPHQWR UHVWDUmR
DXWRPDWLFDPHQWH H[WLQWDV H LL  DV RSo}HV DGTXLULGDV H[LVWHQWHV QD GDWD GR GHVOLJDPHQWR VHUmR
PDQWLGDVSHORVKHUGHLURVHVXFHVVRUHVOHJDLVGRSDUWLFLSDQWH
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5HPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDHVWDWXWiULD
3UHYLVWDSDUDR([HUFtFLR6RFLDOILQGRHP


&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

1WRWDOGHPHPEURV





1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV





'DWDGHRXWRUJD

-XOKR

$JRVWR

4XDQWLGDGHGHRSo}HVRXWRUJDGDV





3UD]R SDUD TXH DV RSo}HV VH WRUQHP
H[HUFtYHLV

(PDQRVRXGXUDQWHR,32RTXH
RFRUUHUDQWHV

(PDQRVRXGXUDQWHR,32RTXH
RFRUUHUDQWHV

3UD]RPi[LPRSDUDH[HUFtFLRGDVRSo}HV

([HUFtFLR 2EULJDWyULR HP DWp 
GLDVDSyVR,32
1$

([HUFtFLR2EULJDWyULRHPDWpGLDV
DSyVR,32
1$

'DV RSo}HV HP DEHUWR QR LQtFLR GR
H[HUFtFLRVRFLDO





'DVRSo}HVSHUGLGDVGXUDQWHRH[HUFtFLR
VRFLDO

1$

1$

'DV RSo}HV H[HUFLGDV GXUDQWH R
H[HUFtFLRVRFLDO

1$

1$

'DV RSo}HV H[SLUDGDV GXUDQWH R
H[HUFtFLRVRFLDO

1$

1$

9DORU MXVWR GDV RSo}HV QD GDWD GH FDGD
RXWRUJD

5

5

'LOXLomRSRWHQFLDOQRFDVRGRH[HUFtFLRGH
WRGDVDVRSo}HVRXWRUJDGDV





2XWRUJDGHRSo}HVGHFRPSUDVGHDo}HV

3UD]RGHUHVWULomRjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV
3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGHH[HUFtFLR


([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHP


&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

1WRWDOGHPHPEURV





1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV





'DWDGHRXWRUJD

-XOKR

1$

4XDQWLGDGHGHRSo}HVRXWRUJDGDV




1$

3UD]RSDUDTXHDVRSo}HVVHWRUQHPH[HUFtYHLV

(P  DQRV RX GXUDQWH R ,32 R
TXHRFRUUHUDQWHV
([HUFtFLR 2EULJDWyULR HP DWp 
GLDVDSyVR,32
1$

2XWRUJDGHRSo}HVGHFRPSUDVGHDo}HV

3UD]RPi[LPRSDUDH[HUFtFLRGDVRSo}HV
3UD]RGHUHVWULomRjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV

1$
1$
1$

3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGHH[HUFtFLR
'DVRSo}HVHPDEHUWRQRLQtFLRGRH[HUFtFLR
VRFLDO



'DV RSo}HV SHUGLGDV GXUDQWH R H[HUFtFLR
VRFLDO

1$

'DV RSo}HV H[HUFLGDV GXUDQWH R H[HUFtFLR
VRFLDO

1$

'DV RSo}HV H[SLUDGDV GXUDQWH R H[HUFtFLR
VRFLDO

1$

1$
1$
1$
1$
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9DORUMXVWRGDVRSo}HVQDGDWDGHFDGDRXWRUJD

5


'LOXLomRSRWHQFLDOQRFDVRGRH[HUFtFLRGHWRGDV
DVRSo}HVRXWRUJDGDV



1$
1$


([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHP


&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

1WRWDOGHPHPEURV





1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV





1$

1$

2XWRUJDGHRSo}HVGHFRPSUDVGHDo}HV
'DWDGHRXWRUJD
4XDQWLGDGHGHRSo}HVRXWRUJDGDV

1$

1$

3UD]RSDUDTXHDVRSo}HVVHWRUQHPH[HUFtYHLV

1$

1$

3UD]RPi[LPRSDUDH[HUFtFLRGDVRSo}HV

1$

1$

3UD]RGHUHVWULomRjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV

1$

1$

3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGHH[HUFtFLR

1$

1$

'DVRSo}HVHPDEHUWRQRLQtFLRGRH[HUFtFLR
VRFLDO

1$

1$

'DV RSo}HV SHUGLGDV GXUDQWH R H[HUFtFLR
VRFLDO

1$

1$

'DV RSo}HV H[HUFLGDV GXUDQWH R H[HUFtFLR
VRFLDO

1$

1$

'DV RSo}HV H[SLUDGDV GXUDQWH R H[HUFtFLR
VRFLDO

1$

1$

9DORUMXVWRGDVRSo}HVQDGDWDGHFDGDRXWRUJD

1$

1$

'LOXLomRSRWHQFLDOQRFDVRGRH[HUFtFLRGHWRGDV
DVRSo}HVRXWRUJDGDV

1$

1$



&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

1WRWDOGHPHPEURV





1GHPHPEURVUHPXQHUDGRV






([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHP

2XWRUJDGHRSo}HVGHFRPSUDVGHDo}HV
'DWDGHRXWRUJD

1$

1$

4XDQWLGDGHGHRSo}HVRXWRUJDGDV

1$

1$

3UD]RSDUDTXHDVRSo}HVVHWRUQHPH[HUFtYHLV

1$

1$

3UD]RPi[LPRSDUDH[HUFtFLRGDVRSo}HV

1$

1$

3UD]RGHUHVWULomRjWUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV

1$

1$

3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGHH[HUFtFLR

1$

1$

'DVRSo}HVHPDEHUWRQRLQtFLRGRH[HUFtFLR
VRFLDO

1$

1$

'DV RSo}HV SHUGLGDV GXUDQWH R H[HUFtFLR
VRFLDO

1$

1$

'DV RSo}HV H[HUFLGDV GXUDQWH R H[HUFtFLR
VRFLDO

1$

1$
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'DV RSo}HV H[SLUDGDV GXUDQWH R H[HUFtFLR
VRFLDO

1$

1$

9DORUMXVWRGDVRSo}HVQDGDWDGHFDGDRXWRUJD

1$

1$

'LOXLomRSRWHQFLDOQRFDVRGRH[HUFtFLRGHWRGDV
DVRSo}HVRXWRUJDGDV

1$

1$
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13.6 - Opções em Aberto

,QIRUPDo}HVVREUHDVRSo}HVHPDEHUWRGHWLGDVSHORFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHSHOD
GLUHWRULDHVWDWXWiULD
([HUFtFLR6RFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH


&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

'LUHWRULD(VWDWXWiULD

1WRWDOGHPHPEURV





1
GH
UHPXQHUDGRV









4XDQWLGDGH



1$

'DWD HP TXH VH WRPDUmR
H[HUFtYHLV

(PDQRVRXGXUDQWHR,32RTXHRFRUUHU
DQWHV

1$

3UD]R
Pi[LPR
SDUD
H[HUFtFLRGDVRSo}HV

([HUFtFLR2EULJDWyULRHPDWpGLDVDSyVR
,32

1$

3UD]R GH UHVWULomR j
WUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV

1$

1$

3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGH
H[HUFtFLR



1$

9DORU MXVWR GDV RSo}HV QR
~OWLPR GLD GR H[HUFtFLR
VRFLDO

5

1$

2So}HVH[HUFtYHLV

1$

1$

4XDQWLGDGH

1$

1$

3UD]R
Pi[LPR
SDUD
H[HUFtFLRGDVRSo}HV

1$

1$

3UD]R GH UHVWULomR j
WUDQVIHUrQFLDGDVDo}HV

1$

1$

3UHoRPpGLRSRQGHUDGRGH
H[HUFtFLR

1$

1$

9DORU MXVWR GDV RSo}HV QR
~OWLPR GLD GR H[HUFtFLR
VRFLDO

1$

1$

9DORU MXVWR GR WRWDO GDV
RSo}HV QR ~OWLPR GLD GR
H[HUFtFLR

1$

1$

2So}HV
H[HUFtYHLV

PHPEURV

DLQGD

QmR
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13.7 - Opções Exercidas E Ações Entregues

  2So}HV H[HUFLGDV H Do}HV HQWUHJXHV UHODWLYDV j UHPXQHUDomR EDVHDGD HP Do}HV GR
FRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRHGDGLUHWRULDHVWDWXWiULD
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHQmRKRXYHTXDOTXHUH[HUFtFLRGHRSomRGHFRPSUDGHDo}HVSHORV
DGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLV
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13.8 - Precificação Das Ações/opções

,QIRUPDo}HVQHFHVViULDVSDUDDFRPSUHHQVmRGRVGDGRVGLYXOJDGRVQRVLWHQVD
0pWRGRGHSUHFLILFDomRGRYDORUGDVDo}HVHGDVRSo}HV
D

PRGHORGHSUHFLILFDomR

2PRGHORHPSUHJDGRQDGHWHUPLQDomRGRSUHoRMXVWRGDRSomRGRWLSREHUPXGDpXPDYDULDomRGR
PRGHORGH&R[5RVV5XELQVWHLQPDLVFRQKHFLGRFRPRPRGHORGHiUYRUHVELQRPLDLV
E
GDGRV H SUHPLVVDV XWLOL]DGDV QR PRGHOR GH SUHFLILFDomR LQFOXLQGR R SUHoR PpGLR
SRQGHUDGR GDV Do}HV SUHoR GH H[HUFtFLR YRODWLOLGDGH HVSHUDGD SUD]R GH YLGD GD RSomR
GLYLGHQGRVHVSHUDGRVHDWD[DGHMXURVOLYUHGHULVFR
Preço de exercício
(PGHMXOKRGHQRkPELWRGR3URJUDPDRSUHoRGHH[HUFtFLRGDVRSo}HVIRLIL[DGRHP
5SDUDFDGDDomRFRUULJLGDSHODYDULDomRGR,3&$GHVGHDGDWDGHDSURYDomRGRSURJUDPD
DWpDGDWDGRVHXHIHWLYRSDJDPHQWR
(PGHDJRVWRGHQRkPELWRGR3URJUDPDRSUHoRGHH[HUFtFLRGDVRSo}HVIRLIL[DGRHP
5SDUDFDGDDomRFRUULJLGDSHODYDULDomRGR,3&$GHVGHDGDWDGHDSURYDomRGRSURJUDPD
DWpDGDWDGRVHXHIHWLYRSDJDPHQWR
Taxa de juros livre de risco
$WD[DGHMXURVOLYUHGHULVFRIRLFDOFXODGDFRPEDVHQDWD[DGHUHWRUQRREWLGDHPXPLQYHVWLPHQWR
TXH R LQYHVWLGRU WtSLFR QR PHUFDGR FRQVLGHUH VHU OLYUH GH ULVFR 1R FDVR GRV 3URJUDPDV IRL
FRQVLGHUDGRR7%RQGDPHULFDQRFRPYHQFLPHQWRHPDQRVFRPRSDUkPHWUR
Volatilidade
$YRODWLOLGDGHGDVDo}HVIRLGHWHUPLQDGDFRPEDVHQDYRODWLOLGDGHPpGLDGHGDVFRPSDQKLDV
FRPSDUiYHLV
Dividendos
$GLVWULEXLomRGHGLYLGHQGRVQmRIRLFRQVLGHUDGDSDUDDDQiOLVH
Prazo de vida
2 SUD]R GH YLGD GDV RSo}HV p GHWHUPLQDGR LQGLYLGXDOPHQWH HP FDGD FRQWUDWR FHOHEUDGR FRP R
UHVSHFWLYREHQHILFLiULRVHQGRTXHRSUD]RGHH[HUFtFLRIRLHVWDEHOHFLGRGDVHJXLQWHIRUPD L 
GDVRSo}HVVHUmRH[HUFtYHLVDSyVRDQLYHUViULRGDGDWDGHRXWRUJD LL GDVRSo}HVVHUmR
H[HUFtYHLVDSyVRDQLYHUViULRGDGDWDGHRXWRUJD LLL GDVRSo}HVVHUmRH[HUFtYHLVDSyVR
DQLYHUViULRGDGDWDGHRXWRUJD LY GDVRSo}HVVHUmRH[HUFtYHLVDSyVRDQLYHUViULRGDGDWD
GHRXWRUJDH Y GDVRSo}HVVHUmRH[HUFtYHLVDSyVRDQLYHUViULRGDGDWDGHRXWRUJD
$GHPDLVDVRSo}HVWrPXPDGDWDOLPLWHSDUDH[HUFtFLRGHPRGRTXHVRPHQWHSRGHUmRVHUH[HUFLGDV
SHORV3DUWLFLSDQWHVGXUDQWHXPSUD]RGHQRPi[LPR VHLV DQRVFRQWDGRVGDGDWDGHDSURYDomR
GR UHVSHFWLYR SURJUDPD SRGHQGR R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR D VHX H[FOXVLYR FULWpULR UHGX]LU
UHIHULGRSUD]R
3RUILPQDKLSyWHVHGHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRLQIRUPDUDR3DUWLFLSDQWHDRFRUUrQFLDGHXP
HYHQWRGHOLTXLGH] DVVLPHQWHQGLGR L TXDOTXHURIHUWDS~EOLFDGHDo}HVHPEROVDGHYDORUHV LL 
TXDOTXHU RSHUDomR RX DWR VRFLHWiULR LQFOXLQGR UHRUJDQL]Do}HV VRFLHWiULDV FXMR UHVXOWDGR VHMD D
DOLHQDomR GH FRQWUROH PHGLDQWH D YHQGD SULYDGD GH SDUWH RX GD WRWDOLGDGH GDV Do}HV D WHUFHLUR
LQWHUHVVDGRFRPHIHWLYRUHFHELPHQWRGRYDORURXGHSDUWHGRYDORUHPPRHGDFRUUHQWHQDFLRQDOH
LLL TXDOTXHUDOLHQDomRGHDWLYRVTXHUHSUHVHQWHPDWRWDOLGDGHRXVXEVWDQFLDOPHQWHDWRWDOLGDGH
GRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD  WRGRV RV SUD]RV VHUmR LPHGLDWDPHQWH DQWHFLSDGRV GHYHQGR R
3DUWLFLSDQWHUHDOL]DURSDJDPHQWRGRUHVSHFWLYRSUrPLRHPDWpGLDVFRQWDGRVGDQRWLILFDomRSDUD
TXHVXDVRSo}HVVHWRUQHPRSo}HVDGTXLULGDV
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F
PpWRGRXWLOL]DGRHDVSUHPLVVDVDVVXPLGDVSDUDLQFRUSRUDURVHIHLWRVHVSHUDGRVGH
H[HUFtFLRDQWHFLSDGR
1D KLSyWHVH GD RFRUUrQFLD GH XP HYHQWR GH OLTXLGH] WRGRV RV SUD]RV GH FDUrQFLD VHUmR
LPHGLDWDPHQWHDQWHFLSDGRVGHYHQGRRSDUWLFLSDQWHUHDOL]DURSDJDPHQWRGRSUrPLRHPDWpGLDV
FRQWDGRV GD GDWD GD QRWLILFDomR GR HYHQWR GH OLTXLGH] SDUD TXH VXDV RSo}HV VH WRUQHP RSo}HV
DGTXLULGDV (QWHQGHVH SRU HYHQWR GH OLTXLGH] L  TXDOTXHU RIHUWD S~EOLFD GH Do}HV HP EROVD GH
YDORUHV LL TXDOTXHURSHUDomRRXDWRVRFLHWiULRLQFOXLQGRUHRUJDQL]Do}HVVRFLHWiULDVFXMRUHVXOWDGR
VHMDDDOLHQDomRGHFRQWUROHPHGLDQWHDYHQGDSULYDGDGHSDUWHRXGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVDWHUFHLUR
LQWHUHVVDGRFRPHIHWLYRUHFHELPHQWRGRYDORURXGHSDUWHGRYDORUHPPRHGDFRUUHQWHQDFLRQDO
LLL TXDOTXHUDOLHQDomRGHDWLYRVTXHUHSUHVHQWHPDWRWDOLGDGHRXVXEVWDQFLDOPHQWHDWRWDOLGDGH
GRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLD H[FOXtGDVTXDLVTXHURSHUDo}HVTXHHQYROYDPDYHQGDGHSDUWLFLSDo}HV
PLQRULWiULDV HP RXWUDV VRFLHGDGHV  2V HIHLWRV HVSHUDGRV GR H[HUFtFLR DQWHFLSDGR QR PRGHOR GH
SUHFLILFDomRQmRIRUDPLQFRUSRUDGRVDRPRGHORGHSUHFLILFDomR
G

IRUPDGHGHWHUPLQDomRGDYRODWLOLGDGHHVSHUDGD

$ YRODWLOLGDGH GDV Do}HV IRL GHWHUPLQDGD FRP EDVH QD YRODWLOLGDGH DQXDO PpGLD GH  GDV
FRPSDQKLDVFRPSDUiYHLVj &RPSDQKLD PHGLGDV QR SHUtRGRGH DWp   3RU
FRPSDUiYHLVj&RPSDQKLDHQWHQGHVHRXWUDVFRPSDQKLDVGHYDUHMRHVHUYLoRVFRPIDWXUDPHQWR
DQXDOVXSHULRUD5PLOK}HV
H
VHDOJXPDRXWUDFDUDFWHUtVWLFDGDRSomRIRLLQFRUSRUDGDQDPHQVXUDomRGHVHXYDORU
MXVWR
$VFDUDFWHUtVWLFDVXWLOL]DGDVIRUDPGHWDOKDGDVDQWHULRUPHQWH
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13.9 - Participações Detidas Por Órgão

  3DUWLFLSDo}HV HPDo}HV FRWDV H RXWURV YDORUHV PRELOLiULRV FRQYHUVtYHLV GHWLGDV SRU
DGPLQLVWUDGRUHVHFRQVHOKHLURVILVFDLV±SRUyUJmR
$ WDEHOD DEDL[R DSUHVHQWD D TXDQWLGDGH GH YDORUHV PRELOLiULRV GLUHWDPHQWH GHWLGRV SRU
DGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDQDGDWDGHHQFHUUDPHQWRGR~OWLPRH[HUFtFLRVRFLDO


&RQVHOKR
$GPLQLVWUDomR
'LUHWRULD

GH

$o}HV2UGLQiULDV
4XDQWLGDGH



$o}HV3UHIHUHQFLDLV
4XDQWLGDGH



















2V DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD 3DXOR 0RUDLV H <JRU 0RXUD VmR DPERV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRHGD'LUHWRULD(VWDWXWiULD'HVVDIRUPDSDUDILQVGHVWHLWHPIRUDPFRQVLGHUDGDVDV
Do}HVSRUHOHVGHWLGDVFRPRPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
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13.10 - Informações Sobre Planos de Previdência Conferidos Aos Membros do Conselho de
Administração E Aos Diretores Estatutários
  ,QIRUPDo}HV VREUH SODQRV GH SUHYLGrQFLD FRQIHULGRV DRV PHPEURV GR FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomRHDRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRV
1mRDSOLFiYHOYLVWRTXHD&RPSDQKLDQmRRIHUHFHSODQRGHSUHYLGrQFLDDRVPHPEURVGR&RQVHOKR
GH$GPLQLVWUDomRHDRVGLUHWRUHVHVWDWXWiULRV
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3,00
1.064.639,92
891.854,28
1.007.044,71

2,50

1.167.916,92

1.167.574,92

1.106.166,87

Nº de membros
remunerados

Valor da maior
remuneração(Reais)

Valor da menor
remuneração(Reais)

Valor médio da
remuneração(Reais)

2,58

2,58
1,00

7,00

31/12/2018

Valor mínimo apurado com a exclusão de membros do órgão pois cargo foi exercido por período inferior a 12 meses.

N/A

N/A

31/12/2018

31/12/2017

Conselho Fiscal

Em 2019, apenas um membro do Conselho de Administração foi remunerado.

31/12/2019

Conselho de Administração

N/A

31/12/2017

31/12/2017

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00

31/12/2018

Diretoria Estatutária

102.905,66

102.905,66

102.905,66

31/12/2019

31/12/2019

838.293,50

744.000,00

897.999,96

31/12/2017

Conselho de Administração

Valor mínimo apurado com a exclusão de membros do órgão pois cargo foi exercido por período inferior a 12 meses.

Observação

3,00

31/12/2018

2,50

31/12/2019

Diretoria Estatutária

Nº de membros

Valores anuais

0,00

0,00

0,00

0,00

7,00

31/12/2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31/12/2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Conselho Fiscal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Versão : 1

PÁGINA: 285 de 407

31/12/2017
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13.12 - Mecanismos de Remuneração ou Indenização Para os Administradores em Caso de
Destituição do Cargo ou de Aposentadoria
  0HFDQLVPRV GH UHPXQHUDomR RX LQGHQL]DomR SDUD RV DGPLQLVWUDGRUHV HP FDVR GH
GHVWLWXLomRGRFDUJRRXGHDSRVHQWDGRULD
1RV WHUPRV GD DSyOLFH GH ' 2 IRL FRQWUDWDGD H[WHQVmR GH FREHUWXUD SDUD SUD]R FRPSOHPHQWDU
SHUSpWXRSDUDDSRVHQWDGRV'HVVDIRUPDDVHJXUDGRUDFRQFHGHUiSUD]RFRPSOHPHQWDUSHUSpWXR
SDUDTXDOTXHUVHJXUDGRDSRVHQWDGRQDKLSyWHVHGH L DDSyOLFHQmRVHUUHQRYDGDRXVXEVWLWXtGD
SRURXWUDFREHUWXUDVHPHOKDQWHRX LL DDSyOLFHVHUUHQRYDGDRXVXEVWLWXtGDSRURXWUDDSyOLFHRX
FREHUWXUD VHPHOKDQWH PDV WDO DSyOLFH GH UHQRYDomR RX VXEVWLWXLomR QmR FRQFHGHU SDUD WDLV
VHJXUDGRVXPSUD]RFRPSOHPHQWDUGHQRPtQLPRDQRV
(QWHQGHVHSRU³VHJXUDGRDSRVHQWDGR´TXDOTXHUVHJXUDGRGDVRFLHGDGHTXHWHQKDVHDSRVHQWDGR
GXUDQWHRSHUtRGRGHYLJrQFLDGRVHJXUR' 2HTXHQmRWHQKDH[HUFLGRQHQKXPFDUJRSRVWHULRU
FRPRVHJXUDGRHPTXDOTXHURXWUDHPSUHVD
$DSyOLFHIRLFRQWUDWDGDFRPD$,*6HJXURV%UDVLO6$HPGHGH]HPEURGHFRPYDOLGDGH
DWpGHGH]HPEURGH2YDORUWRWDOGRSUrPLRGRVHJXURFRQWUDWDGRIRLGH5PLOFRP
OLPLWHPi[LPRGHJDUDQWLDQRYDORUGH5
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13.13 - Percentual na Remuneração Total Detido Por Administradores E Membros do
Conselho Fiscal Que Sejam Partes Relacionadas Aos Controladores
3HUFHQWXDOQDUHPXQHUDomRWRWDOGHWLGRSRUDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGRFRQVHOKR
ILVFDOTXHVHMDPSDUWHVUHODFLRQDGDVDRVFRQWURODGRUHV
$ WDEHOD DEDL[R DSUHVHQWD R SHUFHQWXDO QD UHPXQHUDomR WRWDO GHWLGR SRU DGPLQLVWUDGRUHV TXH
WDPEpPVmRFRQWURODGRUHVQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV



([HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH






&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR







'LUHWRULD







&RQVHOKR)LVFDO
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13.14 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal, Agrupados Por
Órgão, Recebida Por Qualquer Razão Que Não A Função Que Ocupam
5HPXQHUDomRGHDGPLQLVWUDGRUHVHPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDODJUXSDGRVSRUyUJmR
UHFHELGDSRUTXDOTXHUUD]mRTXHQmRDIXQomRTXHRFXSDP
1mRIRUDPUHFRQKHFLGRVYDORUHVQRUHVXOWDGRGD&RPSDQKLDFRPRUHPXQHUDomRGHDGPLQLVWUDGRUHV
HPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDODJUXSDGRVSRUyUJmRUHFHELGDSRUTXDOTXHUUD]mRTXHQmRDIXQomR
TXHRFXSDPQRVWUrV~OWLPRVH[HUFtFLRVVRFLDLV

714

PÁGINA: 288 de 407

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

13.15 - Remuneração de Administradores E Membros do Conselho Fiscal Reconhecida no Resultado de
Controladores, Diretos ou Indiretos, de Sociedades Sob Controle Comum E de Controladas do Emissor

  5HPXQHUDomR GH DGPLQLVWUDGRUHV H PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO UHFRQKHFLGD QR
UHVXOWDGR GH FRQWURODGRUHV GLUHWRV RX LQGLUHWRV GH VRFLHGDGHV VRE FRQWUROH FRPXP H GH
FRQWURODGDVGRHPLVVRU
1mRDSOLFiYHOYLVWRTXHQHQKXPDUHPXQHUDomRGHDGPLQLVWUDGRUHVRXPHPEURVGRFRQVHOKRILVFDO
GD&RPSDQKLDpUHFRQKHFLGDQRUHVXOWDGRGRVFRQWURODGRUHVGLUHWRVRXLQGLUHWRVGDVVRFLHGDGHV
VREFRQWUROHFRPXPHGDVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLD
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13.16 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWDVHomR
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

'HVFULomRGRVUHFXUVRVKXPDQRV
D
Q~PHURGHHPSUHJDGRV WRWDOSRUJUXSRVFRPEDVHQDDWLYLGDGHGHVHPSHQKDGDHSRU
ORFDOL]DomRJHRJUiILFD 
$ &RPSDQKLD DSUHVHQWD DEDL[R R Q~PHUR FRQVROLGDGR GH HPSUHJDGRV GD &RPSDQKLD H VXDV
FRQWURODGDVQRVSHUtRGRVLQGLFDGRV
1~PHURGHHPSUHJDGRV
3RUUHJLmR 



&RUSRUDWLYR
&DUJRV$GPLQLVWUDWLYRV



'HSDUWDPHQWRGH&RPSOLDQFHH&RQWUROHV,QWHUQRV



$XGLWRULD,QWHUQD



)UDQTXHDGRUD



7RWDO



5HJLRQDO6mR3DXOR
&RQVXOWRUDVGH$WHQGLPHQWR



)LVLRWHUDSHXWDV



*HUHQWHVGH/RMDV



&DOO&HQWHU



$X[LOLDUHVGH/LPSH]D



%LRPpGLFDV



7RWDO



5HJLRQDO6XO
&RQVXOWRUDVGH$WHQGLPHQWR



)LVLRWHUDSHXWDV



*HUHQWHVGH/RMDV



&DOO&HQWHU



&DUJRV$GPLQLVWUDWLYRV



$X[LOLDUHVGH/LPSH]D



7RWDO



5HJLRQDO5-(6
&RQVXOWRUDVGH$WHQGLPHQWR



)LVLRWHUDSHXWDV



*HUHQWHVGH/RMDV



&DOO&HQWHU



&DUJRV$GPLQLVWUDWLYRV



$X[LOLDUHVGH/LPSH]D



7RWDO




5HJLRQDO63,0* XQLGDGHVIRUDGDVFDSLWDLVGRV(VWDGRVGH6mR3DXORH0LQDV*HUDLV
&RQVXOWRUDVGH$WHQGLPHQWR



)LVLRWHUDSHXWDV



*HUHQWHVGH/RMDV



&DOO&HQWHU



&DUJRV$GPLQLVWUDWLYRV



$X[LOLDUHVGH/LPSH]D



7RWDO



5HJLRQDO&211(
&RQVXOWRUDVGH$WHQGLPHQWR



)LVLRWHUDSHXWDV



*HUHQWHVGH/RMDV



&DOO&HQWHU



&DUJRV$GPLQLVWUDWLYRV



$X[LOLDUHVGH/LPSH]D



7RWDO



727$/
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14.1 - Descrição Dos Recursos Humanos

E
Q~PHURGHWHUFHLUL]DGRV WRWDOSRUJUXSRVFRPEDVHQDDWLYLGDGHGHVHPSHQKDGDHSRU
ORFDOL]DomRJHRJUiILFD 
$ &RPSDQKLD DSUHVHQWD DEDL[R R Q~PHUR FRQVROLGDGR GH WHUFHLUL]DGRV GD &RPSDQKLD H VXDV
FRQWURODGDVQRVSHUtRGRVLQGLFDGRV
1~PHURGHWHUFHLUL]DGRV




5HJLRQDO6mR3DXOR
0DQXWHQomR
$U



FRQGLFLRQDGR
0DQXWHQomR3UHGLDO



/LPSH]D



6HJXUDQoD



'HVHQYROYLPHQWR GH



6LVWHPDV
7RWDO



5HJLRQDO63,0* XQLGDGHVIRUDGDVFDSLWDLVGRV(VWDGRVGH6mR3DXORH0LQDV*HUDLV
0DQXWHQomR
$U



FRQGLFLRQDGR
0DQXWHQomR3UHGLDO



/LPSH]D



6HJXUDQoD



7RWDO



5HJLRQDO5-(6
0DQXWHQomR
$U



FRQGLFLRQDGR
0DQXWHQomR3UHGLDO



/LPSH]D



6HJXUDQoD



7RWDO



5HJLRQDO&211(
0DQXWHQomR
$U



FRQGLFLRQDGR
0DQXWHQomR3UHGLDO



/LPSH]D



6HJXUDQoD



7RWDO



68/
0DQXWHQomR
$U 


FRQGLFLRQDGR
0DQXWHQomR3UHGLDO



/LPSH]D



6HJXUDQoD



7RWDO




F































tQGLFHGHURWDWLYLGDGH

$ &RPSDQKLD DSUHVHQWD DEDL[R R tQGLFH GH URWDWLYLGDGH PpGLD PHQVDO  GD &RPSDQKLD H VXDV
FRQWURODGDVQRVSHUtRGRVLQGLFDGRV
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1mRKRXYHTXDOTXHUDOWHUDomRUHOHYDQWHRFRUULGDFRPUHODomRDRVQ~PHURVGLYXOJDGRVQRLWHP
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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'HVFULomRGDSROtWLFDGHUHPXQHUDomRGRVHPSUHJDGRV
D

SROtWLFDGHVDOiULRVHUHPXQHUDomRYDULiYHO

$ &RPSDQKLD SRVVXL D SUHPLVVD GH YDORUL]DomR GRV FDUJRV FRQIRUPH VXD FRQWULEXLomR SDUD R
GHVHPSHQKR GR QHJyFLR LQGHSHQGHQWHPHQWH GH H[HUFHUHP RX QmR SRVLo}HV GH FRPDQGR
YLDELOL]DQGRWDPEpPDYDORUL]DomRGHFDUJRVWpFQLFRV
2V SULQFLSDLV SULQFtSLRV TXH QRUWHLDP D SROtWLFD GH UHPXQHUDomR VmR L  D DSOLFDomR GH FULWpULRV H
SULQFtSLRV pWLFRV H WpFQLFRV GH YDORUL]DomR H DGPLQLVWUDomR GDV GLIHUHQWHV HVWUXWXUDV IXQFLRQDLV GD
&RPSDQKLDH LL DVVHJXUDUDPDQXWHQomRGHSDGU}HVGHHTXLOtEULRLQWHUQRHH[WHUQRFRPSDWtYHLVFRP
DVUHVSRQVDELOLGDGHVGHFDGDFDUJRHFRPSHWLWLYRVDRPHUFDGRGHWUDEDOKRUHJXODPHQWDQGRFULWpULRVH
HVWDEHOHFHQGRFRQWUROHVDGPLQLVWUDWLYRVFDSD]HVGHUHVSRQGHUjVGLYHUVDVQHFHVVLGDGHVGD&RPSDQKLD
$VUD]}HVTXHMXVWLILFDPDFRPSRVLomRGDUHPXQHUDomRSDJDDRVHPSUHJDGRVVmRLQFHQWLYRVSDUD
DPHOKRULDGHVXDJHVWmRHDUHWHQomRGHVHXVIXQFLRQiULRVYLVDQGRJDQKRSHORFRPSURPLVVRGH
UHVXOWDGRVGHFXUWRHORQJRSUD]R
$ UHPXQHUDomR JOREDO GRV HPSUHJDGRV SRGHUi VHU FRQVWLWXtGD SHORV VHJXLQWHV FRPSRQHQWHV
L UHPXQHUDomRIL[D LL UHPXQHUDomRYDULiYHO LLL EHQHItFLRV LY UHPXQHUDomREDVHDGDHPDo}HV
$UHPXQHUDomRIL[DWHUiFRPRREMHWLYRDFRPSHQVDomRGLUHWDSHODVDWLYLGDGHVGHVHPSHQKDGDVHPOLQKD
FRPDVSUiWLFDVGHPHUFDGRHVHUiEDVHDGDQDVUHVSRQVDELOLGDGHVGRFDUJRHH[SHULrQFLDLQGLYLGXDLV
$ UHPXQHUDomR YDULiYHO WHUi FRPR REMHWLYR GLUHFLRQDU DV Do}HV GRV HPSUHJDGRV DR FXPSULPHQWR GRV
REMHWLYRVHVWUDWpJLFRVGD&RPSDQKLDYLVDQGRDWHQGHUDRVLQWHUHVVHVGHVHXVLQYHVWLGRUHVGHVHXVFOLHQWHV
HGHPDLVVWDNHKROGHUVGD&RPSDQKLDVXMHLWDQGRVHDRDWLQJLPHQWRGHPHWDVLQGLYLGXDLVHFROHWLYDV
2VPRQWDQWHVDVHUHPDWULEXtGRVQRkPELWRGDUHPXQHUDomRYDULiYHOGHYHUmRUHVXOWDUGHSURFHVVR
GHDYDOLDomRREMHWLYDHVXEMHWLYDGRSDUWLFLSDQWHVHQGRTXHDDYDOLDomRREMHWLYDSRGHUiUHVXOWDUGR
FXPSULPHQWRGHPHWDVDQXDLVHVWDEHOHFLGDVHPFRQWUDWRGHJHVWmRHQTXDQWRDDYDOLDomRVXEMHWLYD
VHUiDTXHODUHDOL]DGDSRUVXSHULRUHVSDUHVHRXVXERUGLQDGRVFRQIRUPHYHQKDDVHUGHWHUPLQDGR
SHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
$ SDUFHOD YDULiYHO HVWDUi YLQFXODGD DR GHVHPSHQKR GD SUySULD &RPSDQKLD GHSHQGHQGR GRV
UHVXOWDGRVHGRDOFDQFHGHPHWDVLQGLYLGXDLV
2SDJDPHQWRGDUHPXQHUDomRYDULiYHOVHUiUHDOL]DGRHPDWp TXDWUR PHVHVDSyVRHQFHUUDPHQWR
GRH[HUFtFLRVRFLDODYDOLDGR
E

SROtWLFDGHEHQHItFLRV

$ &RPSDQKLD RIHUHFH DRV VHXV IXQFLRQiULRV RV VHJXLQWHV EHQHItFLRV SODQR GH VD~GH YDOH
DOLPHQWDomR PHUFDGR YDOHUHIHLomR UHVWDXUDQWH YDOHWUDQVSRUWHDX[tOLRFUHFKHHFRQYrQLRV
F
FDUDFWHUtVWLFDVGRVSODQRVGHUHPXQHUDomREDVHDGRVHPDo}HVGRVHPSUHJDGRVQmR
DGPLQLVWUDGRUHV
L

JUXSRVGHEHQHILFLiULRV

6mR HOHJtYHLV FRPR SDUWLFLSDQWHV GR SODQR GH UHPXQHUDomR EDVHDGR HP Do}HV RV DGPLQLVWUDGRUHV
HPSUHJDGRVHSUHVWDGRUHVGHVHUYLoRGD&RPSDQKLDRXRXWUDVVRFLHGDGHVFRQWURODGDVGD&RPSDQKLD
LL 

FRQGLo}HVSDUDRH[HUFtFLR

$V RSo}HV VHUmR FRQFHGLGDV DR SDUWLFLSDQWH PHGLDQWH FHOHEUDomR GR FRQWUDWR VHP GLUHLWR GH
H[HUFtFLR $ DTXLVLomR GR GLUHLWR DR H[HUFtFLR GDV RSo}HV SHOR SDUWLFLSDQWH HVWDUi VXMHLWD DR
WUDQVFXUVRGRVSUD]RVGHFDUrQFLD DQLYHUViULRDRDQLYHUViULR±DGTXLUHPGLUHLWRDH[HUFHU
GH RSo}HV D FDGD DQLYHUViULR  H DR SDJDPHQWR GR SUrPLR TXH VHUi GHILQLGR QRV UHVSHFWLYRV
FRQWUDWRV 2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SRGHUi DQWHFLSDU IOH[LELOL]DU RX DOWHUDU RV SUD]RV GH
FDUrQFLDHPFRPRGHILQLUSUD]RVGHFDUrQFLDGLIHUHQFLDGRVSDUDFDGDSDUWLFLSDQWH

720

PÁGINA: 294 de 407

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

14.3 - Descrição da Política de Remuneração Dos Empregados

1DKLSyWHVHGHR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRLQIRUPDUDRSDUWLFLSDQWHDRFRUUrQFLDGHXPHYHQWRGH
OLTXLGH] WRGRV RV SUD]RV GH FDUrQFLD VHUmR LPHGLDWDPHQWH DQWHFLSDGRV GHYHQGR R SDUWLFLSDQWH
UHDOL]DURSDJDPHQWRGRUHVSHFWLYRSUrPLRHPDWpGLDVFRQWDGRVGDGDWDGHUHIHULGDQRWLILFDomR
SDUDTXHVXDVRSo}HVVHWRUQHPRSo}HVDGTXLULGDV
$VRSo}HVDGTXLULGDVVRPHQWHSRGHUmRVHUH[HUFLGDVPHGLDQWHDRFRUUrQFLDGHXPHYHQWRGHOLTXLGH]
RXVHMD L TXDOTXHURIHUWDS~EOLFDGHDo}HVHPEROVDGHYDORUHV LL TXDOTXHURSHUDomRRXDWRVRFLHWiULR
LQFOXLQGRUHRUJDQL]Do}HVVRFLHWiULDVFXMRUHVXOWDGRVHMDDOLHQDomRGHFRQWUROHPHGLDQWHDYHQGDSULYDGD
GHSDUWHRXGDWRWDOLGDGHGDVDo}HVDWHUFHLURLQWHUHVVDGRFRPHIHWLYRUHFHELPHQWRGRYDORURXSDUWHGR
YDORUHPPRHGDFRUUHQWHQDFLRQDOH LLL TXDOTXHUDOLHQDomRGHDWLYRVTXHUHSUHVHQWHPDWRWDOLGDGHRX
VXEVWDQFLDOPHQWH D WRWDOLGDGH GRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD H[FOXtGDV TXDLVTXHU RSHUDo}HV TXH
HQYROYDPDYHQGDGHSDUWLFLSDo}HVPLQRULWiULDVHPRXWUDVVRFLHGDGHV 
LLL 

SUHoRVGHH[HUFtFLR

2SUHoRGHH[HUFtFLRGHFDGDRSomRVHUiHTXLYDOHQWHDRSUHoRGDDomR HTXLYDOHQWHD5 
GHYLGDPHQWHFRUULJLGRSHODYDULDomRGR,3&$GHVGHDGDWDGHDSURYDomRGRSURJUDPDDWpDGDWD
GRVHXHIHWLYRSDJDPHQWR
LY 

SUD]RVGHH[HUFtFLR

$VRSo}HVSRGHUmRVHUH[HUFLGDVSHORVUHVSHFWLYRVSDUWLFLSDQWHVGXUDQWHXPSUD]RGHQRPi[LPR
 VHLV DQRVFRQWDGRVGDGDWDGHDSURYDomRGRUHVSHFWLYRSURJUDPDVHQGRTXHR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomRSRGHUiDVHXH[FOXVLYRFULWpULRUHGX]LUUHIHULGRSUD]R
&DGDSDUWLFLSDQWHWHUiRGLUHLWRGHH[HUFHUVXDVUHVSHFWLYDVRSo}HVGXUDQWHRSUD]RGHQRPi[LPR
GLDVFRQWDGRVGDGDWDQDTXDOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRQRWLILFDURVSDUWLFLSDQWHVVREUHDRFRUUrQFLD
GHXPHYHQWRGHOLTXLGH]DSyVRTXDOUHVWDUmRDXWRPDWLFDPHQWHH[WLQWDVDVRSo}HVQmRH[HUFLGDV
Y

TXDQWLGDGHGHDo}HVFRPSURPHWLGDVSHORSODQR

&DGDRSomRH[HUFLGDGDUiDRSDUWLFLSDQWHRGLUHLWRGHVXEVFUHYHU XPD DomR
$V Do}HV RXWRUJDGDV UHSUHVHQWDUmR QR Pi[LPR  GR FDSLWDO VRFLDO WRWDO GD &RPSDQKLD Mi
FRQVLGHUDGRVRVHIHLWRVGHGLOXLomRGRVGHPDLVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDGHFRUUHQWHGRH[HUFtFLR
GDVRSo}HV&DGDSURJUDPDGHOLPLWDUiRQ~PHURWRWDOGHRSo}HVDVHUHPFRQFHGLGDV([HUFLGDD
RSomRRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDGHYHUiVHUDXPHQWDGRPHGLDQWHDHPLVVmRGHQRYDVDo}HVH
RVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDQmRWHUmRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDRXWRUJDRXQRH[HUFtFLRGDVRSo}HV
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'HVFULomRGDVUHODo}HVHQWUHRHPLVVRUHVLQGLFDWRV
2 UHODFLRQDPHQWR GD &RPSDQKLD FRP RV VLQGLFDWRV WHP FRPR EDVH D FRPXQLFDomR FRPSUHHQVmR
WROHUkQFLDVRFLDELOLGDGHFRQILDQoDHUHVSHLWR'HVWHPRGRDVQHJRFLDo}HVVmRVHPSUHFRQGX]LGDVGH
IRUPDSDFtILFDQmRKDYHQGRKLVWyULFRGHJUHYHVHRXSDUDOLVDo}HVQRV~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLV
6HJXHPWRGRVRVVLQGLFDWRVTXHD&RPSDQKLDPDQWpPUHODo}HVHDRVTXDLVpILOLDGD
5HODomRGH6LQGLFDWRV
5HJLRQDLV

3RUFDUJR 


5HJLRQDO63&DSLWDO$GP)UDQTXHDGRUD
6,1),7263

)LVLRWHUDSHXWDV

6,16$8'(&$03,1$6(5(*,2

'HPDLVFDUJRV

6,16$8'(63

5HJLRQDO6XO

'HPDLVFDUJRV

6,1&$335

'HPDLVFDUJRV

6,1''26(035'(&$%,167%(/35

'HPDLVFDUJRV

6,1'(676$8'(&$6&$9(/(5(*,2

'HPDLVFDUJRV

6,1'(676$8'()2='2,*8$d8(5(*,2

'HPDLVFDUJRV

6,1'(676$8'(0$5,1*È(5(*,2 VKHVVPDU

'HPDLVFDUJRV

6,1'(676$8'(3$72%5$1&2

'HPDLVFDUJRV

6,1'6$8'()2='2,*8$d8

'HPDLVFDUJRV

6,1'(6&35

'HPDLVFDUJRV

6,1',&$72 '26 +263,7$,6 ( (67$%(/(&,0(1726 '( 6(59,d2 '( 6$Ò'( '2
68'2(67('23$5$1È
'HPDLVFDUJRV
6,1',),6,256

)LVLRWHUDSHXWDV

6,1',6$Ò'(%$*e

'HPDLVFDUJRV

6,1',6$Ò'(&$;,$6'268/

'HPDLVFDUJRV

6,1',6$Ò'(,-8Ë

'HPDLVFDUJRV

6,1',6$Ò'(1292+$0%85*2

'HPDLVFDUJRV

6,1',6$Ò'(3$662)81'2

'HPDLVFDUJRV

6,1',6$Ò'(3(/27$6

'HPDLVFDUJRV

6,1',6$Ò'(6$17$0$5,$

'HPDLVFDUJRV

6,1',6$8'(56

'HPDLVFDUJRV

6,1),7235



)LVLRWHUDSHXWDV
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5HJLRQDO5-(6
6(035,%(/5-

'HPDLVFDUJRV

6,1'(676$8'('2(63Ë5,726$172

'HPDLVFDUJRV

6,1',),72(6

)LVLRWHUDSHXWDV

6,1),725-

)LVLRWHUDSHXWDV

6,16$8'(5-

'HPDLVFDUJRV

6,175$6$Ò'(

5HJLRQDO63,0*

'HPDLVFDUJRV

)(1$),726,&$),72

)LVLRWHUDSHXWDV

6((66&217$*(0(5(*,2

'HPDLVFDUJRV

6((669$5*

'HPDLVFDUJRV

6,1''2675$%(06(596$8'(&5,&,80$

'HPDLVFDUJRV

6,1'(036(596$8'(-2,1(5(*,2

'HPDLVFDUJRV

6,1'(0356(59'(6$8'('()/25,$1232/,6

'HPDLVFDUJRV

6,1'(676$8'(&5,&,80$(5(*,2

'HPDLVFDUJRV

6,1'(676$8'()/25,$1Ï32/,6(5(*,2

'HPDLVFDUJRV

6,1'(676$8'(78%$52(5(*,2

'HPDLVFDUJRV

6,1'6$8'(-8,='()25$

'HPDLVFDUJRV

6,1'((65,%(,5235(72(5(*,2

'HPDLVFDUJRV

6,1'((66%+(5(*,2

'HPDLVFDUJRV

6,1),720*

)LVLRWHUDSHXWDV

6,1),7263

)LVLRWHUDSHXWDV

6,16$8'($5$&$78%$(5(*,2

'HPDLVFDUJRV

6,16$8'(&$03,1$6(5(*,2

'HPDLVFDUJRV

6,16$8'()5$1&$

'HPDLVFDUJRV

6,16$8'(-81',$Ë(5(*,2

'HPDLVFDUJRV

6,16$8'(3,5$&,&$%$

'HPDLVFDUJRV

6,16$8'(35(6,'(17(358'(17(

'HPDLVFDUJRV

6,16$8'(6-'25,235(72(5(*,2

'HPDLVFDUJRV

6,16$8'(6-&(5(*,2

'HPDLVFDUJRV

6,16$8'(6252&$%$

'HPDLVFDUJRV
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6,16$8'(63

'HPDLVFDUJRV

6,175$6$Ò'(

'HPDLVFDUJRV

6,175$6$Ò'(0*

'HPDLVFDUJRV

6,7(66&+

5HJLRQDO&211(

'HPDLVFDUJRV

6,0$),6,20$

)LVLRWHUDSHXWDV

6,1''26(0356(596$8'(72

'HPDLVFDUJRV

6,1''2675$%6$8'((67$0

'HPDLVFDUJRV

6,1'6$8'(521'21,$

'HPDLVFDUJRV

6,1',%(/(=$)257$/(=$&(

'HPDLVFDUJRV

6,1',&$72+263,7$,6&/,1&6$8'(3(

'HPDLVFDUJRV

6,1',6$8'(0$

'HPDLVFDUJRV

6,1'6$8'(')

'HPDLVFDUJRV

6,1),6,207

)LVLRWHUDSHXWDV

6,1),72$0

)LVLRWHUDSHXWDV

6,1),7272

)LVLRWHUDSHXWDV

6,1),72&(

)LVLRWHUDSHXWDV

6,1),723(

)LVLRWHUDSHXWDV

6,1),7263

)LVLRWHUDSHXWDV

6,16$8'(07

'HPDLVFDUJRV

6,17$6$6(

'HPDLVFDUJRV

6,175$)$

(VWXGLRIDFH

)LVLRWHUDSHXWDV

6,1%,(63

%LRPpGLFDV

6,1'%(/(=$

'HPDLVFDUJRV
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWDVHomR
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Qtde. de ações (Unidades)

13.826.660

58.149.220

Não

091.195.798-70

Paulo José Iász de Morais

Não

651.412.881-53

Ygor Alessandro de Moura

Não

486.540.197-00

32.374.020

57.479.380

14.202.380

Tito Virgílio Augusto Veiga Pinto

Não

22.377.621/0001-21

SMZXP Participações Ltda.

Não

26.290.061/0001-24

Brasileiro-SP

Brasileiro-SP

Brasileiro-SP

Brasileira-SP

Brasileira-SP

18,390%

32,650%

8,070%

7,860%

33,030%

Ações ordinárias %

Magnólia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Ações %

0

0

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

21/02/2018

21/02/2018

21/02/2018

21/02/2018

09/11/2020

32.374.020

57.479.380

14.202.380

13.826.660

58.149.220

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração

PÁGINA: 300 de 407

18,390%

32,650%

8,070%

7,860%

33,030%

Total ações %

Versão : 1
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0

TOTAL

176.031.660

0

100,000%

0,000%

0,000%

Ações ordinárias %

Qtde. de ações (Unidades)

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

OUTROS

Classe ação

Detalhamento por classes de ações (Unidades)

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Ações %

0

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Acionista Residente no Exterior

Participa de acordo de acionistas

Nacionalidade-UF

CPF/CNPJ acionista

Acionista

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Tipo pessoa

0,000%

0,000%

0,000%

Ações preferenciais %

Acionista controlador

176.031.660

0

0

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Última alteração
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100,000%

0,000%

0,000%

Total ações %

Versão : 1
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Nacionalidade-UF

0

10.000

100,000

0

TOTAL

TOTAL

Qtde. de ações (Unidades)

60,000

0,000

0,000

Ações ordinárias %

Classe ação

6.000

Não

11.009.815/0001-58

SMZTO PARTICIPAÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA

OUTROS

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0

0

Não

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

SMZXP Participações Ltda.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Acionista controlador

0,000

0,000

Sim

0,000

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

10.000

6.000

19/06/2017

0

0

22.377.621/0001-21

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Total ações %
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100,000

60,000

0,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1
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Nacionalidade-UF

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

40,000

Ações ordinárias %

Classe ação

4.000

Não

28.176.667/0001-69

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0

Não

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

XUXA PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

SMZXP Participações Ltda.

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Acionista controlador

0,000

Sim

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

4.000

22/11/2016

22.377.621/0001-21

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Total ações %
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40,000

Composição capital social

Versão : 1

730

Nacionalidade-UF

0

Qtde. de ações (Unidades)

0

TOTAL

99,000

0,000

Classe ação

2.499.999

Não

10.487.766/0001-04

SMZTO INVESTIMENTOS LTDA

OUTROS

0

TOTAL

1,000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

1

Não

361.516.238-27

Bruno Henrique Pinto Semenzato

0,000

Ações ordinárias %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0

Não

0

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

SMZTO PARTICIPAÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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Acionista controlador

0,000

Sim

0,000

0,000

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

2.499.999

30/10/2019

0

1

30/10/2019

0

11.009.815/0001-58

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Total ações %

PÁGINA: 304 de 407

99,000

0,000

1,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1

731

TOTAL

2.500.000

Nacionalidade-UF

Participa de acordo de acionistas

100,000

Ações ordinárias %

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

SMZTO PARTICIPAÇÕES EM NEGÓCIOS LTDA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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Acionista controlador

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

2.500.000

11.009.815/0001-58

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Total ações %

PÁGINA: 305 de 407

100,000

Composição capital social

Versão : 1

732

Nacionalidade-UF

OUTROS

0

0,000

0

TOTAL

90,000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

2.264.409

Não

669.384.817-68

MARIA DA GRAÇA XUXA MENEGHEL

0

TOTAL

10,000

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

251.601

Não

722.600.257-49

LUIZ CLÁUDIO LOPES MOREIRA

0,000

Ações ordinárias %

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0

0

Não

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

XUXA PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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Acionista controlador

0,000

0,000

Sim

0,000

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

0

2.264.409

06/03/2017

251.601

06/03/2017

0

28.176.667/0001-69

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Total ações %

PÁGINA: 306 de 407

0,000

90,000

10,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1

733

Nacionalidade-UF

TOTAL

2.516.010

Participa de acordo de acionistas

Ações ordinárias %

100,000

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

XUXA PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA
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Acionista controlador

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

2.516.010

28.176.667/0001-69

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Total ações %

PÁGINA: 307 de 407

100,000

Composição capital social

Versão : 1

734

Nacionalidade-UF

Qtde. de ações (Unidades)

0

Classe ação

TOTAL

2.499.998

Não

078.956.108-56

98,000

0

TOTAL

José Carlos Semenzato

Qtde. de ações (Unidades)

Classe ação

1

Não

361.516.238-27

1,000

0

TOTAL

Bruno Henrique Pinto Semenzato

Qtde. de ações (Unidades)

1,000

0,000

Ações ordinárias %

Classe ação

1

Não

361.516.208-01

BEATRIZ GIOVANA PINTO SEMENZATO

0

Participa de acordo de acionistas

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0.000

Ações %

0

Não

0

Não

0

Não

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

AÇÕES EM TESOURARIA - Data da última alteração:

SMZTO INVESTIMENTOS LTDA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

15.1 / 15.2 - Posição Acionária
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Acionista controlador

0,000

Sim

0,000

Não

0,000

Não

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

2.499.998

30/10/2019

1

30/10/2019

1

30/10/2019

0

10.487.766/0001-04

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Total ações %

PÁGINA: 308 de 407

98,000

1,000

1,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1

735

TOTAL

OUTROS

2.500.000

0

SMZTO INVESTIMENTOS LTDA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Qtde. ações ordinárias (Unidades)

Detalhamento de ações (Unidades)

Acionista Residente no Exterior

CPF/CNPJ acionista

ACIONISTA

CONTROLADORA / INVESTIDORA

Participa de acordo de acionistas

100,000

0,000

Ações ordinárias %

0

0

Qtde. ações preferenciais (Unidades)

Nome do Representante Legal ou Mandatório

Nacionalidade-UF

15.1 / 15.2 - Posição Acionária

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Acionista controlador

0,000

0,000

Ações preferenciais %

Tipo pessoa

Última alteração

2.500.000

0

10.487.766/0001-04

CPF/CNPJ acionista

Qtde. total de ações (Unidades)

CPF/CNPJ

Total ações %

PÁGINA: 309 de 407

100,000

0,000

Composição capital social

Versão : 1

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

15.3 - Distribuição de Capital
Data da última assembleia / Data da
última alteração

07/01/2021

Quantidade acionistas pessoa física
(Unidades)

3

Quantidade acionistas pessoa jurídica
(Unidades)

1

Quantidade investidores institucionais
(Unidades)

1

Ações em Circulação
Ações em circulação correspondente a todas ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele
vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantdas em tesouraria

Quantidade ordinárias (Unidades)

58.149.220

33,030%

Quantidade preferenciais (Unidades)

0

0,000%

Total

58.149.220

33,030%
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3DXOR-RVpGH,iV]GH0RUDLV
<JRU$OHVVDQGURGH0RXUD
7LWR
7LWR9LUJtOLR$XJXVWR9HLJD3LQWR
0DJQyOLD),3
0DJQyOLD)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD
60=;3
60=;33DUWLFLSDo}HV
$3/
$3/3DUWLFLSDo}HV6RFLHWiULDV6$
$87
$87(VWpWLFD6$
(/)UDQF
(/)UDQFKLVLQJ/WGD
7/)UDQF
7/)UDQFKLVLQJ/WGD
&RUSyUHRV
&RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$
0$)5$
0DIUD&HQWURGH%HOH]D'HSLODomR/WGD
&RVWD
&RVWD &XUYR(VWHWLFD/WGD

<JRU

3DXOR

/HJHQGD
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15.4 - Organograma Dos Acionistas E do Grupo Econômico
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(/&RPPHUFH3ODWDIRUPD'LJLWDO3DUD,QWHUPHGLDFDR'H1HJRFLRV/WGD
5LRFRUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
(V/DV
(6/$6(5
())UDQFK
())UDQFKLVLQJ6HUYLoRV7HUDSHXWLFRV/WGD
3,0
3,06HUYLoRV$GPLQLVWUDWLYRV/WGD
0,*6
0,*66HUYLoRV(VWpWLFRV6$
7-70
7MWP6HUYLoRV(VWpWLFRV6$
$/,6$
$/LVD'HSLODomR$/DVHU6$
'(),1,7
+5$5*

$HVWUXWXUDVRFLHWiULDGD&RPSDQKLDFRQWpP&RQWURODGDVGLUHWDVHLQGLUHWDVVHQGRFHUWRTXHQRRUJDQRJUDPDDFLPDIRUDPPHQFLRQDGDVDVFRQWURODGDV
GLUHWDV$V&RQWURODGDVLQGLUHWDVGD&RPSDQKLDHQFRQWUDPVHOLVWDGDVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
$FRUGRGHDFLRQLVWDVDUTXLYDGRQDVHGHGRHPLVVRURXGRTXDORFRQWURODGRUVHMDSDUWH
$FRUGRGH$FLRQLVWDV
3DUWHV

0DJQyOLD)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD TXHSDVVRX
D LQFRUSRUDU D WRWDOLGDGH GRV GLUHLWRV H REULJDo}HV GD &01 6ROXWLRQV $
3DUWLFLSDo}HV 6$  ³$FLRQLVWD 0LQRULWiULR´  <JRU $OHVVDQGUR GH 0RXUD
³<JRU´  3DXOR -RVp GH ,iV] GH 0RUDLV ³3DXOR´  7LWR 9LUJtOLR $XJXVWR 9HLJD
3LQWR ³7LWR´ 60=;33DUWLFLSDo}HV/WGD ³60=;3´VHQGR<JRU3DXOR7LWRH
60=;3 HP FRQMXQWR RV ³$FLRQLVWDV &RQWURODGRUHV´  H FRPR LQWHUYHQLHQWHV
DQXHQWHV 030 &RUSyUHRV 6$ ³&RPSDQKLD´  &RUSyUHRV 6HUYLoRV
7HUDSrXWLFRV6$ ³&RUSyUHRV´ (/)UDQFKLVLQJ/WGD ³(/)UDQFKLVLQJ´ 7/
)UDQFKLVLQJ /WGD ³7/¶¶  <$0 3DUWLFLSDo}HV /WGD ³<$0´  3,0 6HUYLoRV
$GPLQLVWUDWLYRV/WGD ³3,0´ H<733DUWLFLSDo}HV/WGD ³<73´ 

'DWDGHFHOHEUDomR

2 DFRUGR GH DFLRQLVWDV ³$FRUGR GH $FLRQLVWDV´  IRL FHOHEUDGR HP  GH
GH]HPEURGHHDGLWDGRHPGHGH]HPEURGH

3UD]RGHYLJrQFLD

 YLQWH  DQRV FRQWDGRV GD GDWD GH FHOHEUDomR  GH GH]HPEUR GH  
SRGHQGRVHUDXWRPDWLFDPHQWHSURUURJDGRSRULJXDOSHUtRGRFDVRQHQKXPGRV
DFLRQLVWDVVHPDQLIHVWDUHPFRQWUiULRSRUHVFULWRHPDWpPHVHVDQWHVGRILP
GRSUD]RLQLFLDO
(VWH$FRUGRGH$FLRQLVWDVVHUiWHUPLQDGRFRPDHQWUDGDHPYLJRUGR$FRUGRGH
$FLRQLVWDV FHOHEUDGR HP  GH MDQHLUR GH  SHOR $FLRQLVWD 0LQRULWiULR RX
,QYHVWLGRU HSHORV$FLRQLVWDV&RQWURODGRUHVSUHYLVWRDEDL[R

'HVFULomR
GDV
FOiXVXODV UHODWLYDV
DR H[HUFtFLR GR
GLUHLWR GH YRWR H GR
SRGHUGHFRQWUROH

$ DSURYDomR GDV PDWpULDV HP DVVHPEOHLD GHSHQGHUi GR YRWR DILUPDWLYR GRV
DFLRQLVWDVTXHUHSUHVHQWHPDPDLRULDVLPSOHVGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD
H[FHWRTXDQGRIRUQHFHVViULRTXyUXPTXDOLILFDGR
6HUi QHFHVViULR  RLWHQWD H FLQFR SRU FHQWR  GR FDSLWDO VRFLDO YRWDQWH GD
&RPSDQKLDSDUDDDSURYDomRGDVVHJXLQWHVPDWpULDV

•

TXDLVTXHU DOWHUDo}HV DRV HVWDWXWRVFRQWUDWRV VRFLDLV GDV 6RFLHGDGHV
5HOHYDQWHV TXH DIHWHP DGYHUVDPHQWH RV GLUHLWRV GR $FLRQLVWD
0LQRULWiULR QR kPELWR GR $FRUGR GH $FLRQLVWDV LQFOXLQGR TXDOTXHU
PXGDQoDQRQ~PHURGH'LUHWRUHVTXHFRPS}HPD'LUHWRULD

•

TXDOTXHUDXPHQWRGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD

•

TXDOTXHUUHGXomRGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDH[FHWRUHGXo}HVSDUD
FRPSHQVDUSHUGDVDFXPXODGDV

•

GLVVROXomROLTXLGDomRH[WLQomRRXUHVFLVmRGRVWDWXVGHOLTXLGDomRGD
&RPSDQKLD

•

TXDOTXHU FLVmR IXVmR FRQVROLGDomR drop down GHVGREUDPHQWR
DVVRFLDomR RX RXWUD IRUPD GH UHRUJDQL]DomR VRFLHWiULD HQYROYHQGR D
&RPSDQKLDH[FHWRSRUUHRUJDQL]Do}HVLQWHUQDVHQYROYHQGRDSHQDVDV
6RFLHGDGHV5HOHYDQWHV

•

D YHQGD GLVSRVLomR OHDVLQJ ORFDomR RX WUDQVIHUrQFLD GH WRGRV RX
SDUFHODVXEVWDQFLDOGRVDWLYRVGDV6RFLHGDGHV5HOHYDQWHV

•

D DSURYDomR DQXDO GR PRQWDQWH JOREDO GD UHPXQHUDomR GD
DGPLQLVWUDomR

•

DLPSOHPHQWDomRGHTXDOTXHUSODQRGHUHPXQHUDomREDVHDGRHPDo}HV
LQFOXLQGR VHP OLPLWDomR SODQRV GH Do}HV Do}HV H E{QXV GH
VXEVFULomRUHVWULWRV 
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•

TXDOTXHU PXGDQoD QD SROtWLFD GH GLYLGHQGRV GDV 6RFLHGDGHV
5HOHYDQWHV HVWDEHOHFLGDV HP VHX (VWDWXWR 6RFLDO RX FRQWUDWR VRFLDO
FRQIRUPHDSOLFiYHOH

•

DXWRUL]DomR DRV DGPLQLVWUDGRUHV GDV 6RFLHGDGHV 5HOHYDQWHV SDUD
VROLFLWDU RX GHFODUDU IDOrQFLD UHTXHUHU D GLVVROXomR RX OLTXLGDomR GDV
6RFLHGDGHV 5HOHYDQWHV QRPHDU H GHVWLWXLU OLTXLGDQWHV EHP FRPR
HQFHUUDU R SURFHVVR GH IDOrQFLD RX OLTXLGDomR GDV 6RFLHGDGHV
5HOHYDQWHVFRQIRUPHDSOLFiYHO

1RV WHUPRV GR $FRUGR GH $FLRQLVWDV ³6RFLHGDGHV 5HOHYDQWHV¶¶ VLJQLILFDP
FROHWLYDPHQWHD&RPSDQKLDHVXDVDWXDLVHIXWXUDV6XEVLGLiULDV &RUSyUHRV(O
)UDQFKLVLQJ<$03,0H<73 
'HVFULomR
GDV
FOiXVXODV UHODWLYDV j
LQGLFDomR
GH
DGPLQLVWUDGRUHV
PHPEURVGHFRPLWrV
HVWDWXWiULRV RX GH
SHVVRDV
TXH
DVVXPDP SRVLo}HV
JHUHQFLDLV

2 &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GD &RPSDQKLD p FRPSRVWR SRU DWp  VHWH 
PHPEURVFRPPDQGDWRGHXPDQRSHUPLWLGDDUHHOHLomR
'HVGHTXHGHWHQKDPFRQMXQWDPHQWHSHORPHQRV FLQTXHQWDSRUFHQWR
PDLV XPD  DomR UHSUHVHQWDWLYD GR FDSLWDO VRFLDO GD &RPSDQKLD RV $FLRQLVWDV
&RQWURODGRUHVDJLQGRHPFRQMXQWRWHUmRVHPSUHRGLUHLWRGHHOHJHUHVXEVWLWXLU
DTXDOTXHUPRPHQWR TXDWUR PHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHVHXV
UHVSHFWLYRVVXSOHQWHV LQFOXLQGRR3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR 
'HVGHTXHGHWHQKD GH]SRUFHQWR RXPDLVGRFDSLWDOVRFLDOWRWDOHYRWDQWH
GD &RPSDQKLD R $FLRQLVWD 0LQRULWiULR WHUi R GLUHLWR GH HOHJHU H VXEVWLWXLU D
TXDOTXHU PRPHQWR  WUrV  PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR H VHXV
UHVSHFWLYRVVXSOHQWHV1RHQWDQWRFDVRR$FLRQLVWD0LQRULWiULRGHL[HGHGHWHU
 GH] SRU FHQWR  RX PDLV GR FDSLWDO VRFLDO WRWDO H YRWDQWH GD &RPSDQKLD
SHUGHUi R GLUHLWR GH HOHJHU H VXEVWLWXLU TXDOTXHU PHPEUR GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR SDVVDQGR WDO GLUHLWR DXWRPDWLFDPHQWH H VHP QHFHVVLGDGH GH
TXDOTXHUDYLVRSUpYLRDRV$FLRQLVWDV&RQWURODGRUHV$OpPGLVVRVHR$FLRQLVWD
0LQRULWiULRGHWLYHUQRYDPHQWH TXLQ]HSRUFHQWR RXPDLVGRFDSLWDOVRFLDO
WRWDO H YRWDQWH GD &RPSDQKLD VHUi D HOH UHVWDXUDGR R GLUHLWR GH QRPHDU RV
PHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHDFRUGRFRPDVGLVSRVLo}HVDFLPD
FRQIRUPHDSOLFiYHO2PHVPRSURFHGLPHQWRVHDSOLFDSDUDDLQGLFDomRGR&)2
2 $FLRQLVWD 0LQRULWiULR QmR SRGHUi H[LJLU YRWR P~OWLSOR SDUD D HOHLomR GRV
PHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
$'LUHWRULDVHUiFRPSRVWDSRUQRPtQLPR WUrV GLUHWRUHVVHQGRXPGHOHVR
'LUHWRU3UHVLGHQWH &(2 RRXWURR'LUHWRU)LQDQFHLUR &)2 HRWHUFHLURVHP
GHVLJQDomRHVSHFtILFRFRPPDQGDWRGH GRLV DQRV
2 &(2 VHUi LQGLFDGR H VXEVWLWXtGR TXDQGR QHFHVViULR  SHORV $FLRQLVWDV
&RQWURODGRUHV
&DVRR&(2SUHFLVHVHUVXEVWLWXtGRSRU L YDFkQFLD LL UHPRomRSRUMXVWDFDXVD
GHDFRUGRFRPDVKLSyWHVHVSUHYLVWDVQR$FRUGRGH$FLRQLVWDV RX LLL UHPRomR
SRU EDL[R GHVHPSHQKR GD &RPSDQKLD HP TXDOTXHU KLSyWHVH GHVGH TXH R
$FLRQLVWD0LQRULWiULRVHMDWLWXODUGHSHORPHQRV GH]SRUFHQWR GRFDSLWDO
VRFLDOWRWDOHYRWDQWHGD&RPSDQKLDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRFRQWUDWDUiRV
VHUYLoRV GH XPD DJrQFLD GH UHFUXWDPHQWR LQWHUQDFLRQDO HVSHFLDOL]DGD SDUD D
SURFXUD H LQGLFDomR GH FDQGLGDWRV SRWHQFLDLV $ DJrQFLD GH UHFUXWDPHQWR
HVSHFLDOL]DGDGHYHUiDSUHVHQWDUXPDOLVWDGHQRPtQLPR WUrV FDQGLGDWRVDR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SDUD D HOHLomR GH XP QRYR &(2 GHVGH TXH R
PHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRLQGLFDGRSHOR$FLRQLVWD0LQRULWiULRWHQKD
RGLUHLWRGH

•

SDUWLFLSDUHPWRGDVDVIDVHVGRSURFHVVRGHUHFUXWDPHQWRH
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'HVFULomR
GDV
FOiXVXODV UHODWLYDV j
WUDQVIHUrQFLD
GH
Do}HVHjSUHIHUrQFLD
SDUDDGTXLULODV


YHWDUDHOHLomRGHFDQGLGDWRVHVFROKLGRVSHODPDLRULDGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomR VLWXDomR QD TXDO D DJrQFLD GH UHFUXWDPHQWR
HVSHFLDOL]DGD GHYHUi DSUHVHQWDU XPD QRYD OLVWD GH  WUrV  RXWURV
FDQGLGDWRVSDUDHOHLomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR

7UDQVIHUrQFLDV 3HUPLWLGDV 1RV WHUPRV GR $FRUGR GH $FLRQLVWDV VmR
FRQVLGHUDGDV³7UDQVIHUrQFLDV3HUPLWLGDV´DVWUDQVIHUrQFLDVGH$o}HV

•

TXDOTXHUDFLRQLVWDDVHXFRQWURODGRUQDGDWDGHDVVLQDWXUDGR$FRUGR
GH$FLRQLVWDVRXDXPDVXEVLGLiULDFRQWURODGDSRUWDODFLRQLVWDHQRTXDO
HOH GHWHQKD D WRWDOLGDGH GR FDSLWDO VRFLDO WRWDO H YRWDQWH GH WDO
VXEVLGLiULD H[FHWR SRU  XPD  DomR RX TXRWD FRQIRUPH DSOLFiYHO
GHVGH TXH D L  R DFLRQLVWD DGTXLUHQWH VH FRPSURPHWD D QmR VHU XP
FRQFRUUHQWH H L  R DFLRQLVWD DGTXLUHQWH VH FRPSURPHWD D UHFRPSUDU
LPHGLDWDPHQWHDVDo}HVWUDQVIHULGDVFDVRWDO$FLRQLVWDGHL[HGHGHWHUD
WRWDOLGDGHGRFDSLWDOVRFLDOWRWDOHYRWDQWHGDUHIHULGDVXEVLGLiULDH[FHWR
SRU XPD DomRRXTXRWDFRQIRUPHRFDVR

•

TXDOTXHUWUDQVIHUrQFLDGHDo}HVHPYLUWXGHGDDQWHFLSDomRGHKHUDQoD
OHJtWLPD D TXDOTXHU WtWXOR HP YLUWXGH GH VXFHVVmR XQLYHUVDO FDXVD
PRUWLVGRDomRRXTXDOTXHURXWURDUUDQMRHQWUHF{QMXJHVSDLVHILOKRV
RXTXDOTXHUGHWHUPLQDomRXQLODWHUDO LVWRpWHVWDPHQWR H

•

TXDOTXHU WUDQVIHUrQFLD GH FRWDV HPLWLGDV SHOR 0DJQyOLD ),3 HQWUH RV
FRWLVWDVH[LVWHQWHVHRXTXDLVTXHUDILOLDGDVGR0DJQyOLD),3QDPHGLGD
HPTXHWDLVFRWLVWDVHDILOLDGDVGR0DJQyOLD),3QmRVHMDPFRQFRUUHQWHV
HDUHIHULGDWUDQVIHUrQFLDQmRUHSUHVHQWHXPDWUDQVIHUrQFLDLQGLUHWDGH
Do}HVSDUDXP$FLRQLVWDGD&RPSDQKLDHRX E GLUHLWRVGHVXEVFULomR
GH FRWDV D VHUHP HPLWLGDV SHOD 0DJQyOLD ),3 SDUD VHXV FRWLVWDV
H[LVWHQWHV QD PHGLGD HP TXH WDO WUDQVIHUrQFLD QmR UHVXOWH HP XPD
YHQGD VHFXQGiULD HQYROYHQGR FRWDV GH SURSULHGDGH GRV FRWLVWDV
UHOHYDQWHVGR0DJQyOLD),3HQmRUHSUHVHQWHXPDWUDQVIHUrQFLDLQGLUHWD
GHDo}HVSDUDXPDFLRQLVWD

$7UDQVIHUrQFLD3HUPLWLGDVRPHQWHVHUiYiOLGDHHILFD]VHFRPXQLFDGDDRVRXWURV
DFLRQLVWDV FRP SHOR PHQRV  FLQFR  GLDV GH DQWHFHGrQFLD GD GDWD HP TXH IRU
RFRUUHU VH FRPSURYDGR TXH D SHVVRD SDUD TXHP DV Do}HV VHUmR WUDQVIHULGDV
FRQFRUGDHDGHUHDR$FRUGRGH$FLRQLVWDVDVVXPLQGRRVGLUHLWRVHREULJDo}HVQHOH
HOHQFDGRV H TXH R DFLRQLVWD TXH WUDQVIHULX DV Do}HV DVVLQH XP LQVWUXPHQWR VH
REULJDQGRVROLGDULDPHQWHFRPRDFLRQLVWDSDUDTXHPDVDo}HVVHUmRWUDQVIHULGDV
SHORFXPSULPHQWRGHWRGDVDVREULJDo}HVQRkPELWRGR$FRUGRGH$FLRQLVWDV
Lock-up. ([FHWR SHODV 7UDQVIHUrQFLDV 3HUPLWLGDV RV DFLRQLVWDV QmR SRGHUmR
WUDQVIHULUQHQKXPDGHVXDVDo}HVDTXDOTXHUWtWXORSDUDTXDOTXHUWHUFHLURSHOR
SHUtRGRGH WUrV DQRVDFRQWDUGDGDWDGHFHOHEUDomRGR$FRUGRGH$FLRQLVWDV
³3HUtRGRGH/RFN8S´ 
4XDLVTXHU WUDQVIHUrQFLDV GH Do}HV RX D FULDomR GH {QXV VREUH DV Do}HV HP
GHVDFRUGRFRPRGLVSRVWRQR$FRUGRGH$FLRQLVWDVVHUmRQXODVHVHPHIHLWRHD
&RPSDQKLDGHYHUiVHDEVWHUGHUHJLVWUiODV1RFDVRGHDo}HVGHSURSULHGDGH
GHTXDOTXHUGRVDFLRQLVWDVVHUHPSHQKRUDGDVRXVXMHLWDVD{QXVLQYROXQWiULR
UHIHULGR DFLRQLVWD GHYHUi SDJDU D GtYLGD UHODFLRQDGD DR SHQKRU RX {QXV RX
VXEVWLWXLUDVDo}HVRQHUDGDVSRUILDQoDEDQFiULDFDXomRRXRXWUDJDUDQWLDDFHLWD
SHOD SDUWH FRQWUiULD RX DXWRULGDGH JRYHUQDPHQWDO TXH VROLFLWRX WDO SHQKRU RX
{QXVQRSUD]RGHGLDVFRQWDGRVGDGDWDGHFRQVWLWXLomRGRSHQKRURX{QXV
VRE SHQD GH VXVSHQVmR LQGHSHQGHQWHPHQWH GH DYLVR SUpYLR GH WRGRV RV
GLUHLWRV SROtWLFRV H HFRQ{PLFRV GR DFLRQLVWD GHYHGRU QR kPELWR GR $FRUGR GH
$FLRQLVWDVDWpDGDWDHPTXHDVDo}HVRQHUDGDVVHMDPOLEHUDGDV
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Direito de Primeira Oferta.$SyVRILPGR3HUtRGRGH/RFN8SFDVRTXDOTXHU
DFLRQLVWDGHVHMHWUDQVIHULUDWRWDOLGDGHRXSDUWHGHVXDVDo}HVSDUDXPWHUFHLUR
GHYHUi HQYLDU QRWLILFDomR SRU HVFULWR DRV GHPDLV DFLRQLVWDV SDUD TXH WDLV
DFLRQLVWDVDVHXH[FOXVLYRFULWpULRH[HUFHURVHXGLUHLWRGHSULPHLUDRIHUWDSDUD
DDTXLVLomRGHWDLVDo}HV&DVRRDFLRQLVWDDOLHQDQWHQmRDFHLWHD V RIHUWD V 
UHDOL]DGD V  SHORV GHPDLV DFLRQLVWDV SRGHUi YHQGHU VXDV Do}HV SDUD XP
WHUFHLURGHVGHTXHHPFRQGLo}HVPDLVIDYRUiYHLV
Drag-along. 6H D TXDOTXHU PRPHQWR DSyV R ILP GR 3HUtRGR GH /RFN8S R
$FLRQLVWD0LQRULWiULRRSWDUSRULQLFLDUXPSURFHVVRSDUDXPDWUDQVDomRGHYHQGD
WRWDO ILFD DFRUGDGR TXH R $FLRQLVWD 0LQRULWiULR WHUi R GLUHLWR GH H[LJLU TXH RV
RXWURV $FLRQLVWDV YHQGDP D WHUFHLURV DV Do}HV GH VXD SURSULHGDGH QD
&RPSDQKLD2GUDJDORQJpH[HUFtYHOHQWUHWDQWRDSHQDVQRFDVRGHYHQGDGD
WRWDOLGDGHGDVDo}HVGD&RPSDQKLD
Tag-along6HRVDFLRQLVWDV DJLQGRHPFRQMXQWRRXLQGLYLGXDOPHQWH UHFHEHUHP
XPDRIHUWDYLQFXODWLYDGHXPWHUFHLUR 2IHUWD9LQFXODQWH SDUDWUDQVIHULUDo}HV
RIHUWDGDVTXHUHSUHVHQWHPPDLVGH FLQTXHQWDSRUFHQWR GRFDSLWDOVRFLDO
WRWDOHYRWDQWHGD&RPSDQKLDWDLVDFLRQLVWDVGHYHPHQYLDUXPDYLVRSRUHVFULWR
DRV RXWURV DFLRQLVWDV LQIRUPDQGR R UHFHELPHQWR GD 2IHUWD 9LQFXODQWH H
DQH[DQGRWDO2IHUWD9LQFXODGDGHPRGRTXHRDFLRQLVWDRIHUWDGRSRVVDH[LJLU
TXHWDOWHUFHLURDGTXLUDWRGDV HQmRPHQRVTXHWRGDV DVDo}HVGHWLGDVSRUHOHV
QRV WHUPRV FRQGLo}HV H SHOR SUHoR SRU DomR SHOR TXDO R DFLRQLVWD WUDQVIHULUi
VXDV Do}HV D WDO WHUFHLUR 1R FDVR GH RV $FLRQLVWDV &RQWURODGRUHV UHFHEHUHP
XPD2IHUWD9LQFXODQWHSDUDWUDQVIHULUDo}HVTXHUHSUHVHQWHPPHQRVTXH
FLQTXHQWDSRUFHQWR GRFDSLWDOVRFLDOWRWDOHYRWDQWHGD&RPSDQKLDRRIHUWDGR
REULJDVH D RIHUHFHU H WUDQVIHULU VXDV Do}HV DR WHUFHLUR QRV PHVPRV WHUPRV
FRQGLo}HV H SHOR PHVPR SUHoR SHOR TXDO R DFLRQLVWD RIHUWDQWH WUDQVIHULUi DV
Do}HVGHVXDWLWXODULGDGHDRWHUFHLUR1HVVHFDVRRWDJDORQJVHUiSURSRUFLRQDO
jSDUWLFLSDomRGHFDGDDFLRQLVWDRIHUWDGRTXHH[HUFHXVHXGLUHLWR
1R FDVR GH UHJLVWUR GD &RPSDQKLD FRPR XPD VRFLHGDGH DQ{QLPD GH FDSLWDO
DEHUWR H R UHJLVWUR GH RIHUWD S~EOLFD GH GLVWULEXLomR GH YDORUHV PRELOLiULRV R
$FLRQLVWD0LQRULWiULRWHUiRGLUHLWRGHLQFOXLUWRGDVDVDo}HVGHVXDSURSULHGDGH
QDRIHUWD DQWHVGDLQFOXVmR GHTXDLVTXHUDo}HVGHWLWXODULGDGH GRV$FLRQLVWDV
&RQWURODGRUHV
'HVFULomR
GDV
FOiXVXODV
TXH
UHVWULQMDP
RX
YLQFXOHPRGLUHLWRGH
YRWR GRV PHPEURV
GH FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomR RX GH
RXWURV yUJmRV GH
ILVFDOL]DomR
H
FRQWUROH

2 &(2 p LQGLFDGR SHORV $FLRQLVWDV &RQWURODGRUHV H R &)2 SHOR $FLRQLVWD
0LQRULWiULRFRQIRUPHDVUHJUDVDFLPDGLVSRVWDV3RUWDQWRRYRWRGRVPHPEURV
GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR SDUD D HOHLomR GRV 'LUHWRUHV p YLQFXODGR D WDLV
UHJUDVGHLQGLFDomR
$GHPDLV DV PDWpULDV GHOLEHUDGDV SHOR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
GHSHQGHUmR GR YRWR GD PDLRULD VLPSOHV GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRSRUpPDVVHJXLQWHVPDWpULDVGHSHQGHPGRYRWRGHSHORPHQRV
XP PHPEUR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR LQGLFDGR SHOR $FLRQLVWD 0LQRULWiULR
GHVGHTXHHVWHGHWHQKD GH]SRUFHQWR RXPDLVGRFDSLWDOVRFLDOWRWDOH
YRWDQWHGD&RPSDQKLD 
•

$SURYDomRGRRUoDPHQWRDQXDOGDV6RFLHGDGHV5HOHYDQWHVHTXDLVTXHU
PRGLILFDo}HVRXDGLWDPHQWRVDWDORUoDPHQWR

•

$SURYDomRGRSODQRGHQHJyFLRVGDV6RFLHGDGHV5HOHYDQWHVSDUD RV
SUy[LPRV FLQFR H[HUFtFLRVILVFDLV

•

4XDOTXHU DTXLVLomR RX GLVSRVLomR GH DWLYRV SHODV 6RFLHGDGHV
5HOHYDQWHV H[FHWR SRU Do}HV GHWLGDV HP RXWUDV FRPSDQKLDV  HP
PRQWDQWHVXSHULRUD5 TXLQKHQWRVPLOUHDLV SRURSHUDomR
H[FHWRVHDXWRUL]DGDVQRRUoDPHQWRDQXDO 
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•

&RQVWLWXLomR GH TXDOTXHU VRFLHGDGH EHP FRPR D DTXLVLomR RX
GLVSRVLomRGHTXRWDVDo}HVRXRXWURVWtWXORVGHSDUWLFLSDomRQRFDSLWDO
VRFLDO DVVRFLDomR RX MRLQW YHQWXUHV SRU TXDOTXHU GDV 6RFLHGDGHV
5HOHYDQWHVH[FHWRVHSUHYLDPHQWHDXWRUL]DGDVQRRUoDPHQWRDQXDO

•

&HOHEUDURXUHVFLQGLUTXDOTXHUDFRUGRGHDFLRQLVWDVDFRUGRGHVyFLRV
RXDFRUGRVGHYRWRHPUHODomRjSDUWLFLSDomRGD&RPSDQKLDHPRXWUDV
3HVVRDV

•

*DVWRV VXSHULRUHV D 5  XP PLOKmR GH UHDLV  SRU
RSHUDomRRXHPXPFRQMXQWRGHRSHUDo}HVHPXPSHUtRGRGH GR]H 
PHVHVH[FHWRVHSUHYLDPHQWHDXWRUL]DGRQRRUoDPHQWRDQXDO 

•

$SURYDomRGHTXDOTXHUSURSRVWDGHUHVJDWHUHFRPSUDRXDPRUWL]DomR
GHJDUDQWLDVGD&RPSDQKLDRXGHVXDVVXEVLGLiULDV

•

(OHLomR UHHOHLomR RX VXEVWLWXLomR GH GLUHWRUHV GDV 6RFLHGDGHV
5HOHYDQWHV FDVRDDGPLQLVWUDomRGDV6RFLHGDGHV5HOHYDQWHVQmRVHMD
FRQGX]LGDSHORVPHPEURVGLUHWRUHVGD&RPSDQKLD 

•

$SURYDomRGDFRQWUDWDomRGHTXDOTXHUSHVVRDOFXMDUHPXQHUDomRDQXDO
WRWDOXOWUDSDVVH5 GX]HQWRVHFLQTXHQWDPLOUHDLV SRUDQR

•

*UDYDPHV VREUH D SDUWLFLSDomR GD &RPSDQKLD HP TXDOTXHU GDV
VXEVLGLiULDV

•

$SURYDomRGHRSHUDomRQHJyFLRRXFRQWUDWRFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
H[FHWR VH SUHYLDPHQWH DSURYDGDV QR RUoDPHQWR DQXDO  LQFOXLQGR D
SUHVWDomRGHJDUDQWLDV

•

4XDOTXHUIRUPDGHDVVRFLDomRRXSDUFHULDGDV6RFLHGDGHV5HOHYDQWHV
FRP WHUFHLURV LQFOXLQGR MRLQW YHQWXUHV H[FHWR SHOD SUHIHUrQFLD SDUD
DEHUWXUD GH QRYDV ORMDV FRPSDUWLOKDGDV FRP D SDUWLFLSDomR GH
GHWHUPLQDGDVSHVVRDVRXHPGHWHUPLQDGRVORFDLVRXVHSUHYLDPHQWH
DSURYDGDVQRRUoDPHQWRDQXDO 

•

4XDOTXHU GHFLVmR PDWHULDO UHIHUHQWH D DVSHFWRV ILVFDLV RX FRQWiEHLV
EHP FRPR PRGLILFDomR GH SUiWLFDV FRQWiEHLV UHOHYDQWHV SUiWLFDV
SROtWLFDVHSURFHGLPHQWRV H[FHWRVHH[LJLGRSRUOHL 

•

&HOHEUDU FRQWUDWRV TXH OLPLWHP RX UHVWULQMDP GLUHLWRV GH SURSULHGDGH
LQWHOHFWXDO GD &RPSDQKLD RX VXDV VXEVLGLiULDV LQFOXLQGR DGLWLYRV DRV
FRQWUDWRVGHIUDQTXLD

•

,QLFLDUSURFHVVRRXID]HUDFRUGRVHPGHPDQGDVTXHHQYROYDPYDORUHV
DFLPDGH5 GX]HQWRVPLOUHDLV 

•

$SURYDU R UHJLVWUR GH TXDOTXHU GDV 6RFLHGDGHV 5HOHYDQWHV FRPR
FRPSDQKLD DEHUWD RX FRPSDQKLD TXH HPLWD YDORUHV PRELOLiULRV TXH
SRGHPVHUQHJRFLDGRVQRPHUFDGRGHFDSLWDLVXPDRIHUWDS~EOLFDLQLFLDO
RXTXDOTXHURXWUDRIHUWDGHYDORUHVPRELOLiULRVSHODVVXEVLGLiULDV

•

&HOHEUDomRUHVFLVmRRXDOWHUDo}HVDRVFRQWUDWRVHQYROYHQGRDPDUFD
³(VSDoRODVHU´IRUDGRFXUVRQRUPDOGRVQHJyFLRVH

•

,QVWDODomRHPDQXWHQomRGHTXDOTXHUFRPLWr


$FRUGRGH$FLRQLVWDV
3DUWHV

<JRU$OHVVDQGURGH0RXUD ³<JRU´ 3DXOR-RVpGH,iV]GH0RUDLV ³3DXOR´ 7LWR
9LUJtOLR $XJXVWR 9HLJD 3LQWR µ7LWR´  60=;3 3DUWLFLSDo}HV /WGD ³60=;3´ H
FRPRLQWHUYHQLHQWHDQXHQWHD&RPSDQKLD

'DWDGHFHOHEUDomR

GHGH]HPEURGH
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3UD]RGHYLJrQFLD

 YLQWH DQRVFRQWDGRVGDGDWDGHFHOHEUDomR HTXLYDOHQWHDGHGH]HPEUR
GH   SRGHQGR VHU DXWRPDWLFDPHQWH SURUURJDGR SRU LJXDO SHUtRGR FDVR
QHQKXPGRV$FLRQLVWDV&RQWURODGRUHVVHPDQLIHVWDUHPFRQWUiULRSRUHVFULWR
HPDWp VHLV PHVHVDQWHVGRILPGRSUD]RLQLFLDO
(VWH$FRUGRGH$FLRQLVWDVVHUiWHUPLQDGRFRPDHQWUDGDHPYLJRUGR$FRUGRGH
$FLRQLVWDVFHOHEUDGRHPGHMDQHLURGHSHOR<JRU3DXOR7LWRH60=;3
SUHYLVWRDEDL[R

'HVFULomR
GDV
FOiXVXODV UHODWLYDV
DR H[HUFtFLR GR
GLUHLWR GH YRWR H GR
SRGHUGHFRQWUROH

6HUi QHFHVViULD D UHDOL]DomR GH XPD UHXQLmR SUpYLD DQWHV GH TXDOTXHU
DVVHPEOHLD JHUDO GD &RPSDQKLD RX UHXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
³5HXQLmR 6RFLHWiULD´  FRQYRFDGDV HP DWp  WUrV  GLDV ~WHLV DQWHULRUHV j
UHIHULGD 5HXQLmR 6RFLHWiULD H UHDOL]DGD DWp R  VHJXQGR  GLD ~WLO DQWHULRU j
UHDOL]DomRGDUHVSHFWLYD5HXQLmR6RFLHWiULD ³5HXQLmR3UpYLD´ 
&DGDDomRUHSUHVHQWDUiXPYRWRHXPDPDWpULDSDUDVHUDSURYDGDQHFHVVLWDUi
GR YRWR DILUPDWLYR GH  VHWHQWD SRU FHQWR  GRV $FLRQLVWDV &RQWURODGRUHV
SUHVHQWHVQD5HXQLmR3UpYLD TXyUXPGHLQVWDODomRSUHVHQoDGH  FHP
SRU FHQWR  GRV $FLRQLVWDV &RQWURODGRUHV HP SULPHLUD FRQYRFDomR H SUHVHQoD
GRV $FLRQLVWDV &RQWURODGRUHV TXH UHSUHVHQWHP  VHWHQWD SRU FHQWR  GRV
YRWRVHPVHJXQGDFRQYRFDomR 
1D 5HXQLmR 3UpYLD RV $FLRQLVWDV &RQWURODGRUHV GHYHUmR GHOLEHUDU VREUH DV
PDWpULDVREMHWRGDRUGHPGRGLDGD5HXQLmR6RFLHWiULDGHILQLUHYLQFXODURWHRU
GR YRWR GH WRGRV RV $FLRQLVWDV &RQWURODGRUHV EHP FRPR GHFLGLU VREUH D
LQGLFDomRHVXEVWLWXLomRGHTXDLVTXHUPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
GD 'LUHWRULD GH HYHQWXDLV FRPLWrV RX DLQGD GH TXDOTXHU RXWUR PHPEUR GD
DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHRXGHVXDVVXEVLGLiULDVGLUHWDVRXLQGLUHWDVTXH
RV $FLRQLVWDV &RQWURODGRUHV WHQKDP R GLUHLWR GH LQGLFDU SDUD TXH VHXV YRWRV
VHMDPH[HUFLGRVGHIRUPDXQLIRUPH

'HVFULomR
GDV
FOiXVXODV UHODWLYDV j
LQGLFDomR
GH
DGPLQLVWUDGRUHV
PHPEURVGHFRPLWrV
HVWDWXWiULRV RX GH
SHVVRDV
TXH
DVVXPDP SRVLo}HV
JHUHQFLDLV

&RP EDVH QR $FRUGR GH $FLRQLVWDV FHOHEUDGR FRP R $FLRQLVWD 0LQRULWiULR RV
$FLRQLVWDV &RQWURODGRUHV SRGHP LQGLFDU H VXEVWLWXLU  TXDWUR  PHPEURV GR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHR&(2VHQGRTXHWDLVLQGLFDo}HVVHUmRGHILQLGDV
HP5HXQLmR3UpYLDFRQIRUPHRSURFHGLPHQWRGHVFULWRDFLPD

'HVFULomR
GDV
FOiXVXODV UHODWLYDV j
WUDQVIHUrQFLD
GH
Do}HVHjSUHIHUrQFLD
SDUDDGTXLULODV

1mRKiFOiXVXODVUHODWLYDVjWUDQVIHUrQFLDGHDo}HVHjSUHIHUrQFLDSDUDDGTXLULODV

'HVFULomR
GDV
FOiXVXODV
TXH
UHVWULQMDP
RX
YLQFXOHPRGLUHLWRGH
YRWR GRV PHPEURV
GH FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomR RX GH
RXWURV yUJmRV GH
ILVFDOL]DomR
H
FRQWUROH

2 GLUHLWR GH YRWR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RX GH RXWURV
yUJmRV GH ILVFDOL]DomR H FRQWUROH HVWDUi UHVWULWR DR GHFLGLGR H DFRUGDGR HP
5HXQLmR3UpYLDSHORV$FLRQLVWDV&RQWURODGRUHV

2V $FLRQLVWDV &RQWURODGRUHV SRGHUmR FRQYRFDU RV PHPEURV GR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRSRUHOHVLQGLFDGRVSUHYLDPHQWHjUHDOL]DomRGHTXDOTXHUUHXQLmR
GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSDUDDOLQKDUSUHYLDPHQWHVREUHDVGHOLEHUDo}HV
DVHUHPUHDOL]DGDVQDUHIHULGDUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGHPRGR
TXHHOHVH[HUoDPVHXGLUHLWRGHYRWRXQLIRUPHPHQWH



744

PÁGINA: 318 de 407

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

15.5 - Acordo de Acionistas Arquivado na Sede do Emissor ou do Qual O Controlador Seja
Parte
$FRUGRGH$FLRQLVWDV
3DUWHV

0DJQyOLD)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV0XOWLHVWUDWpJLD TXHSDVVRX
D LQFRUSRUDU D WRWDOLGDGH GRV GLUHLWRV H REULJDo}HV GD &01 6ROXWLRQV $
3DUWLFLSDo}HV 6$  ³,QYHVWLGRU´  <JRU $OHVVDQGUR GH 0RXUD ³<JRU´  3DXOR
-RVp GH ,iV] GH 0RUDLV ³3DXOR´  7LWR 9LUJtOLR $XJXVWR 9HLJD 3LQWR ³7LWR´ 
60=;33DUWLFLSDo}HV/WGD ³60=;3´VHQGR<JRU3DXOR7LWRH60=;3HP
FRQMXQWR RV ³$FLRQLVWDV 2ULJLQDLV´ H HP FRQMXQWR FRP R ,QYHVWLGRU
³$FLRQLVWDV´  H FRPR LQWHUYHQLHQWHV DQXHQWHV D &RPSDQKLD &RUSyUHRV
6HUYLoRV(VWpWLFRV6$ ³&RUSyUHRV´ (/)UDQFKLVLQJ/WGD ³(/)UDQFKLVLQJ´ 
7/)UDQFKLVLQJ/WGD ³7/¶¶ H3,06HUYLoRV$GPLQLVWUDWLYRV/WGD ³3,0´ 

'DWDGHFHOHEUDomR

GHMDQHLURGH

3UD]RGHYLJrQFLD

 YLQWH DQRVFRQWDGRVGDGDWDGHGLYXOJDomRGRDQ~QFLRGHLQtFLRGDRIHUWD
S~EOLFDGHDo}HVGD&RPSDQKLDSRGHQGRVHUDXWRPDWLFDPHQWHSURUURJDGRSRU
LJXDOSHUtRGRFDVRQHQKXP$FLRQLVWDVHPDQLIHVWDUVREUHVXDLQWHQomRGHQmRR
UHQRYDUSRUHVFULWRHPDWp VHLV PHVHVDQWHVGRILPGRSUD]RLQLFLDO

'HVFULomR
GDV
FOiXVXODV UHODWLYDV
DR H[HUFtFLR GR
GLUHLWR GH YRWR H GR
SRGHUGHFRQWUROH

5HXQL}HV3UpYLDV
6HUi QHFHVViULD D UHDOL]DomR GH XPD UHXQLmR SUpYLD DQWHV GH TXDOTXHU
DVVHPEOHLDJHUDOGD&RPSDQKLDTXHFRQWHQKDQDRUGHPGRGLDTXDOTXHU0DWpULD
5HVHUYDGD GD $VVHPEOHLD *HUDO FRQIRUPH DEDL[R GHILQLGR  RX UHXQLmR GR
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR TXH FRQWHQKD QD RUGHP GR GLD TXDOTXHU 0DWpULD
5HVHUYDGD GD 5HXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRQIRUPH DEDL[R
GHILQLGR  ³5HXQLmR 6RFLHWiULD´  FRQYRFDGDV HP DWp  WUrV  GLDV ~WHLV
DQWHULRUHVjUHIHULGD5HXQLmR6RFLHWiULDHFDVRQmRVHMDUHDOL]DGDHPSULPHLUD
FRQYRFDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGD QR ~OWLPRGLD ~WLO DQWHV GDGDWDGD5HXQLmR
6RFLHWiULD ³5HXQLmR3UpYLD´ 
0DWpULDV5HVHUYDGDV
(QTXDQWRR,QYHVWLGRUGHWLYHUDo}HVUHSUHVHQWDQGRQRPtQLPRGRFDSLWDO
VRFLDO WRWDO GD &RPSDQKLD DV VHJXLQWHV PDWpULDV D VHUHP GHOLEHUDGDV HP
$VVHPEOHLD*HUDOGHYHUmRVHUGLVFXWLGDVHP5HXQLmR3UpYLDHVXDDSURYDomR
GHSHQGHUi GD DSURYDomR GR ,QYHVWLGRU ³0DWpULD 5HVHUYDGD GD $VVHPEOHLD
*HUDO´ 
D TXDOTXHUDOWHUDomRQRHVWDWXWRRXFRQWUDWRVRFLDOGD&RPSDQKLDRXGHVXDV
VXEVLGLiULDVTXHTXHDIHWHPDWHULDOPHQWHRVGLUHLWRVGR,QYHVWLGRUSUHYLVWRVQR
$FRUGRGH$FLRQLVWDV
E DGLVVROXomROLTXLGDomRH[WLQomRRXFRQFOXVmRGRSURFHVVRGHOLTXLGDomR
GD&RPSDQKLDH
F DXWRUL]DomRDRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDRXGHVXDVVXEVLGLiULDVSDUD
UHTXHUHURXGHFUHWDUIDOrQFLDSHGLUGLVVROXomRRXOLTXLGDomRGHWDLVVRFLHGDGHV
QRPHDU H GHVWLWXLU OLTXLGDWiULRV OLTXLGDomR GD &RPSDQKLD RX GH VXDV
VXEVLGLiULDV EHP FRPR HQFHUUDU SURFHVVR GH IDOrQFLD RX OLTXLGDomR GH WDLV
VRFLHGDGHV
(QTXDQWRR,QYHVWLGRUGHWLYHUDo}HVUHSUHVHQWDQGRQRPtQLPRGRFDSLWDO
VRFLDO WRWDO GD &RPSDQKLD DV VHJXLQWHV PDWpULDV D VHUHP GHOLEHUDGDV HP
5HXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GHYHUmR VHU GLVFXWLGDV HP 5HXQLmR
3UpYLD H VXD DSURYDomR GHSHQGHUi GD DSURYDomR GR ,QYHVWLGRU ³0DWpULD
5HVHUYDGDGD5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR´ 
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D  D QRPHDomR FRQWUDWDomR RX VXEVWLWXLomR GRV DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV GD
&RPSDQKLDVHQmRIRUHVFROKLGRGHQWUHD.30*3Z&(<RX'HOORLWH7RXFKH
7RKPDWVXH
E DDSURYDomRGHQRYDVWUDQVDo}HVQHJyFLRVRXDFRUGRVSHOD&RPSDQKLDRX
TXDOTXHU GH VXDV VXEVLGLiULDV HP SDUWHV UHODFLRQDGDV HP YDORU VXSHULRU D
5UHDOL]DGDVHPXPDRXPDLVWUDQVDo}HVUHODFLRQDGDVGHVGHTXH
L  WRGD H TXDOTXHU WUDQVDomR FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV HP YLJRU QD GDWD GR
$FRUGRGH$FLRQLVWDVH LL WRGDHTXDOTXHUWUDQVDomRRXLQYHVWLPHQWRVUHODWLYRV
jH[SDQVmRGDVXQLGDGHVIUDQTXHDGDVDWXDOPHQWHGHWLGDVSRUSDUWHVUHODFLRQDV
QmRHVWDUmRVXMHLWRVjDSURYDomRGR,QYHVWLGRU
&DVRR,QYHVWLGRUQmRFRPSDUHoDXPD5HXQLmR3UpYLDGHYLGDPHQWHFRQYRFDGD
RX FRPSDUHFHQGR j 5HXQLmR 3UpYLD QmR H[HUFHU H[SUHVVDPHQWH VHX YHWR D
PDWpULDVHUiFRQVLGHUDGDFRPRVHDSURYDGDSHOR,QYHVWLGRU
'HVFULomR
GDV
FOiXVXODV UHODWLYDV j
LQGLFDomR
GH
DGPLQLVWUDGRUHV
PHPEURVGHFRPLWrV
HVWDWXWiULRV RX GH
SHVVRDV
TXH
DVVXPDP SRVLo}HV
JHUHQFLDLV

(QTXDQWR R ,QYHVWLGRU GHWLYHU Do}HV UHSUHVHQWDWLYDV GH QR PtQLPR  GR
FDSLWDO VRFLDO WRWDO GD &RPSDQKLD R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR GHYHUi VHU
FRPSRVWRSRUPHPEURVVHQGRPHPEURVLQGHSHQGHQWHVHPFRQIRUPLGDGH
FRPR5HJXODPHQWRGR1RYR0HUFDGRVHQGRTXH
D  RV $FLRQLVWDV 2ULJLQDLV DJLQGR HP FRQMXQWR WHUmR R GLUHLWR GH HOHJHU H
VXEVWLWXLUDTXDOTXHUWHPSRPHPEURVHVHXVUHVSHFWLYRVVXSOHQWHVLQFOXLQGR
R3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
E  R ,QYHVWLGRU WHUi R GLUHLWR GH L  HOHJHU H VXEVWLWXLU D TXDOTXHU WHPSR 
PHPEURHVHXUHVSHFWLYRVXSOHQWHH LL WHUXPDFDGHLUDSDUDXPREVHUYDGRU
QDV5HXQL}HVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHWDOREVHUYDGRUGHYHUiWHUDFHVVR
D WRGRV RV GRFXPHQWRV DSUHVHQWDGRV H GLVFXWLGRV HP UHXQLmR PDV QmR WHUi
GLUHLWRGHYRWRHPTXDOTXHUGHOLEHUDomRH
F  R 3UHVLGHQWH GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR LQGLFDGR SHORV $FLRQLVWDV
2ULJLQDLVQmRWHUiYRWRGHPLQHUYDHPQHQKXPDGHOLEHUDomRDVHUGLVFXWLGDHP
5HXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
(QTXDQWRR,QYHVWLGRUGHWLYHUDo}HVUHSUHVHQWDWLYDVGHQRPtQLPRGRFDSLWDO
VRFLDO WRWDO GD &RPSDQKLD R ,QYHVWLGRU WHUi R GLUHLWR PDV QmR D REULJDomR GH
QRPHDU XP PHPEUR GH TXDOTXHU FRPLWr HYHQWXDOPHQWH FULDGR SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomRLQFOXLQGR&RPLWrGH$XGLWRULDH&RPLWrGH5HPXQHUDomR
6HR,QYHVWLGRUQmRGHWLYHUDo}HVUHSUHVHQWDWLYDVGHQRPtQLPRGRFDSLWDO
VRFLDOWRWDOGD&RPSDQKLDR,QYHVWLGRUSHUGHUiSHUPDQHQWHPHQWHRGLUHLWRGH
HOHJHUHVXEVWLWXLVTXDOTXHUPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRRXDFDGHLUD
GRREVHUYDGRU

'HVFULomR
GDV
FOiXVXODV UHODWLYDV j
WUDQVIHUrQFLD
GH
Do}HVHjSUHIHUrQFLD
SDUDDGTXLULODV

'HVFULomR
GDV
FOiXVXODV
TXH
UHVWULQMDPRXYLQFXOHP
R GLUHLWR GH YRWR GRV
PHPEURVGHFRQVHOKR
GH DGPLQLVWUDomR RX
GH RXWURV yUJmRV GH
ILVFDOL]DomRHFRQWUROH

1mRKiFOiXVXODVUHODWLYDVjWUDQVIHUrQFLDGHDo}HVHjSUHIHUrQFLDSDUDDGTXLULODV

2 GLUHLWR GH YRWR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RX GH RXWURV
yUJmRV GH ILVFDOL]DomR H FRQWUROH HVWDUi UHVWULWR DR GHFLGLGR H DFRUGDGR HP
5HXQLmR3UpYLDSHORV$FLRQLVWDV
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$FRUGRGH$FLRQLVWDV
3DUWHV

<JRU$OHVVDQGURGH0RXUD ³<JRU´ 3DXOR-RVpGH,iV]GH0RUDLV ³3DXOR´ 7LWR
9LUJtOLR$XJXVWR9HLJD3LQWR µ7LWR´ 60=;33DUWLFLSDo}HV/WGD ³60=;3´ H
FRPR LQWHUYHQLHQWHVDQXHQWHV D &RPSDQKLD D &RUSyUHRV 6HUYLoRV (VWpWLFRV
/WGD (/ )UDQFKLVLQJ /WGD 7/ )UDQFKLVLQJ /WGD ( 3,0 ± 6HUYLoRV
$GPLQLVWUDWLYRV/WGD

'DWDGHFHOHEUDomR

GHMDQHLURGHFRQIRUPHDGLWDGRHPGHMDQHLURGH

3UD]RGHYLJrQFLD

 YLQWH DQRVFRQWDGRVGDGDWDGHGLYXOJDomRGRDQ~QFLRGHLQtFLRGDRIHUWD
S~EOLFDGHDo}HVGD&RPSDQKLDSRGHQGRVHUDXWRPDWLFDPHQWHSURUURJDGRSRU
LJXDOSHUtRGRFDVRQHQKXP$FLRQLVWDVHPDQLIHVWDUVREUHVXDLQWHQomRGHQmRR
UHQRYDUSRUHVFULWRHPDWp VHLV PHVHVDQWHVGRILPGRSUD]RLQLFLDO

'HVFULomR
GDV
FOiXVXODV UHODWLYDV
DR H[HUFtFLR GR
GLUHLWR GH YRWR H GR
SRGHUGHFRQWUROH

6HUi QHFHVViULD D UHDOL]DomR GH XPD UHXQLmR SUpYLD DQWHV GH TXDOTXHU
DVVHPEOHLD JHUDO GD &RPSDQKLD RX UHXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR
³5HXQLmR 6RFLHWiULD´  FRQYRFDGDV HP DWp  WUrV  GLDV ~WHLV DQWHULRUHV j
UHIHULGD5HXQLmR6RFLHWiULDRX LL  XP GLDFRUULGRGDGDWDHPTXHIRUUHDOL]DGD
XPDFRQYRFDomRSDUDXPDUHXQLmRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHUHDOL]DGD
DWpR VHJXQGR GLD~WLODQWHULRUjUHDOL]DomRGDUHVSHFWLYD5HXQLmR6RFLHWiULD
³5HXQLmR3UpYLD´ 
&DGDDomRUHSUHVHQWDUiXPYRWRHXPDPDWpULDSDUDVHUDSURYDGDQHFHVVLWDUi
GR YRWR DILUPDWLYR GD PDLRULD GRV $FLRQLVWDV &RQWURODGRUHV SUHVHQWHV QD
5HXQLmR3UpYLD
1D5HXQLmR3UpYLDRV$FLRQLVWDVGHYHUmRGHOLEHUDUVREUHDVPDWpULDVREMHWRGD
RUGHPGRGLDGD5HXQLmR6RFLHWiULDHGHILQLUHYLQFXODURWHRUGRYRWRGHWRGRV
RV$FLRQLVWDVEHPFRPRGHFLGLUVREUHDLQGLFDomRHVXEVWLWXLomRGHTXDLVTXHU
PHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULDGHHYHQWXDLVFRPLWrVRX
DLQGDGHTXDOTXHURXWURPHPEURGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHRXGHVXDV
VXEVLGLiULDVGLUHWDVRXLQGLUHWDVTXHRV$FLRQLVWDVWHQKDPRGLUHLWRGHLQGLFDU
SDUDTXHVHXVYRWRVVHMDPH[HUFLGRVGHIRUPDXQLIRUPHHLQGLFDURXGHVWLWXLUR
3UHVLGHQWHGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD

'HVFULomR
GDV
FOiXVXODV UHODWLYDV j
LQGLFDomR
GH
DGPLQLVWUDGRUHV
PHPEURVGHFRPLWrV
HVWDWXWiULRV RX GH
SHVVRDV
TXH
DVVXPDP SRVLo}HV
JHUHQFLDLV

(P 5HXQLmR 3UpYLD RV $FLRQLVWDV GHYHUmR GHOLEHUDU VREUH D LQGLFDomR H
VXEVWLWXLomRGHTXDLVTXHUPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD'LUHWRULD
GHHYHQWXDLVFRPLWrVRXDLQGDGHTXDOTXHURXWURPHPEURGDDGPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLD HRX GH VXDV VXEVLGLiULDV GLUHWDV RX LQGLUHWDV TXH RV $FLRQLVWDV
WHQKDP R GLUHLWR GH LQGLFDU SDUD TXH VHXV YRWRV VHMDP H[HUFLGRV GH IRUPD
XQLIRUPHHLQGLFDURX GHVWLWXLUR3UHVLGHQWH GR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD
&RPSDQKLD 2V FRQVHOKHLURV LQGHSHQGHQWHV GD &RPSDQKLD QmR WHUmR VHX
H[HUFtFLRGHYRWRYLQFXODGRDRDFRUGR

'HVFULomR
GDV
FOiXVXODV UHODWLYDV j
WUDQVIHUrQFLD
GH
Do}HVHjSUHIHUrQFLD
SDUDDGTXLULODV

2V $FLRQLVWDV QmR SRGHUmR WUDQVIHULU RX FRQVWLWXLU {QXV RX GH RXWUD IRUPD
QHJRFLDUDTXDOTXHUWtWXORRXSRUTXDLVTXHUPHLRVQRWRGRRXHPSDUWHVXDV
Do}HV VHP REVHUYDU DV GLVSRVLo}HV QR $FRUGR GH $FLRQLVWDV 4XDOTXHU
QHJRFLDomRRXWUDQVIHUrQFLDGHDo}HVRXDLQGDDFULDomRGHTXDLVTXHU{QXV
VREUHDVDo}HVHPYLRODomRDR$FRUGRGH$FLRQLVWDVQmRVHUiHILFD]SHUDQWHRV
$FLRQLVWDVD&RPSDQKLDRXTXDLVTXHUWHUFHLURV
'LUHLWRGH3UHIHUrQFLD
&DVRD60=;3UHFHEDXPD RIHUWDILUPHGHWHUFHLUR ³3RWHQFLDO$GTXLUHQWH´ 
SDUDWUDQVIHULUSULYDGDPHQWH LVWRpIRUDGRDPELHQWHGHQHJRFLDomRGD%RX
GRFRQWH[WRGHXPDRIHUWDS~EOLFD SDUWHRXDWRWDOLGDGHGHVXDVDo}HVGHYHUi
DQWHV GH FHOHEUDU TXDOTXHU GRFXPHQWR YLQFXODWLYR FRP R UHIHULGR WHUFHLUR
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QRWLILFDUSRUHVFULWRRVGHPDLV$FLRQLVWDV ³$FLRQLVWDV5HPDQHVFHQWHV´ SDUD
TXHRV$FLRQLVWDV5HPDQHVFHQWHVDVHXH[FOXVLYRFULWpULRH[HUoDPRGLUHLWRGH
SUHIHUrQFLDHDGTXLUDPDVDo}HVRIHUWDGDVSHORPHVPRSUHoRHVREDVPHVPDV
FRQGLo}HV RIHUHFLGDV SHOR 3RWHQFLDO $GTXLUHQWH FXPSULQGR RV SURFHGLPHQWRV
GHQRWLILFDo}HVHSUD]RVHVWDEHOHFLGRVQR$FRUGRGH$FLRQLVWDV&DVRD60=;3
GHFLGDFRQFOXLUDDOLHQDomRGDVDo}HVRIHUWDGDVD60=;3GHYHUiDLQIRUPDUD
&RPSDQKLDHRV$FLRQLVWDVFRPDQWHFHGrQFLDPtQLPDGH GH] GLDVSDUDTXH
DVDo}HVGD60=;3VHMDPGHVYLQFXODGDVGR$FRUGRGH$FLRQLVWDVH[FHWRVH
RV $FLRQLVWDV 5HPDQHVFHQWHV D VHX H[FOXVLYR FULWpULR GHFLGLUHP PDQWHU DV
Do}HVGD60=;3WUDQVIHULGDVDR3RWHQFLDO$GTXLUHQWHYLQFXODGDVDR$FRUGRGH
$FLRQLVWDV KLSyWHVH HP TXH R WHUFHLUR 3RWHQFLDO $GTXLUHQWH GHYHUi DGHULU GH
IRUPD LUUHVWULWD LQFRQGLFLRQDO H H[SUHVVD D WRGRV RV WHUPRV GR $FRUGR GH
$FLRQLVWDV2UHVSHFWLYRWHUPRGHDGHVmRGHYHUiVHUILUPDGRSHORQRYRDFLRQLVWD
HDUTXLYDGRQDVHGHGD&RPSDQKLDQDGDWDGHVXDDVVLQDWXUD
7UDQVIHUrQFLDHP%ROVD
2EVHUYDGR HYHQWXDO SHUtRGR GH UHVWULomR j WUDQVIHUrQFLD GH Do}HV DVVXPLGR
SHORV $FLRQLVWDV FRQWUDWXDOPHQWH FDGD $FLRQLVWD D TXDOTXHU WHPSR SRGHUi
VROLFLWDU j &RPSDQKLD PHGLDQWH QRWLILFDomR SRU HVFULWR j &RPSDQKLD H DRV
GHPDLV $FLRQLVWDV D GHVYLQFXODomR GH SDUWH RX GD WRWDOLGDGH GH VXDV $o}HV
SDUDRILPH[FOXVLYRGHDOLHQiODVQD%LQFOXVLYHSRUPHLRGHOHLOmR block trade 
FRQIRUPHSDUkPHWURVHVWLSXODGRVQD,QVWUXomR&90RXHPTXDOTXHURXWUD
UHJXODPHQWDomR DSOLFiYHO VREUH D PDWpULD  SHUPDQHFHQGR WDLV Do}HV QmR
REVWDQWHVXMHLWDVDRVWHUPRVGR$FRUGRGH$FLRQLVWDVDWpRPRPHQWRGHVXD
HIHWLYDDOLHQDomR
'HVFULomR
GDV
FOiXVXODV
TXH
UHVWULQMDP
RX
YLQFXOHPRGLUHLWRGH
YRWR GRV PHPEURV
GH FRQVHOKR GH
DGPLQLVWUDomR RX GH
RXWURV yUJmRV GH
ILVFDOL]DomR
H
FRQWUROH

2 GLUHLWR GH YRWR GRV PHPEURV GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR RX GH RXWURV
yUJmRV GH ILVFDOL]DomR H FRQWUROH HVWDUi UHVWULWR DR GHFLGLGR H DFRUGDGR HP
5HXQLmR3UpYLDSHORV$FLRQLVWDV
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  $OWHUDo}HV UHOHYDQWHV QDV SDUWLFLSDo}HV GRV PHPEURV GR JUXSR GH FRQWUROH H
DGPLQLVWUDGRUHVGRHPLVVRU
$VDOWHUDo}HVUHOHYDQWHVQDVSDUWLFLSDo}HVGRVPHPEURVGRJUXSRGHFRQWUROHHDGPLQLVWUDGRUHVQRV
~OWLPRVWUrVH[HUFtFLRVVRFLDLVIRUDPGHVFULWDVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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3ULQFLSDLVHYHQWRVVRFLHWiULRVRFRUULGRVQRHPLVVRUFRQWURODGDVRXFROLJDGDV
3DUD HIHLWRV GHVWH LWHP D &RPSDQKLD XWLOL]D FRPR FULWpULR GH UHOHYkQFLD RSHUDo}HV FRP YDORU
HQYROYLGR VXSHULRU D 5 PLOK}HV R TXH UHSUHVHQWD  GR 3DWULP{QLR /tTXLGR GD &RPSDQKLD
5PLOK}HVHPGHVHWHPEURGH EHPFRPRHYHQWRVVRFLHWiULRVTXHSUHYHMDPRSo}HV
GHFRPSUD

DHYHQWR

$TXLVLomRGD%-/&OtQLFD(VWpWLFD/WGD ³%-/´ SHOD&RUSyUHRV6HUYLoRV
7HUDSrXWLFRV6$ ³&RUSyUHRV´ 

E SULQFLSDLV 'DWDGHDVVLQDWXUDGHVHWHPEURGH
FRQGLo}HV GR
2EMHWR$TXLVLomRGDWRWDOLGDGH  GDVTXRWDVUHSUHVHQWDWLYDVGRFDSLWDO
QHJyFLR
VRFLDOGD%-/
3UHoRGH$TXLVLomR5
1mR&RPSHWLomRGRVYHQGHGRUHVSHORSUD]RGHDQRVFRQWDGRVGDGDWDGH
DVVLQDWXUD
FVRFLHGDGHV &RUSyUHRV 6HUYLoRV 7HUDSrXWLFRV 6$ %-/ &OtQLFD (VWpWLFD /WGD H (/
HQYROYLGDV
)UDQFKLVLQJ/WGDDOpPGRVYHQGHGRUHVSHVVRDVItVLFDV
G HIHLWRV GD
RSHUDomR QR $&RUSyUHRVSDVVRXDVHUWLWXODUGDWRWDOLGDGHGDVTXRWDVGRFDSLWDOVRFLDOGD
TXDGUR
%-/&RQVLGHUDQGRTXHD&RPSDQKLDGHWpPGRFDSLWDOVRFLDOGD&RUSyUHRV
DFLRQiULR GD D%-/SDVVRXDVHUFRQWURODGDLQGLUHWDPHQWHSHOD&RPSDQKLD
&RPSDQKLD


H
TXDGUR
VRFLHWiULR
DQWHV
H
GHSRLV
GD
RSHUDomR


I
PHFDQLVPRV
XWLOL]DGRV
SDUD JDUDQWLU

R WUDWDPHQWR
HTXLWDWLYR
HQWUH
RV
DFLRQLVWDV
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DHYHQWR

$TXLVLomRGD/LVDD/DVHU6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD ³/LVDD/DVHU´ GD/LVD
D/DVHU(PEDUp6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD ³/LVDD/DVHU(PEDUp´ HGD/LVD
D /DVHU *RQ]DJD 6HUYLoRV (VWpWLFRV /WGD ³/LVD D /DVHU *RQ]DJD´  SHOD
&RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$ ³&RUSyUHRV´ 

E SULQFLSDLV 'DWDGHDVVLQDWXUDGHDJRVWRGH
FRQGLo}HV GR
2EMHWR $TXLVLomR GH L   TXRWDV GH WLWXODULGDGH GRV YHQGHGRUHV
QHJyFLR
UHSUHVHQWDWLYDVGHGRFDSLWDOVRFLDOGD/LVDD/DVHU LL TXRWDVGH
WLWXODULGDGHGRVYHQGHGRUHVUHSUHVHQWDWLYDVGHGRFDSLWDOVRFLDOGD/LVDD
/DVHU (PEDUp H LLL   TXRWDV GH WLWXODULGDGH GRV YHQGHGRUHV
UHSUHVHQWDWLYDVGHGRFDSLWDOVRFLDOGD/LVDD/DVHU*RQ]DJD
3UHoRGH$TXLVLomR5VHQGR L 5SHODVTXRWDV
GD/LVDD/DVHU LL 5SHODVTXRWDVGD/LVDD/DVHU(PEDUpH LLL 
5SHODVTXRWDV/LVDD/DVHU*RQ]DJDHPGXDVSDUFHODV
1mR&RPSHWLomRDQRVFRQWDGRVGDGDWDGHDVVLQDWXUDGRFRQWUDWR
FVRFLHGDGHV &RUSyUHRV 6HUYLoRV 7HUDSrXWLFRV 6$ /LVD D /DVHU 6HUYLoRV (VWpWLFRV /WGD
HQYROYLGDV
/LVDD/DVHU(PEDUp6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD/LVDD/DVHU*RQ]DJD6HUYLoRV
(VWpWLFRV/WGDH(/)UDQFKLVLQJ/WGDDOpPGRVYHQGHGRUHVSHVVRDVItVLFDV
G HIHLWRV GD
RSHUDomR QR
TXDGUR
DFLRQiULR GD
&RPSDQKLD

$&RUSyUHRVSDVVRXDVHUWLWXODUGHGDVTXRWDVUHSUHVHQWDWLYDVGRFDSLWDO
VRFLDO GD /LVD D /DVHU GD /LVD D /DVHU (PEDUp H GD /LVD D /DVHU *RQ]DJD
&RQVLGHUDQGRTXHD&RPSDQKLDGHWpPGRFDSLWDOVRFLDOGD&RUSyUHRVD
&RPSDQKLDSDVVRXDGHWHUSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDLQGLUHWDQDVVRFLHGDGHV

H
TXDGUR 
VRFLHWiULR
DQWHV
H
GHSRLV
GD
RSHUDomR



I
PHFDQLVPRV
XWLOL]DGRV
SDUD JDUDQWLU

R WUDWDPHQWR
HTXLWDWLYR
HQWUH
RV
DFLRQLVWDV
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DHYHQWR

$TXLVLomR GD $ %HOH]D H 6D~GH /WGD ³$´  SHOD &RUSyUHRV 6HUYLoRV
7HUDSrXWLFRV6$ ³&RUSyUHRV´ 

E SULQFLSDLV 'DWDGHDVVLQDWXUDGHDJRVWRGH
FRQGLo}HV GR
2EMHWR$TXLVLomRGDWRWDOLGDGH  GDVTXRWDVUHSUHVHQWDWLYDVGRFDSLWDO
QHJyFLR
VRFLDOGD$
3UHoRGH$TXLVLomR5
1mR&RPSHWLomRGRVYHQGHGRUHVSHORSUD]RGHDQRVFRQWDGRVGDGDWDGH
DVVLQDWXUD
FVRFLHGDGHV &RUSyUHRV 6HUYLoRV 7HUDSrXWLFRV 6$ $ %HOH]D H 6D~GH /WGD H (/
HQYROYLGDV
)UDQFKLVLQJ/WGDDOpPGRVYHQGHGRUHVSHVVRDVItVLFDV
G HIHLWRV GD
RSHUDomR QR $&RUSyUHRVSDVVRXDVHUWLWXODUGDWRWDOLGDGHGDVTXRWDVGRFDSLWDOVRFLDOGD
TXDGUR
$&RQVLGHUDQGRTXHD&RPSDQKLDGHWpPGRFDSLWDOVRFLDOGD&RUSyUHRV
DFLRQiULR GD D$SDVVRXDVHUFRQWURODGDLQGLUHWDPHQWHSHOD&RPSDQKLD
&RPSDQKLD
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DHYHQWR

,QFRUSRUDomRGD$VSHQ5RDG3DUWLFLSDo}HV6$

E SULQFLSDLV Prática de AtosSUDWLFDUWRGRVRVDWRVUHJLVWURVHDYHUEDo}HVTXHVHIL]HUHP
FRQGLo}HV GR QHFHVViULRVSDUDUHJXODUL]DomRIRUPDOL]DomRHHIHWLYDomRGD2SHUDomR
QHJyFLR
Custos e DespesasFDGDSDUWHDUFRXFRPDVGHVSHVDVGLUHWDVRXLQGLUHWDVGR
SURWRFROR
Aprovação GRVDFLRQLVWDVGHDPEDVDVSDUWHV
Renúncia de não exercícioRXRDWUDVRQRH[HUFtFLRSRUTXDOTXHUGDV3DUWHV
QmRVHMDLQWHUSUHWDGRFRPRUHQ~QFLDHPUHODomRDWDOGLUHLWR
FVRFLHGDGHV $VSHQ 5RDG 3DUWLFLSDo}HV 6$ ³,QFRUSRUDGD´  H 030 &RUSyUHRV 6$
HQYROYLGDV
³,QFRUSRUDGRUD´ 
G HIHLWRV GD
RSHUDomR QR
TXDGUR
DFLRQiULR GD
&RPSDQKLD

2 SULQFLSDO HIHLWR GD RSHUDomR GH LQFRUSRUDomR QR TXDGUR DFLRQiULR GD
&RPSDQKLDIRLDDOWHUDomRGD,QFRUSRUDGDFRPRGHWHQWRUDGHGR&DSLWDO
6RFLDOGD&RPSDQKLDSDUD0DJQyOLD)XQGRGH,QYHVWLPHQWRHP3DUWLFLSDo}HV
0XOWLHVWUDWpJLDYH]TXHHVWDHUDVXD~QLFDDFLRQLVWD

H
TXDGUR 
VRFLHWiULR
DQWHV
H
GHSRLV
GD
RSHUDomR



I
PHFDQLVPRV
XWLOL]DGRV
SDUD JDUDQWLU
R WUDWDPHQWR
HTXLWDWLYR
HQWUH
RV
DFLRQLVWDV

5DFLRQDOL]DomRHVLPSOLILFDomRGDHVWUXWXUDVRFLHWiULDHFRQVHTXHQWHPHQWHD
FRQVROLGDomR H UHGXomR GH JDVWRV H GHVSHVDV RSHUDFLRQDLV FRPELQDGDV $
XQLmR GRV UHFXUVRV HPSUHVDULDLV H SDWULP{QLRV HQYROYLGRV QD RSHUDomR GDV
3DUWHVSHUPDQHFHDPHOKRUJHVWmRGHRSHUDo}HVGHDWLYRVHGHIOX[RVGHFDL[D
UHVXOWDQGR DVVLP QD RWLPL]DomR GR HPSUHJR GRV UHFXUVRV RSHUDFLRQDLV H
ILQDQFHLURV H SRU FRQVHTXrQFLD QD REWHQomR GH PDLRUHV EHQHItFLRV SDUD RV
DFLRQLVWDV $ PDLRU LQWHJUDomR RSHUDFLRQDO GDV 3DUWHV SHUPLWLUi XP PHOKRU
DSURYHLWDPHQWRGHVLQHUJLDVMiH[LVWHQWHVFRPQDFULDomRGHQRYDVIRUPDVGH
FRPSOHPHQWDomRHQWUHDVDWLYLGDGHVVRFLDLV$UDFLRQDOL]DomRHVLPSOLILFDomR
GD JHVWmR GH PRGR DFRQWULEXLU SDUDD IXWXUDH[SDQVmR GRV QHJyFLRVVRFLDLV
FRPELQDGRV
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DHYHQWR

$TXLVLomRGD9HUDQR'HSLODomR/WGD ³9HUDQR´ SHOD&RUSyUHRV6HUYLoRV
7HUDSrXWLFRV6$ ³&RUSyUHRV´ 

E SULQFLSDLV 'DWDGHDVVLQDWXUDGHIHYHUHLURGH
FRQGLo}HV GR
2EMHWR$TXLVLomRGHTXRWDVGHHPLVVmRGD9HUDQRGHWLWXODULGDGHGRV
QHJyFLR
YHQGHGRUHVSHVVRDVItVLFDVQDSURSRUomRGDSDUWLFLSDomRGHWLGDSRUFDGDXPGHOHV
QRFDSLWDOVRFLDOGD9HUDQRHFRPRFRQGLomRUHVROXWLYDDQmRWUDQVIRUPDomRGR
WLSRMXUtGLFRVRFLHWiULRGD9HUDQRSDUDVRFLHGDGHSRUDo}HVGHFDSLWDOIHFKDGRGH
PRGRDJDUDQWLUTXHDRILQDOGDWUDQVDomRD&RUSyUHRVVHMDFRQWURODGRUDGD9HUDQR
HWLWXODUGHGDVDo}HVUHSUHVHQWDWLYDVGRVHXFDSLWDOVRFLDO
3UHoRGH$TXLVLomR5DVHUHPSDJRVDRVYHQGHGRUHVSHVVRDV
ItVLFDVHPSDUFHODV
1mR&RPSHWLomRGRVYHQGHGRUHVHQTXDQWRDFLRQLVWDVGD9HUDQRHSHORSUD]R
GHDQRVDSyVGHL[DUHPGHVHUDFLRQLVWDV
)RL FHOHEUDGR XP $FRUGR GH $FLRQLVWDV TXH SUHYr XPD RSomR GH FRPSUD
RXWRUJDGDj&RUSyUHRVHXPDRSomRGHYHQGDRXWRUJDGDDRVYHQGHGRUHVQR
FDVR GH DSURYDomR GD UHDOL]DomR GR SURFHVVR GH ,32 HP UHODomR jV Do}HV
UHSUHVHQWDWLYDV GH  GR FDSLWDO VRFLDO GD 9HUDQR 3DUD PDLV LQIRUPDo}HV
VREUH R H[HUFtFLR GDV RSo}HV YLGH D GHVFULomR ³2SomR GH &RPSUD ± ,32´ H
³2SomRGH9HQGD±,32´DEDL[R

FVRFLHGDGHV &RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$9HUDQR'HSLODomR/WGDH(/)UDQFKLVLQJ
HQYROYLGDV
/WGDDOpPGRVYHQGHGRUHVSHVVRDVItVLFDV
G HIHLWRV GD
RSHUDomR QR $&RUSyUHRVSDVVRXDVHUWLWXODUGHGDVDo}HVUHSUHVHQWDWLYDVGRFDSLWDO
TXDGUR
VRFLDOGD9HUDQR&RQVLGHUDQGRTXHD&RPSDQKLDGHWpPGRFDSLWDOVRFLDO
DFLRQiULR GD GD&RUSyUHRVD&RPSDQKLDSDVVRXDVHUFRQWURODGRUDLQGLUHWDGD9HUDQR
&RPSDQKLD
H
TXDGUR
VRFLHWiULR
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H
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DHYHQWR

$TXLVLomRGD$OH[DQGULWH(VWpWLFDH/DVHU/WGD0( ³$OH[DQGULWH´ SHOD
&RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$ ³&RUSyUHRV´ 

E SULQFLSDLV 'DWDGHDVVLQDWXUDGHIHYHUHLURGH
FRQGLo}HV GR
2EMHWR$TXLVLomRGHTXRWDVGHHPLVVmRGD$OH[DQGULWHGHWLWXODULGDGH
QHJyFLR
GRVYHQGHGRUHVSHVVRDVItVLFDVQDSURSRUomRGDSDUWLFLSDomRGHWLGDSRUFDGD
XPGHOHVQRFDSLWDOVRFLDOGD$OH[DQGULWHH LL FRPRFRQGLomRUHVROXWLYDSUHYLVWD
QRFRQWUDWRDQmRWUDQVIRUPDomRGRWLSRMXUtGLFRVRFLHWiULRGD$OH[DQGULWHSDUD
VRFLHGDGH DQ{QLPD GH FDSLWDO IHFKDGR GH PRGR D JDUDQWLU TXH DR ILQDO GD
WUDQVDomR D &RUSyUHRV VHMD WLWXODU GH  GDV Do}HV UHSUHVHQWDWLYDV GR VHX
FDSLWDOVRFLDO
3UHoRGH$TXLVLomR5DVHUHPSDJRVDRVYHQGHGRUHVSHVVRDV
ItVLFDVHPSDUFHODV
1mR&RPSHWLomRGRVYHQGHGRUHVHQTXDQWRDFLRQLVWDVGD$OH[DQGULWHHSHOR
SUD]RGHDQRVDSyVGHL[DUHPGHVHUDFLRQLVWDV
)RL FHOHEUDGR XP $FRUGR GH $FLRQLVWDV TXH SUHYr XPD RSomR GH FRPSUD
RXWRUJDGDj&RUSyUHRVHXPDRSomRGHYHQGDRXWRUJDGDDRVYHQGHGRUHVQR
FDVR GH DSURYDomR GD UHDOL]DomR GR SURFHVVR GH ,32 HP UHODomR jV Do}HV
UHSUHVHQWDWLYDVGHGRFDSLWDOVRFLDOGD$OH[DQGULWH3DUDPDLVLQIRUPDo}HV
VREUH R H[HUFtFLR GDV RSo}HV YLGH D GHVFULomR ³2SomR GH &RPSUD ± ,32´ H
³2SomRGH9HQGD±,32´DEDL[R
FVRFLHGDGHV &RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$$OH[DQGULWH(VWpWLFDH/DVHU/WGD0(
HQYROYLGDV
H(/)UDQFKLVLQJ/WGDDOpPGRVYHQGHGRUHVSHVVRDVItVLFDV
G HIHLWRV GD
RSHUDomR QR
TXDGUR
DFLRQiULR GD
&RPSDQKLD

$&RUSyUHRVSDVVRXDVHUWLWXODUGHGDVDo}HVUHSUHVHQWDWLYDVGRFDSLWDO
VRFLDO GD $OH[DQGULWH &RQVLGHUDQGR TXH D &RPSDQKLD GHWpP  GR FDSLWDO
VRFLDO GD &RUSyUHRV D &RPSDQKLD SDVVRX D VHU FRQWURODGRUD LQGLUHWD GD
$OH[DQGULWH

H
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DHYHQWR

$TXLVLomR GD $&/2 6HUYLoRV (VWpWLFRV /WGD ³$&/2´  SHOD &RUSyUHRV
6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$ ³&RUSyUHRV´ 

E SULQFLSDLV 'DWDGHDVVLQDWXUDGHIHYHUHLURGH
FRQGLo}HV GR
2EMHWR$TXLVLomRGHTXRWDVGHHPLVVmRGD$&/2GHWLWXODULGDGHGRV
QHJyFLR
YHQGHGRUHVSHVVRDVItVLFDVHFRPRFRQGLomRUHVROXWLYDSUHYLVWDQRFRQWUDWRD
QmRWUDQVIRUPDomRGRWLSRMXUtGLFRVRFLHWiULRGD$&/2GHVRFLHGDGHHPSUHViULD
OLPLWDGDSDUDVRFLHGDGHDQ{QLPDGHFDSLWDOIHFKDGRGHPRGRDJDUDQWLUTXHDR
ILQDOGDWUDQVDomRD&RUSyUHRVVHMDFRQWURODGRUDGD$&/2HWLWXODUGHGDV
Do}HVUHSUHVHQWDWLYDVGRVHXFDSLWDOVRFLDO
3UHoRGH$TXLVLomR5DVHUSDJDHPSDUFHODV
1mR&RPSHWLomRGRVYHQGHGRUHVHQTXDQWRDFLRQLVWDVGD$&/2HSHORSUD]R
GHDQRVDSyVGHL[DUHPGHVHUDFLRQLVWDV
)RL FHOHEUDGR XP $FRUGR GH $FLRQLVWDV TXH SUHYr XPD RSomR GH FRPSUD
RXWRUJDGDj&RUSyUHRVHXPDRSomRGHYHQGDRXWRUJDGDDRVYHQGHGRUHVQR
FDVR GH DSURYDomR GD UHDOL]DomR GR SURFHVVR GH ,32 HP UHODomR jV Do}HV
UHSUHVHQWDWLYDVGHGRFDSLWDOVRFLDOGD$&/23DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUH
RH[HUFtFLRGDVRSo}HVYLGHDGHVFULomR³2SomRGH&RPSUD±,32´H³2SomRGH
9HQGD±,32´DEDL[R
FVRFLHGDGHV &RUSyUHRV 6HUYLoRV 7HUDSrXWLFRV 6$ $&/2 6HUYLoRV (VWpWLFRV /WGD H (/
HQYROYLGDV
)UDQFKLVLQJ/WGDDOpPGRVYHQGHGRUHVSHVVRDVItVLFDV
G HIHLWRV GD
RSHUDomR QR $&RUSyUHRVSDVVRXDVHUWLWXODUGHGDVDo}HVUHSUHVHQWDWLYDVGRFDSLWDO
TXDGUR
VRFLDOGD$&/2&RQVLGHUDQGRTXHD&RPSDQKLDGHWpPGRFDSLWDOVRFLDO
DFLRQiULR GD GD&RUSyUHRVD&RPSDQKLDSDVVRXDVHUFRQWURODGRUDLQGLUHWDGD$&/2
&RPSDQKLD
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DHYHQWR

$TXLVLomRGD9LOD9HOKD/DVHU/WGD ³9LOD9HOKD´ SHOD&RUSyUHRV6HUYLoRV
7HUDSrXWLFRV6$ ³&RUSyUHRV´ 

E SULQFLSDLV 'DWDGHDVVLQDWXUDGHIHYHUHLURGH
FRQGLo}HV GR
2EMHWR$TXLVLomRGHTXRWDVGHWLWXODULGDGHGDYHQGHGRUDSHVVRDItVLFDGH
QHJyFLR
HPLVVmRGD9LOD9HOKDUHSUHVHQWDWLYDVGHGRFDSLWDOVRFLDOGD9LOD9HOKDH
FRPRFOiXVXODUHVROXWLYDGRFRQWUDWRDQmRWUDQVIRUPDomRGRWLSRMXUtGLFRGD9LOD
9HOKD GH VRFLHGDGH HPSUHViULD OLPLWDGD SDUD VRFLHGDGH DQ{QLPD GH FDSLWDO
IHFKDGR
3UHoRGH$TXLVLomR5DVHUSDJRHPSDUFHODVPHQVDLV
1mR&RPSHWLomRGDYHQGHGRUDHQTXDQWRIRUVyFLDGD9LOD9HOKDHSHORSUD]R
GHDQRVGDGDWDHPTXHGHL[DUGHVHUVyFLD
)RL FHOHEUDGR XP $FRUGR GH $FLRQLVWDV TXH SUHYr XPD RSomR GH FRPSUD
RXWRUJDGDj&RUSyUHRVQRFDVRGHDSURYDomRGDUHDOL]DomRGRSURFHVVRGH,32
HP UHODomR jV Do}HV UHSUHVHQWDWLYDV GH  GR FDSLWDO VRFLDO GD 9LOD 9HOKD
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRH[HUFtFLRGDVRSo}HVYLGHDGHVFULomR³2SomR
GH&RPSUD±,32´DEDL[R
FVRFLHGDGHV &RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$9LOD9HOKD/DVHU/WGDH(/)UDQFKLVLQJ
HQYROYLGDV
/WGD
G HIHLWRV GD
RSHUDomR QR
TXDGUR
DFLRQiULR GD
&RPSDQKLD

$&RUSyUHRVSDVVRXDVHUWLWXODUGHGDVDo}HVUHSUHVHQWDWLYDVGRFDSLWDO
VRFLDO GD 9LOD 9HOKD &RQVLGHUDQGR TXH D &RPSDQKLD GHWpP  GR FDSLWDO
VRFLDO GD &RUSyUHRV D &RPSDQKLD SDVVRX D VHU FRQWURODGRUD LQGLUHWD GD 9LOD
9HOKD
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DHYHQWR

$TXLVLomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDDGLFLRQDOGD&RVWDH&XUYR(VWpWLFD
/WGD ³&RVWD H &XUYR´  H GH SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD DGLFLRQDO GD ()
)UDQFKLVLQJ6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV/WGD ³()´ SHOD&RPSDQKLD

E SULQFLSDLV 'DWDGHDVVLQDWXUDGHPDUoRGH
FRQGLo}HV GR
2EMHWR $TXLVLomR GH  TXRWDV GH HPLVVmR GD &RVWD H &XUYR
QHJyFLR
UHSUHVHQWDWLYDVGHGRFDSLWDOVRFLDOHGHTXRWDVGHHPLVVmRGD
()UHSUHVHQWDWLYDVGHGRFDSLWDOVRFLDOGHPRGRTXHSDVVDUiDGHWHU
GRFDSLWDOVRFLDOGHFDGDXPDGDVVRFLHGDGHV
3UHoRGH$TXLVLomR5
1mR&RPSHWLomRHQTXDQWRVyFLRVHSHORSHUtRGRGHDQRVFRQWDGRVGDGDWD
HPTXHGHL[DUHPGHVHUVyFLRV
)RL FHOHEUDGR XP $FRUGR GH $FLRQLVWDV TXH SUHYr XPD RSomR GH FRPSUD
RXWRUJDGD j &RPSDQKLD QR FDVR GH DSURYDomR GD UHDOL]DomR GR SURFHVVR GH
,32HPUHODomRjVDo}HVUHSUHVHQWDWLYDVGHGRFDSLWDOVRFLDOGD&RVWDH
&XUYR3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHRH[HUFtFLRGDVRSo}HVYLGHDGHVFULomR
³2SomRGH&RPSUD±,32´DEDL[R
)RL FHOHEUDGR XP $FRUGR GH $FLRQLVWDV TXH SUHYr XPD RSomR GH FRPSUD
RXWRUJDGD j &RPSDQKLD QR FDVR GH DSURYDomR GD UHDOL]DomR GR SURFHVVR GH
,32HPUHODomRjVDo}HVUHSUHVHQWDWLYDVGHGRFDSLWDOVRFLDOGD()3DUD
PDLV LQIRUPDo}HV VREUH R H[HUFtFLR GDV RSo}HV YLGH D GHVFULomR ³2SomR GH
&RPSUD±,32´DEDL[R
FVRFLHGDGHV 030&RUSyUHRV6$&RVWD &XUYR(VWpWLFD/WGDH())UDQFKLVLQJ6HUYLoRV
HQYROYLGDV
7HUDSrXWLFRV/WGD
G HIHLWRV GD
RSHUDomR QR $&RPSDQKLDTXHMiHUDWLWXODUGHGRFDSLWDOVRFLDOGR&RVWDH&XUYRH
TXDGUR
GHGRFDSLWDOVRFLDOGD()FRPDDTXLVLomRSDVVRXDGHWHUGRFDSLWDO
DFLRQiULR GD VRFLDOGD&RVWDH&XUYRHGD()
&RPSDQKLD
H
TXDGUR 
VRFLHWiULR
DQWHV
H
GHSRLV
GD
RSHUDomR
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DHYHQWR

$TXLVLomRGD$<28% $<28%/WGD ³$<28%´ SHOD&RUSyUHRV6HUYLoRV
(VWpWLFRV/WGD ³&RUSyUHRV´ 

E SULQFLSDLV 'DWDGHDVVLQDWXUDGHMDQHLURGH
FRQGLo}HV GR
2EMHWR$TXLVLomRGHDo}HVRUGLQiULDVUHSUHVHQWDWLYDVGHGRFDSLWDO
QHJyFLR
VRFLDOWRWDOHYRWDQWHGD$<28%
3UHoRGH$TXLVLomR5
1mR&RPSHWLomRGRVYHQGHGRUHVHQTXDQWRIRUHPDFLRQLVWDVHSHORSHUtRGR
GHDQRVDSyVGHL[DUHPGHVHUDFLRQLVWDV
•
)RLFHOHEUDGRXP$FRUGRGH$FLRQLVWDVTXHSUHYrXPDRSomRGHFRPSUD
RXWRUJDGDj&RUSyUHRVQRFDVRGHDSURYDomRGDUHDOL]DomRGRSURFHVVRGH,32
HPUHODomRjVDo}HVUHSUHVHQWDWLYDVGHGRFDSLWDOVRFLDOGD$<28%3DUD
PDLV LQIRUPDo}HV VREUH R H[HUFtFLR GDV RSo}HV YLGH D GHVFULomR ³2SomR GH
&RPSUD±,32´DEDL[R
FVRFLHGDGHV &RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$H$\RXE $\RXE/WGDDOpPGRVVyFLRV
HQYROYLGDV
SHVVRDVItVLFDV
G HIHLWRV GD
RSHUDomR QR $&RUSyUHRVSDVVRXDVHUWLWXODUGHGDVDo}HVUHSUHVHQWDWLYDVGRFDSLWDO
TXDGUR
VRFLDOGD$<28%&RQVLGHUDQGRTXHD&RPSDQKLDGHWpPGRFDSLWDOVRFLDO
DFLRQiULR GD GD&RUSyUHRVD&RPSDQKLDSDVVRXDVHUFRQWURODGRUDLQGLUHWDGD$<28%
&RPSDQKLD


H
TXDGUR
VRFLHWiULR
DQWHV
H
GHSRLV
GD
RSHUDomR


I
PHFDQLVPRV
XWLOL]DGRV
SDUD JDUDQWLU

R WUDWDPHQWR
HTXLWDWLYR
HQWUH
RV
DFLRQLVWDV


759

PÁGINA: 333 de 407

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

15.7 - Principais Operações Societárias

DHYHQWR

$TXLVLomR GD :LQQHUV &RUS 6HUYLoRV (VWpWLFRV 6$ ³:LQQHUV´  SHOD
&RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$ ³&RUSyUHRV´ 

E SULQFLSDLV 'DWDGHDVVLQDWXUDGHDEULOGH
FRQGLo}HV GR
2EMHWR $TXLVLomR GD LQWHJUDOLGDGH GDV  Do}HV RUGLQiULDV H VHP YDORU
QHJyFLR
QRPLQDO UHSUHVHQWDWLYDV GR FDSLWDO VRFLDO GD :LQQHUV GH WLWXODULGDGH GRV
YHQGHGRUHVSHVVRDVItVLFDVUHSUHVHQWDWLYDVGHGRFDSLWDOVRFLDO
3UHoRGH$TXLVLomR5DVHUSDJRHPXPDSDUFHOD
1mR&RPSHWLomRGRVYHQGHGRUHVHQTXDQWRIRUHPDFLRQLVWDVHSHORSHUtRGRGH
DQRVDSyVGHL[DUHPGHVHUDFLRQLVWDV
)RL FHOHEUDGR XP $FRUGR GH $FLRQLVWDV TXH SUHYr XPD RSomR GH FRPSUD
RXWRUJDGDj&RUSyUHRVQRFDVRGHDSURYDomRGDUHDOL]DomRGRSURFHVVRGH,32
HPUHODomRjVDo}HVUHSUHVHQWDWLYDVGHGRFDSLWDOVRFLDOGD:LQQHUV3DUD
PDLV LQIRUPDo}HV VREUH R H[HUFtFLR GDV RSo}HV YLGH D GHVFULomR ³2SomR GH
&RPSUD±,32´DEDL[R
FVRFLHGDGHV &RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$:LQQHUV&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV6$
HQYROYLGDV
&XULWLED/DVHU3DUWLFLSDo}HV/WGDDOpPGRVVyFLRVSHVVRDVItVLFDV
G HIHLWRV GD
RSHUDomR QR
TXDGUR
DFLRQiULR GD
&RPSDQKLD

$&RUSyUHRVMiHUDWLWXODUGHGDVDo}HVUHSUHVHQWDWLYDVGRFDSLWDOVRFLDOGD
:LQQHUV FRP D DTXLVLomR SDVVRX D GHWHU  GDV Do}HV UHSUHVHQWDWLYDV GR
FDSLWDOVRFLDOGD:LQQHUV&RQVLGHUDQGRTXHD&RPSDQKLDGHWpPGRFDSLWDO
VRFLDO GD &RUSyUHRV D &RPSDQKLD SDVVRX D VHU FRQWURODGRUD LQGLUHWD GD
:LQQHUV

H
TXDGUR 
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DQWHV
H
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GD
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DHYHQWR

$TXLVLomR GD $3/ 3DUWLFLSDo}HV 6RFLHWiULDV /WGD ³$3/´  H VXDV
VXEVLGLiULDVSHOD&RPSDQKLD

E SULQFLSDLV 'DWDGHDVVLQDWXUDGHMXOKRGH
FRQGLo}HV GR
2EMHWR $TXLVLomR GH  TXRWDV UHSUHVHQWDWLYDV GH  GR FDSLWDO
QHJyFLR
VRFLDOWRWDOHYRWDQWHGD$3/HWUDQVIRUPDomRGD$3/HPVRFLHGDGHSRUDo}HV
FRP SRVWHULRU DXPHQWR GH FDSLWDO D VHU VXEVFULWR SHOD &RPSDQKLD
FRUUHVSRQGHQWHDQRYDVDo}HVRUGLQiULDVHTXHHPFRQMXQWRFRPDV
TXRWDVDGTXLULGDVUHSUHVHQWDUmRGRFDSLWDOVRFLDOHYRWDQWHGD$3/
3UHoRGH$TXLVLomR5GLYLGLGRHPSDUFHODV
3UHoRGH6XEVFULomR5
1mR &RPSHWLomR GRV YHQGHGRUHV HQTXDQWR IRUHP DFLRQLVWDV GD $3/ H SHOR
SHUtRGRGHDQRVDSyVGHL[DUHPGHVHUDFLRQLVWDV
)RL FHOHEUDGR XP $FRUGR GH $FLRQLVWDV TXH SUHYr XPD RSomR GH FRPSUD
RXWRUJDGDj&RPSDQKLDHXPDRSomRGHYHQGDRXWRUJDGDDRVYHQGHGRUHVQR
FDVR GH DSURYDomR GD UHDOL]DomR GR SURFHVVR GH ,32 HP UHODomR jV Do}HV
UHSUHVHQWDWLYDVGHGRFDSLWDOVRFLDOGD$3/3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUH
RH[HUFtFLRGDVRSo}HVYLGHDGHVFULomR³2SomRGH&RPSUD±,32´H³2SomRGH
9HQGD±,32´DEDL[R
FVRFLHGDGHV $3/ 3DUWLFLSDo}HV 6RFLHWiULDV /WGD /HHZ 6HUYLoRV (VWpWLFRV /WGD 0DIUD
HQYROYLGDV
&HQWUR GH %HOH]D H 'HSLODomR /WGD 7HZ (VWpWLFD /WGD &OtQLFD (VWpWLFD
)RUWDOH]D  /WGD &OtQLFD GH (VWpWLFD )RUWDOH]D  /WGD FRPR 6RFLHGDGHV
$OYR H030&RUSyUHRV6$ QDTXDOLGDGHGH&RPSUDGRUD 
G HIHLWRV GD
RSHUDomR QR $&RPSDQKLDSDVVRXDGHWHUGRFDSLWDOVRFLDOWRWDOHYRWDQWHGD$3/TXH
TXDGUR
IRLWUDQVIRUPDGDHP6$HDTXDOSRUVXDYH]GHWpPGRFDSLWDOVRFLDO
DFLRQiULR GD GDVGHPDLV6RFLHGDGHV$OYR
&RPSDQKLD
H
TXDGUR 
VRFLHWiULR
DQWHV
H
GHSRLV
GD
RSHUDomR
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DHYHQWR

$TXLVLomRGD$EEUX]]HVH 0RXUD(VWpWLFD/WGD ³$EEUX]]HVH´ HGD$87
(VWpWLFD(LUHOL ³$87´ SHOD&RPSDQKLD

E SULQFLSDLV 'DWDGHDVVLQDWXUDGHRXWXEURGH
FRQGLo}HV GR
&RQGLomR3UHFHGHQWHDHILFiFLDGDRSHUDomRHVWiVXMHLWDDRFRUUrQFLDGHXPD
QHJyFLR
VpULHGHFRQGLo}HVSUHFHGHQWHVHVWLSXODGDVHPEHQHItFLRGDVSDUWHV
2EMHWR $TXLVLomR GH  GD SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD D VHU GHWLGD SHORV
YHQGHGRUHVQD1HZ&RDVHUFRQVWLWXtGDHVLPXOWkQHDFDSLWDOL]DomRGD1HZ&R
PHGLDQWHDVXEVFULomRGHDo}HVRUGLQiULDVQRPLQDWLYDVHVHPYDORUQRPLQDO
UHSUHVHQWDWLYDVGHGRFDSLWDOVRFLDOGD1HZ&RGHIRUPDTXHDRILQDOD
&RPSDQKLDVHMDGHWHQWRUDGHGRFDSLWDOVRFLDOGD1HZ&R
5HRUJDQL]DomR D $87 IRL WUDQVIRUPDGD HP VRFLHGDGH DQ{QLPD WHQGR VHX
FDSLWDOLQWHJUDOL]DGRSRUPHLRGDSDUWLFLSDomRGHWLGDSRU$OGRQD$EEUX]]HVHGD
SDUWLFLSDomR GHWLGD SRU /XFDV QD $EEUX]]HVH H GD VXEVFULomR HP PRHGD
FRUUHQWH SRU 0DWKHXV H SHOD &RPSDQKLD $ $EEUX]]HVH SRU VXD YH] IRL
WUDQVIRUPDGDHPXPD(,5(/,WHQGRD$87(VWpWLFDH3DUWLFLSDo}HV6$FRPR
VXD~QLFDVyFLDHDVDtGDGHWRGRVRVRXWURVVyFLRVSHVVRDVItVLFDV1mRKRXYH
DFRQVWLWXLomRGD1HZ&RDRLQYpVGLVVRD$87SDVVRXDGHWHUDSDUWLFLSDomR
GD$EEUX]]HVHHD&RPSDQKLDUHDOL]RXLQYHVWLPHQWRQD$87
3UHoRGH$TXLVLomR5TXHUHIOHWLUiDDTXLVLomRGHGDV
Do}HVDGTXLULGDVDVHUSDJRHPSDUFHODV
3UHoRGH6XEVFULomR5
1mR&RPSHWLomRGRVYHQGHGRUHVHQTXDQWRDFLRQLVWDVGD$87HSHORSHUtRGR
GHDQRVDSyVDGDWDHPTXHGHL[DUHPGHVHUDFLRQLVWDV
)RL FHOHEUDGR XP $FRUGR GH $FLRQLVWDV TXH SUHYr XPD RSomR GH FRPSUD
RXWRUJDGDj&RPSDQKLDHXPDRSomRGHYHQGDRXWRUJDGDDRVYHQGHGRUHVQR
FDVR GH DSURYDomR GD UHDOL]DomR GR SURFHVVR GH ,32 HP UHODomR jV Do}HV
UHSUHVHQWDWLYDVGHGRFDSLWDOVRFLDOGD$873DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUH
RH[HUFtFLRGDVRSo}HVYLGHDGHVFULomR³2SomRGH&RPSUD±,32´H³2SomRGH
9HQGD±,32´DEDL[R
FVRFLHGDGHV &RPSDQKLD $EEUX]]HVH  0RXUD (VWpWLFD /WGD $87 (VWpWLFD (LUHOL (/
HQYROYLGDV
)UDQFKLVLQJ/WGDDOpPGRVVyFLRVSHVVRDItVLFD
G HIHLWRV GD
RSHUDomR QR $ &RPSDQKLD SDVVRX D GHWHU  GR FDSLWDO VRFLDO GD $87 (VWpWLFD H
TXDGUR
3DUWLFLSDo}HV6$DTXDOpWLWXODUGHGRFDSLWDOVRFLDOGD$EEUX]]HVH 
DFLRQiULR GD 0RXUD(VWpWLFD/WGD
&RPSDQKLD
H
TXDGUR
VRFLHWiULR
DQWHV
H
GHSRLV
GD
RSHUDomR
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DHYHQWR

,QYHVWLPHQWRQD(/3DUWLFLSDo}HV/WGD ³(/´ SHOD&RUSyUHRV6HUYLoRV
7HUDSrXWLFRV6$ ³&RUSyUHRV´ 

E SULQFLSDLV 'DWDGHDVVLQDWXUDGHMXOKRGH
FRQGLo}HV GR
2EMHWR 6XEVFULomR SHOD &RUSyUHRV GH  QRYDV Do}HV RUGLQiULDV
QHJyFLR
UHSUHVHQWDWLYDVGHGRFDSLWDOVRFLDOYRWDQWHGD(/HGRFDSLWDOVRFLDOWRWDO
3UHoRGH6XEVFULomR5DVHUSDJRHPSDUFHODV
1mR &RPSHWLomR GRV YHQGHGRUHV HQTXDQWR IRUHP DFLRQLVWDV GD (/ H SHOR
SHUtRGRGHDQRVDSyVGHL[DUHPGHVHUDFLRQLVWDVGD(/
)RL FHOHEUDGR XP $FRUGR GH $FLRQLVWDV TXH SUHYr XPD RSomR GH FRPSUD
RXWRUJDGDj&RUSyUHRVHXPDRSomRGHYHQGDRXWRUJDGDDRVYHQGHGRUHVQR
FDVR GH DSURYDomR GD UHDOL]DomR GR SURFHVVR GH ,32 HP UHODomR jV Do}HV
UHSUHVHQWDWLYDVGHGRFDSLWDOVRFLDOGD(/3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUHR
H[HUFtFLRGDVRSo}HVYLGHDGHVFULomR³2SomRGH&RPSUD±,32´H³2SomRGH
9HQGD±,32´DEDL[R
FVRFLHGDGHV (/ 3DUWLFLSDo}HV /WGD (/ 5LR 6HUYLoRV GH 'HSLODomR (VWpWLFD /WGD H
HQYROYLGDV
&RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$
G HIHLWRV GD
RSHUDomR QR $&RUSyUHRVSDVVRXDGHWHUGRFDSLWDOVRFLDOWRWDOGD(/&RQVLGHUDQGR
TXDGUR
TXH D &RPSDQKLD GHWpP  GR FDSLWDO VRFLDO GD &RUSyUHRV D &RPSDQKLD
DFLRQiULR GD SDVVRXDGHWHUSDUWLFLSDomRLQGLUHWDQD(/
&RPSDQKLD
H
TXDGUR
VRFLHWiULR
DQWHV
H
GHSRLV
GD
RSHUDomR
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DHYHQWR

$TXLVLomR GH 3DUWLFLSDomR 6RFLHWiULD GD (/ 3DUWLFLSDo}HV 6$ ³(/´ 
SHOD&RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$ ³&RUSyUHRV´ 

E SULQFLSDLV 'DWDGHDVVLQDWXUDGHRXWXEURGH
FRQGLo}HV GR
2EMHWR $TXLVLomR GH  Do}HV RUGLQiULDV QRPLQDWLYDV H VHP YDORU
QHJyFLR
QRPLQDOUHSUHVHQWDWLYDVGHGRFDSLWDOVRFLDOWRWDOGD(/
3UHoRGH$TXLVLomR5DVHUSDJRDRVYHQGHGRUHVSHVVRDV
ItVLFDVHPSDUFHODV
FVRFLHGDGHV
(/3DUWLFLSDo}HV6$H&RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$
HQYROYLGDV
G HIHLWRV GD
RSHUDomR QR
TXDGUR
DFLRQiULR GD
&RPSDQKLD

$&RUSyUHRVMiHUDWLWXODUGHGRFDSLWDOVRFLDOYRWDQWHHGHGRFDSLWDO
VRFLDOWRWDOGD(/HPUD]mRGRLQYHVWLPHQWRDFLPDGHVFULWR&RPDDTXLVLomR
D&RUSyUHRVSDVVRXDGHWHUGRFDSLWDOVRFLDOWRWDOGD(/&RQVLGHUDQGR
TXH D &RPSDQKLD GHWpP  GR FDSLWDO VRFLDO GD &RUSyUHRV D &RPSDQKLD
SDVVRXDGHWHUFRQWUROHLQGLUHWRGD(/

H
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DHYHQWR

$TXLVLomR GD '\HO&RUS 6HUYLoRV (VWpWLFRV /WGD ³'\HO&RUS´  SHOD
&RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$ ³&RUSyUHRV´ 

E SULQFLSDLV 'DWDGHDVVLQDWXUDGHQRYHPEURGH
FRQGLo}HV GR
2EMHWR $TXLVLomR GH  GDV TXRWDV GH HPLVVmR GD '\HO&RUS H GH
QHJyFLR
WLWXODULGDGHGRVDFLRQLVWDVSHVVRDVItVLFDVQDSURSRUomRGDSDUWLFLSDomRGHWLGD
SRUFDGDXPGHOHVQRFDSLWDOVRFLDOGD'\HO&RUSHVLPXOWkQHDFDSLWDOL]DomRGD
'\HO&RUS DSyV D WUDQVIRUPDomR GR VHX WLSR MXUtGLFR VRFLHWiULR GH VRFLHGDGH
HPSUHViULD OLPLWDGD SDUD VRFLHGDGH DQ{QLPD GH FDSLWDO IHFKDGR PHGLDQWH D
VXEVFULomRGHDo}HVUHSUHVHQWDWLYDVGHGRFDSLWDOVRFLDOGD'\HO&RUSGH
IRUPDTXHDRILQDOGDWUDQVDomRD&RUSyUHRVVHMDGHWHQWRUDGHGRFDSLWDO
VRFLDO GD '\HO&RUS VHQGR  DWXDOPHQWH GHWLGRV SHOD &RUSyUHRV H 
DGTXLULGRVVXEVFULWRVHPUD]mRGDWUDQVDomR
3UHoR GH $TXLVLomR 5 TXH UHIOHWLUi D DTXLVLomR GH  GDV
TXRWDV GH HPLVVmR GD '\HO&RUS SDJD DRV YHQGHGRUHV SHVVRDV ItVLFDV HP 
SDUFHODV
3UHoR GH 6XEVFULomR 5 D VHU DSRUWDGR SHOD &RUSyUHRV
PHGLDQWH D VXEVFULomR GH QRYDV Do}HV UHSUHVHQWDWLYDV GH  GR FDSLWDO
VRFLDOGD'\HO&RUS
1mR &RPSHWLomR GRV YHQGHGRUHV HQTXDQWR DFLRQLVWDV GD '\HO&RUS H SHOR
SHUtRGR GH  DQRV DSyV GHL[DUHP GH VHU DFLRQLVWDV H[FHWR HP UHODomR jV
DWLYLGDGHVGHGHSLODomRDODVHUHWUDWDPHQWRVHVWpWLFRVSDUDFXLGDGRVFRPDSHOH
UHDOL]DGRVFRPDSOLFDomRGHWR[LQDERWXOtQLFDKLSyWHVHHPTXHRSUD]RVHUiGH
DQRV 
)RL FHOHEUDGR XP $FRUGR GH $FLRQLVWDV TXH SUHYr XPD RSomR GH FRPSUD
RXWRUJDGDj&RUSyUHRVHXPDRSomRGHYHQGDRXWRUJDGDDRVYHQGHGRUHVQR
FDVR GH DSURYDomR GD UHDOL]DomR GR SURFHVVR GH ,32 HP UHODomR jV Do}HV
UHSUHVHQWDWLYDVGHGRFDSLWDOVRFLDOGD'\HO&RUS3DUDPDLVLQIRUPDo}HV
VREUH R H[HUFtFLR GDV RSo}HV YLGH D GHVFULomR ³2SomR GH &RPSUD ± ,32´ H
³2SomRGH9HQGD±,32´DEDL[R
FVRFLHGDGHV '\HO&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD&RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$H(/
HQYROYLGDV
)UDQFKLVLQJ/WGD
G HIHLWRV GD
RSHUDomR QR
TXDGUR
DFLRQiULR GD
&RPSDQKLD

$&RUSyUHRVMiHUDWLWXODUGHGRFDSLWDOVRFLDOGD'\HO&RUSFRPDDTXLVLomR
SDVVRX D GHWHU  GR FDSLWDO VRFLDO GD '\HO&RUS &RQVLGHUDQGR TXH D
&RPSDQKLDGHWpPGRFDSLWDOVRFLDOGD&RUSyUHRVD&RPSDQKLDSDVVRXD
VHUFRQWURODGRUDLQGLUHWDGD'\HO&RUS

H
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DHYHQWR

$TXLVLomRGD'\HO&XLDEi&OtQLFDGH(VWpWLFD/WGD0( ³'\HO&XLDEi´ 
'\HO 3RUWR 9HOKR &OtQLFDV GH (VWpWLFD /WGD ³'\HO 3RUWR 9HOKR´  H '\HO
9iU]HD *UDQGH &OtQLFD GH (VWpWLFD /WGD ³'\HO 9iU]HD *UDQGH´ H HP
FRQMXQWR FRP D '\HO &XLDEi H D '\HO 3RUWR 9HOKR ³*UXSR '\HO´  SHOD
&RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$ ³&RUSyUHRV´ 

E SULQFLSDLV 'DWDGHDVVLQDWXUDGHGH]HPEURGH
FRQGLo}HV GR
2EMHWR$TXLVLomRGDWRWDOLGDGH  GDVTXRWDVGHHPLVVmRGD'\HO&XLDEi
QHJyFLR
GD'\HO3RUWR9HOKRHGD'\HO9iU]HD*UDQGH
3UHoRGH$TXLVLomRWRWDOGH5VHQGR5SDUD
D DTXLVLomR GD '\HO &XLDEi 5  SDUD D DTXLVLomR GD '\HO 3RUWR
9HOKRH5SDUDDDTXLVLomRGD'\HO9iU]HD*UDQGH
1mR&RPSHWLomRGRVYHQGHGRUHVSHORSUD]RGHDQRVFRQWDGRVGDDVVLQDWXUD
GRFRQWUDWR
(YHQWRVGHOLTXLGH] L DSURYDomRGHILQLWLYDHPVHGHGH$VVHPEOHLD*HUDOHRX
5HXQLmRGH6yFLRVGD&RUSyUHRVRXGHVXDFRQWURODGRUDFRQIRUPHDSOLFiYHOGD
UHDOL]DomR GH XP SURFHVVR GH ,32 GD &RUSyUHRV RX GH VXD FRQWURODGRUD LL 
FDVR D &RUSyUHRV YHQKD D VHU REMHWR GH TXDOTXHU RSHUDomR TXH HQYROYD D
WUDQVIHUrQFLD GLUHWD RX LQGLUHWD GH SDUWLFLSDomR VRFLHWiULD GD &RUSyUHRV SHOR
JUXSRGHFRQWUROH1RFDVRGHRFRUUrQFLDGHHYHQWRGHOLTXLGH]FDVRRSUHoRGH
DTXLVLomRDLQGDQmRWHQKDVLGRLQWHJUDOPHQWHSDJRHOHVHUiDXWRPDWLFDPHQWH
GHYLGR
FVRFLHGDGHV '\HO&XLDEi&OtQLFDGH(VWpWLFD/WGD±0('\HO3RUWR9HOKR&OtQLFDVGH(VWpWLFD
HQYROYLGDV
/WGD '\HO 9iU]HD *UDQGH &OtQLFD GH (VWpWLFD /WGD (O )UDQFKLVLQJ /WGD H
&RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$DOpPGRVYHQGHGRUHVSHVVRDItVLFD
G HIHLWRV GD
RSHUDomR QR
TXDGUR
DFLRQiULR GD
&RPSDQKLD

$ &RUSyUHRV SDVVRX D GHWHU  GR FDSLWDO VRFLDO GD '\HO &XLDEi GD '\HO
3RUWR9HOKRHGD'\HO9iU]HD*UDQGH&RQVLGHUDQGRTXHD&RPSDQKLDpWLWXODU
GHGRFDSLWDOVRFLDOGD&RUSyUHRVR*UXSR'\HOSDVVRXDVHUFRQWURODGR
LQGLUHWDPHQWHSHOD&RPSDQKLD
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DHYHQWR

$TXLVLomR GD /DVHUVXO 6HUYLoRV (VWpWLFRV /WGD SRVWHULRUPHQWH
WUDQVIRUPDGD HP 1LQH 0HPEHUV /DVHU ± 6HUYLoRV (VWpWLFRV 6$
³/DVHUVXO´ H ³1LQH´ UHVSHFWLYDPHQWH  H GH VXDV VXEVLGLiULDV SHOD
&RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$ ³&RUSyUHRV´ 

E SULQFLSDLV 'DWDGHDVVLQDWXUDGHGH]HPEURGH
FRQGLo}HV GR
&RQGLo}HV3UHFHGHQWHVDHILFiFLDGDRSHUDomRHVWiVXMHLWDDRFRUUrQFLDGH
QHJyFLR
XPDVpULHGHFRQGLo}HVSUHFHGHQWHVHVWLSXODGDVHPEHQHItFLRGDVSDUWHV
2EMHWR VXEVFULomR GDV TXRWDV GD /DVHUVXO SHORV YHQGHGRUHV D VHUHP
LQWHJUDOL]DGDVPHGLDQWHDFRQWULEXLomRGDVTXRWDVGDVVXEVLGLiULDVVXEVFULomR
GH TXRWDV GD /DVHUVXO SHOD &RUSyUHRV DTXLVLomR GH TXRWDV GD /DVHUVXO
UHVXOWDQGR QD WLWXODULGDGH SHOD &RUSyUHRV DSyV D DTXLVLomR D VXEVFULomR H
FRQGLFLRQDGDjWUDQVIRUPDomRGD/DVHUVXOHPVRFLHGDGHSRUDo}HVGHDo}HV
RUGLQiULDV GH HPLVVmR GD /DVHUVXO SRVWHULRUPHQWH WUDQVIRUPDGD HP 1LQH 
FRUUHVSRQGHQWHV D  Do}HV RUGLQiULDV UHSUHVHQWDWLYDV GH  GR
FDSLWDOVRFLDOGD1LQH
3UHoRGH$TXLVLomR5DVHUSDJRHPSDUFHODV

3UHoRGH6XEVFULomR5
1mR &RPSHWLomR GH WRGRV HQTXDQWR DFLRQLVWDV GD 1LQH H SHOR SHUtRGR GH 
DQRVDSyVGHL[DUHPGHVHUDFLRQLVWDV
)RL FHOHEUDGR XP $FRUGR GH $FLRQLVWDV TXH SUHYr XPD RSomR GH FRPSUD
RXWRUJDGDj&RUSyUHRVHXPDRSomRGHYHQGDRXWRUJDGDDRVYHQGHGRUHVQR
FDVR GH DSURYDomR GD UHDOL]DomR GR SURFHVVR GH ,32 HP UHODomR jV Do}HV
UHSUHVHQWDWLYDVGHGRFDSLWDOVRFLDOGD1LQH3DUDPDLVLQIRUPDo}HVVREUH
RH[HUFtFLRGDVRSo}HVYLGHDGHVFULomR³2SomRGH&RPSUD±,32´H³2SomRGH
9HQGD±,32´DEDL[R
FVRFLHGDGHV /DVHUVXO6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD0*&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD ³0*´ 00
HQYROYLGDV
&RUS 6HUYLoRV (VWpWLFRV /WGD ³00´  03$& &RUS 6HUYLoRV (VWpWLFRV /WGD
³03$&´ 00&&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD ³00&´ 06HUYLoRV(VWpWLFRV
/WGD ³0´ 0*0&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD ³0*0´ 07&RUS6HUYLoRV
(VWpWLFRV/WGD ³07´ 07*&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD ³07*´ 06HUYLoRV
(VWpWLFRV/WGD ³0´ 06HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD ³0´ H&RUSyUHRV6HUYLoRV
7HUDSrXWLFRV/WGDDOpPGRVYHQGHGRUHVSHVVRDItVLFD
G HIHLWRV GD
RSHUDomR QR
TXDGUR
DFLRQiULR GD
&RPSDQKLD

$&RUSyUHRVSDVVRXDGHWHUGRFDSLWDOVRFLDOGD/DVHUVXO SRVWHULRUPHQWH
WUDQVIRUPDGDHP1LQH0HPEHUV/DVHU±6HUYLoRV(VWpWLFRV6$ &RQVLGHUDQGR
TXHD&RPSDQKLDpWLWXODUGHGRFDSLWDOVRFLDOGD&RUSyUHRVD&RPSDQKLD
SDVVRXDVHUFRQWURODGRUDLQGLUHWDGD1LQH
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H
TXDGUR
VRFLHWiULR
DQWHV
H
GHSRLV
GD
RSHUDomR


I
PHFDQLVPRV
XWLOL]DGRV
SDUD JDUDQWLU

R WUDWDPHQWR
HTXLWDWLYR
HQWUH
RV
DFLRQLVWDV


DHYHQWR

$TXLVLomRGD8UEDQ/DVHU6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD ³8/´ SHOD&RUSyUHRV
6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV/WGD ³&RUSyUHRV´ 

E SULQFLSDLV 'DWDGHDVVLQDWXUDGHGH]HPEURGH
FRQGLo}HV GR
&RQGLo}HV3UHFHGHQWHVDHILFiFLDGDRSHUDomRHVWiVXMHLWDDRFRUUrQFLDGH
QHJyFLR
XPDVpULHGHFRQGLo}HVSUHFHGHQWHVHVWLSXODGDVHPEHQHItFLRGDVSDUWHV
2EMHWR$TXLVLomRGHDo}HVRUGLQiULDVUHSUHVHQWDWLYDVGHGR
FDSLWDOVRFLDOWRWDOHYRWDQWHGD8/HSRVWHULRUDXPHQWRGHFDSLWDODVHUVXEVFULWR
SHOD&RUSyUHRVTXHHPFRQMXQWRFRPDVDo}HVDGTXLULGDVUHSUHVHQWDUmR
GRFDSLWDOVRFLDOHYRWDQWHGD8/
3UHoRGH$TXLVLomR5
3UHoRGH6XEVFULomR5
1mRFRPSHWLomRGRVYHQGHGRUHVHQTXDQWRDFLRQLVWDVGD8/HSHORSHUtRGRGH
DQRVDSyVGHL[DUHPGHVHUDFLRQLVWDV LQFOXLQGRQDKLSyWHVHGHUHDOL]DomRGH
,32 
)RL FHOHEUDGR XP $FRUGR GH $FLRQLVWDV TXH SUHYr XPD RSomR GH FRPSUD
RXWRUJDGD j &RUSyUHRV QR FDVR GH DSURYDomR GD UHDOL]DomR GR SURFHVVR GH
,32HPUHODomRjVDo}HVUHSUHVHQWDWLYDVGHGRFDSLWDOVRFLDOGD8/3DUD
PDLV LQIRUPDo}HV VREUH R H[HUFtFLR GDV RSo}HV YLGH D GHVFULomR ³2SomR GH
&RPSUD±,32´DEDL[R
FVRFLHGDGHV 8UEDQ/DVHU6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGDH&RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV/WGD
HQYROYLGDV
DOpPGRVVyFLRVSHVVRDItVLFDGD8/
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G HIHLWRV GD
RSHUDomR QR $ 8/ IRL WUDQVIRUPDGDHP 6$ H D &RUSyUHRV SDVVRX D GHWHU  GR FDSLWDO
TXDGUR
VRFLDOHYRWDQWHGD8/&RQVLGHUDQGRTXHD&RPSDQKLDGHWpPGRFDSLWDO
DFLRQiULR GD VRFLDOGD&RUSyUHRVD&RPSDQKLDSDVVRXDVHUFRQWURODGRUDLQGLUHWDGD8/
&RPSDQKLD
H
TXDGUR
VRFLHWiULR
DQWHV
H
GHSRLV
GD
RSHUDomR


IPHFDQLVPRV
XWLOL]DGRVSDUD
JDUDQWLU
R
WUDWDPHQWR

HTXLWDWLYR
HQWUH
RV
DFLRQLVWDV

0HFDQLVPRVSDUDDTXLVLomRGHSDUWLFLSDomRVRFLHWiULDUHPDQHVFHQWH
1RkPELWRGRVFRQWUDWRVFHOHEUDGRVWHQGRSRUREMHWRDDTXLVLomRGRFRQWUROHGDVVRFLHGDGHVDFLPD
OLVWDGDV DSUR[LPDGDPHQWH  GR FDSLWDO VRFLDO GDV VRFLHGDGHV DGTXLULGDV  IRUDP DVVLQDGRV
DFRUGRVGHDFLRQLVWDVHQWUHD&RPSDQKLDHRVDFLRQLVWDVPLQRULWiULRV IXQGDGRUHVGDVVRFLHGDGHV
DGTXLULGDV SDUDHVWDEHOHFHURVWHUPRVHFRQGLo}HVVREUHDDTXLVLomRGDSDUFHODUHPDQHVFHQWHGR
FDSLWDOVRFLDOGDVVRFLHGDGHVDGTXLULGDVGHWLWXODULGDGHGRVDFLRQLVWDVPLQRULWiULRVFRUUHVSRQGHQWHV
DDSUR[LPDGDPHQWHGRFDSLWDOVRFLDOGDVVRFLHGDGHVDGTXLULGDVSUHYHQGR L RSomRGHFRPSUD
H[FOXVLYDPHQWHRXHPFRQMXQWRFRP LL RSomRGHYHQGDQDKLSyWHVHGHXPHYHQWRGHRIHUWDS~EOLFD
LQLFLDOGHDo}HVDVHUUHDOL]DGDSHOD&RPSDQKLDRXSRUVXDFRQWURODGD QDTXDOLGDGHGHFRPSUDGRUD
QRVFRQWUDWRVFHOHEUDGRV  ³,32´ 
2SomRGH&RPSUD±,32
7UDWDVH GH XPD RSomR RXWRUJDGD SHORV DFLRQLVWDV PLQRULWiULRV IXQGDGRUHV GDV VRFLHGDGHV
DGTXLULGDV j&RPSDQKLDRXVXDFRQWURODGD QDTXDOLGDGHGHFRPSUDGRUD H[HUFtYHODFULWpULR~QLFR
HH[FOXVLYRGHVWDGHDGTXLULUDSDUFHODUHPDQHVFHQWHGRFDSLWDOVRFLDOGDVVRFLHGDGHVDGTXLULGDV
GHWLWXODULGDGHGRVDFLRQLVWDVPLQRULWiULRVHPJHUDOFRUUHVSRQGHQWHVDDSUR[LPDGDPHQWHGR
FDSLWDO VRFLDO GDV VRFLHGDGHV DGTXLULGDV PHGLDQWH R SDJDPHQWR GH XP SUHoR FDVR GXUDQWH D
YLJrQFLD GR DFRUGR VHMD DSURYDGD HP DVVHPEOHLD JHUDO GH DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD RX GH VXD
FRQWURODGD FRPSUDGRUD DUHDOL]DomRGHXPSURFHVVRGH,32
&DVRVHMDDSURYDGDDUHDOL]DomRGR,32D&RPSDQKLDRXVXDFRQWURODGDWHUiRGLUHLWRPDVQmRD
REULJDomRGHH[HUFHUDRSomRGHFRPSUDPHGLDQWHRHQYLRGHXPDQRWLILFDomRDRVIXQGDGRUHVFRP
DQWHFHGrQFLDPtQLPDGH TXLQ]H GLDV~WHLVFRQWDGRVGDGDWDGHGLYXOJDomRGRDYLVRDRPHUFDGR
UHIHUHQWHDR,32LQIRUPDQGR L TXDOVHUiRYDORUWRWDOGR,32SUHWHQGLGREHPFRPRRSHUFHQWXDO
GHUHIHULGRYDORUTXHVHUiDORFDGRSDUDDUHDOL]DomRGHXPDRIHUWDVHFXQGiULDGHDo}HVGHHPLVVmR
GD&RPSDQKLDRXGHVXDFRQWURODGDFRQIRUPHDSOLFiYHOH LL DHVWLPDWLYDGRSUHoRGHH[HUFtFLR
FRPEDVHQDIDL[DGHSUHoRSRUDomRGD&RPSDQKLDRXGHVXDFRQWURODGDDVHURIHUWDGDDRPHUFDGR
QRkPELWRGR,32
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2 SUHoR GH H[HUFtFLR SDUD D DTXLVLomR GDV Do}HV GHYHUi VHU SDJR HP GLQKHLUR H VHUi FDOFXODGR
FRQVLGHUDQGR RV VHJXLQWHV SDUkPHWURV L  R SHUFHQWXDO GH SDUWLFLSDomR QR FDSLWDO VRFLDO WRWDO H
YRWDQWHGDVRFLHGDGHDGTXLULGDGHWLGRSRUFDGDXPGRVDFLRQLVWDVPLQRULWiULRVPXOWLSOLFDGRSHORYDORU
GR (%,7'$ FRQIRUPH DEDL[R GHILQLGR  DXGLWDGR GD VRFLHGDGH DGTXLULGD QRV ~OWLPRV  GR]H 
PHVHVFRQVLGHUDQGRDV~OWLPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDXGLWDGDVGLVSRQtYHLVPXOWLSOLFDGRSHOR
0~OWLSOR GD 6RFLHGDGH $GTXLULGD FRQIRUPH DEDL[R GHILQLGR  H LL  GR YDORU UHVXOWDGR GR LWHP L 
VXEWUDtGDD'tYLGD/tTXLGD FRQIRUPHDEDL[RGHILQLGD GDVRFLHGDGHDGTXLULGDTXHWDPEpPGHYHUi
VHUFDOFXODGDFRQVLGHUDQGRDV~OWLPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDXGLWDGDVGHUHIHULGDVRFLHGDGH
'HVVH UHVXOWDGR DLQGD VHUmR GHVFRQWDGRV FDVR H[LVWDP RV YDORUHV DGYLQGRV GH REULJDo}HV GH
LQGHQL]DUGRVDFLRQLVWDVPLQRULWiULRVQDRFDVLmRGDFRQFOXVmRGR,32RYDORUGDVSHUGDVHRYDORU
FRUUHVSRQGHQWHGHGHPDQGDV FRQIRUPHDSUREDELOLGDGHGHSHUGD 
&DVRD&RPSDQKLDUHDOL]HR,32RVDFLRQLVWDVPLQRULWiULRVILFDUmRUHVSRQViYHLVSRUUHHPEROVDUD
&RPSDQKLDGHWRGRVRVFXVWRVHGHVSHVDVLQFRUULGRVFRPDRSHUDomRQDSURSRUomRGDSDUWLFLSDomR
GHFDGDDFLRQLVWDVPLQRULWiULRVQDUHIHULGDRSHUDomR
2P~OWLSORGDDYDOLDomRGD&RPSDQKLDVHUiGHILQLGRFRPEDVHQR(%,7'$HQD'tYLGD/tTXLGDGD
&RPSDQKLDLQGLFDGRVQDV~OWLPDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDVDXGLWDGDVGLVSRQtYHLV'HVVHP~OWLSOR
VHUi HQWmR FDOFXODGR R P~OWLSOR GD VRFLHGDGH DGTXLULGD TXH VHUi HTXLYDOHQWH D  GR P~OWLSOR
LPSOtFLWRGD&RPSDQKLD ³0~OWLSORGD6RFLHGDGH$GTXLULGD´ DGHSHQGHUGRGLVSRVWRQRUHVSHFWLYR
DFRUGRGHDFLRQLVWDV
2VSDUkPHWURVXWLOL]DGRVSDUDRFiOFXORGRSUHoRGHH[HUFtFLRGHFDGDXPDGDVRSo}HVGHFRPSUD
VmRRVPHVPRVSDUDWRGDVDVVRFLHGDGHVDGTXLULGDVVHQGRTXHR(%,7'$H'tYLGD/tTXLGDVmR
PpWULFDVYDULiYHLVTXHGHSHQGHPGDSHUIRUPDQFHGHFDGDXPDGDVVRFLHGDGHV
$ WDEHOD DEDL[R DSUHVHQWD RV YDORUHV HVWLPDGRV GRSUHoR GH H[HUFtFLR GR WRWDO GDV SDUWLFLSDo}HV
UHPDQHVFHQWHV GH WRGDV DV VRFLHGDGHV DGTXLULGDV DSyV R ,32 FDOFXODGR FRP EDVH QD IDL[D
LQGLFDWLYDGHSUHoRSRUDomRGR,32

&HQiULRV(VWLPDGRVSDUD3UHoRGH([HUFtFLRGDV2So}HVGH&RPSUDï
(P5PLOK}HV
(%,7'$GD7UDQVDomRð
'tYLGD/tTXLGDGD7UDQVDomRñ
3UHoRGH([HUFtFLRၪ
Número de Lojas Envolvidas
% Médio Sendo Adquirido ϻ

3LVRGD)DL[D

3RQWR0pGLRGD)DL[D

7HWRGD)DL[D




218
47,1%




218
47,1%




218
47,1%



  &HQiULRV HVWLPDGRV GH 3UHoR GH ([HUFtFLR FRQVLGHUDPD IDL[D LQGLFDWLYD GH SUHoR GDV Do}HV GD030 GH5 3LVR GD)DL[D  D
5 7RSRGD)DL[D VHQGRDPpGLDSRUWDQWR5 3RQWR0pGLRGD)DL[D 
  6RPDVLPSOHVGR(%,7'$GRV~OWLPRVPHVHV 2XWXEURGHD6HWHPEURGH FRQIRUPHGHILQLomRQmRFRQWiELOVHJXLQGRRV
DFRUGRVILUPDGRVFRPRV6yFLRVQDVVXEVLGLiULDVQRFRQWH[WRGD2SomRGH&RPSUDDVHUH[HUFLGDQR(YHQWRGH/LTXLGH]2(%,7'$HVWi
IL[RHQmRYDULDUiHQWUHRVFHQiULRVHVWLPDGRVSHOD&RPSDQKLDQRFRQWH[WRGD2IHUWD
  6RPDVLPSOHVGRHQGLYLGDPHQWREUXWRPHQRVRFDL[DHHTXLYDOHQWHVGDVVXEVLGLiULDVHPGHVHWHPEURGHFRQIRUPHGHILQLomR
QmRFRQWiELOVHJXLQGRRVDFRUGRVILUPDGRVFRPRV6yFLRVQDVVXEVLGLiULDV$'tYLGD/tTXLGDHVWiIL[DHQmRYDULDUiHQWUHRVFHQiULRV
HVWLPDGRVSHOD&RPSDQKLDQRFRQWH[WRGD2IHUWD
  2VYDORUHVGH3UHoRGH([HUFtFLRVmRFDOFXODGRVFRQVLGHUDQGRRSUHoRGDDomRGD030QR,32XPGHVFRQWRGHVREUHRP~OWLSOR
LPSOtFLWRGR9DORUGD)LUPD(%,7'$8'0 ~OWLPRVPHVHV GD030PXOWLSOLFDGRVSHOR(%,7'$GD7UDQVDomRGHFDGDVXEVLGLiULD
GHVFRQWDGRVGHVXDVUHVSHFWLYDV'tYLGDV/tTXLGDVHPXOWLSOLFDGRVSHODVSDUWLFLSDo}HVVHQGRDGTXLULGDVSHOD030
  3HUFHQWXDOPpGLRGDVSDUWLFLSDo}HVVHQGRDGTXLULGDVQDVVXEVLGLiULDV

0HVPRQDKLSyWHVHGDUHDOL]DomRGHXP,32DVREULJDo}HVGHQmRFRQWUDWDomRHGHQmRFRPSHWLomR
SUHYLVWDVQRVFRQWUDWRVGHFRPSUDHYHQGDSHUPDQHFHUmRHPYLJRU
1D KLSyWHVH GD RSomR GH FRPSUD ± ,32 WHU VLGR FRQFHGLGD SDUD FRQWURODGD GD &RPSDQKLD QD
TXDOLGDGH GH FRPSUDGRUD  SRGHUi D RSomR VHU H[HUFLGD GLUHWDPHQWH SHOD &RPSDQKLD D TXDO
DVVXPLUiDSRVLomRGDFRQWURODGDSDUDWRGRVRVHIHLWRVGDRSomR
$OpPGLVVRD&RPSDQKLDGHWpPSDUWLFLSDomRQRFDSLWDOVRFLDOGHRXWUDVVRFLHGDGHVPLVWDVGHVGH
VXDVUHVSHFWLYDVFRQVWLWXLo}HV$&RPSDQKLDWDPEpPFHOHEURXFRQWUDWRVGHRXWRUJDGHRSomRGH
FRPSUDFRPHVVDVVRFLHGDGHVTXHSRGHUmRVHUH[HUFLGDVSHOD&RPSDQKLD RXSRUVXDFRQWURODGD 
QDKLSyWHVHGHXP,32HFXMRSUHoRGHRSomRVHUiFDOFXODGRGDIRUPDLQGLFDGDDFLPD6mRHODV
•

RSomRGHFRPSUDGHGRFDSLWDOVRFLDOGD(6/DVHU6$
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•

RSomRGHFRPSUDGHGRFDSLWDOVRFLDOGD$7&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD

•

RSomRGHFRPSUDGHGRFDSLWDOVRFLDOGD$70&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD

•

RSomRGHFRPSUDGHGRFDSLWDOVRFLDOGD6DQWDÒUVXOD6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD

•

RSomRGHFRPSUDGHGRFDSLWDOVRFLDOGD)ORUGR&DPSR6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGDH

•

RSomRGHFRPSUDGHGRFDSLWDOVRFLDOGD/LPHLUD6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD

2SomRGH9HQGD±,32
7UDWDVHGHXPDRSomRRXWRUJDGDSHOD&RPSDQKLDRXVXDFRQWURODGDDRVIXQGDGRUHVGDVRFLHGDGH
DGTXLULGDSDUDTXHRVIXQGDGRUHVDVHXFULWpULR~QLFRHH[FOXVLYRDOLHQHPDWRWDOLGDGHGDVDo}HV
GHVXDWLWXODULGDGHPHGLDQWHRSDJDPHQWRGHXPSUHoRQRFDVRGDUHDOL]DomRGHXPSURFHVVRGH
,32GD&RPSDQKLDRXGHVXDFRQWURODGD QDTXDOLGDGHGHFRPSUDGRUD HREVHUYDGDVGHWHUPLQDGDV
FRQGLo}HVSUHYLVWDVQRVDFRUGRVGHDFLRQLVWDV
2 SUHoR GH H[HUFtFLR D VHU SDJR SHOD &RPSDQKLD RX SRU VXD FRQWURODGD VHUi GHWHUPLQDGR QRV
WHUPRVGRGHVFULWRDFLPDHPUHODomRDRSUHoRGHH[HUFtFLRGDRSomRGHFRPSUD,32
(P VHWHPEUR GH  RV DFLRQLVWDV PLQRULWiULRV GD '\HOFRUS 9HUDQR $&/2 $OH[DQGULWH H 1LQH
DVVLQDUDPWHUPRVGHUHQ~QFLDjVRSo}HVGHYHQGDSUHYLVWDVQRVDFRUGRVGHDFLRQLVWDVGHIRUPDTXH
VRPHQWHDVRSo}HVGHFRPSUDSHOD&RPSDQKLDSHUPDQHFHPYDOLGDVHHILFD]HVQRVWHUPRVGRVDFRUGRV

'HILQLo}HV
3DUDILQVGHVWHLWHPRVVHJXLQWHVWHUPRVWHUmRRVVLJQLILFDGRVDEDL[R

³&DL[D´VLJQLILFDQDGDWDDTXHVHUHIHUHGHIRUPDFRQVROLGDGDVHPGXSOLFLGDGHHREVHUYDGRVRV
SULQFtSLRV FRQWiEHLV R VDOGR GH FDL[D GHSyVLWRV EDQFiULRV EHP FRPR TXDLVTXHU DSOLFDo}HV
ILQDQFHLUDVGHGLVSRQLELOLGDGHLPHGLDWDGDSHVVRDHPTXHVWmRHPTXDOTXHUFDVRGLVSRQtYHLVHOLYUHV
GHWRGRHTXDOTXHU{QXVVHPOHYDUHPFRQVLGHUDomRTXDLVTXHUGHSyVLWRVHPJDUDQWLDGHSyVLWRV
MXGLFLDLVRXRXWURVGHSyVLWRVUHODFLRQDGRVDTXDLVTXHUFRQWLQJrQFLDV
³'tYLGD &DL[D /tTXLGD´VLJQLILFDDGLIHUHQoDHQWUHD'tYLGD%UXWDHR&DL[DQDGDWDDTXHVHUHIHUHP
³(%,7'$´VLJQLILFDFRPUHODomRDRSHUtRGRDTXHRFiOFXORVHUHIHULUROXFUROtTXLGRGRSHUtRGRHP
TXHVWmRDXIHULGRDQWHV L GDVGHVSHVDVHUHFHLWDVILQDQFHLUDVOtTXLGDV LL GRLPSRVWRGHUHQGDH
FRQWULEXLomRVRFLDO LLL GHGHSUHFLDomRHDPRUWL]DomRH LY GHGHVSHVDVQmRUHFRUUHQWHVDSXUDGR
GHDFRUGRFRPDVQRUPDVFRQWiEHLVDSOLFiYHLV
³(QGLYLGDPHQWR´VLJQLILFDRVRPDWyULRGRVVHJXLQWHVLWHQVQDGDWDDTXHVHUHIHUHGHIRUPDFRQVROLGDGD
VHPGXSOLFLGDGHHREVHUYDGRVRVSULQFtSLRVFRQWiEHLV L WRGDVDVGtYLGDVGHQDWXUH]DILQDQFHLUDFRP
LQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVRXTXDOTXHUSHVVRD LL WRGDVDVRXWUDVGtYLGDVGHORQJRRXFXUWRSUD]RYHQFLGDV
H QmR SDJDV LLL  WRGDV DVGtYLGDVUHSDFWXDGDV PHVPR TXH HVWHMDP FRQWDELOL]DGDVVRE DUXEULFDGH
³FRQWDVDSDJDU´ LY WRGRVRVUHFHEtYHLVGHVFRQWDGRV Y WRGRVRVYDORUHVGHYLGRVDHPSUHJDGRVH
SUHVWDGRUHVGHVHUYLoRVTXHQmRWHQKDPVLGRSDJRVQRSUD]RRULJLQDOPHQWHDYHQoDGR YL FRQWUDWRVGH
VZDSSDUDDSURWHomRGHWD[DGHFkPELRGHPRHGDRXFRQWUDWRVVHPHOKDQWHV YLL WRGRVRVYDORUHVGH
WULEXWRVYHQFLGRVLQFOXLQGRVHPOLPLWDomRWRGRHTXDOTXHUVDOGRGHSDUFHODPHQWRGHWULEXWRV YLLL WRGDV
DVFRQWDVDSDJDUHPDWUDVR L[ WRGRVRVDGLDQWDPHQWRVGHWHUFHLURVLQFOXVLYHFOLHQWHV [ WRGDVDV
RSHUDo}HV GH OHDVLQJ RSHUDFLRQDO HRX ILQDQFHLUR [L  WRGRV RV YDORUHV GHYLGRV HP GHFRUUrQFLD GH
VHQWHQoDVMXGLFLDLVRXDUELWUDLVWUDQVLWDGDVHPMXOJDGR [LL FKHTXHVHPLWLGRVHTXHDLQGDQmRWHQKDP
VLGRFRPSHQVDGRVHVDOGRVQHJDWLYRVHPFRQWDVFRUUHQWHV [LLL TXDLVTXHUGLYLGHQGRVMXURVVREUHFDSLWDO
SUySULRRXWUDVYDQWDJHQVSHFXQLiULDVHRXTXDOTXHURXWUDIRUPDGHGLVWULEXLomRGHOXFURVHPGLQKHLURRX
HPHVSpFLHGHFODUDGRVHQmRSDJRV [LY GtYLGDVSHQGHQWHVRXYHQFLGDVUHODFLRQDGDVDRVGLUHLWRVGH
XVR OXYDV FREUDGRVSRUVKRSSLQJVFHQWHUV [Y P~WXRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVH [YL DVGHVSHVDV
GHFDSLWDOVHQGRSDJDVHPSDUFHODVH [YLL TXDOTXHUJDUDQWLDRXLQGHQL]DomRHPIDYRUGHWHUFHLURVSDUD
SDJDPHQWR GH REULJDo}HV PHQFLRQDGDV QRV LWHQV L  j [YL  LQFOXVLYH  GHVWD GHILQLomR [YLLL  WRGRV H
TXDLVTXHU YDORUHV DFHVVyULRV DRV DFLPD GHVFULWRV LQFOXLQGR PXOWD H MXURV LQFLGHQWHV DWp D GDWD GH
OHYDQWDPHQWR GR (QGLYLGDPHQWR LQGHSHQGHQWHPHQWH GH HVWDUHP FRQWDELOL]DGRV QDV GHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGDSHVVRDHPTXHVWmR
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
),30DJQyOLDIXQGRGHLQYHVWLPHQWRVREJHVWmRGDL Catterton
(PFRPSOHPHQWRjVLQIRUPDo}HVDSUHVHQWDGDVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
D &RPSDQKLD HVFODUHFH TXH R DFLRQLVWD 0DJQyOLD )XQGR GH ,QYHVWLPHQWR HP 3DUWLFLSDo}HV
0XOWLHVWUDWpJLD ³),3 0DJQyOLD´  p XP IXQGR GH LQYHVWLPHQWR HP SDUWLFLSDo}HV PXOWLHVWUDWpJLD
FRQWURODGRSHODVFRPSDQKLDV0DPDURQHFN//&6KHUEURRNH//&6D[RQ:RRGV//&VH&DWKHULQH
//&WRGDVSHVVRDVMXUtGLFDVFRQVWLWXtGDVVREDIRUPDGHOLPLWHGFRPSDQ\GHDFRUGRFRPDVOHLVGH
'HODZDUH86$ HPFRQMXQWR³(QWLGDGHV//&´ &DGDXPDGDV(QWLGDGHV//&SRUVXDYH]WHP
FRPRDFLRQLVWDXPDlimited partnershipGD2QWDULRTXHSRUVXDYH]SRVVXLIXQGRVGLVSHUVRVFRP
XPDEDVHDPSODHGLYHUVLILFDGDGHLQYHVWLGRUHV2VSURFHGLPHQWRVGHJRYHUQDQoDHGHWRPDGDGH
GHFLVmRHPUHODomRDRVLQYHVWLPHQWRVMXQWRjV(QWLGDGHV//&HGDlimited partnershipGD2QWDULR
VmR UHDOL]DGRV H FRQGX]LGRV SHOD Catterton Latin America Management Co H VXDV DILOLDGDV ³/
&DWWHUWRQ´ TXHGHWpPWRGRVRVSRGHUHVSDUDDGPLQLVWUDUHWRPDUDVGHFLV}HVHVWUDWpJLFDVFRP
UHODomRjV(QWLGDGHV//&Hjlimited partnershipGD2QWDULR$VGHFLV}HVHPUHODomRDLQYHVWLPHQWRV
QR kPELWR GR ),3 0DJQyOLD VmR WRPDGDV SRU XP FRPLWr GH LQYHVWLPHQWR FRPSRVWR SHOR 6U 'LUN
'RQDWKHSHOD6UD)DUDK.KDQ
$L CattertonpXPDHPSUHVDDPHULFDQDGHLQYHVWLPHQWRSULYDGRFXMDVDILOLDGDVJHUHQFLDPGLYHUVRV
FRQMXQWRV GH FDSLWDO LQFOXLQGR private equity $ L Catterton FRQWD DWXDOPHQWH FRP PDLV GH 
SURILVVLRQDLV GHGLFDGRV D LQYHVWLU H DSRLDU DV VRFLHGDGHV GR VHX SRUWIyOLR $OpP GLVVR FXPSUH
PHQFLRQDUTXHDL CattertonSRVVXLXPDHVWUXWXUDDFLRQiULDEDVHDGDQRPRGHORGHpartnershipSRU
PHLR GR TXDO QHQKXP GRV VyFLRV GHWpP LQGLYLGXDOPHQWH R SRGHU GH FRQWUROH GRV IXQGRV  (P
FRPSOHPHQWDomR DR RUJDQRJUDPD GR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD DSUHVHQWDPRV
DEDL[R D WDEHOD GHVFULWLYD GDV SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV GLUHWDV H LQGLUHWDV GD &RPSDQKLD QDV
VRFLHGDGHVSRUHVVD&RQWURODGDV
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(PFRPSOHPHQWDomRDRRUJDQRJUDPDGRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDDSUHVHQWDPRV
DEDL[R D WDEHOD GHVFULWLYD GDV SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV GLUHWDV H LQGLUHWDV GD &RPSDQKLD QDV
VRFLHGDGHVSRUHVVD&RQWURODGDV
3DUWLFLSDomR


'LUHWD
,QGLUHWD
'LUHWD
,QGLUHWD





























































































































































































&RQWURODGDV
(OFRUS5LR6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD Y 
$W&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD LY 
)ORU'R&DPSR6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
$WP&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD LY 
/LPHLUD6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD LY 
/LVD$/DVHU6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD YLL 
/LVD$/DVHU*RQ]DJD6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD YLL
:LQQHUV&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV6$ [L 
6DQWD8UV~OD6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD LY 
/DVHUFRUS6HUY(VWpWLFRV/WGD YL 
/LVD$/DVHU(PEDUp6HUY(VWpWLFRV/WGD YLL 
0Y&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD L[ 
'\HOFRUS6HUYLoRV(VWpWLFRV6$
(O3DUWLFLSDo}HV6$
8UEDQ/DVHU6HUYLoRV(VWpWLFRV6$
8O6HUYLoRV(VWpWLFRV(LUHOL
$\RXE $\RXE6HUYLoRV(VWpWLFRV6$
/DJRV/DVHU6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV/WGD
(O5LR6HUYLoRV'H'HSLODomR(VWHWLFD/WGD
&XLDED/DVHU6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV/WGD
'UEP6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
-DFDUHL6HUY(VWHWLFRV(LUHOL
*EP6HUYLFRV'H(VWHWLFD/WGD
(O3HGUD6HODGD6HUYLFRV'H(VWHWLFD/WGD
06HUYLFRV(VWHWLFRV/WGD
0PF&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
0P&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
0SDF&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
0JP&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
0J&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
*DYHD6HUYLFRV(VWHWLFRV/WGD
%GJ&OLQLFD(VWHWLFD/WGD
*OREDO/DVHU0DXUR5DPRV/WGD
*OREDO/DVHU%HQYXWD/WGD
06HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
06HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
06HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
0W&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
0WJ&RUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
'\HO&XLDEi&OtQLFDV'H(VWpWLFD/WGD
'\HO3RUWR9HOKR&OtQLFDV'H(VWpWLFD/WGD
'\HO9iU]HD*UDQGH&OtQLFDV'H(VWpWLFD/WGD
$FOR6HUYLoRV(VWpWLFRV6$ LL 
9LOD9HOKD/DVHU6HUYLoRV(VWpWLFRV6$
$OH[DQGULWH(VWpWLFD(/DVHU6$ LL 
9HUDQR'HSLODomR6$ LLL 
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&RQWURODGDV
0,*66HUYLoRV(VWpWLFRV6$ YLLL 
7MWP6HUYLoRV(VWpWLFRV6$
$/LVD'HSLODomR$/DVHU6$
1LQH0HPEHUV/DVHU6HUYLFRV(VWHWLFRV6$
<$03DUWLFLSDo}HV/WGD
3,06HUYLoRV$GPLQLVWUDWLYRV/WGD
(/)UDQFKLVLQJ/WGD
7/)UDQFKLVLQJ/WGD
&RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$
$3/3DUWLFLSDo}HV6RFLHWiULDV6$
7HZ(VWHWLFD/WGD
0DIUD&HQWURGH%HOH]D'HSLODomR/WGD
/HHZ6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD
&OtQLFDGH(VWpWLFD)RUWDOH]D/WGD
&OtQLFDGH(VWpWLFD)RUWDOH]D/WGD
&RVWD &XUYR(VWHWLFD/WGD
5LRFRUS6HUYLoRV(VWpWLFRV/WGD [ 
<733DUWLFLSDo}HV/WGD
(/&RPPHUFH3ODWDIRUPD'LJLWDO3DUD,QWHUPHGLDFDR'H1HJRFLRV/WGD L
$87(VWpWLFD6$
(6/$6(5
$EEUX]]HVH 0RXUD(VWHWLFD/WGD
())UDQFKLVLQJ6HUYLoRV7HUDSHXWLFRV/WGD

3DUWLFLSDomR


'LUHWD
,QGLUHWD
'LUHWD
,QGLUHWD
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'HVFULomRGDVUHJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVGRHPLVVRUTXDQWRjUHDOL]DomRGHWUDQVDo}HV
FRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
$&RPSDQKLDDGRWDXPD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVDTXDOIRLDSURYDGDHP
UHXQLmR GR &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR UHDOL]DGD HP  GH QRYHPEUR GH  H GHILQH GH IRUPD
REMHWLYD FRQFHLWRV VREUH SDUWHV UHODFLRQDGDV WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV H VLWXDo}HV
HQYROYHQGR FRQIOLWRV GH LQWHUHVVHV DOpP GH HVWDEHOHFHU H[LJrQFLDV PtQLPDV GH GLYXOJDomR GH
LQIRUPDo}HVVREUHHVVDVWUDQVDo}HV$3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVWHPFRPR
REMHWLYR GDU WUDQVSDUrQFLD DRV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD LQYHVWLGRUHV H DR PHUFDGR HP JHUDO H
DEUDQJH RV DFLRQLVWDV H FRODERUDGRUHV TXH WHQKDP SDUWLFLSDomR RX LQIOXrQFLD QRV SURFHVVRV GH
LGHQWLILFDomR FODVVLILFDomR DSURYDomR H PRQLWRUDPHQWR GH WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV
DSOLFDQGRVHHPHVSHFLDODRSHVVRDOFKDYHGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
$&RPSDQKLDTXDQGRGDFHOHEUDomRGHRSHUDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVDGRWDSUiWLFDVTXHWrP
SRU REMHWLYR QmR JHUDU TXDOTXHU EHQHItFLR RX SUHMXt]R LQMXVWLILFiYHO SDUD D &RPSDQKLD RX SDUD
TXDLVTXHU RXWUDV SDUWHV FRP EDVH HP WHUPRV H FRQGLo}HV TXH VHULDP DSOLFiYHLV D RSHUDo}HV
VHPHOKDQWHVFRPWHUFHLURVXWLOL]DQGRVHGHFRWDo}HVHSHVTXLVDVGHPHUFDGRQDLPSOHPHQWDomR
GHVHXVQHJyFLRVHFRQWUDWDomRGHVHUYLoRVWHQGRSRUFULWpULRDEXVFDSHODVPHOKRUHVFRQGLo}HV
WpFQLFDVHGHSUHoRVFDEHQGRDGHFLVmRGDUHDOL]DomRGDVWUDQVDo}HVLQGHSHQGHQWHPHQWHGHVWD
VHUUHDOL]DGDHQWUHSDUWHVUHODFLRQDGDVRXQmRDRUHVSRQViYHOGDiUHDTXHPRWLYRXDFRQWUDWDomR
GRSURGXWRRXVHUYLoR$VWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVGHYHPVHUDQDOLVDGDVHDSURYDGDV
SHOR&RPLWrGH$XGLWRULDHRXSHOR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
&RQIRUPH SUHYLVWR QD 3ROtWLFD GH 7UDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV HVSHFLILFDPHQWH FRP
UHODomRjFHOHEUDomRGHHPSUpVWLPRVP~WXRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVR&RPLWrGH$XGLWRULDHRX
R &RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR FRQIRUPH R FDVR GHYHUmR DYDOLDU SDUD FDGD GD WUDQVDomR RV
VHJXLQWHV FULWpULRV H IDWRUHV L  UD]}HV SHODV TXDLV D &RPSDQKLD RSWRX SRU FRQFHGHU R UHIHULGR
HPSUpVWLPRHPOXJDUGHUHDOL]DURLQYHVWLPHQWRGRVUHFXUVRVHPVXDVDWLYLGDGHV LL DQiOLVHGRULVFR
GH FUpGLWR GR WRPDGRU LQFOXLQGR DYDOLDo}HV UHDOL]DGDV RX RSLQL}HV HPLWLGDV SRU HPSUHVD
HVSHFLDOL]DGDHLQGHSHQGHQWHH LLL IRUPDGHIL[DomRGHWD[DGHMXURVFRQVLGHUDQGRDWD[DOLYUHGH
ULVFRGRPHUFDGRHRULVFRGHFUpGLWRGRWRPDGRUHMXVWLILFDWLYDVSDUDDDGRomRGDIRUPDDGRWDGD
$LQGDFRPSHWLUiDR&RPLWrGH$XGLWRULDDWXDUGHIRUPDDJDUDQWLUTXHDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHV
UHODFLRQDGDV L  VHMDP UHDOL]DGDV SRU HVFULWR HVSHFLILFDQGRVH DV VXDV SULQFLSDLV FDUDFWHUtVWLFDV
LQFOXVLYH DFHUFD GD SRVVLELOLGDGH GH UHVLOLomR SHOD &RPSDQKLD GH TXDOTXHU WUDQVDomR FRP SDUWH
UHODFLRQDGD TXH VHMD GH WUDWR VXFHVVLYR HP FRQGLo}HV HTXLYDOHQWHV jTXHODV GLVSRQtYHLV QRV
FRQWUDWRV FRP SDUWHV QmR UHODFLRQDGDV LL  VHMDP UHDOL]DGDV D SUHoRV SUD]RV H WD[DV XVXDLV GH
PHUFDGR RX GH QHJRFLDo}HV DQWHULRUHV TXH UHSUHVHQWDP FRQGLo}HV FRPXWDWLYDV H LLL  HVWHMDP
FODUDPHQWHUHIOHWLGDVQDVGHPRQVWUDo}HVILQDQFHLUDV
$OpPGLVVRD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVSURtEHFRQVHOKHLURVHGLUHWRUHVGH L UHDOL]DUTXDOTXHU
DWRJUDWXLWRFRPDXWLOL]DomRGHDWLYRVGD&RPSDQKLDHPGHWULPHQWRGD&RPSDQKLD LL UHFHEHUHP
UD]mR GH VHX FDUJR TXDOTXHU WLSR GH YDQWDJHP SHVVRDO GLUHWD RX LQGLUHWD GH WHUFHLURV VHP
DXWRUL]DomRFRQVWDQWHGRUHVSHFWLYRHVWDWXWRVRFLDORXFRQFHGLGDSRUPHLRGHDVVHPEOHLDJHUDOH
LLL LQWHUYLUHPTXDOTXHURSHUDomRVRFLDOHPTXHWLYHULQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRGD&RPSDQKLDRX
QDVGHOLEHUDo}HVTXHDUHVSHLWRWRPDUHPRVGHPDLVFRQVHOKHLURV
3RU ILP D &RPSDQKLD DGRWD XP &yGLJR GH eWLFD DSOLFiYHO D WRGDV DV VRFLHGDGHV GH VHX JUXSR
HFRQ{PLFR TXH WHP FRPR REMHWLYR RULHQWDU DV Do}HV H D WRPDGD GH GHFLV}HV GH WRGRV RV
FRODERUDGRUHV GDV HPSUHVDV GR JUXSR QRV GLYHUVRV QtYHLV GH UHODFLRQDPHQWR HPSUHVDULDO H
RSHUDFLRQDO
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$SUiWLFDUHFRPHQGDGDSHOD&RPSDQKLDSDUDSRVVtYHLVFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHpEDVHDGDQRSULQFtSLR
GH TXH R FRODERUDGRU GHYHUi WRPDU GHFLV}HV H DJLU VHPSUH GH PDQHLUD LG{QHD VHP VH GHL[DU
LQIOXHQFLDUSRUTXHVW}HVSDUWLFXODUHVGHIDPLOLDUHVRXGHDPLJRVTXHSRVVDPDIHWDUVHXMXOJDPHQWR
HPUHODomRjDWLYLGDGHQDTXDOHOHHVWHMDHQYROYLGRRXVHMDGHYHVHUHFXVDUDSURPRYHUTXDOTXHU
IRUPDGHIDYRUHFLPHQWRRXDDJLUFRQWUDRVLQWHUHVVHVGD&RPSDQKLD
$3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVSRGHVHUDFHVVDGDQRVVHJXLQWHVHQGHUHoRV L 
VHGHGD&RPSDQKLD$YHQLGDGRV(XFDOLSWRVQVDOD,QGLDQySROLV&(3±6mR
3DXOR63H LL LQWHUQHWVLWHGD&RPSDQKLD ULHVSDFRODVHUFRPEU websiteGD&RPLVVmRGH9DORUHV
0RELOLiULRV ZZZFYPJRYEU HwebsiteGD%6$±%UDVLO%ROVD%DOFmR ZZZEFRPEU 
$&RPSDQKLDFHOHEURXFRQWUDWRVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVFRQIRUPHH[SRVWRQRLWHPGHVWH
)RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD D ILP GH HVWDEHOHFHU FULWpULRV REMHWLYRV SDUD R UDWHLR H UHHPEROVR GH
GHVSHVDV ILQDQFHLUDV RSHUDFLRQDLV UHODWLYDV jV VXDV DWLYLGDGHV FRP R LQWXLWR GH UHGX]LU FXVWRV H
RWLPL]DU VHXV UHVXOWDGRV ILQDQFHLURV FRQVLGHUDQGR R know-how H H[SHUWLVH GD JHVWmR GRV VHXV
QHJyFLRV SRU SDUWH GD &RPSDQKLD H GH VXDV VXEVLGLiULDV LQFOXLQGR D FRQWUDWDomR GH VHUYLoRV
HVWUDWpJLFRVFRPXQVSDUDUDWHLR7DLVFRQWUDWRVIRUDPFHOHEUDGRVHPGHFRUUrQFLDGDUiSLGDDTXLVLomR
SHOD&RPSDQKLDGHVRFLHGDGHVSDUDLQWHJUDUVHXJUXSRHFRQ{PLFRQRHQWDQWRQmRpGRLQWHUHVVH
GD&RPSDQKLDTXHRVFRQWUDWRVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVVHMDPUHQRYDGRVRXFHOHEUDGRVXPDYH]
TXH VXD HVWUXWXUD RUJDQL]DFLRQDO DWXDO HVWi GHYLGDPHQWH FRQVROLGDGD H DV VXEVLGLiULDV SRGHP
DWXDOPHQWHDUFDUFRPWDLVGHVSHVDVILQDQFHLUDVRSHUDFLRQDLV
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Contrato de mútuo.
Credor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.

Rescisão ou extinção

PÁGINA: 351 de 407

N/A

1,000000

Garantia e seguros

SIM

Mútuos celebrados com 18 sócios minoritários, com valores individualmente não materiais que, em conjunto, totalizam R$3.802 mil em débito da
Cia. Tais contratos possuem a finalidade de pagamento ao acionista minoritário de valores equivalentes a tributos que contratualmente são devidos
pela Cia, mas que foram cobrados inicialmente de tal acionista pela Receita Federal e que, por sua vez, receberá a compensação de tais valores por
meio do contrato. Os termos contratuais são padronizados e seguem em geral as mesmas condições, com prazo de 12 a 24 meses, com o principal
objetivo de liquidação do valor do transacionado, considerando cobrança de 1% de juros ao mês do mutuário e em eventual atraso no pagamento
multa de 2% mais correção monetária. A data indicada em “data da transação”, i.e. 30/09/2020, refere-se à data da repactuação dos contratos.
Considerando que a data da repactuação coincide com a data-base de seu saldo em aberto, os valores indicados em “montante” e “saldo” são
iguais.

N/A

Objeto contrato

R$ 3.802.000,00

Controladas da Companhia.

R$ 3.802.000,00

Relação com o emissor

3.802.000,00

30/09/2020

Outros sócios/acionistas minoritários de
controladas da Companhia

Especificar

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.

1,000000

Rescisão ou extinção

SIM

N/A

N/A

Garantia e seguros

R$ 1.482.536,00

Mútuos celebrados com 45 sócios minoritários, com valores individualmente não materiais que, em conjunto, totalizam R$1.482.536,00 de crédito
para a Companhia. Tais contratos possuem a finalidade de pagamento de montantes assumidos por tal acionista para viabilizar a antecipação de
pagamento e aderência ao programa de parcelamento de determinados tributos devidos por tal sociedade, objetivando, principalmente, a
regularização de certidões e cadastro da sociedade perante a Receita Federal. Os contratos foram celebrados em condições de mercado e possuem
cláusulas padronizadas com juros de 1% ao mês, com prazo de 12 a 24 meses e multa de 2% mais correção monetária na ocorrência de atrasos. A
data indicada no campo “data da transação”, i.e. 30/09/2020, refere-se à data da repactuação dos contratos. Considerando que a data da
repactuação coincide com a data-base do saldo em aberto da transação, os valores indicados em “montante envolvido” e “saldo existente” são
correspondentes.

R$ 1.482.536,00

Objeto contrato

1.482.536,00

Controladas da Companhia.

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

30/09/2020

Montante (Reais)

Outros sócios/acionistas minoritários de
controladas da Companhia

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Contrato de compartilhamento de despesas entre a Companhia e suas controladas tais como treinamentos, despesas administrativas de backoffice,
compra de materiais para manutenção de equipamentos. Cumpre ressaltar que a data indicada no campo “data da transação” acima, qual seja 30
de setembro de 2020, refere-se à data de celebração do referido instrumento contratual. Nesse sentido, e considerando que a data de celebração do
contrato coincide com a data-base de apuração do saldo em aberto da transação, os valores indicados nos campos “montante envolvido” e “saldo
existente” são correspondentes.
N/A
A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.
Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Objeto contrato

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

PÁGINA: 352 de 407

Controlada da Companhia

0,000000

Relação com o emissor

SIM

30/09/2020

Abbruzzese & Moura Estética Ltda.

N/A

Credor

Posição contratual do emissor

R$ 383.000,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

R$ 383.000,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.

Rescisão ou extinção

383.000,00

N/A

Garantia e seguros

Especificar

Contrato de compartilhamento de despesas celebrado para estabelecer os termos para reembolso à Companhia dos custos incorridos na
administração centralizada das operações para apoiar o seu desenvolvimento (incluindo, mas não se limitando a, atividades administrativas,
financeiras, de publicidade, estratégicas, de planejamento e atividades do negócio em geral). Cumpre ressaltar que a data indicada no campo “data
da transação” acima, qual seja 30 de setembro de 2020, refere-se à data de celebração do referido instrumento contratual. Nesse sentido, e
considerando que a data de celebração do contrato coincide com a data-base de apuração do saldo em aberto da transação, os valores indicados
nos campos “montante envolvido” e “saldo existente” são correspondentes.

0,000000

Objeto contrato

SIM

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Controlada da Companhia

N/A

Duração

Relação com o emissor

R$ 60.000,00

Montante (Reais)

30/09/2020

R$ 60.000,00

Saldo existente

Versão : 1

A – Lisa Depilação a Laser

60.000,00

Devedor

Posição contratual do emissor

Especificar

Contrato de mútuo.

Natureza e razão para a operação

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada
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Credor

Posição contratual do emissor

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.
Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.
Credor

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

PÁGINA: 353 de 407

N/A

Garantia e seguros

0,000000

Contrato de compartilhamento de despesas administrativas para (i) compartilhamento de recursos materiais e humanos utilizados em comum entre
partes; e (ii) rateio de despesas, de acordo com critérios definidos no contrato, de acordo com o recurso compartilhado (ex: treinamentos,
manutenção de equipamentos etc). Cumpre ressaltar que a data indicada no campo “data da transação” acima, qual seja 30 de setembro de 2020,
refere-se à data de celebração do referido instrumento contratual. Nesse sentido, e considerando que a data de celebração do contrato coincide com
a data-base de apuração do saldo em aberto da transação, os valores indicados nos campos “montante envolvido” e “saldo existente” são
correspondentes.

SIM

Objeto contrato

N/A

Controlada da Companhia

R$ 666.000,00

Relação com o emissor

R$ 666.000,00

30/09/2020

Costa & Curvo Estética Ltda.

666.000,00

Devedor

Posição contratual do emissor

Especificar

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

N/A

Garantia e seguros

0,000000

Contrato de compartilhamento de despesas como folha de pagamento e compra de equipamentos, compartilhamento de despesas administrativas.
Cumpre ressaltar que a data indicada no campo “data da transação” acima, qual seja 30 de setembro de 2020, refere-se à data de celebração do
referido instrumento contratual. Nesse sentido, e considerando que a data de celebração do contrato coincide com a data-base de apuração do
saldo em aberto da transação, os valores indicados nos campos “montante envolvido” e “saldo existente” são correspondentes.

SIM

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

N/A

Duração

Controlada da Companhia

R$ 95.000,00

Montante (Reais)

Relação com o emissor

R$ 95.000,00

Saldo existente

30/09/2020

95.000,00

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Clínica de Estética Fortaleza 01 Ltda.

Especificar

Data
transação

Parte relacionada

16.2 - Informações Sobre as Transações Com Partes Relacionadas

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

780

Leew Serviços Estéticos Ltda.

R$ 46.000,00

N/A

SIM

PÁGINA: 354 de 407

0,000000

Credor

Posição contratual do emissor

R$ 46.000,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

0,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.

Rescisão ou extinção

30/09/2020

N/A

Garantia e seguros

Especificar

Contrato de compartilhamento de despesas de backoffice, despesas administrativas e compra de peças de manutenção entre as companhias no
curso normal dos negócios. Cumpre ressaltar que a data indicada no campo “data da transação” acima, qual seja 30 de setembro de 2020, refere-se
à data de celebração do referido instrumento contratual. Nesse sentido, e considerando que a data de celebração do contrato coincide com a database de apuração do saldo em aberto da transação, os valores indicados nos campos “montante envolvido” e “saldo existente” são correspondentes.

Objeto contrato

0,000000

Controlada da Companhia

SIM

Relação com o emissor

N/A

30/09/2020

ESLaser Serviços Estéticos S.A.

R$ 811.000,00

Credor

Posição contratual do emissor

R$ 811.000,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

811.000,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.

Rescisão ou extinção

Especificar

N/A

0,000000

Garantia e seguros

SIM

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Contrato de compartilhamento de despesas dos custos incorridos na administração centralizada das operações para apoiar o seu desenvolvimento
(incluindo, mas não se limitando a, atividades administrativas, financeiras, de publicidade, estratégicas, de planejamento e atividades do negócio em
geral). Cumpre ressaltar que a data indicada no campo “data da transação” acima, qual seja 30 de setembro de 2020, refere-se à data de
celebração do referido instrumento contratual. Nesse sentido, e considerando que a data de celebração do contrato coincide com a data-base de
apuração do saldo em aberto da transação, os valores indicados nos campos “montante envolvido” e “saldo existente” são correspondentes.

N/A

Duração

Objeto contrato

R$ 252.000,00

Montante (Reais)

Controlada da Companhia

R$ 252.000,00

Saldo existente

Relação com o emissor

252.000,00

Montante envolvido
(Reais)

30/09/2020

Data
transação

Versão : 1

EF Franchising Serviços Terapêuticos Ltda,

Especificar

Parte relacionada
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30/09/2020
Controlada da Companhia

MMC Corp Serviços Estéticos Ltda.

Relação com o emissor

SIM

PÁGINA: 355 de 407

0,000000

Credor

Posição contratual do emissor

N/A

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

R$ 320.000,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.

Rescisão ou extinção

R$ 320.000,00

N/A

Garantia e seguros

320.000,00

Contrato de compartilhamento de despesas como folha de pagamento e compra de equipamentos, compartilhamento de despesas administrativas.
Cumpre ressaltar que a data indicada no campo “data da transação” acima, qual seja 30 de setembro de 2020, refere-se à data de celebração do
referido instrumento contratual. Nesse sentido, e considerando que a data de celebração do contrato coincide com a data-base de apuração do
saldo em aberto da transação, os valores indicados nos campos “montante envolvido” e “saldo existente” são correspondentes.

Objeto contrato

Especificar

Controlada da Companhia

0,000000

Relação com o emissor

SIM

30/09/2020

EL Franchising Ltda.

N/A

Devedor

Posição contratual do emissor

R$ 2.316.000,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

R$ 2.316.000,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.

Rescisão ou extinção

2.613.000,00

N/A

Garantia e seguros

Especificar

Versão : 1

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Transação financeira a título de quitação de despesas compartilhadas entre a Companhia e suas controladas.

Duração

Objeto contrato

Montante (Reais)

Controlada da Companhia

Saldo existente

Relação com o emissor

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada
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30/09/2020

Controlada da Companhia

TEW Estética Ltda.

Relação com o emissor

N/A

SIM

PÁGINA: 356 de 407

0,000000

Credor

Posição contratual do emissor

R$ 254.000,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

R$ 254.000,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.

Rescisão ou extinção

254.000,00

N/A

Garantia e seguros

Especificar

Contrato de compartilhamento de despesas administrativas celebrado entre a Companhia e a contraparte para estabelecimento dos termos para (i)
compartilhamento de recursos materiais e humanos utilizados em comum entre partes; e (ii) rateio de despesas, de acordo com critérios definidos no
contrato, de acordo com o recurso compartilhado (ex: treinamentos, manutenção de equipamentos etc). Cumpre ressaltar que a data indicada no
campo “data da transação” acima, qual seja 30 de setembro de 2020, refere-se à data de celebração do referido instrumento contratual. Nesse
sentido, e considerando que a data de celebração do contrato coincide com a data-base de apuração do saldo em aberto da transação, os valores
indicados nos campos “montante envolvido” e “saldo existente” são correspondentes.

Objeto contrato

0,000000

Controlada da Companhia

SIM

Relação com o emissor

N/A

30/09/2020

Tl Franchising Ltda.

R$ 130.000,00

Credor

Posição contratual do emissor

R$ 130.000,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

130.000,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.

Rescisão ou extinção

Especificar

N/A

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Duração

Contrato de compartilhamento de despesas celebrado para estabelecer os termos para reembolso à Companhia dos custos incorridos na
administração centralizada das operações para apoiar o seu desenvolvimento (incluindo, mas não se limitando a, atividades administrativas,
financeiras, de publicidade, estratégicas, de planejamento e atividades do negócio em geral). Cumpre ressaltar que a data indicada no campo “data
da transação” acima, qual seja 30 de setembro de 2020, refere-se à data de celebração do referido instrumento contratual. Nesse sentido, e
considerando que a data de celebração do contrato coincide com a data-base de apuração do saldo em aberto da transação, os valores indicados
nos campos “montante envolvido” e “saldo existente” são correspondentes.

Montante (Reais)

Objeto contrato

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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30/09/2020

Controlada da Companhia

Urban Laser Serviços Estéticos Ltda.

Relação com o emissor

N/A

SIM

PÁGINA: 357 de 407

0,000000

Devedor

Posição contratual do emissor

R$ 295.000,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

R$ 295.000,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.

Rescisão ou extinção

295.000,00

N/A

Garantia e seguros

Especificar

Contrato de compartilhamento de despesas para estabelecer os termos para reembolso à Companhia dos custos incorridos na administração
centralizada das operações para apoiar o seu desenvolvimento (incluindo, mas não se limitando a, atividades administrativas, financeiras, de
publicidade, estratégicas, de planejamento e atividades do negócio em geral). Cumpre ressaltar que a data indicada no campo “data da transação”
acima, qual seja 30 de setembro de 2020, refere-se à data de celebração do referido instrumento contratual. Nesse sentido, e considerando que a
data de celebração do contrato coincide com a data-base de apuração do saldo em aberto da transação, os valores indicados nos campos
“montante envolvido” e “saldo existente” são correspondentes.

Objeto contrato

0,000000

Controlada da Companhia

SIM

Relação com o emissor

N/A

30/09/2020

TJTM Serviços Estéticos S.A.

R$ 85.000,00

Credor

Posição contratual do emissor

R$ 85.000,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

85.000,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.

Rescisão ou extinção

Especificar

N/A

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Duração

Contrato de compartilhamento de despesas para estabelecer os termos para reembolso à Companhia dos custos incorridos na administração
centralizada das operações para apoiar o seu desenvolvimento (incluindo, mas não se limitando a, atividades administrativas, financeiras, de
publicidade, estratégicas, de planejamento e atividades do negócio em geral). Cumpre ressaltar que a data indicada no campo “data da transação”
acima, qual seja 30 de setembro de 2020, refere-se à data de celebração do referido instrumento contratual. Nesse sentido, e considerando que a
data de celebração do contrato coincide com a data-base de apuração do saldo em aberto da transação, os valores indicados nos campos
“montante envolvido” e “saldo existente” são correspondentes.

Montante (Reais)

Objeto contrato

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Parte relacionada
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PÁGINA: 358 de 407

Contrato de compartilhamento de despesas como folha de pagamento e compra de equipamentos, compartilhamento de despesas administrativas.
Cumpre ressaltar que a data indicada no campo “data da transação” acima, qual seja 30 de setembro de 2020, refere-se à data de celebração do
referido instrumento contratual. Nesse sentido, e considerando que a data de celebração do contrato coincide com a data-base de apuração do
saldo em aberto da transação, os valores indicados nos campos “montante envolvido” e “saldo existente” são correspondentes.

Objeto contrato

0,000000

Controlada da Companhia

SIM

Relação com o emissor

N/A

30/09/2020

Riocorp Serviços Estéticos Ltda.

R$31.000,00

Devedor

Posição contratual do emissor

R$31.000,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

31.000,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.

Rescisão ou extinção

Especificar

N/A

Garantia e seguros

0,000000

Contrato de compartilhamento de despesas tais como treinamentos, despesas administrativas de backoffice, compra de materiais para manutenção
de equipamentos. Cumpre ressaltar que a data indicada no campo “data da transação” acima, qual seja 30 de setembro de 2020, refere-se à data de
celebração do referido instrumento contratual. Nesse sentido, e considerando que a data de celebração do contrato coincide com a data-base de
apuração do saldo em aberto da transação, os valores indicados nos campos “montante envolvido” e “saldo existente” são correspondentes.

SIM

Objeto contrato

N/A

Controlada da Companhia

R$ 52.000,00

Relação com o emissor

Vila Velha Laser Ltda.

R$ 52.000,00

Devedor

Posição contratual do emissor

52.000,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

30/09/2020

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.

Rescisão ou extinção

Especificar

N/A

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Duração

Contrato de compartilhamento de despesas como folha de pagamento e compra de equipamentos, compartilhamento de despesas administrativas.
Cumpre ressaltar que a data indicada no campo “data da transação” acima, qual seja 30 de setembro de 2020, refere-se à data de celebração do
referido instrumento contratual. Nesse sentido, e considerando que a data de celebração do contrato coincide com a data-base de apuração do
saldo em aberto da transação, os valores indicados nos campos “montante envolvido” e “saldo existente” são correspondentes.

Montante (Reais)

Objeto contrato

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)
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Parte relacionada
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Cessão não onerosa da participação da PIM na YTP para a MPM. Cumpre ressaltar que a data indicada no campo “data da transação” acima, qual
seja 30 de setembro de 2020, refere-se à data de celebração do referido instrumento contratual. Nesse sentido, e considerando que a data de
celebração do contrato coincide com a data-base de apuração do saldo em aberto da transação, os valores indicados nos campos “montante
envolvido” e “saldo existente” são correspondentes.
N/A

Objeto contrato

Garantia e seguros

PÁGINA: 359 de 407

Controlada da Companhia

0,000000

Relação com o emissor

SIM

30/09/2020

PIM - Serviços Administrativos Ltda.

N/A

Credor

Posição contratual do emissor

R$16.594.000,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

R$16.594.000,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.

Rescisão ou extinção

16.594.000,00

N/A

Garantia e seguros

Especificar

Contrato de compartilhamento de despesas administrativas celebrado entre a Companhia e a contraparte para estabelecimento dos termos para (i)
compartilhamento de recursos materiais e humanos utilizados em comum entre partes;) e (ii) rateio de despesas, de acordo com critérios definidos
no contrato, de acordo com o recurso compartilhado (ex: treinamentos, manutenção de equipamentos etc.). Cumpre ressaltar que a data indicada no
campo “data da transação” acima, qual seja 30 de setembro de 2020, refere-se à data de celebração do referido instrumento contratual. Nesse
sentido, e considerando que a data de celebração do contrato coincide com a data-base de apuração do saldo em aberto da transação, os valores
indicados nos campos “montante envolvido” e “saldo existente” são correspondentes.

Objeto contrato

0,000000

Controlada da Companhia

SIM

Relação com o emissor

N/A

30/09/2020

R$3.552.000,00

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Versão : 1

Corpóreos - Serviços Terapêuticos S.A.

R$3.552.000,00

Credor

Posição contratual do emissor

3.552.000,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

Especificar

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.

Duração

Rescisão ou extinção

Montante (Reais)

N/A

Saldo existente

Garantia e seguros

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada
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0,000000

N/A
A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.
Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.
Devedor

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

PÁGINA: 360 de 407

Contrato de compartilhamento de despesas como folha de pagamento e compra de equipamentos, compartilhamento de despesas administrativas.
Cumpre ressaltar que a data indicada no campo “data da transação” acima, qual seja 30 de setembro de 2020, refere-se à data de celebração do
referido instrumento contratual. Nesse sentido, e considerando que a data de celebração do contrato coincide com a data-base de apuração do
saldo em aberto da transação, os valores indicados nos campos “montante envolvido” e “saldo existente” são correspondentes.

Objeto contrato

0,000000

Controlada da Companhia

SIM

Relação com o emissor

N/A

30/09/2020

MPAC Corp Serviços Estéticos Ltda.

R$6.000,00

Devedor

Posição contratual do emissor

R$6.000,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

6.000,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.

Rescisão ou extinção

Especificar

N/A

Garantia e seguros

Contrato de compartilhamento de despesas como folha de pagamento e compra de equipamentos, compartilhamento de despesas administrativas.
Cumpre ressaltar que a data indicada no campo “data da transação” acima, qual seja 30 de setembro de 2020, refere-se à data de celebração do
referido instrumento contratual. Nesse sentido, e considerando que a data de celebração do contrato coincide com a data-base de apuração do
saldo em aberto da transação, os valores indicados nos campos “montante envolvido” e “saldo existente” são correspondentes.

SIM

Objeto contrato

N/A

Controlada da Companhia

R$2.000,00

Relação com o emissor

R$2.000,00

30/09/2020

Limeira Serviços Estéticos Ltda.

2.000,00

Devedor

Posição contratual do emissor

Especificar

Versão : 1

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Cessão não onerosa.

Duração

Natureza e razão para a operação

Montante (Reais)

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.

Saldo existente

Rescisão ou extinção

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada
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A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.
Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.
Credor

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

PÁGINA: 361 de 407

N/A

Garantia e seguros

0,000000

Contrato de compartilhamento de despesas administrativas celebrado entre a Companhia e a contraparte para estabelecimento dos termos para (i)
compartilhamento de recursos materiais e humanos utilizados em comum entre partes; e (ii) rateio de despesas, de acordo com critérios definidos no
contrato, de acordo com o recurso compartilhado (ex: treinamentos, manutenção de equipamentos etc.). Cumpre ressaltar que a data indicada no
campo “data da transação” acima, qual seja 30 de setembro de 2020, refere-se à data de celebração do referido instrumento contratual. Nesse
sentido, e considerando que a data de celebração do contrato coincide com a data-base de apuração do saldo em aberto da transação, os valores
indicados nos campos “montante envolvido” e “saldo existente” são correspondentes.

SIM

Objeto contrato

N/A

Controlada da Companhia

R$17.000,00

Relação com o emissor

R$17.000,00

30/09/2020

Santa Úrsula Serviços Estéticos Ltda.

17.000,00

Credor

Posição contratual do emissor

Especificar

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

N/A

0,000000

Garantia e seguros

SIM

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Contrato de compartilhamento de despesas administrativas celebrado entre a Companhia e a contraparte para estabelecimento dos termos para (i)
compartilhamento de recursos materiais e humanos utilizados em comum entre partes; e (ii) rateio de despesas, de acordo com critérios definidos no
contrato, de acordo com o recurso compartilhado (ex: treinamentos, manutenção de equipamentos etc.). Cumpre ressaltar que a data indicada no
campo “data da transação” acima, qual seja 30 de setembro de 2020, refere-se à data de celebração do referido instrumento contratual. Nesse
sentido, e considerando que a data de celebração do contrato coincide com a data-base de apuração do saldo em aberto da transação, os valores
indicados nos campos “montante envolvido” e “saldo existente” são correspondentes.

N/A

Duração

Objeto contrato

R$1.000,00

Montante (Reais)

Controlada da Companhia

R$1.000,00

Saldo existente

Relação com o emissor

1.000,00

Montante envolvido
(Reais)

30/09/2020

Data
transação

Versão : 1

NINE Members Laser - Serviços Estéticos S.A.

Especificar

Parte relacionada
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N/A

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.
Contrato de mútuo.
Credor

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

PÁGINA: 362 de 407

Contrato de mútuo celebrado com antigo controlador e atual sócio minoritário da APL Participações Societárias S.A. Luiz Meirelles, com finalidade de
pagamento de valores assumidos por tal acionista para viabilizar a antecipação de pagamento e aderência ao programa de parcelamento de
determinados tributos devidos por tal sociedade, principalmente objetivando a regularização de certidões e cadastro da sociedade perante a Receita
Federal. O contrato foi celebrado em condições de mercado, possui cláusulas padronizadas com juros de 1% ao mês, com prazo entre 12 e 24
meses e multa de 2% acrescida de correção monetária na ocorrência de atrasos nos pagamentos. A data indicada em “data da transação” acima,
i.e. 30/09/2020, refere-se à data da repactuação do referido contrato. Considerando que a data da repactuação do contrato coincide com a database de apuração do saldo em aberto da transação, os valores indicados em “montante envolvido” e “saldo existente” são correspondentes.

Objeto contrato

1,000000

Controlada da Companhia

SIM

Relação com o emissor

N/A

30/09/2020

Sócio Minoritário Luiz Meirelles

R$492.956,00

Credor

Posição contratual do emissor

R$492.956,00

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

492.956,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.

Rescisão ou extinção

Especificar

N/A

0,000000

Garantia e seguros

SIM

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Contrato celebrado para estabelecer os termos para reembolso à Companhia dos custos incorridos na administração centralizada das operações
para apoiar o seu desenvolvimento (incluindo, mas não se limitando a, atividades administrativas, financeiras, de publicidade, estratégicas, de
planejamento e atividades do negócio em geral). Cumpre ressaltar que a data indicada em “data da transação” acima, i.e. 30/09/2020, refere-se à
data de celebração do referido instrumento contratual. Nesse sentido, e considerando que a data de celebração do contrato coincide com a database de apuração do saldo em aberto da transação, os valores indicados nos campos “montante envolvido” e “saldo existente” são correspondentes.

N/A

Duração

Objeto contrato

R$60.000,00

Montante (Reais)

Controlada da Companhia

R$60.000,00

Saldo existente

Relação com o emissor

60.000,00

Montante envolvido
(Reais)

30/09/2020

Data
transação

Versão : 1

Yam Participações Ltda.

Especificar

Parte relacionada
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N/A

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.
Contrato de mútuo.

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

PÁGINA: 363 de 407

Contrato de mútuo celebrado com antigo controlador e atual sócio minoritário da Urban Laser Serviços Estéticos S.A. Diego Nicolau Rodrigues, com
finalidade de pagamento de montantes assumidos por tal acionista para viabilizar a antecipação de pagamento e aderência ao programa de
parcelamento de determinados tributos devidos por tal sociedade, principalmente objetivando a regularização de certidões e cadastro da sociedade
perante a Receita Federal. O contrato foi celebrado em condições de mercado possui cláusulas padronizadas com juros de 1% ao mês, com prazo
entre 12 e 24 meses e multa de 2% acrescida de correção monetária na ocorrência de atrasos nos pagamentos. A data indicada em “data da
transação” acima, i.e. 30/09/2020, refere-se à data da repactuação do referido contrato. Considerando que a data da repactuação do contrato
coincide com a data-base de apuração do saldo em aberto da transação, os valores indicados em “montante envolvido” e “saldo existente” são
correspondentes.

Objeto contrato

1,000000

Controlada da Companhia

SIM

Relação com o emissor

N/A

30/09/2020

Sócio Minoritário Diego Nicolau Rodrigues

R$1.563.434,00

Credor

Posição contratual do emissor

R$1.563.434,00

Contrato de mútuo.

Natureza e razão para a operação

1.563.434,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.

Rescisão ou extinção

Especificar

N/A

1,000000

Garantia e seguros

SIM

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Contrato de mútuo celebrado com antigo controlador e atual sócio minoritário da Urban Laser Serviços Estéticos S.A. Luiz Quirici, com finalidade de
pagamento de valores assumidos por tal acionista para viabilizar a antecipação de pagamento e aderência ao programa de parcelamento de
determinados tributos devidos por tal sociedade, principalmente objetivando a regularização de certidões e cadastro da sociedade perante a Receita
Federal. O contrato foi celebrado em condições de mercado possui cláusulas padronizadas com juros de 1% ao mês, com prazo entre 12 e 24
meses e multa de 2% acrescida de correção monetária na ocorrência de atrasos nos pagamentos. A data indicada em “data da transação” acima,
i.e. 30/09/2020, refere-se à data da repactuação do referido contrato. Considerando que a data da repactuação do contrato coincide com a database de apuração do saldo em aberto da transação, os valores indicados em “montante envolvido” e “saldo existente” são correspondentes.

N/A

Duração

Objeto contrato

R$1.103.641,00

Montante (Reais)

Controlada da Companhia

R$1.103.641,00

Saldo existente

Relação com o emissor

1.103.641,00

Montante envolvido
(Reais)

30/09/2020

Data
transação

Versão : 1

Sócio Minoritário Luiz Quirici

Especificar

Parte relacionada
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Credor

Posição contratual do emissor

N/A
A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.

Garantia e seguros

Rescisão ou extinção

PÁGINA: 364 de 407

Contrato de mútuo celebrado com antigo controlador e atual sócio minoritário da Abbruzzese & Moura Estetica Ltda. Aldo Abruzzese, com finalidade
de pagamento de montantes assumidos por tal acionista para viabilizar a antecipação de pagamento e aderência ao programa de parcelamento de
determinados tributos devidos por tal sociedade, principalmente objetivando a regularização de certidões e cadastro da sociedade perante a Receita
Federal. O contrato foi celebrado em condições de mercado possui cláusulas padronizadas com juros de 1% ao mês, com prazo entre 12 e 24
meses e multa de 2% acrescida de correção monetária na ocorrência de atrasos nos pagamentos. A data indicada em “data da transação” acima,
i.e. 30/09/2020, refere-se à data da repactuação do referido contrato. Considerando que a data da repactuação do contrato coincide com a database de apuração do saldo em aberto da transação, os valores indicados em “montante envolvido” e “saldo existente” são correspondentes.

Objeto contrato

0,000000

Controlada da Companhia

SIM

Relação com o emissor

N/A

30/09/2020

Sócio Minoritário Lucas Abruzzese

R$236.950,00

Credor

Posição contratual do emissor

R$236.950,00

Contrato de mútuo.

Natureza e razão para a operação

236.950,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.

Rescisão ou extinção

Especificar

N/A

Garantia e seguros

1,000000

Contrato de mútuo celebrado com antigo controlador e atual sócio minoritário da Abbruzzese & Moura Estetica Ltda. Aldo Abruzzese, com finalidade
de pagamento de montantes assumidos por tal acionista para viabilizar a antecipação de pagamento e aderência ao programa de parcelamento de
determinados tributos devidos por tal sociedade, principalmente objetivando a regularização de certidões e cadastro da sociedade perante a Receita
Federal. O contrato foi celebrado em condições de mercado possui cláusulas padronizadas com juros de 1% ao mês, com prazo entre 12 e 24
meses e multa de 2% acrescida de correção monetária na ocorrência de atrasos nos pagamentos. A data indicada em “data da transação” acima,
i.e. 30/09/2020, refere-se à data da repactuação do referido contrato. Considerando que a data da repactuação do contrato coincide com a database de apuração do saldo em aberto da transação, os valores indicados em “montante envolvido” e “saldo existente” são correspondentes.

SIM

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

N/A

Duração

Controlada da Companhia

R$318.100,00

Montante (Reais)

Relação com o emissor

R$318.100,00

Saldo existente

30/09/2020

318.100,00

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Sócio Minoritário Aldo Abruzzese

Especificar

Data
transação

Parte relacionada
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Contrato de mútuo celebrado com antigo controlador e atual sócio minoritário da APL Participações Societárias S.A.Thiago Ribeiro, com finalidade
de pagamento de montantes assumidos por tal acionista para viabilizar a antecipação de pagamento e aderência ao programa de parcelamento de
determinados tributos devidos por tal sociedade, principalmente objetivando a regularização de certidões e cadastro da sociedade perante a Receita
Federal. O contrato foi celebrado em condições de mercado possui cláusulas padronizadas com juros de 1% ao mês, com prazo entre 12 e 24
meses e multa de 2% acrescida de correção monetária na ocorrência de atrasos nos pagamentos. A data indicada em “data da transação” acima,
i.e. 30/09/2020, refere-se à data da repactuação do referido contrato. Considerando que a data da repactuação do contrato coincide com a database de apuração do saldo em aberto da transação, os valores indicados em “montante envolvido” e “saldo existente” são correspondentes.
N/A

Objeto contrato

Garantia e seguros

PÁGINA: 365 de 407

Controlada da Companhia

1,000000

Relação com o emissor

SIM

30/09/2020

Sócio Minoritário Thiago Ribeiro

N/A

Credor

Posição contratual do emissor

R$136.200,00

Contrato de mútuo.

Natureza e razão para a operação

R$136.200,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.

Rescisão ou extinção

136.200,00

N/A

Garantia e seguros

Especificar

Contrato de mútuo celebrado com antigo controlador e atual sócio minoritário da Abbruzzese & Moura Estetica Ltda. Matheus Abruzzese, com
finalidade de pagamento de montantes assumidos por tal acionista para viabilizar a antecipação de pagamento e aderência ao programa de
parcelamento de determinados tributos devidos por tal sociedade, principalmente objetivando a regularização de certidões e cadastro da sociedade
perante a Receita Federal. O contrato foi celebrado em condições de mercado possui cláusulas padronizadas com juros de 1% ao mês, com prazo
entre 12 e 24 meses e multa de 2% acrescida de correção monetária na ocorrência de atrasos nos pagamentos. A data indicada em “data da
transação” acima, i.e. 30/09/ 2020, refere-se à data da repactuação do referido contrato. Considerando que a data da repactuação do contrato
coincide com a data-base de apuração do saldo em aberto da transação, os valores indicados em “montante envolvido” e “saldo existente” são
correspondentes.

1,000000

Objeto contrato

SIM

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Controlada da Companhia

N/A

Duração

Relação com o emissor

R$178.850,00

Montante (Reais)

30/09/2020

R$178.850,00

Saldo existente

Versão : 1

Sócio Minoritário Matheus Abruzzese

178.850,00

Credor

Posição contratual do emissor

Especificar

Contrato de mútuo.

Natureza e razão para a operação

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada
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30/09/2020
Controlada da Companhia

Sócio Minoritário Cesar Augusto

Relação com o emissor

N/A

SIM

PÁGINA: 366 de 407

1,000000

Credor

Posição contratual do emissor

R$104.000,00

Contrato de mútuo.

Natureza e razão para a operação

R$104.000,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.

Rescisão ou extinção

104.000,00

N/A

Garantia e seguros

Especificar

Contrato de mútuo celebrado com antigo controlador e atual sócia minoritária da Nine Members Laser - Serviços Estéticos Ltda. Michele Slongo,
com finalidade de pagamento de montantes assumidos por tal acionista para viabilizar a antecipação de pagamento e aderência ao programa de
parcelamento de determinados tributos devidos por tal sociedade, principalmente objetivando a regularização de certidões e cadastro da sociedade
perante a Receita Federal. O contrato foi celebrado em condições de mercado possui cláusulas padronizadas com juros de 1% ao mês, com prazo
entre 12 e 24 meses e multa de 2% acrescida de correção monetária na ocorrência de atrasos nos pagamentos. A data indicada em “data da
transação” acima, i.e. 30/09/2020, refere-se à data da repactuação do referido contrato. Considerando que a data da repactuação do contrato
coincide com a data-base de apuração do saldo em aberto da transação, os valores indicados em “montante envolvido” e “saldo existente” são
correspondentes.

1,000000

Objeto contrato

SIM

Controlada da Companhia

N/A

Relação com o emissor

R$121.333,00

30/09/2020

R$121.333,00

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Versão : 1

Sócia Minoritária Michele Slongo

121.333,00

Credor

Posição contratual do emissor

Especificar

Contrato de mútuo.

Duração

Natureza e razão para a operação

Montante (Reais)

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e 2021.

Saldo existente

Rescisão ou extinção

Montante envolvido
(Reais)

Data
transação

Parte relacionada
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A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.
Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.
Devedor

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

PÁGINA: 367 de 407

N/A

Garantia e seguros

Especificar

Contrato de mútuo celebrado com os antigos controladores e atuais sócios minoritários da Urban Laser Serviços Estéticos S.A. com a finalidade de
pagamento ao acionista minoritário de valores equivalentes a tributos que contratualmente são devidos pela Companhia, mas que foram cobrados
inicialmente de tal acionista minoritário pela Receita Federal e que, por sua vez, receberá a compensação de tais valores por meio do contrato de
mútuo. O contrato foi celebrado em condições de mercado e com juros de 1% ao mês e com prazo entre 12 e 24 meses. A data indicada em “data
da transação” acima, i.e. 30/09/ 2020, refere-se à data de celebração da repactuação do referido contrato. Considerando que a data da repactuação
do contrato coincide com a data-base de apuração do saldo em aberto da transação, os valores indicados em “montante envolvido” e “saldo
existente” são correspondentes.

Objeto contrato

1,000000

Controlada da Companhia

SIM

Relação com o emissor

N/A

30/09/2020

Sócios Minoritários da Urban Laser Serviços
Estéticos S.A.

R$1.518.000,00

Credor

Posição contratual do emissor

R$1.518.000,00

Contrato de mútuo.

Natureza e razão para a operação

1.518.000,00

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.

Rescisão ou extinção

Especificar

N/A

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Garantia e seguros

Duração

Contrato de mútuo celebrado com antigo controlador e atual sócio minoritário da Nine Members Laser - Serviços Estéticos Ltda. Cesar Augusto, com
finalidade de pagamento de montantes assumidos por tal acionista para viabilizar a antecipação de pagamento e aderência ao programa de
parcelamento de determinados tributos devidos por tal sociedade, principalmente objetivando a regularização de certidões e cadastro da sociedade
perante a Receita Federal. O contrato foi celebrado em condições de mercado possui cláusulas padronizadas com juros de 1% ao mês, com prazo
entre 12 e 24 meses e multa de 2% acrescida de correção monetária na ocorrência de atrasos nos pagamentos. A data indicada em “data da
transação” acima, i.e. 30/09/2020, refere-se à data da repactuação do referido contrato. Considerando que a data da repactuação do contrato
coincide com a data-base de apuração do saldo em aberto da transação, os valores indicados em “montante envolvido” e “saldo existente” são
correspondentes.

Montante (Reais)

Objeto contrato

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.

A extinção do contrato dar-se-á mediante a quitação dos valores devidos, a ser realizada nos anos de 2020 e, no limite, 2021.
Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Rescisão ou extinção

Natureza e razão para a operação

PÁGINA: 368 de 407

N/A

Garantia e seguros

1,000000

Objeto contrato Contrato de mútuo celebrado com os antigos controladores e atuais sócios minoritários da APL Participações Societárias S.A. com a
finalidade de pagamento ao acionista minoritário de valores equivalentes a tributos que contratualmente são devidos pela Companhia, mas que
foram cobrados inicialmente de tal acionista minoritário pela Receita Federal e que, por sua vez, receberá a compensação de tais valores por meio
do contrato de mútuo. O contrato foi celebrado em condições de mercado e com juros de 1% ao mês e com prazo entre 12 e 24 meses. Cumpre
ressaltar que a data indicada em “data da transação” acima, i.e. 30/09/020, refere-se à data de celebração da repactuação do referido contrato.
Nesse sentido, e considerando que a data da repactuação do contrato coincide com a data-base de apuração do saldo em aberto da transação, os
valores indicados nos campos “montante envolvido” e “saldo existente” são correspondentes.

SIM

Objeto contrato

N/A

Controlada da Companhia

R$550.000,00

Relação com o emissor

R$550.000,00

30/09/2020

Sócios Minoritários da APL Participações
Societárias S.A.

550.000,00

Devedor

Posição contratual do emissor

Especificar

Compartilhamento de despesas entre as sociedades do grupo econômico da Companhia.

Natureza e razão para a operação

1,000000

Rescisão ou extinção

SIM

N/A

N/A

Garantia e seguros

R$3.029.000,00

Contrato de mútuo celebrado com os antigos controladores e atuais sócios minoritários da El Rio Serviços de Depilação Estética Ltda com a
finalidade de pagamento ao acionista minoritário de valores equivalentes a tributos que contratualmente são devidos pela Companhia, mas que
foram cobrados inicialmente de tal acionista minoritário pela Receita Federal e que, por sua vez, receberá a compensação de tais valores por meio
do contrato de mútuo. O contrato foi celebrado em condições de mercado e com juros de 1% ao mês e com prazo entre 12 e 24 meses. Cumpre
ressaltar que a data indicada em “data da transação” acima, i.e. 30/09/2020, refere-se à data de celebração da repactuação do referido contrato.
Nesse sentido, e considerando que a data da repactuação do contrato coincide com a data-base de apuração do saldo em aberto da transação, os
valores indicados nos campos “montante envolvido” e “saldo existente” são correspondentes.

R$3.029.000,00

Objeto contrato

3.029.000,00

Controlada da Companhia

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Relação com o emissor

Duração

30/09/2020

Montante (Reais)

Sócios Minoritários da El Rio Serviços De
Depilação Estetica Ltda.

Saldo existente

Data
transação

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Parte relacionada
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Devedor

Posição contratual do emissor

Prestação de serviços
Devedor

Natureza e razão para a operação

Posição contratual do emissor

PÁGINA: 369 de 407

N/A

Rescisão ou extinção

Especificar

N/A

Garantia e seguros

0,000000

Prestação de serviços para o desenvolvimento, manutenção e customização de software com abrangência de escopo comercial para dar suporte à
operação das lojas, além de BI dos dados transacionados em referido software, aplicativo (IOS/Android) de agendamento para clientes e aplicativo
para assinatura digital (Android).

SIM

Empréstimo Taxa de
ou outro tipo juros
de divida
cobrados

Objeto contrato

N/A

Duração

Participação conjunta em 30% do capital pelos sócios Srs. Paulo José Iász de Morais e Ygor Alessandro de Moura.

R$213.000,00

Montante (Reais)

Relação com o emissor

R$213.000,00

Saldo existente

30/09/2020

213.000,00

Montante envolvido
(Reais)

Versão : 1

Elosgate Portal de Serviços Financeiros Ltda.

Especificar

Data
transação

Parte relacionada
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  ,GHQWLILFDomR GDV PHGLGDV WRPDGDV SDUD WUDWDU GH FRQIOLWRV GH LQWHUHVVHV H
GHPRQVWUDomRGRFDUiWHUHVWULWDPHQWHFRPXWDWLYRGDVFRQGLo}HVSDFWXDGDVRXGRSDJDPHQWR
FRPSHQVDWyULRDGHTXDGR
D

LGHQWLILFDUDVPHGLGDVWRPDGDVSDUDWUDWDUGHFRQIOLWRVGHLQWHUHVVHV

2V SURFHGLPHQWRV DGRWDGRV SHOD &RPSDQKLD SDUD LGHQWLILFDU FRQIOLWRV GH LQWHUHVVH VmR DTXHOHV
SUHYLVWRVQD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVHQD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDV
$GLFLRQDOPHQWHD&RPSDQKLDDGRWDSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDHDTXHODVUHFRPHQGDGDV
HRX H[LJLGDV SHOD OHJLVODomR LQFOXLQGR DTXHODV SUHYLVWDV QR 5HJXODPHQWR GH /LVWDJHP GR 1RYR
0HUFDGR
$VSUiWLFDVGHJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDUHFRPHQGDGDVHRXH[LJLGDVSHODOHJLVODomRVmRDSOLFDGDV
SHOD &RPSDQKLD 6HJXQGR HVWDV UHJUDV R DFLRQLVWD QmR SRGHUi YRWDU QDV GHOLEHUDo}HV GD
DVVHPEOHLDJHUDOUHODWLYDVDRODXGRGHDYDOLDomRGHEHQVFRPTXHFRQFRUUHUSDUDDIRUPDomRGR
FDSLWDO VRFLDO H j DSURYDomR GH VXDV FRQWDV FRPR DGPLQLVWUDGRU QHP HP TXDLVTXHU RXWUDV TXH
SXGHUHPEHQHILFLiORGHPRGRSDUWLFXODURXHPTXHWLYHULQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRGD&RPSDQKLD
$GHOLEHUDomRWRPDGDHPGHFRUUrQFLDGRYRWRGHDFLRQLVWDTXHWHPLQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRPRGD
&RPSDQKLD p DQXOiYHO UHVSRQGHQGR R DFLRQLVWD SHORV GDQRV FDXVDGRV H SHOD UHVWLWXLomR j
&RPSDQKLDGDVYDQWDJHQVTXHWLYHUDXIHULGR
$OpPGLVVRQRVVD3ROtWLFDGH7UDQVDo}HVFRP3DUWHV5HODFLRQDGDVSUHYrTXHDRLGHQWLILFDUHPXPD
VLWXDomR HQYROYHQGR SDUWHV UHODFLRQDGDV RX RXWURV SRWHQFLDLV FRQIOLWRV GH LQWHUHVVHV RV
DGPLQLVWUDGRUHV FRODERUDGRUHV H SDUFHLURV GD &RPSDQKLD GHYHP LPHGLDWDPHQWH PDQLIHVWDU VHX
FRQIOLWRGHLQWHUHVVHVHDXVHQWDUVHGDVGLVFXVV}HVVREUHRWHPDDEVWHQGRVHGHYRWDUVHIRUR
FDVR 7DO LPSHGLPHQWR GHYHUi FRQVWDU GD DWD GD UHXQLmR GR yUJmR VRFLDO TXH GHOLEHUDU VREUH D
WUDQVDomR H D UHIHULGD SHVVRD GHYHUi VH DIDVWDU LQFOXVLYH ILVLFDPHQWH GDV GLVFXVV}HV H
GHOLEHUDo}HV
$OpPGLVVRD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVSUHYrTXHFRQVHOKHLURVHGLUHWRUHVVmRSURLELGRVGH
L  UHDOL]DU TXDOTXHU DWR JUDWXLWR FRP D XWLOL]DomR GH DWLYRV GD FRPSDQKLD HP GHWULPHQWR GD
FRPSDQKLD LL UHFHEHUHPUD]mRGHVHXFDUJRTXDOTXHUWLSRGHYDQWDJHPSHVVRDOGLUHWDRXLQGLUHWD
GH WHUFHLURV VHP DXWRUL]DomR FRQVWDQWH GR UHVSHFWLYR HVWDWXWR VRFLDO RX FRQFHGLGD DWUDYpV GH
DVVHPEOHLDJHUDOH LLL LQWHUYLUHPTXDOTXHURSHUDomRVRFLDOHPTXHWLYHULQWHUHVVHFRQIOLWDQWHFRP
RGDFRPSDQKLDRXQDVGHOLEHUDo}HVTXHDUHVSHLWRWRPDUHPRVGHPDLVFRQVHOKHLURV
$V WUDQVDo}HV FRP 3DUWHV 5HODFLRQDGDV SUHYLVWDV QRV LWHQV  H  GHVWH )RUPXOiULR GH
5HIHUrQFLDVHJXLUDPRVSDUkPHWURVHGLUHWUL]HVSUHYLVWRVQHVWHLWHP
E
GHPRQVWUDU R FDUiWHU HVWULWDPHQWH FRPXWDWLYR GDV FRQGLo}HV SDFWXDGDV RX R
SDJDPHQWRFRPSHQVDWyULRDGHTXDGR
$VWUDQVDo}HVUHDOL]DGDVHQWUHD&RPSDQKLDHVXDVSDUWHVUHODFLRQDGDVVmRUHDOL]DGDVREVHUYDQGR
DVFRQGLo}HVSUDWLFDGDVHPPHUFDGRjpSRFDWDLVFRPRSUHoRVSUD]RVHWD[DVXVXDLVGHPHUFDGR
H WRPDQGRVH FRPR EDVH DLQGD QHJRFLDo}HV GD PHVPD QDWXUH]D UHDOL]DGDV DQWHULRUPHQWH SHOD
&RPSDQKLDFRPWHUFHLURV
7DLVWUDQVDo}HVVmRUHDOL]DGDVHPFDUiWHUHVWULWDPHQWHFRPXWDWLYRHFRPSDJDPHQWRFRPSHQVDWyULR
DGHTXDGR VLPLODUHV jTXHODV TXH SRGHULDP VHU HVWDEHOHFLGDV HP WUDQVDo}HV FRP SDUWHV QmR
UHODFLRQDGDV
$V WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV GHYHPVHU IRUPDOL]DGDV SRU PHLR GH LQVWUXPHQWR HVFULWR
FRP D GHYLGD LQGLFDomR GR REMHWR GD WUDQVDomR YDORUHV HQYROYLGRV QR QHJyFLR SUD]RV H WD[DV
FREUDGDVVHDSOLFiYHLVEHPFRPRGRVGHPDLVGLUHLWRVHUHVSRQVDELOLGDGHVGDVSDUWHVHQYROYLGDV
1HVWH VHQWLGR TXDQGR GD UHDOL]DomR GH TXDLVTXHU WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV D
&RPSDQKLDDJHGHIRUPDDJDUDQWLUTXHWDLVWUDQVDo}HVQmRYHQKDPDJHUDUTXDLVTXHUEHQHItFLRV
RXSUHMXt]RVLQGHYLGRVjVVRFLHGDGHVHQYROYLGDV
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$&RPSDQKLDEXVFDVHPSUHREVHUYDUDVFRQGLo}HVSUDWLFDGDVQRPHUFDGRDRFRQWUDWDUTXDOTXHU
VHUYLoRFHOHEUDUDFRUGRVRXHVWDEHOHFHUUHODo}HVFRPHUFLDLV'HVVDIRUPDD&RPSDQKLDHQWHQGH
TXHRVSURFHGLPHQWRVDFLPDHRXWURVSUHYLVWRVQD3ROtWLFDGH7UDQVDomRFRP3DUWH5HODFLRQDGDV
DVVHJXUDP D UHDOL]DomR GH WRGDV DV VXDV WUDQVDo}HV FRP SDUWHV UHODFLRQDGDV HP FDUiWHU
HVWULWDPHQWHFRPXWDWLYRFRPDVFRQGLo}HVSDFWXDGDVHFRPSDJDPHQWRFRPSHQVDWyULRDGHTXDGR
LQFOXVLYHHPUHODomRDRFRQWUDWRGHFRPSDUWLOKDPHQWRGHGHVSHVDVHPYLJRUHQWUHD&RPSDQKLDH
GHWHUPLQDGDV VRFLHGDGHV FRQWURODGDV $V FRQGLo}HV SDFWXDGDV H D IRUPD GH SDJDPHQWR HVWmR
DSUHVHQWDGDV HP PDLRUHV GHWDOKHV QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD $V SULQFLSDLV
WUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVTXHD&RPSDQKLDPDQWpPHVWmRGHVFULWDVQRLWHPGHVWH
)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
(VSHFLILFDPHQWHFRPUHODomRDRVFRQWUDWRVGHP~WXRGHVFULWRVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH
5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDLQIRUPDTXHWDLVP~WXRVWDQWRDTXHOHVHPTXHD&RPSDQKLDILJXUDFRPR
GHYHGRUD TXDQWR HP TXH ILJXUD FRPR FUHGRUD IRUDP LQLFLDOPHQWH FHOHEUDGRV VHP D SUHYLVmR GH
LQFLGrQFLDGHHQFDUJRVILQDQFHLURVFRQIRUPHGHVFULWRQDQRWDH[SOLFDWLYDQGDVGHPRQVWUDo}HV
ILQDQFHLUDVGD&RPSDQKLDUHIHUHQWHDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH1R
HQWDQWR GH IRUPD D PHOKRU FRPSDWLELOL]iORV FRP DV SUiWLFDV GH PHUFDGR RV P~WXRV IRUDP
UHSDFWXDGRV QR H[HUFtFLR VRFLDO GH  SDUD SUHYHU D LQFLGrQFLD GH MXURV GH  DR PrV H HP
HYHQWXDODWUDVRQRSDJDPHQWRGHPXOWDGHFRPDFUpVFLPRGHFRUUHomRPRQHWiULDFRQIRUPH
LQGLFDGRQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLDHQDQRWDH[SOLFDWLYDQGDVLQIRUPDo}HV
ILQDQFHLUDV LQWHUPHGLiULDV GD &RPSDQKLD UHIHUHQWH DR SHUtRGR GH QRYH PHVHV ILQGR HP  GH
VHWHPEURGH
$&RPSDQKLDDFUHGLWDTXHRVFRQWUDWRVGHP~WXRUHIHULGRVDFLPDSRVVXtDPWD[DVUHPXQHUDWyULDV
HPFRQGLo}HVFRPSHWLWLYDVFRPRPHUFDGRGHFUpGLWRjpSRFDHPTXHIRUDPUHSDFWXDGRVREVHUYDGR
DLQGD TXH WDLV HQFDUJRV VmR DSOLFiYHLV D WRGDV DV RSHUDo}HV LQGHSHQGHQWHPHQWH GD SRVLomR
FRQWUDWXDOHPTXHD&RPSDQKLDILJXUD
&RP R REMHWLYR GH DSUHVHQWDU RV MXURV SUDWLFDGRV QR PHUFDGR GH FUpGLWR H GH GHPRQVWUDU
FRUUHVSRQGrQFLDGRVP~WXRVFHOHEUDGRVSHOD&RPSDQKLDjVSUiWLFDVGHPHUFDGRHOHQFDPRVDEDL[R
DOJXPDVGDVSULQFLSDLVLQVWLWXLo}HVILQDQFHLUDVDWXDQWHVQR%UDVLOHVXDVUHVSHFWLYDVWD[DVGHMXURV
FREUDGDV HP  GH VHWHPEUR GH  GDWD GH UHSDFWXDomR GH WDLV P~WXRV SDUD LQFOXVmR GD
LQFLGrQFLDGHHQFDUJRVILQDQFHLURV±FRQVLGHUDQGRDPRGDOLGDGHGH³FDSLWDOGHJLUR´RXVHMDDTXH
PDLVVHDSUR[LPDDRVFRQWUDWRVGHP~WXRFHOHEUDGRVSHOD&RPSDQKLD$VLQIRUPDo}HVHOHQFDGDV
DEDL[RHVWmRGLVSRQtYHLVQRwebsiteGR%DQFR&HQWUDOGR%UDVLO
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Capital de giro com prazo de até 365 dias
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Capital de giro com prazo superior a 365 dias


)RQWHKWWSVZZZEFEJRYEUHVWDWLVWLFDVUHSRUWW[MXURV"SDWK FRQWHXGR)W[FUHG)5HSRUWV)7D[DV&UHGLWR&RQVROLGDGDV
SRU7D[DV$QXDLV+LVWRULFRUGO QRPH +LVW&%ULFR3RVWHULRUD)) H[LEHSDUDPHWURV WUXH 

&RQVLGHUDQGR DV LQIRUPDo}HV DFLPD D &RPSDQKLD HQWHQGH TXH RV HQFDUJRV ILQDQFHLURV GH WDLV
FRQWUDWRVGHP~WXRVHLQVHUHPQRLQWHUYDORSUDWLFDGRSHORPHUFDGRHjWD[DGHFDSWDomRPpGLDGD
SUySULD&RPSDQKLDFRQVLGHUDQGRDVWD[DVLQGLFDGDVQRLWHP I GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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±2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
&RQWUDWRGH&RPSDUWLOKDPHQWRGH'HVSHVDV
$ &RPSDQKLD H VXDV VXEVLGLiULDV FHOHEUDUDP R ,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH &RPSDUWLOKDPHQWR GH
&XVWRV HRX 'HVSHVDV )LQDQFHLUDV 2SHUDFLRQDLV H 2XWUDV$YHQoDV H RV UHVSHFWLYRV 7HUPRV GH
$GHVmR DR ,QVWUXPHQWR 3DUWLFXODU GH &RPSDUWLOKDPHQWR GH &XVWRV HRX 'HVSHVDV )LQDQFHLUDV
2SHUDFLRQDLVH2XWUDV$YHQoDVDILPGHHVWDEHOHFHUFULWpULRVREMHWLYRVSDUDRUDWHLRHUHHPEROVRGH
GHVSHVDV ILQDQFHLUDV RSHUDFLRQDLV UHODWLYDV jV VXDV DWLYLGDGHV FRP R LQWXLWR GH UHGX]LU FXVWRV H
RWLPL]DU VHXV UHVXOWDGRV ILQDQFHLURV FRQVLGHUDQGR R know-how H H[SHUWLVH GD JHVWmR GRV VHXV
QHJyFLRV SRU SDUWH GD &RPSDQKLD H GH VXDV VXEVLGLiULDV LQFOXLQGR D FRQWUDWDomR GH VHUYLoRV
HVWUDWpJLFRVFRPXQVSDUDUDWHLR
$&RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$DVVXPHGHIRUPDH[FOXVLYDHLQWHJUDODUHVSRQVDELOLGDGH
SHORV YtQFXORV FRQWUDWXDLV FXVWRV H GHVSHVDV ILQDQFHLUDV GHFRUUHQWHV GDV FRQWUDWDo}HV GH WDLV
VHUYLoRVHVWUDWpJLFRVFRPXQV
(PUHODomRDRVFXVWRVHGHVSHVDVLQFRUULGRVFRPSHVVRDORUHIHULGRFRQWUDWRSUHYrTXHDDORFDomR
HQWUHDVVRFLHGDGHVVHUiUHDOL]DGDHPIXQomRGRQ~PHURGHKRUDVWUDEDOKDGDVSHORVFRODERUDGRUHV
$ &RPSDQKLD H VXDV VXEVLGLiULDV FRPSDUWLOKDP DV iUHDV GH L  5HFXUVRV +XPDQRV FRPSRVWR SHORV
GHSDUWDPHQWRVGHFRPXQLFDomRLQWHUQDGHSDUWDPHQWRSHVVRDOGHVHQYROYLPHQWRGHWDOHQWRVWUHLQDPHQWR
UHFUXWDPHQWR H VHOHomR LL  6XSULPHQWRV FRPSRVWR SHORV GHSDUWDPHQWRV GH FRPSUDV ORJtVWLFDV
PDQXWHQomR GH PiTXLQDV H PDQXWHQomR SUHGLDO LLL  )LQDQoDV FRPSRVWR SHORV GHSDUWDPHQWRV GH
FRQWDELOLGDGHILVFDOFRQWDVDSDJDUFRQWDVDUHFHEHUSODQHMDPHQWRILQDQFHLURHWHVRXUDULD LY -XUtGLFR
FRPSRVWR SHOR GHSDUWDPHQWR GH DVVHVVRULD MXUtGLFD Y  FRPHUFLDO UHVSRQViYHO SHOD FRRUGHQDomR GDV
YHQGDVGLUHWDVHLQGLUHWDV YL ([SDQVmRGHSDUWDPHQWRUHVSRQViYHOSHORSODQHMDPHQWRHDEHUWXUDGHQRYDV
ORMDVItVLFDV YLL 7HFQRORJLDGD,QIRUPDomRGHSDUWDPHQWRUHVSRQViYHOSHORGHVHQYROYLPHQWRGHVLVWHPDV
GHVHQYROYLPHQWRGRVLVWHPD(/26helpdeskVXSRUWHHVLVWHPDGHFRPXQLFDomRH YLLL 5HJLRQDLVXPD
H[WHQVmRGRVGHSDUWDPHQWRVFRPHUFLDODGPLQLVWUDWLYR
7DLVFRQWUDWRVYLJRUDPSRUSUD]RLQGHWHUPLQDGRHHQTXDQWRDVVRFLHGDGHVGRJUXSRFRPSDUWLOKDUHP
DVGHVSHVDVHRVFXVWRVSRGHQGRVHUUHVFLQGLGRSRUTXDOTXHUGDVSDUWHVDTXDOTXHUPRPHQWRH
LPRWLYDGDPHQWH PHGLDQWH QRWLILFDomR SRU HVFULWR 2 UDWHLR GDV GHVSHVDV REMHWR GR FRQWUDWR p
UHDOL]DGRGHIRUPDLJXDOLWiULDHQWUHDVVRFLHGDGHVFRQWURODGDVVLJQDWiULDVGRFRQWUDWR
3DUFHULD(ORV*DWH
$&RPSDQKLDPDQWpPXPDSDUFHULDSDUDRGHVHQYROYLPHQWRLPSODQWDomRHRSHUDomRGRVHXVLVWHPD
H[FOXVLYR(/26
$&RPSDQKLDSRUPHLRGD&RUSyUHRV6HUYLoRV7HUDSrXWLFRV6$FHOHEURXFRQWUDWRGHSUHVWDomR
GHVHUYLoRVFRPD(ORVJDWH3RUWDOGH6HUYLoRV)LQDQFHLURV/WGDHPSUHVDHPTXH6UV3DXOR-RVp
,iV]GH0RUDLVH<JRU$OHVVDQGURGH0RXUDGHWpPHPFRQMXQWRGHSDUWLFLSDomRTXHWDPEpP
VmR DFLRQLVWDV FRQWURODGRUHV GD &RPSDQKLD D TXDO SRVWHULRUPHQWH FHGHX VHXV GLUHLWRV j (983
7HFQRORJLDGD,QIRUPDomR/WGDWHQGRSRUREMHWR L DSUHVWDomRGHVHUYLoRVSDUDRGHVHQYROYLPHQWR
PDQXWHQomRHFXVWRPL]DomRGHVRIWZDUHFRPDEUDQJrQFLDGHHVFRSRFRPHUFLDOSDUDGDUVXSRUWHj
RSHUDomR GDV ORMDV DOpP GH %, GRV GDGRV WUDQVDFLRQDGRV HP UHIHULGR VRIWZDUH DSOLFDWLYR
,26$QGURLG  GH DJHQGDPHQWR SDUD FOLHQWHV H DSOLFDWLYR SDUD DVVLQDWXUD GLJLWDO $QGURLG  LL  D
OLFHQoDGHXVRH[FOXVLYDVHPOLPLWDomRGHWHUULWyULRGRVRIWZDUH LLL DLQVWDODomRHLPSOHPHQWDomR
GR VRIWZDUH QDV XQLGDGHV SUySULDV H PLVWDV GR JUXSR GD &RPSDQKLD H LY  R VXSRUWH WpFQLFR H
WUHLQDPHQWRDRVXVXiULRVGRVRIWZDUHQDVXQLGDGHVGD&RPSDQKLD2VSULQFLSDLVWHUPRVHFRQGLo}HV
GRFRQWUDWRIRUDPLQGLFDGRVQRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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2XWUDVWUDQVDo}HVHQWUH3DUWHV5HODFLRQDGDV
7LWR9LUJtOLR$XJXVWR9HLJD3LQWRDFLRQLVWDGD&RPSDQKLD0DXUtFLR,DV]GH0RUDLVFXMRLUPmR3DXOR
-RVp,DV]GH0RUDLVH[HUFHRVFDUJRVGHGLUHWRUSUHVLGHQWHHPHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
HpDFLRQLVWDGD&RPSDQKLDVmRVyFLRVGD3URQWR0HGDTXDOIRUQHFHSURGXWRVODERUDWRULDLVFRPR
iOFRROJHOOHQoRVOXYDVHPiVFDUDVDVXQLGDGHVGD&RPSDQKLDGHVGH(PGHVHWHPEURGH
D&RPSDQKLDDGTXLULXSURGXWRVHPDWHULDLVGD3URQWR0HGQRPRQWDQWHGH52V
SURGXWRVVmRDGTXLULGRVFRQIRUPHDGHPDQGDGD&RPSDQKLDDSyVVHUUHDOL]DGDFRQFRUUrQFLDFRP
RVGHPDLVIRUQHFHGRUHVGHVWHVSURGXWRV
)DELR,DV]GH0RUDLVFXMRLUPmR3DXOR-RVp,DV]GH0RUDLVH[HUFHRVFDUJRVGHGLUHWRUSUHVLGHQWHH
PHPEURGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHpDFLRQLVWDGD&RPSDQKLDpVyFLRGD1RYD06&RQWiELOTXH
pDSUHVWDGRUDGHVHUYLoRVGHFRQVXOWRULDVRFLHWiULDHSDUDOHJDODGHWHUPLQDGDVVRFLHGDGHVFRQWURODGDV
SHODGD&RPSDQKLDGHVGH(PGHVHWHPEURGHD&RPSDQKLDFRQWUDWRXVHUYLoRVGD
1RYD06&RQWiELOQRPRQWDQWHGH52VVHUYLoRVVmRSUHVWDGRVFRQIRUPHDGHPDQGDGD
&RPSDQKLDDSyVVHUUHDOL]DGDFRQFRUUrQFLDFRPRVGHPDLVSUHVWDGRUHVGHVWHVVHUYLoRV
,QIRUPDo}HVDGLFLRQDLVDRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$ JRYHUQDQoD FRUSRUDWLYD GD &RPSDQKLD IRL DSHUIHLoRDGD QR kPELWR GRV SHGLGRV GH UHJLVWUR GH
HPLVVRU GH YDORUHV PRELOLiULRV QD FDWHJRULD ³$´ GD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV GH OLVWDJHP
SHUDQWHD%HGHDGPLVVmRGHVXDVDo}HVSDUDQHJRFLDomRQRVHJPHQWRGHOLVWDJHPGD%6$±
%UDVLO%ROVD%DOFmRGHQRPLQDGR1RYR0HUFDGRGHIRUPDDFRPSDWLELOL]DUVHDRSUHYLVWRQDVUHJUDV
DSOLFiYHLVjVFRPSDQKLDVDEHUWDVHOLVWDGDVVHQGRTXHWRGDVDVWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
TXHYHQKDPDVHUFHOHEUDGDVREVHUYDUmRHPWRGRVRVDVSHFWRVRGLVSRVWRHPWDLVUHJUDV
3DUDPDLVLQIRUPDo}HVDGLFLRQDLVDFHUFDGDVUHJUDVSROtWLFDVHSUiWLFDVGD&RPSDQKLDTXDQWRj
UHDOL]DomRGHWUDQVDo}HVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDVYHMDRLWHPGHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
0~WXRVFRPRXWURVVyFLRVDFLRQLVWDVPLQRULWiULRVGHFRQWURODGDV
(PFRPSOHPHQWRjVLQIRUPDo}HVDQWHULRUPHQWHSUHVWDGDVVHJXHDEDL[RDGHVFULomRGDVSDUWHVTXH
IRUDP FRQVLGHUDGDV HP FRQMXQWR QR LWHP  GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD FRP UHODomR D
P~WXRV FHOHEUDGRV SHOD &RPSDQKLD FRP RXWURV VyFLRVDFLRQLVWDV PLQRULWiULRV GH FRQWURODGDV GD
&RPSDQKLD
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07/01/2021

Tipo de capital

07/01/2021

Tipo de capital

07/01/2021

Tipo de capital

07/01/2021

Tipo de capital

Data da autorização ou
aprovação

98.403.252,05

Capital Autorizado
0,00

98.403.252,05

Capital Integralizado

98.403.252,05

Capital Subscrito

Capital Emitido

Valor do capital (Reais)
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Totalmente integralizado

Totalmente integralizado

Totalmente integralizado

Prazo de integralização

240.000.000

176.031.660

176.031.660

176.031.660

Quantidade de ações
ordinárias (Unidades)

0

0

0

0

Quantidade de ações
preferenciais (Unidades)
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240.000.000

176.031.660

176.031.660

176.031.660

Quantidade total de ações
(Unidades)

Versão : 1

803

Assembleia Geral
Extraordinária

21/02/2018

Assembleia Geral
Extraordinária

Forma de integralização

Critério para determinação do
preço de emissão

11/11/2019

Forma de integralização

Critério para determinação do
preço de emissão

Orgão que
deliberou o
aumento

Data de
deliberação

11/11/2019

21/02/2018

Data emissão

17.2 - Aumentos do Capital Social

90.000.000,00

0,05

Valor total emissão
(Reais)
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Sem emissão
de ações

Sem emissão
de ações

Tipo de
aumento

0

0

Ordinárias
(Unidades)

0

0

Preferênciais
(Unidades)

0

0

0,00000000

0,00000000

0,00

0,00

Total ações Subscrição / Capital
(Unidades)
anterior Preço emissão

PÁGINA: 377 de 407

R$ por Unidade

R$ por Unidade

Fator cotação

Versão : 1

804

07/01/2021

Desdobramento

Data
aprovação

8.801.583

Quantidade ações
ordinárias
0

Quantidade ações
preferenciais
8.801.583

Quantidade total ações

Quantidade de ações antes da aprovação (Unidades)

176.031.660

0

Quantidade ações
preferenciais

Versão : 1

PÁGINA: 378 de 407

176.031.660

Quantidade total ações

Quantidade de ações depois da aprovação (Unidades)
Quantidade ações
ordinárias

17.3 - Informações Sobre Desdobramentos, Grupamentos E Bonificações de Ações
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17.4 - Informações Sobre Reduções do Capital Social
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não sofreu reduções do capital social desde no exercício social corrente e
nos últimos três exercícios sociais.
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17.5 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWDVHomR
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18.1 - Direitos Das Ações

Espécie de ações ou CDA

Ordinária

Tag along

100,000000

Direito a dividendos

Direito ao dividendo obrigatório, em cada exercício social, equivalente a 25,0% do lucro líquido
ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações.

Direito a voto

Pleno

Conversibilidade

Não

Direito a reembolso de capital

Sim

Descrição das características
do reembolso de capital

No caso de liquidação da Companhia, após pagar todas as suas obrigações, os acionistas
receberão os pagamentos relativos ao reembolso do capital investido na proporção de suas
respectivas participações no capital social. Qualquer acionista dissidente de certas deliberações
tomadas em assembleia geral poderá retirar-se do quadro acionário, mediante o reembolso do valor
de suas ações, com base no valor patrimonial, nos termos do artigo 45 da Lei das Sociedades por
Ações, desde que ocorra qualquer uma das hipóteses expressamente previstas nos incisos I a VI e
IX do artigo 136 na Lei das Sociedades por Ações. O direito de retirada deverá ser exercido no
prazo de 30 dias, contados da publicação da ata da assembleia geral que tiver aprovado o ato que
deu origem ao recesso, nos termos do artigo 137, inciso IV, da Lei das Sociedades por Ações.

Restrição a circulação

Não

Resgatável

Não

Hipóteses de resgate e fórmula
de cálculo do valor de resgate
Condições para alteração dos
direitos assegurados por tais
valores mobiliários

Pela Lei das Sociedades por Ações, nem o estatuto social da Companhia, nem as deliberações
adotadas pelos acionistas em Assembleia Geral da Companhia podem privar seus acionistas dos
seguintes direitos: (i) direito a participar da distribuição dos lucros; (ii) direito a participar, na
proporção da sua participação no capital social, da distribuição de quaisquer ativos remanescentes
na hipótese de liquidação da Companhia; (iii) direito de preferência na subscrição de ações,
debêntures conversíveis em ações ou bônus de subscrição, exceto em determinadas circunstâncias
previstas na Lei das Sociedades por Ações; (iv) direito de fiscalizar, na forma prevista ne Lei das
Sociedades por Ações, a gestão dos negócios sociais; (v) o direito de votar nas assembleias gerais;
e (vi) direito a retirar-se da Companhia, nos casos previstos na Lei das Sociedades por Ações.

Outras características
relevantes

Não aplicável
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
'HVFULomRGHHYHQWXDLVUHJUDVHVWDWXWiULDVTXHOLPLWHPRGLUHLWRGHYRWRGHDFLRQLVWDV
VLJQLILFDWLYRVRXTXHRVREULJXHPDUHDOL]DURIHUWDS~EOLFD
2HVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDQmRHVWDEHOHFHKLSyWHVHVTXHOLPLWHPRGLUHLWRGHYRWRGHDFLRQLVWDV
1mRREVWDQWHKiSUHYLVmRGHKLSyWHVHVHPTXHKiREULJDWRULHGDGHGHUHDOL]DomRGHRIHUWDS~EOLFD
FRQIRUPHOLVWDGDVDEDL[R
•

DTXLVLomRGLUHWDRXLQGLUHWDGRFRQWUROHGD&RPSDQKLD LQFOXVLYHSRUPHLRGHFHVVmRRQHURVD
GHGLUHLWRVGHVXEVFULomRGHDo}HVHGHRXWURVWtWXORVRXGLUHLWRVUHODWLYRVDYDORUHVPRELOLiULRV
FRQYHUVtYHLV HP Do}HV  QRV WHUPRV H FRQGLo}HV SUHYLVWRV QD OHJLVODomR YLJHQWH H QR
5HJXODPHQWRGH/LVWDJHPGR1RYR0HUFDGRGD%6$±%UDVLO%ROVD%DOFmR ³%´H³1RYR
0HUFDGR´ UHVSHFWLYDPHQWH  $GLFLRQDOPHQWH R DGTXLUHQWH GR FRQWUROH GD &RPSDQKLD
GHYHUiUHVVDUFLURVDFLRQLVWDVGRVTXDLVWHQKDFRPSUDGRDo}HVHPEROVDGHYDORUHVQRVVHLV
PHVHVDQWHULRUHVjGDWDGDDOLHQDomRGHFRQWUROHGD&RPSDQKLDGHYHQGRSDJDUDHVWHVD
HYHQWXDOGLIHUHQoDHQWUHRSUHoRGDRIHUWDS~EOLFDHRYDORUSDJRSRUDomRHYHQWXDOPHQWH
DGTXLULGDHPEROVDQRVVHLVPHVHVDQWHULRUHVjGDWDGHDTXLVLomRGRFRQWUROHGD&RPSDQKLD
GHYLGDPHQWH DWXDOL]DGR DWp R PRPHQWR GR SDJDPHQWR 5HIHULGD TXDQWLD GHYHUi VHU
GLVWULEXtGD HQWUH WRGDV DV SHVVRDV TXH YHQGHUDP Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD QRV
SUHJ}HVHPTXHRDGTXLUHQWHGRFRQWUROHUHDOL]RXDVDTXLVLo}HVSURSRUFLRQDOPHQWHDRVDOGR
OtTXLGRYHQGHGRUGLiULRGHFDGDXPDFDEHQGRj%RSHUDFLRQDOL]DUDGLVWULEXLomRQRVWHUPRV
GHVHXVUHJXODPHQWRV

•

FDVR RV DFLRQLVWDV UHXQLGRV HP $VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD GHOLEHUHP D VDtGD GD
&RPSDQKLDGR1RYR0HUFDGRRDFLRQLVWDFRQWURODGRUGD&RPSDQKLDGHYHUiHIHWLYDURIHUWD
S~EOLFD GH DTXLVLomR GH Do}HV VH D VDtGD RFRUUHU L  SDUD QHJRFLDomR GH VHXV YDORUHV
PRELOLiULRV IRUD GR 1RYR 0HUFDGR RX LL  SRU UHRUJDQL]DomR VRFLHWiULD QD TXDO RV YDORUHV
PRELOLiULRV GD &RPSDQKLD UHVXOWDQWHV GH WDO UHRUJDQL]DomR QmR VHMDP DGPLWLGRV SDUD
QHJRFLDomRQR1RYR0HUFDGRQRSUD]RGHGLDVFRQWDGRVGDGDWDGD$VVHPEOHLD*HUDO
TXH DSURYRX D RSHUDomR 2 SUHoR PtQLPR D VHU RIHUWDGR GHYHUi FRUUHVSRQGHU DR YDORU
HFRQ{PLFR DSXUDGR HP ODXGR GH DYDOLDomR QRV WHUPRV GR HVWDWXWR VRFLDO GD &RPSDQKLD
UHVSHLWDGDVDVQRUPDVOHJDLVHUHJXODPHQWDUHVDSOLFiYHLV

•

QD KLSyWHVHGH QmR KDYHU DFLRQLVWD FRQWURODGRU FDVR D$VVHPEOHLD *HUDOGHOLEHUH L  SHOD
VDtGD GD &RPSDQKLD GR 1RYR 0HUFDGR HP UD]mR GH UHJLVWUR SDUD QHJRFLDomR GH VHXV
YDORUHV PRELOLiULRV IRUD GR UHIHULGR VHJPHQWR GH OLVWDJHP RX LL  SHOD UHRUJDQL]DomR
VRFLHWiULDGD&RPSDQKLDQDTXDODFRPSDQKLDUHVXOWDQWHGHVVDUHRUJDQL]DomRQmRWHQKD
VHXVYDORUHVPRELOLiULRVDGPLWLGRVjQHJRFLDomRQR1RYR0HUFDGRQRSUD]RGHGLDV
FRQWDGRVGDUHDOL]DomRGD$VVHPEOHLD*HUDOTXHDSURYRXDUHIHULGDRSHUDomRDVDtGDGR
1RYR0HUFDGRHVWDUiFRQGLFLRQDGDjUHDOL]DomRGHRIHUWDS~EOLFDQDVPHVPDVFRQGLo}HV
SUHYLVWDV DFLPD 1HVVH FDVR FRPSHWLUi j PHVPD $VVHPEOHLD *HUDO GHILQLU R V 
UHVSRQViYHO LV SHODUHDOL]DomRGDRIHUWDS~EOLFDSUHYLVWDQHVWHLWHPR V TXDO LV SUHVHQWH V 
QD$VVHPEOHLD*HUDOGHYHUi mR DVVXPLUH[SUHVVDPHQWHDREULJDomRGHUHDOL]DUDRIHUWD
(PUHODomRj$VVHPEOHLD*HUDOTXHGHOLEHUDUSHODUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDQDDXVrQFLDGH
GHILQLomRGR V UHVSRQViYHO LV SHODUHDOL]DomRGDRIHUWDS~EOLFDFDEHUiDRVDFLRQLVWDVTXH
YRWDUDPIDYRUDYHOPHQWHjUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULDUHDOL]DUDUHIHULGDRIHUWDS~EOLFD

•

QD KLSyWHVH GH D VDtGD GD &RPSDQKLD GR 1RYR 0HUFDGR RFRUUHU HP UD]mR GR
GHVFXPSULPHQWRGHREULJDo}HVFRQVWDQWHVGR5HJXODPHQWRGH/LVWDJHPGR1RYR0HUFDGR
RDFLRQLVWDFRQWURODGRUGHYHUiHIHWLYDURIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHDo}HVSHUWHQFHQWHVDRV
GHPDLV DFLRQLVWDV GD &RPSDQKLD FDVR R GHVFXPSULPHQWR GHFRUUD L  GH GHOLEHUDomR HP
$VVHPEOHLD *HUDO D RIHUWD S~EOLFD GH DTXLVLomR GH Do}HV GHYHUi VHU HIHWLYDGD SHORV
DFLRQLVWDVTXHWHQKDPYRWDGRDIDYRUGDGHOLEHUDomRTXHLPSOLTXHRGHVFXPSULPHQWRH LL 
GHDWRRXIDWRGDDGPLQLVWUDomRRVDGPLQLVWUDGRUHVGHYHUmRFRQYRFDU$VVHPEOHLD*HUDOGH
DFLRQLVWDVFXMDRUGHPGRGLDVHUiDGHOLEHUDomRVREUHFRPRVDQDURGHVFXPSULPHQWRGDV
REULJDo}HV FRQVWDQWHV GR 5HJXODPHQWR GH /LVWDJHP GR 1RYR0HUFDGR RX VH IRU RFDVR
GHOLEHUDUSHODVDtGDGD&RPSDQKLDGR1RYR0HUFDGR1DKLSyWHVH LL DFLPDFRPSHWLUij
PHVPD $VVHPEOHLD *HUDO GHILQLU R V  UHVSRQViYHO LV  SHOD UHDOL]DomR GD RIHUWD S~EOLFD DOL
LQGLFDGDR V TXDO LV SUHVHQWH V QD$VVHPEOHLD*HUDOGHYHUi mR DVVXPLUH[SUHVVDPHQWH
DREULJDomRGHUHDOL]DUDRIHUWD Y QDKLSyWHVHGHFDQFHODPHQWRGHUHJLVWURGHFRPSDQKLD
DEHUWDGD&RPSDQKLDKDYHUiREULJDWRULHGDGHGHRIHUWDS~EOLFDDVHUODQoDGDSHORDFLRQLVWD
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18.2 - Descrição de Eventuais Regras Estatutárias Que Limitem O Direito de Voto de
Acionistas Significativos ou Que os Obriguem A Realizar Oferta Pública
FRQWURODGRU RX SHOD &RPSDQKLD QRV WHUPRV GD OHJLVODomR YLJHQWH H GR HVWDWXWR VRFLDO GD
&RPSDQKLDH
•

pIDFXOWDGDDIRUPXODomRGHXPD~QLFDRIHUWDS~EOLFDYLVDQGRDPDLVGHXPDGDVILQDOLGDGHV
SUHYLVWDVQHVWDVHomRQR5HJXODPHQWRGH/LVWDJHPQR1RYR0HUFDGRQDUHJXODPHQWDomR
HPLWLGD SHOD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV ³&90´  GHVGH TXH VHMD SRVVtYHO
FRPSDWLELOL]DU RV SURFHGLPHQWRV GH WRGDV DV PRGDOLGDGHV GH RIHUWD S~EOLFD H QmR KDMD
SUHMXt]RSDUDRVGHVWLQDWiULRVGDRIHUWDHVHMDREWLGDDDXWRUL]DomRGD&90TXDQGRH[LJLGD
SHODOHJLVODomRDSOLFiYHO$SyVXPDRSHUDomRGHDOLHQDomRGHFRQWUROHGD&RPSDQKLDHGD
VXEVHTXHQWH UHDOL]DomR GH RIHUWD S~EOLFD R DGTXLUHQWH GR FRQWUROH TXDQGR QHFHVViULR
GHYHUiWRPDUDVPHGLGDVFDEtYHLVSDUDUHFRPSRURSHUFHQWXDOPtQLPRGHGRWRWDOGDV
Do}HV GH HPLVVmR GD &RPSDQKLD HP FLUFXODomR GHQWUR GRV VHLV PHVHV VXEVHTXHQWHV j
DTXLVLomRGRSRGHUGHFRQWUROH1RVFDVRVGHRIHUWDS~EOLFDGHVDtGDGR1RYR0HUFDGRH
FDQFHODPHQWR GH UHJLVWUR GH FRPSDQKLD DEHUWD R SUHoR GD RIHUWD S~EOLFD GHYHUi VHU
HVWDEHOHFLGRHPODXGRTXHGHYHUiVHUHODERUDGRSRULQVWLWXLomRRXHPSUHVDHVSHFLDOL]DGD
FRP H[SHULrQFLD FRPSURYDGD H LQGHSHQGHQWH GR SRGHU GH GHFLVmR GD &RPSDQKLD VHXV
DGPLQLVWUDGRUHVHFRQWURODGRUHVGHYHQGRRODXGRWDPEpPVDWLVID]HURVUHTXLVLWRVGRDUWLJR
SDUiJUDIRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVHFRQWHUDUHVSRQVDELOLGDGHSUHYLVWDQR
SDUiJUDIR  GR PHVPR DUWLJR 1HVVHV FDVRV D HVFROKD GD LQVWLWXLomR RX HPSUHVD
HVSHFLDOL]DGD UHVSRQViYHO SHOD GHWHUPLQDomR GR YDORU HFRQ{PLFR GD &RPSDQKLD p GH
FRPSHWrQFLD GD $VVHPEOHLD *HUDO D SDUWLU GD DSUHVHQWDomR SHOR &RQVHOKR GH
$GPLQLVWUDomR GH OLVWD WUtSOLFH GHYHQGR D UHVSHFWLYD GHOLEHUDomR QmR VH FRPSXWDQGR RV
YRWRV HP EUDQFR VHU WRPDGD SRU PDLRULD DEVROXWD GRV YRWRV GDV $o}HV HP &LUFXODomR
PDQLIHVWDGRV QD $VVHPEOHLD *HUDO TXH L  VH LQVWDODGD HP SULPHLUD FRQYRFDomR GHYHUi
FRQWDUFRPDSUHVHQoDGHDFLRQLVWDVTXHUHSUHVHQWHPQRPtQLPRGRWRWDOGHDo}HV
HPFLUFXODomRRX LL VHLQVWDODGDHPVHJXQGDFRQYRFDomRSRGHUiFRQWDUFRPDSUHVHQoD
GHTXDOTXHUQ~PHURGHDFLRQLVWDVUHSUHVHQWDQWHVGHDo}HVHPFLUFXODomR
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18.3 - Descrição de Exceções E Cláusulas Suspensivas Relativas A Direitos Patrimoniais
ou Políticos Previstos no Estatuto
  'HVFULomR GH H[FHo}HV H FOiXVXODV VXVSHQVLYDV UHODWLYDV D GLUHLWRV SDWULPRQLDLV RX
SROtWLFRVSUHYLVWRVQRHVWDWXWR
2HVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDSUHYrTXHSRGHVHUH[FOXtGRRGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDRXUHGX]LGRR
SUD]RGHGLDVSDUDVHXH[HUFtFLRGHTXHWUDWDRDUWLJRSDUiJUDIRGD/HLGDV6RFLHGDGHV
SRU$o}HVQDVHPLVV}HVGHDo}HVHGHErQWXUHVFRQYHUVtYHLVHPDo}HVRXE{QXVGHVXEVFULomR
FXMDFRORFDomRVHMDIHLWDPHGLDQWHYHQGDHPEROVDGHYDORUHVRXSRUVXEVFULomRS~EOLFDRXDLQGD
PHGLDQWHSHUPXWDSRUDo}HVHPRIHUWDS~EOLFDGHDTXLVLomRGHFRQWUROHQRVWHUPRVHVWDEHOHFLGRV
HPOHLGHQWURGROLPLWHGRFDSLWDODXWRUL]DGR
$/HLGDV6RFLHGDGHVSRU$o}HVRXWRUJDj$VVHPEOHLD*HUDORGLUHLWRGHVXVSHQGHURH[HUFtFLRGH
GLUHLWRV SHORDFLRQLVWD TXH GHL[DU GH FXPSULU REULJDomR LPSRVWD SRU OHL RX SHOR HVWDWXWR VRFLDO GD
&RPSDQKLD FHVVDQGR WDO VXVSHQVmR LPHGLDWDPHQWH DSyV R FXPSULPHQWR GH WDO REULJDomR 2
HVWDWXWRVRFLDOGD&RPSDQKLDQmRSUHYrTXDOTXHUKLSyWHVHGHUHVWULomRGHH[HUFtFLRGHGLUHLWRVSHORV
DFLRQLVWDV
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18.4 - Volume de Negociações E Maiores E Menores Cotações Dos Valores Mobiliários
Negociados
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários admitidos à negociação. A oferta
pública inicial de ações de emissão da Companhia está sendo requerida junto à Comissão de Valores Mobiliários e à B3
S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão.
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18.5 - Outros Valores Mobiliários Emitidos no Brasil
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Na data de apresentação deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários de sua emissão
que não sejam ações e que não tenham vencido ou sido resgatados.
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18.5.a - Número de Titulares de Valores Mobiliários
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Na data de apresentação deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários de sua emissão
que não sejam ações e que não tenham vencido ou sido resgatados.
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18.6 - Mercados Brasileiros em Que Valores Mobiliários São Admitidos À Negociação

0HUFDGRVEUDVLOHLURVHPTXHYDORUHVPRELOLiULRVVmRDGPLWLGRVjQHJRFLDomR
$RIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHVWiVHQGRUHTXHULGDMXQWRj&RPLVVmR
GH9DORUHV0RELOLiULRVHj%6$±%UDVLO%ROVD%DOFmR ³%´ 8PDYH]FRQFHGLGRRUHJLVWURDV
Do}HVRUGLQiULDVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDVHUmRDGPLWLGDVjQHJRFLDomRQRVHJPHQWRGR1RYR
0HUFDGRGD%
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18.7 - Informação Sobre Classe E Espécie de Valor Mobiliário Admitida À Negociação em
Mercados Estrangeiros
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não tem valores mobiliários admitidos à negociação em mercados
estrangeiros.
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18.8 - Títulos Emitidos no Exterior
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Até a data de apresentação deste Formulário de Referência, a Companhia não possuía valores mobiliários emitidos no
exterior.
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18.9 - Ofertas Públicas de Distribuição

  2IHUWDV S~EOLFDV GH GLVWULEXLomR HIHWXDGDV SHOR HPLVVRU RX SRU WHUFHLURV LQFOXLQGR
FRQWURODGRUHV H VRFLHGDGHV FROLJDGDV H FRQWURODGDV UHODWLYDV D YDORUHV PRELOLiULRV GR
HPLVVRU
$Wp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QHQKXPD RIHUWD S~EOLFD GH GLVWULEXLomR GH Do}HV GH
HPLVVmRGD&RPSDQKLDKDYLDVLGRUHDOL]DGD
$RIHUWDS~EOLFDLQLFLDOGHDo}HVGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDHVWiVHQGRUHTXHULGDMXQWRj&RPLVVmR
GH9DORUHV0RELOLiULRVHj%6$±%UDVLO%ROVD%DOFmR
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18.10 - Destinação de Recursos de Ofertas Públicas

'HVWLQDomRGHUHFXUVRVGHRIHUWDVS~EOLFDV
D

FRPRRVUHFXUVRVUHVXOWDQWHVGDRIHUWDIRUDPXWLOL]DGRV

1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULR GH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmR
UHDOL]RXTXDLVTXHURIHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRGHYDORUHVPRELOLiULRV
E
VHKRXYHGHVYLRVUHOHYDQWHVHQWUHDDSOLFDomRHIHWLYDGRVUHFXUVRVHDVSURSRVWDVGH
DSOLFDomRGLYXOJDGDVQRVSURVSHFWRVGDUHVSHFWLYDGLVWULEXLomR
1mRDSOLFiYHOWHQGRHPYLVWDTXHDWpDGDWDGHVWH)RUPXOiULR GH5HIHUrQFLDD&RPSDQKLDQmR
UHDOL]RXTXDLVTXHURIHUWDVS~EOLFDVGHGLVWULEXLomRGHYDORUHVPRELOLiULRV
F

FDVRWHQKDKDYLGRGHVYLRVDVUD]}HVSDUDWDLVGHVYLRV

1mRDSOLFiYHOXPDYH]TXHQmRKRXYHTXDOTXHUGHVYLR
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18.11 - Ofertas Públicas de Aquisição

'HVFULomRGDVRIHUWDVS~EOLFDVGHDTXLVLomRIHLWDVSHORHPLVVRUUHODWLYDVDDo}HVGH
HPLVVmRGHWHUFHLURV
$Wp D GDWD GHVWH )RUPXOiULR GH 5HIHUrQFLD QmR IRUDP UHDOL]DGDV TXDLVTXHU RIHUWDV S~EOLFDV GH
DTXLVLomRSHOD&RPSDQKLDUHODWLYDVDDo}HVGHHPLVVmRGHWHUFHLURV
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18.12 - Outras Inf. Relev. - Val. Mobiliários
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19.1 - Informações Sobre Planos de Recompra de Ações do Emissor
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, tendo em vista que a Companhia não aprovou planos de recompra de ações de emissão própria no período
corrente e nos últimos três exercícios sociais.
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19.2 - Movimentação Dos Valores Mobiliários Mantidos em Tesouraria
Justificativa para o não preenchimento do quadro:
Não aplicável, visto que não existem valores mobiliários mantidos em tesouraria no período corrente e nos últimos três
exercícios.
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19.3 - Outras Inf. Relev. - Recompra/tesouraria
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20.1 - Informações Sobre A Política de Negociação de Valores Mobiliários

Data aprovação

09/11/2020

Órgão responsável pela aprovação Conselho de Administração
Cargo e/ou função

A Companhia, os administradores, os membros do Conselho Fiscal, os membros de quaisquer
órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária e, conforme
identificação realizada pelo Diretor de Relações com Investidores, (a) os funcionários com acesso
à informação privilegiada e (b) as pessoas que tenham acesso permanente ou eventual a ato ou
fato relevante, em virtude de relação comercial, profissional ou de confiança com a Companhia,
tais como auditores independentes, analistas de valores mobiliários, consultores e instituições
integrantes do sistema de distribuição (“Pessoas Vinculadas”).

Principais características e locais de consulta
Estabelecer as regras para assegurar a observância de práticas de boa conduta na negociação de valores mobiliários, nos termos da
Instrução CVM 358. Com o objetivo de assegurar os padrões de negociação com valores mobiliários, todas as negociações por parte da
Companhia e das pessoas obrigadas a observar os termos e condições da política, somente serão realizadas com a intermediação de
alguma das corretoras credenciadas, conforme relação encaminhada pela Companhia à CVM, a ser atualizada sempre que necessário.
A adesão à Política de Negociação é obrigatória por todas as Pessoas Vinculadas, mediante assinatura de Termo de Adesão, o qual
ficará arquivado na sede da Companhia.
A Política de Negociação de Valores Mobiliários pode ser acessada nos seguintes endereços: (i) sede da Companhia: Avenida dos
Eucaliptos, nº 763, sala 2, Indianópolis, CEP 04517-050 – São Paulo, SP; e (ii) internet: website da Companhia (ri.espacolaser.com.br);
website da CVM (www.cvm.gov.br); e website da B3 (www.b3.com.br).
Períodos de vedação e descrição
É vedada a negociação de valores mobiliários pelas Pessoas Vinculadas durante todo e qualquer
dos procedimentos de fiscalização período em que possa ter conhecimento de informação privilegiada sobre a Companhia, até que
esta a divulgue no mercado na forma de ato ou fato relevante. Ademais, será vedada a
negociação quando estiver em curso aquisição ou alienação de valores mobiliários pela própria
Companhia, suas sociedades controladas, coligadas ou outra sociedade sob controle comum ou
se houver sido outorgada opção ou mandato para o mesmo fim; ou existir a intenção de promover
incorporação, incorporação de ações, cisão total ou parcial, fusão, transformação ou
reorganização societária da Companhia. Mesmo após a divulgação de ato ou fato relevante,
continuará prevalecendo a proibição de negociação caso esta possa interferir nas condições dos
negócios em questão, de maneira a acarretar dano à própria Companhia ou a seus acionistas,
devendo tal restrição adicional ser informada pelo Diretor de Relações com Investidores. Além
disso, as Pessoas Vinculadas não poderão negociar valores mobiliários durante os 15 dias que
antecedem a divulgação ou publicação, quando for o caso, bem como no próprio dia da
divulgação, enquanto a informação não se tornar pública, do formulário de informações trimestrais
– ITR da Companhia; e do formulário de demonstrações financeiras padronizadas - DFP da
Companhia.
Cabe ao Diretor de Relações com Investidores diligenciar junto aos diferentes departamentos da
Companhia para identificar as Pessoas Vinculadas que tenham acesso permanente ou eventual a
informações privilegiadas, delas obtendo a adesão à Política de Negociação.
Os termos de adesão devidamente assinados serão arquivados na sede da Companhia e esta
manterá, à disposição da CVM, a relação de Pessoas Vinculadas e suas respectivas
qualificações, indicando cargo ou função, endereço e CNPJ/CPF, atualizando-a imediatamente
sempre que houver modificação.
Sem prejuízo das sanções cabíveis nos termos da regulamentação e legislação vigentes, a serem
aplicadas pelas autoridades competentes, em caso de violação dos termos e procedimentos
estabelecidos na política, caberá ao Conselho de Administração tomar as medidas disciplinares
que forem cabíveis no âmbito interno da Companhia, inclusive a destituição do cargo ou demissão
do infrator nas hipóteses de violação grave. Caso a infração seja praticada por terceiros,
caracterizará inadimplemento contratual, podendo a Companhia, sem qualquer ônus, resolver o
respectivo contrato e exigir o pagamento da multa nele estabelecida, sem prejuízo de perdas e
danos. Caso a medida cabível seja de competência legal ou estatutária da Assembleia Geral,
deverá o Conselho de Administração convocá-la para deliberar sobre o tema.
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2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
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21.1 - Descrição Das Normas, Regimentos ou Procedimentos Internos Relativos À
Divulgação de Informações
'HVFULomRGDVQRUPDVUHJLPHQWRVRXSURFHGLPHQWRVLQWHUQRVUHODWLYRVjGLYXOJDomR
GHLQIRUPDo}HV
$V QRUPDV UHJLPHQWRV H SURFHGLPHQWRV LQWHUQRV UHODWLYRV j GLYXOJDomR GH LQIRUPDo}HV TXH D
&RPSDQKLD DGRWD HVWmR GHVFULWRV QD VXD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR FRQIRUPH GLVSRVWD QR LWHP 
GHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
  'HVFULomR GD SROtWLFD GH GLYXOJDomR GH DWR RX IDWR UHOHYDQWH H GRV SURFHGLPHQWRV
UHODWLYRVjPDQXWHQomRGHVLJLORVREUHLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHVQmRGLYXOJDGDV
$ ,QVWUXomR GD &RPLVVmR GH 9DORUHV 0RELOLiULRV ³&90´  Q  GH  GH MDQHLUR GH  FRQIRUPH
DOWHUDGD ³,QVWUXomR&90´ GLVFLSOLQDDVUHJUDVDUHVSHLWRGDGLYXOJDomRHGRXVRGHLQIRUPDo}HV
VREUHRVDWRVRXIDWRVUHOHYDQWHVLQFOXVLYHPDVQmRVHOLPLWDQGRDRTXHVHUHIHUHjGLYXOJDomRGH
LQIRUPDo}HVUHODWLYDVjQHJRFLDomRHjDTXLVLomRGHWtWXORVHPLWLGRVSHODVFRPSDQKLDVGHFDSLWDODEHUWR
7DLVUHJUDV
•

HVWDEHOHFHPRFRQFHLWRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHTXHRULJLQDDREULJDWRULHGDGHGHGLYXOJDomR
DRPHUFDGR(QTXDGUDPVHQRFRQFHLWRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHDVGHFLV}HVWRPDGDVSHORV
DFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVGHOLEHUDo}HVGHDVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDVRXGRVyUJmRVGH
DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDRXTXDLVTXHURXWURVDWRVRXIDWRVSROtWLFRVDGPLQLVWUDWLYRV
WpFQLFRV QHJRFLDLV ILQDQFHLURV RX HFRQ{PLFRV UHODFLRQDGRV DRV QHJyFLRV GD &RPSDQKLD
TXH SRVVDP LQIOXHQFLDU GH PRGR SRQGHUiYHO L  QD FRWDomR GH VXDV Do}HV RX TXDLVTXHU
YDORUHVPRELOLiULRVGHVXDHPLVVmRRXDHOHVUHIHUHQFLDGRV LL QDGHFLVmRGRVLQYHVWLGRUHV
GHQHJRFLDUHPHRXPDQWHUHPWDLVYDORUHVPRELOLiULRV LLL QDGHFLVmRGRVLQYHVWLGRUHVGH
H[HUFHUTXDLVTXHUGLUHLWRVLQHUHQWHVjFRQGLomRGHWLWXODUGHYDORUHVPRELOLiULRVHPLWLGRVSHOD
&RPSDQKLDRXDHOHVUHIHUHQFLDGRV

•

HVSHFLILFDP DWRV RX IDWRV TXH VmR FRQVLGHUDGRV UHOHYDQWHV WDLV FRPR D FHOHEUDomR GH
FRQWUDWRV SUHYHQGR D WUDQVIHUrQFLD GH FRQWUROH GD FRPSDQKLD D HQWUDGD RX UHWLUDGD GH
DFLRQLVWDVTXHPDQWHQKDPFRPDFRPSDQKLDTXDOTXHUFRQWUDWRRXFRODERUDomRRSHUDFLRQDO
DGPLQLVWUDWLYDILQDQFHLUDRXWHFQROyJLFDDDOWHUDomRGHTXDOTXHUDFRUGRGHDFLRQLVWDVHP
TXHD&RPSDQKLDVHMDSDUWHEHPFRPRDRFRUUrQFLDGHTXDOTXHUUHRUJDQL]DomRVRFLHWiULD
UHDOL]DGDHQWUHDVVRFLHGDGHVUHODFLRQDGDVjFRPSDQKLDHPTXHVWmR

•

REULJDPDFRPSDQKLDDEHUWDHVHX'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVDHQYLDUDWRVRX
IDWRVUHOHYDQWHVj&90SRUPHLRGHVLVWHPDHOHWU{QLFRGLVSRQtYHOQDSiJLQDGD&90QDUHGH
PXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVHj%

•

H[LJHPTXHRDGTXLUHQWHGRFRQWUROHGHXPDFRPSDQKLDGHFDSLWDODEHUWRGLYXOJXHXPIDWR
UHOHYDQWH LQFOXVLYH VXD LQWHQomR RX QmR GH SURPRYHU R FDQFHODPHQWR GR UHJLVWUR GD
FRPSDQKLDFRPRFRPSDQKLDDEHUWDQRSUD]RGHXPDQR

•

H[LJHP TXH RV DGPLQLVWUDGRUHV H RV PHPEURV GR FRQVHOKR ILVFDO RX GH TXDOTXHU yUJmR
WpFQLFR RX FRQVXOWLYR  GH XPD FRPSDQKLD GH FDSLWDO DEHUWR LQIRUPHP D WDO FRPSDQKLD R
Q~PHUR WLSR H IRUPD GH QHJRFLDomR GDV Do}HV HPLWLGDV SHOD UHIHULGD FRPSDQKLD VXDV
FRQWURODGDV H VXDV VRFLHGDGHV FRQWURODGRUDV GHWLGDV SRU UHIHULGDV SHVVRDV EHP FRPR
GHWLGDV SRU VHXV F{QMXJHV FRPSDQKHLURV H GHSHQGHQWHV LQIRUPDQGR DLQGD TXDLVTXHU
PXGDQoDVHPUHIHULGDVSRVLo}HVDFLRQiULDVLQIRUPDomRHVWDTXHVHUiWUDQVPLWLGDj&90H
j%SHOR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGDFRPSDQKLDDEHUWD

•

HVWDEHOHFHPTXHVHTXDOTXHUDFLRQLVWDFRQWURODGRUGLUHWRRXLQGLUHWRRXTXDOTXHUDFLRQLVWD
HOHJHQGRPHPEURVGRFRQVHOKRGHDGPLQLVWUDomRRXGRFRQVHOKRILVFDOGHXPDFRPSDQKLD
GHFDSLWDODEHUWREHPFRPRTXDOTXHURXWUDSHVVRDQDWXUDORXMXUtGLFDRXJUXSRGHSHVVRDV
QDWXUDLV RX MXUtGLFDV DJLQGR HP FRQMXQWR RX UHSUHVHQWDQGR R PHVPR LQWHUHVVH UHDOL]H
QHJyFLRRXFRQMXQWRGHQHJyFLRVSRUFRQVHTXrQFLDGRTXDOVXDSDUWLFLSDomRGLUHWDRXLQGLUHWD
XOWUDSDVVH SDUD FLPD RX SDUD EDL[R RV SDWDPDUHV GH    H DVVLP
VXFHVVLYDPHQWH GH HVSpFLH RX FODVVH GH Do}HV UHSUHVHQWDWLYDV GR FDSLWDO VRFLDO GD
&RPSDQKLD UHIHULGD SHVVRD GHYHUi GLYXOJDU DV LQIRUPDo}HV UHODFLRQDGDV FRP D UHIHULGD
DTXLVLomRRXDOLHQDomRH

•

SURtEHPDQHJRFLDomRGHYDORUHVPRELOLiULRVFRPEDVHHPLQIRUPDo}HVSULYLOHJLDGDV
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
(PREVHUYkQFLDjVQRUPDVGD&90HGD%HPGHQRYHPEURGHIRLDSURYDGDHPUHXQLmRGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGH$WRRX)DWR5HOHYDQWH ³3ROtWLFD
GH'LYXOJDomR´ FXMDVUHJUDVGHYHPVHUREVHUYDGDVSRUWRGDVDTXHODVSHVVRDVUHODFLRQDGDVQRDUWLJR
 GD ,QVWUXomR &90  LQFOXVLYH D &RPSDQKLD R $FLRQLVWD &RQWURODGRU RV $GPLQLVWUDGRUHV RV
PHPEURVGR&RQVHOKR)LVFDOGD&RPSDQKLDRVPHPEURVGHTXDLVTXHUyUJmRVFRPIXQo}HVWpFQLFDVRX
FRQVXOWLYDVGD&RPSDQKLDFULDGRVSRUGLVSRVLomRHVWDWXWiULDHFRQIRUPHLGHQWLILFDomRUHDOL]DGDSHOR
'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVRXWUDVSHVVRDVTXHWHQKDPDFHVVRSHUPDQHQWHRXHYHQWXDOD
$WR RX )DWR 5HOHYDQWH HP YLUWXGH GH L  FDUJR IXQomR RX SRVLomR QD &RPSDQKLD VHX $FLRQLVWD
&RQWURODGRU VXDV VRFLHGDGHV FRQWURODGDV RX &ROLJDGDV LQFOXLQGR RV UHVSHFWLYRV HPSUHJDGRV
HVWDJLiULRV H RXWURV FRODERUDGRUHV RX LL  UHODomR FRPHUFLDO SURILVVLRQDO RX GH FRQILDQoD FRP D
&RPSDQKLD WDLV FRPR DXGLWRUHV LQGHSHQGHQWHV DQDOLVWDV GH YDORUHV PRELOLiULRV FRQVXOWRUHV H
LQVWLWXLo}HVLQWHJUDQWHVGRVLVWHPDGHGLVWULEXLomR ³3HVVRDV9LQFXODGDV´ 
$3ROtWLFDGH'LYXOJDomRYLVD L SUHVWDULQIRUPDomRFRPSOHWDDRVDFLRQLVWDVGD&RPSDQKLDHDRV
LQYHVWLGRUHV HP JHUDO LL  JDUDQWLU DPSOD H LPHGLDWD GLYXOJDomR GH $WR RX )DWR 5HOHYDQWH
LLL SRVVLELOLWDU DFHVVR HTXkQLPH jV LQIRUPDo}HV S~EOLFDV VREUH D &RPSDQKLD DRV DFLRQLVWDV GD
&RPSDQKLDHDRVLQYHVWLGRUHVHPJHUDO LY ]HODUSHORVLJLORGH$WRRX)DWR5HOHYDQWHQmRGLYXOJDGR
Y  FRODERUDU SDUD D HVWDELOLGDGH H R GHVHQYROYLPHQWR GR PHUFDGR GH FDSLWDLV EUDVLOHLUR H YL 
FRQVROLGDUSUiWLFDVGHERDJRYHUQDQoDFRUSRUDWLYDQD&RPSDQKLD
$V3HVVRDV9LQFXODGDVGHYHUmRREVHUYDUFXPSULUH]HODUSHORFXPSULPHQWRGHWRGDVDVGLVSRVLo}HV
GD3ROtWLFDGH'LYXOJDomR$&RPSDQKLDPDQWHUiHPVXDVHGHDUHODomRGDV3HVVRDV9LQFXODGDVH
VXDVUHVSHFWLYDVTXDOLILFDo}HVLQGLFDQGRFDUJRRXIXQomRHQGHUHoRHQ~PHURGHLQVFULomRQR&3)
RX&13-DWXDOL]DQGRDVHPSUHTXHKRXYHUTXDOTXHUDOWHUDomR
3DUDDOFDQoDUWDLVREMHWLYRVD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRHVWDEHOHFHTXHFXPSUHDR'LUHWRUGH5HODo}HV
FRP ,QYHVWLGRUHV GD &RPSDQKLD UHDOL]DU D GLYXOJDomR GH TXDOTXHU LQIRUPDomR VREUH DWR RX IDWR
UHOHYDQWHGHPRGRDSUHFHGHURXVHUIHLWDVLPXOWDQHDPHQWHjYHLFXODomRGHWDODWRRXIDWRUHOHYDQWH
SRUTXDOTXHUPHLRGHFRPXQLFDomRLQFOXVLYHLQIRUPDomRjLPSUHQVDRXHPUHXQL}HVGHHQWLGDGHV
GH FODVVH LQYHVWLGRUHV DQDOLVWDV RX FRP S~EOLFR VHOHFLRQDGR QR %UDVLO RX QR H[WHULRU QD IRUPD
HVWDEHOHFLGDQD3ROtWLFDGH'LYXOJDomR
2DWRRXIDWRUHOHYDQWHGHYHUiVHUGLYXOJDGRSRUPHLR L GHSRUWDOGHQRWtFLDVFRPSiJLQDQDUHGH
PXQGLDOGHFRPSXWDGRUHVTXHGLVSRQLELOL]HHPVHomRGLVSRQtYHOSDUDDFHVVRJUDWXLWRDLQIRUPDomR
HP VXD LQWHJUDOLGDGH LL  GD SiJLQD QD UHGH PXQGLDO GH FRPSXWDGRUHV GD &RPSDQKLD
ULHVSDFRODVHUFRPEU  HP WHRU QR PtQLPR LGrQWLFR jTXHOH UHPHWLGR j &90 H jV HQWLGDGHV GR
PHUFDGR H LLL  GR VLVWHPD GH HQYLR GH LQIRUPDo}HV SHULyGLFDV H HYHQWXDLV GD &90 6LVWHPD
(PSUHVDV1(7 &XPSUHDLQGDDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVUHDOL]DUDGLYXOJDomRGH
TXDOTXHULQIRUPDomRVREUHDWRRXIDWRUHOHYDQWHGHPRGRDSUHFHGHURXVHUIHLWDVLPXOWDQHDPHQWHj
YHLFXODomRGHWDODWRRXIDWRUHOHYDQWHSRUTXDOTXHUPHLRGHFRPXQLFDomRLQFOXVLYHLQIRUPDomRj
LPSUHQVD RX HP UHXQL}HV GH HQWLGDGHV GH FODVVH LQYHVWLGRUHV DQDOLVWDV RX FRP S~EOLFR
VHOHFLRQDGRQR%UDVLORXQRH[WHULRUQDIRUPDHVWDEHOHFLGDQD3ROtWLFDGH'LYXOJDomR
$OpPGLVVRDV3HVVRDV9LQFXODGDVTXHWHQKDPDFHVVRDLQIRUPDo}HVVREUHDWRRXIDWRUHOHYDQWH
VHUmR UHVSRQViYHLV SRU FRPXQLFDU WDLV LQIRUPDo}HV DR 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV H
GHYHUmRYHULILFDUVHR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVWRPRXDVSURYLGrQFLDVQHFHVViULDVHP
UHODomRjGLYXOJDomRGDUHIHULGDLQIRUPDomR
&RQVWD GD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR GD &RPSDQKLD OLVWD H[HPSOLILFDWLYD GH PRGDOLGDGHV GH DWR RX IDWR
UHOHYDQWHFRQIRUPH,QVWUXomR&90VHQGRTXHDV3HVVRDV9LQFXODGDVGHYHPREVHUYDUTXH L D
RFRUUrQFLD GH TXDOTXHU GHVVDV PRGDOLGDGHV QmR VH FRQVWLWXL QHFHVVDULDPHQWH HP XP DWR RX IDWR
UHOHYDQWH XPDYH]TXH HVVD RFRUUrQFLD GHYH WHU DFDSDFLGDGHGH LQIOXHQFLDUGH PRGRSRQGHUiYHOD
GHFLVmRGHQHJRFLDomRGRVLQYHVWLGRUHVHPYDORUHVPRELOLiULRVH LL DOLVWDpPHUDPHQWHH[HPSOLILFDWLYD
QmRHVJRWDQGRRXOLPLWDQGRDVSRVVLELOLGDGHVGHRFRUUrQFLDHFDUDFWHUL]DomRGRDWRRXIDWRUHOHYDQWH
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21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
'HDFRUGRFRPDUHJXODPHQWDomRGD&90DSOLFiYHOHD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRGD&RPSDQKLDp
FRQVLGHUDGR XP ³$WR RX )DWR 5HOHYDQWH´ TXDOTXHU GHFLVmR GH HYHQWXDO DFLRQLVWD FRQWURODGRU
GHOLEHUDo}HVGHDVVHPEOHLDJHUDOGHDFLRQLVWDVRXGHyUJmRGDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDRX
TXDLVTXHU RXWURV DWRV RX IDWRV GH FDUiWHU SROtWLFRDGPLQLVWUDWLYR WpFQLFR QHJRFLDO RX HFRQ{PLFR
ILQDQFHLURRFRUULGRVRXUHODFLRQDGRVDRVQHJyFLRVGD&RPSDQKLDTXHSRVVDPLQIOXHQFLDUGHPRGR
SRQGHUiYHO L QDFRWDomRGRVYDORUHVPRELOLiULRVGHVXDHPLVVmRRXDHOHVUHIHUHQFLDGRV LL QD
GHFLVmRGRVLQYHVWLGRUHVGHFRPSUDUYHQGHURXPDQWHURVYDORUHVPRELOLiULRVRX LLL QDGHFLVmRGRV
LQYHVWLGRUHV GH H[HUFHU TXDLVTXHU GLUHLWRV LQHUHQWHV j FRQGLomR GH WLWXODU GH YDORUHV PRELOLiULRV
HPLWLGRVSHOD&RPSDQKLDRXDHOHVUHIHUHQFLDGRV
$V3HVVRDV9LQFXODGDVGHYHPDLQGDSUHVHUYDURVLJLORDFHUFDGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHVREUHRV
QHJyFLRVGD&RPSDQKLDDRVTXDLVWHQKDPDFHVVRSULYLOHJLDGRHPUD]mRGRFDUJRRXSRVLomRTXH
RFXSHP DWp VXD HIHWLYD GLYXOJDomR DR PHUFDGR GHYHQGR VHPSUH UHVSHLWDU RV SURFHGLPHQWRV
HVWDEHOHFLGRV QD 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR DWp VXD HIHWLYD GLYXOJDomR DR PHUFDGR H ]HODU SDUD TXH
VXERUGLQDGRV H WHUFHLURV GH VXD FRQILDQoD WDPEpP R IDoDP UHVSHLWDQGRVH VROLGDULDPHQWH FRP
HVWHVQDKLSyWHVHGHGHVFXPSULPHQWR
4XDQGR VH WUDWDU GH LQIRUPDomR VLJLORVD RX SRWHQFLDOPHQWH UHOHYDQWH DLQGD QmR GLYXOJDGD DR
PHUFDGR DV 3HVVRDV 9LQFXODGDV GHYHP REVHUYDU RV VHJXLQWHV SURFHGLPHQWRV VHP SUHMXt]R GH
RXWUDVPHGLGDVTXHVHPRVWUHPDSURSULDGDVGLDQWHGHFDGDVLWXDomRFRQFUHWD
•

GLYXOJDUDLQIRUPDomRFRQILGHQFLDOHVWULWDPHQWHjTXHODVSHVVRDVTXHGHODLPSUHVFLQGLYHOPHQWH
SUHFLVHPWRPDUFRQKHFLPHQWR

•

QmRGLVFXWLUDLQIRUPDomRFRQILGHQFLDOQDSUHVHQoDGHWHUFHLURVTXHGHODQmRWHQKDPFRQKHFLPHQWR
DLQGDTXHVHSRVVDHVSHUDUTXHUHIHULGRWHUFHLURQmRSRVVDLQWXLURVLJQLILFDGRGDFRQYHUVD

•

QmRGLVFXWLUDLQIRUPDomRFRQILGHQFLDOHPFRQIHUrQFLDVWHOHI{QLFDVQDVTXDLVQmRVHSRVVD
WHUFHUWH]DGHTXHPHIHWLYDPHQWHHVWHMDSDUWLFLSDQGR

•

PDQWHU GRFXPHQWRV GH TXDOTXHU HVSpFLH UHIHUHQWHV j LQIRUPDomR FRQILGHQFLDO LQFOXVLYH
DQRWDo}HV SHVVRDLV PDQXVFULWDV HP FRIUH DUPiULR RX DUTXLYR IHFKDGR DR TXDO WHQKD
DFHVVRDSHQDVSHVVRDVDXWRUL]DGDVDFRQKHFHUDLQIRUPDomR

•

JHUDUGRFXPHQWRVHDUTXLYRVHOHWU{QLFRVUHIHUHQWHVjLQIRUPDomRFRQILGHQFLDOVHPSUHFRP
SURWHomRGHVLVWHPDVGHVHQKD

•

FLUFXODULQWHUQDPHQWHRVGRFXPHQWRVTXHFRQWHQKDPLQIRUPDomRFRQILGHQFLDOHPHQYHORSHV
ODFUDGRVRVTXDLVGHYHUmRVHUVHPSUHHQWUHJXHVGLUHWDPHQWHDRUHVSHFWLYRGHVWLQDWiULR

•

TXDQGR H[FHSFLRQDOPHQWH XP UHFHSWRU GD LQIRUPDomR QmR VHMD XPD 3HVVRD 9LQFXODGD
DQWHV GD HQWUHJD GD LQIRUPDomR GHYHUi VHU REWLGR XP WHUPR GH FRQILGHQFLDOLGDGH FRP D
FLrQFLDGDUHVSRQVDELOLGDGHHFRPSURPLVVRGHQmRGLYXOJDomR

•

QmR HQYLDU GRFXPHQWRV FRP LQIRUPDomR FRQILGHQFLDO SRU HPDLO D QmR VHU TXDQGR KDMD
FHUWH]DGHTXHDSHQDVSHVVRDDXWRUL]DGDDWRPDUFRQKHFLPHQWRGDLQIRUPDomRWHUiDFHVVR
DRDSDUHOKRUHFHSWRUH

•

VHP SUHMXt]R GD UHVSRQVDELOLGDGH GDTXHOH TXH HVWLYHU WUDQVPLWLQGR D LQIRUPDomR
FRQILGHQFLDO H[LJLU GH WHUFHLUR H[WHUQR j &RPSDQKLD TXH SUHFLVH WHU DFHVVR j LQIRUPDomR
FRQILGHQFLDODDVVLQDWXUDGHXPWHUPRGHFRQILGHQFLDOLGDGHQRTXDOGHYHVHUHVSHFLILFDGDD
QDWXUH]DGDLQIRUPDomRHFRQVWDUDGHFODUDomRGHTXHRWHUFHLURUHFRQKHFHRVHXFDUiWHU
FRQILGHQFLDOFRPSURPHWHQGRVHDQmRGLYXOJiODDTXDOTXHURXWUDSHVVRDHDQmRQHJRFLDU
FRPYDORUHVPRELOLiULRVDQWHVGDGLYXOJDomRGDLQIRUPDomRDRPHUFDGR
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4XDQGRDLQIRUPDomRFRQILGHQFLDOSUHFLVDUVHUGLYXOJDGDDHPSUHJDGRGD&RPSDQKLDRXDRXWUDSHVVRD
TXHRFXSHFDUJRIXQomRRXSRVLomRQD&RPSDQKLDHPVXDFRQWURODGRUDHPVXDVFRQWURODGDVRXHPVXDV
FROLJDGDV TXH QmR $GPLQLVWUDGRU D SHVVRD UHVSRQViYHO SHOD WUDQVPLVVmR GD LQIRUPDomR FRQILGHQFLDO
GHYHUi FHUWLILFDUVH GH TXH D SHVVRD TXH UHFHEHUi D LQIRUPDomR FRQILGHQFLDO WHP FRQKHFLPHQWR GDV
GLVSRVLo}HVGD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRH[LJLQGRDLQGDTXHHVWDSHVVRDDVVLQHRWHUPRGHFRQKHFLPHQWR
GD3ROtWLFDGH'LYXOJDomRDQWHVGHOKHWUDQVPLWLUDLQIRUPDomRFRQILGHQFLDO
$VUHVWULo}HVHSURLELo}HVGHWUDQVPLVVmRGHLQIRUPDo}HVDWHUFHLURVFRQVLJQDGDVFRQWHPSODPTXDLVTXHU
PHLRVRXIRUPDVFRQKHFLGDVLQFOXLQGRPDVQmRVHOLPLWDQGRD L PHLRVHOHWU{QLFRVHGLJLWDLVFRPR
LQWUDQHWH[WUDQHWLQWHUQHWPHLRVGHWURFDGHPHQVDJHQVUHGHVVRFLDLVFRPTXDOTXHUDEUDQJrQFLD LL 
MRUQDLVOLYURVHUHYLVWDVQRWDVFRPXQLFDGRVFDUWDVRXTXDOTXHURXWUDIRUPDHVFULWDGHGLYXOJDomR LLL 
UiGLRWHOHIRQHRXTXDOTXHURXWUDIRUPDGHFRPXQLFDomRVRQRUDH LY FRPXQLFDomRSRUVRPHLPDJHP
WHOHYLVmRYtGHRVPXOWLPtGLDVH[SRVLo}HVDXODVH[SODQDo}HVGHQWUHRXWUDV
2 DWR RX IDWR UHOHYDQWH SRGHUi HP FDUiWHU H[FHSFLRQDO QmR VHU GLYXOJDGR TXDQGR RV DFLRQLVWDV
FRQWURODGRUHVHRXRVDGPLQLVWUDGRUHVGD&RPSDQKLDHQWHQGHUHPTXHVXDGLYXOJDomRFRORFDUiHP
ULVFRLQWHUHVVHOHJtWLPRGD&RPSDQKLDREVHUYDQGRVHDGLFLRQDOPHQWHRTXHVHJXH
•

RVDFLRQLVWDVFRQWURODGRUHVRXRVDGPLQLVWUDGRUHVGHYHUmRVROLFLWDUDR'LUHWRUGH5HODo}HV
FRP,QYHVWLGRUHVGD&RPSDQKLDTXHGLYXOJXHLPHGLDWDPHQWHDWRRXIDWRUHOHYDQWHPDQWLGR
HP VLJLOR HP TXDOTXHU GDV VHJXLQWHV KLSyWHVHV L  D LQIRUPDomR WHU VH WRUQDGR GH
FRQKHFLPHQWRGHWHUFHLURVHVWUDQKRVj&RPSDQKLDHDRHYHQWXDOQHJyFLRTXHFDUDFWHUL]DR
DWR RX IDWR UHOHYDQWH LL  KRXYHU LQGtFLRV VXEVLVWHQWHV H IXQGDGR HP UHFHLR GH TXH WHQKD
KDYLGRYLRODomRGRVLJLORGRDWRRXIDWRUHOHYDQWHRX LLL RFRUUHURVFLODomRDWtSLFDQDFRWDomR
SUHoRRXTXDQWLGDGHQHJRFLDGDGRVYDORUHVPRELOLiULRV

•

FDVR R 'LUHWRU GH 5HODo}HV FRP ,QYHVWLGRUHV GD &RPSDQKLD QmR WRPH DV SURYLGrQFLDV
QHFHVViULDV SDUD D LPHGLDWD GLYXOJDomR D DGRomR GDV GHYLGDV SURYLGrQFLDV FDEHUi
FRQIRUPHRFDVRRSUySULRDFLRQLVWDFRQWURODGRURXRVDGPLQLVWUDGRUHV

•

R'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGHYHUiVHPSUHVHULQIRUPDGRDUHVSHLWRGHDWRRX
IDWRUHOHYDQWHPDQWLGRHPVLJLORVHQGRGHVXDUHVSRQVDELOLGDGHHPFRQMXQWRFRPDVGHPDLV
SHVVRDVTXHWLYHUHPFRQKHFLPHQWRGHWDOLQIRUPDomR]HODUSHODDGRomRGRVSURFHGLPHQWRV
DGHTXDGRVSDUDDPDQXWHQomRGRVLJLORH

•

VHPSUHTXHKRXYHUG~YLGDTXDQWRjOHJLWLPLGDGHGDQmRGLYXOJDomRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWH
DTXHVWmRSRGHUiVHUVXEPHWLGDj&90QDIRUPDSUHYLVWDQDVQRUPDVDSOLFiYHLV

&DEHDR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVDLQGDYHULILFDUGLDQWHGDRFRUUrQFLDGHDWRRXIDWR
UHOHYDQWHDDGHTXDGDREVHUYkQFLDGDVUHJUDVHSURFHGLPHQWRVSUHYLVWRVQD3ROtWLFDGH'LYXOJDomR
LQIRUPDQGRLPHGLDWDPHQWHTXDOTXHULUUHJXODULGDGHDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomREHPFRPRjiUHD
GHCompliance H&RQWUROHV,QWHUQRV GD&RPSDQKLD1DRFRUUrQFLDGHKLSyWHVHVTXHLPSOLTXHPD
QHFHVVLGDGHGHGLYXOJDomRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHPDQWLGRHPVLJLORRXGDYLRODomRGRVLJLORGH
DWRRXIDWRUHOHYDQWHSUHYLDPHQWHjVXDGLYXOJDomRDRPHUFDGRGHYHUiR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP
,QYHVWLGRUHV UHDOL]DU LQYHVWLJDo}HV H GLOLJrQFLDV LQWHUQDV QD &RPSDQKLD LQTXLULQGR DV SHVVRDV
HQYROYLGDVTXHGHYHUmRVHPSUHUHVSRQGHUjVVXDVVROLFLWDo}HVGHLQIRUPDo}HVFRPRSURSyVLWRGH
YHULILFDURPRWLYRTXHSURYRFRXDHYHQWXDOYLRODomRGRVLJLORGDLQIRUPDomR
'HYHUiR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVPRQLWRUDUDQHJRFLDomRGH9DORUHV0RELOLiULRVDGRWDQGR
SURFHGLPHQWRV SDUD TXH OKH VHMDP LQIRUPDGDV DV QHJRFLDo}HV TXH RFRUUHUHP HP SHUtRGRV TXH
DQWHFHGHPjGLYXOJDomRDRPHUFDGRGHDWRRXIDWRUHOHYDQWHFRPRSURSyVLWRGHLGHQWLILFDUHYHQWXDLV
QHJRFLDo}HVYHGDGDVSHODOHJLVODomRYLJHQWHSRUSHVVRDVTXHWLQKDPFRQKHFLPHQWRGHWDODWRRXIDWR
UHOHYDQWHFRPXQLFDQGRHYHQWXDLVLUUHJXODULGDGHVDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRHj&90
$OpP GLVVR RV DGPLQLVWUDGRUHV GD &RPSDQKLD PHPEURV GR &RQVHOKR )LVFDO GD &RPSDQKLD H
PHPEURV GH yUJmRV FRP IXQo}HV WpFQLFDV RX FRQVXOWLYDV GD &RPSDQKLD GHYHUmR LQIRUPDU D
WLWXODULGDGHHDVQHJRFLDo}HVFRPYDORUHVPRELOLiULRVVHMDHPQRPHSUySULRRXGHSHVVRDVOLJDGDV
EHPFRPRHYHQWXDLVDOWHUDo}HVQHVVDVSRVLo}HV

830

PÁGINA: 404 de 407

Formulário de Referência - 2020 - MPM Corpóreos S.A.

Versão : 1

21.2 - Descrição da política de divulgação de ato ou fato relevante e dos procedimentos
relativos à manutenção de sigilo sobre informações relevantes não divulgadas
3RUILPDDFLRQLVWDFRQWURODGRUGLUHWRRXLQGLUHWRRVDFLRQLVWDVTXHHOHJHUHPPHPEURVGR&RQVHOKRGH
$GPLQLVWUDomREHPFRPRTXDOTXHURXWUDSHVVRDQDWXUDORXMXUtGLFDRXJUXSRGHSHVVRDVQDWXUDLVRX
MXUtGLFDVDJLQGRHPFRQMXQWRRXUHSUHVHQWDQGRRPHVPRLQWHUHVVHGHYHUmRFRPXQLFDUj&RPSDQKLDR
DWLQJLPHQWR SDUD FLPD RX SDUD EDL[R GH SDUWLFLSDomR DFLRQiULD UHOHYDQWH SDUWLFLSDomR DFLRQiULD
UHVXOWDQWHGHQHJyFLRRXRFRQMXQWRGHQHJyFLRVSRUPHLRGRTXDODSDUWLFLSDomRGLUHWDRXLQGLUHWDGR
DFLRQLVWDXOWUDSDVVDSDUDFLPDRXSDUDEDL[RRVSDWDPDUHVGH FLQFRSRUFHQWR  GH]SRUFHQWR 
 TXLQ]HSRUFHQWR HDVVLPVXFHVVLYDPHQWHGHHVSpFLHRXFODVVHGHDo}HVUHSUHVHQWDWLYDVGR
FDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLD DR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVLPHGLDWDPHQWHDSyVVHUDOFDQoDGD
UHIHULGD SDUWLFLSDomR R TXDO VHUi UHVSRQViYHO SRU WUDQVPLWLU DV LQIRUPDo}HV UHFHELGDV j &90 H jV
HQWLGDGHVGRPHUFDGREHPFRPRSRUDWXDOL]DUHVWH)RUPXOiULRGH5HIHUrQFLD
$ 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR p FRPSDUWLOKDGD FRP DV 3HVVRDV 9LQFXODGDV SRU FRUUHVSRQGrQFLD
UHJLVWUDGDHPDLORXFDUWDHQWUHJXHHPPmRVFRPSURWRFRORVROLFLWDQGRRUHWRUQRj&RPSDQKLDGH
WHUPR GH DGHVmR GHYLGDPHQWH DVVLQDGR R TXDO ILFD DUTXLYDGR QD VHGH GD &RPSDQKLD HQTXDQWR
UHIHULGDVSHVVRDVPDQWLYHUHPYtQFXORHSRUDQRVQRPtQLPRDSyVVHXGHVOLJDPHQWR&DEHDR
'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHVGLOLJHQFLDUMXQWRDRVGLIHUHQWHVGHSDUWDPHQWRVGD&RPSDQKLD
SDUD LGHQWLILFDU 3HVVRDV 9LQFXODGDV TXH WHQKDP DFHVVR SHUPDQHQWH RX HYHQWXDO D DWRV RX IDWRV
UHOHYDQWHVGHODVREWHQGRDGHVmRj3ROtWLFDGH'LYXOJDomR
6HP SUHMXt]R GDV VDQo}HV FDEtYHLV QRV WHUPRV GD OHJLVODomR YLJHQWH D VHUHP DSOLFDGDV SHODV
DXWRULGDGHV FRPSHWHQWHV HP FDVR GH YLRODomR GRV WHUPRV H SURFHGLPHQWRV HVWDEHOHFLGRV QD
3ROtWLFDGH'LYXOJDomRFDEHUiDR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRWRPDUDVPHGLGDVGLVFLSOLQDUHVTXH
IRUHPFDEtYHLVQRkPELWRLQWHUQRGD&RPSDQKLDLQFOXVLYHDGHVWLWXLomRGRFDUJRRXGHPLVVmRGR
LQIUDWRUQDVKLSyWHVHVGHYLRODomRJUDYHFRQIRUPHGHILQLGDVQHUHJXODPHQWDomRGD&90REVHUYDGD
DLQGDDFRPSHWrQFLDGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomR
$ 3ROtWLFD GH 'LYXOJDomR GD &RPSDQKLD SRGH VHU DFHVVDGD QRV VHJXLQWHV HQGHUHoRV L  VHGH GD
&RPSDQKLD$YHQLGDGRV(XFDOLSWRVQVDOD,QGLDQySROLV&(3±6mR3DXOR63H LL 
LQWHUQHWwebsiteGD&RPSDQKLD ULHVSDFRODVHUFRPEU websiteGD&90 ZZZFYPJRYEU Hwebsite
GD% ZZZEFRPEU 
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21.3 - Administradores Responsáveis Pela Implementação, Manutenção, Avaliação E
Fiscalização da Política de Divulgação de Informações
  $GPLQLVWUDGRUHV UHVSRQViYHLV SHOD LPSOHPHQWDomR PDQXWHQomR DYDOLDomR H
ILVFDOL]DomRGDSROtWLFDGHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HV
2DGPLQLVWUDGRUUHVSRQViYHOSHODLPSOHPHQWDomRPDQXWHQomRDYDOLDomRHILVFDOL]DomRGDSROtWLFD
GHGLYXOJDomRGHLQIRUPDo}HVGD&RPSDQKLDpR'LUHWRUGH5HODo}HVFRP,QYHVWLGRUHV
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21.4 - Outras Informações Relevantes

2XWUDVLQIRUPDo}HVUHOHYDQWHV
1mRKiRXWUDVLQIRUPDo}HVTXHD&RPSDQKLDMXOJXHUHOHYDQWHVHPUHODomRDHVWDVHomR
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